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* 	ja,at g  een enhete óeperhin van het beatelá a,antet 

indelijk staat het er weer: 
Doe Uw keus! Bestel zo ruim 

J 	mogelijk! 
Deze woorden zullen U, na de ja-
renlange beperking, zeker met 
grote vreugde vervullen. Zij be-
tekenen, dat de opbouw van het 
Kerstboekenfonds met rasse schre-
den vooruitgaat. — Dat ieder kind 
dit jaar weer kan worden verblijd 
met een prachtboek. 

Op de moeilijke weg om dit doel te 
bereiken, waren vele obstakels op 
te ruimen, moesten vele hindernis-
sen genomen worden. 

Maar, zoals in de sombere oorlogs-
jaren, werden ook thans in de 
eerste plaats de belangen van de 
jeugd gediend door een groot deel 
der materialen voor de Kerstboe-
ken te gebruiken. 

De nieuwe serie Kerstboeken. 

De nieuwe serie Kerstboeken, die 
U thans wordt aangeboden, bevat 
veertig titels, verdeeld in twaalf 
prijsklassen. Aan het samenstellen 
van deze serie liggen de twee be- 

langrijkste voorwaarden, die voor 
deze uitgaven altijd golden, meer 
dan ooit ten grondslag. 

De eerste: Het allerbeste is alleen 
goed genoeg voor de jeugd. 

De tweede voorwaarde, die direct 
volgt, zodra aan de eerste volledig 
is voldaan: Zo goedkoop mogelijk. 
Het oordeel over het welslagen 
dezer serie kunnen wij in het vol-
ste vertrouwen aan U overlaten. 

Inhoud en uitvoering. 

Het grote aantal handschriften, 
dat in de loop der laatste jaren 
binnenkwam, werd met uiterste 
zorgvuldigheid beoordeeld en ge-
schift. Het resultaat van dit om-
vangrijke werk leverde een uiterst 
geselecteerde serie Kerstboeken, 
waarvan iedere titel mag worden 
gerekend als een aanwinst op dit 
gebied. 

De uitvoering is weer zeer goed. —
Heldere druk, ruim geïllustreerd, 
gestoken in veelkleurige omslagen 
en alle boeken van 60 cent af, 
gebonden in meerkleurige sier-
band. Een lust voor 't oog! 
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Kerállotheil, 

Doe Uw keus! Bestel zo ruim mogelijk! 

Bestellen van de Kerstuitgaven. 

Om U de zekerheid te verschaffen, 
dat alle bestellingen overeenkom-
stig Uw wensen en vooral tijdig 
worden uitgevoerd, mogen wij er 
wel bij U op aandringen, het bij-
gesloten bestelbiljet zo spoedig 
mogelijk ingevuld aan ons of aan 
Uw boekhandelaar op te zenden. 
De velen, die ons reeds opgaven 
hoeveel boekjes zij ongeveer dit 
najaar nodig hebben, kunnen dit 
getal desgewenst onbeperkt verho-
gen. 

Vanzelfsprekend dienen we ook 
van hen spoedig een ingevuld be-
stelbiljet met opgave van de ver-
langde titels te ontvangen. 

Ook van voornaam belang is het, 
de benodigde platen en kaartjes 
gelijk met de boeken te bestellen. 
De bestellingen worden in volgorde 
van binnenkomst afgewerkt. Door 
direct te bestellen, voorkomt U 
iedere teleurstelling. 

In het gegeven geval dus: Vroeg 
bestellen éérste eis! 

Een nieuw Kerstvertelboek van 
W. G. van de Hulst. 
Op bladzijde 9 van deze Catalogus 
vindt U de aankondiging van een 
nieuw Kerstvertelboek van de hand 
van den eminenten verteller W. G. 
v. d. Hulst. 
Waar wij er prijs op stellen in de 
eerste plaats de Onderwijzers en 
Onderwijzeressen van Dag- en 
Zondagsscholen van de benodigde 
exemplaren te voorzien, geven wij 
U de raad ook dit boek zo spoedig 
mogelijk te bestellen. De belang-
stelling er voor zal zeer groot zijn, 
terwijl de oplaag beperkt is. 
Fonds-uitgaven. 
In deze Catalogus zijn achter de 
Kerstuitgaven verschillende titels 
opgenomen van uitgaven, waar-
voor bij velen Uwer grote belang-
stelling bestaat. Waar de voorraad 
van de meeste titels slechts be-
perkt is, doet U goed de genoemde 
titels eveneens zo spoedig mogelijk 
te bestellen. Bekijkt U dit lijstje 
vooral. Er zijn boeken bij die U 
zeker interesseren. 

Hoogachtend, 
G. F. CALLENBACH N.V. 
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Ph. Cornelder: 	 Jongensboek 6-8 jaar 

Keesje en de ster 	 16 blz., 3 ill. 

Keesje heeft zijn vader de Kerstgeschiedenis horen vertellen en daar-
bij is sprake geweest van een nieuw hartje, dat ook Keesje nodig had. 
Hierover denkt hij ernstig na. Hij heeft ergens in de stad op het dak 
van een huis een mooie ster gezien en dat, meent hij, is de ster van 
Bethlehem. En daarom sluipt hij op het Kerstfeest de deur uit en trekt 
op die ster af. 
In 't huis, waarop de ster staat, vindt hij mensen, die juist het Kerst-
feest vieren en aan wie hij zijn verhaal doet. Gelukkig begrijpt men 
hem en licht hem in. Onrust van Keesjes ouders is het gevolg van zijn 
tocht. Ze roepen de politie te hulp en door tussenkomst van deze komt 
Keesje behouden thuis. 

2 	Ina van der Werff: 
	 Meisjesboek 6-8 jaar 

Een zomervacantie 	20 blz., 3 ill. 

In de zomervacantie zijn er aan het Noordwijkse strand allerlei pret-
tige dingen te beleven. Dat ervaren Ineke en haar vriendin Adri vooral. 
Ze beleven ook avonturen, maar één er van is minder prettig. Het 
maakt zelfs diepe indruk op hen. Op een keer gaan zij n.l. ondanks het 
verbod het strand op en worden later, als ze in de duinen verdwaald 
zijn, door een onweersbui overvallen. Ze voelen zich, zo ver van huis, 
erg wanhopig. Dit brengt hen er toe te bidden, waardoor veel van hun 
angst wijkt. 
Een paar langskomende fietsers nemen hen mee naar huis. 
Het afscheid van Noordwijk wordt een gezellig feest en dan keren ze 
na een heerlijke vacantie naar huis terug. 

3 	Zetta: 
	 Jongensboek 7-9 jaar. 

Joop's Grote Vriend 
	

16 blz., 3 ill. 

Jaap, een Rotterdams jongetje, brengt enige tijd door op een boerderij. 
Het vrije boerenleven en de ruime maaltijden betekenen voor hem een 
grote verandering, maar een nog belangrijker verandering komt er in 
zijn leven. Als hij op de boerderij aankomt, weet hij hoegenaamd niets 
van God, maar als hij weer naar huis gaat, heeft hij een Groten 
Vriend gevonden, Wien hij alles zeggen en vragen mag. Niet alleen de 
vrome boer en boerin, maar ook de onderwijzer van de Zondagsschool 
zijn het middel in Gods hand geweest om hem deze blijdschap te 
schenken. Een gezond-christelijk verhaal, dat op persoonlijke ervaring 
berust. 



4 	Greeth Gilhuis-Smitskamp: Jongensboek 9-11 jaar. 

De Overwinning 
	 24 blz., 6 ill. 

Iedere rechtgeaarde jongen zou, evenals de hoofdpersoon van dit ver-
haal, verontwaardigd zijn, wanneer hem beloofd werd een dag een 
hondenkar te mogen lenen in ruil voor een moeizame roeitocht en deze 
belofte op minder fraaie wijze niet werd ingelost. Het kost dezen jon-
gen dan ook veel strijd, door de vele gebeurtenissen vaak nog ver-
zwaard, om met Kerstmis het huis, waar de eigenaar van de honden-
kar woont, binnen te gaan om diens ongelukkigen broer het blijde 
Kerstverhaal voor te lezen. 
Maar, deze jongen overwint. 

5 	Francois ten Have: Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 

Sneeuwtocht 
	 24 blz., 5 ill. 

Olga is het dochtertje van een rijken Laplander. Zij gaat tegen Kerst-
mis met haar ouders en jongste broertje, dat nog in de wieg ligt, en 
een dienstbode op drie sleden naar het verre dorp, waar in de kerk het 
Kerstfeest zal worden gevierd. Onderweg naar het dorp begint een 
spannende wedren tussen de sleden en een troep hongerige wolven. De 
ondieren weten, ondanks het neerschieten van hun aanvoerder, de 
laatste slede te doen kantelen door een aanval op de trekhonden. 
De dienstbode komt om, maar het wiegje met de baby wordt wonder 
boven wonder gespaard. 
Groot is de verwondering, wanneer die avond, als de ouders met hun 
dochtertje diepbedroefd naar de kerk zijn gegaan, Wibo, een eenzaam, 
weinig bemind jager, de kerk binnenstapt met het kind in de wieg. 
En hoewel er veel blijft om verdrietig over te zijn, zijn zij toch ook 
dankbaar voor de bijzondere bewaring. 
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Nel Verschoor-van der Vlis: Meisjesboek 8-10 jaar. 

Langs het donkere bos 3e druk. 24 blz., 5 ill. 

Dit is een verhaal, waaruit de practijk der Christelijke liefde tot de 
naaste wel heel duidelijk spreekt. 
Het is een mooie daad van Rietje de Ruif, wanneer zij, ondanks haar 
angst, in het donkere bos een meisje uit haar hulpeloze toestand redt. 
De vader van Rietje is in dienst. Zijn woorden komen haar tijdens haar 
daad in gedachte. Wanneer uitkomt, dat het meisje met het bezeerde 
been met haar grootvader samenwoont in een armelijk schuurtje, be-
sluit Rietjes moeder deze twee mensen liefderijk in huis te nemen. 
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W. van Drimmelen: 

Achter de groene schooldeur 
Jongensboek 9-11 jaar. 	32 blz., 6 ill. 

De jongen uit dit verhaalt voelt zich zeer rijk met zijn meccanodoos, 
waarvan hij allerlei aardige dingen kan knutselen en die hem zelfs in 
staat stelt een kleine auto te bouwen. Als meester op school na vele 
vermaningen een autowiel afneemt en in de kast opbergt, wordt dit 
aanleiding tot een spannende avond. Hij sluipt n.l. tussen licht en 
donker de nog openstaande school binnen om ongevraagd het wiel uit 
de kast te nemen. Maar juist als hij binnen is wordt de buitendeur op 
slot gedaan en zit hij gevangen. 
Het zijn angstige ogenblikken die hij dan beleeft, maar gelukkig wordt 
hij uit zijn gevangenschap verlost. Dit voorval leidt er tenslotte toe, 
dat hij niet alleen het verkeerde van zijn gedrag inziet, doch ook in 
zijn verdere leven hieruit een les trekt. 

C. de Goede-Mom: 

Het cadeautje Meisjesboek 9-12 jaar. 32 blz., 6 ill. 

Boukje wil haar vriendin Geert een doosje zakdoekjes als verjaardags-
cadeau geven. Moeder vindt het te duur en Boukje haalt het geld er 
voor stilletjes uit haar spaarpot. Maar.... het cadeautje kan ze niet 
geven. De dijk is doorgebroken en Boukje is erg angstig als de mensen 
in de nacht de huizen ontvluchten. Zij belijdt haar verkeerde daad en 
vraagt vergeving. En op Geerts verjaardag kan ze toch een cadeautje 
geven, wel kleiner, maar toch zo, dat het geven er van haar geheel met 
blijdschap vervult. 
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9 	C. Th. Jongejan-de Groot: 	10 	C. Th. Jongejan-de Groot: 
Maar vijf minuutjes 

Meisjesboek 6-8 jaar. 	32 blz., 8 ill. 

Opa en Omoe Kan verwachten op de avond 
voor Kerstmis hun achtjarig kleindochtertje 
Greetje om bij hen te logeren. 
Als er een sneeuwj acht begint, besluit Omoe, 
ondanks de afstand en haar moeilijke lopen, 
haar uit school te halen. 
Als zij daar aankomt, ontloopt Greetje haar 
en gaat eerst met een vriendinnetje sleeën. 
Door het lange wachten wordt Omoe onwel 
en wordt zij door de hulp van den meester 
thuisgebracht. 
Greetje jokt, dat ze Omoe niet gezien heeft 
en wanneer Omoe ziek wordt en de logeer-
partij niet zo prettig verloopt, gaat haar ge-
weten spreken en komt zij er toe haar ge-
moed te ontlasten. 

Omoe gaat op reis 

Meisjesboek 6-8 jaar. 	32 blz., 9 ill. 

Omoe gaat op reis. Zij wordt door haar buur-
man op een slee naar het station gebracht. 
Onderweg worden ze lastig gevallen door 
sneeuwbal-gooiende jongens. 

Omoe gaat Nelly, haar kleindochtertje, ver-
rassen, die in het ziekenhuis ligt. Naast 
Nelly ligt een jongetje, dat lam is en mis-
schien nooit beter wordt. Maar ook voor deze 
lamme jongen is er de grote blijdschap van 
het Kerstwonder. Ook hij en met hem zo vele 
zieken ervaren Wie alleen troost kan geven 
in hun lijden, 



11 	J. L. F. de Liefde: 	Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 

Bijna gepakt 
	 40 blz., 9 ill. 

Twee krieltjes beleven een spannend avontuur met de oude slimme 
vos. Maarten, die op de grote boerderij woont, kreeg op zijn verjaar-
dag twee krielkuikens van den knecht en wanneer ze bijna groot zijn 
gaan ze op avontuur uit in het geheimzinnige bos, waar ze maar net 
aan de dood ontsnappen, doordat een hondje hen op het kritieke mo-
ment uit de benarde positie redt. 
Het gezonde, opgewekte leven op een boerderij en de zuivere weergave 
van het dierenleven maken dit boekje bijzonder aantrekkelijk voor 
de jeugd. 

„12 	J. L. F. de Liefde: 	 Jongensboek 6-8 jaar. 

De prijs van Dorus 	40 blz., 7 ill. 

Dorus, de oudste en domste van de klas, heeft voor 't eerst een prijs 
gekregen voor een opstel. Bram, de beste van de klas, voelt zich ge-
passeerd en in zijn jaloezie pakt hij stilletjes de prijs weg. Meester 
vermoedt, dat Bram de schuldige is, maar Bram zwijgt, terwijl Dorus 
toch veel verdriet heeft om het gebeurde. — 't Loopt tegen Kerstmis 
en Bram heeft nog steeds niet bekend. Dorus nodigt hein en anderen 
uit om een bescheiden Kerstfeest bij hem thuis te vieren. Ook meester 
komt daar. En dan, na dit feest, als Bram met meester naar huis 
loopt, bekent hij zijn verkeerdri daad. Na de Kerstvacantie komt dan 
alles weer terecht. 

13 	M. A. M. Renes-Boldingh: Jongens- en Meisjesboek 
8-12 jaar. 

Edelsteentje 	Tweede druk. 40 blz., 6 ill. 

Bekroond door de N.Z.V. 
Wat zijn die Batakse ouders blij met hun kindje, hun Edelsteentje. 
Maar welk een droefheid, als het blijkt, dat hun kindje blind geboren 
werd. 
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 wordt genezen en zij weten dat de Heere 
Jezus hun vriend wil zijn. 'n Prachtige stijl, een fijn-zielkundige uit-
beelding, een mooie strekking! 



Zeven 
Kerstvertellingen 

door W. G. van de Hulst 

Verlucht door W. G. van de Hulst Jr. met zeven illustra-
ties over volle pagina's. Gebonden in geheel linnen band 
en voorzien van stofomslag in vier kleuren. 

Een bizondere sfeer 

De vele bekende uitgaven van den eminenten verteller 
Van de Hulst onderscheiden zich alle door hun bijzondere 
sfeer. En vooral in deze zeldzaam mooie bundel gemakke-
lijk na te vertellen verhalen, domineert dit bijzondere 
element. Van de Hulst kent de geheimen van de kinder-
ziel. Hij voelt heel zuiver aan, wat de jeugd belang in-
boezemt en hij bezit de grote gave de eenvoudigste, maar 
ook de vaak moeilijke onderwerpen zo weer te geven, dat 
ze moeten boeien, dat ze direct aanspreken. 
Een Kerstvertelling van Van de Hulst, mits goed naver-
teld, garandeert den verteller de bijzondere Kerstsfeer en 
een boeiend contact met zijn jonge en oudere luisteraars. 

Ten gebruike bij het a.s. Kerstfeest zal er voor deze bun-
del terecht grote belangstelling bestaan bij de Onderwij-
zers en Onderwijzeressen van Dag- en Zondagsscholen, 
maar ook voor het gebruik in huiselijke kring zal er druk 
naar worden gevraagd. Waar de belangstelling er voor de 
beperkte oplaag zeker zal overtreffen, raden wij U aan 
ook dit boek spoedig te bestellen. 
U kunt gebruik maken van het bijgesloten grote bestel-
biljet, waarop U ook de andere Kerstuitgaven bestelt. 

Prijs gebonden 

1'5.25 
in linnen band 

INHOUD: 

De man met de lantaarn 
„Brinkje" 
De engel van de witte bergen 
Jan Pierewiet 
Sjoerds wondere Kerstnacht 
Kerstfeest der kinderen 
Appelkens voor de hemel 

Fenand van den Oever: 	Met vele illustraties van Anton Pieck. 
Prijs gebonden in halflinnen band 

Brood uit het water 	 f 4.50 
Uit dit boek rijzen voor ons op de mannen, die Nederland onvergetelijke roem 
brachten en nog brengen. De stoere kerels, die in ongebreidelde hartstocht de zeeën 
afjagen voor de vis. 
Het gave leven van den visser, met zijn zeer bijzondere romantiek, zal door deze 
roman blijven voortleven bij iederen Nederlander. 
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Vana 
deze prijsklasse 
en hoger 
zijn de boeken 
stevig gebonden 

in fraaie band 

14 	W. G. van de Hulst Jr.: 

Tippeltje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 j. 48 blz., 20 ill. 

„De appel valt niet ver van de stam" en zo 
ooit, dan is dit bekende spreekwoord wel in 
't bijzonder van toepassing op den zoon van 
den beroemd geworden schrijver Van de 
Hulst. Zo uitstekend geslaagd is dit verhaal, 
dat het zeker kan worden vergeleken met de 
pennevruchten van den vader. 
Tippeltje is het hondje van de schipperskin-
deren Kees en Anneke. Het beestje, dat in 
moeders was-ton zit, „verdwaalt" op wel heel 
bijzondere wijze: het dobbert in de ton met 
de golven van de rivier mee en wordt later 
óp de kant gezet. Het dwaalt door weilanden, 
vaart als verstekeling met een parlevinker 
mee, maar komt na zijn vele avonturen toch 
weer bij Kees en Anneke terecht op het grote 
schip, dat reeds naar een andere plaats was 
gevaren. 

15 	M. Kapitein: 

Marianne 
en haar poesje 

Meisjesboek 6--8 jaar. 	46 blz., 8 ill. 

Marianne krijgt op haar verjaardag van 
Grootmoeder een poesje. Grootmoeder drukt 
haar de zorg voor het diertje zéér op het 
hart en het meisje is natuurlijk met de beste 
voornemens bezield. Op een stormachtige 
avond, als de wind onheilspellend giert, raakt 
ze haar lievelingetje door ongehoorzaamheid 
kwijt. Als poesje na een avontuurlijke avond 
en nacht, de 'volgende dag wordt terugge-
bracht, heerst er in het huisje in het bos 
grote vreugde en dankbaarheid. De frisse in-
kleding en de boeiende wijze van vertellen 
maken dit verhaal bijzonder aantrekkelijk 
voor onze meisjes. 
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16 	Max de Lange-Praamsma: 	Meisjesboek 9-11 jaar. 

Van twee ondeugende meiskes 
48 blz., 10 ill. 

Trudy van Veen logeert bij tante Doortje, die een winkel heeft in een 
klein stadje. Trudy heeft daar ook een vacantie-vriendin, Marieke 
Blom, een meisje uit een groot gezin. Op een middag gaan ze samen 
fietsen. Ze gaan echter ver buiten hun boekje door een tocht naar de 
grote stad te ondernemen. Alles is er mooi en ze vinden het een prach-
tig avontuur, maar in de stad raken ze de weg kwijt en dan wordt 
alles anders. Ze roepen de hulp van een agent in en beginnen de terug-
weg. Maar tot overmaat van ramp breekt onderweg een onweer los. 
Marieke is vooral erg bang. Trudy ook wel, maar zij is nu de flinkste 
van de twee. Ze beseffen wel degelijk hun ongehoorzaamheid en bid-
den om vergeving en bewaring. Als ze dan door een lekke band ge-
dwongen verder sukkelen, kunnen ze meerijden met het koetsje van 
den dokter. Thuis leven ze allen in grote ongerustheid en zelfs de po-
litie werd gewaarschuwd. 

17 	N. M. Schouten: 	 Jongensboek 11-14 jaar. 

Peters eerste concert 	48 blz., 8 ill. 

Enige dagen voor het Kerstconcert, waar Peter enige solo's zal geven 
op het orgel, beleven hij en zijn vriend Roel een spannend avontuur. 
Ze gaan over het ijs den vader van Roel en diens beide broers, die op 
visvangst zijn, tegemoet. Met het gevolg, dat zij, niet lettend op de 
waarschuwing van een visser om terug te keren, in de mist verdwalen 
en pas op 't laatste ogenblik door een Andijker visser worden gevon-
den en meegenomen naar Enkhuizen. 
Van daar vertrekken ze met een auto naar huis, waar allen in grote 
ongerustheid verkeren. Roel liep bij de ongelukkige tocht een paar be-
vroren voeten op en kan hierdoor het concert niet bijwonen. 
Een boek vol spanning en avontuur. 

18 	Anne de Vries: 	Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 

Op de grote heide Vierde druk. 48 blz., 23 ill. 

Het is een betrekkelijk eenvoudig gegeven, maar hoe leeft de stof als 
deze pen ze beschrijft. — Een paar weggelopen konijntjes worden aan-
leiding tot liefderijke verzorging en aanvaarding van een paar uitge-
stotenen der Maatschappij. Ziedaar alles. Maar daarvan levert de 
auteur een schilderij, dat de kinderen bij blijft, verkwikt en.... be-
schaamt. 
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Serie 

* Voor 
onze 
kleinen 

W. G. van de Hulst 

19 W. G. van de Hulst: 

Grote Bertus en 
kleine Bertus 

Jongens- en Meisjesboek 6-8 j. 
Vierde druk. 48 blz., 17 ill. 

Grote Bertus is het zoontje van 
den landbouwer, kleine Bertus 
het eendje van Elly van den 
dokter. Elly's weggelopen eend-
je zal gevangen worden door 
Bertus. Na een ingespannen 
jacht gelukt hem dit ook inder-
daad, maar tijdens het gesprek 
der kinderen weet het eendje 
weer te ontsnappen. De volgen-
de morgen weet grote Bertus 
toch Elly te verrassen met de 
kleine wegloper. 

60 ce-4  

stevig gebonden 
in fraaie band 
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20 
	

W. G. van de Hulst: 

Het Kerstfeest van twee domme 
kindertjes 

Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. Derde druk. 48 bladzijden, 21 ill. 
Een verhaal zoals alleen Van de Hulst vermag te schrijven. Als het 
Kerstmis wordt, gaat een meisje van het kasteel stilletjes op zoek naar 
haar ster en een arm jongetje gaat stilletjes op zoek naar zijn gouden 
engel. Ze ontmoeten elkaar in het bos en gaan samen op zoek. Ze ver-
dwalen en worden uitgeput en verkleumd opgenomen in het huisje van 
een paar oude mensen. Van het kasteel zijn ze met ruiters en paarden 
uitgetrokken om het meisje te zoeken en uit het arme huisje zijn vader 
en moeder er op uit getrokken om het jongetje te zoeken. 
Eindelijk vinden ze hun kinderen en komt er aan de grote ongerust-
heid een einde. Tot besluit vieren het schatrijke meisje .en het heel 
arme jongetje samen met hun ouders een gelukkig Kerstfeest in een 
der mooie kamers van het grote kasteel. 

21 	W. G. van de Hulst: 

Van Bob en Bep en Brammetje 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. Negende druk: 48 bladzijden, 18 ill. 
Drie kindertjes gaan naar Grootmoeder, ze gaan pootje baden, vinden 
hun klompjes niet weer 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. 
Dit is in telegramstijl de inhoud van een dezer kleine romans, die hun 
bijzondere bekoring voor onze kleinen nimmer verliezen. 

22 	W. G. van de Hulst: 

Van drie domme zusjes 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. Zesde druk. 48 bladzijden, 13 ill. 
We leven in dit spannende verhaal 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 ver-
geten wordt. Menig kind zal, bij het bevredigend, gelukkig einde, een 
Zucht van voldoening en verademing slaken. 

13 



23 	Heleen: 
	 Meisjesboek 10-12 jaar. 

Wilde Wietske 
	Vijfde druk. 62 blz., '7 ill. 

Wietske en Elsa, twee moederloze meisjes, worden door een gouver-
nante opgevoed. Elsa, een verwend, zwak popje, wordt door de juffrouw 
en de anderen erg aangehaald, terwijl de wilde, levenslustige Wietske, 
met haar gevoelige hartje, niet wordt begrepen. Alleen de oude tuin-
man verstaat het naar liefde hunkerende kind. Een tante uit Indië 
komt bij de meisjes logeren, zij ziet hoe Wietske ernstig tracht lief te 
zijn voor haar lastige zusje en dat Wietske nog steeds haar moeder niet 
heeft vergeten. Dan breekt er ook voor Wietske een gelukkiger tijd aan. 

24 	W. G. van de' Hulst: 
	Meisjesboek '7-10 jaar. 

Hans in 't bos 
	Vijfde druk. 62 blz., 9 ill. 

't Is een benijdenswaardige gave een paar ernstige momenten in het 
bestaan van enige kinderen zo weer te kunnen geven als het hier ge-
schiedt door Van de Hulst. 
Hij vertelt van vier vrolijke meisjes, die op weg naar school allerlei 
avonturen beleven met den grimmigen boswachter en met langen Kees, 
met Miene-Meu en haar Hansje en met den burgemeester. 
Hun aller vriendschap voor Hans kan zich in daden omzetten, als deze 
heel erg ziek wordt. En we herademen met de bezorgde hartjes, als 
Hans herstelt. 

25 	Jo Kalmijn-Spierenburg: 
	Derde druk. 63 blz., 6 ill. 

Het sleetje 
	 Jongensboek 6-9 jaar. 

Vader, die uit de fabriek thuis blijft, zal voor Jantje een wagentje 
maken. Het wordt echter geen wagentje, maar een sleetje, want ter-
wijl ze aan het timmeren zijn, valt er een dik pak sneeuw. 
Eén keertje heeft Jantje nog maar in zijn sleetje gereden, als hem 
door schuld van een paar buurjongens een ongeluk overkomt.. Geluk-
kig valt het erg mee en kan hij enige dagen later met zijn gekneusde 
been languit op het sleetje, er nog van genieten. Dan komt het zelfs 
weer zo goed in orde met de buurjongens, dat ze hem een verrassing 
bezorgen. 

14 



Stevig gebonden 
in fraaie band 

26 
	

Rie van Rossum: 	 Jongens- en Meisjesboek 

Alleen maar een zwart poesje 6-8 jaar. 

62 blz., 19 ill. 

Een nieuw verhaal van Rie van Rossum, dat, zoals we trouwens gewend 
zijn van deze bekende schrijfster, met vreugde door de jonge lezers en 
lezeressen zal worden ontvangen. Een boekje met een gezonde, eer-
lijke spanning, vol blijde verrassingen. Het gegeven, alleen maar een 
zwart poesje, is eenvoudig, maar het is de vlotte behandeling hiervan, 
die het zo bijzonder aantrekkelijk maakt. 

Dit boekje is buitengewoon geschikt als leesboekje voor de scholen. 

27 	Ans van der Sluys: 
	Jongensboek 8-10 jaar. 

Toch vrienden 
	 62 blz., 11 ill. 

Bertje krijgt op zijn verjaardag een konijntje. Het dartele beest loopt 
echter weg en wordt in 't bos gevangen door Hans, den zoon van de 
armoedige vrouw Vod. 
Hans weet heel goed, dat het beestje aan Bertje toebehoort, maar hij 
houdt het om vet te mesten voor zijn moeder, die zo'n hapje brood-
nodig heeft. Als vrouw Vod een ongeluk krijgt, wordt zij binnen ge-
dragen bij de ouders van Bertje. Dit gebeuren wordt aanleiding tot 
betere omstandigheden voor de vaak geminachte familie en dan keert 
ook het verjaardagscadeau bij zijn eigenaar terug. 

15 



28 	Jo Kalmijn-Spierenburg: 
Ineke's Kerstlied 

Meisjesboek 
9-11 jaar. 

78 blz., 14 ill. 
Ineke kan bijzonder goed zingen; ze wordt door den zang-
leraar uitgekozen met een .koortje enige solo's van Kerst-' 
liederen te zingen voor Zondagsschoolkinderen. Ineke 
heeft twee vriendinnen, Hanneke die een goede en Lenie 
die een slechte invloed op haar heeft. 
Lenie weet door een jurk de hogere gedachte, van ande-
ren tot zegen te zijn en blijdschap te geven, te niet te 
doen. 
Door een tocht met een arreslee vat Ineke echter kou en 
kan. niet optreden. De grote teleurstelling leidt gelukkig 
tot een goed inzicht en een mooie opofferende daad. 

80 

29 
	

Inge Lievaart: 
	 Meisjesboek 

Toen de aalbessen 
	7-10 jaar. 

rijp werden 	78 blz., 12 ill. 

In de tuin bij Nollie en Mieneke zijn de bessen rijp. Va-
der heeft een vogelverschrikker neergezet, maar wanneer 
de kinderen 's middags in de tuin spelen zijn het niet de 
brutale vogels, doch de kinderen die bijna alle bessen 
opeten. 
Een van de boosdoeners moet met buikpijn naar bed, en 
zij heeft bovendien groot verdriet als moeder vertelt, dat 
tante de volgende dag komt en ze dan een bessenfeest 
zullen houden. Gelukkig spreekt haar hartje en belijdt zij 
in eenvoud haar kwaad aan God. 
De volgende dag zorgt tante er voor, dat het bessenfeest 
toch doorgaat. 

30 	K. Norel: 
	Jongensboek 10-14 jaar. 

0 16 
	

78 blz., 10 ill. 

De couranten brachten niet lang geleden het bericht, dat 
er van de 0 16 slechts één overlevende was. Norel heeft 
dezen zeeman gesproken en geeft hier zijn wel zeer span-
nende belevenissen. 
Joost Vermande wil naar zee, maar zijn ouders denken 
daar anders over en zo wordt hij kruideniersbediende. 
Maar als hij de juiste leeftijd bereikt heeft, om dienst te 
kunnen nemen bij de marine, krijgt hij toch toestemming 
van zijn ouders. Dan wordt alles anders en na enige tijd 
gaat hij deel uitmaken van de bemanning van de 0 16. 
De belevenissen worden dan zeer boeiend en avontuurlijk. 
Als de boot, doordat zij in een mijnenveld raakt, in de 
lucht vliegt, blijft Joost als enige van de bemanning in 
leven. Hij heeft 36 uren moeten zwemmen om zijn leven 
te redden. Na nog vele moeilijkheden overwonnen te heb-
ben, zet hij tenslotte voet aan wal te Soerabaja en neemt 
hij weer deel aan de strijd tegen Japan. 

31 	Nel Verschoor-v. d. Vlis: 
Een avontuur op het water- 

Jongensboek 9-13 jaar. Tweede druk. 78 bladz. 14 ill. 
Een vlot geschreven verhaal over vier jongens, die er 
stilletjes met de roeiboot van een armen, mismaakten 
visser, steeds het mikpunt hunner plagerijen, vandc,Dr 
gaan. Ze maken de nog overgebleven roeiriem van 
„Kromme Teun" weg en moeten nu met de handen pa-
gaaien. Als Teun 's avonds wil gaan vissen ontdekt hij na-
tuurlijk de baldadigheid. Hij windt zich hierover zo op, 
dat hij de politie in de zaak mengt. Dan breken er voor 
de jongens' bange uren aan. Ze krijgen een duchtige les. 
In het vervolg wordt „Kromme Teun" nooit weer het mik-
punt van hun minderwaardige spot en plagerijen. 16 
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32 W. G. van de Hulst: 

Rozemarijntje 
Meisjesboek 9-12 jaar. 

Zesde druk. 92 blz., 11 ill. 
Rozemarijntje is enig kind. 
Haar vader vaart op zee en 
moeder wordt ziek. 
De levenslustige, bijdehande 
Rozemarijntje komt nu bij een 
deftige tante in huis, die niet 
gewend is met kinderen om te 
gaan. Er ontstaan tussen haar 
en Rozemarijntje steeds misver-
standen. Toch weet Rozema-
rijntje ook het hart van de 
strenge, deftige tante te win-
nen. Oom heef bijzonder veel 
pret met de robbedoes. 
Wanneer moeder beter is, valt 
het zelfs tante zwaar te schei-
den van het lieve kind. 
Dit blije verhaal veroverde reeds 
't hart •van vele duizenden leze-
ressen en zal in de toekomst nog 
velen tot grote vreugde worden. 

33 W. G. van de Hulst: 

Rozemarijntje 
naar school 

Meisjesboek 9-12 jaar. 
Zevende druk. 94 blz., 10 ill. 

Voor alles een levenslustig boek. 
Het beschrijft het eerste school-
jaar van de vrolijke Rozema-
rijntje. 
Met het bange boertje, dat 
naast haar zit, haalt ze van al-
lerlei uit. Ze maakt van de ach-
ten die ze moet schrijven, vol-
gens Ries „allemaol raore kae-
rels", door ze een hoed op te 
zetten, armen, benen, ogen, 
mond en neus te geven. 
We zien de twee rakkers rijden 
in de landauer met tante en 
maken dan de grote schrik, die 
tante bevangt, mee. En voor 
den Berenbijter is zij een engel-
tje, van God gezonden. 

t,LthAP,  



34 	Heleen: 	 Meisjesboek 9-13 jaar. 

Domkopje 	Derde druk. 110 blz., 15 ill. 

Bekroond door de N.Z.V. 
Zowel op school als op de Zondagsschool heeft Domkopje het kwaad 
te verduren. Het feit alleen al, dat zij Domkopje wordt genoemd, 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 en op school en op Zondagsschool 
onderwijzers treft, die niet inzien hoe de zaken eigenlijk staan, 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. De opvoedende waarde van dit mooie ver-
haal is van grote betekenis. 

35 	C. Th. Jongejan-de Groot: 

Amieke 	Meisjesboek 9-12 jaar. 110 blz., 9 ill. 

Amieke's vader is stuurman. Moeder moet een jaar naar Zwitserland 
en nu zal Amieke deze tijd in huis zijn bij twee tantes. Dapper gaat 
Amieke het vreemde tegemoet. Het valt haar niet mee: tante Annemie 
is stug en erg bezorgd voor haar mooie oude vaasjes en snuisterijen. 
Gelukkig is tante Amalia anders. Zij zit in een rolstoel. Amieke is een 
zonnetje in huis en vindt het heerlijk dat ze haar poes hier mag hou-
den. Toch blijft tante Annemie zich in een waas van stugheid hullen. 
Dit verandert pas, áls een brand haar de ogen opent en ze gevoelt hoe 
ze te veel aan het vergankelijke heeft gehecht. 
Als vader en moeder konien om haar te halen is de rust in huis en 
ook de innerlijke rust bij de bewoners hersteld. 

36 	D. Menkens- v. d. Spiegel: 

Tienenkind Meisjesboek 10-12 jaar. 110 blz., 12 ill. 

Hilly's vader moet gedwongen naar Duitsland. Op de dag van zijn ver-
trek brengt Hilly vader naar 't station en vader zegt dan, dat, als ze 
tijdens zijn afwezigheid doet wat moeder zegt, het voldoende is. Daar-
over loopt ze op de terugweg na te denken; op school is zes voldoende, 
maar op dat cijfer zou ze het werk voor moeder niet graag zien ge-
waardeerd. Thuis zou dit een tien moeten worden, het cijfer dat je op 
school bijna nooit krijgt, maar dalit ze thuis beslist wil halen. 
En zo wordt ze een „tienenkind". Als ze dit aan moeder vertelt en er 
vader over schrijft, juichen beiden dit toe, maar leren haar begrijpen, 
dat dit in eigen kracht niet gaat. 



38 D. Menkens-v. d. Spiegel: 
37 	Nel Vers choor- 

v. d. Vlis: 
Langs de weg 

Meisjesboek.. 110 bladz., 12 ill. 
Dit verhaal beschrijft de vier-
daagse tocht van een vader uit 
Amsterdam, die door de nood 
gedreven met zijn dochtertje de 
boer op gaat om eten te krijgen 
voor 't gezin dat verhongert. 
Helaas, duizenden onzer weten 
bij ervaring hoe moeilijk deze 
tochten waren, ook wanneer 
men, zoals deze vader met zijn 
kind, in vertrouwen op God en 
met een opgewekt gemoed er op 
uittrok. Zij ervaren de grote 
verleiding voor diefstal en zelfs 
deze trekkers bezwijken er voor. 
Het is een bijzonder gaaf ver-
haal, juist omdat het lief en het 
leed zo levendig wordt uitge-
beeld en er zo duidelijk ook in 
uitkomt, hoe onder de trekkers 
zowel als ondèr de boeren barm-
hartigen . en onbarmhartigen 
werden gevonden. 

Eenlingetje 
Meisjesboek 11-13 jaar. 124 bladzijden. 12 ill. 
Annie Hogendijk is enig kind. Tegenover haar 

- woont de dokter, die een meisje uit Indië in huis 
krijgt. Deze Map is een vrolijk type, die de kunst 
verstaat haar moeilijkheden en haar verlangen 
naar haar broertje en ouders met lach en scherts 
weg te duwen. Annie sluit vriendschap met haar 
en laat daardoor haar echte vriendin Ger wat in 
de steek. Hieruit groeit jaloezie en wantrouwen en 
veel, heel veel verkeerd begrijpen. De misverstan-
den zetten de vriendinnen er zelfs toe aan ver-
keerde dingen te doen en elkaar onnodig verdriet 
te berokkenen. Gelukkig groeit langzaam maar 
zeker ook het senuldbesef, waardoor ten laatste de 
kloof kan overbrugd en de vriendschap hersteld 
kan worden. 

39 J. C. de Koning: 
Bart Verdam 

Bart Verdam is het oudste zoontje uit een arbei-
dersgezin, dat onder zeer moeilijke materiële om-
standigheden in een woonschuit huist. De familie 
is voornamelijk achteruit geboerd, doordat de vader 
voor de verzoeking bezweek en zich aan diefstal 
schuldig maakte. Als hij zijn straf hiervoor heeft 
uitgezeten, kan hij moeilijk weer aan de slag ko-
men. Ook Bart, die bijna veertien jaar is en werk 
zoekt, ervaart de droeve nawerking Van vaders mis-
stap. Na veel moeite slaagt hij echter als loopjon-
gen bij een bakker. Hier beleeft hij vele spannende 
ogenblikken, vooral wanneer men hem op slinkse 
wijze de beurs ontsteelt. De moeilijkheden lossen 
zich echter op en de vooruitgang in het gezin Ver-
dam komt vooral onder de gezegende invloed van 
het Evangelie tot stand. 

Jongensboek 
12-15 jaar. 

130 blz., 20 ill. 



40 	Betsy Buunk: 	Jongensboek 9-12 jaar. 

Een bruine jongen 138 blz., 15 ill. 

Karel is een jongen van Indische ouders. Hij wordt ech-
ter al kort na zijn geboorte door zendeling Van Dordt als 
zoon aangenomen. Met zijn blanke „zusje" komt hij naar 
Holland om bij een oom en tante te worden opgevoed. 
Dit verhaal beschrijft prachtig de fijngevoelige natuur 
van den Indischen jongen en zijn moeilijkheden in het 
onbekende land. Hoe vaak wordt zijn bedeesde natuur 
geheel verkeerd beoordeeld. Het is dan ook dikwijls be-
schamend voor hen die met hem omgaan, wanneer zij 
de werkelijke beweegredenen van zijn doen en laten leren 
kennen. Vooral zijn toegewijde vriendschap voor een on-
gelukkigen jongen uit een volksbuurt geven een zuivere 
kijk op zijn zieleleven. 

,),I.„,› 5 

Het behoort tot de goede gewoonte, de 
leerlingen bij het verlaten tier Dag- en 
Zondagsschool een diploma uit te reiken. 
Deze diploma's zijn momenteel in twee 
soorten verkrijgbaar. 

Diploma A 

voorstellende „De jonge TímotheUs door 
zijn moeder onderwezen". Uitgevoerd in 
kleurendruk op mooi stevig papier. For-
maat 301/2  X 221/2  c.M. 
De prijzen zijn: 1-24 ex. á 18 cent; 25-
49 ex. á 17 cent; 50-99 ex. á 15 cent; 100 
of meer ex. à 121/2  cent. 

Modern uitgevoerd diploma I 

In fraaie kleuren gedrukt, op mooi stevig 
papier. Formaat 25 x 39 c.M. 
Prijzen: 1-9 ex. à 25 cent; 10-24 ex. á 
23 cent; 25-49 ex. á 21 cent; 50-99 ex. 
á 18 cent; 100 en meer ex. á 15 cent. 
Desgewenst wordt tegen vergoeding door 
ons ieder gewenst inschrift ingedrukt. 

20 



tgerst-I Ce> er oi 

1. Hoe zal ik IJ ontvangen. 
2. Stille nacht, heilige nacht. 
3. Komt allen te zamen, komt verheugd 

van harte. 
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer. 
5. De herdertjes lagen bij nachte. 
6. Laat het vroolijk loflied rijzen. 

Serie II 

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

verrijzen. 
6. Dankt, dankt nu allen God, 

50 ex. voor ƒ1.25; 100 ex voor ƒ2.25; 250 
ex. voor ƒ5.25. 

Om het instuderen te vereenvoudigen 
hebben we de liederen laten harmoni-
seren. De prijs van de muziek van elke 
serie is: 1 ex. á 15 cent, 10 ex. á 121/2  cent, 
25 ex. 10 cent. 

ig,"" i VAN 	"lest-ir-3" 

bewerkt door J. van de Putte. Derde ver-
beterde druk. 
Deze wandkaart heeft een grootte van 
148 x 116 c.M. Uitsluitend nog verkrijg-
baar in 2 losse vellen. Prijs ƒ4.20. 

-tel., wam Lckrt- 
bewerkt door J. van de Putte. Uitgevoerd 
in grootte van 176 X 130 c.M. 
Nog in beperkte mate verkrijgbaar, opge-
plakt op linnen en voorzien van rollen. 
Prijs f14.-. Voldoende verkrijgbaar in 6 
losse bladen. Prijs ƒ4.70. 

teve 	itelse 
1 

Fraaie uitvoering. Fornlaat 32 X 25 c.M. 

Prijs slechts 121/2  cent per exemplaar. 

Bij getallen, hetzij van één soort, hetzij 
gesorteerd "naar keuze van den besteller, 
zijn de prijzen als volgt: 25 ex. á ƒ0.10; 
50 ex. á ƒ0.09; 100 ex. á ƒ0.08; 250 ex. 
á ƒ0.07. 
Bij bestelling is het voldoende op te 
geven: „Platen Bijbelse kunst", met ver-
melding van het nummer. 
De platen zijn zelf niet genummerd, doch 
hebben tot onderschrift de volgende titels: 

1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en 
belast zijt; 2. Jezus predikt aan het meer; 
3. De intocht in Jeruzalem; 4. Het laatste 
avondmaal; 5. De voetwassching; 7. Geth-
semané; 8. Het berouw van Petrus; 9. 
Jezus voor Pilatus; 10. Zie, de mensch!; 
11. De vrouwen bij het graf; 12. De Em-
mausgangers; 13. De aankomst der her-
ders; 14. Simeon in den tempel; 15. De 
lofzang van Simeon; 17. De vlucht naar 
Egypte; 19. Het verloren schaap; 20. Jezus 
weent over de stad; 21. Jezus slapende in 
het schip tijdens de storm; 23. Izalik ze-
gent Jacob; 24. De vrouwen bij het graf; 
27. Een zaaier ging uit om te zaaien; 28. 
De barmhartige Samaritaan; 29. De goede 
Herder. 
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Uitgevoerd in vier kleuren. 

nieuwe 
beloningskaartjes 

Deze serie kaartjes vormt het 
mooist denkbare uitdelingsmate-
raal. 
De sierkunstenaar,Jac. Nuiver ont-
wierp ze in 12 verschillende mo-
tieven. Ze werden met uiterste zorg 
uitgevoerd in vierkleurendruk 'op 
stevig blank carton van prima 
kwaliteit. 
Teneinde de Onderwijzers op een-
voudige wijze een overzicht van de 
32 verschillende teksten te geven, 
werden ze in geperforeerde vellen 
uitgegeven. 
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 ver-
schillende motieven, waarop de in 
rand geplaatste 32 teksten voor-
komen. 
Binnen een maand werd deze 
nieuwe serie populair. 
Uit het enorme aantal bestellingen 
bleek wel overduidelijk hoezeer 
men de smaakvolle uitvoering 
waardeert. 
Gelukkig kunnen wij voor het a.s. 
Kerstfeest nog vele bestellers van 
dienst zijn. 
Aflevering der bestellingen even-
eens op volgorde van binnenkomst. 

Ik ben het licht der wereld. 
Vrees God en houd Zijne geboden. 
Ken hem in al uw wegen, 
Dankt God in alles. 
Mijn oog Zal op u zijn. 
Heere! Wat wilt Gij, dat ik doen zal? 
Want een is uw meester, namelijk 
Christus. 
Gedenk aan uw Schepper in de dagen , 
uwer jeugd. 
Gij zult mij leiden door Uw raad. 
Zie, Ik sta aan de deur en ik klop. 
Vergeèt niet een van Zijne weldaden. 
Strijd den goeden strijd des geloofs. 
Hij zal ons behouden. 
Want de Heere is onze rechter. 
De Heere is onze wetgever. 
Vergeldt niemand kwaad met kwaad. 
De Heere is onze koning. 
Bedenkt de dingen, die boven zijn. 
Die u roept is getrouw, Hij zal het ook 
doen. 
Aller oogen wachten op U. 
Gij hoort het gebed. 
Opdat Christus door het geloof in uwe 
harten woning make. 
Offer Gode lof. 
Ziet, God .is mijn heil, ik zal vertrou- 
wen en niet vreezen. 
O Heere! Hoe groot zijn Uwe werken! 
Verblijdt u in den Heere te allen tijde. 
Maar wie de waarheid doet, gaat tot,  
het licht. 
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij 
zullen de aarde beërven. 
Doorgrond mij, o God, en ken mijn 
hart. 
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst 
heeft liefgehad. 
Werpt al uwe bekommernis op Hem, 
want Hij zorgt voor u. 
Mijne toevlucht en mijne vesting, mijn 
God, op wien ik vertrouw. 

De prijs per geperforeerd vel van 32 kaart-
jes bedraagt /0.50; bij 10 vellen gelijk /0.45 
per vel; bij 25 en meer vellen gelijk /0.40 
per vel. 
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Prijs 

Deze kaartjes 
zijn in drie kleuren 
gedrukt, 
op mooi stevig karton 

per envel. van 12 kaartjes 
121/2  cent; 
bij 25 enveloppen, p. env. 
10 cent; 
bij 50 enveloppen, p. env. 
9 cent; 
bij 100 enveloppen, p. env. 
8 cent. 

Bestaande uit de series A en B, met in elke serie 
12 kaartjes. 
Formaat 6 x 8 c.M. 

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. 

In serie 13 zijn verschenen: 
Kom tot uw Heiland — Heer, ik hoor van rijken 
zegen — Waar liefde woont — Stille nacht — Welk 
een Vriend is onze Jezus — Laat ieder 's Heeren 
goedheid loven — Van U zijn alle dingen — 'k Wil 
U, o God, mijn dank betalen — Zij zal ons niet be-
rouwen — Wie maar den goeden God laat zorgen 
— Beveel gerust uw wegen — Juich aarde, juich 
alom den Heer! 

Bij bestelling op te geven Zondagssehoolkaartjes 
Serie A of Serie B. 

Gulden regels Deze serie 
bestaat uit: 

Gedrukt in frisse kleuren op mooi carton. Zeer ge-
schikt voor uitdeling. 
U kunt de kaarten desgewenst gesorteerd ontvan-
gen. Bij bestelling is het voldoende op te geven: 
„Gulden regels", met vermelding van letter der 
gewenste soort. 

Formaat 12 x 16.5 c.M. 

PRIJZEN: 10 stuks á 8 cent; 25 stuks á 7 cent; 
50 stuks á 6 cent; 100 stuks á 5 cent; 250 stuks 
á 4 cent. 

FRIESCHE GULDEN REGELS: Straks rust de 
Moarn. 13y de krás-peal. Triomf-sang. Jountiid. 
Prijzen als voren. 

A Bede voor 't eten 
B Dankzegging na het eten 
C Hervormingslied 
D Avondzang 
E Achter Jezus 't kruis te dragen 
F Welke is uw eenige troost 
G De twaalf geloofsartikelen 
H De zeven kruiswoorden 
I Gebed des Heeren 
K De zaligsprekingen 
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Prijs per 10 ex. ad. 4 et; 
25 ex. ad. 3112 ct.; 50 ex. 
ad.3 et.; 100 ex. ad. 21/2  ct. 

J D e waarde van het boekenge- 
schenk wordt verhoogd door de 
namen van de ontvangers als- 
ook van de gevers voorin te 

schrijven. De ervaring heeft echter 
geleerd, dat het schrijven met inkt in 
een leesboek een ontsierend, vlekkerig 
schrift geeft. 
Maak daarom gebruik van de spe-
ciaal voor dit doel ontworpen Op-
drachtblaadjes. 
Ze zijn op goed papier in kleur uitge-
voerd en passen in ieder normaal 
boekformaat. 
Ze vereenvoudigen Uw werk. 
Hierbij verkleinde reproductie van de 
twee in de handel gebrachte soorten! 

OPDRACHT-BLAADJE A 

Op het Kerstfeest uitgereikt aan: 

De prijzen zijn zeer laag! 

100 ex. f 1.— 	250 ex. ƒ2.25 
500 ex. ƒ4.— .1000 ex. f 7.50 

Namens de Zondarpschord 

Kerstmis 19 

OPDRACHT-BLAADJE B 

opóRachtBlaaójcs 
Wilt U bij 
bestelling 
s.v.p. 
duidelijk 
vermelden 
of U ontwerp 
A of B 
wenst te 
ontvangen? 

cg)e tien geboden 
Deze kaart werd fraai uitge-
voerd op keurig carton. Bij 
uitstek geschikt voor uitdeling 
onder de leerlingen. 
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Het is een vreugde de energieke aan-
pak der Arnhemmers te kunnen steu-
nen door van ieder verkocht exem-
plaar „Burgers in Bezettingstijd" een 
gulden af te dragen voor de opbouw 
van Arnhems Kerk. 
Verzeker U van een ex.! Bestel het! 

helpen herbouwen: 

door het kopen 

van een goed boek 

Arnhem's kerk 

25 

Reeds 
30.000 
exemplaren 

werden er verkocht 
van het aangrijpen-
de, historisch be-
langrijke boek: 

Burgers in bezettingstijd 
door Ds. Joh. Gerritsen Jr. en Mr. Barend de Goede, met 
medewerking van negen schrijvers en schrijfsters van naam. 

Dit boek bedoelt in geen enkel opzicht een heldenboek te zijn. 
Het bedoelt te wezen een getuigenis over u en over mij en over 
uw buurman. Het beschrijft de verschrikking, die wij practisch 
allen doorstonden in de tijd van Sept '44 tot '45. Het geeft de 
donkere zijde van deze tijd — Evacuatie, Plundering, Verwoes-
ting, Honger, Terreur, Dood. Maar het geeft daartegenover ook 
de lichtzijde — Geloof, Hoop, Naastenliefde. Het werd tot een 
boek van historische betekenis voor Tederen Nederlander. 

De prijs bedraagt f3.50, gebonden in geheel linnen band. Per 
exemplaar wordt door ons fl.— afgedragen voor de heropbouw 
van de historische Eusebius-Kerk te Arnhem. 

Reeds 30.000 gulden 



Prijs gebonden in linnen band f 1.50 

Geef 
C. POSTMA (Arts): 	 de jeugd 

St i p pe II ij ri 	
. dit boekje 

in het sexuele -leven, aangegeven tn handen 
voor jongens van 13-18 jaar 

Deze uitgave werd ingeleid door Ds. F. M. Kooijman, jeugdpredikant 44000' 
in algemene dienst van de Ned, Herv. Kerk. 
Een,  goed verantwoorde voorlichting aan hen, die de verwarring van 	 4, 
de puberteitsjaren aan den lijve ondervinden. 
Ds. Kooijman zegt in zijn Woord Vooraf o.m.; „Wanneer ouders en 
opvoeders de vragen op dit terrein door de jeugd gesteld eens onder 
ogen' kregen, zouden hun de haren te berge rijzen. Over één punt 
zouden zij het eens zijn: dat deze jongens schreeuwen om een behoor- 
lijke voorlichting, om licht in de verwarrende duisternis van hun pu- 
berteitsjaren, om hulp en een uitzicht." 
Dit boekje geeft die hulp en een uitzicht, het geeft de juiste voorlich- 
ting, het antwoord op de moeilijke vragen. -- Eerlijk, op den man af, 
zuiver en kies. 

P. Oosterlee. opvoedervan het geweten 
Verzameld en ingeleid door M. C. Capelle. Met een voorwoord van 
A. Oosterlee. 
Dit boek geeft het werk van een der bekendste Nederlandse paeda-
gogen. Wijlen Oosterlee was in zijn werkzaam leven van 1905 tot 1930 
directeur van de Kweekschool „de Klokkenberg" te Nijmegen. 
Men noemde hem: „Opvoeder bij de gratie Gods". En het geheim van 
zijn bijzondere opvoedingskracht komt in dit leerzame boek zeer zui-
ver tot zijn recht. 0.m, werden opgenomen zijn voor onderwijzers, op-
voeders en jeugdleiders onmisbare studies over paedagogische weten-
schap en paedagogische wijsheid; intuïtie in de opvoeding; zedelijke 
besmetting; kinderleetuur; de vrees in het kinderleven, enz. 

Prijs, gebonden 
in linnen band 

f 3.90 
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A. Lens: 

Achter tralies en prikkeldraad 
Hoe leefden de duizenden Nederlanders tijdens de oorlog in het 
kamp Vught? 
Dit boek geeft op deze vraag onopgesmilkt het antwoord. 
Een antwoord} waarvan eigenlijk iedere Nederlander nota zou 
moeten nemen. 
De gebeurtenissen in dit concentratiekamp geven een waar beeld 
van de grote nood, waarin zij, die het slachtoffer werden van 
de niets ontziende Duitse methoden, geestelijk zowel als licha-
melijk verkeerden. In de volgende hoofdstukken roept de 
schrijver ons dit ingrijpende gebeuren voor de geest: De eerste 
kennismaking; Naar de gevangenis; In de gevangenis; Achter 
het prikkeldraad; Binnen vier muren; Naar het concentratie-
kamp; Ons nieuwe verblijf; De laatste etappe. 

Ds. H. L. Lieve en Ds. K. R. ter Steege: 

Predikant achter prikkeldraad 

Gebonden in 
linnen band 

f 2.50 

Kamp Amersfoort! Er was honger en kommer, rechteloosheid, 
onmenselijke behandeling, dop' dsdreiging en er was het egoïsme 
der slachtoffers, dat dagelijks de smart nog vergrootte. Maar er 
waren ook, als stralende lichtpunten, de staaltjes van opoffe- 	Gebonden in 
ring en saamhorigheid. En zij, de predikanten, eveneens, slacht- linnen band 
offers der terreur, mochten velen uit hun grote geestelijke nood 
opheffen. 	 3.90 
Zij beschrijven dit kamp der verschrikkingen. Zij beschrijven 
de verwording, maar ook de belofte en de kracht van het Evan- 
gelie in deze hel van menselijke ellende. 
Zij beschrijven dit alles met simpele woorden vaak, maar zo 
diep van betekenis, zo onuitsprekelijk veelzeggend, dat het ons 
aangrijpt en vasthoudt. 



Prijs gebonden 
in linnen band 

Het Joodse vraagstuk 	f 3.90 
Dit boek behandelt het vraagstuk, waarvoor via pers en radio dagelijks opnieuw 
onze belangstelling wordt gevraagd. Het is een vraagstuk, dat ons allen aangaat en 
dat wordt ons pas goed duidelijk, wanneer wij dit boek lezen, waarin de gehele 
Joodse geschiedenis en alle gerezen problemen ons zeer scherp voor ogen worden 
gesteld. 
Inhoud: Anti-semitisme; Historische schets van het Jodendom; Karaktersphets; 
Enkele theologische beschouwingen; Practische gevolgtrekkingen. 

Martin Niemiiller: 	Vertaald door Willie C. Snethlage. 

Gebrocheerd 1.25  

nood en verwachting der Duitsers 
Zijn de Duitsers verantwoordelijk voor de oorlog en het Nationaal-Socialisme? 
Dit boekje geeft op deze en vele andere belangrijke vragen, Duitsland en de Duitsers 
betreffende, een duidelijk antwoord. 
In de uitspraken van Martin Niembller komt al heel sterk tot uitdrukking hoe hij, 
die acht jaar lang de persoonlijke gevangene van Adolf Hitler was, denkt over zijn 
landgenoten, die nog steeds niet bereid zijn de Duitse schuld te erkennen. 

Erwin Sutz: 	 Gebrocheerd f 1.50  

De sociale boodschap der kerk 
Vertaald door Ds. P. A. van Stempvoort. 

Ingeleid door Mr. G. E. van Walsum. 

Aan dit boekje ligt de gedachte ten grondslag, dat de boodschap van de Kerk ook 
iets te betekenen heeft voor het politieke en maatschappelijke leven. 

Inhoud: De sociale boodschap der Kerk; De waardigheid van de mens en het levens-
recht; De gemeenschap; De waardigheid van de arbeid; Het bezit; De gerechtig-
heid; Kerk en wereld. 

Heinrich Vogel: Gebonden 
in linnen band 

Noodrantsoen 	 ƒ3.75 
Vertaald door Ds. A. M. Knottnerus. 

Dit boek biedt de zeer ruime kring, die zich voor geloofsleer interesseert, een pak-
kende uiteenzetting. Het aantrekkelijke in dit boek is vooral, dat het geen lang-
dradige theoretische verhandelingen geeft, maar integendeel een korte, boeiende 
verklaring. Het richt zich in 't bijzonder tot de zoekenden, tot hen, die uitzicht 
wensen, en tot allen, die nieuwe kracht in het geloof behoeven. Het richt zich echter 
ook tot hen, die in een discussie over het geloof in de gelegenheid komen een krach-
tig, welgefundeerd getuigenis te geven. 
En de velen, die godsdienstonderwijs in welke vorm ook te geven hebben, vinden 
hier waardevolle gegevens. 

Dr. M. C. Slotemaker de Bruine: 

Over de schuld, 

28 



Dr. E. Emmen: 

De Kerk in actie 

Gebonden 
in linnen band 

f 3.90 
Inleiding tot het Hervormd Kerkelijk denken. 

In dit boek wordt in voor ieder duidelijke taal uiteengezet wat 
de Kerk stuwt en welke plaats zij voor ons inneemt. Dit Doek 
is bovendien een leiddraad, waardoor veel misvatting uit de weg 
wordt geruimd en waaruit men de juiste inzichten verkrijgt t.o. 
van de vele brandende vraagstukken, die vrijwel iederen Chris-
ten bezighouden. 
Het bevat een onmisbare schat van gegevens over de gebeurte-
nissen, die zich in verband met de vernieuwingsgedachte binnen 
de Kerk afspelen. 

Prof. Dr. S. F. H. J. Berkelbach 
van der Sprenkel: 

Huwelijkscatechisatie 
Dit boek behandelt een terrein, dat in het onderwijs der Kerk 
te zelden ter sprake komt, hoewel de belangstelling in 't bijzon-
der bij jonge verloofde en gehuwde mensen er voor zeer groot is. 
Het volgt het huwelijksformulier, dat een invloedrijke bijdrage 
is geweest en gebleven voor de Christelijke zedeleer en zede-
kunde en daarom verdient bekend te blijven bij jonge mensen. 
Vooral in deze tijd, waarin de denkbeelden over gezinsvorming 
zo chaotisch zijn en waarin de ontbinding van zo menig huise-
lijk leven velen gaat verontrusten. 
Dit boek geeft een afdoend antwoord op de vele huwelijkspro-
blemen van deze tijd, zowel op sexueel als op godsdienstig ter-
rein. De schrijver zegt o.a.: van solide gezinnen uit zullen in de 
loop van jaren nieuwe zeden moeten worden opgebouwd onder 
de gezonde en gezegende inwerking van Gods Woord. 

Gebonden in 
linnen band 

f 5.25 
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Diverse ir 

uitgaven 
Dr. H. Berkhof: 

Geschiedenis dér Kerk 
Derde druk. Gebonden f5.90. 

Van dit populaire boek verschijnt in korte 
tijd de derde druk. Met recht is iedere 
beoordelaar en vooral iedere koper er 
enthousiast over. Het behandelt de ge-
schiedenis der Kerk van haar begin tot 
heden. 

E. Jansen Schoonhoven: 

Natuur en Genade bij 
J. G. Hamann 

Gebonden f 7.90. 
Dit proefschrift introduceert een der 
merkwaardigste, in Nederland vrijwel on-
bekende, figuren uit de Kerk- en cultuur-
geschiedenis. Het weekblad van de Ned. 
Herv. Kerk schrijft om.: „Het boek is 
waard in wijde kring bekend te raken. 
Wie zich de moeite troost dit boek door 
te werken, zal zich na lezing verrijkt ge-
voelen en een sterke indruk ontvangen 
hebben van de actualiteit van dezen radi-
calen denker". 

Dr. J. Koopmans: 

De Tien Geboden 
Gebonden ƒ2.25. 

De tien geboden, op begrijpelijke wijze 
aan de hand van de Heidelbergse Cate-
chismus uitgelegd. 

J. Koopmans: 

Laatste Postille 
Ingeleid door Prof. Dr. K. H. Miskotte. 

Gebonden f3.75. 
Dit boek geeft voor Zon- en Feestdagen 
van het kerkelijk jaar een tekst aan, 
waarbij dan telkens enkele aantekeningen 
zijn gesteld. Een boek voor predikanten 
en ontwikkelde leken. 

M. J. Khn-Hne: 

Het licht dat doorbrak 
Gebonden ƒ2.50. 

Deze gedichten spreken van de oorlog en 
de vrede, van atoombom en wraak, van 
gezin en werk, van eenzaamheid en blijd-
schap. 

Dr. J. Roelink: 

Een honderdtal brieven uit de 
correspondentie van 
Elbertus Leoninus 

Ingenaaid f 10.—. 
Deze dissertatie behandelt de belangrijke 
in het Latijn gestelde brieven van den 
verdienstelijken Nederlander Elbertus 
Leoninus. 

A. A. van Ruler: 

Politiek is een heilige zaak 
Gebrocheerd f0.75. 

Ds. A. A. Wildschut: 

Voorspelling en Profetie 
Inhoud: Inleiding. De behoefte aan voor-
spellingen. Voorspelling en de wil Gods. 
Wat wil God? Profetie. Besluit. 

Prijs gebonden in linnen band f2.25. 

Herinneringsplaat aai  de 
Openbare Belijdenis 
Gedrukt in vier kleuren, op stevig hout-
vrij papier. Formaat 35 X 25 c.M. be 
prijs bedraagt: 1-9 ex. á 25 ct.; 10-24 ex. 
á 23 ct.; 25-49 ex. á 21 ct.; 50-99 ex. 
á 18 ct.; 100 of meer ex. á 15 ct. 
Bij bestelling a.u.b. opgeven A (voor Her-
vormde Kerk) of B (voor Gereformeerde 
Kerken). 
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‘7.1 cg)e c e t,  er 1946 zttiiela vers*rie•I : 

Meisjesboek 18-20 jaar. 
Prijs gebonden in linnen band 

f 3. 90 
De schrijfster beeldt het leven uit van vier, wat karakter en levensopvatting betreft, 
ver uiteenlopende meisjes. De oorlogsomstandigheden, en vooral de naastenliefde, 
bracht hen bijeen. Wiek, de jonge oorlogsweduwe; Marte, haar zuster, die het, met 
haar grote wilskracht, naast de kantoortijd tot rechtskundige wil brengen; Tini, de 
jonge kunstenares, die het conservatorium bezoekt en tenslotte de veel jongere Ans, 
die haar studies in de stad komt voltooien. Het rijk geschakeerde leven en de liefde 
dezer na-oorlogse vrouwen zal velen verrassen en vreugde geven. 

Anne de Vries: 
	 Prijs gebonden in linnen band 

Hilde 
	 f4 50 

Hilde, de mooie blonde Hilde van Hilbert en Femmechien, is een jong Drents meisje, 
uit een afgelegen hoek van het oude gewest, waar het moderne leven nog niet is 
doorgedrongen, waar het leven van den enkeling nog wordt beheerst door de oer-
oude, ongeschreven wetten van de Saksische gemeenschap. 
Dit boek zet het wijde Drentse landschap in zijn ontroerende sobere schoonheid 
suggestief voor ons neer en tekent ons de mensen met al hun gewestelijke eigen-
aardigheden tot in de diepste driften van hun ziel. 

Tweede druk 
Gebonden in linnen band 

f 5. 90 
Dit boek behandelt de eredienst en de toepassing daarvan in de Hervormde Kerk. 
Het is een welgefundeerde en heldere onderwijzing over liturgie, grondig en boeiend 
geschreven. 

Prof. Dr. K. H. Miskotte: 	 Tweede druk. 
Gebonden in linnen band 

In de gecroonde Allemansgading 	f 7.50 
„In de gecroonde Allemansgading" geeft een keuze uit het verspreide werk van Prof. 
Miskotte, bijeengebracht door Willie C. Snethlage en E. A. J. Plug, zó rijk en zo 
veelzijdig, dat inderdaad alle man, die dit boek leest, er iets van zijn gading in vindt. 

Dr. G. C. van 1 -iftrik: 	 Tweede druk. 
Prijs gebonden in linnen band 

Kleine Dogmatiek 
	

ƒ5.50 
Dr. Van Niftrik heeft zich alle moeite getroost om op eenvoudige, duidelijke wijze 
de geloofsleer uiteen te zetten. Zo is dit boek dan ook uitstekend geschikt voor hen, 
die zich voorbereiden voor akte G.O., voor verschillende studiekringen, voor Gods-
dienstonderwijs op middelbare scholen en ook voor zelfstudie. 

A. Was-Osinga: 

Na de storm 

Prof. Dr. G. van der Leeuw 

Liturgiek 
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ene n. z.v»-uitqAven 
tekstplaatjes 

Door het BEELD krijgt het WOORD betekenis voor het kind. De 
plaatjes illustreren werkelijk de tekst op verantwoorde wijze. 
Formaat 4 X 6112 c.M. In vellen van 40 stuks 10.50 per vel (vier-
kleurendruk, op prima carton). 

venjaa0aciskaapten 
Feliciteer de kinderen met hun verjaardag! Stuur ze een ver-
jaardagskaart. Een serie van 5 stuks aardige vrolijke kaarten 
met de woorden „Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag", 
ontworpen door Mia van Oostveen. Aan de adreszijde een woord 
uit de Bijbel. Per serie van 5 stuks j'0.25. 

„onze kinbeRen en wij" 
door Dr. J. v. d. Grient. Een zeer lezenswaardig boekje, gericht 
tot ouders en opvoeders over sexuele problemen en het leiden 
tot God en den levenspartner. Prijs 0.40 per stuk. 

„ons zonbagsschoolwenk" 
Het standaardwerk van N. G. J. v. Schouwenburg (oud-algem. 
secretaris der N.Z.V.) herdrukt! Een onmisbaar boek voor allen, 
die iets hebben te maken met de verkondiging van het Evangelie 
aan 't kind. Heel linnen band, prima houtvrij papier, prijs f3.90. 

heRinneningsplan 
Uit te reiken bij het verlaten van de Zondagsschool. Prijs 0.25 
per stuk. 

1200StE12. 1947 
A voor kinderen van 5 tot 8 jaar, B voor kinderen van 8 tot 13 
jaar. Bij de keuze der verzen en teksten is er rekening mee ge-
houden, dat van de kleinen minder moet worden gevraagd dan 
van de groten. Met 7 aparte Zendings-Zondagen. Prijs 10.08 per 
stuk, franco. 

P.S. De kosten van 
lidmaatschap der N.Z.V. 
bedragen ƒ2.50 per jaar. 
Hiervoor ontvangt men 
gratis het orgaan der 
vereeniging 
„Kind en Zondag". 

Alle op deze bladzijde genoemde uitgaven uitsluitend be-
stellen bij het Bureau der Nederlandsche Zondagsschool 
Vereeniging, Bloemgracht 79, Amsterdam-C. 
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