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vallen het eerst op, als U de nieuwe Zondagsschoolboeken
van Callenbach ziet. U bent er wel aan gewend, dat elk jaar
weer, de nieuwe collectie vreugdevolle verrassingen brengt
— niet voor niets is Callenbach reeds meer dan 80 jaar nummer één — en dezen keer worden Uw verwachtingen zeker
overtroffen.
Nieuwe methoden en nieuwe technische mogelijkheden hebben ons in staat gesteld den omvang en de uitvoering der
boeken enorm te verbeteren, zonder de prijzen te verhogen.
Deze werden integendeel nog aanmerkelijk verlaagd, door
een aantrekkelijke „getals-conditie".
Hoe groot de waardering voor onze uitgaven in vorige jaren
ook reeds was, wij hebben niet op onze lauweren gerust of
ons met halve maatregelen tevreden gesteld. Naast onze gewone collectie, die belangrijk werd aangevuld, brengen wij
DE ZILVERSERIE.
een geheel nieuwe, n.l.
Deze serie is werkelijk een evenement op het gebied der
Zondagsschool-uitgaven. Daarmee zijn wij afgestapt van het
speciale formaat van de Kerstboeken. Wij hebben „echte"
jongens- en meisjesboeken gebracht, die ook in de ogen van
de kinderen boven alles uitsteken.
De Zilverserie, die in drie klassen: rood, wit en blauw is ingedeeld, stelt alles in de schaduw wat tot nu toe aan kinderboeken werd uitgegeven. Daarom zijn de prachtige boeken
uit deze serie ook zo buitengewoon geschikt voor geschenk
bij verjaardagen en huiselijke Kerstfeestviering.
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Wij zouden echter geen uitgevers van Zondagsschool-boeken
zijn, als wij alleen oog hadden voor een mooi en royaal
uiterlijk en een lagen prijs. Van de oprichting der Firma af
hebben wij het doel, dat met de Zondagsschool en de Zondagsschoollectuur beoogd wordt, vooropgesteld bij de keuze
van onze verhalen. Daarom hebben wij ook dit jaar naast de
uitvoering bovenal aandacht geschonken aan den inhoud der
boeken.
Wij zijn daarbij geholpen door voormannen der verschillende
Zondagsschool-verenigingen, die ons met waardevolle adviezen hebben terzijde gestaan. Dankbaar hebben wij gebruik gemaakt van de gelegenheid die ons geboden werd,
om de twee boeken, die de Ned. Zondagsschool Vereeniging
dit jaar bekroonde, in ons fonds op te nemen.
De „Catalogus van Callenbach" zal ook dit najaar een onmisbare vraagbaak zijn voor de besturen der Zondagsscholen en wij twijfelen niet of U zult ook dit jaar gaarne met
onze nieuwe boeken kennismaken. Wij vestigen daartoe Uw
aandacht op onze zichtzendingen, waarover U nadere gegevens op de volgende bladzijden vindt.
Extra lage prijzen.
Een nieuwe regeling maakt het mogelijk, dat U bij aankoop
van 5 of meer exemplaren van één titel, voor een extra lagen
prijs inkoopt. Boven de rubrieken is deze prijsverlaging aangegeven. Nu kunt U dikkere boeken uitdelen, zonder meer
te betalen.
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U moet onze nieuwe uitgaven
zien. Daarom zenden wij of Uw
Boekhandelaar gaarne aan elk
Zondagsschoolbestuur of belangstellende een stel van
onze nieuwe Zondagsschoolboeken ter inzage.
Voor deze zendingen hebben
wij practische dozen laten maken. U zult perplex staan, wanneer U deze doos opent, want
beschermd door keurige witte
vloeitjes, liggen daar de allermooiste kinderboeken uitgestald.
Wat een lust voor de ogen,
maar ook, wat een vreugde
voor Uw kinderen]
Zo'n zending wilt U natuurlijk
behouden, temeer daar de verpakking niet wordt berekend.
Misschien zult U zeggen, dat U
dan teveel verscheidenheid
krijgt voor Uw Zondagsschool.
Geen nood, denk er eens aan
hoe blij U Uw eigen kinderen
kunt maken met een prachtig
boek bij Kerst- of St. Nicolaasfeest.
Wat een vreugde kan er ko-

men in de gezinnen van Uw
kennissen, wanneer U ze zo'n
blijvend geschenk onverwacht
doet toekomen.
En tenslotte, een betere vulling
van school-bibliotheek is niet
te denken. Zoveel nieuwe
nummers voor zo weinig geld]
De zichtzending wordt U
franco toegezonden en kan
ongefrankeerd geretourneerd
worden. Ook kunt U deze zending door tussenkomst van
Uw boekhandelaar ontvangen. In dezen catalogus vindt
U een kaart, waarop U de
boeken ter inzage kunt vragen.
Wij dringen er ten zeerste op
aan, ons, of Uw boekhandelaar, tijdig Uw bestelling te
zenden. Dit voorkomt opeenhoping van werk en.... voor
U misschien teleurstelling.
De uitverkochte nummers
worden tussen 7-21 December door ons gepubliceerd in
de Nederlander, de Rotterdammer en de Standaard.

PRACTISCHE
REGELING
•

Zichtzendingen worden franco verzonden en kunnen ongefrankeerd teruggezonden worden.

•

Zichtzendingen kunt U ook via den boekhandel ontvangen.

•

De verpakking wordt door ons niet berekend.

•

Wanneer IJ de zending behoudt, hebt U alleen de kaart, die
bij de zending wordt verpakt, op te zenden aan de firma
waarvan U deze ontving!

•

Er is een aantrekkelijke getalsconditie, n.l. dat bij bestelling
van 5 ex. of meer van één titel een lagere prijs wordt berekend. Aan den kop van iedere rubriek is dit vermeld. De
„Zilverserie" (Nos. 1 t.m. 15) en de Serie „Voor onze Kleinen"
(Nos. 64 t.m. 74) vallen buiten deze „getals-conditie"-regeling.

•

De nummers der nieuwe uitgaven zijn met een e gemerkt.

Illustratie uit het door de
Nederl. Zondagsschool
Vereeniging bekroonde
boek „Franse Jan", door
C. Vermeer
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R. TER BRAAKE:
VIKKIE VAN DE WASVROUW
32 bladz., 5 ill.

Meisjesboek. 7-10 jaar.

Vikkie's vader is dood. Haar moeder heeft een was- en
strijkinrichting. Ze is niet sterk, het kleine meisje, en moet
zelfs voor haar gezondheid naar een herstellingsoord.
Daar hoort ze voor het eerst van den Heere Jezus en
maakt een Kerstfeestviering mee. Ze heeft een hechte
vriendschap met Zuster Ans.
Boven verwachting krijgt ze in het Koloniehuis bezoek
van haar moeder. Hersteld weer thuis, heeft ze vele mooie
herinneringen aan dezen tijd.
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C. TH. JONGEJAN-De Groot:
ZO'N TONGEN TOCH
Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar.

32 bladz., 6 ill.

Een nieuwe burgemeester komt in 't dorp, en de schooljeugd zal meedoen om hem feestelijk in te halen. Inge en
Karel Blijdestein zouden ook meedoen, maar omdat hun
ouders plotseling op reis gingen, moesten zij thuisblijven.
En toch gingen ze. De gevolgen daarvan bezorgden hun
een goede les.
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A. KAPPERS: HELPEN MAAKT BLIJ
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar.

32 bladz., 5 ill.

Kleine Tommie speelt met zijn vriendje Nico op straat en
komt dan toevallig in het huisje van een oud vrouwtje,
dat door de jongens wordt geplaagd. Ze noemen haar
Malle Mie. Tom mag op een hobbelpaard rijden. Hij ziet
een Bijbel liggen. Die is in een tijd niet gebruikt. Door
zijn vele vragen slaat het vrouwtje den Bijbel weer open.
Ze leest er weer in. Wanneer moeder, enigszins ongerust,
Tom komt halen, hoort ze, hoe hij het vrouwtje geleerd
heeft den Bijbel weer open te doen.

4
M. A. M. RENES-Boldingh:
. EDELSTEENTJE
Bekroond door de N.Z.V.
Jongens- en Meisjesboek. 8--12 jaar.

31 bladz., 6 ill.

Wat zijn die Batakse ouders blij met hun kindje, hun Edelsteentje. Maar welk een droefheid, als het blijkt dat hun
kindje blind is.
Op bijzonder tere wijze tekent de schrijfster het verdriet
der ouders, en ook hun blijdschap, als door de behandeling van een zendeling-arts hun kindje van de blindheid
genezen wordt, en zij weten dat toewan Jezus hun vriend
wil zijn.

M. VEREN: EVA'S ZENDING
Meisjesboek. 10-14 jaar.

31 bladz., 5 ill.

Eva wordt uit Indië naar Nederland gezonden, en daar
vervult zij haar zending, die wel heel moeilijk was, maar
die ze in Gods kracht volbrengt. Een zeer fijn meisjesboekje.
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:
IKE'S GEHEIM
Meisjesboek. 9-12 jaar.

45 bladz., 7 Hl.

Denzelfden dag dat Ike van de juffrouw op school hoort,
dat er misschien een Koningskindje zal worden geboren,
vertelt Ike's moeder haar een geheimpje: God zal hun
misschien ook een kindje geven. Ike's blijdschap wordt
echter getemperd: Haar vader raakt zonder werk en een
brand in hun huisje vernielt o.a. ook de wieg. lederen
avond bidt Ike om een nieuwe wieg. Haar gebed wordt
verhoord]
Moeder krijgt — omdat het zusje gelijk met Prinses Beatrix werd geboren — een wieg, kleertjes en geld.
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MARYO: STEFFIE'S VRIENDIN
Meisjesboek. 8-12 jaar.

46 bladz., 7 111.

De vriendin van Steffie is Grietje, die een tweede moeder
krijgt en dan naar de fabriek moet. Niet omdat de nieuwe
moeder niet goed voor haar is, maar omdat het inkomen
van het gezin ook al niet te groot is.
Grietje kan echter op de fabriek niet wennen, al doet zij
haar uiterste best, en is over-gelukkig als haar een plaats
als dienstbode aangeboden wordt bij Steffie's moeder.
Zij ziet hierin een verhoring van haar gebed en is verwonderd dat God haar weg zo bestuurd heeft.
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G. VERSLOOT:
MIEKE'S ZINGENDE MUIS
Meisjesboek. 6-9 jaar.

46 bladz., 8 ill.

Hier wordt verteld van Mieke, de kleine dierenvriendin
en van de zingende muis, die zij toevallig ontdekt. Er
wordt ook verteld, waardoor sommige muizen dat kanarieachtige zinggeluid voortbrengen, en ook waarom Mieke
haar bijna tam geworden muisje afstond. Het is alweer:
de liefde tot de dieren. Het geheel is geschreven in een
frissen, echt kinderlijken, Christelijken geest.
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NEL v. d. VLIS:
TWEE JONGENS OP DE HEI
Jongensboek. 8-11 jaar.
46 bladz., 6 ill.
Klaas, die op de hei woont, krijgt zijn neefje Wim uit de
stad te logeren. Dat is een hele gebeurtenis voor hem.
Al dadelijk kunnen zij het goed met elkaar vinden en den
eersten dag beleven zij al heel wat. Ook iets verschrikkelijks, want door de zorgeloosheid van Klaas is een van de
geiten weggelopen naar de hei.
De geit komt weer terecht en Klaas en Wim leren inzien,
dat zorgeloos zijn ook zonde is.
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S. WOUDTS:
DRIE VRIENDINNEN MET
KERSTVACANTIE
Meisjeboek. 10-13 jaar.

43 bladz., 5 ill.

Loekie en Annie Versteeg, die met hun vriendinnetje,
Heddy Haringa, de Kerstvacantie bij grootmoeder doorbrengen, leren daar den zegen verstaan van het brengen
van een offer. Zá werd deze Kerstvacantie tot een echt
Kerstfeest.
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HELEEN:
Bekroond door de N.Z.V.
Meisjesboek. 9-13 jaar.

DOMKOPJE
107 bladz., 15 ill. 2e druk.

Zowel op school als op de Zondagsschool heeft Domkopje het kwaad te verduren. Want het feit alleen al, dat
zij Domkopje wordt geheten, maakt de zaak niet beter.
En Domkopje is eigenlijk helemaal 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
èn 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,
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:
DE KERSTVACANTIE
VAN DE KORTENAERTJES
Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar.
91 bladz., 15 ill.
Drie dokterskinderen mogen met Kerstmis uit logeren bij
een tante in Amsterdam. In die dagen zal hun Indische
neefje Nono aankomen.
Hij blijkt een klein, droef kereltje te zijn, die erg naar
zijn moedertje verlangt. Hij kan zich niet aansluiten en
heeft alleen maar oog voor zijn aapje Jimmy. De kinderen
laten hem links liggen, wat hem op de ijsbaan noodlottig
wordt. Nono wordt ziek. Zijn aapje ook door toedoen van
de kinderen.
Gelukkig wordt Nono beter en krijgt een hondje inplaats
voor Jimmy. De Kortenaertjes tonen hun berouw]
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K. NOBEL:
JONGENS OP DE GEUZENVLOOT
jongensboek. 9-14 jaar.

91 bladz., 12 ill.

Op de Geuzenvloot zijn twee vrienden, nog maar jongens;
maar een van hen is Jan Haring, die de vlag van het
Spaanse admiraalsschip naar beneden haalde.
Als Norel hiervan vertelt, luisteren alle jongens]
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M. A. M. RENES-BOLDINGH:
'T LEGE HUIS
94 bladz., 12 111.
Jongensboek. 9-12 jaar.
Flip heeft van zijn naar Indië vertrekkend vriendje diens
poes gekregen. In een ogenblik van kregelheid gooit hij
met stenen, raakt per ongeluk de poes, die hierdoor
ernstig wordt gewond en wegvlucht — naar het voormalige huis. Bij het „buurt" spelen, verstopt een clubje
zich in het ledige huis.
De eigenaar komt met enige mensen het huis bezien. De
jongens vluchten. Flipje kan niet zo gauw wegkomen. Het
huis wordt nu helemaal afgesloten. Hij kan er niet meer
uitl
In zijn angst zoekt hij zelfs in den kelder naar een uit-gang. Daar vindt hij poes. In den kelder, in de eenzaamheid heeft God hem zijn zonden doen zien.
0
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C. VERMEER:

15 110
FRANSE JAN

Bekroond door de N.Z.V.
Jongensboek. 9-14 jaar.

109 bladz., 14 ill.

Franse Jan is een echte jongen, die razend wordt als de
jongens hem uitschelden, maar die ook kan vergeven,
wanneer God hem in de schrikkelijke gevaren op zee zo
kennelijk bewaard .en geleid heeft.
Van die gevaren en de leiding Gods vertelt de schrijver
op inderdaad meesterlijke wijze. Iedere jongen, die dit
boek leest, zal er enthousiast over zijn]
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Ups

Bij afname van 5 ex of meer
van één titel 7 cent per ex.
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CENT

CARLA
DE SCHOENEN VAN DEN BOVENMEESTER
Jongens- en Meisjesboek. 7-10 jaar. 16 bladz., 3 ill. 2e druk.

De schoenen van
den bovenmeester

<.or faxla
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Jan van den schoenmaker moet een paar schoenen van den
bovenmeester halen. Onderweg speelt hij met andere jongens en na 't spel zijn de schoenen weg. De hond van mijnheer Riemens heeft ze meegenomen naar huis. Door tussenkomst van den postbode worden ze bij den schoenmaker
bezorgd. Jan heeft ondertussen gebeden of het verlorene
terecht komen mag, en hij heeft daarbij tevens zijn ongehoorzaamheid beleden.
A. DE GRAAFF-WUPPERMANN
EEN MOEILIJKE WEEK
16 bladz., 3 ill. 2e druk.
Meisjesboek. 7-9 jaar.
Mies, nog maar een klein meisje, had geen moeder meer.
Wel een vader en ook nog een broer. Eens heeft ze vader
tegen Tommy, haar broer, horen zeggen: „Mies is moeder
vergeten." Maar dat was echt niet waar.
Haar poging om dat aan vader te tonen, mislukte echter
jammerlijk. Toen deed ze koppig tegen vader en dat maakte
haar nog verdrietiger. Gelukkig wist Tommy haar aan 't
praten te krijgen en toen was het spoedig met vader in orde.

Een moeilijke week

17
HELEEN
Meisjesboek. 7-9 jaar

JOPIES WOLLEN AAPJE
16 bladz., 3 ill. 2e druk.

Jopie heeft een wollen aapje, dat Munkie heet. Munkie is
haar liefste speelgoed. Op een keer doet Jopie echter heel
ondeugend en dat kan alleen goed gemaakt worden, als ze
Munkie afstaat. Dat offer is haast te zwaar voor de kleine
Jopie. Maar ze heeft den Lieven Heer gezegd, dat ze wel
alles wilde geven, als het weer goed kon worden. En daarom
brengt ze het offer, want anders zou ze gejokt hebben tegen
den Lieven Heer, en dat is erg, nog erger dan dat je een
dief bent.

door Heleen

18

19
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HET VERLOREN SCHAAP
HERMANNA
Jongens- en Meisjesboek. 7-10 jaar.
. 16 bladz., 3 ill.
Ze waren uit de grote stad in het huisje aan de heikant
komen wonen.
Op een avond in de zomervacantie werd het zwaar onweer
en tijdens dit onweer kwam Krelis, de schaapherder, vaders
zaklantaarn te leen vragen. Een van zijn schapen was weg en
dat wilde hij in de donkere avond gaan zoeken. Mauk en
Jettie kenden een versje van 't verloren schaap en dat wilden vader en moeder toen graag horen.
Weken later deed Mauk een groot kwaad. Gelukkig kreeg
hij berouw en toen werd hij als 't verloren schaap door den
Goeden Herder gevonden.

Bij afname van 5 ex of meer
van één titel 7 cent per ex.
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CENT

GERA KRAAN—VAN DEN BURG DUUR BETAALD
Meisjesboek. 7-9 jaar

Ge,a Ktaaa-vau den Burg

16 bladz.. 3 ill. 2e druk.

„Moeder! Mag ik een ijswafel kopen?" vraagt Rikie.
Neen, dat mocht niet. „Als we snoepen, snoepen wij samen,
maar geld voor ijswafels geeft moeder niet," zegt ze.
Diezelfde dag nog komt Rikie er toe, zich geld van een
schoolkameraadje toe te eigenen en dan tracteert ze haar
vriendinnetjes op een ijswafel.
Maar wat komt daar een narigheid uit voort. Rikie krijgt het
zó benauwd, dat ze alles aan moeder vertelt. Berouwvol zegt
ze het dan samen met moeder aan den Heere.

immaimmimmumaimme

Duur betaald

20
J. C. LUITINGH

GODS VOORZIENIGHEID

Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar

16 blz., 4 ill. 6e druk.

Een vrome schipper heeft allerlei tegenspoed: ziekte in zijn
gezin, een vroeg invallende winter, waardoor zijn schip moet
blijven liggen, enz. De nood stijgt ten slotte zeer hoog. Toch
wankelt zijn vertrouwen op God niet. En dit vertrouwen
Wordt niet beschaamd. Een heerlijke uitredding wordt zijn
deel.

Gods Voorzienigheid

21
D. C. STEINFORT
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar.

EEN BANGE AVOND OIO

0. C. Stëinfort

16 bladz., 4 ill.

't Verhaal van drie kleuters, die bang geworden zijn voor....
Ja, toen ze 't wisten waarvoor ze zo in angst gezeten hadden,
moesten ze er zelf om lachen. En ook de kleine lezers zullen
pleizier hebben in de vele avonturen, die het drietal beleeft.

22
M. VEREN
Meisjesboek. 8-12 jaar.

FLODDERMIEKE 410 IMM01~~
Floddermieke
16 bladz., 3 ill.

De jurk van Mieke raakte erg versleten en daardoor kreeg
zij de naam van Floddermieke. Haar moeder had ook geen
geld om een andere te kopen, want vader had erg verkeerd
gedaan en moest daarvoor boeten in de gevangenis, waardoor zijn gezin in behoeftige omstandigheden geraakt was.
Dit boekje spreekt van leed, doch ook van blijdschap, want
vader komt terug en dan breekt ook dra de dag aan dat
Mieke geen Floddermieke meer genoemd wordt.

23
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Bij afname van 5 ex of meer
van één titel 11 cent per ex.
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CENT

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP
HET KARRETJE VAN DIRK OLIE
Jongensboek. 7-9 jaar

24 blz., 4 111. 2e druk.

't Is de middag voor Kerstmis. Koen en Kors, twee kleine jochies, vervelen zich en als gevolg daarvan moet het karretje van Dirk Olie het ontgelden. Uit angst verbergen ze zich
dan in de kerk, waar de dominee ze vindt. Koen, de oudste,
vertelt nu alles en dan zegt dominee, dat hij ook aan Dirk
Olie vergeving moet vragen. „Altijd schuld belijden voor den
Heere en de mensen, hoor jongen".

24
W. G. VAN DE HULST
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EEN HELD

16 bladz., 1 ill. 4e druk.
Jongensboek. 7-10 jaar
Piet, Gerrit, Gijs, Dik en Arie en de kleine Wim hebben op
weg naar school een vleermuis gevangen. Dat was me wat.
Doch, ze mogen niet te laat op school komen en zoeken daarom een plaatsje om 't dier zolang gevangen te houden. De
kleine Wim heeft dan echter medelijden met het gekluisterde
diertje gekregen en het stilletjes laten wegvliegen.
Bij ontdekking van vleermuis' vlucht zijn de jongens erg boos
geweest op Wim. Maar, wanneer een dag later op school Wim
van den meester een pluim heeft gekregen voor zijn moedige
daad en zij een standje, wel, toen wisten ze: hiin daad was erg
laf en zondig geweest.

25
GERA KRAAN-VAN DEN BURG
DE MENSEN VAN BOVEN
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

24 bladz., 5 in.

„De mensen van boven" zijn een Indische moeder met twee
zoontjes, en hun vader, die meestal op zee is. Nelleke, het
meisje van „beneden", houdt veel van de Indische moeder,
maar de jongens zijn haar plaaggeesten. Als de jongens haar
eens heel erg hebben geplaagd, wil ze zich wreken, doch als
ze bezig is haar plan uit te voeren, wordt ze gestoord
en.... ze is daar later heel, heel dankbaar voor.

DE MENSEN VAN
—BOVEN-

26
RIEK
VAN EEN KLEIN MEISJE IN EEN HOGE BANK
Meisjesboek. 6-8 jaar

Loes is ongehoorzaam geweest en heeft haar zusje Mies daardoor zo doen schrikken, dat deze erge hoofdpijn kreeg en
moeder haar naar bed moest brengen.
Nu loopt Loes alleen in de pastorietuin en bedenkt, dat de
Heere Mies weer beter kan maken.
Zij wil daar graag om bidden, maar meent, dat dit alleen
in de kerk in de hoge bank kan. Daar vindt moeder haar,
als ze Loes gaat zoeken.

VAN EEN KLEIN
MEISJE IN EEN
HOGE BAN%
:JO 1.14 P.111'.
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24 bladz., 5 ill.

Bij afname van 5 ex of meer
van één titel 11 cent per ex.

12 CENT
H. SCHOUTEN

DE MOOIE PENHOUDER •

Jongensboek. 6-8 jaar

24 bladz., 4 ill.

Piet heeft een mooie penhouder gekregen, want hij is jarig.
Kees vindt hem prachtig en zal er ook een aan moeder vragen. Moeder zegt echter dat het niet kan.
Toch krijgt Kees een penhouder in zijn bezit, maar.... door
een verkeerde daad. Gelukkig volgt ook het berouw, en dan
dan Kees danken voor ontvangen vergeving en bidden om
bewaard te blijven voor de zonde.
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28
NEL v. d. VLIS

515013TT51

PIP UIT DE WOONWAGEN

Meisjesboek. 7-10 jaar

24 bladz., 5 in.

Pip is een keer op de Zondagsschool geweest en heeft daar
van den Heere Jezus horen vertellen. Zij is erg gehecht aan
Dorus, hun oude paard, en als vader hem verkopen wil, vraagt
zij den Heere of hij bij hen blijven mag. Dit gebed wordt verhoord. In de late avond rijden zij nu weer naar een ander
plekje, en onder het rijden vraagt Pip aan moeder: „weet u
wat van den Heere Jezus?" „Welnee, haast niks," zegt moeder. En toch gaat moeder vertellen. En hoe meer zij vertelt,
hoe meer zij weet. En Pip luistert, luistert maar, en vader ook.

29
H. WESTERINK

DE GOUDVISSENKOM

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

24 bladz., 4 ill.

Door speelsheid van een tweetal jongetjes breekt de goudvissenkom, het mooiste bezit van een kereltje, dat tengevolge van een auto-aanrijding te bed moet liggen. Groot verdriet bij hem, en schrik bij de schuldigen, die eerst hun
daad niet durven bekennen, maar als ze het gedaan hebben
en de schade hebben hersteld, weer blij kunnen zijn.

30
Callenbach heeft altijd wel aan de
spits gestaan, maar de laatste jaren, en vooral dit jaar, is dit wel
zeer opvallend.
De Scheveningsche Kerkbode,
Nov. '37.

15

Bij afname van 5 ex. of meer
van één titel 15 cent per ex.

16

CENT

FRANCINA
Meisjesboek. 8-10 jaar

WIE DE PRIJS KREEG
32 bladz., 6 111.

Miep Oosterzee, een zwak meisje. en Ans Timmer zijn verknochte vriendinnen. Als „de nieuwe", Loek van Dongen, op
school komt, dreigt het mis te ldpen, want jaloersheid komt
in 't spel. Maar 't loopt niet mis. Loek wint met schaatsenrijden een prijs, en geeft die dan met een blijmoedig 1-.art aan
de zwakke Miep, die niet mee kan doen. En weg is nu met- een alle jaloersheid.

31
W. G. VAN DE HULST
JANTJE VAN DE SCHOLTENHOEVE
Jongensboek. 6-10 jaar

32 blz., 6 ill.

Jantje van de Scholtenhoeve wordt oorzaak, dat het grote
feest, dat zijn vader en moeder op Kerstavond geven, om hun
trots te strelen, in de war loopt, maar ook, dat zij hun schuld
tegenover God leren erkennen.
Dit boekje van Van de Hulst is een juweeltje.

32
RIE VAN ROSSUM
DE EERSTE KERSTBOOM IN ONS LAND
32 blz., 5 HL
Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar
De eerste Kerstboom in ons land stond op de zolder in Kapitein van Merks huis te Haarlem, toen die stad door de
Spanjaarden belegerd werd. Diezelfde avond doen de Spanjaarden een aanval op de stad en weten ongemerkt op de
muren te komen. Een verwoed gevecht ontstaat nu, maar als
zij het licht van de Kerstboom zien, worden zij bevangen
door een bijgelovige vrees en is hun moed verdwenen. In
grote haast ontvluchten zij dat afschuwelijke vuur.

33

34
16

TOCH NOG VERENIGD
H. SCHOUTEN
32 bladz., 6 ill.
sjesboek. 8-12 jaar
levrouw Van Velzen krijgt bericht, dat de grote vrachtboot,
waarop haar man kapitein is, vergaan was en dat er van de
bemanning niets meer gehoord was. Z..j wordt ernstig ziek
en tijdens haar ziekte vindt haar dochtertje Ida een thuis op
het kasteel bij haar oom, die sinds jaren niets meer van haar
moeder had willen weten, omdat ze naar zijn mening beneden haar stand getrouwd was.
Door Ida komt oom tot beter inzicht. Kort na haar herstel
ontvangt Mevrouw Van Velzen, die ook haar intrek op het
kasteel genomen heeft, de verblijdende tijding, dat haar man
gered is. Spoedig volgt nu de hereniging met hem, dien de,
Heere zo wonderlijk had bewaard.

Bij afname van 5 ex. of meer
van één titel 15 cent per ex.

16

CENT

BERTUS EN BRUNO

ANNE DE VRIES

32 bladz., 19 ill. 2e druk.

Jongensboek. 6-8 jaar

In dit verhaal worden geestig spannend de avonturen van
een kleinen boerenjongen en zijn hond beschreven, een jongen, die ons vaak, in zijn zuiver-getekend 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.
ANNE DE VRIES

35

DE GROTE VEENBRAND

32 blz., 6 111.

Jongensboek. 8-12 jaar

1.)e
-

rote

Veen and
Jaap durft alles en is volgens Knelis een waaghals. Maar
Knelis is veel te bang, denkt Jaap. Die denkt altijd aan
doodgaan. Jaap niet, hij wordt misschien wel heel oud.
Van dien Jaap vertelt Anne de Vries, en van de grote veenbrand. En ook van het schuilen achter den Heere Jezus.
Voor jongens een boekje, om heerlijk van te genieten.
ANNE DE VRIES

36

EN71E ,
ons moedertje

MIENTJE, ONS MOEDERTJE

Jongens- en Meisjesboek. 8-10 jaar

32 blz., 8 ill.

Het hele gezin is op het korenveld. 's Morgens helpen Mientje en Hans dapper mee. 's Middags mogen zij bramen gaan
zoeken en ook kleine Hanneke mag mee. Onder het bramen
zoeken warden zij echter overvallen door een zwaar onweer.
En dan is Mientje in haar bezorgdheid voor Hans en Hanneke een echt moedertje.
„De Heere zorgde wel voor ons," zei ze later tegen vader,
toen hij vroeg, of zij ook niet bang geweest was.
1011.1~M

ABIBMOIN~*

ANNE DE L'AlE.5-

37

Wat een rijkdom] Wat een inspannende maanden voor
den uitgever gaan er echter vooraf vóór hij het zover
heeft, dat elk boekje werkelijk elf is, de verzending kan
beginnen en een firma als Callenbach met een naam op
dit gebied, die klinkt als een klok, haar naam er ten
volle aan kan geven;
Callenbach durft het aan en kan het aan. Dit blijkt ook
dit jaar weer.
Timotheus, Nov. '37.

17

Bij afname van 5 ex. of meer
van één titel 15 cent per ex.

16

CENT

PHE WIJNBEEK
Meisjesboek. 6-9 jaar

JOPIE-JOK
32 blz., 6 nl.

Joke, een meisje van 7 jaar, neemt het niet altijd nauw met
de waarheid, zodat ze van haar moeder de bijnaam krijgt
van Jopie-Jok. Ze neemt zich telkens voor dat de vorige keer
de allerlaatste keer zal zijn, dat ze jokte, maar steeds weer
vervalt ze in hetzelfde kwaad. De laatste maal kost haar
't weglopen van de twee poesjes, die ze op haar verjaardag
kreeg.
De schrijfster weet tot de kinderen te spreken in dit fris en
gezond-kinderlijk geschreven verhaal.

38
PHE WIJNBEEK

VAN EEN KLEINE
JONGEN, DIE GROOT WILDE ZIJN

Jongensboek. 6-8 jaar

Wat een schat van een kereltje is die kleine Bobs!
Waarom hij groot wou zijn?
Dat vertelt Phé Wijnbeek op énige wijze.

YAM EEN KLEINE TONGEN DI E
GROOT WOU 2UN
POE WUMIELN
4.*.011161.1,18101L

32 bladz., 5 ill.

39

Ik sta werkelijk verbaasd] Verbaasd over zulk een verscheidenheid van uitgaven; zulk een tal van schrijvers
en schrijfsters met talent; zulk een durf en ondernemingsgeest; valk een liefde tot den arbeid als uitgever;
zulk een standvastig pogen om ons christelijk publiek,
ten dienste der jeugd, elk jaar weer èn op herdrukken
èn op veel kostelijk nieuws te vergasten; zulk een kleurenweelde en blijde frischheid van uitwendig gewaad,
tot het rood en blauw en geel op sneê toe; zulk een rijkdom van echt-christelijke, boeiende verhalen — als
waarvan déze uitgeverij ons vooral ditmaal geeft te genieten] Het is bewonderenswaard.
Geref. Kerkbode voor Drente en 0. Nov. '37.

18

Bij afname van 5 ex. of meer
van één titel 18 cent per ex.

20 CENT
DE VERREKIJKER
G. VAN BOKHORST
38 bladz., 6 111. (Groot formaat).
Jongensboek. 8-10 jaar
Wat snoepte die Jaap graag! Om zijn snoeplust te kunnen
bevredigen, trachtte hij op alle manieren aan centen te
komen. Tenslotte werd hij zelfs een dief, want toen er
eens militaire oefeningen gehouden werden op de hei, vond
hij een verrekijker en hoewel hij wist wie de eigenaar was,
verborg hij hem met het doel hem later te verkopen.
Maar.... 's avonds kwam de veldwachter en toen kwam
alles uit. Nu gingen Jaap's ogen open voor het verkeerde,
dat hij gedaan had. En ernstig bad hij met moeder, want
Jaap had nu de macht der zonde leren kennen.

40
JANNETJE-DOM
RIEK TER BRAAKE
40 bladz., 6 ill. (Groot formaat).
Meisjesboek. 10-13 jaar
Jannetje Krom wordt op school Jannetje-dom genoemd,
omdat ze moeilijk leren kan. Maar de onderwijzers en haar
ouders weten wel, dat Jannetje wel wil, maar nie, kan. Als
de hoofdonderwijzer haar bij het verlaten van de school toevoegt dat God, die de knappen en de minder knappen geschapen heeft, voor allen, dus ook voor haar een plaatsje in
deze wereld heeft, dan is dat voor dannetje een grote troost.
En 't blijkt ook dat Jannetje haar plaatsje vindt, zodat aan
't einde van het verhaal haar bijnaam „Jannetje-dom" veranderd wordt in „Jannetje-flink".

DE
\fEP PEK;IKE p

41

EEN DAG BIJ KEESJE
N. FABER-MEYNEN
40 bladz., 7 111.
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

Keesje heeft een fijne dag gehad. Reusachtig. Maar als het
voor hem tijd wordt om naar bed te gaan, gaat die dwaze
Kees alles bederven, door erg ondeugend te doen. Als moeder
thuis komt, slaapt Keesje nog niet. Hij ligt maar te woelen,
want o, hij heeft zo'n berouw. Moeder weet al gauw wat er
gebeurd is, en samen vragen zij dan den Heere vergeving.
HEIN, HEK EN HENKIE
A. GRIMME
40 bladz., 7 ill. (Groot formaat)
Jongensboekje. 7-9 jaar
Hein en Henkie zijn broertjes. Hek is een hondje. Hein is
al zeven jaar, maar Henkie is nog maar een klein jongetje.
't Is vacantie op school en moeder heeft gezegd: „Nu kun
dat kon ook bèst, maar
jij mooi op Henkie passen." Ja!
Hein vergeet het op een keer, als hij fijn aan 't varen is
lot overgelaten, valt
zijn
aan
met een oude klomp. Henkie,
in een diepe sloot en wordt tengevolge daarvan ernstig ziek.
Met zijn groot verdriet gaat Hein tot den Heer. De gebeden
van vader en moeder en van Hein worden verhoord en als
Henkie weer beter is, dan is het weer als vroeger.

42

43
19

Bij afname van 5 ex, ot meer
van één titel 18 cent per ex.

20

CENT

W. G. VAN DE HULST

BRUUN DE BEER

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

48 blz., 17 ill. 4e dr.

Rietje is zeer gelukkig met haar beer „Bruun". Kees en Ko
nemen haar Bruun af. Bruun raakt verloren. Mooi getekend
is de spijt van de jongens over het verdriet hun zusje aangedaan. Bruun wordt de volgende morgen weer gevonden
en Rietje is natuurlijk blij met haar hervonden schat.

44
VAN BOB EN BEP
EN BRAMMETJE

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

48 blz., 18 ill. 7e dr.

Drie kindertjes gaan naar Grootmoeder, gaan pootje 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, keren naar
huis en vinden een verrassing.

45
W. G. VAN DE HULST

VAN EEN KLEIN MEISJE
EN EEN GROTE KLOK

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

32 blz., 8e druk.

Met 4 gekleurde platen en 14 pentekeningen.
Het aardige paartje Ria en Jaap in de kosterswoning bij de
Grote 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
prekerig en toch stichtelijk.

46
JO KALMIJN-SPIERENBURG OLLETJE, NOLLETJE,
TOVERKOLLETJE
Meisjesboek. 6-8 jaar

40 bladz., 8 ill.

Nol, het oude vrouwtje uit het winkeltje dicht bij school,
wordt gedurig geplaagd en gescholden door de schoolkinderen. Op een Zaterdag maken de meisjes het wel heel erg en
dan heeft kleine Mientje echt medelijden met Nol. 's Middags moet ze boodschappen doen. Ze gaat de mooie
winkel van Ravenstein voorbij en koopt bij Nol suiker en lucifers. Dan blijkt, dat Nol helemaal geen „toverkolletje" is,
maar een lief oud vrouwtje, dat den Heere Jezus liefheeft.

47
20
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20
N. M. SCHOUTEN
Jongens- en Meisjesboek. 5-7 jaar

CENT

TEUN EN TOM
40 bladz., 7 ill.

Dit is een grappig verhaaltje van twee leuke kleine kereltjes;
een boekje vol avonturen, waarbij alles tenslotte uitloopt op
het ene grote avontuur van Tom, en de Heiland hem zijn
kwaad vergeeft, zodat hij weer rustig slapen kan.
Het is goed gezien van den schrijver, dat het kinderleven zo
vroeg mogelijk „gehoorzamen" moet worden bijgebracht uit
liefde.
NEL v. d. VLIS
Jongensboek. 8-10 jaar

WIPPERTJE
40 bladz., 6 ili. 2e druk.

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 genoeglijk en zelfs spannend verhaaltje voor het
kleine volkje.

49
ANNE DE VRIES
„MET Z'N VIEREN!"
Jongens- en Meisjesboek. 6-10 jaar
40 bladz., 12 ill.

Vier verhalen van Anne de Vries. ,,Moeders knechtje", „Twee
jongens en een bal", „Drie broertjes en een kar", en „IJs", zo
luiden de titels. Het is niet nodig hier veel van te zeggen.
Gezonde avonturen, beschreven op een wijze, die ze voor de
kinderen leerrijk maakt. Boeiend als ze zijn zullen ze zonder
twijfel met grote vreugde door alle, kinderen gelezen worden.

5
ANNE DE VRIES
Jongensboek. 8-12 jaar

OVERAL VEILIG
39 blz., 8 ill. (Groot formaat).

Dit boekje probeert, door vier boeiende verhalen, de kinderen te leren, dat niet ons leven overal veilig kan zijn in deze
tijd van snelverkeer, maar wel, evengoed als in vroegere
tijden, ons eeuwig geluk. Dat behoeven wij zelf niet te bewaren. Wanneer wij Jezus gevonden hebben, dan is het veilig bij God.

51
21
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25

52

CENT

DE PEPPELS FLUISTEREN
T. BOKMA
48 bladz., 8 ill.
Jongensboekje. 8-12 jaar
De kleine Ruurd! Hij wou toch zo graag een nieuwe polsstok
kopen! Hij droomde ervan en had er al van verteld aan de
jongens bij school. Toen vond hij het eerste kievitsei! Het
geld was er. Het kon.
Ja, het kon! Maar het, mocht niet. Van Vader en Moeder
wel. Maar van Ruurd zelf niet. Van iets binnenin hem niet,
dat sterker was dan zijn begeerte. Want Moeder was zwak en
moest eieren hebben van den dokter. Toen kocht Ruurd kippen voor het geld. —
Wie had Ruurd zover gebracht?
BEPPIE'S KERSTFEEST
NETTY FABER-MEYNEN
48 bladz., 8 ill. (Groot formaat)
Meisjesboekje. 8-12 jaar
Beppie zal in de Kerstvacantie in Amsterdam gaan logeren,
maar een paar weken tevoren wordt moeder ernstig ziek.
Nu moet Beppie thuis blijven, moeder kan haar hulp niet
missen. De teleurstelling is te groot, boosheid en verdriet
beheersen Beppie. Maar ze weet dat het verkeerd is en in
een stil uur vertelt ze alles aan God. Dan komt ze er wel.
Het offer is tenslotte geen offer meer. Het wordt een Kerstfeest als nooit tevoren.
Een spannend verhaaltje, warm, ontroerend teer soms en van
opvoedende kracht.

53
NETTY FABER-MEYNEN
Meisjesboek. 6-8 jaar

TINEKE
48 bladz., 20 ill.

Dit is een boekje voor kleine meisjes. Dat mevrouw Faber
schrijven kan, 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.

54
JEANNE MARIE VAN MIESJE EN GANZENLIESJE
Meisjesboek. 7-9 jaar

45 blz., 9 ill. (Groot formaat).

Ganzenliesje heet de pop, die Miesje op haar verjaardag
krijgt. Zij moet er erg goed voor zorgen, heeft moeder gezegd, en dat doet zij ook. Een schoolvriendinnetje doet op
haar verjaarsvisite erg leelijk met Ganzenliesje. Miesje wordt
dan erg boos en blijft dat ook. Dit alles vertelt Jeanne Marie,
en ook hoe Miesje er toe komt om het vriendinnetje haar
slechte daad te vergeven.

55

Bij afname van 5 ex. of meer
van één titel 22 cent per ex.

25

CENT

ONS NELLEKE ZAL
JEANNE MARIE
48 bladz., 6 ill.
Meisjesboek. 6-10 jaar
zij is zo verMaar
Nelleke is altijd vol goede voornemens.
geetachtig, want zij denkt meestal alleen maar aan zichzelf.
Wat een teleurstelling en verdriet brengt dat voor haar
ouders, maar ook voor Nelleke zelf. En voor dat doodzieke
jongetje, dat bijna te laat zijn geneesmiddelen kreeg door
Nelleke's schuld! Maar, dat is dan ook het keerpunt. God
helpt Nelleke. God wil zich ook met zo'n klein, zelfzuchtig
meisje wel bemoeien.
De kinderen zullen van deze prachtige vertelling, waaruit zij
veel kunnen leren, smullen.

ONS NELLEKE
DOOP. 3EkNNIE MAA

56

HET SLEETJE
JO KALMUN-SPIERENBURG
formaat).
(Groot
ill.
6
blz.,
48
jaar
Jongensboek 6-9
Vader, die werkloos is, zal voor Jantje een wagentje maken.
Het wordt echter geen wagentje, maar een sleetje, want, terwijl ze aan het timmeren zijn, valt er een dik pak sneeuw.
Eén keertje nog maar heeft Jantje in zijn sleetje gereden,
als door schuld van een paar buurjongens zijn been gekneusd wordt. Gelukkig kan hij enige dagen later nog van
zijn sleetje genieten. Dan komt het ook weer in orde met de
buurjongens.

57

J.

BEPS KAMERAADJE
L. F. DE LIEFDE
48 bladz., 6 111.
Meisjesboek. 8-10 jaar
Bep's kameraadje heet Maukie, — en als hij stout is heet hij
Mauk. Mauk is een onverbeterlijke snoeper. Maar omdat hij
altijd zo lief op Bep's schoot zit, en laat merken: ik hou zoveel van jou, wordt het altijd weer door de vingers gezien,
als Mauk snoept. Totdat Mauk een keer zijn kopje zó diep
in de melkkan gestoken heeft, en de kan zo 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 nooit meer gesnoept.
Meesterlijk verteld voor de kleintjes.
P. A. DE ROVER
Jongensboek. 10-12 jaar

58

DIRK DE STRUIKROOIER
48 blz., 8 ill. (Groot formaat).

Dirk, de zoon van een werklozen timmerman, wil graag verder leren als hij de school zal hebben afgelopen, doch vaders
omstandigheden laten dit niet toe. Maar het Godsvertroude grote draagkracht is in het gezin Van Delden,
wen,
wordt niet bezwaard. Langs ongedachte, maar niet onnatuurlijke weg, wordt Dirks wens vervuld. Gods leiding in het
mensenleven is de grondtoon van dit fris geschreven verhaal.

as

DIRK
DE STRUIKROOIER

59
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25 CENT
B. SMIT

DE GROTE KINDERVRIEND EN MAUP

Jongens- en Meisjesboek. 10-12 jaar

48 blariz., 8 ill.

Maup is een jongen uit een achterbuurt van een grote stad.
Hij zoekt zijn heil op straat en doet daar met zijn vriendje
Japie heel wat verkeerde dingen.
Maar eens, in het park, is -er een oude heer, die hem van
Jezus vertelt, en dat is het begin van Maups eeuwig geluk.
Zijn gedachten kunnen Jezus niet meer loslaten. Maar zijn
leven kan de jongen, die door niemand geleid wordt, ook niet
veranderen. Door een diefstal komt hij in het opvoedingsgesticht terecht, en dáár eindelijk leert hij, wat het zeggen
wil, een vriendje van Jezus te mogen zijn!

60
NEL v. d. VLIS

EEN JONGETJE IN DE SNEEUW

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

48 bladz., 6 ill.

Paultje gaat op een winteravond van school naar huis met
zijn rapport. Hij weet wel, dat hij regelrecht naar huis moet
gaan, maar hij gaat toch met een paar buurjongens mee
sleën op de dijkhelling. Als hij eindelijk alleen naar huis wil
gaan, is zijn rapport weg. Hij gaat het zoeken en.... verdwaalt. Hij komt dan wel weer thuis, maar na veel avonturen, die hem wel leren, dat ongehoorzaamheid niet alleen
gevaarlijk is, maar ook zondig.

61
NEL v. d. VLIS

IN DE Bit EE119

CF. CA L N&,CN-U!TGElER-`..

Meisjesboek. 8-10 jaar

62

IN DE BAKKERIJ

48 bladz., 7 ill.

Guus en Truus zijn een paar vriendinnetjes. Truus is een
weekje bij Guus te logeren. 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 tas. Dat is wat er gebeurde. De gevolgen van die
daad waren niet prettig. Maar ja, zulke meisjes moeten ook
al buiten de school lessen leren. Waarvan dit verhaal een
pracht van een voorbeeld geeft.
ANNE DE VRIES

OP DE GROTE HEIDE

Jongens- en Meisjesb. 8-12 j. 48 blz., 23 ill. 3e dr. (Gr. form.).

Het is een betrekkelijk eenvoudig gegeven, dat de gevierde
schrijver in dit verhaal uitwerkt, maar hoe leeft deze stof
als déze pen ze beschrijft! Een paar weggelopen konijntjes
worden aanleiding tot liefderijke verzorging en aanvaarding
van een paar uitgestotenen der maatschappij. Ziedaar alles.
Maar daarvan levert de Auteur u een schilderij, die u bijblijft, verkwikt en.... beschaamt.

63
24

BINNEN EEN JAAR REEDS
GEHEEL UITVERKOCHT]

2e druk
ZO JUIST
VERSCHENEN •

W. G. VAN DE HULST

OM HET KIND
GEBONDEN

f

2.90
Dit kostelijke vertellingenboek van den populairen
kindervriend, wiens talrijke
werken aan honderdduizenden, groot en klein, reeds zovele genotvolle uren hebben
verschaft, mogen wij gerust
„een bezit voor het leven"
noemen. Het is verlucht met
4 grote kleurplaten en 19
pentekeningen van W. G.
van de Hulst Jr.

Het bevat de volgende
schetsen:
Het zaad.
De rookende vlaswiek.
Huib.
Kindje.
De klaxon.
De moeilijke dag van
juffrouw Hermien.
Het stille gebeuren.
Het geheim.
Het beeldeke.
Als 'n oude romance.
Er was eens een prinsje.
„In de Goude Rose".

25

VOOR ONZE

W. G,VAN DE HULST

30 CENT

GEBONDEN
IN SIERBAND

W. G. VAN DE HULST

ALLEMAAL KATJES

Jongens- en Meisjesboek. 7-8 jaar

,;Aiteml eal .
katjes r

48 blz., 20 ill. 6e dr.

Twee poesjes bij den dokter op visite, waar ze boze 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 Heere alles weet.
's Nachts wordt alles ontdekt. Een heel mooi psychologisch
moment is, dat de kinderen troost krijgen uit de Alwetendheid des Heeren.
W. G. VAN DE HULST

Derde druk
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

65
26

ANNEKE EN DE SIK

21e tot 26e duizend.
48 bladz., 20

Sik ,gaat op verkenning uit. Anneke sik na. Grootmoeder
Anneke na. Grootvader Grootmoeder na. Regen en verdwalen.
Sik wordt in een zak thuisgebracht. Anneke door den turfboer, die haar onder zijn kar liet schuilen.

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

DE WILDE JAGERS
48 blz., 26 ill. 3e dr.

De wilde
jagers

Van een niets, een kleinigheidje maakt deze geboren verteller een pracht verhaaltje.
Drie kleuters, die vreselijke dieren gaan bevechten in het
bos, 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.
FIK
W. G. VAN DE HULST
65e tot 70e duizend.
Achtste druk
48 bladz., 19 ill.
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar
Het is de geschiedenis van een kleinen 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 bestuderen. De mensen 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.

VOOR ONZE KLEINEN

67

W. G. VAN DE HULST
GROTE BERTUS EN KLEINE BERTUS
48 blz., 17 ill. 3e dr.
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar
Grote Bertus is het zoontje van den landbouwer, kleine
Bertus het eendje van Elly van den dokter. Elly's weggelopen eendje zal gevangen worden door Bertus. Dit gelukt.
Tijdens het gesprek der kinderen, dat heel mooi getekend
is, loopt het eendje weer weg. De volgende morgen gaat
grote Bertus Elly met de kleine Bertus verrassen.

UITGAVE VAN GACALLENBACH. KWEEK

Grote Bertus
en
KleineBertus
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do,
ti 5
W G.vr.: n
frirfi,7-x077.17771":

W. G. VAN DE HULST HET HUISJE IN DE SNEEUW
55e tot 61e duizend.
Zevende druk
48 bladz., 13 ill.
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar
Het huisje ligt 's morgens dik onder de sneeuw. Vader, spoorwegarbeider, is al vroeg van huis gegaan en de jongens mogen nog een ogenblikje in het warme bed van vader en moeder. En ze gaan spelen dat ze verdwaald zijn en nu schuilen
in een warm sneeuwhol. Maar dan moeten ze vader een
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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27

30

CENT

SERIE VOOR ONZE

W. G. VAN DE HULST

HET PLEKJE DAT
NIEMAND WIST
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar 48 badz., 24 ill. 2e druk.
Dit is de wondere historie van twee kleine rakkers en hun
schoon geheim. In diep en dicht struikgewas vinden ze een
kuil. 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 schone geheim schuilt juist de fijne
bekoring van 't boekje. De kleine lezers alleen warden deelgenoot, worden hunner één; — 'n wondere aantrekkelijkheid
voor hen.

VOOR ONZE KLEINEN ,

70
W. G. VAN DE HULST HET WEGJE IN HET KOREN
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar
48 blz., 17 ill. 4e dr.

71
ONZE KLEINEN

1TGAVE VAN G.f.CALLENBIICWNI/V

Twee kleine meiskes en een hondje, die het verboden wegje
ingaan om klaprozen te plukken, vergeten de gouden halmen die brood voor de toekomst bergen en eindigen met een
stoeipartij. Een boos doende boer en veldwachter pakken de
ene en brengen haar thuis; de andere deugniet, de eigenlijke schuldige, biecht eerlijk op aan Grootmoeder. Natuurlijk wordt nu alles weer goed.
W. G. VAN DE HULST VAN DEN BOZEN KOSTER
Zevende druk.
55e tot 61e duizend.
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar
48 bladz., 18 ill.

72
•

De boze koster is zijn bril kwijtgeraakt 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 vrolijke optocht gaan de
kinderen mee naar zijn huis om getracteerd te worden.
W. G. VAN DE HULST VAN DRIE DOMME ZUSJES
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

48 blz., 15 ill. 5e dr.

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

73
28

30

FLEINEN GEBONDEN
W. G. VAN DE HULST

CENT

ZO'N GRIEZELIG BEEST

Vierde druk.
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar

31e tot 36e duizend.
48 bladz., 20 ill.

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 zo
nodig, 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.

74

Fragment uit: Hans in 't bos

W. G. van de Hulst

Daar stond hij al, de boswachter met
zijn boze gezicht. Midden in de laan
stond hij, zijn voeten breed uit, en diep
in de sneeuw geplant, zijn armen gekruist op zijn borst. Hij loerde grimmig
uit onder zijn hoed; — en 't groene
veertje wuifde in den kouden morgenwind.
Hij wachtte.... „'k Zal die brutale
deerns wel eens den schrik op 't lijf jagen...."
Ah! — Om de bocht van de laan heen
hoorde hij al vrolijk gebabbel. Wat
zouden ze schrikken, als ze hier om den
hoek kwamen en ze zagen hem opeens
staan....

Ze hadden het wonderlijk druk samen.
't Was over dien fijnen auto-tocht van
gisteren nog, en over dien goeden oom,
die zomaar vier kwatta-repen had gekocht bij den, bakker van 't dorp; om
op te eten in de auto. En 't was over
den gebroken sneeuwman, en over Kees,
die hen had willen foppen. Mine-Meu
had daareven alles verteld; maar niemand wist, wie de boosaard was, die
Hans zijn pret zó had bedorven. —
't Was ook over een mooi, nieuw plan,
dat Toos' Moeder gemaakt had: met
Kerstmis mochten ze samen aan Hans
een mand brengen met pakjes....

29
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30

CENT

BERT BAKKER

GEBONDE/
SJEF'S EERSTE LUCHTREIS

64 bladz., 11 111.
Jongensboek. 10-14 jaar
vliegvelden
benzine,
De vliegerij en vliegmachines, motoren,
en stations, het woelde en werkte onzen sympathieken Sjef
maar áls door het hoofd, en het was zijn dag- en zijn nachtdroom: vliegen
Nu, hij zou dan zijn zin krijgen.... Maar toen het zover 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 enige
zuster levensgevaarlijk ziek lag. Het ergste gaat voorbij: hij
mag zijn enige zuster behouden!

75
G. VAN. ROKHORST

DE HUT OP DE HEI

61 bladz., 8 ill.
Jongensboek. 8-10 jaar
en moeder en
vader
aan
Arie wil wel graag gehoorzaam zijn
hij doet er ook wel zijn best voor. Toch doet hij wel vaak
ondeugende dingen en eens is hij zelfs heel ongehoorzaam.
Als hij daardoor met zijn vriendje in grote benauwdheid
komt, helpt de oude schaapherder, dien Arie wel eens gescholden heeft, hen er uit. Met vader en moeder wordt het
gelukkig weer goed. En 's avonds bij het naar bed gaan zegt
moeder, die haar jongetje door en door kent, tegen Arie: „Je
moet God om kracht vragen, want anders gaat het weer
mis."

76
JOH. BREEVOORT NOOIT EEN ANDERE VRIENDIN

Meisjesboek 9-12 jaar

Oil>6RCEVOORT

77

61 blz., 10 ill.

Magda en Annet wonen naast elkaar. Magda is kind alleen,
Annet heeft broertjes en zusjes. Bij Magda's ouders leeft de
begeerte naar geld. Zij gaan vooruit, verhuizen, krijgen een
grote zaak, raken hun buren kwijt, maar vervreemden ook
van den dienst van God. Ziekte van Magda brengt eerst de
meisjes, dan de ouders weer tot elkaar.
CATHARINA BRONSVELD
TOEN DE STER VERSCHEEN

Meisjesboek. 10-14 jaar

78 bladz., 13 ill.

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

78
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I3OEKEN
FRANCINA
Jongensboek 10-14 jaar

30

CENT

HET DRIESPAN SLAAGT
61 bladz., 10 ill.

Vergeven is vaak wel heel moeilijk. Welke strijd gestreden
moet worden, voor te kunnen bidden: „vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren", wordt
in dit aantrekkelijk verhaal wel heel duidelijk aangetoond.
Maar ook dat door de genade van Christus de overwinning
wordt behaald.

79
J. H. HUISMAN-SCHIPPERS
DAT HAD JAPIE NIET VERWACHT
Jongensboek. 8-12 jaar
61 bladz., 10 ill.
Een slechte vriend kan heel wat narigheid veroorzaken. Dat
ondervindt ook Japie, al had hij mogelijk niet verwacht, dat
zijn belofte aan Geert zulke gevolgen zou hebben.
Als oom alles te weten komt, praat hij ernstig met Japie en
wijst hem er op, dat wij onze zonden ootmoedig moeten belijden. Dat doet Japie, en heerlijk, dan is alles weer net als
vroeger.

W. G. VAN DE HULST
Meisjesboek. 7-10 jaar

HANS IN 'T BOS
62 blz., 10 ill. 4e druk.

't Is een benijdenswaardige gave, een paar ernstige momenten
in het bestaan van enige kinderen zó weer te kunnen geven
als het hier geschiedt door v. d. Hulst.
Hij vertelt van vier vrolijke meisjes, die op haar weg naar
school allerlei belangwekkende avonturen beleven met den
grimmigen boswachter en met langen Kees; met Miene-Meu
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.

C. TH. IONGEJAN-DE GROOT
HET MEISJE VAN DE OVERKANT
Meisjesboek. 9-12 jaar
62 bladz., 10 111.
Op prettige wijze wordt in dit boekje verteld van Barbara
en Diddy, die echte vriendinnen worden. Barbara, het dochtertje van een kruidenier, heeft een gezellig thuis; maar
Diddy voelt zich soms erg eenzaam, omdat haar moeder, een
zangeres, zelden thuis is. In haar eenvoud is Barbara een getuige van den Heere Jezus voor Diddy. Later krijgen beiden
roodvonk en worden zij samen in Diddy's huis verpleegd
door oude Neel. Dan komt ook Diddy's moeder naar huis, om
voorgoed thuis te blijven en een gewone moeder te zijn.

nt
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JAN DE DEIDOT

31
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30 CENT

GEBONDEN
STEFFIE'S HORLOGE

MARYO

62 blz., 10 ill.

Meisjesboek. 8-12 jaar

Op een morgen mist Steffie, die uit logeren is, haar horloge.
Moeder had haar nog zo op 't hart gedrukt, er goed op te
passen. En nu was 't weg. Van dat horloge en van de logeerpartij vertelt Maryo op zulk een wijze, dat het een genot is,
dit boekje te lezen.

83
P. VAN MEERTEN

VAN EEN POES, DIE EEN
KINDJE REDDE

Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar

64 bladz., 10 ill.

De welbekende geschiedenis van een kat, die een in een
watersnood weggedreven wieg in evenwicht hield, zodat de
rustig slapende baby behouden in moeders armen terugkeerde. In deze behaaglijke vorm was deze zeker merkwaardige en historische gebeurtenis nog niet verteld. De kinderen
zullen genieten van deze vertelling.

VAillit IBW* POMO
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84
H. TE MERWE
Jongensboek. 10-14 jaar

TOCH DE STERKSTE
62 bladz., 11 ill. 2e druk.

Wim Donckers is als nieuweling op school gekomen. Kees, die
een der besten is, merkt dat hij in Wim een concurrent gevonden heeft, en dit wekt zijn wangunst op. Het gaat van
kwaad tot erger, totdat Kees inziet dat hij ongelijk heeft.
Dan volgt de verzoening. De schrijver doet duidelijk uitkomen,
dat ook de kinderen alleen in de kracht des Heeren hun gebreken kunnen bestrijden en overwinnen.

,
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ZWERVERS
14.TE ~fr"
DOOR

ZWERVERS
H. TE MERWE
Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar. 54 bladz., 10 ill. 3e druk.

{

p

Een troepje kermisreizigers trekt met have en goed van
plaats tot plaats, maar er komt 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 de mensen tot zegen, want leiders der evangelisatie aldaar trekken zich het lot dier mensen 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 de kerkelijke Evangelisatiearbeid.
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30 CENT

OEKEN

p

M. A. M. RENES—BOLDINGH
DE OLIFANTENNACHT
61 bladz., 8 ill.

Jongensboek. 10-13 jaar

Als er gevaar komt in het kleine dorp in Batakland, waar
nog heidenen wonen, en troepen olifanten hun rijstakkers
vernielen en mensen doden, bereikt de priester met zijn
toverformules niets en wijst Tahi allen op den Heere Jezus,
die alleen helpen kan. En waar nu in de olifantennacht
althans niemand van de mensen getroffen wordt, erkennen
radja en datoe de macht van den Heere Jezus.

DEOL
NACHT—,
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P. J. RISSEEUW

ENBACH Uit GEVE

JONGENS VAN STAVAST
62 bladz., 8 ill.

Jongensboek. 10-12 jaar

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

88
M. VEREN

BERT, MIJN JONGEN

Jongensboek. 10-14 jaar

61 blz., 10 ill.

Bert van,Rees komt met een uitstekend getuigschrift van
school. Graag had hij verder geleerd, maar dit was onmogelijk, want zijn vader was werkloos. Op bijzondere wijze ervaart hij echter Gods leiding in zijn leven, zodat hij zelfs ingenieur wordt en deelgenoot in de zaak, waarin hij een betrekking als jongste bediende had gekregen. ,

89
ANNE DE VRIES
DE AVONTUREN VAN EEN RUSSISCHE BIJBEL
Jongens- en Meisjesboek. 9-14 jaar

61 blz., 8 ill.

Een voortreffelijk boekje, waarin op boeiende wijze verteld
wordt van een Russische bijbel, het bezit van een krijgsgevangene, die na zijn vrijlating, trots de meedogenloze Russische winter, zijn moeder en zijn afgelegen dorpje weet te
bereiken. Welk een krachtig geloof bezit die eenvoudige man,
die niet zijn Bijbel velen tot het geloof' in Christus brengt.

90
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30 CENT

GEBONDE
DE STROPER

ANNE DE VRIES

Jongensboek. 8-12 jaar

64 bladz., 24 111. 2e druk.

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 zo graag studeren, 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 zover 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.

DOOR

Ds.H. T.DE GROOT
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Verschijnt eind Nov. 1938.

34

Duizenden zullen het verschijnen van een Kerstbrief door den begaafden auteur en prediker
Ds. H. J. de Groot, met vreugde begroeten.
Niet alleen voor U zelf, doch ook voor uw familie
en kennissen is dit boekje het fijne geschenk in
de donkere dagen voor Kerstmis.
Hoevele zieken en eenzamen smachten in het
bijzonder in die dagen naar een opwekkend
woord. Verkwik ook hen door dezen Kerstbrief
te sturen.

•
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210 CENT

JAC. VAN AMSTEL
DE VOETBAL
Jongensboek. 10-14 jaar
110 bladz., 13 ill.
Over een voetbal?! Dat is spekje naar hun bekje, en — de
jongens krijgen in dit verhaal de vèlle maat: wat er niet
allemaal gebeurt met en om de 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.

DEVOETB
eid.0 vari

E. VAN DEN BERG-BOLDINGH
ALLEEN UIT LOGEEREN
Jongens- en Meisjesboek. 8-11 jaar
94 bladz., 15 ill.
Loek is een verwaand grote stads-kind. Zij zou te Wijk-aanZee gaan logeren, maar er komt een kink in de kabel, en nu
moet ze naar haar oom, den dominee, te Hoog 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 glij en met vrede
in het hart naar huis gaat!
G. VAN BOKHORST
NIET DIE MEISJES.... MAAR JIJ!
Meisjesboek. 9-12 jaar
75 bladz., 12 ill.
Adri droeg haar hartje verbazend hoog. Daardoor liep het
ten slotte mis met haar schoolvriendinnen. Ze zocht de
schuld echter niet bij zichzelf, maar snikkend zei ze tegen
moeder: „Die meisjes ook!" „Nee, Adri, niet die meisjes....
maar jij," zei moeder.
Later leerde Adri haar hoogmoedig hartje kennen, en had
zij oprecht berouw over haar verkeerde handelwijze.

coca

6.v:.. BOKMOAST

94
G. VAN BOKHORST
Jongensboek. 8-12 jaar

„ZO'N HEIKNEUTER"
80 bladz., 10 ill.

Een klein heide-jochie wil zo graag een sterke held zijn, een
vechter, sterker dan allen, en hij overwint na veel strijd zichzelf. Want dit kleine kereltje, dat heikneutertje heeft eigenlijk maar één wens: dat hij een schaapje van den goeden
Herder mag worden. En op Kerstfeest weet hij, dat hij het
is. Dan mag hij toch ook nog held zijn; hij kan een jongen,
die hem dikwijls plaagde, zijn vijand dus, uit het ijs redden,
maar dat andere, dat geheim tussen God en hem, dat alleen
maakt hem gelukkig, voor altijd.
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GEBONDEN

40 CENT

JAN VAN GRONINGEN JAAP UIT DE DODE GANG
Jongens- en Meisjesboek. 10-12 jaar

78 bladz., 12 ill.

Een klein ventje, dat met een bakje koopwaar langs de huizen loopt, dat door de jongens gesard en door de grote mensen voorbij gezien wordt, een klein scheef schooiertje is de
held van dit verhaal.
Maar God wil dat de vuile, verachte Japie Hem leert kennen en een arm gebocheld schoenmakertje is Zijn knecht,
dien Hij op Japie's levensweg stuurt. Dan verandert alles:
Japie's haat tegen zijn plagers wordt vergevensgezindheid,
het armtierig ventje wordt een blijde jongen en zijn thuis
wordt een net schoenmakershuis in de stad.

96
W. G. VAN DE HULST
WOUT, DE SCHEEPSJONGEN
Jongensboek. 10-15 jaar

78 bladz., 12 ill. 5e druk.

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! Hij is onhandig en
helemaal 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 nodig.
Want zij bracht hem tot herkenning van zichzelf, en zij genas hem van zijn wars- en dwarsheid.

97
A. VAN HULZEN

IN DE HOLLE BOOM

Jongensboekje. 8-10 jaar

77 bladz., 8 ill.

Hij is maar een bang stadsjongetje, die kleine Bram. Maar
als hij op de boerderij van zijn oom logeert, en te weten
komt dat een drietal jonge merels, die nog in het nest zitten,
gevaar lopen in een kooi te worden opgesloten, dan wint zijn
dierenliefde het van zijn bangheid, en met een moed, die
niemand van hem zou verwacht hebben, trotseert hij alles
om de vogeltjes te redden. Een fijne vertelling, met levendige
beschrijving en een zuiver en teer Christelijk karakter.

IDA, KELLER
Jongens- en Meisjesboek. 10-15 jaar

RAFAEL OTHELLO
94 blz., 4 ill. 2e dr.

Rafaël Othello woont met zijn grootvader, een Italiaans
beeldhouwer, vier-hoog in een Amsterdamse Jodenbuurt.
Rafaëls vader was als staatsmisdadiger in hechtenis genomen,
waarna de oude man met den moederlozen kleinzoon naar
Holland was getrokken.
Helder komt in het veilhaal uit, hoe het bij de evangelisatiearbeid niet genoeg is, het Woord Gods te brengen, maar dat
men bij alle arbeid der reddende liefde moet ingaan tot het
volk, dat men bearbeidt, en met hen medeleven moet.
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G. KRAAN—VAN DEN BURG
DE AFHOUWER VAN DE VL. 119
110 bladz., 13 ill.
Jongensboek. 10-15 jaar
Een 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 Hollandse zeelieden belandt. Daar
heeft men medelijden met hem, en de leiders van het Tehuis
trekken zich zijn lot aan.

100

0. DE MOOR en A. M. DE MOOR—RINGNALDA
EEN MAASSLUISER JONGEN WORDT
MINISTER-PRESIDENT
Met Photo's.

Op prettig vertellende wijze wordt in verhaalvorm het leven
van Dr. Kuyper getekend en toch zó, dat de jongens en
meisjes van 12-16 jaar, waarvoor dit boekje is geschreven,
veel van deze grote figuur zullen onthouden.
K. MOREL
Jongensboek. 9-12 jaar

101

TWEE ANKERS
78 bladz., 10 ill.

Brand Florisz, een Enkhuizer jongen, wou dolgraag naar zee.
Zijn vader was als zeekapitein echter in handen gevallen van
zeerovers en nimmer weergekeerd, zodat zijn moeder veel te
angstig was, om toestemming te kunnen geven. Brand zou
dus metselaar worden. Maar.... hij werd toch zeeman!
M. A. M. RENES—BOLDINGH
VAN EEN SCHOOLJONGEN IN BATAKLAND
110 bladz., 12 ill.
Jongensboek. 8-12 jaar
Goeroe Daboa brengt zijn zoontje naar het Batakland op
Sumatra om daar onderwijs te ontvangen op een HollandsIndische school met internaat. Dit verhaal leidt op onderhoudende vertelwijze tot geestdriftige beschrijving van de
schone 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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GEBONDEN

N. M. SCHOUTEN

CORRIE VAN GIJS
75 bladz., 12 ill.

Jongensboek. 10-13 jaar

De zwarte van boer Roemer had een veulen gekregen, dat
de naam Corrie werd gegeven. Toen Gijs de school verliet
en bij vader in de boerderij kwam, werd Corrie van Gijs.
Op de boerderij volgde echter de ene tegenspoed op de andere, en dit had voor Gijs het grote verdriet tot gevolg, dat
Corrie moest worden verkocht. Gijs werd door de tegenspoed
gelouterd, maar was later toch dolblij toen Corrie, die in
slechte handen gekomen was, door vader teruggekocht kon
worden.

104
HESBA. STRETTON

JESSICA'S EERSTE GEBED

Twee-en-twintigste druk.
Jongens- en Meisjesboek. 10-80 jaar

80 bladz., 13 ill.

„Jachin" zegt van dit klassieke boekje: „Zij brengt het beeld
liefelijk in tekening van Hem, die gekomen is, om het verlorene te zoeken. Het gegeven is zo ontroerend, de verhaaltrant zo keurig-naïef, de uitvoering zo onberispelijk, dat we
met groot genoegen de lezing van dit schone boekje blijven
aanbevelen."

105
NEL VAN DER VLIS ER GAAT DOOR ALLE LANDEN
Meisjesboek. 8-12 jaar

78 bladz„, 12 ill.

Pip is een meisje uit een woonwagen, en heeft een grote aanhankelijkheid voor Dorus, het afgewerkte paard. Als Pip's
vader Dorus wil verkopen, blijven zij langer bij een dorp. Zij
bezoekt een Christelijke school, waar zij opnieuw hoort vertellen over Jezus, den Kindervriend. In een stormachtige
nacht sterft Dorus. Als zij kort daarna verder trekken, kan
Pip geen afscheid van den onderwijzer nemen, maar de plaat
die ze van hem kreeg, voorstellende Jezus, temidden van de
kinderen, heeft zij opgehangen in de woonwagen. Pip weet
nu, dat Hij meegaat. Hij gaat door alle landen mee.

106
NEL VAN DER VLIS
Meisjesboek. 9-12 jaar

GREETJE
75 bladz., 13 ill. 2e druk.

Greetje is een arm, zwak, schuw meisje, dat door Ko, die
uit beter gesitueerde kring komt, wordt geplaagd. Greetje
heeft ook nog een hondje, gelukkig, — Tip. En al is Tip
maar een dier, zo 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!
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BOEKEN

OP VERBODEN PAD

J. W. DE VRIES
Jongensboek. 10-14 jaar

78 bladz., 11 ill.

Dit is het boekje van den braven Jacob. Maar het verschil
met den braven Hendrik is groot. Jacob vindt zich erg braaf,
maar hij wordt genezen van die hoogmoedige gedachte, als,
zonder dat hij het wil, de zonde ook hem tot verkeerde daden,
tot leugens en bedrog heeft gebracht. Dan wordt het farizeërtje een tollenaar, maar daarmee heeft hij ook de ware
rust gevonden. De verandering in de ziel van Jacob is beschreven op een vlotte, boeiende wijze.

Blijde
kinderhanden
blijven grijpen naar
Kerstboeken van Callenbach

Kerstboeken uit Nijkerk
blijven steeds
aan de
spits

39

1LIL

1)

LICI

ONDER REDACTIE VAN ANNE DE VRIES

Een nieuwe vertelbundel, waarvan de verschijning
hartelijk zal worden toegejuicht door allen, die bij
de Kerstfeestviering op Zondagsscholen, op dagscholen of in den huiselijken kring te vertellen
hebben.
Een vertelboek ook, dat voor alle jaargetijden kan
dienen. BLIJDE LICHTEN is het vervolg op „Als alle
lichten branden" en heeft een eigen handleidinc
met practisChe wenken en overzichten der verte
lingen.

40

EEN NIEUWE UITGAVE MET EEN GROTE TOEKOMST
BESTEL DIRECT UW EXEMPLAAR]

* INHOUD:

GEBONDEN
EN GEVAT IN
STOFOMSLAG

f 2.50

Woord Vooraf.
Albert Zaaier: De stille ster.
N. Faber-Meynen: Het schot in den nacht.
Joh. v. Hulzen: Met de Kerstvloot naar de
Oost.
J. Kalmijn-Spierenburg: De legende van
Christus' rondgang in den Kerstnacht.
M. A. M. Renes-Boldingh: Een oud verhaal.
Rie van Rossum: De moed van Kuno, den
zoon van Siward.
Anne de Vries: De verloren zoon.
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GEBONDEN

JOHAN VAN DER BAAREN
HET GEHEIM VAN HET NETELHUISJE
123 bladz., 15 111.
Jongensboek. 10-14 jaar
In het netelhuisje — zo genoemd omdat het tussen de brandnetels staat — woont een bekommerde vrouw met haar 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 bij. Een zeer
avontuurlijke geschiedenis.

fi GEHEIM vv., asex`;
53E
/11H vAm NR.bAAi[CN•

109
JOH. VAN DER BAAREN
Jongensboek. 10-13 jaar

HET KNALPISTOOL
96 bladz., 12 ill.

Wat veroorzaakt die Jaap Somer zich een ellende! Eerst
neemt hij een knalpistool mee, dat van Geert Rengers was;
dan bedriegt hij zijn moeder door onwaarheid te spreken en
ten slotte wordt hij door het knalpistool oorzaak, dat de zoon
van boer Lammers de macht over zijn jonge paarden verliest en daardoor een ongeval krijgt.
Maar dan komt het echte berouw en de erkenning: „'t is
mijn schuld, enkel mijn schuld". En Jaap ervaart, dat God
den berouwhebbende de schuld vergeeft.
D. A. VAN BINSBERGEN
GERDA, DE BATAVENDOCHTER
Jongens- en Meisjesboek. 10-14 jaar

111

DE
ZEN DINGSVRILNE1r:'46ri

42

96 bladz., 15 ill.

Een prachtverhaal uit de tijd der Batavieren. Gerda, die op
sluwe wijze van haar vrijheid beroofd werd, om haar als slavin te verkopen, zoekt in haar schrikkelijke nood haar toevlucht bij God, met wien een reizend Romeins koopman haar
bekend gemaakt heeft. Van begin tot einde boeiend, is dit
boekje een uitnemend geschenk.
AGNES VAN DRIEL DE ZENDINGSVRIENDINNEN
Meisjesboek 9-13 jaar.
96 bladz 12 ill.
Met geestdrift ontvangen de grote meisjes van de handwerkles het voorstel van jufrouw Ploeger om voor de te houden
zendingsbazar handwerkjes te maken. Alleen voor Anna van
Bergen geeft dit grote moeilijkheden, want zij kan moeder
hiervoor geen geld vragen. Haar broer brengt haar echter
op een goede gedachte! Het resultaat is, dat het mooiste werkstukje door Anna wordt ingeleverd. Ten slotte is de bekroning van hun werk, dat ze allen in opgetogen en dankbare
stemming den kinderzendingsdag bezoeken. Een spannend,
leerzaam boek.
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IOEKEN
JAN VAN GRONINGEN
Jongensboek. 10-13 jaar.

50 CENT
,MIVEMWS~Jra:~10411~,

DE VERKEERDE WEG
91 bladz., 13 ill.

Kees en Maarten zijn vrienden. Maar de vriendschap gaat
tanen, als Kees onder invloed komt van jongens, die het ten
opzichte van goed en kwaad niet zo nauw nemen. Hij doet
allerlei verkeerde dingen, maar als zij hem ook tot diefstal
willen verleiden, weigert hij hardnekkig en breekt met de
slechte vrienden. Met Maarten wordt dan alles weer goed.
EVA'S BERGTOCHT
HELEEN
158 bladz„ 20 ill. 2e druk.
Meisjesboek. 12-16 jaar
Eva gaat op de U.L.O.-school en zal later voor onderwijzeres
gaan studeren. Haar moeder is gestorven, maar bij haar
vader en de huishoudster heeft zij een gezellig leven, terwijl
in 't gezin de vreze Gods heerst. Bij een motor-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 zo vindt Eva op haar
bergtocht nu eens deze steile hoogte, en dan weer dat ver
vooruitstekend rotsblok, waar ze over heen moet.
JET REINHART
HELEEN
91 bladz., 14 ill. 3e druk.
Meisjesboek. 10-13 jaar
Jet Reinhart, een wees, wordt opgevoed bij een strenge tante.
Tante houdt het kind heel strak, in genoegens en kleding.
Jet heeft veel aanleg voor tekenen, maar mag zich niet oefenen. Al haar leed draagt Jet echter gelaten, steeds haar nood
klagend aan God. Als ze in de vacantie met het gezin van
den stationschef mee mag naar Artis, regent ze doornat en
wordt zwaar ziek. In haar ijlen spreekt ze haar opgekropt
leed uit. Na schuldbelijdenis betert Tante zich. Alles wordt
nu anders. Jet krijgt tekenles en ervaart: wie op den hogen
God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

113
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W. G. VAN DE HULST
ERGENS IN DE WIJDE WERELD
95 bladz., 11 ill. 4e druk.
Jongensboek. 10-14 jaar
„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 de zolder, half uitgekleed. Hij kan door dat schuine raam
alleen naar „boven" kijken, naar de verre, stille lucht, die
van zilver tintelt. Uit de hoge, heilige hemel, over de verre,
wijde wereld heen, weet God ook wel, wat er leeft in het hart
van een kleinen jongen op een donkere zolder.
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GEBONDEN

W. G. VAN DE HULST
Meisjesboek. 9-12 jaar

ROZEMARIJNTJE
90 bladz., 11 ill. 3e druk.

Hierin is de kinderschrijver bij uitnemendheid weer aan 't
woord. Of er zoveel gebeurt in dit verhaaltje? Wel neen, maar
de meest alledaagse en gewone dingen worden gebeurtenissen
van belang als Van de Hulst ze verhaalt. Een fijn boekje,
dat zonder te preken levenslessen geeft, die jong en oud kunnen dienen.

117
e W. G. VAN DE HULST
Meisjesboek. 9-12 jaar.

ROZEMARIJNTJE
NAAR SCHOOL
96 bladz., 10 ill. 3e druk.

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 de eerste morgen is de gehele klas in de war. Stel je b.v. voor een
gehele klas, die schuitje zit te varen.
Enfin, van begin tot eind heeft de schrijver de kinderen te
pakken met dit frisse verhaal.

118
IDA KELLER

DE VASTE WONING

'Jongens- en Meisjesboek, 11-15 jaar

157 bladz., 18 111.

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

119
NE'

IDA KELLER

t/KOTA.
11.7(>01N1,1

Jongens- en Meisjesboek. 10-14 jaar

HET RIJKSTE LOON
142 bladz., 13 ill.

Het rijkste loon is niet aards 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 ongelovige mensen, en wij
zien dat zij geen vrede hebben. Wij verkeren met huisgenoten des geloofs en wij zien, hoe zij uitkomen voor hun beginsel niet alleen, maar ook de hand slaan aan de ploeg, om
de braak-liggende akkers om te werken, en straks het goede
zaad uit te strooien.
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30EKEN

50 CENT
INA'S ROEPING

IDA KELLER

123 bladz., 16 111.
Meisjesboek. 10-15 jaar
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 ongelovige opvoeding heeft
gehad, spreken over een Heiland, die lammen genas. Kort
daarna wordt zij opgenomen in een ziekenhuis, waar men
haar hoop geeft, dat er door een operatie nog veel aan haar
toestand verbeterd zou kunnen worden. De operatie gelukt
wonderwel, en nu besteedt ze dankbaar haar verder leven aan
evangelisatie en maatschappelijk werk.

IDA KELLER

UIT VERLIES WINST

140 bladz., 16 ill.
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar
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 ze kan
door leven en wandel velen ten voorbeeld zijn. Niettemin
ontmoet zij ook een 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 eeuwige zegen kan zijn. Met gespannen aandacht volgen wij al deze verwikkelingen.

MARY0

ANDA DE DU1NHEKS

112 bladz., 13 ill., 2e druk.
Jongensboek..10-14 jaar
In een vervallen hitt midden in de duinen, nabij een zeedorp,
woont Anda, „de duinheks", zoals de jongens haar scholden.
Haar zoon is naar zee gegaan en verdronken meent Anda;
maar aan de kust van. Florida is hij na een schipbreuk op
het strand geworpen. paar vindt hem een rijke Amerikaanse planter,. die hem in huis .neemt en zeer aan hem hecht.
Hij schrijft steeds aan zijn moeder, maar een gewetenloze
knecht verduistert de brieven, zodat zijn moeder onbekend
blijft met zijn redding. Door de radio hoort de planter van
zijn moeder. Ze maken nu een reis naar Holland en nemen
.
•Anda mee naar Amerika:
Een spannend, vlot geschreven verhaalt

D. MENKENS-VAN DER SPIEGEL •

•

123

DE N.V.

126 bladz., 15 ill.
Meisjesboek. 10-14 jaar
Een fris, echt prettig meisjesverhaal. Het bruist overal van
het jonge leven en de N.V. (de nijvere vier) vindt aanleiding genoeg om zo 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 zo gaat het hier gelukkig wel. Het
5-tal voedt elkaar als 't ware op.
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D. MENKENS-VAN DER SPIEGEL
Jongensboek. 10-14 jaar

GEBONDEN`
JOOST
155 bladz., 13

Dit mooie verhaal dankt zijn grote waarde aan de tekening
van het karakter van Joost, gauw opstuivend, argwanend,
weinig kunnende verdragen; aan zijn moeite om te geloven
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.
D. MENKENS--VAN DER SPIEGEL
ROELS REUSACHTIGE REIS
158 bladz., 14 ill.
Jongensboek. 10-14 jaar
De „reusachtige reis" gaat naar Luxemburg en de reiziger
is Roel, zoontje van een hoofdonderwijzer. Hij is enig kind
en haantje de voorste. Natuurlijk schept hij over zijn buitenlandse reis tegenover zijn kameraden niet weinig op. Het
is daarom helemaal niet kwaad voor Roel dat hij op de duur ,
tegen een jongen aanloopt, waarin hij „zijn mannetje" vindt.
Dan komt het natuurlijk tot conflicten, en — die zijn voor
beide jongens broodnodig. Zij komen beiden gelouterd uit
de strijd terug.

126
H. TE MERWE
HENKS MOEILIJKE JAAR
155 bladz., 15 111.
Jongensboek. 10-14 jaar
Henks vader was onderwijzer geweest te Rotterdam en nu
hoofd van een school geworden in de streek van de Groningse veenkoloniën. Henk voelde zich hoog verheven boven
de Groningse boerenjongens en ergerde zich telkens aan
hun voor hem 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.

127
P. J. RISSEEUW
DE KERSTVACANTIE VAN JO EN JAN
Jongens- en Meisjesboek. 11-14 jaar
139 blz., 16 ill. 2e dr.
Allergenoeglijkst vertelt Risseeuw hier hoe Jo en Jan hun
kerstvacantie 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, keren ze naar Amsterdam terug, en zijn dan ook
weer blij thuis te zijn.
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BOEKEN
D. K. WIELENGA
Jongensboek. 10-14 jaar

50
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DE VERBANNEN PRINS
141 bladz., 15 ill.

Omboe Dai, zoon van een Radja, komt op de Zendingsschool
opdat hij leren zou uit het grote 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 jaarlijkse offerande te
brengen aan den stamvader van het familiegeslacht. Dit
Dracht hem in moeilijkheden, want hij kon aan dat bevel
niet voldoen. Hij was nu Christen geworden

PHE WIJNBEEK

VAN EEN DAPPER MEISKE

138 bladz., 17 ill.
Meisjesboek. 9 —13 jaar
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 onenigheid met elkaar hebben. De derde brengt nu haar verlangen om iets voor den Heere Jezus te mogen doen ten
uitvoer, en beschermt een boerenmeisje, 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 zo wordt ook de rust op
school hersteld.

PHE WIJNBEEK 'T WAS MAAR EEN SNEEUWBAL

104 bladz., 15 ill.
Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar
Een geschiedenis uit het schoolleven. Tom is de hoofdpersoon; hij vormt met Rini, Kees en Jan een echt klaverblad
van vier. Flinke jongens, ja, maar ook zoo nu en dan echte
branies. En dan kunnen ze Toontje, het zwakke kereltje, het
moederskindje, niet zetten. Toontje komt alleen te staan, en
dan wordt het ventje bitter, en hij klikt en doet vals. Toon
wordt de dupe en voelt zich verongelijkt, en in plaats van
recht door zee te gaan houdt valse schaamte hem terug, en
dan wordt de onderwijzer bedrogen. Tom meent, dat allen
tegen hem zijn, maar komt nog bijtijds tot inkeer. Heel goed
geteekend is de macht van het gebed ook in het kinderleven.
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IS HET TE VEEL GEVRAAGD:

beste
het
2
VOOR ONZE KINDEREN •
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OM HET INSTUDEREN TE VEREENVOUDIGEN HEBBEN WE VOOR DE
ONDERWIJZERS(ESSEN) DE LIEDEREN LATEN HARMONISEREN. DE
PRIJS VAN DE MUZIEK VAN ELKE
SERIE IS: 1 EX. á 15 CT., 10 EX.
á 121/2 CT., 25 EXEMPL. á 10 CT.

Kerst

Liederen

SERIE (I) SERIE (II)
1. Hoe zal ik U ontvangen.
2. Stille nacht, heilige nacht.
3. Komt allen te zamen, komt,
verheugd van harte.
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke
teer.
5. De herdertjes lagen bij
nachte.
6. Laat het vrolijk lofliedrijzen.

1. De aarde was in nacht verzonken.
2. Komt, verwondert u hier,
menschen.
3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen.
4. Herders, hebt gij niet vernomen.
5. Sterre van 't oosten, wil
nog eens verrijzen.

PRIJZEN
50 exempl. voor ƒ0.75; 100 exempl. voor f1.35; 250
ex. voor ƒ3.—; 500 ex. voor 11.50; 1000 ex. voor f10.-

48

WILT U BIJ BESTELLING DUIDELIJK SERIE EN NUMMER OPGEVEN?

* get grote 5.erstvertelboek

ALS ALLE
LICHTEN
BRANDEN
is belangrijk in prijs

uudaartd!
Aan den bundel is toegevoegd een handleiding, bevattende practische wenken en korte
overzichten der vertellingen.
Vertellingen voor Kerstfeestvieringen op Zondagsschool, dagschool en thuis. Tevens voor
alle jaargetijden geschikt.

SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN ANNE DE VRIES

* IN HOUD
Thans verkrijgbaar
voor het nadrukkelijk lage bedrag
van
C

0

Gebonden en gevat
in kleurig stofomslag

Op de 'grote heide.
Anne de Vries
Rie van Rossum Joost en het lantarentje.
W. G. v. d. Hulst Zalig zijn de barmhartigen.
Mary Pos
Van een Zaanse molenbrand op Kerstavond.
H. M. v. Randwijk Hoe drie woonwagenjongens en een meisje Jezus
zochten.
Jan H. Eekhout
Uit het leven van Stantje
Stabeels.
P. A. de Rover
De Zwerver in het ijs.
J. Fortgens
Wat de Lichtboom in
Romps leven betekende.

N KORTEN TIJD WERD VAN DEZE PRACHTUITGAVE EEN ZESDE DRUK NODIG
HET BESTE BEWIJS VAN WAARDERINGII
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Bij afname Van 5 ex. oi meer
van één titel 55 cent per ex.

60 CENT
FROUKE BAKKER
Meisjesboek. 10-14 jaar

GEBONDEN
IRMA
107 bladz., 14 ill.

Irma dacht steeds dat de mensen haar niet aardig vonden;
dat zij dommer was dan de anderen; dat zij nooit wat kon.
Al die dingen maakten dat zij dikwijls verdriet had. Toch
was die gedachte niet juist. Irma had een lief, aanhankelijk
karakter en zij kon een heleboel dingen. En toen een van de
meisjes uit haar klas haar een groot verdriet aandeed, zo
groot zelfs, dat ook moeder de handen voor het gezicht sloeg
en huilde, omdat zij hier met woorden niet te troosten wist,
toen kon Irma zelfs het zwaarste.... na moeilijke strijd vergeven. Een schitterend boek voor onze meisjes.

110 CHR. DE BOUTER
MAARTEN PIETERZN. VAN DER MEY
107 bladz., 10 111.
Jongensboek. 9-12 jaar
De tachtigjarige oorlog! Welke flinke Hollandse jongen leest
daar niet graag over!
In dit boek leven wij mee met de bevolking van Alkmaar,
besprongen en benard door de woeste Spaanse krijgers en
toch niet versagend. En dan gaan we mee op reis met den
timmerman Maarten Pieterszn. van der Mey, die in zijn polsstok een brief door de Spaanse linies brengt en zijn leven
waagt voor zijn stad en voor zijn medeburgers.

133
ER OP OF ER ONDER
W. G. VAN DE HULST
110 blz., 18 ill. 6e dr.
Jongens- en Meisjesboek. 10-15 jaar
De inneming van Den Briel!
Het verhaal is geheel zoals we dat van Van de Hulst gewoon
zijn: boeiend, zonder opsmuk, en toch.... meeslepend!
Prachtig wordt de hoofdpersoon, Joost Jacobs, getekend in
zijn onstuimige, wispelturige jongensaard. Mooi vooral om de
tweestrijd, als hij koster Jan gewaar wordt, op zijn vlucht
voor de geuzen beklemd geraakt tussen een paar bomen. Zijn
medelijden behoudt ten slotte de overhand en hij laat den
vijand ontsnappen, doch.... Godzelf wreekt het kwaad.

134
W. G. VAN DE HULST
Jongensboek. 9-15 jaar

OUWE BRAM
110 bladz., 12 ill. lle druk.

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, plaaguchtige jongens.
Daardoor is hij op lateren leeftijd zeer eenzelvig geworden,
en zoekt de eenzaamheid. Maar ook daar wordt hij niet met
rust gelaten, en de jongens zien zelfs kans Ouwe Bram Verdacht te maken van diefstal en brandstichting! Door deze
diepe weg moet het heen, eer het tot zelfkennis en berouw
komt, ook bij zijn vervolgers.
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Bij afname van 5 ex. of meer
van één titel 55 cent per ex.

60 CENT

BOEKEN
JOH. v. HULZEN

VLIEGTUIGBOUWERS
107 bladz., 14 ijl.

Jongensboek. 9-12 jaar

Een vliegtuig bouwen! Welke jongen heeft daar geen belangstelling voor!
De vliegtuigbouwers zijn Edu en Hans. Ze bouwen wel geen
echt vliegtuig, maar ze doen toch alsof. Maar ze doen ook
verkeerde dingen, want als de motor en de wielen ten slotte
nog ontbreken, bestelen zij een oudroest-koopman.
Dan komt de narigheid en de ellende voor Edu, later gevolgd
door de biecht aan moeder en de bede om schuldvergeving.

136
JAAP VLOOG UIT

JAC. HAZEVOET
Jongens- en Meisjesboek. 10-14 jaar

•

125 bladz., 16 ill.

Jaap voelt geen lust zijn vader in de zaak op te volgen. Hij
is idealist en gaat als koloniaal naar Indië, met het vaste
voornemen zich op deze wijze een toekomst te scheppen.
Jaap staat echter in eigen kracht en moet langs een moeilijke weg leren ervaren, dat ook hij een sterke God nodig
heeft om hem te behoeden en te bewaren.

137
MARYO
Meisjesboek. 10-14 jaar

DE INDISCHE ARMBAND
107 blz., 16 ill.

Jaloersheid en afgunst en argwaan kunnen zo heel veel bederven. Maar ook deze zonden zijn in Gods kracht te overwinnen.
Hiervan spreekt deze vertelling van de Indische armband.

138
M. ZUIDEMA
Jongensboek. 9-12 jaar

DE GEBROKEN PLANT
124 bladz., 15

0

Onvoorzichtigheid en ongehoorzaamheid van Bald was oorzaak dat de azalea van zijn moeder vernield werd. Al dadelijk heeft hij hierover berouw, maar wanneer zijn moeder
nog diezelfde dag voor een ernstige operatie naar het ziekenhuis moet worden gebracht, wordt dit heviger. Tijdens moeders afwezigheid is het zijn grootst verlangen dit weer goed
te maken als ze terug komt. Gelukkig kan hij hierin nog net
op tijd slagen. Hoe, vertelt de schrijver zd, dat de jongens
dit verhaal tot het laatst met spanning zullen lezen.
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Bij afname van 5 ex. ot meer
van één titel 65 cent per ex.

70 CENT

GEBONDEIÏ

BERRENDIEN DE BART JOKE NADERT DE GRENS
126 bladz., 14 ill.
Meisjesboek. 12-16 jaar.
Een verhaal over de gebeurtenissen in Joke's leven. Haar
liefde tot haar broer en zusters zijn zo beschreven, dat ieder
meisje van dit boek houden zal. Haar avonturen op school,
de verhuizing naar Amsterdam, de wijze waarop ze daar een
vriendin verovert, haar operatie en haar besluit om verpleegster te worden, boeièn van het begin tot het eind. En
haar liefde tot God, die uiteindelijk haar jonge leven beheerst en er kleur en richting aan geeft, ligt over alles als
een warme glans.
Geestig van stijl en warm geschreven.

140
ONS ZONNIG THUIS
T. BOKMA
127 bladz., 14 ill.
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar
„Ons zonnig thuis" is het aardige landhuisje aan de rand
van het dorp, waar Gonda en Johan met hun ouders wonen.
Gonda is op de H.B.S. in de stad en Johan, die graag dokter
wil worden, gaat nog in het dorp op school. Plotselinge werkloosheid van hun vader wijzigt echter hun toekomstplannen.
Johan gaat, na een jaar thuis te zijn geweest, gedurende
welke tijd hij kippen houdt, naar een kantoor en Gonda
wordt modiste. Deze verandering kost hun de nodige zelfoverwinning, maar tenslotte aanvaarden ze het blijmoedig.

141
INDISCHE JOOP
A. C. TER GOUW
223 blful7., 20 Hl.
Jongensboek. 10-14 jaar
Joop Laveur 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 horen. Die wordt zo 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 Batavia; en een uitstapje naar de residentie Semarang op een koffieplantage helpt nog mee de kennis van
Indië te verrijken.

142

4)

HELEEN

je

Jongensboek. 11-14 jaar

DE SCHUUR VAN MARTIN HILLEN
152 bladz., 16 ill.

De schuur van Martin Billen heeft twee kamertjes; een
daarvan is de geliefkoosde verblijfplaats van de oude grootmoeder en van uit dat kamertje werd menig gebed opgezonden — gebeden, die een verloren zoon weder thuis brachten.
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Bij afname van 5 ex. of meer
van één titel 65 cent per ex.

70 CENT

BOEKEN

W. G. VAN DE HULST ZO'N VREEMDE JONGEN
123 blz., 12 ill. 7e dr.
Jongens- en Meisjesb. 10-14 jaar
Aangrijpend is de schildering van Hans, den molenaarszoon
die op een middag voor Kerstmis 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 zijn zusjes en broertjes Kerstliederen
heeft staan zingen, hem opbeuren uit de boot....

144
STERKE JO

JEANNE MARIE

121 bladz., 15 ill.

Meisjesboek. 12-16 jaar

Jo Denekamp meent erg sterk te zijn, maar steunt, zonder
zich dit bewust te zijn, op tante Loes, die haar, al meent zij
het mogelijk goed, toch niet de juiste raad geeft, omdat zij
put uit eigen kracht.
Jo wordt in de ware zin des woords sterk, als zij ervaart
hoe zwak zij is en dan in haar zwakheid neerknielt voor
haar Heiland.

145
ALBERT ZAAIER
TWEE HOLLANDERS IN HET OERWOUD
142 bladz., 18 ill.
Jongens- en Meisjesboek. 12-15 jaar
2e druk.
Bekroond door de N.Z.V.!!!
„Wij hebben hier te doen met het verhaal van persoonlijke
belevingen in Papoealand. Het opperhoofd Diramaoe, die
krijgsgevangene is, wordt ons ten voeten uit afgebeeld.
Prachtiger en krachtiger pleidooi voor het onmisbaar zendingswerk kwam ons nog niet onder de ogen. Hier is alles
bijeen: frisheid, humor, onwankelbaar geloofsvertrouwen,
zelfopofferende naastenliefde, en de bekroning van dit meesterlijk relaas door de Nederlandse Zondagsschool Vereni„Jachin".
ging".
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Bij afname van 5 ex. of meer
van één Wel 70 cent per ex.

75

CENT

GEBONDEN

JAN VAN BATENBURG
MET MOEDIGE MANNEN MEE
232 bladz., 20 ilL
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar
De auteur verwerkt hier een heel nieuw gegeven: hij laat de
jongens mee gaan met een poolexpeditie. We doorleven een
hele reeks avonturen onder de Eskimo's, maken een gevecht
met een ijsbeer mee en ondergaan de verschillende sensaties
van de pooldag en van de poolnacht. De bemanning volvoert
ten slotte het waagstuk om de Advance voorgoed te verlaten,
en door het gevaarlijk ijs de terugtocht te ondernemen met
de sleden.

RIET CHARDON
Meisjesboek. 14-17 jaar

Pl
VEERT:
ligrA5

TOEN TRIX VEERTIEN WAS
184 blz., 22 ill.

De vrolijke, intieme sfeer van warme liefde in het gezin, bezielt ook Trix, de plannenmaakster, de wildebras, de toch zo
teerhartige, goede bakvis. Haar avonturen op school, haar
meeleven in de zorgen van het gezin, haar prachtige daad
van opoffering als ze haar vacantie geeft om de dienst van
haar zieke zuster Wil waar te nemen, al haar jolige gebeurtenissen van haar vijftiende levensjaar, met de angsten en
de glorie van haar examen, vormen de inhoud van dit boek.
En in haar hart is de liefde tot God in dit moeilijke, maar
mooie jaar gegroeid.

148
•

DE KINDEREN VAN
JAN VALENTIJN
173 bladz., 16 ill.
Jongensboek. 11-14 jaar
Doordat grootvader in Duitsland ernstig ziek is en vader en
moeder hem gaan bezoeken, moeten de kinderen van Jan
Valentijn bij een oom en tante gaan logeren in een dorpje.
De jongens, Jan en Peter, hebben al spoedig een paar vrinden ontdekt. Ze stoken samen een vuurtje in een oude schuur
om een paar eieren te koken. Hierdoor ontstaat brand. De
mensen verdenken Doeke, een ouden zwerver. Peter heeft
hier geen rust mee en na den kerkgang besluit hij alles te bekennen!
LINDA ERICS

R. VAN DER HAUW

priGF.11 UIT E
STIL STADJE
-

JONGENS UIT EEN STIL STADJE
• 249 bladz., 19 ill.
Jongensboek. 10-15 jaar
In dit boek ruist de frisse buiten-stemming van bos en hei.
Vijf jongens „gaan er op uit". Totdat de maat overloopt en
er dingen gebeuren, die niet door de beugel kunnen. Dat
gaat dan natuurlijk verkeerd, en zij het nog niet zo dadelijk, toch komen de jongens tot het inzicht dat het een heel
andere kant uit moet, en dat belijdenis van schuld ten, slotte
heel wat rustiger stemt dan het verzwijgen van bedreven
kwaad.

g
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Bij afname van 5 ex. of meer
van één titel 70 cent per ex.

BOEKEN

75 CENT

REGINA VAN DER HAUW-VELTMAN
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar

HET JOODJE
236 bladz,, 24 ill.

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 de duur voor Sam toe leidt dat
hem het ouderlijk huis ontzegd wordt, kunnen we verstaan.
Zijn vrienden evenwel laten hem niet in de steek.

151
GERDIENTJE
W. G. VAN DE HULST
Jongens- en Meisjesboek. 11-15 jaar. 235 blz., 26 ill. 5e druk,

GERDI P4T fit.
fefv. vaga .19tIT

Een echt Hollands boek! Want het gaat in Gerdientjes leven
in letterlijke en figuurlijke zin stormachtig toe, en wij horen
van kans op dijkdoorbraak en overstroming. Gelukkig komt
het zover niet, want de wanhopige man, die ten einde raad
in een stormachtige nacht op stap gaat om de dijk door te
steken, wordt daar nog intijds van teruggehouden. Een beoordelaar van dit boek zegt: „Dit boek vertoont al de deugden (en het zijn zeer grote en niet weinige) van dezen bekenden en geliefden auteur".

152
W. G. VAN DE HULST
PEERKE EN Z'N KAMERADEN
185 bldz., 19 ill. 7e druk.
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 benen meegenomen wordt naar Holland,
op de vlucht uit België. Zijn enige vriend is zijn grootvader,
een vioolbouwer. Grootvader kan maar zelden bij hem zijn.
Tot daar opeens een paar jongens komen, die op de duur
zijn kameraden worden en als Peerke na drie jaar lijdens
in vrede heengaat, hebben die jongens de troost, dat zij de
donkere levensavond verlicht hebben....

W. G. VAN DE HULST
WILLEM WYCHERTS
Jongensboek. 10-16 jaar
188 bladz., 20 ill. 8e druk.
Een verhaal uit de Spaanse tijd.
Willem Wijcherts is een dappere Alkmaarder jongen, die de
Spaanse bezetting met tegenzin in zijn vaderstad ziet binnentrekken; een „ketterse" samenkomst intijds waarschuwt,
zodat de toeleg, om Jan Arendsz gevangen te nemen, verijdeld wordt; zich bij de Watergeuzen voegt; de gevangenen
om des geloof s wille, onder wie zijn eigen vader, uit de Alkmaarse kerker redt, aan het doodsbed van Arendsz knielt,
de victorie van Alkmaar mee beleeft en daarna een blijde
bruiloft vieren mag.
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7

5 CENT

GEBONDEN

BAMI. MATHEWS
LIVINGSTONE — DE PADVINDER
Jongens- en Meisjesboek. 10--16 jaar 185 blz., 15 111. 2e druk.
Een mooi boek over een groot man, die zijn leven heeft toegewijd aan een grote zaak, nl. de zendeling-ontdekkingsreiziger Livingstone.
Hij wordt hier getekend als missionair, maar vooral als padvinder, die veel onbekende dingen uit het zwarte werelddeel
aan het licht bracht en ontsluierde.
Dit boek ontwikkelt, verwarmt en verrijkt. Het zal een spoor
nalaten in menige jongensziel.

0. A. DE RIDDER
GEORGE WASHINGTON,
DE STICHTER VAN EEN WERELDRIJK
Jongens- en Meisjesboek. 11-16 jaar
236 bladz., 19
De Amerikaanse vrijheidsheld ten voeten uit getekend. Leringen wekken, voorbeelden trekken. Hier hebben wij George
Washington, den man van hoge statuur, die het waard is
door ieder gekend te worden. Het verhaal is vol leven en
handeling en het bevat een schat van historische bijzonderheden. Het wekt liefde en ontzag voor dien onbaatzuchtigen
grote, die zijn land en volk liever had dan zijn leven, en
zich, in eerbiedige onderwerping aan den Almachtige, offerde op het altaar des vaderlands.

156
NEL v. d. VLIS
Meisjesboek. 11-15 jaar

HERRIE-LET
190 bladz., 6 ill.

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 onze wens, maar dat zeker Gods zegen
verkregen wordt, wanneer wij bereid zijn het offer te brengen dat gevraagd wordt.

157

Zichtzendingen
worden U
toegezonden
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Bij afname van 5 ex. of meer
van één titel 75 cent per ex.

BOEKEN
BROOS

80 CENT
DE MULO-JAREN VAN
GERT v. SANTEN

Jongensboek. 12-16 jaar

i)

212 bladz., 21 ill.

In een levendige stijl verhaalt de schrijver de geschiedenis
van een boerenjongen uit een kleine, financieel sterk achteruitgaande familie. Gert brengt enige jaren door op de Muloschool tussen stadsjongeheertjes en.... bezwijkt voor de verleiding van 't meedoen. Gelukkig vindt Gert de juiste weg
weer.

158
W. BROOS

TWEE OVERWINNAARS

Jongensboek. 10-16 jaar

205 bladz., 26 ill.

Tussen Jelle Dijkstra en Piet Scheffers, twee vrienden, is
door verschillende oorzaken verwijdering ontstaan. Wederzijdse plagerijen doen de haat groeien. De leider van hun
vriendenclub staat machteloos, de ouders wenden hun invloed aan en in hun beste ogenblikken willen de jongens ook
wel anders, maar telkens vlamt de haat weer op. Hun natuur
is hun te sterk. Maar.... waar Christus komt, daar sterft
de haat! Piet heeft Jelles oude hond doodgesard, maar Jelle
weet, bij een watersnood, na zware strijd, Piets hond van de
dood te redden. Die daad brengt hen weer geheel tot elkander.

159
W. G. VAN DE HULST
JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN
Jongensb. 10-16 jaar.

86e-89e duizend.

•

235 blz., 20 ill.

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 karakteriserend schetsen.
„Een enig boek!" zo zal iedere jongen uitroepen, als hij het
verslonden heeft en de meisjes zullen niet minder er van
genieten, al is het een jongensboek.

160
K. MOREL
Jongensboek. 10-16 jaar

DE GROTE GOUVERNEUR
194 blz., 10 ill.

De grote gouverneur is Jan Pietersz. Coen, de bevestiger van
het Nederlands gezag in Indië. Op boeiende wijze wordt zijn
geschiedenis verteld, zodat inzonderheid jongens dit boek in
één adem zullen uitlezen.
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van één titel 75 cent per ex.
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GEBONDEN BOEKEN

P. STOUTHAMER
DE VRIENDSCHAP VAN EEN KONINGSKIND
190 bladz., 20 ill.
Jongensboek. 14-16 jaar
Een jongensboek vol diepe ernst en jolige humor, maar die
elkaar nimmer in de weg staan. De Christelijke levenswijsheid
die uit dit boek spreekt, kan niet anders dan opbouwend
werken, en nimmer is ze zo, dat ze de jonge lezers hindert
of verveelt; ze is nergens opdringerig. Iedere jongen zal dit
boek, dat hoogst boeiend is geschreven, met groeiende belangstelling lezen, en na de lezing ongetwijfeld enige ogenblikken stil zijn en nadenken. En ook later zal hij zich telkens een en ander herinneren uit dit frisse, vrolijke en toch
zo ernstige boek.

ildLNDSCI-14F,
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ONDER DE
PApoEA`S

CENT
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ONDER DE PAPOEA'S
ALBERT ZAAIER
230 bladz., 20 ill.
Jongens- en Meisjesboek. 12-15 jaar
Zij die Twee Hollanders in het oerwoud, van denzelfden
auteur, gelezen hebben, zullen ongetwijfeld ook dit boek willen kennen. Ze maken opnieuw kermis met Kozijnse en Habébé en beleven mee hun spanning en tegenspoed, hun hoop
en vrees. De jongens zullen vol vuur Habébé op zijn spanenden tocht door het oerwoud volgen. Zó komen ze ook met
het werk der zending in aanraking en zeer zeker kweekt dit
fris geschreven verhaal hiervoor grote liefde.
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NIEUW BIJBELSCH DAGBOEKJE
Het dagboekje, dat reeds
door duizenden gelezen is
en nog altijd een geschenk
is van blijvende waarde. In
keurige uitvoering, gebonden f 2.25.

H.W.S. WOORDEN UIT DEN BIJBEL
Vóor hen, die ingesteld
zijn op korte overdenkingen, een uitgelezen boekje.
Gebonct f 1.60.

(42,0i)

jo

De Ster-boeken bezetten
een geheel enige plaats
in de jeugdliteratuur. Ze
zijn populair als weinig
andere. De uitgaven voldoen dan ook stuk voor
stuk aan de hoge eisen,
die men aan inhoud en
afwerking van het goede
jeugdboek mag stellen.
Boeken van het gezonde
soortl

Zonnige, blijde verhalen,
waarin levenslust en humor tintelt; waarin de
jeugd meegeniet de vele
avonturen en vrijuit kan
lachen, maar ook tot nadenken komt bij het lezen
van ernstiger gedeelten.
Uitgevoerd in moderne
banden, gevat in meerkleurige omslagen.

SLECHTS /1.25 PER DEEL

Een welkom geschenk: Een Ster-Boek!
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JETTE UIT HET HUIS
RIE VAN ROSSUM
Geïllustreerd met 22 tekeningen van Sierk
Schre,der. 157 blz.
Elk meisje zal dit alomgeprezen boek met ontroering lezen en trots zijn op het bezit ervan.
De bekende schrijfster MARIE SCHMITZ uit haar
lof in „De Nwe R'damsche Courant":
„Dit „Jetje uit het Huis" is wel een zeer bizondere
verschijning in het wereldje onzer jeugdlectuur.
....eigenschappen —, die het boekje zijn bizondere waarde verlenen. Dat zijn de eigenschappen van het hart: de innigheid en natuurlijke
vroomheid, de tederheid en mensenliefde, die het
als een warmte van binnenuit doorstralen."

IE DURFT NIET
JILLES LIMBURG
Geïll. m. 24 tekeningen v. Titus Leeser. 158 blz.
„De auteur heeft in dit sterk gespierd werk getoond, dat hij de Hollandse jongens kent in merg
en nieren.
Het mag als een der beste jongensboeken van
dezen tijd aangeschreven worden.
Het wisselt af van het luimige naar het tragische
in het wisselvallig jongensleven, met zijn avonturen van Hollandse kracht en durf. Geschreven
met verstand en diepgaand gevoel is het een
rijke aanwinst voor de Nederlandse jeugdliteratuur."
„Onze Tijd".

LAND IN ZICHT
K. NOBEL
Met 25 tekeningen van Titus Leeser. 176 bladz.
„Het is fris en krachtig — eerlijk en oprecht —
waar-christelijk en waar-menselijk, het voedt
onze nationale trots op de juiste wijze, het sterkt
het zelfvertrouwen, het is vlot en prettig geschreven.
't Boek is aan alle kanten áf.
Iedere jongen en ieder meisje moet het lezen. En
dan de vaders natuurlijk."
„DJNederlander".

60

GEB. 1.1.25

PUCK REINBERGEN
M. PRAAMSMA
Met 20 tekeningen van Pol Dom. 155 pagina's.

GEB. ƒ1.25

We leven mee met Puck, een jong onderwijzeresje, die een betrekking krijgt op een dorp en
daar in Elze van Duyvenvoorde, de burgemeestersdochter, een vriendin vindt, zoals zij maar
wensen kan. We maken kennis met haar vriendinnen van de kweekschool, die haar komen bezoeken.
Ook haar werk onder de kinderen van haar klas
en de omgang met de ouders, wordt fijn beschreven. Een boek waarvan alle meisjes zullen
genieten.

GEBONDEN 1'1.2 5
Een belangwekkend boek,
dat onze jongens
en meisjes
in één ruk
uit zullen lezen.

GEB. /1.25

L

n

Een bijzonder
aantrekkelijk
boek voor
meisjes.

PUCK REMBERGES
DOOR

m CPAAPISMA
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HOBBEMA STATE GEBONDEN /1.90
K. NOBEL

De bekende criticus Dr. C. Tazelaar is zo
uitbundig in lof voor het stoere Jongensboek van K. Norel: „HOBBEMA STATE",
dat hij er een geheel artikel aan wijdtl
Geïllustreerd met 22 prachtige tekeningen van
C. Jetses. Omslagtekening van Jan Lutz.
„Een voortreffelijk Jongensboek. Dat ik voor de
bespreking van een jongensboek de ruimte van
— zij het kort — artikel gebruik, is om op het te
behandelen boek HOBBEMA STATE van K. Norel,
in 't bijzonder de aandacht te vestigen. We hebben zulke jeugdboeken nodig en begroeten ze
met vreugde."
Dr. C. TAZELAAR.

JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN

GROTE UITGAVE

W. G. VAN DE HULST
Jongensboek. 10-16 jaar.

86e-89e duizend.

Tekeningen van Sierk Schr5der.

235 blz.

Moeten wij dit prachtige jongensboek nog nader
bij onze lezers inleiden? Ons dunkt, dat zulks wel
overbodig mag heeten. Wij voor ons hebben
,jaap Holm" nogmaals van a tot z „doorgenomen" en weer trof ons de frischheid en de
diepe ernst, die Van de 1-112.in zijn geesteskind
wist te leggen.
De Néterlander, Nov. '35.
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INDISCHE JONGENS
A. C. TER GOUW
Met 20 tekeningen van Sierk Schreden 156 bladz.
Ook jongens in onze Oost kunnen heel wat avonturen beleven. Ze hebben een fijne club, die jongens]
Zij zwoegen bij een toelatingsexamen, gaan samen logeren op een koffie-plantage en genieten
reusachtig.
En, stel IJ voor, ze maken van nabij een tijgerjacht mee.
Aan spanning ontbreekt het in dj boek niet. De
auteur is een uitnemend vertefier, met gevoel
voor humor.
Wat zullen de jongens genieten!

STER-SERIE

GEBONDEN 1.1.25

DE DOLLE DRIESSEN
A. GRIMME

vg
„

Met 22 tekeningen van Sierk Schreden 155 bladz.

Ne' ge PleSle°
ft

„Wat de uitgever met dit Ster-boek geeft, mag
het neusje van de zalm genoemd worden.
Niets dan lof voor dit frisse, spannende jongensboek, dat keurig werd uitgevoerd."
"Pniël".
„Wanneer wij dit verhaal goed noemen, doen wij
dat allereerst, omdat het den schrijver gelukt is,
de kinderen te tekenen in hun eigen sfeer, hun
milieu en hun gedachten. Dat is zeer moeilijk en
het vereist kennis en inzicht."
„De Vriend des Huizes".

I
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STER-SERIE

GEBONDEN f1.25

GEBONDEN 11.90
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MIEN EN EEFJE
ANNIE DE MOOR—RINGNALDA
Met 20 tekeningen van Jan Lutz. 144 pagina's.
„Dit is een vlot geschreven meisjesboek. Zeer
boeiend, want het is alles uit het leven gegrepen
en met talent weergegeven."
„Limburgsche Kerkbode".
„Een pakkend meisjesboek, dat ons bepaalt bij
karakters, zoals men ze dagelijks ontmoet en bij
de kracht, die daar in moeilijke omstandigheden
„De Zondagsbode".
van ouderliefde uitgaat."
STER-SERIE

GEBONDEN 1'1.25

OP EIGEN BEENEN
BERT BAKKER
Geïllustreerd met 6 tekeningen van R. en M.
Snapper. Gevat in stofomslag.
Het boeit — het pakt, van hoofdstuk tot hoofdstuk komen, fijn paedagogisch belicht, de diepste en schoonste dingen uit het jongensleven te
voorschijn.
Vele ouderen zullen mèt onze jongens genieten
van de avonturen van den hoofdpersoon Jos en
zijn vrienden, zullen mee-voelen de moeilijkheden van dit begaafde, muzikale kind, dat zo
vroeg zijn moeder missen moet.
Het boek is mooi van begin tot einde.
„De Rotterdamsche Kerkbode".

HERRIE-LET
NEL VAN DER VLIS
Met 6 illustraties van jan Lutz. Gevat in meerkleurig stofomslag. Grote geb. uitgave. 3e druk.
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Wat zullen ze meeleven met die dwaze, gevoelige en toch flinke Let, met haar drie vriendinnen] Prachtig-juist wordt dit klaverblad van
vier(zoals Jan Lutz ze zo fijn-geestig op de omslag samenvatte) geschetst, met hun onderling
weer zo verschillende karakters. Raak weergegeven en fijn behandeld, is de positie van het
meisje uit het werkmansgezin, in de H.B.S.-klas.
„De Jonge Vrouw".

DE moon-ni

GEB. f1.25

„Een echte
aanwinst voor
onze jongens!"
noemt „De
Nederlander"
het vlot
geschreven
boek.

TOM EN LO
BERRENDIEN DE BART
Met 19 tekeningen van Annie v. d. Ruit. 142 bladz.
Tom en Lo, de tweelingen, en hun guitenstreken,
tijdelijke verwijdering en hun trouwe vriendschap, hun werken en hun gebed]
Het is een grote verrassing, dat een debutante
zulk een boek schrijven kánl
Telkens wordt men er door herinnerd aan
G. Schrijver's humor, diens zelfde intieme, goede
sfeer en ook aan diens vlotten stijl.

GEB. ƒ1.75
GEBONDEN f1.25.
Een spannend
en interessant
meisjesboek,
vol natuur,
vol karakter,
vol leven.

GEB. ƒ1.90

Als laatste
deel van
de Ster-Serie,
een boeiend
jongensboek vol
gezonden humor.
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boeken
voor de

JEUGD

EEN ZEEMANSTONGEN
IN 1811
DOOR C. VERMEER
Jongensboek. Leeftijd 13-17 jaar. 244 blz.
Een pittig, avontuurlijk verhaal over Arie
Verhagen, die tijdens de Franse overheersing met een schip mee op haringvangst
gaat, aan de IJslandse kust.
Aan boord bevindt zich een spion, die hen
bij terugkeer, op lage wijze verraadt aan
de mannen van Napoleon.
Schip en lading worden in beslag genomen en de bemanning naar een Franse
gevangenis overgebracht.
Dit boek boeit en is spannend van begin
tot eind. Boordevol durf en moed.
Een boek voor echte Hollandse jongens]
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OP DEN TWEESPRONG DEINING IN HET
DOKTERSHUIS
DOOR JOOP KOSTER

DOOR C. TH. JONGEJAN-DE GROOT

Meisjesbóek. Leeftijd 16-20 jaar. 206 blz.

Meisjesboek. Leeftijd 14-18 jaar. 228 blz.

Een vlot geschreven boek voor oudere
meisjes, waarin de schrijfster toont, de
jeugd van dezen tijd door en door te
kennen.

Een levensblij boek. Vlot en fris van taal.
't Is de geschiedenis van het gezin van
Dr. Donckelaar, waarin Paulien de hoofdfiguur is.
Mevrouw Donckelaar moet voor herstel
van gezondheid enige maanden naar
Zwitserland. Haar man gaat -mee. In zijn
plaats neemt een jonge, pas afgestudeerde dokter zijn praktijk waar. Door familieomstandigheden moet de ervaren dienstbode vertrekken.
Dan neemt Paulien de huishouding waar,
doordat de oudere zusters haar werk en
studie niet kunnen onderbreken en zij wel
vacantie van de Kweek kan krijgen.
Onder leiding van Paulien, met haar noodhulp, die ze „Piet Hein" noemt, beleeft het
gezin vele avonturen.
Een boek vol rijke, boeiende momenten.
Knap in karakterbeschrijving en tintelend
van echten levenslust.

Een levend verhaal, dat op prachtige wijze
èen christelijk en een niet-christelijk gezin
uitbeeldt,
Letje Verschuur is de hoofdfiguur. Haar
vader is sinds den dood van zijn vrouw
een eenzelvig man. Kort na Letjes eindexamen gymnasium sterft haar vader.
Ze wordt dan verpleegster. Bij haar vriendin thuis, herstellende van een zware
ziekte, verlooft ze zich met Roel, den broer
van haar vriendin.
Een kostelijk verhaal, dat een blijvenden
indruk zal nalaten.
Ieder meisje zal het een eer vinden dit
boek te bezitten!
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NIEUWE
UITGAVE

VAN DE HULST
PRENTEN

Deze bekende serie gekleurde platen werd geheel opnieuw uitgegeven en gedrukt op veel beter papier.
De bijschriften niet meer onder de platen, maar op de
achterzijde gedrukt.
BELANGRIJK MOOIER EN BELANGRIJK VERBETERD!

96 gekleurde platen, nieuwe uitgave, behandelende
Prijs slecht 1'0.60.
24 Bijbelse geschiedenisen.
Uitsluitend per compleet stel verkrijgbaar.

Voor mooi
uitdelingsmateriaal:
Van de Hulst
prenten!

ONDERWERPEN ZIJN:
Abraham vertrouwde op God, Een kindeke geboren.
De Heere Jezus en Zijn dismum Lot niet. Gen. 15-22.
Incob en Ezau, de twee cipelen.
broeders. Gen. 25-33.
Naar Zijne heerlijkheid terug.
De droom, die toch uit- Jezus, de Heiland.
kwam. Gen. 37-47.
De medelijdende Heiland.
Wie was toch die strenge „Komt tot Mij!"
heer? Gen. 42-45.
„Dat deed Ik voor ul"
Uit het leven van Mozes. Ex. Als Jezus kwam
2. — Deut. 34.
Verraden! verlaten? verGod waakt over ons. Ex. loochend!
12-16. Num. 11.
„Ik zal met u zijn?"
De intocht in het beloofde ' God riep hem en hij luisland. Jozua 3-6.
9-13.
David, de man naar Gods terde. Hand.
Paulus, de knecht des Heehart. 1 Sam. 16-26.
Koning Achab en de profeet ren.
Paulus, een gevangene.
Elia, 1 Kon. 17-21.
Uit het leven van Elisa. In Gods hoede veilig? Hand.
27-28.
2 Kon. 2-6.
VOOR MOOI UITDELINGS-MATERIAAL :
VAN DE HULST-PRENTEN!
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JESSICA'S EERSTE
GEBED
DOOR HESBA STRETTON
20e DRUK
GEBONDEN

'1'0190

Wie zal deze prachtige uitgave
niet graag in zijn bezit hebben.
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.
Boeken als dit behouden steeds
hun waarde.

KINDERBIJBEL
C. F. SCHt)TTELNDREIER
INGENAAID 1.0.60
GECART. f0.75
GEBONDEN ƒ1.05

1JBELSCHE
ESCHIEDENISSEN
0002

C. F. SCHOTTEINDREIER

BIJBELSCHE GESCHIEDENISSEN
AAN KINDEREN VERHAALD
136e-145e duizendtal.
244 bladzijden met 132 illustraties.
Dit kostelijke boek behoort tot de
hoge adel onder de kinderboeken.
Een aanbeveling is hier totaal overbodig. In elk Christelijk gezin behoort een Bijbelse geschiedenis met
prenten te zijn. Het boek van Sch,5ttelndreiër leent zich daartoe uitstekend. Het worde voortdurend op
ruime schaal verspreid en vlijtig gebruikt.
Jachin".

Ds. Th. A. Vos: Vragen
betreffende de Bijbelse geschiedenissen. Inzonderheid ten gebruike
bij „Schbttelndreiërs Bijbelse gedchiedenissen".
Prijs thans 15 cent
47 bladz.
'. .11.

11•111..11•11MMEI
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Gr IJ ILD E N RIK Grl L
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DEZE SERIE
BESTAAT UIT
A BEDE VOOR 'T ETEN
B

DANKZEGGING
NA HET ETEN
HERVORMINGSLIED

DAVONDZANG

E ACHTER JEZUS
'T KRUIS TE DRAGEN

F

WELKE IS UW
EENIGE TROOST

G DE TWAALF
GELOOFSARTIKELEN

H DE ZEVEN
KRUISWOORDEN
GEBED DES HEEREN

K

DE ZALIGSPREKINGEN

FORMAAT 12 X 16.5 c.M.

.2--_,....
-"Itr
'
---'1
voor het denim
der, die al 't leven voedt,.
oon onze tafel metlik zegen:á
5 5 en drenk ons met dit goed)
we milde hand verkregen.
r ort5 voor overdaad ons wachten; ) `
t won gedragen abt behoort2 ff
ons het hemelsche betrachten;'
berk onze zielen dooriliv Vtie . rdi
WAC.41.11h.
6.F.Cerfientech
ns

P R IJ Z E N
10 STUKS á 5 CENT
25 STUKS • 4 CENT
50 STUKS á 3112 CENT
100 STUKS • 3 CENT
250 STUKS á 21/2 CENT
500 STUKS á 2 CENT
Gedrukt in frisse kleuren
op mooi carton. Zeer geschikt voor uitdeling.
U kunt de kaarten desgewenst gesorteerd ontvangen. Bij bestelling is het
voldoende op te geven:
,Gulden regels", met vermelding van letter der gewenste soort.
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VAN DEZE SERIE, WELKE UIT VIJFTIEN
PAKJES BESTOND, IEDER TWAALF
KAARTJES BEVATTENDE MET OP
DE ACHTERZIJDE UITLEGGENDE TEKST,
ZIJN DE VOLGENDE TIEN SERIES NOG
VERKRIJGBAAR

BIJBELSE BELONINGSKAARTJES
ooll

Genesis 1-22.
Serie 1.
Serie 7. .. Num. 12—Richt. 3.
Serie 8. .. Richt. 6-1 Sam. 15.
Serie 9. 1 Sam. 20-2 Sam. 18.
Matth. 25-27.
Serie 10.
Serie 11. Matth. 28—Mark. 4.
Mark. 5-9.
Serie 12.
Mark. 10-16.
Serie 13.
Luc. 1-10.
Serie 14.
Serie 15. 2 Sam. 19-1 Kon. 18.

DE

110

Fraai uitgevoerd op keurig blank carton,
is deze kaart bij uitstek geschikt voor
uitdeling onder de leerlingen
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Vo.itela lesti
`t
CO
e -91.0
10.41. 51.ecVcs dog
011°
VI
Vet V3Ige 'Icra

Prijs per 10 ex. ad.
3 cent; 25 ex. ad.
21/2 cent; 50 ex.
ad. 2 cent; 100 ex.
ad. 11/2 cent; 250
ex. ad. 1 cent.

01-1°
$

01;000

10'P 1k°
01•12'

Bestaande uit de series A en B., met
in elke serie 12 plaatjes.
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 hooren — 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.

DEZE KAARTJES ZIJN IN DRIE
KLEUREN GEDRUKT, OP MOOI
STEVIG KARTON

PRIJS:
PER ENVEL. VAN 12 KAARTJES
BIJ 25 ENVELOPPEN, PER ENV.
BIJ 50 ENVELOPPEN, PER ENV.
BIJ 100 ENVELOPPEN, PER ENV.
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f 0.10
f0.07
f0.06
f0.05

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 IJ
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 Heerl
Bij bestelling op te geven Zondagsschoolkaartjes Serie A of Serie B.

Deze serie Bijbelse prenten is buitengewoon goedkoop. De platen zijn
zeer aantrekkelijk voor de kinderen.
Onder elke plaat staat een onderschrift. De tekst werd geleverd door
een bekwaam kinderschrijver, wiens
doel daarbij was zó te schrijven,
dat de geschiedenis beknopt weergegeven, voor ouderen een uitnemende leiddraad is om de kleinen
met de Bijbelse geschiedenissen
vertrouwd te maken. De serie bestaat uit 24 verschillende prenten.
Elke prent heeft 9 plaatjes. Ze worden niet anders dan per stel geleverd.

m3RAVIMG COPYRIGHTED.I906 5Y PROVIDENCE LI

PRIJS P. STEL (24 ST.) f0.25
PER 10 STEL (240 ST.) ƒ2.00
PER 20 STEL (480 ST.) ƒ3.25
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DIPLOMA'S
IN FRAAIE KLEURENDRUK VERZORGD. ZEER GESCHIKT OM UITGEREIKT TE WORDEN AAN LEERLINGEN BIJ HET VERLATEN VAN ZONDAGSSCHOOL OF CHRISTEL. SCHOOL. OP VERZOEK KUNNEN WIJ
ZORGDRAGEN VOOR HET DRUKKEN VAN EEN INSCHRIFT, TEGEN
BILLIJKE VERGOEDING ( ± ƒ4.—)

DE PRIJZEN ZIJN
à f 0.15
1-24 ex
à „ 0.14
25-49 ex.
50-99 ex. . á „ 0.12
100 of meer ex. . . á „ 0.10

h,,,bt:

da: ,

1,:ge

Verkleinde afbeelding van Diploma A
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Zoo Hij u roept, zoo zult gij zeggen:
Spreek, Heere! want uw knecht hoort.
3 9'

Verkleinde afbeelding van Diploma B

FORMAAT 25 X 39 c.M.

Een modern uitgevoerd

DIPLOMA
IN 2 FRAAIE KLEUREN GEDRUKT; OP MOOI STEVIG PAPIER
ELKE GEWENSTE TEKST WORDT TEGEN BILLIJKE VERGOEDING GRAAG DOOR ONS INGEDRUKT (± ƒ4.—)

DE PRIJS BEDRAAGT: 1-9 ex. á 20 ct.; 10-24 ex. á 18 ct.;
25-49 ex. á 16 ct.; 50-99 ex. á 14 ct.; 100 of meer ex. ei 12 ct.

BIJ DEN KERSTBOOM *
DRIE KE R STV ERT EL LIN GEN Stille nacht — heilige nacht. Hoe
DOOR CATHARINA BRONS- het ontstond en de wereld inging.
VELD EN JAN BLOCXMAN Naverteld door Catharina BronsPRIJS f0.30 veld.
Grootvaders Kerstboom, door Jan
Dit bundeltje, dat een omvang Blocxman.
heeft van 93 bladzijden, bevat de Hoe zal ik U ontvangen? door Jan
Blocxman.
volgende vertellingen:
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Bunly

KOMT TOT MIJ, ALLEN DIE
VERMOEID EN BELAST ZIJT
Naar een schilderij van Anton Dietrich

De platen van deze serie zijn door hun bijzonder fraaie uitvoering een sieraad voor elk vertrek, en vallen door de buitengewoon lage prijs onder ieders bereik. Ook zijn ze daardoor zo bij uitstek geschikt voor verspreiding op grote schaal.
Elke plaat heeft een grootte van 32 X 25 c.M.
PRIJS SLECHTS 10 CENT PER EXEMPLAAR
Bij getallen, hetzij van 4én soort, hetzij gesorteerd naar keuze
van den besteller, zijn de prijzen als volgt: 25 ex. à f0.08; 50
ex. á f 0.07; 100 ex. ez f0.06; 250 ex. á f0.05.
Bij bestelling is het voldoende op te geven: „Platen Bijbelse
kunst", met vermelding van het nummer.
De platen zijn zelf niet genummerd, doch hebben tot onderschrift de volgende titels:
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1

+ FRAAIE UITVOERING

1. Komt tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt
Naar .. Anton Dietrich
2. Jezus predikt aan het meer
Naar
F. von Uhde
Naar ... Leon Gérome
3. De intocht in Jeruzalem
4. Het laatste avondmaal
Naar .. E. von Gebhardt
5. De voetwassching
F. M. Brown
Naar
Naar .... J. H. F. Bacon
6. Gethsemané
Naar Heinrich Hofmann
7. Gethsemané
8. Het berouw van Petrus
Naar ... Graaf Harrach
9. Jezus voor Pilatus
Naar . M. de Munkacsy
10. Zie, de menschl
Naar ... Antonio Ciseri
11. De vrouwen bij het graf
Naar W. A Bouguereau
12. De Emmausgangers
. Rembrandt
Naar
13. De aankomst der herders
Naar
H. Lerolle
14. Simeon in den tempel
Rembrandt
Naar
15. De lofzang van Simeon
Naar W. C. T. Dobson
16. De wijzen uit het Oosten
Naar
. Jean Portaels
17. De vlucht naar Egypte
Naar .. Eugène Girardet
18. Laat de kinderen tot Mij komen Naar Ottilie Roederstein
19. Het verloren schaap
Naar
A. U. Soor
20. Jezus weent over de stad
Naar Paul H. Flandrin
21. Jezus slapende in het schip tijdens den storm
Naar Eugène Delacroix
22. Jezus en de Emmausgangers
Naar . Eugène Girardet
23. Izaak zegent Jacob
Naar
Govert Flinck
24. De verderver der eerstgeborenen
in Egypte
Naar
. Arthur Hacker
25. De goede Herder stelt zijn leven
voor de schapen
Naar J. v. Ravenszwaay
26. De vrouwen bij het graf
Naar .... Ary Scheff er
27. Aanbidding der herders ....
Naar .... G. G. Haanen
28. Abraham zendt Hagar en Isniaël
weg
Naar
..... B. Picard
29. Een zaaier ging uit om te zaaien Naar .. Eugène Burnand
30. De barmhartige Samaritaan
Naar .. Eugène Burnand
31. De goede. Herder
Naar .. Eugène Burnand
32. Jezus leert zijne jongeren
Naar .. Eugène Burnand
33. De schat in den akker
Naar .. Eugène Burnand
34. De opwekking van het dochtertje
van Jaïrus
Naar G. P. Jacomb Hood
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Op het 'Kerstfeest'

uit ereikt aan:

Namens de Zondo..gssch

Kerstmis 19
,Zholoic hereick _eo
ze/14 c 1 e Ainciermoncr

OPDRACHT-BLAADJE A

OPDRACHTBLAADJES
Deze blaadjes zijn gemakkelijk en vereenvoudigen Uw werkt
Ze zijn keurig in kleur uitgevoerd en bieden ruimte voor den naam
van den jongen of het meisje aan wie het Kerstboek wordt uitgereikt en tevens voor de ondertekening van het Zondagss.bestuur.
Ze voorkomen de vlekken, die zo gauw ontstaan, wanneer een
opdracht voorin een Kerstboek met inkt wordt geschreven.
Vorig jaar werden deze opdrachtblaadjes voor het eerst in den
handel gebracht en door de grote belangstelling is bewezen, dat
ze in een behoefte voorzien.
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Op het Kerstfeest uitgereikt aan:

Namens de Zondagsschool

OPDRACHT-BLAADJE B

DE PRIJS I S GERING:
100 ex. f 1.-; 250 ex. f 2.25.
500 ex. f 4.-; 1000 ex. f 7.50.
Wilt U a.u.b. cl u i d elijk opgeven of U
ontwerp A of B wenscht.

KAART VAN PALESTINA
Derde, verbeterde druk
bewerkt door J. van de Putte.
Deze kaart heeft een grootte van 148 X 116 c.M.
Prijs: opgeplakt op linnen en voorzien van rollen, thans
f14.—; in 2 lose bladen ƒ4.—.

BIJBELSE WANDKAART
bewerkt door J. van de Putte.
Uitgevoerd in een grootte van 176 X 130 c.M.
Prijs: opgeplakt op linnen en voorzien van rollen, thans
ƒ14.—; in 6 losse bladen ƒ4.50.
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van de Nederlandsche
Zondagsschoolvereeniging
ROOSTERA
Bewerkt door
A. N OREL —STRAATSMA
PRIJS,
Zie achterzijde
vim den omslag
Gezangverzen zijn opgenomen met toestemming van de
Evatzgelische Gesanoencompogaie.

ROOSTERS VAN DE NEDERLANDSCHE

BESTELLING DIENT TE GESCHIEDEN UITSLUITEND
AAN HET BUREEL DER N.Z.V., BLOEMGRACHT 79,
AMSTERDAM. BIJ DE BESTELLING GEVE MEN DUIDELIJK AAN OF MEN
ROOSTERS VOOR GROTEN (BLAUW OMSLAG), B, OF
VOOR KLEINEN (ROOD OMSLAG), A, WENST.
DE PRIJS BEDRAAGT, ONGEACHT HET AANTAL EXEMPLAREN, DAT BESTELD WORDT, f 0.05 PER EXEMPLAAR,
MITS DE BES TELLING PLAATS HEEFT VOOR
31 DECEMBER 1938. BIJ BESTELLING NA DIEN DATUM
BEDRAAGT DE PRIJS f0.06 PER EXEMPLAAR.
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ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING
Deze Rooster verschijnt in twee editie's, een voor kinderen
van 8-13 jaar, bewerkt door den heer D. J. Baarslag Dzn. en
een voor kinderen van 5-8 jaar, bewerkt door Mevr. A.
Norel-Straatsma. Deze beide roosters geven voor kleinen en
groten onderscheiden vertelstof, terwijl bij de keuze van de
teksten en verzen, die voor uit het hoofd leren zijn gegeven,
er rekening mee is gehouden, dat van de kleinen minder
moet worden gevraagd dan van de groten.
Wat deze roosters verder onderscheidt van alle andere is,
dat daarin elke maand een Zendings-Zondag 'is opgenomen.
Telkens op den tweeden Zondag der maand is een afzonderlijk blaadje ingevoegd, dat aan 't houden van dien Zendings-Zondag herinnert en op de keerzijde een zendingslied
geeft. Voor die Zondagen kan men dus den kinderen twee
strookjes meegeven.

B
van de Nederlandsche
Zondagsschoolvereeniging

Roosra
Bewerkt door
D. J. BAARSLAQ Dw.

etangretzett zfln opgenomen met
Evt.:ingehaakte Ge zangencompagni
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ENIGE UITGAVEN DER NEDERLAND

De Cursus-Periodiek. Schriftelijke cursus tot vorming van den
Zondagsschoolonderwijzer. 12 afleveringen p. j. f3.—.
Klasseboekje voor den Onderwijzer (bevat gelegenheid voor
allerlei aantekeningen betreffende woonplaats, schoolverzuim, enz.). Elk boekje biedt gelegenheid voor 20 namen.
Prijs f0.05.
Steenen des aanstoots. Een poging tot wegneming van het
aanstotelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in de Heilige Schrift. Naar het Hoogduits van S. Limbach.
Prijs ingenaaid 1'2.00; gebonden ƒ2.75; voor leden der N.Z.V.
(te bestellen aan het Bureau der Vereniging) fl.—.
Van het Oude Volk en het Oude Boek door L. C. Post. Prijs
ingenaaid met Vragenboekje f2.75; gebonden f3.65; voor leden der N.Z.V. (te bestellen aan het Bureau der Vereniging)
fl--; gebonden f1.90.
Davids leven en werk door Ds. J. Ph. Eggink. Prijs ingenaaid
f1.75; voor leden der N.Z.V. (te bestellen aan het Bureau der
Vereniging) f0.50.
De aantrekkelijkheid van den Bijbel. Een lezing door Ds, J.
Ph. Eggink. Prijs f0.25.

N.Z.V.
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De kennis van de kinderziel voor den Onderwijzer, door Dr.
G. P. Marang. Prijs gecartonneerd 1'0.15.

N.Z.V.

SCHE ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING

Overeenstemming der Evangeliën, door Dr. G. P. Marang. Dit
boekje bevat den tekst van de vier Evangeliën, voor zover
ze betrekking hebben op de Lijdensgeschiedenis en de Opstanding met de Verschijningen, naast elkander afgedrukt.
Prijs /0.15.
Een verzameling van de 7 in het Nieuwe Testament genoemde munten, in een kaart vastgehecht, met uitvoerige handleiding over het Oud-Joodse geldwezen. Verlaagde prijs /1.—.
Muziek-Zangbundel „Wie zingt mee?" Samengebracht door
Dr. G. P. Marang en L. C. Post. Kwarto formaat, gecartonneerd. Verlaagde prijs 10.50.
Tekstboekje „Wie zingt mee?" f0.08; bij 25 ex. of meer á
f0.06.
Liturgieën voor de feestdagen. 2 Liturgieën voor Kerstfeest
en 1 voor Pasen, met muziek. Prijs /0.25.
Tekstboekje van de Liturgieën voor de feestdagen. /0.06; bij
25 ex. of meer á /0.04.
Liturgieën (4 pag.). 5 soorten voor Kerstfeest, 2 voor Pasen,
2 voor Pinksteren. Prijs. /1.10 per 100 ex. (4- porto).
Map voor het bewaren der maandnummers van „Kind en
Zondag" /0.25 (+ porto).
Linnen stempelband voor een jaargang „Kind en Zondag"
voor leden der Vereniging /0.75 (+ porto).

ALLE HIERGENOEMDE UITGAVEN ZIJN TE BESTELLEN UITSLUITEND BIJ HET BUREEL DER N.Z.V.,
iLOEMGRACHT 79, AMSTERDAM.
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Binnen korten tij d werd
een derde druk nodig van:
N. STUFKENS:

HET EVANGELIE
IN DE JONGERENWERELD
Complets editie

Laat dit
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welke bevat:
de 24 nieuwe hoofdstukken, welke in
de nieuwe complete
editie zijn t o e g evoegd aan „De
Boodschap der
Kerk" en „Onze
geestelijke dampkring". Geb. f1.90

Deze uitgave is in 't
bijzonder bedoeld als
aanvullend deel voor
al
diegenen,
die
reeds in het bezit zijn
van de eerste deelen
van Stufkens' ;,Het
Evangelie in de Jongetigerenwereld",
teld De Boodschap
der Kerk en Onze
geestelijke dampkring
(le druk).

GENEESHEER VAN ONS LEVEN
uit het Engelsch vertaald door

Ds. A. G. Barkey Wolf

JEZUS

GEBONDEN
ttl KUNSTLEER

GENEESHEER
VAN ONS LEVI-N

f 4.90
•
Een machtig werk van den
bekenden Londensen predikant der Westminster
Chapel G. Campbell Morgan, die behalve als vermaard prediker en opvolger van Moody, ook alom
in Engeland bekend is om
zijn schrijversarbeid, welke
hij in ruim 70 boeken heeft
neergelegd.

„Jezus, Geneesheer van ons leven".
Uitgangspunt voor dit grote werk
zijn de woorden van Jezus zelven:
„Die gezond zijn hebben den Medicijnmeester niet van node, maar die
ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te
roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering".
Twee dingen liggen in deze woorden besloten: ten eerste, dat Jezus
de mensheid als krank aanzag en
ten tweede, dat Hij haar als de grote
Geneesheer tegemoet trad.
in de ruim 50 studies uit dit werk
slaan wij Jezus gade bij Zijn genezenden arbeid onder de mensen,
waarbij zowel de lichamelijk als
de geestelijk kranken gezond gemaakt worden. Dit boek heeft daardoor een practisch doel, omdat wij
er ook nader inzicht door verkrijgen

in Jezus' zorg voor de afzonderlijke
kranken.
Enerzijds wil het daarom trachten
de helpende hand te bieden aan
hen, wien de zielszorg in eigenlijken
zin is toevertrouwd, predikanten,
godsdiensgeraars, onderwijzers, en
allen, die op enigerlei wijze met het
veelzijdige mensenleven in aanraking komen en daarbij gedreven
worden dat leven te leiden naar de
enige plaats waar het genezing vinden kan. In zeker opzicht is dit een
taak, die de gehele Christelijke Kerk
heeft te vervullen.
Anderzijds beoogt het hen te helpen,
die zelf zulk een genezing nodig
hebben, hoe zwaar en schijnbaar
hopeloos hun ziekte ook is. Jezus
heeft talloze wijzen om deze krankheid te genezen]

Ook uitnemend geschikt voor allen, die onderwijs geven op de Zondagsschool of arbeiden onder de rijpere jeugd.
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MOEDER
en
door Dr. P. H. Ritter I,
Een boek, vol oorspronkelijk
en practische denkbeelden.
Wie de degelijke studies gelezen heeft van Dr. Ritter over
het Familie-leven en wie genoten heeft van diens vorige
boeken, wéét, dat Moeder en
Kind een waardevol en populair boek is.
Dit met kunstenaarshand geschreven boek, verovert de
harten van a 11 e opvoeders!

Verlucht met 16
tere kunstfoto's
van den kunstenaar Hans Gilberg. Gebonden

f 2.90
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MET

DOOR HET ROMEINSCHE RIJK
DOOR

D. J. Baarslag Dzn
Dit nieuwe boek over den groten apostel wil hem niet belichten vanuit een filosofisch-dogmatisch-theologisch oogpunt, zoals dit tot nu toe met de meeste Paulus-beschouwingen wel het geval is geweest. Evenmin wil het stichtelijke
meditaties geven.
De schrijver heeft zich zelf zéér concreet deze vraag gesteld:
wat weten wij nu eigenlijk van het leven en het werk van
Paulus?
Het is een vraag, welker beantwoording van eminent belang
is voor ons moderne mensen, die in menig opzicht geheel
in beslag genomen dreigen te worden door het verworven
beeld van een 20ste eeuwse, westerse cultuur. Zij stelt ons
echter voor de grootste moeilijkheden, maar, wanneer wij
deze vraag zoeken te beantwoorden, dan toch verrijst in .
steeds scherper contouren een nadrukkelijk beeld voor ons
oog van de Paulus-figuur en zijn levenssfeer, zijn zwaren
arbeid en zijn heroïsch martelaarschap.
Een oorspronkelijk stuk werk, dat kostbaar studiemateriaal
levert voor predikanten, leraren, onderwijzers en allen, die
op enigerlei wijze de BOODSCHAP hebben voort te dragen,
welke God aan „dezen geroepen apostel" tot taak in het
leven heeft gesteld.

Verlucht met 9 landkaarten
U KUNT HET BESTELLEN
IN TWEEËRLEI UITGAVE:
A. In 3 losse delen, resp.
van geb. ƒ2.50; f2.50; f1.90
B. In één band van . f5.90
In dit omvangrijke werk van Baarslag is de geschiedenis van de t„
Christelijke Kerk van het begin al ,1
beschreven.
mrtimmommotemepowar~~~-~m
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Wat de Lustrum-jaar
VAN HOEPELROK EN PRUIKENTOOI
Het grote verzamelwerk, waaraan de beste Nederlandse auteurs medewerkten. Rijk geïllustreerd met 16 kleurplaten en 50 zwart-tekeningen van
den kunstenaar G. D. Hoogendoorn.
Onder redactie van Prof. Dr. A. A. van Schelven.

HILDE, DOOR ANNE DE VRIES
Een nieuwe roman van den schrijver van „Bartje"
Een verdere omschrijving is hierdoor overbodig.

eg ADAT,

DOOR M. A. M. RENES BOLDINGH

Een boek dat tropisch Nederland nader tot ons brengt

es EEN LIEFDESGESCHIEDENIS UIT HET OUDE
FRIESLAND, DOOR WOUTER VAN RIESEN
De aangrijpende levensgeschiedenis van een adellijk Fries meisje.

LUSTRUMGESCHENK
dat gelijk met ADAT aan alle abonnees wordt toegezonden.

4) DE BIJZONDER ARTISTIEKE PREMIEPLAAT
van den bekenden houtsnijder Kees Camper.
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TOTAAL

Iedere abonnee Nobel-Reeks ontvangt voor een waarde van f18.75
en betaalt hiervoor het overtuigend
lage bedrag van f5.60. Een voordeel van niet minder dan f 13.15.

gang biedt:
HANDELSPRIJS f4.90

De Nobel-Reeks telt vele premieboeken van bekende auteurs.
De Nobel-Reeks heeft een eigen wedstrijd met f325.— aan prijzenl
•
Maak gebruik van de hieronder afgedrukte bon en stel U nader op de
hoogte van de voordelen en verrassingen, die het Lustrum-programma
van Nederland's goedkoopste bibliotheek biedt.
•
LAAT U GEEN DAG LANGER DE
VOORDELEN VAN DEZE SCHITTERENDE BIBLIOTHEEK ONTGAANI
UW GEZOND VERSTAND EN GOEDE
SMAAK ZEGGEN U: NO Oól( ABONNEE OP DE NOBEL-REEKS.

VOOR ABONNEES /1.40

HANDELSPRIJS f2.90
VOOR ABONNEES f1.40

HANDELSPRIJS f2.90
VOOR ABONNEES f1.40

HANDELSPRIJS f2.90
VOOR ABONNEES 1'1.40

BON
HANDELSPRIJS f1.90
VOOR ABONNEES GRATIS

HANDELSPRIJS f3.25

Naam: ..

ABONNEES ONTVANGEN DEZE
KUNSTPLAAT GRATIS

Straat: ..

HANDELSPRIJS f18.75

BON

Zend mij p.o. Uw uitgebreiden Nobel-Reekscatalogus, waarin alle voordelen van den
Lustrum-jaargang voorkomen.

Opzenden aan Uw boekhandelaar of aan
Administratie Nobel-Reeks — Nijkerk.
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e buitengewone aanbieding

J

VAN DE BEKENDE, VEELGELEZEN GERDES-BOEKEN ZIJN
NOG SLECHTS 5 TITELS IN VOORRAAD
•

IN LEIDEN EN VLAANDEREN
Een verhaal uit het jaar 1600.

•

JAN VAN DIEMEN
Spelende in den tijd van de oorlogen tussen de
Hollandse Republiek en Engeland. 1665-1672.

•

IN UTRECHT
Een verhaal uit den Spaansen tijd.

•

DE KANTEN ZAKDOEK
Uit den ouden tijd.

•

DE VERLOREN
SCHULDBEKENTENIS

De boeken zijn
keurig gebrocheerd
en geïllustreerd

Per deel slechts 35 ct. CO 3 delen voor 95 ct.

•

najaar 1938

De, p.adgencle. .ggetanden
go.ekuzehken 14t
derge
guiteng.eufrone, aangiet:ling.
tecken, stehk., tzpidninclenzle,
phoen u.e211.4getaah.
Prijs thans:
Dr. j. R. Callenbach:
Friedrich von Bodelschwingh 1'0.50
Dr. J. R. Callenbach:
Dr. Maarten Luther . . . . f0.50
A. J. Hoogenbirk: De kinderen van A-Quadraat . .
1'0.40
Kdthe Papke: De keizerin
van Augusta Rauracorum . f0.50
W. H. Tuinstra: Miebetje . .0.50

Zolang de voorraad strekt!!
MAAK SPOEDIG GEBRUIK
VAN DIT PRACHT-AANBOD]
Wanneer de prijs U weerhield deze
uitgaven te kopen, dan is dit beletsel thans weggenomen)

Boeken voor ontspanning en
verrijking van den geest. Geniet er van en laat Uw gezin
tneegenietenl

kist.
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MIWIGHEID
GODS

DE BARMHARTIGHEID GODS
SAMENGESTELD DOOR N. STUFKENS

Een .jaca »let et Oude. 2 estáinent
Een bijbelgids voor den modernen mens,
die behoefte heeft aan meer bekendheid,
met den inhoud van den Bijbel
Medewerkers zijn: Dr. W. ten Boom, Ds. J. B.
Groenewegen, Ds. B. ter Haar Romeny, Dr. J.
Koopmans, Dr. A. v. Selms, Ds. J. C. Sickesz,
Dr. M. C. Slotemaker de Bruine, Ds. H. C.
Touw en Dr. R. C. G. Troelstra
In blauw kunstleder gestoken is dit boekje
in handzaam formaat uitgegeven.
370 bladzijden. Prijs gebonden
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f 2.50

REEKS
1.1

,f J: tft

lij f

onder redactie van Ds. J. P. v. Bruggen, Dr. J. Eijkman, Dr. K. H. Miskotte
BINNENKORT VERSCHIJNT: No. 8. A. j. RASKER: DE VROUW, HAAR
PLAATS, HAAR ROEPING ONDER DE
VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE
Na een exegetische verhandeling van de vrouw
in het O.T., behandelt de schrijver de vraag wat
dit alles leert voor de Christelijke ethiek, om tot
de conclusie te komen, dat de kerken der reformatie te veel gedemonstreerd hebben ten aanzien van het vrouwenvraagstuk, zodat er wel gesproken kon worden van de kerk als mannengeheimbond. Dit dient in het licht van het Evangelie veranderd te worden.

REEDS VERSCHENEN: No. 1. KARL BARTH: HET CHRISTEIJKE OPENBARINGSBEGRIP

No. 2. HANS ASMUSSEN: HOE HEEFT BARTH DE
KERK GEDIEND?
No. 3. Dr. A. VAN SELMS: DE ZONDAG. 2e druk
No. 4. Mr. G. H. SLOTEMAKER DE BRUINE. IS
CHRISTELIJKE POLITIEK MOGELIJK?
No. 5. Ds H. C. TOUW: VERONTRUSTENDE PREDIKING. (Uitverkocht)
No. 6. Dr. 0. NOORDMANS: KERKELIJK DENKEN
VOORWAARDE VOOR KERKORDE
JUIST VERSCHENEN: No.7.D.TROMP: KERK. VOLK EN STAAT

410 ACTUELE BOEKEN 75 CENT PER BOEK
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W. J. DE WILDE
HET PROBLEEM VAN HET O.T. IN VERBAND MET
DE VERKONDIGING VAN DEN CHRISTUS JEZUS
Hoofdstuk I: Het probleem van het O.T. — Hoofdstuk II: De verkondiging
in het O.T. — Hoofdstuk III: Christus-verkondiging uit het O.T.
PRIJS GEBONDEN 1'1.25
In deze theologische studie van den bekenden Haagsen predikant en medewerker van de Serie Tekst en Uitleg wordt het brandende vraagstuk naar voren
gebracht: Wat heeft het O.T. aan ons, Christenen van de 20e eeuw, te zeggen?
Is het een boek voor Joden of een boek voor den gevallen, maar door God opgezochten mens? Dan moet dat laatste aan de gemeente duidelijk gemaakt
worden.
Allereerst wordt het probleem van het O.T. gesteld: vinden wij in het O.T. alleen
een God der Joden of den God en Vader van onzen Heer Jezus Christus en vervolgens ook Christus en zijn verzoeningswerk? Tenslotte wordt ook op de wijze
van den Hebreërbrief het O.T. gezien als onderwerp voor een Christelijke verkondiging en worden in dat licht verschillende hoofdstukken uit Genesis en
Numeri verklaard.
DIT GESCHRIFT ZAL THEOLOGEN EN ERNSTIGE GEMEENTELEDEN TOT STEUN ZIJN IN HUN SCHRIFTONDERZOEK

ANTON M. BROUWER
OVER DE TAAK VAN DE KERK IN DE NEDERLANDSCHE VOLKS- EN STAATSGEMEENSCHAP
PRIJS GEBONDEN f 3.90
Dit boek is geboren uit de practijk en dienstig voor de practijk. Het richt zich
tot degenen, die zich als Christenen willen bezinnen op de vraagstukken van
kerk en staat, kerk en politiek, kerk en zending, kerk en maatschappelijke werkelijkheid, kerk en volk. Immers ook voor ons volk en voor de Ned. Herv. Kerk
zijn deze vraagstukken van het uiterste gewicht.
Moet de Christen en de kerk zich terugtrekken uit al deze vragen of behoort zij
er midden in te staan? Als zij er midden in staat en behoort te staan, hoe behoort dan haar prediking te zijn en hoe behoort de houding van den Christen
dan te zijn? Heeft de kerk een boodschap voor de brandende sociale problemen, zoo ja, welke? Wat is de zin en de aard van volksbestaan en rechts- •
bestel voor den Christen? Wat is de betekenis van de Nederlandse geschiedenis vanuit de Kerk gezien?
Deze vragen en nog verschillende andere worden in dit boek langs een bepaalden weg stelselmatig behandeld.
DOOR DE BUITENGEWOON ACTUELE EN BRANDENDE VRAAGSTUKKEN, WELKE IN DIT BOEK NAAR VOREN GEBRACHT WORDEN, ZAL 'T OP EEN GROTE BELANGSTELLING KUNNEN REKENEN

MARTIN NIEMOLLER
WIE HIJ IS EN WAT HIJ BELIJDT
VERTAALD DOOR DS. K. H. KROON
PRIJS GEBONDEN f1.25

1 Juli 1938 was het een jaar geleden, dat Martin Niemiiller gevangen
genomen werd. Aan dit feit wil dit boekje herinneren.
Het is geen biografie en geen kroniek der kerkgeschiedenis; het toont
met voorbeelden waarom het Niemeiller gaat: „Hij waagde het met
geheel zijn hart op den Heer, hij richtte den waren godsdienst weder
op, daar het land vol afgoderij was" (J. Sirach 49 : 4).

DIT IS ZIJN GETUIGENIS, DAT
NIET VERGETEN MAG WORDEN.

.... EN ZIJ LOOFDEN GOD
Fragmenten uit brieven van predikanten en leeken uit het concenVertaald door Dr. M. Stomps
tratiekamp.
PRIJS GEBONDEN f1.25

De niet genoemde schiijvers van deze authentieke brieven laten, ondanks het zware lot, dat hen zelf en hun lotgenoten getroffen heeft,
geen klachten horen. Hun Geloof blijft onverwoestbaar! Daarin ligt
hun grootheid.

'T LEZEN VAN DIT GEWELDIG AANGRIJPEND BOEKJE ZAL
BIJ VELEN EEN ONUITWISBAREN INDRUK ACHTERLATEN
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BESCHRIJVINGEN VAN DEN ARBEID DER HERVORMDE
KERK IN STAD EN LAND
SAMENGESTELD DOOR PROF.' DR. S. F. H. J. BERKELBACH
VAN DER SPRENKEL, MR. N. STUFKENS, DS. H. C. TOUW
PRIJS GEBONDEN f 3.90
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Hoewel de vraag naar de kerk in onzen tijd in brede kringen leeft,
wordt men telkens weer getroffen door een grote onbekendheid met
het leven en werken der kerk in verschillende streken van ons land.
In dit boek vertellen een aantal Hervormde predikanten van het
kerkelijk leven in hun dorp, streek of stad. Zij beschrijven volksaard
en verleden, maar leggen vooral den nadruk op de vragen, waarvoor de Kerk gesteld wordt. In een bonte afwisseling worden ons
beelden getoond van het kerkelijk leven in stad en land, van Noord
tot Zuid.
Dit boek bevat een schat van onbekende gegevens over kerkelijke
toestanden en vragen. Het geeft verrassende inzichten in de praktische taak der kerk. Het boek richt zich niet alleen tot hen, die betrokken zijn bij kerkelijken arbeid, maar tot allen, die belangstelling
hebben voor de vragen van kerk en volksleven. Het werd samengesteld door Prof. Dr. S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel, Mr. N. Stufkens en Ds. H. C. Touw. Mr. N. Stufkens schreef de inleiding.

„Nederduitsch Hervormd", door Mr. N. Stufkens (inleiding). —
Onder Noord-Groningers, door Ds. M. N. W. Smit. — II. Eenheid
van tegenstellingen (Friesland), door Ds. J. R. Wolfensberger. —
III. Van 't Drentsche zand, door Ds. F. H. Landsman. — IV. In het
turfland, door Ds. J. C. van Eizinga. — V. Het land van de groote
stilte (Twente), door Ds. H. Janzen. — VI. In de Betuwe, door Prof.
Dr. W. J. Aalders. — VII. Het verwaarloosde pand (Noord-Holland),
door Dr. W. C. van Unnik. — VIII. In de bollenstreek, door Ds. W. G.
Krijkamp. — IX. Brabant, door Ds. E. A. J. Plug. — X. In de Mijnstreek, door Ds. J. B. Groenewegen. — XI. De groote stad, door Prof.
Dr. S. P. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel. — XII. Een Haagsche voorstad, door Ds. H. W. Creutzberg. — XIII. De kleine stad, door Ds.
J. W. Dippel. — XIV. Noodlijdende middenstand, door Ds. A. J. van
Nie. — XV. Stiefkinderen der Kerk, door Ds. J. Th. Meijer. — XVI. De
Inheemsche Kerk, door K. Riedel.
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Romans, Verhalen
BOKHORST, G. VAN. DE STTIT:Fl STRIJDER. Roman. Ingenaaid f2.15; Gebonden
/2.90.
BRUIN, TOM DE. TUSSEN HEMEL EN
AARDE. Ingenaaid f3.—; Gebonden /3.90.
BUYSSE, EMILE. SPOKENHOF. Ingenaaid
/2.15; Gebonden /2.90.
CAMPEN, H. VAN. MENSCHEN INCOGNITO. Een 11-tal schetsen over jonge menschen tusschen 20 en 30 jaar. Ingenaaid
f0.90.
EERBEEK, J. K. VAN. BEUMER & Co. Een
tragi-komische roman. Ingenaaid /2.15; Gebonden /2.90.
EERBEEK, J. K. VAN. STROOSCHIPPERS.
Ingenaaid /2.15; Gebonden f2.90.
EEKHOUT, JAN H. WARDEN, EEN KONING. Ingenaaid /2.15. Gebonden /2.90.
EMBDEN, M. C. VAN. GOED EN GOEDKOOP KOKEN. Een Leerares Middelbaar
Koken geeft hier 100 recepten voor het dagelijksch menu. Met vele overzichtelijke afbeeldingen naar foto's. Prijs gebonden /2.90.
EYSSELSTEIJN, BEN VAN. VEERTIG JAREN. Een nationale Familie-geschiedenis in
roman-vorm. Verlucht met fraaie, interessante foto-opnamen. Ingenaaid /2.90. Gebonden /3.90.
FALLENTIN, M. C. ONDER VIER GOGEN.
Een aantal „gesprekken met jongens" zoo
van een jaar of achttien. 3e druk. Ingenaaid
/0.90.
GAZENBEEK, JAC. SNELLE WIEKEN BOVEN WIJDE VERTEN. Roofvogels en natuurschoon op de Veluwe. Tweede druk. Gebonden /4.90.
GROOT, JAN H. DE. FIR. Roman. Ingenaaid
f2.15. Gebonden /2.90.
HET HEERLIJK AMBACHT. Onder redactie
van G. Kamphuis. Illustratieve verzorging
door Cor Allons. 32 schitterende foto's van
Frans Hellebrekers. Groot formaat. Gebonden
/5.50.
HOUWINK, ROEL. „ONDER DE 18". 60
teekeningen van Jo Spier. Teekenaar en
schrijver zijn afhankelijk van elkander hun
weg gegaan. Inhoud: Gesprekken met een
kinderarts, een jeugdpredikant, een onderwijzeres, een grootvader, de concierge van
een H. B. S., een kinderjuffrouw, de leidster
van een Zondagsschool, een verpleegster van
een kinderziekenhuis, enz. Groot formaat.
Gebonden /4.90.
HULST. W. G. VAN DE. JACJO HOLM KAJ
LIAJ AMIKOJ. Esperanto-uitgave van „Jaap
Holm en z'n vrinden". Gebonden /1.25.

HULST, W. G. VAN DE. OM HET KIND.
Verlucht met 4 buitengewoon fraaie groote
teekeningen in kleurendruk en 19 groote penteekeningen in zwart van den jongen kunstenaar W. G. v. d. Hulst Jr. Gebonden /2.90.
HULST, W. G. VAN DE. STILLE DINGEN.
Een bundel fijne schetsen. In moderne uitvoering. 4e druk. Gebonden /1.90.
JONG HOLLAND: PAK AAN! Een buitengewoon interessant verzamelwerk, verlucht
door Jo Spier, Titus Leeser en Jan Lutz, met
bijdragen, welke tot het beste behooren, van:
Z.Exc. Dr. H. Colijn, Z.Exc. Dr. H. D. v.
Broekhuizen, Evangeline Booth, Selma Lager10f, A. v. Hoogstraten-Schoch. Gebonden
/2.90.
KOOT, TON. B. P. DE CHIEF. Gebonden
/1.50.
LUBELEY, IGNATIA. EENVOUDIGE LEVENS. Gebonden /3.20.
LUBELEY, IGNATIA. IN DE PROVINCIE.
Gebonden /3.90.
LUBELEY, IGNATIA. NOVELLEN 2e druk.
Gebonden /3.70.
NOREL, K. HET GETIJ VERLOOPT. Een
boeiende historische Zuiderzeeroman. Ingenaaid /2.15. Gebonden /2.90.
NOREL, K. AAN DOOD WATER. De nieuwe
historische roman van K. Norel, het vervolg
op diens alom-geroemde boek „Het getij verloopt". Gebonden f2.90.
POS, MARY. DE LEUGEN VAN MOSKOU.
Gebonden /2.90.
RANDWIJK, H. M. VAN. BURGERS IN
NOOD. Tijd-roman. Ingenaaid f2.15; Gebonden /2.90.
RANDWIJK, H. M. VAN. EEN ZOON BEGRAAFT ZIJN VADER. Moderne cultuurroman. Ingenaaid /2.15. Gebonden f2.90.
RITTER Jr. Dr. P. H. MOEDER EN KIND.
Verlucht met
i 12 foto's van Gilberg. Gebonden /2.90.
SONJA, ZUSTER. IK GING DE WIJK IN.
Zr. Sonja verhaalt van haar wederwaardigheden en ontmoetingen in de wijkverpleging.
Gebonden /2.90.
SONJA, ZUSTER. WAAR GELEDEN EN
GELACHEN WORDT. Schetsen uit het Ziekenhuisleven. 5e druk. Ingenaaid /2.15. Gebonden /2.90.
STUFKENS, N. IN DE DERDE. Een prachtbundel schetsen. Verlucht met enkele rake
teekeningen van Jo Spier. Gebonden /2.50.
„VAN HOEPELROK EN PRUIKENTOOI".
Dit werk geeft ons een helderen kijk op het
leven van onze voorouders in de 18e eeuw.
Het is verlucht met 16 fraaie platen in drie-
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kleurendruk- van den bekenden portretschilder G. D. Hoogendoorn aan de hand van beschouwingen van den knappen kunstkenner
P. T. A. Swillens en bevat bijdragen van
Hendrika Kuyper-van Oordt, Marie C. van
Zeggelen, A. van Peeka en Ignatia Lubeley,
schrijfsters, die zich op historisch gebied een
klinkenden naam hebben verworven, den
veelzijdigen letterkundige Dr. P. H. Ritter Jr.
en talentvolle auteurs als Wouter van Riesen,
Albert Kuyle en Joh. van der Woude. Gebonden f4.90.
VEENEKLAAS, G. M. H. DOKTOREN OP
MARSCH. Met talrijke foto's door den
schrijver zelf genomen. Het als een roman
geschreven boek over Abessynië. Gebonden
f2.40.
VOLK BIJ DEN WEG. Onder redactie van
Roel Houwink. Met 32 foto's van Gilberg
en 8 aquarellen plus 40 tekeningen en 20
vignetten van Sierk Schrtider. Medewerkers
M. J. Brusse, Antoon Coolen, A. den Doolaard, J. K. van Eerbeek, Jan. H. de Groot,
Joh. van Hulzen, Hendrika Kuyper—Van
Oordt, P. H. Ritter Jr. Gebonden f4.90.
VRIES, ANNE DE. ALS ALLE LICHTEN
BRANDEN. Kerstvertelboek. Voorzien van
een leidraad. Medewerking o.a. van Mary
Pos, Rie van Rossum, J. Fortgens, H. M.
van Randwijk en Jan H. Eekhout. Gevat in
vier-kleurig, modern omslag. 6e druk. Gebonden f 1.90.
VRIES, ANNE DE. BARTJE. 60e duizendtal. Ingenaaid f2.15; Gebonden f2.90.
VRIES, ANNE DE. BLIJDE LICHTEN. Gebonden f2.50.
VRIES, ANNE DE. GROOT-NEDERLANDS
BOERENBOEK. Verlucht met 52 kunstfoto's van den foto-man Hans Gilberg en
circa 100 tekeningen van G. D. Hoogendoorn, en gevat in een drie-kleurig omslag
naar foto. Medewerkers o.a.: Antoon Coolen,
Ernest Claes, J. K. van Eerbeek, Matthias
Kemp, Emile Buysse, Jochem van Bruggen,
enz. In prachtband. Geb. f4.90.
VRIES, ANNE DE. VERHALEN UIT HET
LAND VAN BARTJE. Verlucht met 10 grote
kunstfoto's en 12 tekeningen. Formaat 24 x
32 c.M. In prachtband gebonden f2.90.
WEELDEREN, Dr. VAN. BIJ DAG EN BIJ
NACHT. Ingenaaid f1.25.
4<

Stichtelijke en
Theologische lectuur
AALDERS, L. IN DAGEN VAN ZIEKTE. 14
Overdenkingen. Met een woord van inleiding van Prof. Dr. W. J. Aalders. In sierband ƒ1.60.

98

AALDERS, W. J. e.a. VIER TIJDVRAGEN.
Ingenaaid f1.50.
ANDEL, J. VAN. HANDLEIDING BIJ DE
BEOEFENING DER GEWIJDE GESCHIEDENIS, 6e druk. Ingenaaid f4.—; Gebonden f4.80.
BAARSLAG Dzn., D. J. MET PAULUS
DOOR HET ROMEINSCHE RIJK. 3 dln. in
één band gebonden f5.90, 3 dln. in losse uitgaven, resp. voor geb. f2.50; f2.50 en f1.90.
BARTH, PROF. Dr. KARL. NOOD EN BELOFTE IN DE DUITSE KERKSTRIJD. In
omslag f0.20.
BLAAUWENDRAAD, Ds. E. H. DOOPREDE
PRINSES BEATRIX. In omslag f0.50.
BROUWER, ANTON M. OVER DE TAAK
VAN DE KERK IN DE NEDERLANDSCHE
VOLKS- EN STAATSGEMEENSCHAP. Dit
boek is geboren uit de practijk en dienstig
voor de practijk. Het richt zich tot degenen,
die zich als Christenen willen bezinnen op de
vraagstukken van kerk en staat, kerk en politiek, kerk en zending, kerk en maatschappelijke werkelijkheid, kerk en volk. Gebonden f3.90.
CAMPBELL MORGAN, G. JEZUS, GENEESHEER VAN ONS LEVEN. Geb. f4.90.
CATECHISMUS of Onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Ned. Gereformeerde
Kerken en Scholen geleerd wordt. Met
teksten. 33e druk. Bij getallen-afname reductie. f0.20.
EENHEID EN GESCHEIDENHEID DER
KERK. Het oecumenische vraagstuk toegelicht door Prof. Dr. J. R. Cramer en Dr. W.
H. van de Pol. Met een voorrede van Dr.
M. C. Slotemaker de Bruïne. Voor de Verg.
Kerkopbouw uitgegeven. In cartonnen band
f0.70.
.... EN ZIJ LOOFDEN GOD. Fragmenten
uit brieven van predikanten en leeken uit
het concentratiekamp. Vertaald door Dr. M.
Stomps. Gebonden f1.25.
EVANGELIëN, DE VIER. Met twee en vijftig
afbeeldingen naar de houtsneden van Albrecht Dilrer. Weelde-uitgave, groot formaat. f 12.50.
GEESTELIJKE LIEDEREN UIT DEN
SCHAT VAN DE KERK DER EEUWEN.
Nieuwe volksuitgave op dundrukpapier, in
handig formaat. Gebonden f2.—.
GHEEL GILDEMEESTER, Dr. F. VAN. VAN
ZIJNE HEERLIJKHEID. Geestelijke Nalatenschap. Dagboek. In paarse licht-echte
band f2.75.
GROOT, Dr. H. J. DE. KERSTBRIEF. In bijpassende enveloppe f0.50.

G. F. CALLENBACH N.V., NITKERK

GROOT, H. J. DE. UIT DE MIDDAGPREEK. Catechismus-preeken. 2 dln. Niet
alleen predikanten, doch allen die op deze
of gene wijze het Evangelie te verkondigen
hebben, vinden hier een schat van gegevens
voor hun werk. Bij inteekening 2 dln. Geb.
f8.50. Na verschijnen van het 2e deel f9.80.
Deel II verschijnt voorjaar 1939. Is niet afzonderlijk verkrijgbaar.
HELLENBROEK. A. VOORBEELD DER
GODDELIJKE WAARHEDEN. (Groot). 32e
druk. Bij getallen-afname reductie. f0.30.
HELLENBROEK. A. VOORBEELD DER
GODDELIJKE WAARHEDEN. (Klein). 27e
druk. Bij getallen-afname reductie. f0.20.
r KERKE-WERK. Beschrijvingen van den ar;'beid der Hervormde Kerk in stad en land.
:; Samengesteld door Prof. Dr. S. F. H. J. Herr kelbach van der Sprenkel, Mr. N. Stufkens
en Ds. H. C. Touw. Dit boek bevat een schat
Van onbekende gegevens over kerkelijke toestanden en vragen. Het geeft verrassende inzichten in de praktische taak der kerk. Gebonden f3.90.
KERK IN DE BRANDING, DE. Het conflict tusschen Kerk en Staat, toegelicht naar
aanleiding van actuele toestanden in verschillende landen. Ingeleid door Dr. M. C.
Slotemaker de Bruïne. Met medewerking
van Prof. Bohatec, Paul Conord, Prof. S.
Frank, Prof. Mr. P. Scholten, M. A. Sibille,
Dr. Lic. Spberri, Mr. N. Stufkens en Prof.
Dr. N. Sykes. Uitgegeven voor de Verg.
Kerkopbouw. Gebonden f2.30.
KNAP Czn., Ds. J. J. DE DAGERAAD DES
HEILS. Twaalf Bijbeltafereelen bij platen in
driekleurendruk van Harold Copping. Groot
formaat. Gebonden f1.45.
KOOI, P. VAN DER. KORT OVERZICHT
DER BIJBELSCHE GESCHIEDENIS. 3e
druk. Gebrocheerd f0.70.
KOOPMANS, Dr. J. KLEINE POSTILLE.
Een practisch werk, dat voorziet in een hier
te lande reeds lang gevoelde behoefte aan
een suggereerenden leidraad bij de voorbereiding van de preek. Gebonden f2.25.
KORT BEGRIP, der Christelijke Religie. Bij
getallen-afname reductie. Gebrocheerd f0.12.
MAANEN, D. VAN. HET LEVEN lVfET GOD.
Leidraad bij het Onderwijs in de Christelijke Geloofsleer. 3e druk. Gebrocheerd f0.40.
MAANEN, D. VAN. HYMNOLOGISCH VADEMECUM. Ten dienste van Predikanten,
Godsdienstleraars en Onderwijzers. In linnen band f0.75.
MELLE, P. J. VAN. REPETITORIUM DER
CHRISTELIJKE ETHIEK. 4e vermeerderde
druk. Gebonden f2.50.
MELLE, P. J. VAN. KORTE SCHETS DER
CHRISTELIJKE GELOOFSLEFR 4e druk.
Gebrocheerd f1.25.

NIEMOLLER, MARTIN. WIE HIJ IS EN
WAT HIJ BELIJDT. Vertaald door Ds. K.
H. Kroon. 1 Juli 1938 was het een jaar geleden, dat Martin Niemëller gevangen genomen werd. Aan dit feit wil dit boekje herinneren. Gebonden f1.25.
OBBINK, Dr. H. W. THEOLOGISCHE BEZINNING OP HET OUDE TESTAMENT. Op
heldere en indringende wijze gaat Dr. Obbink
op de actueele vragen inzake het Oude Testament in en opent hij ons nieuwe perspectieven aan de hand van inzichten uit den
laatsten tijd. In cartonnen band f0.75.
POL, Dr. W. H. VAN DE. DE KERK IN HET
LEVEN EN DENKEN VAN NEWMAN. 2e
druk. (Voor België met een voorwoord van
Prof. Dr. Paul Sobry). Met portret van
Newman. „Het boek van Dr. Van de Pol
heeft mij diep getroffen". Ds. J. H. Grolle.
Gebonden f3.90.
H. W. S. NIEUW BIJBELSCH DAGBOEKJE.
8e druk. In modern linnen band f2.25.
H. W. S. WOORDEN UIT DEN BIJBEL. Met
enige gedichten van Osa. 5e druk. In modern linnen band f1.60.
SCHëTTELNDREIER, C. F. BIJBELSCHE
GESCHIEDENISSEN. Ing. f0.60; gec. f0.75;
geb. f1.05.
STUFKENS, Mr. N. DE BARMHARTIGHEID GODS. Een jaar met het Oude Testament. Een Bijbelgids voor den modernen
mensch die behoefte heeft aan meer bekendheid met den inhoud van den Bijbel.
Medewerkers zijn: Dr. W. ten Boom, Ds. J.
B. Groenewegen, Ds. B. ter Haar Romeny,
Dr. J. Koopmans, Dr. A. van Selms, Ds. J. C.
Sickesz, Dr. M. C. Slotemaker de Bruïne, Ds.
H. C. Touw en Dr. R. C. G. Troelstra. In
kunstleder gebonden f2.50.
STUFKENS, Mr. N. HET EVANGELIE IN
DE JONGERENWERELD.
A. Deel 1. De Boodschap der Kerk. Goedkope herdruk f1.50. B. Een grote uitgave, 3 dln. in één band:
1. De Boodschap der Kerk.
2. Hedendaagsche stroboringen onder de
jeugd.
3. Onze Geestelijke Dampkring.
Derde druk. Gebonden f3.90.
C. Hedendaagsche Geestesbeweging (surplus van le druk deel 1 en 2) f1.90.
VOS, TH. DE. VRAGEN, betreffende de Bijbelsche Geschiedenissen. Gebrocheerd f 0.15.
WILDE, W. J. DE. HET PROBLEEM VAN
HET O.T. IN VERBAND MET DE VERKONDIGING VAN DEN CHRISTUS JEZUS.
Hoofdstuk I: Het probleem van het O.T.
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Hoofdstuk II: De verkondiging in het O.T.
Hoofdstuk III: Christus-verkondiging uit het
O.T. Dit geschrift zal theologen en ernstige
gemeenteleden tot steun zijn in hun schriftonderzoek. Gebonden /1.25.
WINSLOW, JAC. C. WAAROM IK IN DE
OXFORDGROEP VERTROUWEN S'ISL.
Met een voorwoord van G. Baron van Wassenaar. 2e druk. Ingenaaid ƒ1.—.
„ONZE TIJD". Kleine boeken voor en uit
onzen tijd, onder redactie van Ds. J. P. van
Bruggen, Dr. J. Eijkman en Dr. K. H. Miskotte.Nr. 1. Karl Barth. Het Christelijk Openbaringbegrip.
Nr. 2. Hans Asmussen. Hoe heeft Barth de
Kerk gediend?
Nr. 3. Dr. A. van Selms. De Zondag. Tusschen
Farizeeïsme en Libertinisme. 2e druk.
Nr. 4. Mr. G. H Slotemaker de Bruïne. Is
Christelijke politiek mogelijk?
Nr. 5. Ds. H. C. Touw. Verontrustende prediking. (Uitverkocht).
Nr. 6. Dr. 0. Noordmans. Kerkelijk denken
voorwaarde voor Kerkorde.
Nr. 7. D. Tromp. Kerk, Volk en Staat.
Nr. 8. A. J. Rasker. De vrouw, haar plaats,
haar roeping onder de verkondiging van het
Evangelie.
Prijs per deeltje, in cartonnen band ƒ0.75.
(Duilsche afdeling)

Uitgaven van de „Evangelische Buchhandlung", Zollikon.
FREY, ARTHUR. DER KAMPF DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND.
Gebonden f2.50.
„....een oproep aan de gansche Christenheid is het ook, zeker, juist misschien wel
door zijn objectieve zakelijkheid." Eltheto.
BARTH. DIE KIRCHLICHE DOGMATIK.
Erster Band, zweiter Halbband. Die Lehre
vom Wort Gottes, einzeln f 15.55. Subs. f 14.07.
BARTH. GOTTESERKENNTNIS UND
GOTTESDIENST NACH REFORMATORISCHER LEHRE. Geb. f3.15. Ing. f2.45.
MARTIN NIEMOLLER UND SEIN BEKENNTNIS. f 0.80.
THEOLOGISCHE STUDIEN. Eine Schriftenreihe herausgegeben von Karl Barth.
Heft 1. Barth, K. Rechtfertigung und Recht,
einzeln n:65. Subs. 0.60.
Heft 2. Barth, K. Evangelium und Bildung,
einzeln ƒ0.45. Subs.
....UND LOSTEN GOTT. Zeugnisse evangelischer Pfarrer und Laien des heutigen
Deutschlands, ƒ0.65.
•
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VOGEL, HEINRICH. EISERNE RATION
EINES CHRISTEN, ƒ1.65.
KAISER-VERLAG-MiiNCHEN.
De uitgaven van dit bekend uitgevers-bedrijf, w.i. werken van Karl Barth, Hans
Asmussen, W. Visscher, Luther's Werke
enz., worden voor Nederland en het Nederlandse Taalgebied uitsluitend vertegenwoordigd door G. 'F. CALLENBACH N.V.
te Nijkerk.
Catalogus op aanvrage.
BROCHUREN-REEKS, „Sociaal politieke
vragen". Op kring-avonden en cursussen,
voor gezamenlijke studie in jeugdvereenigingen, enz., bieden deze brochures goede inleidingen op een verder dóórspreken over de
volgende belangwekkende, en elk van ons
persoonlijk rakende, onderwerpen.
Nr. 1. Mr. N. Stufkens. Voor welke sociale en
politieke verantwoordelijkheid stelt ons het
Evangelie? Prijs f0.20.
Nr. 2. H. Kraemer. Doet het Christendom
niet meer ter zake? Prijs ƒ0.40.
Nr. 3. F. Boerwinkel. Klassenstrijd, ja of
neen? Prijs f0.45.
Nr. 4. G. J. Schouten. Kerk en Staat. Prijs
ƒ0.35.

Verzenbundels
BAKKER, BERT. AU REVOIR. Met linoleumsneden van J. Minderaa. f0.75.
BASSCHAERDE, CAMP DE. VERHINDERING. Met houtsneden van J. Meine Jansen. ƒ0.90.
EEKHOUT, JAN H. GILGAMESJ. SOEMERISCH-BABYLONISCH EPOS. Met een
voorwoord en een toelichting door Prof. Dr.
Joh. de Groot. Weelde-uitgave. f7.—.
Gewone uitgave, ingenaaid 31.50.
GROOT, JAN H. DE. POLONAISE. Met
houtgravures van St. Mrozewski. ƒ1.25.
KAMPHUIS, G. HET WONDERE VERBOND. Met een linosnede van J. Minderaa.
1
ƒ0.90.
MERODE, WILLEM DE. KRUIS-SONNal TEN. Met houtsneden van Roeland Koning. ƒ1.25.
MERODE, WILLEM DE. XXX PSALMEN.
Met houtsneden van Roeland Koning. f2.90.
RITTER—LANDRé, C. 31. DE KLANK VAN
HET HOUWEEL. In 23 verzen van Michelangelo. ƒ1.25.
WAANDERS, G. MIJN BELIJDEN. Bandontwerp van Roeland Koning. Gebrocheerd
ƒ1.25. Gebonden f2.—.
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