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jlait deétadte tedere tnoyettjhheed tot leleptr4tel1e 14 til: 

L. S., 

Zondagsschoolbesturen, on-

derwijzers, onderwijzeressen 

en ouders, kunnen dit jaar alle 

aan hun zorgen toevertrouwde 

kinderen verblijden met een 

prachtig Kerstboek. Voor jon-

gens en meisjes van iedere 

leeftijd is er ruime keusl 

De boeken zien er fris en be-

gerenswaardig uit. Van 60 

cent af zijn ze gebonden in 

meerkleurige, moderne sier-

banden. Behalve herdrukken 

van veel gevraagde kinder-

boeken, o.a. van W. G. v. d. 

Hulst, werd deze mooie collec- 

tie samengesteld uit nieuwe 

uitgaven, die stuk voor stuk 

het Kerstboekenfonds eer aan-

doen. 

De prijzen zijn ook dit jaar ver-

gelijkenderwijs-----/uitzonderlijk 

laag gehouden. 

Geen enkele beperking be-

hoeft U zich op te leggen bij 

het bestellen. U kunt Uw keus 

zo royaal mogelijk maken. 

Hoewel er bij het vaststellen 

der oplagen rekening gehou-

den is met een grote vraag, 

moeten wij toch, gezien de er-

varingen van vorig jaar, met 

nadruk wijzen op teleurstellin- 

ader g,ewenal aantal heralicrehept han wo-den gele ver 
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BESTEL VROEG 

gen die van te laat bestellen 

onherroepelijk het gevolg zul-

len zijn. 

De bestellingen worden in 

volgorde van binnenkomst uit-

gevoerd. Zend bijgaand be-

stelbiljet zo spoedig mogelijk, 

liefst omgaand, ingevuld aan 

ons op of lever het in bij Uw 

boekhandelaar. 

Alleen voor tijdig gedane be-

stellingen kunnen we de vol-

ledige garantie geven voor 

toezending van de gewenste 

aantallen en titels. 

Goede samenwerking in deze, 

doet het Kerstfeest voor Uw 

kinderen in alle opzichten sla-

genl 

,.Zeven Kerstvertellingen", het 

vorig jaar zo spoedig uitver-

kochte Kerstvertelboek van 

W. G. v. d. Hulst, werd her-

drukt. De oplaag is beperkt. 

Bladz. 5 verstrekt U alle ge-

wenste inlichtingen. 

Romans, boeken voor de rij-

pere jeugd, theologische, stich-

telijke en uitgaven van andere 

aard vindt U in deze catalogus 

vermeld van blz. 23 tot 31. 

Najaar 1947. 

Hoogachtend 

G. F. CALLENBACH N.V. 

(par voorwaarde : VROEG 
BESTELLEN ! 



1947: 

2ui.nte keus 

oud en jaag. 
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Ph. Cornelder: 
	 Jongensboek 6-8 jaar. 

Keesje en de ster 	 16 blz., 3 ill. 

Van dit boekje is de voorraad beperkt. 
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. 
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W. G. van de Hulst: 	Jongensboek 7-10 jaar. 

Een Held 
	

6e druk. 16 blz., 4 ill. 

Piet, Gerrit, Gijs 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 ge-
vangen te houden. De kleine Wim heeft echter medelijden met het ge-
kluisterde diertje gekregen en het stilletjes laten wegvliegen. Bij ont-
dekking van vleermuis' vlucht zijn de jongens erg boos geweest op 
Wim. Maar, wanneer een dag later op school Wim een pluim heeft ge-
kregen voor zijn moedige daad en zij een standje, toen begrepen ze: 
hun daad was erg laf en zondig geweest. 
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Zetta: 
	 Jongensboek 7-9 jaar. 

Joop's Grote Vriend 
	

16 blz., 3 ill. 

Nog slechts in beperkt aantal voorradig. 
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 nik 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 Grote 
Vriend gevonden, Wie 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. 

kj. 



W. G. v. d. Hulst: 
ZEVEN 
KERSTVERTELLINGEN 
Verlucht door W. G. v. d. Hulst Jr. met 
zeven illustraties over volle pagina's. 
Gebonden in heel linnen band en voor-
zien van een stof omslag in vier kleuren 

Prijs f 5.25 

Inhoud: 
De man met de lantaarn 
„Brinkie" 
De engel van de witte bergen 
Jan Pierewiet 
Sjoerds wondere Kerstnacht 
Kerstfeest der kinderen 
Appelkens voor de hemel EEN TWEEDE DRUK 

Vorig jaar verscheen de eerste druk. Zoals wij toen reeds veronder-
stelden bestond er bij de verschijning een zo grote belangstelling voor 
deze uitgave, dat zij binnen zeer korte tijd uitverkocht raakte. 
De tweede druk nu werd in de eerste plaats uitgegeven ten dienste van 
de a.s. Kerstfeestviering voor Dag- en 2ondagsscholen en ten gebruike 
in de huiselijke kring. 
Waar door papiergebrek ook dit jaar de oplaag niet onbeperkt kan zijn, 
raden wij U aan spoedig Uw bestelling te doen. 
Deze bundel bevat zeven Kerstvertellingen, alle van de hand van de 
eminente verteller W. G. van de Hulst. De opzet er van is zodanig, dat 
ze gemakkelijk zijn na te vertellen. 
Deze Kerstverhalen garanderen de vertellers die zo zeer gewenste bij-
zondere Kerstsfeer en een uitgesproken contact met zijn luisteraars. 
Bij bestelling kunt U gebruik maken van het bijgesloten grote bestel-
biljet, waarop U de andere Kerstuitgaven bestelt. 

Illustratie uit: 
Ido Heegstra 
strijdt voor de vrijheid 
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4 	G. S. van der Berg: Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 

Heiten Jan 
	2e gewijzigde druk. 32 blz., 10 ill. 

Bekroond door de N.Z.V. 

Heiten-Jan, hij kan de G niet zeggen, praat altijd van zijn heit in-
plaats van zijn geit en nu noemen zijn schoolkameraden hem 
„Heiten-Jan". Zijn trouwe sik moet uit nood verkocht worden. En als 
hij het weggelopen sikje op weg naar huis in een sneeuwbui tegenkomt, 
strijdt hij een zware strijd: naar huis met sik of naar de vreemde boer? 
Naar de vreemde boer, en dan valt Heiten-Jan op de boerderij naast sik 
in slaap. Zo vindt de boer met de zoekende vader Heiten-Jan rustig 
slapend bij zijn geit. En dan zegt die boer: Ik zal jullie drieën wel even 
thuisbrengen.... Zo is er een oplossing die ieder bevredigt. 

5 	A. Houtman: 
	 Jongensboek 9-11 jaar. 

Zulke koekenbakkers 
	32 blz., 5 ill. 

Twee jongens mogen een bakker helpen bij allerlei klèine werkzaam-
heden. Er is voor hen wel een en ander te beleven in de bakkerij. Zij 
raken hun mes kwijt en komen er pas veel later achter waar het ge-
bleven is. Het werd per abuis in een taart gebakken. Wat er met de 
jongens, het mes en de taart gebeurt wordt hier op bijzonder aan-
trekkelijke manier behandeld. 
Humor en ernst wisselen elkaar af, doch zo, dat die twee nergens 
détoneren — het is alles geheel natuurlijk, zoals het in gezond christe-
lijke sfeer behoort te zijn. 

6 	Hanni Willems: 	 Meisjesboek 6-8 jaar. 

Bij tante op de boerderij 	• 31 blz., 6 ill. 

Voor dit aardige stadsmeisje is er op de boerderij van haar tante heel 
wat te beleven. Het is dan ook geen wonder, dat er tijdens de logeer-
partij wel een en ander voorvalt. Een der hoogtepunten is echter wel 
als zij uit het nest jonge honden voor zichzelf een hondje mag uit-
zoeken. 
Het heerlijke gezonde leven buiten doet haar goed, al zit zij menigmaal 
in spanning, vooral als zij voor een koe op de loop moet en daardoor 
in een moddersloot terechtkomt. 
Een alleraardigst boekje. 

MITS VROEG BESTELD: 
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A. van Vliet- 
Ligthart Schenk: 

Van een klein 
oud huisje 

Jongens- en Meisjesboekje 7-9 
jaar. 	 31 blz., 5 ill. 
Dit fris geschreven verhaal laat 
op zeer aantrekkelijke wijze zien, 
hoe degenen, die ruim met 
aardse goederen zijn bedeeld, 
ten zegen kunnen zijn voor hen, 
die door omstandigheden ge-
dwongen in armoede leven. 
De in moeilijkheden levende 
schoenmakersfamilie ondervindt 
deze hulp en alles wordt daar-
door zoveel beter in hun leven. 
De invalide vader kan weer aan 
't werk gaan en zelf de kost ver-
dienen voor het gezin. 

Geen enkele 
beperking ! 

H. Kok: 

Van twee jongens 
en een auto 

Jongensboek 7-9 jaar. 	 39 blz., 6 ill. 
De vader van een der jongens is vrachtrijder en als 
ze samen een keer op stap zijn en de vrachtwagen 
onbeheerd zien staan, kruipen ze er in en gaan aan 
het spelen en ravotten. Dan komt vader, stapt in 
de auto en rijdt weg, zonder te weten welk vrachtje 
achterin de wagen zit. Pas in het volgend plaatsje 
hoort hij verdachte geluiden en ontdekt het tweetal. 
De ongeruste moeders worden door middel van een 
telegram op de hoogte gebracht en dan worden ze 
per trein thuisgebracht. Tranen en berouw volgen, 
maar ook het geluk van de goede afloop. 

9 	M. de Lange-Praamsma: 

Zo'n verlegen Ietie toch 
Meisjesboek 7-9 jaar. 	 39 blz., 6 ill. 
Ietie gaat 'met haar vriendinnetje naar een school 
voor nuttige handwerken. In de kluwen, die het 
vriendinnetje gebruikt, had moeder een geldstuk 
verborgen. Hiervoor koopt zij een brilletje. Ietie weet 
beslag te leggen op een oude bril en zo toegerust, 
bedenken de meisjes allerlei spelletjes, waarbij ze 
de bril moeten dragen. Dit spel geeft aanleiding tot 
een misverstand op de breischool. Een misverstand, 
waar de verlegen Ietie veel verdriet van ondervindt. 
Zij durft niets te zeggen, als de juffrouw, in de ver-
onderstelling dat zij van de dokter een bril moet 
dragen, haar hiertoe aanspoort. Ietie, ten einde 
raad, bidt om een oplossing, die mede door de hulp 
van tante Ans wordt gegeven. 

De prijzen zijn voor deze tijd zéér laag. 
Ilet peil naar inhoud en uitvoering zéér hoog. 



Zo'n 

Kerstboek 

een vreugd 

voor 

de jeugd! 

M1111 1~11~~~00.)  

ian 60 cent af 
Gebonden 

boeken 

10 	W. G. van de Hulst Jr.: 
Het geheim 

Jongens- en Meisjesboek 
6-8 jaar. 45 blz., 18 ill. 

Met „Tippeltje", het eerste boekje van deze schrijver, heeft hij zich 
reeds, wat zijn talenten betreft, getoond een waardig zoon van zijn 
beroemde vader te zijn. Ook voor dit zuiver kinderlijk verhaal geldt, dat 
het is gelijk te stellen met zijn vaders pennevruchten en dat is de hoog-
ste aanbeveling. 
De moeder van Gijs, Henk en Rietje is erg ziek. Tante Trui doet het 
huishouden. Als moeder beter begint te worden, maken de kinderen 
met tante het plan, moeder te verrassen met een krentenbrood. Maar 
als ze er mee van de bakker komen, gebeuren er een heleboel avon-
tuurlijke dingen en het slot is, dat ze zonder brood thuis komen. Dat 
het tenslotte toch nog als geschenk kan dienstdoen is te danken aan 
Kees en aan de dominee. 

1 1 	W. G. van de Hulst Jr.: 
Tippeltje 

Twee schipperskinderen hebben hun geliefd hondje zolang in moeders 
wastobbe gestopt en zijn toen uit rijden gegaan. De tobbe stond op de 
wallekant, maar een paar joelende en stoeiende straatjongens botsen 
er tegen op, zodat zij in de rivier terechtkomt. Na een tijdje spoelt 
deze weer ergens aan land en kantelt. Dan neemt Tippeltje de benen, 
belandt in het roeibootje van een proviandschipper en komt zo weer 
thuis. 
Een simpel verhaal, maar beschreven op een manier die de zoon naast 
de vader plaatst. Subliem werk! 

12 	H. te Merwe: 
Zwervers 

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 
lief is. Dat verblijf echter wordt de mensen tot een zegen, want leiders 
der evangelisatie aldaar trekken zich het lot dier mensen aan, met het 
gunstig gevolg, dat de moeder van het gezin haar Heiland vindt. 

Jongens- en Meisjesboek 6-8 
jaar. 2e dr. 	46 blz., 20 ill. 

Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar. 
4e druk. 46 blz., 7 ill. 



Serie: 

„VOOR ONZE 

KLEINEN" 

Beloon 

de prestaties 

van 

Uw kinderen 

met een 

goed boek! 

13 	W. G. v. d. Hulst: 
Fik 

Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 
10e druk. 46 bl., 19 ill. 

 

De geschiedenis van een kleine jongen en zijn hond. De schrijver laat 
Fik (de hond) zelf vertellen; we krijgen daardoor een kijkje op de 
hondenpsyche, want Van de 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 gelief-
koosd, maar Fik krijgt een klap. Hij krijgt er trouwens heel wat, om 
redenen waar zijn hondenverstand niet bij kan. 

14 	W. G. v. d. Hulst: 	Jongens- en Meisjesboek 6-8 

Allemaal katjes 
	jaar. 8e druk. 48 blz., 20 ill. 

Twee kleine poesjes lopen weg en gaan bij de dokter op visite, waar ze 
allerlei boze streken uithalen. Ze knoeien met inkt, bespatten de papie-
ren van de dokter, breken een schaal en een pijp en komen 's avonds 
in de waskom en daarna in het bed waar de dokter slaapt terecht. De 
eigenaresjes gaan de vermiste katjes zoeken. Zij krijgen ten onrechte 
de schuld van de verwoesting, maar vinden troost in moeders woord, 
dat de Here alles weet. 's Nachts ontdekt de dokter de ware daders. 

   

stevig gebonden 

in fraaie band 



Serie Voor onze kleinen" 

15 W. G. v.° d. Hulst: 

Anneke en de sik 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 	5e druk. 

48 blz., 22 Hl. 

Sik gaat op verkenning uit. Maar hij trekt deze 
tocht wel wat heel ver uit. Anneke sik na. Groot-
moeder Anneke na. Grootvader Grootmoeder na. En 
als ze allen onderweg zijn begint het te regenen. 
Anneke verdwaalt. 
Sik wordt in een zak thuisgebracht. Anneke door 
de turfboer, die haar onder zijn kar liet schuilen. 

16 W. G. v. d. Hulst: 

Van de boze koster 
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 	9e druk. 

48 blz., 18 Hl. 

De boze koster is zijn bril kwijtgeraakt en is daar-
om heel boos op Wim, Henk, Miep en Janneman, 
die zijn ijzeren potje hebben weggehaald en een big-
getje uit de weide hebben gelaten. 
Wanneer Janneman echter de bril terugvindt, wijkt 
de boosheid van de koster en in vrolijke optocht 
gaan de kinderen mee naar zijn huis om getrac-
teerd te worden. 

Betere inhoud 
en uitvoering 



Grotere omvang 
en lagere prijzen 

17 C. M. van der Berg-Akkerman: 
De jongens van de stuurman 

Jongensboek 9-12 jaar. 	 61 blz., 9 ill. 
De jongens van de stuurman vieren altijd feest als de ha-
ringlogger, waarop vader vaart, binnenkomt. Maar dit keer 
wordt het feest ernstig in gevaar gebracht door hun stre-
ken, als ze op het schip komen om de vergeten koffie-
keteltjes te halen. Ze worden door de bewaker een tijdje 
gevangen gezet. De oudste haalt nog een nat pak boven-
dien. Gelukkig zien d knapen later het verkeerde van 
hun handelwijze in en komen zij er toe hun schuld te be-
lijden. Mede door het zuiver Christelijk karakter bezit dit 
boekje een bijzondere aantrekkelijkheid. 

18 C. Th. Jongejan-de Groot: 
Het meisje uit het bos 

Meisjesboek 8-12 jaar. 2e druk. 	 62 blz., 8 ill. 
Twee meisjes uit geheel verschillend milieu worden met 
elkaar in aanraking gebracht. De rijke verwende Conny 
en de arme Mirry uit het bos, het weesje, dat op school de 
Heiland leert kennen. Ze passen helemaal niet bij elkaar 
die twee; wie zal hen samenbrengen? Er is maar Eén die 
dat kan: de Heiland zelf, die ook in kinderharten wil 
wonen, die Mirry eerlijkheid leert en Conny de strijd te-
gen haar gebreken. 

19 Max de Lange-Praamsma: 
Toen Boudieneke twaalf was 

Meisjesboek 9-12 jaar. 	 61 blz., 9 ill. 
Boudienke heet eigenlijk Boukje Dina, maar vader en 
moeder hebben daar dadelijk Boudieneke van gemaakt. Zij 
is een vrolijk, goed gehumeurd meisje. 
Sinds vaders dood zijn er zorgen. Moeder gaat uit werken 
en Boudieneke verdient er zo af en toe iets bij. Toch zijn 
dit niet de enige zorgen die hen drukken. Boudieneke 
wordt langzaam maar zeker doof. Doktershulp noch ope-
ratief ingrijpen in het ziekenhuis brengen haar genezing. 
Hoewel zij haar kruis met opgewektheid draagt, verlangt 
zij toch wel heel sterk naar beterschap. Zij bidt regel-
matig en ziet haar gebed op wonderlijke wijze verhoord als 
zij tijdens het Kerstfeest haar gehoor terugkrijgt. Dit ver-
haal werd geschreven naar een voorval dat zich in het 
werkelijke leven precies zo afspeelde. 

20 M. A. M. Renes-Boldingh: 
Kerstfeest midden in de zomer 

Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 	61 blz., 9 ill. 
Door een samenloop van omstandigheden komt een we-
duwe, wier man in de oorlog door verraad het leven ver-
loor, te wonen naast de vrouw van de verrader. 
De eerste toenadering komt tot stand door het contact 
tussen de kinderen. 
De vraag hoe deze kinderen en ouderen tegenover elkaar 
behoren te staan, wordt opgelost op de voor een Christen 
enig mogelijke manier, die altijd en onder alle omstandig-
heden geldend is. De twee moeders worden tezamen ge-
bracht door een woonwagenbrand. Ze ontmoeten elkaar 
bij de woonwagenmensen, vader, moeder en pasgeboren 
kind dat in een kribbe is neergelegd. Kerstfeest midden 
in de zomer. En vrede op aarde. Ook in het hart van de 
vrouw, die door velen met opzet wordt geschuwd. 
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21 K. Norel: 0 16 Jongensboek. 2e druk. 
78 blz., 10 ill. 

12 

Joost Vermande wil naar zee, maar zij,t ouders denken daar anders 
over en zo wordt hij kruideniersbediende. Maar als hij de juiste leef-
tijd bereikt heeft om dienst te nemen bij de marine, geven zijn ouders 
hem toch toestemming. Dan wordt alles anders in zijn leven en na 
enige tijd gaat hij deel uitmaken van de bemanning van de 0 16. De 
gebeurtenissen volgen elkaar daarna zeer spoedig op. Het zijn boeiende 
belevenissen. Als de boot, doordatjzij in een mijnenveld raakt, in de 
lucht vliegt, beginnen de overlevenden het gevecht voor hun leven. Ze 
zwemmen uren, maar op 't laatst is alleen Joost nog in leven. Hij heeft 
36 uur moeten zwemmen. Na nog vele moeilijkheden overwonnen te 
hebben komt hij tenslotte te Soerabaja. 

22 	Ans van der Sluys: 	 Meisjesboek 7-9 jaar. 

Mieke's eerste kerstfeest 
	78 blz., 12 ill. 

Mieke, het enige kind van welgestelde ouders, woont op een buiten nabij 
een dorp. Door langdurige ziekte kan ze niet naar school, maar krijgt 
thuis les. Eindelijk herstelt ze zover, dat ze halve dagen naar de dorps-
school mag. Ze wordt met de auto gebracht en gehaald. De jongens en 
meisjes zien haar voor hooghartig aan, omdat ze niet meespeelt. 
Mieke komt op school voor 't eerst met het evangelie in aanraking en 
vooral rond Kerstmis hoort ze veel dat haar blijdschap geeft. 
De eerste Kerstfeestviering op de Zondagsschool heeft een blijvende 
invloed op haar leven. 

23 	Nel Verschoor-v. d. Vlis: 	Meisjesboek 10-14 jaar. 

Hij zorgt voor u 
	 78 blz., 10 ill. 

Dit uitnemende meisjesboek is een vervolg op „Langs de Weg". Het 
geeft het verhaal van Mijntje de Lange, een Amsterdams achterbuurt-
meisje. Zij heeft Ria Verdonck en haar vader leren kennen op een 
der boerenzolders, waar ze tijdens een der hongertochten overnachtten. 
In het troosteloze leven van Mijntje, waarin zij vrijwel alleen maar 
hardheid en verdriet tegenkomt, blijft de hunkering naar een vriende-
lijk woord, een bewijsje van liefde. Haar moeder is lang geleden ge-
storven, haar vader is een onverschillige man. 
Het hernieuwde contact met de familie Verdonck leidt eerst tot diepe 
teleurstelling, maar later komt zij door toedoen van deze in het Witte 
huis aan de Duinweg, waar meisjes van haar leeftijd, die om een of 
andere reden niet meer thuis kunnen zijn, worden opgevoed. De woor-
den „Hij zorgt voor u" geven dit eenzame, vaak driftige meisje ten-
slotte leiding in haar leven. 



24 	 h 	Meisjesboek 10-13 jaar. Heleen: Jet Reinart  5e druk. 93 blz., 15 ill. 
Jet Reinhart, een wees, wordt opgevoed bij een strenge tante. Tante 
houdt het kind heel strak in genoegens en kleding. Jet heeft veel aan-
leg voor tekenen, maar mag zich niet oefenen. Al haar leed draagt Jet 
echter gelaten, steeds haar nood klagend aan God. Als ze in de va-
cantie met het gezin van de stationchef mee mag naar Artis, regent 
ze doornat en wordt ernstig ziek. In haar ijlen spreekt ze haar opge-
kropt leed uit. Na schuldbekentenis betert tante zich. Alles wordt nu 
anders. Jet krijgt tekenles en ervaart: wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 

25 	K. Norel: 	 Jongensboek 8-14 jaar. 

Pieter onder de piraten 	94 blz., 10 ill. 

Een zeemansboek van Norel. Dat betekent een boek vol spanning en 
avontuur. 
Het is de geschiedenis van Piet, wiens hart wordt getrokken naar het 
beroep van zijn vader. Piets vader vond zijn graf in de golven en daar-
mee veranderde er veel. De armoede deed haar intrede. 
Op zijn tweede reis krijgt het schip van Piet te doen met Jan Compaen, 
de kaper. Compaen beneemt zijn gevangen landgenoten het leven niet, 
maar zet hen op verschillende plaatsen aan land. 
'In zijn oprecht verlangen het beste voor zijn moeder te bereiken en 
hun armoede op te heffen, besluit Piet dienst te nemen op het kaper-
schip. Zijn besluit wordt nog vergemakkelijkt door de spannende ver-
halen van een piraat en vooral diens rijkdom had diepe indruk op 
hem gemaakt. 
Een tijdlang gaat alles goed, maar op zijn beurt wordt Compaen ver-
slagen. Hij vlucht met zijn schip in ondiep water. Piet heeft inmiddels 
genoeg van het piratenleven en zwemt van het kaperschip naar de 
overwinnaar, waar hij na zijn uitleg mag dienstnemen. 

26 	J. Stulp: 	 Jongensboek 12-14 jaar. 

Als vaderlandse jongens 	94 blz., 14 ill. 

Een verhaal uit de tijd van de bezetting. 
Twee jongens, Sjoerd en Folkert, worden betrapt als ze op verboden 
terrein lopen. De tuinman stopt een van hen in een tuinhuisje. Zijn 
vriend wil hem bevrijden, maar loopt de baron tegen 't lijf. Dit leidt 
tot bevrijding. Ze bergen door Engelse vliegtuigen afgeworpen vuur-
wapens op, samen met de onderduiker Chris. Wanneer de Duitsers een 
overval willen doen, worden de jongens gewaarschuwd door „Gekke 
Jelle", de pleegzoon van de tuinman. De Duitsers komen, maar vangen 
slip. De jongens worden door de leider van het verzet, de baron, ge-
bruikt voor belangrijke diensten. Onder de ogen der Duitsers verhuist 
de geheime drukkerij uit de kelder van het kasteel naar de vissers-
schuit. De krant blijft verschijnen. Als de bevrijding komt worden de 
stoere knapen niet vergeten. Zij worden op waardige wijze geridderd 
en beloond. 13 



27 	W. G. v. d. Hulst: 	 3e druk. 

Rozemarijntje en Rooie Pier 
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 	110 blz., 12 111. 
Rozemarijntje, de leuke, levenslustige spring-in-'t-veld, is 
voor velen geen onbekende meer. Van de Hulst vertelt nu 
in dit verhaal — en als Van de Hulst vertelt moeten wij 
luisteren — hoe Rozemarijntje in Rooie Pier weer een 
trouwe vriend heeft gevonden. Als zij, om een hondje uit 
het water te redden, haar leven waagt, aarzelt Rooie Pier 
geen ogenblik om het zijne voor haar te wagen. Ook de 
strenge Overste weet zij geheel in te palmen, want.... wie 
kan. Rozemarijntje weerstaan? 

28 	A. Romijn: 	Jongensboek 12-14 jaar. 

Ido Heegstra strijdt voor 
de vrijheid 	110 blz., 11 ill. 

Een verhaal uit de bezettingstijd, maar dan om zijn bij- 
zondere kwaliteiten een zeer goed verhaal. 	 . 
De auteur beschrijft het werk van een jonge koerier. Deze 
koerier voert vele belangrijke opdrachten uit en het 
spreekt, dat strikte geheimhouding noodzakelijk is, hoe-
wel hem dit weleens moeilijk valt 'tegenover zijn beste 
vrienden, vooral wanneer deze achterdochtig, worden. 
Dit uitstekend geschreven boek is uiteraard zeer span-
nend van inhoud. Het bereikt zijn hoogtepunt wanneer 
Ido de ontdekking doet, dat een der medewerkers een ver-
rader is, die er niet voor terugdeinst hen aan de Duitsers 
uit te leveren. Door Ido's waakzaamheid kan echter een 
ramp voorkomen worden. De klopjacht der Duitsers levert 
hun niets op. Van begin tot eind houdt dit goed Hollandse 
boek zijn lezers in gespannen aandacht vast. 

29 	Gré van Tiel: Meisjesboek 9-12 jaar. 2e druk. 

Jan Piepedoppie 109 blz., 1" ill. 
Wie goed doet, goed ontmoet. Dat ervaart Jan Dijkstra, 
bijgenaamd Jan Piepedoppie. Na de dood van zijn moeder 
blijft hij alleen in zijn huisje wonen. Hij wordt arbeider 
bij de tuinbaas van het kasteel en gaat sparen om een 
eigen boerderijtje op te zetten. Ieder mag Jan graag en 
hij heeft vele vrienden, o.a. ook Liesje van de tuinbaas en 
Jopie, een arm blind meisje. Door deze laatste leert hij be-
grijpen, dat hij in al zijn werk uitsluitend aan zichzelf 
dacht. Dat verandert. Zijn spaargeld wordt het eerste van 
het benodigde bedrag waarvoor Jopie naar een blinden-
school kan gaan. 

30 	Nel Verschoor-v. d. Vlis: 	110 blz., 12 ill. 

Langs de weg Meisjesboek. 2e druk. 
Dit verhaal beschrijft de vierdaagse tocht van een vader 
uit Amsterdam, die door de nood gedreven met zijn doch-
tertje 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 verhaal, juist omdat het lief en 
leed zo levendig wordt uitgebeeld en er zo duidelijk ook in 
uitkomt, hoe onder de trekkers zowel als onder de boeren 
barmhartigen en onbarmhartigen werden gevonden. 

14 



31 Cor Dokter: 
Een Hollandse jongen ter 
walvisvaart 

Jongensboek 12-14 jaar. 	 125 blz., 12 ill. 
Dit boek vertelt de spannende belevenissen van de 
dertienjarige Jan Gijsbersz. uit het Noordhollandse 
dorp De Rijp, die in het jaar 1654 met zijn oom ter 
Groenlandvaart trekt. Wij leren het moedige ka-
rakter van de jonge walvisvaarder al direct kennen 
tijdens de historische brand, die in de nacht De 
Rijp grotendeels verwoest en waarbij hij zijn vriend 
Marten uit een brandend huis redt. 
Jan beleeft ter walvisvaart tal van spannende en 
ook vermakelijke avonturen en tussen al deze be-
levenissen door wordt op belangwekkende wijze een 
beeld gegeven van het harde. leven in de poolzeeën. 
Van het jagen op de walvissen, van het „lensen" 
en „flensen", van alles wordt op boeiende wijze 
verteld. De spanning stijgt tot een hoogtepunt wan-
neer enkele walvisvaarders besloten raken in het ijs 
en geen uitkomst meer zien dan door Gods genade. 

32 Heleen: 
Eva's bergtocht 

Meisjesboek 12-16 jaar. 3e druk. 	125 blz., 10 ill. 
Eva gaat op de U.L.O.-school en zal later voor 
onderwijzeres gaan studeren. Haar moeder is ge-
storven, maar bij haar vader en de huishoudster 
heeft zij een gezellig leven, terwijl in het gezin de 
vreze Gods heerst. Bij een motorongeluk 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 berg-tocht nu eens 
deze steile hoogte en dan weer dat ver vooruitste-
kend rotsblok, waar ze overheen moet. 

15 



33 	H. Hoogeveen: 	 Jongensboek 12-14 jaar. 

Het tentjochie van de zevenbuurt 
125 blz., 12 111. 

De geschiedenis van een veenarbeidersgezin, bestaande uit vader, moe-
der en zoon. Ze wonen in een z.g. tent, maar gelukkig is er de prikkel 
hun uit latten en leem opgetrokken stulp op te geven voor een huis 
met stenen muren. Voor dit doel is echter veel geld nodig en dat vooral 
is schaars in deze arme veenkolonie. Toch bereiken zij gedeeltelijk hun 
doel, maar dan breekt de dijk door. Huizen worden verzwolgen en 
vele mensen staan doodsangsten uit. Gert Winia redt de veenbaas en 
diens vrouw. Bij deze veenbaas werkte hij vroeger, maar werd om een 
onbeduidend feit weggejaagd. Na de overstroming moeten zij toch 
weer een tent bouwen. Gelukkig zien we Nederland hier op zijn best en 
uit alle delen van het land stromen gaven en giften ter leniging van 
de nood. 

34 M. A. M. Renes-Boldingh: 	Jongensboek 12-14 jaar. 

De geheimzinnige gast 	125 blz., 11 ill. 

De schrijfster van dit boek is al vele jaren bekend om haar zeer 
boeiende, met veel gevoel geschreven verhalen voor jong en oud. Het 
onderwerp, dat zij hier behandelt, is er een, dat grote ervaring en 
kunstenaarschap vereist. Het is tot een boek geworden, dat nog vele, 
vele jaren gevraagd zal worden. 
Zij beschrijft het leven van Benno Reynders, leerling van de H.B.S. 
Een jongen, die een prachtige jeugd heeft, boordevol idealen. Zijn voor-
naamste toekomstideaal is zeeofficier te worden. Een tragisch ongeval 
verandert echter alles in zijn leven. Door een ongeluk moet hij een 
van zijn benen missen. Hij wordt nu een piekeraar, een neerslachtige 
jongen, die zich, samen met zijn moeder, geheel van het leven afkeert. 
Zij voeren een moeilijke strijd. De dokter grijpt in en brengt hen naar 
Ameland, waar zij in contact komen met een andere Amsterdamse 
familie, waardoor zij de weg terugvinden naar een gezondere levens-
opvatting. 
De omstandigheden leiden er als vanzelf toe, dat het Evangelie in hun 
leven een plaats van onschatbare waarde gaat innemen. 

35 	N. Verschoor-v. d. Vlis: 	Meisjesboek 12-15 jaar. 

Toen Jop van school kwam 125 blz., 12 ill. 
Jop durft het aan. Zij is een moedig huishoudstertje in de tijd dat 
moeder elders een rustkuur doet. Maar hoe moedig Jopie haar taak 
ook aanpakt, zij kan niet voorkomen dat er verschillende dingen ver-
keerd gaan, helemaal verkeerd. Zij maakt heel wat mee tijdens moe-
ders afw'ezigheid. Wanneer een van de zusjes wegloopt, is de spanning 
heel groot. Toch houdt Jop vol. Ze vindt veel steun bij vader en ziet 
's avonds vaak naar de tekst, die ze bij haar vertrek van school kreeg: 
„Zonder Mij kunt ge niets doen". In r'eze tijd heeft ze de waarheid 
van deze woorden ervaren. 



Cor. Bruijn: 1/12C€111bE macht 	ROMANS 

Verlucht met vele zwart-wit-tekeningen van de emi-
nente tekenaar Ru van Rossem. 
„Vreemde macht" is het eerste deel van een historische 
roman, die in drie delen het licht zal zien. Hoewel deze 
drie delen uiteraard wat de inhoud betreft op elkaar 
aansluiten, is de opzet zo, dat ieder deel een afgerond geheel vormt en zich dus uit- 
stekend afzonderlijk laat lezen. Het tweede deel zal voorjaar 1948 verschijnen, 
terwijl het derde, tevens laatste deel dezer trilogie waarschijnlijk in de loop van 
1948 zal uitkomen. 
Cor Bruijn is een schrijver van formaat en zijn uitstekende romans worden in zeer 
ruime kring gelezen en op hoge prijs gesteld. De grote bekendheid die hij verwierf 
o.a. door zijn opvallend goede Terschellinger romans „Sil, de Strandjutter" en 
„Arjen" zal door de verschijning van dit kunstwerk zeer zeker nog belangrijk wor-
den uitgebreid. 
Hij beeldt in dit boek het leven uit van een familie uit de 15e eeuw, die in de toen-
tertijd zeer belangrijke handelsstad Hoorn woonde. Het waren voor Nederland en 
in het bijzonder voor Hoorn woelige dagen, toen de vier zonen van de machtige 
Claes Heynesz. door zijn overlijden zelfstandig in het leven kwamen te staan. Vooral 
de stoere Claes Heynesz., diens godvrezende vrouw en hun kinderen en de drama-
tische gebeurtenissen waardoor hun leven wordt beheerst, tekent hij op meester-
lijke wijze. 
Dit boek biedt de lezer bovendien een schat van interessante historische wetens-
waardigheden, waarbij vooral de Katholieke sfeer van die dagen en de sociale op-
vattingen scherp in het licht worden gesteld. 
Verschijnt ongeveer Januari 1948. 

Cor Bruijn: 	De drie portretten van Claire Marianne 
Gevat in meerkleurig stofomslag. Prijs geb. f5.50. 
Omvang 320 bladz. 

In dit boek speelt een jong kunstenaar, die zijn 
loopbaan onder zeer moeilijke omstandigheden be-
gint, de hoofdrol. 
Na het sterven van zijn vader, komt Claire Marian-
ne in zijn leven. De grote liefde, die hij deze bijzon-
dere vrouw met haar vele goede maar ook eigen-
aardige eigenschappen toedraagt, gaat zijn leven en 
zijn kunst beheersen. Al maakt zij zijn leven rijker, 
hun pad gaat toch niet steeds over rozen en zij er-
varen vaak de smart door verwijdering. 
De omstandigheden waaronder de drie portretten 
van Claire Marianne tot stand komen, bewijzen 
hoezeer vreugde en verdriet op de kunstenaar en 
zijn kunst van invloed zijn. 

Burgers in Bezettingstijd 
Balans van het laatst der dagen. Verlucht met vele 	Prijs gebonden f3.50. 
foto-illustraties. 	 Omvang 160 bladz. 

Onder redactie van Mr. Barend de Goede en Ds. Joh. Gerritsen Jr. 

Inhoud: Johan Wesselink — Evacuatie; Mr. Gosling. W. Putto — Plundering; H. H. 
Felderhof — Verwoesting; J. Romijn — Honger; Karel v. Dorp — Terreur; Mr. Ba-
rend de Goede — Dood; Ds. Joh. Gerritsen — Geloof; Jan H. de Groot — Hoop; 
Wilma — Liefde. 

Prijs f 8.90 
Gevat in meerkl. stofom-
slag en gebonden in heel 
linnen band. 
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C. Th. Jongejan-de Groot: 
Verdonkerd goud 

Gebonden in heel linnen band. Gevat 
in meerkleurig stofomslag. 
Omvang 260 bladz. 	Prijs f 4.50 

Een opvallend goede, christelijke roman, waarin het leven 
van een jonge Rotterdamse weduwe met haar twee kinde-
ren wordt uitgebeeld. Het gezin, waarin deze jonge moe-
der opgroeide, stamt uit een klein Zeeuws dorp. 
Haar bejaarde ouders zijn ondanks de jarenlange invloed 
van de grote stad, doordrenkt met valse mystiek. De zo-
zeer door haar moeder gehuldigde theorie over God als 
een toornig God, legt een schaduw van angst over haar 
leven en dat van haar nog jonge kinderen. 
Maar gelukkig laat dit boek in vaak aangrijpende beleve-
nissen zien, hoe het geloof waarlijk gelukkig en blij ma-
ken kan. 
Het is als het ware een reactie op de onwaarachtige be-
leving van het Evangelie, waaraan velen, vaak zonder het 
zich te realiseren, mank gaan. En vooral als zodanig is het 
een rijk boek. 

WALVIS .a.an, .stawLeaoAct 

door JAAP KOLKMAN, 
de befaamde literator-journalist aan boord van de „Willem 
Barendsz" (schrijver o.a. van „Brood uit het water"). 
Verlucht met 43 authentieke foto's van de fotoman Hannes 
de Boer en 19 tekeningen. Gebonden in heel linnen band. 
Bandontwerp en stofomslag in kleuren van Mohr. 

Prijs geb. f 5.90 
In de zee daar ligt de zegen, 
Die ons Neerland staande houdt. 
„Walvis aan Stuurboord" getuigt van stoere Hollandse 
kracht, van moed en onverschrokkenheid. Het is het onop-
gesmukt verhaal van 't wel en wee van koene Hollanders. 
De lezers ondergaan méér dan bewondering voor het mo-
derne fabrieksschip de „Willem Barendsz", méér ook dan 
bewondering voor de ondernemingsgeest en volharding, die 
nodig waren om deze millioenen-onderneming in zee te 
sturen. Zij ondergaan tevens de spanning en de romantiek 
van de jacht. De vangers jagen met kleine boten achter de 
enorme dieren aan. Er zijn er bij, die een lengte van 25 M. 
hebben en een gewicht van ruim 80.000 kilo. Temidden van 
grillige ijsbergen suizen de harpoenen hun prooi tegemoet. 
„Walvis aan Stuurboord" is een boek van historische be-
tekenis met een overvloed van interessante gegevens, maar 
vooral een meeslepend boek met een felbewogen romantiek. 

Anne de Vries: 
Bartje 

Gebonden in heel linnen 
band en gevat in stofom-
slag. 

Prijs f 5.50 
Na een jarenlange onderbreking tengevolge van de oorlog, 
wordt thans de glorietocht van Bartje voortgezet. 
Verschijnt ongeveer Januari 1948. 
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H. j. van Nijnatten-Doffegnies: 

Het geheime Dorp 
Gebonden in heel linnen band. Gevat 
in meerkleurig stofomslag. 

Prijs ƒ5.90 

Deze begaafde schrijfster verwierf in ons land zeer 
grote bekendheid door haar vele opvallend goede 
romans, waarvan in 't bijzonder „Huis van licht en 
schaduw" en „Moeder Geerte" met ere genoemd 
mogen worden. 
Thans verrijkt zij ons met een diep ontroerend boek 
over een paar heel gewone mensen, die juist door-
dat ze zo gewoon zijn konden doen wat zij deden. 
Zij geeft ons de geschiedenis van Christoffel de 
Boer, die na zijn pensioen de grote stad ontvlucht 
en zich samen met zijn jongere vrouw vestigt op 
het dorre zand van de Noord-Veluwe, tussen de 
dennen, om, zoals zij zelf denken, voorgoed te ge-
nieten van de welverdiende rust. 
Christoffel was een wat stugge man, die de bitter-
heden des levens had geproefd. Maar zijn wijdopen 
grijze ogen weerspiegelen liefde, wijsheid, harts-
tocht en mededogen; ze waren jong, even jong en 
onverwoestbaar als zijn hart. Zijn vrouw Christina heeft een gevoelig hart, een 
zwakke gezondheid, maar een grote wilskracht, welke met taaie onverzettelijkheid 
heerst over zenuwen en lichaam. 
Het zijn deze mensen, die als de oorlog uitbreekt niet bij de pakken gaan neerzitten, 
maar zich het lot aantrekken van het opgejaagde wild, de Joden, de illegalen en 
zo vele anderen die op slechte voet leven met de bezetter. Hun rustig leven ver-
andert in onrust en spanhing, maar hun rechtvaardigheidsgevoel en hun liefde voor 
elkaar en hun medemens, blijft staan als een rots in de branding van terreur en 
onmenselijkheid. Hierdoor is het hun mogelijk de verzorging op zich te nemen van 
wat langzaam maar zeker uitgroeide tot een geheim dorp, waar op een bepaald ogen-
blik zelfs 86 mensen een onderkomen vinden. 
Het is geworden tot een onvergetelijk boek, dat niet zal nalaten diepe indruk te 
maken en opnieuw de uitzonderlijke gave van deze bekende schrijfster in het volle 
licht te plaatsen. 

U kunt zich weer abonneren op de N 0 B E L-reeks 

Geruime tijd was dit onmogelijk. Thans echter staan weer alle voordelen van een 
abonnement voor U open. 
Wanneer U zich thans abonneert, ontvangt U de vier volgende boekwerken alle nog 
tegen de lage abonnementsprijs van f2.25 per deel. 

BROOD UIT HET WATER door Fenand v. d. Oever 
(wordt U direct na opgave gezonden). 	 Handelsprijs ƒ4.50. 

GERUCHT OP DE DELTA door Joh. Vis 
(wordt U direct na opgave gezonden). 	 Handelsprijs f4.50. 

SPRINGVLOED door Mia Bruyn-Ouwehand 
(volgt bij verschijning). 	 Handelsprijs ƒ4.50. 

WENDELMOET door Cor Bruijn 
(volgt bij verschijning). 	 Handelsprijs ƒ4.50. 

25 



Theologische en Stichtelijke uitgaven 

* Een serie Toelichtingen op de Heidelbergse Catechismus 

die naar aard en opzet voor iedereen toegankelijk is en door haar korte bondige ver-
klaring in zeer ruime kring met vreugde zal worden begroet. 
Het eerste deel is reeds verschenen. Het is een oorzaak van weemoedige blijdschap, 
dat het reeds tevoren verschenen werkje van wijlen Dr. J. Koopmans, „De Tien 
Geboden", mag beschouwd worden als het eerst verschenen nummer van deze serie 
(zie pagina 28). 

Prof. Dr. K. H. Miskotte: 	 Prijs gebonden in heel linnen band f 3.90 
De Blijde Wetenschap 	Bij intekening op de gehele serie f 3.50 

Vervolgens zullen verschijnen: 
Dr. G. Noordmans: Het Geloof, Zondag VII—XXIV. 
Dr. G. Oorthuys: Woord en Sacrament, Zondag XXIII—XXXI. 
Prof. Dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sf>renkel: Het Gebed, Zondag XLV—LII. 

Wanneer deze delen beperkter omvang hebben, zullen de prijzen ook lager zijn. 

* De prediking van HET NIEUWE TESTAMENT 

Een theologisch commentaar onder redactie van Dr. K. H. Miskotte, Dr. H. van 
Oyen en Dr. J. Koopmans t. 

In 1939 werd een begin gemaakt met de verschijning van deze commentaar. Tenge-
volge van de oorlog moest dit werk helaas worden gestaakt. De belangstelling voor 
deze reeks was zo groot, dat de drie reeds verschenen delen — die t.z.t. weer worden 
herdrukt — spoedig waren uitverkocht. Thans kan het weer ter hand worden ge-
nomen en verschijnen: 

Dr. E. L. Smelik: 
De weg van het woord 

Het Evangelie naar Johannes. 

Dr. G. j. Streeder: 
De gemeente in Christus Jezus 

De brief aan de Philippensen. 

Een tweede druk van: 

Dr. E. L. Smelik: De wegen der kerk 
De brieven aan TimotheUs. 
De brief aan Titus. De brief aan Filémon. 

Gebonden in linnen band f 8.90 
Intekenprijs 	 f 7.90 

Gebonden in linnen band f 3.75 
Intekenprijs 	 f 3.25 

Gebonden in linnen band f 5.90 
Intekenprijs 	 f 5.25  
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Een zeer belangrijke uitgave: 	 Gebonden in linnen band 

Gezag en Geschiedenis 
	

f 3.90 
Onder redactie van Dr. W. F. Dankbaar en N. Stufkens. 

Enkele beschouwingen over achtergronden van het Indonesische vraagstuk. 
Inhoud: Ds. D. Tromp, Kinderen van twee werelden. 

Dr. S. Rozenrond, Overheid en Macht. 
Dr. A. J. Rasker, Gezag en Historie. 
Prof. Dr. Ph. Kohnstamm, Eerbied voor de wetten. 
N. Stufkens, Gemeenschap in Kerk en Volk. 
Ds. J. C. Hoekendijk, Godsdienstvrijheid. 

Ds. J. H. C. Kamsteeg: 
„Als de wegen moeilijk zijn" 

Gebonden in linnen band f 3.90 Gevat in stofomslag. 
In 45 hoofdstukken geeft deze zeer bekende prediker zijn 
diepgevoelde woorden tot troost van vermoeide en ge-
slagen mensen. 
In zijn Woord Vooraf zegt Ds. KamsteeP.: o.m.: 
„Dit boekje wil graag naast „Stille Vertroostingen" staan, 
'n werkje dat in 1941 bij de firma Callenbach werd uit-
gegeven. Evenmin als dat „Stille Vertroostingen" heeft dit 
boekje enige pretentie. Het heeft maar één groot, stil ver-
langen, dat het mensen, wier wegen moeilijk zijn, wat 
helpen mag." 

Prof. Dr. A. A. van Ruler: 

De vervulling van de wet 
Een dogmatische studie over de verhouding van 

Dr. H. van der Linde: 
Rome en de Una Sancta 

	 f12.- 
Omvang 395 blz. 

Gebonden in linnen band 

Het oecumenisch vraagstuk en de arbeid van Rome voor de hereniging der kerken. 
Uiteraard beperkt dit boek, dat tevens dienst gedaan heeft als proefschrift, zich 
niet tot een bepaalde richting in de Kerk. Het vraagt de aandacht van gemeenteleden 
en dienaren van de gehele Christelijke Kerk, de Protestantse zogoed als de Rooms-
Katholieke. Het is een boek ook voor jongeren, voor de Jeugdbewegingen, die de 
oecumenische gedachte als leus in haar vanen hebben geschreven. 

Muus Jacobse: 	 Gebonden in linnen band 

Bijbelse gedichten, 	 f 2.50 
2e uitgebreide druk. 

Evenals voor de vóór en tijdens de oorlog illegaal verschenen gedichten van deze 
bekende Nederlandse dichter, bestaat er voor deze bundel grote belangstelling. Voor-
zover deze poëtische verbeeldingen niet bij de bijbeltekst aansluiten, zijn zij vrije 
fantasieën naar aanleiding van bijbelse motieven. 

Jhr. H. de Ranitz (arts): 
De moed om ongelukkig te zijn 

Ingeleid door Dr. A. A. van Ruler. 
	 Gebonden in linnen band 

f3.25 
Een boek vol opbeuring en troost voor onze zieken. 	Omvang 156 bladz. 
Het bezit vele bijzonder gave kwaliteiten. Het is reëel, nuchter, duidelijk, bijbels, 
zonder sentimentaliteit, zelfmedelijden of interessanterigheid. 

Gebonden in linnen band 
f15.- 
Omvang 540 blz. 

openbaring en existentie. 
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Gebonden in linnen band 

f3.90 
Omvang 176 bladz. 

Prof. Dr. A. A. van Ruler: 

Sta op tot de vreugde 
Een bundel overdenkingen. 
Verschillende dezer overdenkingen zijn gehouden voor de radio. Het is ook uit deze 
kring dat gevraagd werd ze in boekvorm uit te geven. 
Een welkom geschenk voor mensen van allerlei „ligging", tot vreemdelingen in de 
Bijbel toe. 

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

Huwelijkscatechisatie 

Gebonden in linnen band 

f5.25 
Omvang 312 bladz. 

Dit boek behandelt een terrein, dat in het onderwijs der kerk te zelden ter sprake 
komt, hoewel de belangstelling in 't bijzonder bij jonge, verloofde en gehuwde men-
sen er voor zeer groot is. Het geeft een afdoende antwoord op de hubelijksproble-
men van deze tijd, zowel op sexueel als op godsdienstig terrein. 

Dr. H. Berkhof: 

Geschiedenis der kerk 
Verlucht met 23 foto-illustraties. 
Van dit grondig, populair geschreven boek, over de kerk en haar eeuwenlange ge-
schiedenis, kwam reeds de vierde druk uit. 
Nimmer verscheen in Nederland een boek, dat dit schier onafzienbare terrein zo 
overzichtelijk, zo helder en boeiend, behandelde. 
Een ieder, ongeacht zijn kerkelijke richting, zal hete met stijgende belangstelling 
lezen en bestuderen. 

Dr. M. H. Bolkestein: 

Het heilig Avondmaal 
Gebonden in linnen band 

f 2.90 
Omvang 120 bladz. 

Dit boekje geeft in het kort, op populaire wijze een verklaring van het Avondmaals-
formulier, in de eerste plaats voor niet-theologisch ontwikkelde gemeenteleden. Een 
onderwerp waarvoor uiteraard ieder gemeentelid belangstelling heeft. 

Dr. J. Koopmans: 

De tien geboden 

Gebonden in linnen band 

2.25 
Omvang 72 bladz. 

In aansluiting aan de Heidelbergse Catechismus uitgelegd. De directe, kernachtige 
behandeling maakt deze uitleg tot een boeiend betoog. 

Dr. J. Koopmans: 

Laatste Postille 
Ingeleid door Prof. Dr.' K. H. Miskotte. 
Dit boek geeft voor Zon- en Feestdagen van het kerkelijk jaar een tekst aan, waar-
bij dan telkens enkele aantekeningen zijn gesteld. — Een boek voor predikanten en 
ontwikkelde leken. 

Gebonden in linnen band 

f 5.90 
Omvang 356 bladz. 

Gebonden in linnen band 

f 3.90 
Omvang 224 bladz. 
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K. Barth: 

Belofte en verantwoordelijkheid 
der christelijke gemeente 
in het huidige tijdsgebeuren 
Vertaling Drs. A. C. J. van der Poel. 
Prijs gebonden ƒ1.25. 

K. Barth: 

De Duitschers en wij 
Gebonden in heel linnen band ƒ1.75. 
Hier beantwoordt Prof. Barth de vraag 
hoe volgens hem onze houding thans 
tegenover het Duitse volk dient te zijn. 

Dr. M. H. Bolkestein: 

De Verzoening 
Gebonden in heel linnen band ƒ2.90. 
Dit boek zet op duidelijke wijze uiteen, 
hoe in de Schrift de verzoening wordt 
verkondigd en hoe de belijdenisgeschrif-
ten deze verkondiging leermatig behan-
delen. 

Dr. E. Emmen: 

De Kerk in actie 
Inleiding tot het Hervormd Kerkelijk 
denken. 
Prijs gebonden ƒ3.90. Omvang 196 bladz. 
Dit boek is 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 iedere Christen bezighouden. 
Het bevat een onmisbare schat van ge-
gevens over de gebeurtenissen, die zich in 
verband met de vernieuwingsgedachte 
binnen de Kerk afspelen. 

Dr. E. Jansen Schoonhoven: 

Natuur en genade bij 
J. G, Hamann 
Prijs gebonden ƒ7.90. 'Omvang 335 bladz. 
Dit boek introduceert een der merkwaar-
digste, in Nederland vrijwel onbekende, 
figuren uit de kerk- en cultuurgeschie-
denis. 
Dr. Berkhof schreef in „De Waagschaal" 
een artikel over dit boek onder de titel: 
„De ontdekking van een kerkvader". 

M. J. Kuhn-Hiine: 

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. 

Prof. Dr. G. van der Leeuw: 

Liturgiek 
2e druk. Prijs gebonden ƒ5.90. Omvang 
252 bladz. 
Dit boek behandelt de eredienst en de 
toepassing daarvan in de Hervormde 
Kerk. 
Nu het vraagstuk van de opbouw der 
godsdienstoefening nog steeds in zeer 
ruime kring in het brandpunt der belang-
Stelling staat, zal deze herdruk velen wel-
kom zijn. 

Martin Niem011er: 

Over de schuld, nood en 
verwachting der Duitsers 
Prijs ingenaaid f1.25. Omvang 56 bladz. 
Zijn de Duitsers verantwoordelijk voor de 
oorlog? 
Deze en andere vragen vinden hier een 
duidelijke, bevredigende beantwoording. 

Prof. Dr. G. C. van Niftrik: 

Kleine Dogmatiek 
3e druk. Prijs geb. ƒ5.50. Omvang 296 blz. 
Nu deze uitgave veelvuldig op cursussen 
van allerlei aard wordt gebruikt, is een 
derde druk noodzakelijk geworden. 
Duizenden kerkelijk geïnteresseerden, 
vooral jongeren, zullen deze duidelijke uit-
eenzetting over de leerregelen der kerk 
met vreugde ontvangen. 

P. Oosterlee: 

Opvoeder van het geweten 
Verzameld en ingeleid door M. C. Capelle. 
Prijs geb. f3.90. Omvang 216 bladz. 
In dit boek werden o.m. opgenomen de 
voor de tegenwoordige onderwijzers, op-
voeders en jeugdleiders onmisbare studies 
over paedagogische wetenschap en pae-
dagogische wijsheid; intuïtie in de opvoe-
ding; zedelijke besmetting; kinderlectuur; 
de vrees in het kinderleven enz. enz. 
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C. Postma (arts): 

Stippellijnen 
in het sexuele leven, aangegeven voor 
jongens' van 13 tot 18 jaar. 
Prijs gebonden ƒ1.50. Omvang 56 bladz. 
Een verantwoorde voorlichting voor jon-
gens, die de moeilijke puberteitsjaren 
doormaken. 

Prof. Dr. A. A. van Ruler: 

Politiek is een heilige zaak 
Prijs gebrocheerd f0.75. 
Deze brochure geeft o.a. een uiteenzetting 
over het beginsel-programma van de Pro-
testantse Unie. 

H. W. S.: 

Nieuw I3ijbelsch Dagboekje 
12 druk. Prijs geb. f2.75. Omvang 380 blz. 
Een van de veel gevraagde boeken, waar-
van, nu al een lange reeks van jaren, 
ieder jaar duizenden exemplaren worden 
verkocht. 

Dr. M. C. Slotemaker, de Bruine: 

Het Joodse vraagstuk 
Prijs gebonden ƒ3.90. Omvang 192 bladz. 
Dit boek hdudt zich bezig met de enorme 
problemen, waarvoor het Joodse volk in 
de oorlog en thans werd geplaatst, terwijl 
het bovendien een historisch overzicht 
van het Jodendom geeft. 

Erwin Sutz: 
De sociale boodschap der Kerk 
Vertaald door Ds. P. A. van Stempvoort. 
Ingeleid door Mr. G. E. van Wal.sum. 
Prijs ingenaaid f1.50. Omvang 64 bladz. 
Een practische en zeer afdoende uiteen-
zetting van de geweldige betekenis der 
christelijk-sociale boodschap. 

Prof. Dr. W, C. van Unnik: 
Hedendaagsche Problemen 
in de. Nieuw-Testamentische 
wetenschap 
Prijs ingenaaid f1.50. 
Rede uitgesproken bij dekaanvaarding van 
het ambt van gewoon Hoogleraar in de 
uitlegging van het Nieuwe Testament en 
de oud-christelijke Letterkunde aan de 
Rijks-Universiteit te Utrecht, op 17 Fe-
bruari 1947. 
Heinrich Vogel: 
Noodrantsoen 
Vertaald door Ds. A. M. Knottnerus. Prijs 
gebonden ƒ3.75. Omvang 211 bladz. 
Dit boek voorziet in een dringende be-
hoefte, die algemeen bestaat aan bevatte-
lijke, maar toch diepgaande handleidin-
gen voor cursussen, kringen en catechi-
saties. Bovendien is deze uitgave ook uit-
stekend geschikt voor individueel gebruik. 

Ds. A. A. Wildschut: 
Voorspelling en Profetie 
Prijs gebonden in linnen band f2.25. 
Inhoud: Inleiding. De behoefte aan voor-
spellingen. Voorspelling 'en de wil Gods. 
Wat wil God? Profetie. Besluit. 

* GOEDE ROMANS 

vinden altijd hun weg! 

Joh. Vis: 

Gerucht op de Delta 
Band en stofomslag van Mohr. Prijs ƒ4.50. 
De auteur tekent ons in dit boek 't leven 
van een eilander in zijn onvermoeibare 
strijd, zijn teleurstellingen, maar ook zijn 
overwinningen. 
Bovendien geeft ons dit boek een zuiver 
en veelzijdig beeld van het bonte, leven op 
het vruchtbare Kampereiland. 

Fenand van den Oever: 

Brood uit het water 
Gebonden en voorzien van stofomslag 'in 
4 kleuren. Geïllustreerd met 39 tekenin- 
gen van Anton Pieck. Prijs. 0.50. 
Het gave leven van de visser, met zijn' 
zeer bijzondere romantiek, zal door deze 
roman blijven voortleven bij iedere Ne-
derlander. 
Uit dit boek rijzen •ze 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. 
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CATECHISATIEBOEKJES, STUDIEBOEKEN ENZ. 

Dr. H. Berkhof en Dr. N. M. H. van der Burg: Beknopt leerboek der kerkge-
schiedenis voor het Voortgezet Onderwijs. 
Deel I: Oudheid en Middeleeuwen. Prijs gebonden .. 
Deel II: Van de Reformatie tot heden. Prijs gebonden 
Dit leerboek is de bewerking van het in ons land allerwegen gewaardeerde 
boek van Dr. H. Berkhof: Geschiedenis der Kerk. 

f 2.50 
„ 2.95 

P. Boerwinkel: Klassenstrijd ja of neen? .. 	 . 	 „ 0.471/2  
De schrijver is verbonden aan „Kerk en Wereld". De brochure_werd ge-
schreven op verzoek van de N.C.S.V. en bedoelt een uitgangspunt te bieden 
tot een gesprek tussen Christendom en Socialisme. 

CATECHISMUS of Onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederlandse 
Gereform. Kerken en Scholen geleerd wordt. Met teksten • • • • . • • • „ 0.21 
25 ex. f4.75; 100 ex. ƒ16.80. 

A. Hellenbroek: (Dusgenaamd Groot Hellenbroek) Voorbeeld der goddelijke waar- 
heden voor eenvoudigen) 	 ' 	, 0.371/2  
25 ex f8.75; 100 ex. ƒ3025. 

Idem, Idem, (Dusgenaamd Klein Hellenbroek 	 „0.25 
25 ex. ƒ5.80; 100 ex. ƒ18.40. 

W. G. van de Hulst: Jacjo Holm (Esperanto-uitgave) 	 „1.30 

KORT BEGRIP der Christelijke Religie, met de voornaamste bewijzen der Heilige 
Schrift en een aanhangsel over de Wet des Heren 	.. 
25 ex. f3.50; 100 ex. f10.25. 

Van Maanen: Hymnologisch Vademecum 	.. 

„ 

„ 

0.15 

0.80 
Predikanten, Godsdienstleraren, Onderwijzers en allen die van tijd tot tijd 
een passende psalm of lied moeten opgeven, kunnen met behulp van dit 
systematisch ingerichte handboekje direct een goede keuze doen. 

P. J. van Melle: Korte schets der Christelijke Geloofsleer, 4e druk .. „ 1.30 
Dr. S. Rozemond: Neutraliteit 	 • • 	. • 	.. „1.30 
Dr. A. Samson en Dr. G. J. de Vries: Griekse Grammatica, 2e druk .. „ 3.90 
Dr. A. Samsom en Dr. G. J. de Vries: Oefenboek bij idem, 2e druk .. „ 3.90 
G. J. Scholten: Kerk en Staat .. 	. 	.. 	. 	.. 	.. 	. 	.. .. 	 • . „ 0.371/2  
Th. A. Vos: Vragen betreffende de Bijb. Geschiedenis .. „ 0.16 
Winslow: Waarom ik in de Oxfordgroep vertrouwen stel 	.. „ 1.05 
Ds. P. A. van Stempvoort: Naar het Heilig Avondmaal, 5e druk .. „ 0.50 
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ov Enige N.Z.V.-Uitgaven 

JEUGDBLAD „ONZE ZONDAG" 
(verschijnt wekelijks). 

Wat biedt „Onze Zondag"? 
Korte samenvatting van het op Zon-
dag vertelde Bijbels verhaal, 
Geïllustreerd vervolgverhaal, 
Ontspanningslectuur voor de kinde-
ren (raadsels, puzzles, plaatjes). 
„ONZE ZONDAG" is ook bedoeld voor 
de kinderen van Uw klas! 
,,ONZE ZONDAG" is de krant, voor de jeugd van Nederland! 
Proefnummers gratis op aanvraag. 
Collectief abonnement (minimum 20 ex., verder alleen veelvouden van 
10) 25 cent per kwartaal per af te leveren nummer. 
Persoonlijk abonnement ƒ2.50 per jaar. 

„ONS ZONDAGSSCHOOL WERK" 
door N. G. J. van Schouwenburg (2e druk). Een onmisbaar boek voor 
allen, die iets te maken hebben met de verkondiging van het Evangelie 
aan het kind. Heel linnen band, prima houtvrij papier, prijs /3.90. 

„ZONDAGSSCHOOL HOUDEN' 
door Dr. P. ten Have. Een boekje van 88 pagina's, waarin talrijke be-
langrijke onderwerpen aan de orde komen. Prijs 60 cent. 

TEKSTPLAATJES 
Door het BEELD krijgt het WOORD betekenis voor het kind! Illustra-
ties van de tekst op werkelijk verantwoorde wijze. In vellen van 40 
stuks /0.50. 

„LEER ONS BIDDEN", 
een bundel kindergebeden en gebeden voor het gezin, bijeengebracht 
door C. Roodhart. 
Het bundeltje is keurig geïllustreerd en verschijnt in tweekleuren-druk. 
Uitstekend geschikt om na een huisbezoek achter te laten, of in be-
paalde gevallen aan kinderen voor thuis mee te geven. Prijs slechts /0.25. 

P.S. De kosten van 
lidmaatschap der N.Z.V. 
bedragen /2.50 per jaar. 
Hiervoor ontvangt men 
gratis het orgaan der 
vereniging 
„Kind en Zondag". 

  

 

( Alle op deze bladzijde genoemde uitgaven uitsluitend bestellen 
bij het Bureau der Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, 

11/4....Bloemgracht 79, Amsterdam-C. 
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