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Het kerstfeest van 
twee domme 
kindertjes 

Zie pag. 31 

is de titel van het nieuwe, vijftiende deeltje dat 

hij thans in zijn beroemd geworden serie „VOOR 

ONZE KLEINEN" laat verschijnen. 

Het is onnodig deze juwelen onder onze kinder-

boeken een speciale aanbeveling mee te geven. 

    

Rozemarijntje en 
Rooie Pier 

 

heet een van de twéé nieuwe kinderboeken, die 
de onovertroffen kinderschrijver W. G. v. d. Hulst 
dit jaar schreef. „Rozemarijntje en rooie Pier" is 
het vervolg op zijn overal bekende, blijmakende 
boeken „Rozemarijntje" en „Rozemarijntje naar 
school". 

   

Zie pag. 55 

  

   

Twee 
nieuwe kinderboeken 
van W. G. v. d. Hulst, 
daarmee is alles 
duidelijk gezegd! 

Deze met zo grote waarde-
ring ontvangen serie van 
Anne de Vries wordt verrijkt 
met vier nieuwe deeltjes. 
Vier voortreffelijk navertelde 
Bijbelse verhalen, verduide-
lijkt met prachtige tekenin-
gen van Tjeerd Bottema. 
In geen kinderbibliotheek, in 
geen enkel gezin, mogen 
deze boekjes ontbreken. 

KIND EN BIJBEL 
Vier 
nieuwe deeltjes! 

   

Zie pag. 26 en 27 

  

Een nieuw kerstvertelboek 
onder redactie van Anne de 
Vries. 
Voor iederen verteller een 
onontbeerlijk boekt 

LICHT DER WERELD 
Nieuwe 
Kerstverhalenl 

  

Zie pag. 15 
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A ',Nair" re* 
is er voor onze kinderen 

50 nieuwe uitgaven 
en herdrukken. 

Onze krachten zijn dit jaar bij-
zonder geconcentreerd geweest op 
de verzorging van de Kerstboeken. 
Het resultaat is verheugend, want 
ondanks dubbele zorgen en dub-
bele inspanning kunnen wij U 
thans èn naar innerlijk èn naar 
uiterlijk het allerbeste aanbieden. 

50 nieuwe uitgaven en herdrukken. 

In tegenstelling tot vele thans ver-
schijnende boekwerken, worden de 
Kerstboeken stuk voor stuk nog in 
de `bekende prachtige uitvoering 
gebracht. Gedrukt op het mooie 
papier, dat ook vorige jaren werd 
gebezigd. Gebonden in kleurige 
frisse banden met ronde rug. 
In de 87 jaren, dat wij nu reeds het 
vertrouwen der Zondagsscholen ge-
nieten, werd nimmer met groter 
vreugde een serie Kerstboeken in 
het licht gegeven. 
Met vreugde, omdat het Kerstboek 
dit jaar nèrgens behoeft te ontbre-
ken. 
Met vreugde ook, omdat wij geen 

Ook vóór en ná. Kerstmis kunt u de jeugd verrassen met een van de 



Vooraf 

zien!. 
gezorgd! 

enkel Zondagsschoolbestuur, geen 
enkelen onderwijzer of onderwijze-
res behoeven teleur te stellen. 

Met grote vreugde tenslotte, omdat 
de Zondagsschooljeugd van 1941 
verrast kan worden met mooiere 
boeken dan ooit voor de jeugd 
werden uitgegeven. 

In Uw belang en dat van de aan 
Uw zorgen toevertrouwde kinde-
ren, raden wij U aan dit jaar zo 
ruim mogelijk van deze prachtcol-
lectie te profiteren! 

Behoudens de verplicht gestelde 
omzetbelasting zijn de prijzen• der 
Kerstboeken niet verhoogd! 

Wij hopen van harte, dat deze serie 
nieuwe Kerstboeken, waaraan met 
zoveel zorg werd gewerkt, U zal 
helpen in Uw belangrijk werk voor 
de jeugd. 

G. F. CALLENBACH N.V. NIJKERK 

in deze catalogus aangeboden boeken! 

zichtzendingen 

U kunt ze vooraf zien, de 
nieuwe uitgaven van dit jaar. 
Op gemakkelijke wijze kunt 
U vooraf een indruk verkrij-
gen van inhoud en uitvoe-
ring door een compleet stel 
nieuwe uitgaven, of de boe-
ken waarvoor U interesse 
hebt op zicht te vragen. Op 
Uw verzoek zenden wij of 
Uw boekhandelaar U gaarne 
de gewenste uitgaven op 
zicht. 
De nieuwe uitgaven zijn, ver-
pakt in stevige cartonnen 
doos, of in een solide kist. 

Een • bij de nummers in 
deze catalogus betekent: 
Nieuwe uitgave of nieuwe 
druk. 

De allerbeste indruk kunt U 
zich vormen door een zicht-
zending! 

De transportmogelijkheden 
zijn van dien aard, dat wij 
ook nu weer beleefd moeten 
verzoeken Uw bestellingen zo 
vroeg als maar enigszins 
mogelijk is door te geven. 
Daarmee verzekert U zich er 
van de boeken op de juiste 
tijd in huis te hebben. Voor 
Uw medewerking vriendelijk 
dank. 



8 CENT 

• CARLA MOEDERS VERJAARDAG 
Jongens- en Meisjesboekje. 6-8 jaar. 

16 bladz., 4 ill. 3e druk. 
Een boeiend verhaaltje, waarin sterk uitkomt, dat het ver-
bergen van de waarheid zonde is en dat, wanneer bovendien 
dan nog een ander verdacht wordt de schuldige te zijn, hard-
nekkig verzwijgen de zonde nog vergroot. 
Wanneer er ter gelegenheid van moeders verjaardag een doos 
taartjes thuisbezorgd wordt, heeft Wim de onvoorzichtigheid, 
deze van de stoel te schuiven, waardoor ze deerlijk beschadigd 
worden. Het dienstmeisje krijgt de schuld. 's Avonds bekent 
Wim aan moeder de waarheid. Nadat hij gebeden heeft komt • 
er een eind aan zijn onrust en kan hij inslapen. 

ELISABETH KERSTNACHT EN KERSTMORGEN 

Jongens- en Meisjesboekje. 7-10 jaar. 
16 bladz., 3 ill. 6e druk. 

Een oude dokter zit op Kerstavond treurig in zijn woon-
kamer. Hij denkt aan zijn vrouw en kinderen, die hij verloor 
en aan zijn enig overgebleven zoon, die hem jaren geleden 
verliet, na hem bestolen te hebben. Een sombere Kerstnacht, 
maar dan volgt een blijde Kerstmorgen. De vele gebeden van 
den treurenden vader zijn verhoord, want zijn zoon is met 
zijn kind bij hem teruggekeerd. Er is veel te belijden en veel 
te vergeven, maar de droefheid is verkeerd in grote vreugde. 

KERSTNACHT 

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP 

VEILIG IN HET DONKER 

Meisjesboek. 7-9 jaar. 20 bladz., 5 ill. 

Tengevolge van een ongeluk bezeert moeder zo ernstig haar 
been, dat Joosje, ondanks duisternis en storm en ondanks 
haar angst, naar het dorp moet om hulp te halen. Tot haar 
grote schrik ontmoet ze in het bos een man.... blinde 
Bertus. Van dezen vriendelijken blinde, die altijd in het 
duister zijn weg moet gaan, leert ze, dat het mèt den Heere 
altijd veilig is in het donker. 

A. DE GRAAFF-WUPPERMANN 

EEN MOEILIJKE WEEK 
Meisjesboek. 7-9 jaar. 16 bladz., 3 ill. 3e druk. 

De nog kleine Mies heeft geen moeder meer. Wel een vader 
en ook nog een broer. Vader denkt dat kleine Mies moeder 
vergeten is en hij zegt dit tegen Tommy. Het tegendeel is 
waar. Mies vergeet haar moeder nooit en dat wil ze aan 
vader tonen ook. Maar dat mislukt jammerlijk en nu wordt 
ze een koppige en verdrietige Mies. Gelukkig duurt dit niet 
lang, want Tommy zorgt er voor, dat het tussen vader en 
haar weer in orde komt. 

4 
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HELEEN JOPIE'S WOLLEN AAPJE 
Meisjesboek. 7-9 jaar. 16 bladz., 3 111. 3e druk. 

Jopie heeft een wollen aapje, dat Munkie heet. Munitie is 
haar liefste speelgoed. Op een keer doet Jopie echter heel 
ondeugend en dat kan i.11een goedgemaakt worden, als ze 
Munkie afstaat. Dat offer is haast te zwaar voor de kleine 
Jopie. Maar ze heeft den Lieven Heer gezegd, dat ze wel 
alles wilde geven, als het weer goed kon worden. En daarom 
brengt ze het offer, want anders zou ze gejokt hebben tegen 
den Lieven Heer, en dat is erg, nog erger dan dat je een 
dief bent. 

HELEEN TOCH EEN FLINKE JONGEN 
Jongensboek. 7-10 jaar. Ei bladz., 3 111. 2e druk. 

De hoofdpersoon, Piet, is helemaal niet flink. Hij heeft altijd 
uitvluchten als hem iets gevraagd wordt. Het tegenspreken 
is hem een tweede natuur geworden! Door de ernstige ver-
maningen van zijn moeder en de strenge straffen van zijn 
vader wordt Piet een flinke jongen! 
Dit mooie boekje bestrijdt de zo veelvuldig voorkomende 
valse schaamte. 

GERA KRAAN-VAN DEN BURG DUUR BETAALD 

Meisjesboek. 7-9 jaar. 16 bladz., 3 111. 2e druk. 

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

   

f era Kreen-van den Burg 

  

Duur betaald 
imei~~~1 

C. VAN DER LINDEN DE OUDE MOLEN 

Jongensboek. 7-9 jaar. 20 bladz., 4 111. 

De oude molen staat op een bijzonder mooi plekje, zó mooi, 
dat telkens en telkens weer kunstschilders de molen komen 
schilderen. De vader van Bas, een van de hoofdpersonen 
van dit. verhaal, woont in een huisje vlakbij de molen en 
is als bewaker aangesteld. Tegen het verbod van vader neemt 
Bas met zijn vriendjes de sleutel weg en gaat de molen 
in. Daaruit volgt leugen en onrust, maar ook bekentenis 
en rust. 

!)E OUDE MOLEN 

5 
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9 

J. C. LUITINGH GODS VOORZIENIGHEID 

Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar. 16 blz., 4 ill. 6e druk. 

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

• 

10 

11 

WAARDOOR JAAPJE 
ZO'N BLIJ KERSTFEEST 

HAD 

GERDA MONS 
WAARDOOR JAAPJE ZO'N BIIJ KERSTFEEST HAD 

Jongensboek. C-12 jaar. 16 blz., 4 ill. 
Jaapje handelt, vlak voor Kerstmis, helemaal verkeerd tegen-
over den petroleum-man. Doordat hij niet helpt met het du-
wen van de kar, maakt de petroleum-man een gevaarlijke 
val en bezeert zich ernstig. Dit heeft voor Jaapje gevolgen. 
Ook al gaat hij de portemonnaie, die bij de val verloren ging, 
opzoeken en weet hij daardoor financiële schade te voor-
komen, zijn onrust blijft. Qp den duur wint zijn berouw en 
belijdt hij schuld, die hem wordt vergeven. 
Nu kan hij als de anderen blij het Kerstfeest vieren. 

M. VEREN FLODDERMIEKE 

Meisjesboek. 8-12 jaar. 16 bladz., 3 ill. 2e druk. 

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

„Zondagsschoolbesturen, 

een pak van hef hart! 
Immers wat er dit jaar anders geworden is, 
Callenbach's uitgaven zijn even best, even 
fijn, even goedkoop gebleven." 

Leidsche Kerkbode. 



Een van de vele 
prachtige, verklarende tekeningen, 
die Tjeerd Bottema 
voor de serie „Kind en Bijbel" 
vervaardigde. 
Uit: „Scheepje 
onder Jezus' hoede", 
zie pag. 26 en 27. 

7 
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RIEK TER BRAAKE ZO'N BROMBEER 
Meisjesboek. 8-12 jaar. ' 24 bladz., 4 111., 2e druk. 
De moeder van Anna Riemers houdt kostgangers na de dood 
van haar man. Een der kamers wordt gehuurd door mijnheer 
Van Hasselt. Deze kan geen rumoer verdragen, en dat is niet 
naar de zin van Anna. Op ondoordachte wijze gaat zij hem 
plagen; telkens tikt zij op de deur en loopt dan weg. Het 
gevolg is, dat mijnheer Van Hasselt de kamer opzegt, tot 
groot verdriet van moeder. Wat heeft Anna nu een berouw! 
Dit berouw brengt haar tot een eerlijke schuldbelijdenis, ook 
tegenover God. Daardoor komt mijnheer Van Hasselt op zijn 
besluit terug, en al heel spoedig kunnen hij en Anna het 
dan best niet elkaar vinden. 

 

EK TED BRAAI: 

 

12 

    

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP 
HET KARRETJE VAN DIRK OLIE 

Jongensboek. 7-9 jaar. 24 blz., 4 111. 2e druk. 

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

13 
• P. VAN H-ALL 

DE ZOON VAN DEN KUSTWACHTER 
Jongen,sboék. 8-12 jaar. 24 bladz., 5 ill. 
In een stormachtige Kerstnacht landen drie schipbreuke-
lingen bij de vuurtoren. Een der matrozen, die bij deze 
schipbreuk al zijn bezittingen verloren heeft, gaat daarover 
geweldig te keer, en blijft, als het Kerstfeest in de huiselijke 
kring gevierd zal worden, zich nors afzijdig houden. Maar 
dan weet de zoon van den kustwachter den man over te halen 
om deel te nemen aan het feest. Dit leidt tot zijn bekering 
en als na zes jaar de zoon van den kustwachter zijn eerste 
zeereis maakt, ontmoet hij den vroegeren schipbreukeling en 
worden ze dikke vrienden, die samen heel wat beleven. 

14 

W. G. VAN DE HULST EEN HELD 
Jongensboek. 7-10 jaar. 16 131M7., 1 ill. 6e druk. 
Piet, Gerrit, Gijs, Dik en Arie en de kleine Wim hebben op 
weg naar school een vleermuis gevangen. Ze mogen niet te 
laat op school komen en zoeken daarom een plaatsje om 't 
dier zolang gevangen te houden. De kleine Wim heeft dan 
echter medelijden met het diertje gekregen en het stilletjes 
laten wegvliegen. 
De jongens zijn erg boos geweest op Wim. Maar, wanneer een 
dag later op school Wim van den meester een pluim heeft 
gekregen voor zijn moedige daad en zij een standje, wisten 
ze: him daad was erg laf en zondig geweest. 

15 
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MARIJO WAAR WOLVEN WONEN 

Jongens- en Meisjesboek. 10-12 jaar. 24 bladz., 4 111. 
Iwan Pedrofski leeft met zijn gezin in de Kaukasus. De 
drukkende graanbelasting heeft het gezin zeer verarmd, even-
als dat van zijn broer Peter. Maar zij hebben geleerd te ge-
hoorzamen en op God te vertrouwen. Tegen Kerstmis hoort 
Iwan, dat in het huis van Peter grote armoede heerst. De 
liefde tot Jezus, die arm werd om ons rijk te maken, drijft 
hem er toe met zijn slee het gezin van zijn broer te halen, 
niettegenstaande er grote bezwaren bestaan. Op de terugreis 
door wolven overvallen, worden zij wonderlijk gered. 

N. VERSCHOOR-VAN DER VLIS 
LANGS HET DONKERE BOS 

Meisjesboek. 8-10 jaar. 24 bladz., 5 ill. 2e druk. 
Het is een mooie daad van Rietje de Ruif wanneer ze, on-
danks 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 mooie daad in gedachte. Wanneer uitkomt dat 
het meisje met het bezeerde been met haar grootvader 
samenwoont in een armelijk schuurtje, besluit Rietjes moeder 
deze twee mensen liefderijk in huis op te nemen. 
Een verhaal, waarin de practijk der Christelijke liefde sterk 
naar voren komt! 

• 

17 
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H. WESTERINK DE GOUDVISSENKOM DE 
GOUDVISSENKO 

   

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 24 bladz., 4 ill. 

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

18 

Het is van 't allergrootste belang, 
dit najaar zo ruim mogelijk Kerst-
boeken te bestellen 

U hebt mi 
nog volop keus! 

9 



R. TER BRAAKE: 
VIKKIE VAN DE WASVROUW 

Meisjesboek. 7-10 jaar. 32 bladz., 5 ill., 2e druk 

Vikkie's vader is dood. Haar moeder heeft een was- en 
strijkinrichting. Ze is niet sterk, het kleine meisje, en moet 
zelfs voor haar gezondheid naar een herstellingsoord. 
Daar hoort ze voor het eerst van den Heere Jezus en 
maakt een Kerstfeestviering mee. Ze heeft een hechte 
vriendschap met Zuster Ans. 
Boven verwachting krijgt ze in het Koloniehuis bezoek 
van haar moeder. Hersteld weer thuis, heeft ze vele mooie 
herinneringen aan deze tijd. 

19 

A. DUIJSER: ALBERT-JAN 
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 32 bladz., 6 ill. 

Een fijn gevoeld in zuivere toon geschreven verhaal, 
waaruit blijkt dat het vaste vertrouwen op Gods bijstand 
niet wordt beschaamd. 
Albert-Jan woont bij opa en moeder in een klein huisje. 
Het gezin kent veel zorg. Vooral wanneer de geit sterft. 
Nu kan Albert-Jan de melk, die hij noodig heeft om aan 
te sterken, niet meer krijgen. 
Op Woensdagmiddag komt Albert-Jan uit school en vindt 
opa ernstig ziek. Hij rent naar moeder, daarna naar den 
dokter en redt onderweg bij de boerderij van Jasperse 
twee meisjes uit de sloot. Deze daad wordt prachtig be-
loond door den boer en lost vele moeilijkheden opl 

20 

LINDA ERICS: WIM EN ZIJN KA 
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 32 bladz., 6 ill. 

Wim heeft door zijn lichaamsgebrek onder zijn kamera-
den de scheldnaam „de Manke". Bij deze plagerij blijft 
het niet, want „de Manke" wordt ook op andere manie-
ren nogal eens geplaagd. Twee jongens, die het hem 
erg lastig maken, verbergen zelfs op zekere dag zijn 
allerbeste vriend, zijn ka. Hierdoor beleeft Wim een bange 
nacht en wanneer hij de volgende dag zijn vriend opge-
sloten in een schuur terugvindt, wordt hij bij de bevrij-
ding door een kwade hond gebeten. 
De jongens, die Wim afloeren, schrikken hevig. Zo erg 
hadden ze het niet bedoeld. Na vele gebeurtenissen volgt 
een verzoening en zelfs vriendschap. 

21 



P. VAN HALL: JAN • 
Jongensboek. 10-12 jaar. 32 bladz. 5 ill. 

Jan gaat met zijn ouders bij Grootvader, die dokter is, 
logeren. Hij geniet, want hij mag mee in het wagentje, als 
Opa patiënten gaat bezoeken. Jan wordt een goede vriend 
van den koetsier. Opa vertelt hem hoe zijn koetsier, vroe-
ger een ruwe man, tot verandering is gekomen. 
Na de vacantie speelt hij weer met zijn kameraden. Met 
één kan hij het niet vinden. Het komt zelfs tot een vecht-
partij. Maar met Kerstfeest, dat Jan thuis met zijn vrienden 
viert, wordt, mede door de verhalen van zijn Grootvader, 
alles weer goed. 

22 

W. G. VAN DE HULST • 
JANTJE VAN DE SCHOLTENHOEVE 
Jongensboek. 6-10 jaar. 32 bladz. 6 ill. 2e druk. 
't Kerstfeest zal op de rijke Scholtenhoeve in grote pracht 
en praal gevierd worden, niet ter verheerlijking Gods, 
maar om de hoogmoed van den Scholtenboer te strelen. 
Klein Jantje, het zoontje van den boer, heeft de geschie-
denis van het kindje in de Kribbe horen vertellen. Hij heeft 
het niet goed begrepen; 's middags gaat hij op zoek naar 
het kindje, verdwaalt in de sneeuw, maar wordt gelukkig 
gevonden door een oude arme vrouw, die diezelfde mid-
dag door den boer als een bedelares van zijn erf is ge-
jaagd. Jantje komt ongedeerd weer thuis en in die Kerst-
nacht belijden de boer en de boerin God hun zondige 
hoogmoed. 
Dit boekje van Van de Hulst is een juweeltje. 

23 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 
ZO'N JONGEN TOCH 

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar. 32 bl., 6 III., 2e dr. 

Een nieuwe burgemeester komt in 't dorp, en de school-
jeugd zal meedoen om hem feestelijk in te halen. Inge en 
Karel Blijdestein zouden ook meedoen. Hun ouders gaan 
plotseling op reis en beiden moeten thuisblijven. En toch 
gingen ze. De gevolgen daarvan bezorgden hun een 
goede les. 

„Een leerzaam boekje niet alleen, maar ook een 
goed boekje". 

24 



A. KAPPERS: HELPEN MAAKT BLIJ 
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 32 bl., 5 ill., 2e dr. 

Een oud vrouwtje, verbitterd door vele tegenslagen, ver-
bitterd ook jegens God. 
Een klein zonnig kereltje, dat van het lgven slechts de 
zonnige zijde ziet en voor wie de kinderblbel het mooiste 
is wat er bestaat. Zie, dat kleine zonnige kereltje weet in 
een half uur de muizenissen te verjagen, die vele jaren 
lang een eenzaam vrouwtje ongelukkig hebben gemaakt. 
Hij weet zelfs de bijbel weer open te toveren, die zo vele 
jaren gesloten is gebleven en zo wordt hij het middel om 
een oud, ongelukkig vrouwtje blij te maken. 

„Een eenvoudig, boeiend, fijn doorvoeld kinder-
verhaal". 

25 

J. L. F. DE LIEFDE: • 
KOKKEREL EN PIKKEPIK 

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 32 bladz., 6 ill. 

Een zeer knap en zeer fris geschreven verhaal van twee 
krielkipjes, hun grote baas, hun klein baasje en de waak-
hond van de boerderij. Een vertelling met spannende 
avonturen. Rijntje de Vos is de rustverstoorder. Hij heeft 
het op de kuikentjes voorzien, maar Max, de moedige, 
altijd waakzame hond, geeft hem er duchtig van langs. 
Dit verhaal is, zoals wij trouwens van deze schrijfster ge-
wend zijn, prachtig van verteltrant. Het godsdienstig ele-
ment is keurig verzorgd. 

26 

M. A. M. RENES-BOLDINGH: 
EDELSTEENTJE 

Bekroond door de N.Z.V. 
Jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar. 31 bladz., 6 111. 

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

„'n Prachtige stijl, een fijn-zielkundige uitbeel-
ding, een mooie strekking?" 

27 



H. SCHOUTEN: 
DE JONGENS VAN DEN DOMINEE 

jongensboek. 6-8 jaar. 32 bladz., 5 ill. 

Hier is een aardig verhaal over twee zoontjes van een 
dominee, die samen in hun jonge leven heel wat mee-
maken. 
Meerdere malen ontstaan er misverstanden tussen een 
♦an hen en de ouders, maar deze worden vergeven en 
door moeder begrepen. 
Het is leerrijk mee te luisteren wanneer vader vertelt. 
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M. VEREN: EVA'S ZENDING 
Meisjesboek. 10-14 jaar. 31 bladz., 5 ill. 2e druk. 

Eva, die kort te voren haar moeder heeft verloren, en wier 
vader het binnenland in moest, wordt naar Holland ge-
stuurd. Ze komt in huis bij haar grootouders, maar met 
haar grootmoeder, een wat stugge vrouw, komt het ver-
wende meisje nogal eens in conflict. Tot ze eindelijk in 
Gods kracht leert zich te schikken en voor de grootouders 
een weinig de plaats gaat innemen van haar jong gestor-
ven moeder. 

Een buitengewoon fijn-gevoelig geschreven 
boekje. 

29 

Af 
zijn deze papieren kinderen alle, ver-
zorgd tot in de fijnste puntjes. Een eere-
saluut aan uitgever, drukker en illustra-
tor is dan ook ten volle op zijn plaats. 

J. H. R. in Timotheiis. 



G.VAN BOKHORST 

DE 
\/ERPEKIIKEP 
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RIE VAN ROSSUM 
DE EERSTE KERSTBOOM IN ONS LAND 

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar. 32 blz., 5 ill. 2e druk. 
Dit verhaal geeft een episode uit 't beleg van Haarlem in 
1572. In de Kerstnacht is er een kerstboom in 't huis van 
kapitein Van Merk. De Spanjaarden doen in die nacht weer 
een inval. En ze zouden het gewonnen hebben, indien niet 
onverwachts, door 't openstoten van een luik, 't licht van de 
kerstboom had gestraald. De Spanjaarden werden daardoor 
verschrikt (meenden dat het een toverij van de ketters was) 
en namen de vlucht. Zo werd Haarlem in die Kerstnacht 
door de eerste kerstboom in ons land bewaard. 

 

H. SCHOUTEN TOCH NOG VERENIGD 

Meisjesboek. 8-12 jaar. 32 bladz., 6 ill. 2e druk. 

Mevrouw Van Velzen krijgt bericht, dat de grote vrachtboot, 
waarop haar man kapitein is, vergaan is. Zij wordt ernstig 
ziek en tijdens haar ziekte vindt haar dochtertje Ida een 
tehuis op het kasteel bij haar oom, die sinds jaren niets meer 
van haar moeder had willen weten. 
Door Ida komt oom tot beter inzicht. Kort na haar herstel 
ontvangt Mevrouw Van Velzen de verblijdende tijding, dat 
haar man gered is. Spoedig volgt nu de hereniging met hem, 
dien de Heere zo wonderlijk had bewaard. TOCH NOG VERENIGD  
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21 CENT 

G. VAN BOKHORST DE VERREKIJKER 
Jongensboek. 8-10 jaar. 

40 bladz., 6 ill. (Groot formaat), 2e druk. 
Jaap is een snoeper. Vader waarschuwt hem, dat een snoeper 
een dief wordt. Jaap gelooft het niet. Straf helpt ook niet. 
Jaap weet telkens geld te verdienen en kan dus snoepen. 
Als er manoeuvres worden gehouden op de hei, vindt Jaap 
een verrekijker. Die zal hij verkopen. Wat heeft hij dan een 
geld! Maar de diefstal (het verbergen van de kijker) wordt 
ontdekt. Jaap blijft van de justitie vrij. Gelukkig ziet hij het 
gevaarlijke en zondige van zijn handelingen. Biddend betert 
hij zijn leven. 

14 (Vervolg 21 cent serie, zie pag. 16 en 17) 



EEN NIEUW 
K E R STV E RTE LBOEK! 

Een boek voor onderwijzers en 
onderwijzeressen van Zondags-
scholen en dagscholen en ver-
der voor ieder, die in de huise-
lijke kring iets wil vertellen. 

Onder redactie van 
ANNE DE VRIES 

Licht der 
wereld 

Acht wondermooie vertellingen, die in deze duistere 
tijden heenwijzen naar het LICHT der wereld. 

INHOUD Anne de Vries Woord vooraf. 
Anne de Vries Vrede op aarde. 
M. A. M. Renes- Het spoor in het bos. 

Boldingh 
Johan van Het hachelijk avontuur 

Hulzen van Harm Wolf 
Piet Korthuys Het arm bezit. 
N. Faber- Het Kerstfeest van Olav 

Meynen Nilson. 
K. Norel Roel Ruig. 
Johan Vis Mist.... 

Prijs gebonden en gevat 
in meerkleurig stof omslag f2.90 

15 

„Het LICHT der wereld.... 
Is dat niet het doel van onze 
Kerstfeestviering, in de Kerk, in 
de huiskamer en ook met onze 
Zondagsschoolkinderen? 
Niet om een paar gezellige 
uurtjes is het ons te doen, niet 
om een mooie sfeerscheppende 
kerstboom, waarom we ons mis-
schien gaarne verenigen. Niet 
de tractatie behoort ons de 
meeste zorg te geven. Zelfs om 
de vertelling gaat het ons niet 
allereerst, maar om een vertel-
ling die doorstraald wordt door 
het Licht van Kerstmis, dat 
bijna twee duizend jaar geleden 
in de duisternis van deze we-
reld is gaan schijnen, — en die 
dan natuurlijk ook „mooi" en 
boeiend moet zijn." 

Anne de Vries voegde bij deze 
verhalen een practische hand-
leiding voor den verteller en 
gaf bovendien van ieder ver-
haal een korte schets, die de 
inhoud beknopt weergeeft. 



21 CENT 
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A. GRIMME HEIN, HEK EN HENKIE 

Jongensboekje. 7-9 jaar. 
40 bladz., 7 ill. (Groot formaat), 2e druk. 

Hein en Henkie zijn broertjes. Hek is de hond. 
Hein moet op zijn broertje passen. Maar het is bij hem: „Ja 
Moe" zeggen.... „nee Moe" doen. 
Hij vergeet Henkie. Deze raakt in een sloot en zou ver-
dronken zijn, als de hond moeder niet bijtijds gewaarschuwd 
had. Vader is boos op Hein. Henkie is lang ziek. 0, wat heeft 
Hein een berouw over zijn roekeloosheid. Hij bidt voor 
Henkie, en deze wordt gelukkig weer beter. 

de Ittb , • W. G. VAN DE HULST 

Jongens- en Meisjesboek. 8-11 jaar. 
(Groot formaat). 24 bladz., 6 ill. 7e druk. 

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

34 

ZO'N DOM 
KLEIN MEISJE 

io C. TH. JONGEJAN—DE GROOT 
ZO'N DOM KLEIN MEISJE 

Meisjesboek. 6-8 jaar. (Groot Formaat) 40 bladz., 6 ill. 
Jokken is een ernstig kwaad. Deze gedachte is het hoofd-
motief van dit zeer goed vertelde verhaal. 
Joke's tante zal komen en iets heel aparts voor haar mee-
brengen. Joke is daarvan zo opgewonden, dat zij op school 
niet oplet en tenslotte straf oploopt. Nu zal ze moeten school-
blijven. Dat doet haar in een huilbui uitbarsten. Door jokken 
mag ze eerder naar huis. Thuis gekomen jokt ze nogeens en 
nogeens. Maar daaruit komt heel veel narigheid voort. Ge-
lukkig komt door haar berouw alles nog goed. 

35 
J. L. F. DE LIEFDE 'T WAS TOCH WAAR 
J.- en M.-boek. 7-10 jaar. 39 blz., 8 ill. 4e dr. (Gr. form.). 
Jo en Wim gaan met Bram, een buurjongetje, bij Grootmoe-
der koffiedrinken. Als Grootmoeder even weg is, breekt Bram 
een poot van een porceleinen hondje. Ze zeggen Grootmoeder 
er niets van. 's Middags echter gaan Jo en Wim het beken-
nen. Bram heeft er ook wel wroeging van, vooral als hij op de 
Zondagsschool over God hoort spreken, die altijd overal en 
alles ziet. Tod bekent hij geen schuld. 
Later vertelt aroctmoeder een geschiedenis uit haar eigen 
kinderleven. Dit maakt indruk op Bram en zo komt hij tot 
belijdenis van schuld. 

36 
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21 CENT 

T. VAN VLIET 
EEN KLEINE JONGEN BIJ EEN GROTE PLAS 

Jongensboek. 8-11 jaar. 40 bladz., 7 ill. (Groot formaat). 
Een wonderfijn Kerstboek, waarvan de jonge lezers echt 
zullen genieten. Het is een zeldzaam mooi jongensboek, dat 
door zijn bijzonder goede eigenschappen tot de eerste-rangs 
boeken gerekend mag worden. In de wijze van beschrijving 
toont de auteur zich een meester van de pen. Eenvoud is het 
kenmerk van het ware en zo ooit dan wel in dit ontroerende 
verhaal van Jaapje, die op jonge leeftijd zijn vader verliest 
en nu samen met moeder, zijn ouderen broer en zijn jonger 
zusje opgroeit. 

NEL VAN DER VLIS WIPPERTJE 

Jongensboek. 8-10 jaar. 40 bladz., 6 ill. 3e druk. 
(Groot formaat). 

Joop heeft op zijn verjaardag een konijn gekregen: „Wipper-
tje". Met zijn vriend Jaap bewondert hij de kleine springer. 
„Zou hij er niet eens uit kunnen," denkt Joop. Het hok 
opengedaan en wat een pret, daar wipt het konijn heen. Ze 
zetten Wippertje weer in het hok, maar vergeten het goed 
te sluiten. Het konijn ontsnapt. — Veel verdriet voor Joop 
en Jaap. De ouders, de juffrouw van school en zelfs de veld-
wachter komen er nu aan te pas. Een prettig verteld verhaal! 

ANNE DE VRIES BERTUS EN BRUNO 
Jongensboek. 6-8 jaar. 

39 bladz.. 19 ill. (Groot formaat), 3e druk. 
Bertus en Bruno worden ongeveer gelijktijdig geboren. Ze 
groeien samen op. Bruno houdt veel van zijn kleine baasje. 
Als Bertus verdwaalt en ergens op de heide ligt te slapen, 
vindt Bruno hem. 
Als la ter Bertus bijna verdrinkt, is het Bruno, die den on-
deugenden jongen redt. Uit dankbaarheid houdt Bertus, als 
hij een man geworden is, het oude, trouwe dier bij zich en 
als het .sterft van ouderdom, begraaft Bertus zijn trouwen 
vriend in zijn tuin. 
Een aardig, fris kinderboek met een goede strekking. 

ANNE DE VRIES OVERAL VEILIG 

Jongensboek. 8-12 jaar. 39 blz., 8 ill. (Groot formaat). 

Een spannende vertelling over Jan, die op school les krijgt 
in het herkennen van de betekenis van stoplichten, en door 
zijn onderwijzer erop gewezen wordt, dat het, lichaam een 
kostbaar geschenk is, waarmee we niet roekeloos mogen om-
gaan. Een onvoorzichtigheid en ongehoorzaamheid bezorgt 
hem een verkeersongeluk. De onderwijzer spreekt met hem 
in het ziekenhuis op bijzonder sympathieke wijze over het 
bereidzijn om voor God te verschijnen, en over het ge-
schreven staan in het boek des levens. 

37 
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NETTY FABER-MEIJNEN: 
HET WONDERLIJKE KERSTFEEST 
VAN WIM EN GREETJE 

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar. 45 bladz., 6 ill. 

Ongedacht maken Wim en Greetje, die nog nooit van den 
Heiland hoorden, een Kerstfeest mede. Hoe hierin het 
middel lag, dat het gehele gezin weder tot God kwam, 
wordt ons in dit mooie boekje levendig beschreven. 
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GEBONDEN BOEKEN 

C. GILHUIS: 
DE MOOISTE OPTOCHT 

Meisjesboek. 7-10 jaar. 53 bladz. 7 ill. 

Mientje, een eenvoudig dorpskind, is met haar moeder in 
de grote stad komen wonen. Als ze op school komt, wekt 
haar armoedig, dorps uiterlijk de plaagzucht van enkele 
stadsnufjes. Gelukkig vindt ze al spoedig een vriendin-
netje, en als er feest op school zal zijn, en er ook een op-
tocht gehouden zal worden, gaat ook zij hierin geheel op. 
Korte tijd voor het feest echter wordt Mientje, die nooit 
erg sterk was, ziek. En op de dag, dat de optocht gehou-
den wordt, neemt Mientje daaraan geen deel, maar ziet 
zij voor haar geestesoog een andere optocht, de mooiste 
optocht, en gaat zij in in de eeuwige feestzaal. 
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JEANNE MARIE: 
KERSTFEEST IN JANUARI 

Jongensboek. 913 jaar. 53 bladz. 10 ill. 
De bakkersfamilie Bremen woont sinds korte tijd in Zee-
duinen, waar de twee zoons Gerrit en Peer op wonder-
lijke wijze kennis maken met de gevaren van de zee en 
met Rooie Krelis, den dief, stroper en strandjutter, die hen 
van een wisse dood redt. Ze maken later op nog andere 
wijze kennis met hem, wanneer ze hem in de duinen be-
trappen, bezig met het begraven van een kistje. Dit lijkt 
verdacht, vooral wanneer enige dagen later f500.— wordt 
uitgeloofd aan dengene die aanwijzingen kan geven tot 
ontdekking van de daders van een grote diefstal. 
Gelukkig heeft Krelis hier geen deel aan en komt er door 
evangelisatiewerk in zijn leven een gunstige verandering. 
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MET RONDE RUG! 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 
ME'S GEHEIM 

Meisjesboek. 9-12 jaar. 45 bladz., 7 ill. 2e druk. 

Ike zal een broertje of zusje krijgen. Dat heeft Moeder ver-
teld. Maar 't is een geheim, dat Ike niet verklappen mag. 
Wiegje en kleertjes zijn reeds klaar. Evenwel, daar komt 
tegenspoed. Vader wordt werkloos en op zekere nacht 
komt er brand. Bijna alles verbrandt, ook het wiegje en 
de kleertjes. 
Toch komt er weer een prachtige wieg en heel veel 
kleertjes. Wat een blijdschap? God heeft Ike's gebed op 
wonderbare wijze verhoord. 
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"~".. Th. JONGEJAN-DE GROOT: 
MANKE HARMKE 

jongensboek. 9-12 jaar. 53 bladz. 7 ill. 
De meester op school heeft gezegd, dat wij altijd wel iets 
voor anderen kunnen doen. Dit heeft diepe indruk gemaakt 
op Manke Harm. 
Als hij op een middag uit school komt, en er een dreigen-
de onweersbui op komst is, wil hij schuilen bij een ouden 
vriend. Hij vindt deze echter wanhopig van streek, omdat 
zijn vrouw zo erg ziek is. Hoewel vreselijk bang voor het 
onweer, gaat Harm naar het dorp terug om den dokter te 
halen, en in Gods kracht volbrengt hij deze moedige daad. 
Maar een zware ziekte is het gevolg. 
Een pakkend en uitnemend geschreven boek, dat een ge-
zond Christelijke geest ademt. 
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MARIJO: STEFFIE'S VRIENDIN 
Meisjesboek. 8-12 jaar. 46 bladz., 7 ill., 2e druk. 
Grietje's moeder is gestorven. Ze woont naast vrouw Stoet, 
die haar in veel dingen terzijde staat. Als Grietje's vader 
hertrouwt, gaan ze verhuizen en wordt voor Grietje een 
plaats op de fabriek gezocht. Hier heeft ze eerst een moei-
lijke tijd door te maken. Toch is ze daar tot zegen voor 
Ant, een ruw meisje, dat nogal eens vloekt. Ook op an-
dere wijze laat ze merken, dat ze een godsdienstige op-
voeding heeft gehad. 
Het is Grietje's wens echter altijd geweest een nette dienst 
te hebben. En als ze bij de Moeder van haar vriendin, 
Steffie, in betrekking kan komen is ze dan ook o zo dank-
baar. 
Een verhaal met een uitnemende inhoud en doortrokken 
van een echt Christelijke geest. 
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J. VAN OPEINDE: • 
WAT WAS HET MOEILIJKST? 

Meisjesboek. 7-10 jaar. 46 bladz., 7 ill. 
Hector, de grote hond van een boerderij, wil met Lieske 
spelen. Maar zij is bang voor het dier en in haar angst 
loopt ze te hard. Ze komt te vallen en bezeert zich ernstig. 
't Gevolg is dat ze niet naar school kan. In de periode dat 
ze thuis is en een keer alleen in de winkel is, wordt de 
verleiding tot snoepen haar te sterk en neemt ze een grote 
chocolade-kerstkrans weg. Al heeft ze naderhand berouw, 
ze stelt haar bekentenis steeds uit. Eerst later, als ze met 
gevaar voor eigen leven twee meisjes uit het ijs heeft ge-
red en ze bewusteloos is thuisgebracht en in moeders bed 
weer bijkomt, kan ze het niet verdragen dat moeder zo 
lief voor haar is. Zij denkt aan haar kwaad en dan be-
kent ze alles. 
47 
H. SCHOUTEN: 

LANGS DEN AFGROND 
Jongensboek. 9-12 jaar. 44 bladz., 7 ill. 

Jansen, die door werkloosheid en ziekte van zijn vrouw 
in geldzorg verkeert, wordt overgehaald door een smok-
kelaar wat „bij te verdienen". 
Reeds op weg zijnde, wordt hij op het laatste moment door 
zijn zoon Jan achterhaald. Jan raakt in een moeras en 
wordt door zijn vader gered. Hij wordt ziek en dit brengt 
vader in de schuld voor God. 
Zijn gebed om beterschap voor zijn zoon en uitredding 
uit de moeilijkheden wordt ruimschoots verhoord. 
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GEBONDEN BOEKEL 

AGNI VAN DER TORRE: 
VADERS KAMERAAD 

Jongensboek. 8-10 jaar. 48 bladz., 5 ill. 
Han is vaders kameraad. Vader heeft dikwijls geheimpjes 
met hem, en Han zal zich wel wachten, die aan zijn 
vriendjes over te vertellen. Maar één keer wordt het hem 
te machtig en zegt hij, dat vader hem op zijn verjaardag 
een fiets beloofd heeft. Daarvan komt echter niets, want 
Hans moeder wordt ziek, en na een verblijf van enkele 
weken in het ziekenhuis moet ze ook thuis nog veel rust 
houden. Vader en Han besluiten nu, dat het geld, bestemd 
voor de fiets, voor een ruststoel besteed zal worden. Han 
vindt dit wel een fijn plan, maar hij schaamt zich zo voor 
de andere jongens, dat hij stilletjes probeert op de kermis 
een fiets te winnen. Hij erkent het verkeerde hierin aan 
zijn vader en moeder en vraagt God om vergeving. 
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MET RONDE RUG! 

M. VEREN: 
TRUUS GAAT NAAR HUIS 

Meisjesboek. 11-14 jaar. 53 bladz., 6 111. 

Truus is een lief meisje, dat erg veel van vader en moeder 
houdt. Graag gaat zij des zomers logeren bij tante Her-
mine, die in een mooi groot huis woont. Als tante voor-
stelt dat Truus bij haar zal komen wonen, is ze dolblij als 
vader en moeder het goedvinden. 
Ze heeft het best bij tante. Maar als moeder ziek wordt en 
haar hulp nodig heef:, gaat ze naar huis. Tante vindt het 
erg om Truus te s:a=, toch verzoent ze er zich mee. 
De schrijfster lr.= duidelijk uitkomen, dat de Heere Jezus 
arm werd cm .= -2.5 rijk te maken en aardse rijkdom geen 
geluk warabc:g-.. 
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-TERSLOOT: 
MIEKE'S ZINGENDE MUIS 

Meisjesboek. 6-9 jaar. 46 bladz., 8 ill., 2e druk. 

Mieke en haar vriendinnetje Letje zijn echte dierenvrien-
den. Op zekere dag ontdekt Mieke een muis in haar ka-
mertje. Dit beestje blijkt erg mak te zijn. 't Is een „zin-
gende" muis. 
De meester weet uit te vinden, dat dit „zingen" een ge-
vnlg is van een ziekte. Het beestje wordt naar de Veeart-
senijschool te Utrecht gebracht. In ruil hiervoor krijgt 
Mieke een hondje. 
Een heel aardig boekje waar de kleintjes plezier in zullen 
hebben. 
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EL VAN DER VLIS: 111 
IN DE BAKKERIJ 

Meisjesboek. 8-10 jaar. 48 bladz., 7 ill. 3e druk 

Dit is de geschiedenis van een meisje, dat bij haar oom 
een bakker, stilletjes een paar afgesneden kanten van 
tompoezen wegpakt, omdat ze zo lekker smaken. Veel ple-
zier heeft ze er niet van. Door het kwade geweten smaken 
ze lang zo lekker niet. Haar nichtje, dat er ook van mee-
eet, wordt er misselijk van, het komt natuurlijk uit, en eer 
ze dan weer met God, ouders en oom en tante in 't reine 
is, nu, daar komen heel wat tranen en schaamte bij te pas. 
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GEBONDEN BOEKE: 

NEL VAN DER VLIS: 
TWEE JONGENS OP DE HEI 

Jongensboek. 8-11 jaar. 46 bladz., 6 ill. 
Klaas, die op de hei woont, krijgt zijn neefje Wim uit de 
stad te logeren. Dat is een hele gebeurtenis voor hem. 
Al dadelijk kunnen zij het goed met elkaar vinden en de 
eerste dag beleven zij al heel wat. Ook iets verschrikke-
lijks, want door de zorgeloosheid van Klaas is een van de 
geiten weggelopen naar de hei. 
De geit komt weer terecht en Klaas en Wim leren inzien, 
dat zorgeloos zijn ook zonde is. 

„Vlot en levendig verteld. Men zièt het alles ge-
beuren". 
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ANNE DE VRIES: 11 
OP DE GROTE HEIDE 

jongens- en Meisjesboek. 8-12 jaar. 48 bladz., 2 ill. 
Groot formaat. 4e druk. 
Geheel nieuwe uitvoering. 

Het is een betrekkelijk eenvoudig gegeven, dat de ge-
vierde schrijver in dit verhaal verwerkt, maar hoe lééft 
deze stof als déze pen ze beschrijft! Een paar weggelopen 
konijntjes worden aanleiding tot liefderijke verzorging en 
aanvaarding van een paar uitgestotenen der maatschap-
pij. Ziedaar alles. Maar daarvan levert de auteur u een 
schilderij, die u bijblijft, verkwikt en.... beschaamt. 
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A. WAPENAAR: NAAR ZEE 
Jongensboek. 10-13 jaar. 45 bladz., 7 ill. 

Een fris boek voor echte Hollandse jongens! 
Wanneer een flinke Vlaardinger jongen, Jan, voor het 
eerst op Vaders schip een zeereis gaat meemaken, is dat 
een hele gebeurtenis en wanneer het dan een tocht wordt 
met vele afwisselingen en spannende belevenissen, is het 
voor alle jongens een groot genot er over te lezen. 
De goede verstandhouding aan boord wordt bedreigd, 
doordat zich onder de bemanning een dief bevindt. Maar 
het gelukt Jan dezen dief te ontmaskeren. Gelukkig zijn de 
wandaden vergeven en het moeilijke geval helemaal op-
gelost voor ze weer Vlaardingen binnenvaren. 
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HULST.  

• 

tt4.10.1 

MET RONDE RUG! 

S. WOUDTS: • 
DRIE VRIENDINNEN MET 
KERSTVACANTIE 

Meisjesboek. 10-13 jaar. 43 bladz., 5 ill. 2e druk. 
Loek en Annie Versteeg gaan met hun vriendinnetje Hed-
dy bij Oma logeren. Ze sluiten vriendschap met een paar 
buurjongens en besluiten samen een poppenhuis te ma-
ken. Als het klaar is, heeft vooral Loek veel moeite om het 
af te staan aan het arme meisje, aan wie Oma het had 
toegedacht. Maar eindelijk ziet ze toch in, dat ze verkeerd 
doet met zo begerig te zijn. Ze stelt zelfs voor, nog een 
poppenhuis te maken en nu voor Heddy, wier moeder al-
tijd ziek is en die het thuis zo eenzaam heeft. Ten slotte.  
komt Heddy met haar moeder bij Oma logeren en leert 
Heddy's moeder door Oma opnieuw de betekenis van het 
Kerstfeest beseffen. 

56 

Illustratie uit: 
„Het Kerstfeest van twee 
domme kindertjes", 
het mooie 
nieuwe deeltje in de serie V.O.K. 
van W. G. van de Hulst. 
Zie bladz. 31. 
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JOH. BREEVOORT NOOIT EEN ANDERE VRIENDIN 
Meisjesboek. 9-12 jaar. 61 bladz., 10 ill. 4e druk. 
Magda en Annet wonen naast elkaar en zijn vriendinnen. 
Ook hun ouders zijn met elkaar bevriend. Bij Magda's ouders 
leeft echter de begeerte naar geld, en dit neemt hun leven 
zodanig in beslag, dat zij van God en hun vrienden ver-
vreemden, tot groot verdriet van beide meisjes.' 
Als Als Magda ziek wordt, brengt dit de vriendinnen weer tot 
elkaar en tenslotte ook de ouders. 
De godsvrucht van Annet's vader doet weldadig aan in dit 
boekje, waarin duidelijk getekend wordt het verschil tussen 
het leven, waarin God gediend en het leven, waarin geld en 
goed nagejaagd wordt. 

58 

HETTY FABER-MEYNEN TINEKE 

Meisjesboek. 6-8 jaar. 48 bladz., 20 111. 2e druk. 

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

59 

W. G. VAN DE HULST VAN EEN KLEIN MEISJE 
EN EEN GROTE KLOK 

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 32 blz., 8e druk. 
Bekroond door de N.Z.V. 

Met 4 gekleurde platen en 14 pentekeningen. 

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

JEANNE MARIE VAN MIESJE EN GANZENLIESJE 

Meisjesboek. 7-9 jaar. 45 blz., 9 ill. 2e dr. (Groot formaat). 

Ganzenliesje heet de pop, die Miesje op haar verjaardag 
krijgt. Zij moet er erg goed voor zorgen, heeft moeder ge-
zegd, en dat doet zij ook. Een schoolvriendinnetje doet op 
haar verjaarsvisite erg lelijk met Ganzenliesje. Miesje wordt 
dan erg boos en blijft dat ook. Dit alles vertelt Jeanne Marie, 
en ook hoe Miesje er toe komt om het vriendinnetje haar 
slechte daad te vergeven. 
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0. DE MOOR en A. M. DE MOOR—RINGNALDA 
EEN MAASSLUISER JONGEN WORDT 

MINISTER-PRESIDENT 
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar. 

77 bladz. en vele portretten. 
Wij vestigen Uw speciale aandacht op dit mooie boekje over 
een van onze grootste nationale figuren. 
„Een Maassluiser jongen" is een interessant boekje. 
Op prettig vertellende wijze wordt in verhaalvorm het leven 
van Dr. Kuyper getekend en toch zó, dat de jongens en 
meisjes van 12-16 jaar, waarvoor dit boekje is geschreven, 
veel van deze grote figuur zullen onthouden. 

61 

Illustratie uit „Mozes". 
Een van de vier nieuwe 
deeltjes, die Anne de Vries 
dit jaar voor de serie 
„Kind en Bijbel" schreef. 
Zie pag. 26 en 27. 
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en 
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door 

Anne de Vries 

  

De bedoeling van de serie „Kind en Bijbel" is in de eerste 
plaats evangeliseren, niet alleen op de Zondagsschool, 
maar ook in de gezinnen. 
En dan is er geen beter evangelisatielectuur dan het 
evangelie zelf. Maar dan in een vorm, die past bij de leef-
tijd en de ontwikkeling van het kind. Men kan een zeven-
jarige peuter nog niet de Bijbel in handen geven. De stijl 
is te zwaar, de woordkeus te moeilijk. Maar wel kan men 
de bijbelse verhalen voor hem navertellen in zijn eigen 
eenvoudige kleutertaal en het is verwonderlijk te merken, 
hoe juist deze verhalen zich daarvoor lenen. 
Met dergelijke lectuur bereikt men ook zijn bedoeling ten 
opzichte van het gezin het best. Het bijbelse verhaal heeft 
zo'n grote bekoring, is zo waar en levensecht, dat het ge-
schikt is voor alle leeftijden en alle milieu's. En waar vol-
wassenen het gewone kinderboek terzijde leggen, daar 
zullen ze deze lectuur ten einde lezen, omdat ze intuïtief 
erkennen, dat de waarde van deze verhalen alle andere 
lectuur te boven gaat. 
Zou het zo onmogelijk zijn, dat ze daarna nog eens weer 
naar de Bijbel grijpen9  

De serie „Kind en Bijbel" bestaat thans uit acht Bijbelse 
verhalen. Door den bekenden schrijver Anne de Vries op 
eenvoudige, wonderfijne wijze naverteld. 
Zeer ruim van verklarende tekeningen voorzien door den 
tekenaar Tjeerd Bottema. 
Al deze boekjes zijn in sierbanden gebonden! 

26 
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32'12 CENT GEBONDEN BOEKEN 

De serie KIND EN BIJBEL uitgebreid met VIER NIEUWE DEELTJES! 

• 62. ABRAHAM, DE VRIEND VAN 
GOD 

63. JOZEF 
• 64. MOZES 

65. DAVID 
• 66. JOHANNES DE DOPER 

67. TOEN JEZUS GEBOREN 
WERD 

• 68. SCHEEPJE ONDER JEZUS' 
HOEDE 

69. ALS JEZUS WEDERKOMT 
Enkele zinnen uit brieven aan den auteur: 
„Ik geloof, dat ik uit naam van veel ouders 
spreek, wanneer ik u heel hartelijk dank 
voor deze boekjes." Dr. P. 
„'s Morgens na het ontbijt stapt onze Anneke 
de deur uit met haar boekje onder de arm 
en „leest" er de buren uit voor. Ze kan nog  

niet lezen, want ze gaat nog niet naar school, 
maar ze kan het verhaal naar aanleiding 
van de vele plaatjes woordelijk navertellen. 
We hebben het haar ook zo vaak moeten 
voorlezen. Bij die buren zijn ook geheel on-
kerkelijke mensen. Misschien zullen ze toch 
even tot nadenken komen, als ze uit de mond 
van onze kleine meid het evangelie horen. 
Anneke gaat weer evangeliseren, zeggen we, 
als we haar zien wegstappen...." Mevr. D. 
Uit een van de vele waarderende bespre-
kingen: 
„De gedachte aan deze serie ten grondslag 
liggend kunnen wij slechts toejuichen. In een 
voortreffelijk klein geheel krijgt hier het kind 
een stukje Bijbel in handen: een markante 
Bijbelse figuur, of het essentiële van het 
Evangelie. Anne de Vries schrijft óók voor 
kinderen zo, dat zij woord voor woord in zich 
kunnen en zullen opnemen. Moeder kan er 
uit voorlezen en de kleinen zullen luisteren 
en er zelf naar grijpen. De uitvoering is 
prachtig en de tekeningen verduidelijken het 
geschrevene uitermate." 

27 Dit jaar in zoveel mogelijk gezinnen 
tenminste één Kind en Bijbel-boekje! 



VOOR ONZE KLEINEN 

UITGAVE VAN G F.CAUENBACH NUKERK 

32'12 CENT 

Voor onz( 

W. G. VAN DE HULST 

 

• W. G. VAN DE HULST FIK 
Negende druk. 70e tot 74e duizend. 

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 48 bladz., 19 111. 
Het is de geschiedenis van een kleinen jongen en zijn hond. 
De schrijver laat Fik (de hond) zelf vertellen; we krijgen 
daardoor een kijkje op de hondenpsyche, want v. d. Hulst 
geeft zich de moeite, de dieren goed te bestuderen. De men-
sen 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 hon-
denverstand niet bij kan. 

70 
W. G. VAN DE HULST VAN BOB EN BEP 

EN BRAMMETJE 

Achtste druk. 71e tot '76e duizend. 
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 48 bladz., 18 ill. 

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

71 
W. G. VAN DE HULST VAN DEN BOZEN KOSTER 

Achtste druk. 61e tot 64e duizend. 
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 48 bladz., 18 ill. 

De boze koster is zijn bril kwijtgeraakt en is daarom heel 
boos op Wim, Henk, Miep en Janneman, die zijn ijzeren 
potje hebben weggehaald en een biggetje uit de weide heb-
ben gelaten. 
Wanneer Janneman echter de bril terugvindt, dan wijkt de 
boosheid van den koster en in vrolijke optocht gaan de 
kinderen mee naar zijn huis om getracteerd te worden. 
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GEBONDEN IN SIERBAND 

W. G. VAN DE HULST HET HUISJE IN DE SNEEUW 

Achtste druk. 62e tot 65e duizend. 
Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 48 bladz., 15 ill. 

Het huisje ligt 's morgens dik onder de sneeuw. Vader, spoor-
wegarbeider, is al vroeg van-  huis gegaan en de jongens mo-
gen nog een ogenblikje in het warme bed van vader en moe-
der. En ze gaan spelen dat ze verdwaald zijn en nu schuilen 
in een warm sneeuwhol. Maar dan moeten ze vader een 
kannetje warme koffie brengen. En dan verdwalen ze echt. 
In hun angst bidden ze om uitkomst. Ze worden thuisge-
bracht met een arreslede van een boer. 

73 

  

Illustratie uit: 
„Het Kerstfeest van 
twee domme kindertjes". 
Zie bladz. 31. 
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W. G. VAN DE HULST BRUUN DE BEER 

Vijfde druk. 41e tot 46e duizend. 

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 48 bladz., 17 ill. 

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

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

Vijfde druk. 36e tot 39e duizend. 

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 48 bladz., 17 ill. 

Twee kleine meiskes en een hondje, die het verboden wegje 
ingaan om klaprozen te plukken, vergeten de gouden hal-
men die brood voor de toekomst bergen en eindigen met een 
stoeipartij. Een boos doende boer en veldwachter pakken de 
ene en brengen haar thuis; de andere deugniet, de eigen-
lijke schuldige, biecht eerlijk op aan Grootmoeder. Natuur-
lijk wordt nu alles weer goed. 

W. G. VAN DE HULST 

GROTE BERTUS EN KLEINE BERTUS 

Derde druk. 26e tot 31e duizend. 

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 48 bladz., 17 111. 

Grote Bertus is het zoontje van den landbouwer, kleine 
Bertus het eendje van Elly van den dokter. Elly's wegge-
lopen eendje zal gevangen worden door Bertus. Dit gelukt. 
Tijdens het gesprek der kinderen, dat heel mooi getekend 
is, loopt het eendje weer weg. De volgende morgen gaat 
grote Bertus Elly met de kleine Bertus verrassen. 

L N 

W. G. VAN DE HULST DE WILDE JAGERS 
Derde druk. 26e tot 31e duizend. 

Jongens- en Meisjesboek. 6-8 jaar. 48 bladz., 26 111. 
Van een niets, een kleinigheidje maakt deze geboren ver-
teller een pracht verhaaltje. 
Drie kleuters, die vreselijke dieren gaan bevechten in het 
bos, maar een gewond katje liefderijk oprapen en naar huis 
dragen. 
Dan als slot een droef vermakelijke vergissing. Ze worden 
verdacht, dierenbeulen te zijn in plaats van dierenvrienden. 
Klappen met de poetslap. Maar een dokter als reddende 
engel en een autoritje als triomftocht. 
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U.Pinen, GEBONDEN 32 2 CENT 

W. G. VAN DE HULST KARELTJE 

Jongens- en Meisjesboek. 48 bladz., 20 ill. 2e druk. 

Kareltje, Anneke en Mien hebben iets van Grootmoeder gekre-
gen. 't Zat in een mand. Maar ze mochten niet in de mand 
kijken en moesten vlug naar huis gaan over de grote straat-
weg. 
Zij gaan niet over de straatweg en zij kijken wel in de mand. 
Wat bezorgt hun dat een angst en verdriet. En wat hebben 
ze een berouw, als ze alles aan moeder verteld hebben, die erg 
verwonderd is als er twee uit de mand springen in plaats 
van één.... Maar neen, meer vertellen wij U niet. 

78 
W. G..VAH DE HULST HET KERSTFEEST VAN TWEE 

DOMME KINDERTJES 
Jongens- en Meisjesboek. 48 bladz.. 21 ill. 
Een verhaal zoals alleen v. d. Hulst vermag te schrijven. 
Als het Kerstmis wordt gaat een meisje uit een kasteel stil-
letjes op zoek naar haar ster en een arm jongetje gaat stil-
letjes op zoek naar zijn gouden engel. Ze ontmoeten elkaar 
en zoeken samen. Ze verdwalen, maar worden gelukkig ge-
vonden — twee domme, uitgeputte, angstige, verkleumde 
kinderen. 
Dan vieren het schatrijke meisje en het heel arme jongetje 
samen met hun ouders een gelukkig Kerstfeest in het mooie 
kasteel. 

Illustratie uit: 
„Het Kerstfeest van 
twee domme kindertjes" 
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• W. 5. VAN DAM BONTJE 
Jongensboek. 8-10 jaar. 64 bladz., 8 ill. 
Een zeer knap geschreven jongensboek. Een juweeltje onder 
onze kinderboeken. Deze belangrijke aanwinst' doet denken 
aan de beste boekjes van Anne de Vries. Twee jongens gaan 
een geitje kopen, maar zij hebben, bang dat het niet mocht, 
geen toestemming gevraagd. Zij durven er niet mee thuis ko-
men en zetten het zolang vast in een bosje, dicht bij een 
boerderij. De volgende dag is het verdwenen. Ze ontdekken 
het op de boerderij en proberen het daar stil weg te halen, 
maar dat mislukt. Dat gaat helemaal verkeerd. Er ontstaan 
misverstanden, maar gelukkig worden ze ook alle weer op-
gelost. 'n Zeldzaam fijn boek! 

83 
FRANCINA HET DRIESPAN SLAAGT 

Jongensboek. 10-14 jaar. 61 bladz., 10 ill. 2e druk. 

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

84 
A. GRIMME VAN JAN EN TINEKE 
Jongens- en Meisjesboek. 8-11 jaar. 

61 bladz., 9 ill. (Groot formaat) 
Klein Tineke is al lang bedlegerig. Vlak bij haar raam heb-
ben de zwaluwen een nestje gebouwd, maar een baldadige 
jongen komt het geluk van de zwaluwen en van Tineke en 
grootmoeder verstoren. Tineke trekt zich deze daad zozeer 
aan dat ze ernstig ziek wordt. 
Jan, de dader, hoort van het meisje en vindt rust noch duur 
voor het kwaad is beleden en vergeven. Als grootmoeder sterft 
wordt Tineke op kosten van Jan's ouders in een sanatorium 
verder verpleegd. 

85 
• JAC. HAZEVOET 'T LIEP TEGEN KERSTFEEST 

Meisjesboek. 9-12 jaar. 62 blz., 10 ill. (Groot form.). 2e dr. 

't Liep tegen Kerstfeest. Joke was ziek geweest, en omdat ze 
nu ook de laatste dagen voor Kerstfeest van school weg-
blijven mocht, kon ze mooi bij tante Toos gaan logeren. 
Joke beleefde er van alles. Maar.... zij deed er ook ver- • 
keerd. En hoewel zij erge spijt had, verzweeg ze toch voor 
tante haar verkeerde daad. 
Toen zij evenwel na een gesprek met tante zo graag een 
plaatsje voor den Heere Jezus in haar hart wilde bereiden, 
wist zij haar vrees te overwinnen en kwam zij tot een op-
rechte bekentenis. 

86 
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HELEEN WILDE WIETSKE 
Meisjesboek. 10-12 jaar. 

62 bladz., 7 ill. 3e druk (Groot formaat). 
Wietske en Elsa, twee moederloze meisjes, worden door een 
gouvernante 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. Al-
leen de oude tuinman 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. 

87.  
J. H. HUISMAN-SCHIPPERS 

DAT HAD JAPIE NIET VERWACHT 

Jongensboek. 8-12 jaar. 61 bladz., 10 ill. 

Een slechte vriend kan heel wat narigheid veroorzaken. Dat 
ondervindt ook Japie, al had hij mogelijk niet verwacht, dat 
zijn belofte aan Geert zulke gevolgen zou hebben. 
Als oom alles te weten komt, praat hij ernstig met Japie en 
wijst hem er op, dat wij onze zonden ootmoedig moeten be- 
lijden. Dat doet Japie, en heerlijk, dan wordt alles goed. 

88 
W. G. VAN DE HULST HANS IN 'T BOS 
Meisjesboek. 7-10 jaar. 62 blz., 10 ill. 4e druk. 

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

89 
W. G. VAN DE HULST HET KARRETJE 

Jongensboek. 8-12 jaar. 62 bladz., 12 ill. 2e druk. 

De Meester-verteller is hier aan het woord. Ademloos zullen 
de jongens luisteren, wanneer hij vertelt van het karretje, 
door een ouden nachtwacht gemaakt voor zijn kleinzoontje; 
van Kareltje, die geen sterken vader had en die toch bleek 
erg sterk te zijn; van een vreemde match, waaraan Opa deel 
genomen had, en waardoor de jongens tot het besef komen, 
dat het beter is onrecht te lijden dan te doen. 
Menige jongen zal in deze vertellingen zijn beeld als in een 
spiegel zien. 

90 
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91 

MARYO STEFFIE'S HORLOGE 
Meisjesboek. 8-12 jaar. 62 bladz., 10 ill. 2e druk. 
Steffie gaat logeren bij tante Aagt op Molendorp. Ze heeft 
een armbandhorloge, dat ze kreeg op haar verjaardag. Dat 
gaat natuurlijk mee. 
Op Molendorp heeft ze als vriendin: Grietje, een moederloos 
meisje, die voor haar vader het huishouden doet. 
Ook werkt ze wel eens op het land. Daar vergeet Steffie 
haar horloge en Grietje breekt het glas. In haar angst durft 
ze 't eerst niet terug te geven. Toch doet ze het, juist op het 
ogenblik als Steffie er aan denkt, dat ze het bij Grietje heeft 
laten liggen. 
Het kinderlijk geloof van Grietje is juist getekend. 

ZWERVERS H. TE MERWE ZWERVERS 
Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar. 54 bladz., 10 111. 3e druk. 

Een troepje kermisreizigers trekt met have en goed van 
plaats tot plaats, maar er komt een kink in de kabel, want 
tengevolge van een watersnood moet de familie langer in 
een plaatsje verblijven dan haar wel lief is. Dat verblijf even-
wel wordt de mensen tot zegen, want leiders der evangeli-
satie aldaar trekken zich het lot dier mensen aan, met het 
gunstig gevolg, dat de moeder van het gezin haar Heere en 
Heiland vindt. 

92 
Een aangrijpende geschiedenis. 

• N. M. SCHOUTEN 
OP WOELIG WATER EN GEVAARLIJK IJS 

Jongensboek. 10-14 jaar. 60 bladz., 8 ill. 

Als vader Koffeman ziek is, gaat Tromp, 12 jaar oud, als 
derde man met de botter mee op het woelige water. 
Later maakt hij met nog een viertal jongens op schaatsen 
een tocht naar Schokland. In overmoed gaan ze dan nog 
door naar Kampen. En op het woelige water èn op het ge-
vaarlijke ijs is Tromp in grote benauwenis. Maar Gods Va-
deroog waakte over hem. 

93 
M. VEREN BERT, MIJN JONGEN 

Jongensboek. 10-14 jaar. 61 bladz., 10 ill. 2e druk. 

Bert van Rees komt met een uitstekend getuigschrift van 
school. Graag had hij verder geleerd, maar dit was onmoge-
lijk, want zijn vader was werkloos. Op bijzondere wijze er-
vaart hij echter Gods leiding in Zijn leven, zodat hij zelfs in-
genieur wordt en deelgenoot in de zaak, waarin hij een be-
trekking als jongste bediende had gekregen. 
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ANNE DE VRIES DE STROPER 

Jongensboek. 8-12 jaar. 64 bladz., 24 ill. 3e druk. 

Het is eigenlijk tegen heug en meug dat de jonge held van 
dit belangwekkend verhaal er met een door de wol geverfd 
stroper op uittrekt. om  klein of groot wild te verschalken. 
Maar hij zou zo graag studeren. en het geld voor de boeken 
mankeert hem. En bij vader, die het niet te breed heeft, be-
hoeft hij niet aan te komen. Als het dan echter zover komt 
dat er een volwassen hert in een strik loopt, kan hij het lijden 
van da: dier niet aanzien, en bevrijdt het. Waarmede hij 
zichzelf tevens van den stroper en zijn afdwalingen bevrijdt. 

T. WIERSEMA-BROUWERS MARIJKE'S BRIEF 

Meisjesboek. 8-10 jaar. 66 bladz., 10 ill. (Groot formaat). 

Marijke's vader is gestorven, moet moeder door naaiwerk 
oorzien in het onderhoud van het gezin. 

Wat vroeger gewoon was, kan nu niets meer van komen. 
Tegen Sint Nicolaas merkt Marijke, dat de Sint dit jaar bij 
hen niet zal komen. Ze schrijft stilletjes een brief, die heel 
anders terecht komt dan zij kon denken. Deze brief wordt 
aanleiding tot een mooie Christelijke daad van naastenliefde. 
Voortreffelijk geschreven! 
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Illustratie uit 
„Rozemarijntje en Rooie Pier", 
het nieuwe Jongens- en Meisjesboek 
van W. G. v. d. Hulst. Zie bladz. 55. 



GEBONDEN BOEKE: 

G. GILHUIS-SMITSKAMP: • 
DE TOCHT VAN TAMME 

Jongensboek. 10-14 jaar. 75 bladz., 12 ill., 2e druk. 

Tamme, jongen uit een groot Fries gezin, helpt op zijn 
manier mee geld te verdienen, door zijn broer te verge-
zellen bij het uitventen van groenten, gekweekt op eigen 
land. Een onvrijwillig bad maakt hem ziek. Maar door 
tussenkomst van den meester kan hij voor enige tijd naar 
een vacantie-kolonie, waar hij herstel vindt en ervaart dat 
de Heere ook daar bij hem is. Gezond keert hij naar huis 
terug. 
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JEANNE MARIE: 
MIENTJE KOMT OP BEZOEK 

Meisjesboek. 8-11 jaar. 77 bladz., 11 111. 

„'t Onbeleden kwaad drukt zwaar", dat ondervindt 
Sjaantje. 
En geen verontschuldigingen helpen, zolang het niet is 
beleden. 
Maar daarna.... dan komt de vrede en de blijdschap. 

„Van zonde en berouw, van vergeving en vrede 
wordt op kinderlijke wijze gesproken. Gaarne 
aanbevolen." 
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JEANNE MARIE: 
WAT STEEF VERGAT 

Jongens- en Meisjesboek. 9-11 jaar. 78 bladz., 12 ill. 

Dit knap vertelde verhaal treft door de originele opzet. 
Het is afwijkend van andere boekjes, doordat de schrijf-
ster hier op aantrekkelijke wijze verschillende voorwer-
pen mee laat spreken. Het handelt over twee kinderen, 
die hun spaarpot, waarin ze voor moeders verjaardag 
spaarden, in het schuurtje verstoppen. Het dienstmeisje 
vindt de spaarpot en in de overtuiging dat de eigenaars 
wel zullen opdagen, bergt ze hem op in de keuken. Dit 
wordt aanleiding tot groot verdriet en diepe teleurstelling. 
Maar prachitg is de oplossing] 
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C. Th. JONGEJAN-DE GROOT • 
TOEN 'T KERMIS WAS 

Meisjesboek. 8-12 jaar. 77 bladz., 12 ill. 
Een pakkend verhaal over een meisje, dat al vroeg haar 
vader verliest en met haar moeder in de stad gaat wonen 
waar ze in hun onderhoud voorzien door een kleine strijk-
inrichting op te zetten. 
Eenmaal moet het meisje strijkgoed bezorgen in een ker-
miswagen en maakt daar kennis met een ander meisje, dat 
ziek is. Wanneer de kermisgasten verder trekken moeten 
ze hun zieke kind in het ziekenhuis achterlaten. Door het 
geregeld contact met het gezinnetje van de boerenvrouw 
krijgt haar leven een heel andere richting. Ook het trek-
kende kermisgezin ondervindt de zegen van dit contact 
en ruilt op de duur het kermisbedrijf voor een rustiger 
leven. 
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AGNI VAN DER TORRE: 
DE GEVLUCHTE VOGELS 

Meisjesboek. 9-12 jaar. 77 bladz., 8 ill., 2e druk 

De gevluchte vogels zijn een paar parkieten, die door te 
grote ijver van Hannie hun vrijheid herkregen. Wanneer 
de vogels op de vlucht gaan, rent Hannie ze na en wordt 
tengevolge van haar onvoorzichtigheid door een auto 
aangereden en bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. 
Deze gebeurtenissen werken er toe mee om Hannie, die 
een lief, ontvankelijk karakter had, een levensles te leren. 

„Wij verklaren gaarne, dat dit verhaal héél goed 
verteld is." 

Jachin. 
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N. VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 
EEN AVONTUUR OP HET WATER 

Jongensboek.'9-13 jaar. 78 bladz., 14 ill. 

Een vlot geschreven verhaal over vier jongens die er stil-
letjes met de roeiboot van den armen, mismaakten visser 
vandoor 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 
natuurlijk de baldadigheid. Hij wint 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. 
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cent 
J. M. WESTERBRINK-WIRTZ: 

• FLAUWERD 
Jongens- en Meisjesboek. 9-13 jaar. 77 blz., 12 Hl., 2e dr. 

Het verhaal van twee broers, dokterszoontjes, die wel heel 
veel van elkaar verschillen. 
De oudste is een stevige jongen, de andere een zwak 
kereltje, dat door het minste of geringste ziek wordt en 
dus niet kan meedoen aan de meeste der jongens-spelen, 
om zijn zwak lichaam of niet wil meedoen. Dan scheldt 
zijn sterkere broer hem voor flauwerd. 
Een der kwajongensstreken heeft een droevige afloop, 
waarop schuldbekentenis volgt en de verhouding tussen 
de broers wordt veranderd. 
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GEBONDEN BOmitii 
MET RONDE RUG! e 

 inVel-Seri Groen 

Laten wij in alle opzichten 

allereerst 
goor onze kinderen zorgen! 

Laat het Kerstfeest van 1941 er een worden 
waar onze kinderen nog lang met grote blijd-
schap aan kunnen terugdenken. 
Laten de kerstboeken een tastbaar bewijs 
kunnen zijn van een gelukkig feest waarvoor 
de leiders zich alle moeiten hebben getroost 
om allereerst en zo ruim mogelijk voor hun 
kinderen te zorgen. 
Verras de jeugd in 1941 in plaats van met één 
kerstboek, indien enigszins mogelijk, met 
meerdere exemplaren! 



HELEEN: DOMKOPJE 
Bekroond door de N.Z.V. 
Meisjesboek. 9-13 jam. 107 bladz., 15 ill. 2e druk. 
Zowel op school als op de Zondagsschool heeft Dom-
kopje het kwaad te verduren. Want het feit alleen al, dat 
zij Domkopje wordt geheten, maakt de zaak niet beter. 
En Domkopje is eigenlijk helemaal niet dom. Zij is alleen 
maar altijd bang geweest om voor dom aangezien te 
worden. Als dan daar nog bijkomt dat zij èn op school èn 
op de Zondagsschool onderwijzers treft, die niet inzien 
hoe de zaken eigenlijk staan, dan wordt het kind als het 
ware herboren als daar wijziging in komt. En dan leeft 
Domkopje op, precies als een plantje, dat altijd in een 
zonloos hoekje heeft staan kwijnen. 
„Een boek met opvoedende waarde". 
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 
DE KERST.VACANTIE 
VAN DE KORTENAERTJES 

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar. 91 bladz., 15 ill., 2e dr. 

Drie dokterskinderen mogen met Kerstmis uit logeren bij 
een tante in Amsterdam. In die dagen zal hun Indische 
neefje Nono aankomen. 
Hij blijkt een klein, droef kereltje te zijn, die erg naar zijn 
moeder verlangt. Hij kan zich niet aansluiten en heeft 
alleen maar oog voor zijn aapje Jimmy. De kinderen laten 
hem links liggen, wat hem op de ijsbaan noodlottig 
wordt. Nono wordt ziek. Zijn aapje ook. 
Gelukkig wordt Nono beter en krijgt een hondje in de 
plaats voor Jimmy. De Kortenaertjes tonen hun berouw] 
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A. M. DE MOOR-RINGNALDA: 
BEATRIX EN DE DRIE VRIENDEN 

Meisjesboek. 9-12 jaar. 91 bladz., 9 ill. 2e druk. 

Beatrix is als wees opgenomen door haar tante, juffrouw 
Kniffel. Ze wordt slecht behandeld en tante, die costumière 
is, tracht zoveel mogelijk voordeel van Beatrix te hebben. 
In dezelfde straat wonen Kees, Henk en Dirk, die haar 
vaak plagen met haar rare kleren, maar die later, wan-
neer ze ziek wordt, dit weer goed maken. Tijdens de ziekte 
van Beatrix leren zij en tante elkander liefhebben en zo 
wil Beatrix niet van tehuis verwisselen. 
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GEUZENYLOOT 

GEBONDEN BOEKEI 

Zilver-serie Blauw 
cent 

K. NOREL: 
JONGENS OP DE GEUZENVLOOT 

Jongensboek. 9-14 jaar. 91 bladz., 12 ill. 2e druk. 

Op de Geuzenvloot zijn twee vrienden, nog maar jongens; 
maar een van hen is Jan Haring, die de vlag van het 
Spaanse admiraalsschip naar beneden haalde. 
Als Norel hiervan vertelt, luisteren alle jongens] 

„Aan schrijver en uitgever alle lof voor deze 
prestatie". 
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M. A. M. RENES-BOLDINGH: • 
'T LEGE HUIS 

Jongensboek. 9-12 jaar. 94 bladz., 12 ill. 3e druk. 
Flip heeft van zijn naar Indië vertrekkend vriendje diens 
poes gekregen. In een ogenblik van kregelheid gooit hij 
met stenen, raakt per ongeluk de poes, die hierdoor 
ernstig wordt gewond en wegvlucht — naar het voor-
malige huis. Bij het „buurt" spelen, verstopt een clubje 
zich in het ledige huis. 
De eigenaar komt met enige mensen het huis bezien. De 
jongens vluchten. Flipje kan niet zo gauw wegkomen. Het 
huis wordt nu helemaal afgesloten. Hij kan er niet meer 
uitl 
In zijn angst zoekt hij zelfs in de kelder naar een uit-
gang. Daar vindt hij poes. In de kelder, in de eenzaam-
heid, heeft God hem zijn zonden doen zien. 
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GRE VAN TIEL • 

VAN DRIE KLEINE JONGENS 
EN EEN SCHARENSLIEP 

Jongensboek. 9-12 jaar. 93 blz., 12 ill. 
Klaas en Harm ervaren in hun leven, dat het afschrikwek-
kende van een scharenslijper slechts het uiterlijk is. 
Op 't ijs vinden ze een kwartje en versnoepen het. Die 
zelfde middag ontdekken ze, dat dit geldstuk aan een 
ongelukkig jongetje behoort. Ze brengen dezen jongen, 
Gijs, op hun slee naar huis. Dan blijkt dat hij de klein-
zoon van den scharenslijper is. Ze begrijpen de armoe en 
hebben berouw van hun snoeplust. Maar als zij hun 
kwaad eenmaal hebben beleden, zijn zij in de gelegen-
heid met de hulp van hun ouders goed werk te doen. 
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IET RONDE RUG! 

M. VEREN: 
UDO'S EERSTE KOSTSCHOOLJAAR 
Jongensboek. 11-15 jaar. 92 bladz., 12 ill. 
Udo, enige zoon van een dokter op een klein dorp, gaat 
met zijn vriend Bart naar een kostschool. Bart ontpopt zich 
daar als een jongen met een lelijke karakterfout. 
Udo vindt al spoedig aansluiting bij een Indischen jon-
gen, Daan van Dijk, die erg terneergedrukt is, omdat hij 
treurt om zijn moeder. Hij gaat met Udo bij herhaling lo-
geren bij diens ouders, die hem telkens met grote harte-
lijkheid ontvangen, en die hem leren verstaart dat alleen 
de Heiland het verdriet van het zich eenzaam voelen kan 
wegnemen. 
Bart neemt geld weg, om aan zijn begeerten te kunnen 
voldoen; ernstige ziekte van zijn moeder brengt hem tot 
inkeer en nu worden de drie jongens werkelijk vrienden. 
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C. VERMEER: FRANSE JAN 
Bekroond door de N.Z.V. 

Jongensboek. 10-14 jaar. 109 bladz., 14 ill., 2e druk. 

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

„Dit boek moeten wij op onze Kerst-uitdeling be-
slist aan onze jongens van 10 jaar en ouder uit-
delen". 
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Dat is mi nog mogelijk! 
Natuurlijk zal er voor het Kerstfeest 
minder besteed kunnen worden aan 
tractatie. 
Houdt hier rekening mee met het be-
stellen van kerstboeken. 

Geef dit jaar méér boeken! 
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JAri GRoriineEn 

JOH. VAN DER BAAREN HET KNALPISTOOL 

Jongensboek. 10-13 jaar. 96 bladz., 12 111. 

Wat veroorzaakt die Jaap Bomer zich een ellende! Eerst 
neemt hij een knalpistool mee, dat van Geert Rengers was; 
dan bedriegt hij zijn moeder door onwaarheid te spreken en 
ten slotte wordt hij door het knalpistool oorzaak, dat de zoon 
van boer Lammers de macht over zijn jonge paarden ver-
liest en daardoor een ongeval krijgt. 
Maar dan komt het echte berouw en de erkenning: „'t is 
mijn schuld, enkel mijn schuld". En Jaap ervaart, dat God 
den berouwhebbende de schuld vergeeft. 
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JAN VAN GRONINGEN JAAP UIT DE DODE GANG 
Jongens- en Meisjesboek. 10-12 jaar. 78 blz. 12 ill. 2e druk. 
Een klein ventje, dat met een bakje koopwaar langs de hui-
zen loopt, dat door de jongens gesard en door de grote men-
sen voorbij gezien wordt, een klein scheef schooiertje is de 
held van dit verhaal. 
Maar God wil dat de vuile, verachte Japie Hem leert ken-
nen en een arm gebocheld schoenmakertje is Zijn knecht, 
dien Hij op Japie's levensweg stuurt. Dan verandert alles: 
Japie's haat tegen zijn plagers wordt vergevensgezindheid, 
het armtierig ventje wordt een blijde jongen en zijn thuis 
wordt een net schoenmakershuis in de stad. 
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A. VAN HULZEN IN DE HOLLE BOOM 
Jongensboek. 8-10 jaar. 77 bladz., 8 ill. 2e druk. 

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

Jongensboek. 10-14 jaar. 158 bladz., 14 ill. 
De „reusachtige reis" gaat naar Luxemburg en de reiziger 
is Roel, zoontje van een hoofdonderwijzer. Hij is enig kind 
en haantje de voorste. Natuurlijk schept hij over zijn buiten-
landse reis tegenover zijn kameraden niet weinig op. Het 
is daarom helemaal niet kwaad voor Roel dat hij op de duur 
tegen een jongen aanloopt, waarin hij „zijn mannetje" vindt. 
Dan komt het, natuurlijk tot conflicten, en — die zijn voor 
beide jongens broodnodig. Zij komen beiden gelouterd uit 
de strijd terug. 
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H. TE MERWE HENKS MOEILIJKE JAAR 

Jongensboek. 10-14 jaar. 155 bladz., 15 ill. 

Henks vader was onderwijzer geweest te Rotterdam en nu 
hoofd van een school geworden in de streek van de Gro-
ningse veenkoloniën. Henk voelde zich hoog verheven boven 
de Groningse boerenjongens en ergerde zich telkens aan 
hun voor hem niet verstaanbare taal. Henk beleefde een 
moeilijk jaar, maar toen hij de Kerstvacantie bij grootvader 
doorbracht, droegen de gesprekken met dezen er veel toe bij 
om hem er toe te brengen een nieuw jaar onder biddend op-
zien tot God met goede voornemens te beginnen. 

M. A. M. RENES-BOLDINGH 
VAN EEN SCHOOLJONGEN IN BATAKLAND 

Jongensboek. 8-12 jaar. 110 bladz., 12 ill. 

Goeroe Daboa brengt zijn zoontje naar het Batakland op 
Sumatra om daar onderwijs te ontvangen op een Hollands-
Indische school met internaat. Dit verhaal leidt op onder-
houdende vertelwijze tot geestdriftige beschrijving van de 
schone Indische natuur; zeer leerzame gegevens aangaande 
landen en volken. Het verhaal beschrijft ten slotte de terug-
komst van den vader, die nu ook zijn oudste dochtertje aan 
het meisjesinternaat komt toevertrouwen. 

N. M. SCHOUTEN CORRIE VAN GIJS 

Jongensboek. 10-13 jaar. 75 bladz., 12 ill. 2e druk. 

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

D. K. WIELENGA DE VERBANNEN PRINS 

Jongensboek. 10-14 jaar. 141 bladz., 15 ill. 

Omboe Dai, zoon van een Radja, komt op de Zendingsschool 
opdat hij leren zou uit het grote Boek. 
Uiterst belangrijk is het leven op school en in het gezin van 
den zendeling. 
Toen Omboe eens naar huis ging met vacantie, kreeg hij be-
vel van zijn vader om binnenkort de jaarlijkse offerande te 
brengen aan den stamvader van het familiegeslacht. Dit 
bracht hem in moeilijkheden, want hij kon aan dat bevel 
niet voldoen. Hij was nu Christen geworden  
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FROUKE BAKKER: EVA 
Meisjesboek. 10-13 jaar. 108 bladz., 12 ill. 

Eva wordt erg geplaagd door de meisjes van haar klas. 
De vriendschap met een welgestelde familie en het feit 
dat Eva het broertje van het meisje, dat haar het meest 
plaagde, met gevaar voor eigen leven van een wisse 
dood redt, brengt, mede door het woord van den onder-
wijzer, meer vriendelijkheid en vriendschap voor Eva. 
Een ontroerend verhaal voor onze meisjes. 
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FROUKE BAKKER RIEN • 
Jongensboek. 10-13 jaar. 109 bladz., 12 ill. 
De familie Stolk neemt een neefje, Rien, in huis. Zijn vader 
is naar Curaco vertrokken, zijn moeder is al geruime tijd 
dood. Door het grote karakterverschil tussen Leo Stolk en 
Rien ontstaat er vaak wrijving en afgunst. 
Leo is vrolijk, sportief, leert vlot en wordt door ieder ge-
waardeerd. 
Rien is gesloten, heeft moeite op school en is stil en terug-
getrokken. 
Gelukkig begrijpt Leo's moeder Rien. Maar wanneer Leo 
een ongeluk krijgt, wordt Rien door allen als de schuldige 
aangezien. Na veel zelfstrijd vertelt Leo, dat Rien niet de 
schuldige is. 
Prachtig getekende karakters. Vlot geschreven, goed chris-
telijk verhaal! 
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GEBONDEN BOEKEN 

W. G. VAN DE HULST: 
OM TWEE SCHITTEROOGJES 

Jongensboek. 10-13 jaar. 75 bladz., 15 111. 8e druk. 

Het spreekt haast wel vanzelf, de beroemde auteur van 
zo menig boek over kleine en grotere kinderen, is te-
vens een enthousiast dierenvriend. En wat nu da strekking 
van dit verhaal aangaat, hier komt allereerst duidelijk uit 
dat dieren schepselen Gods zijn. Dat dus het martelen van 
dieren zonde is; heus geen overbodige les voor vele 
jongens. En dat deze les verwerkt is in een verhaal, dat 
de wangen doet gloeien, behoeft eigenlijk niet extra ver-
meld. 
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A. M. DE MOOR-RINGNALDA • 
IN DE GRIJZE TOREN 

Jongens- en Meisjesboek. 9-14 jaar. 110 bldz., 13 ill., 2e dr. 
Een heel mooi boek. Wybo, wien door zijn broertje ver-
weten was, dat zijn ziek zijn maar aanstellerij was en dat 
hij de schuld was dat ze zo arm waren, loopt op een don-
kere, stormachtige avond weg. Ach, wat verlangde hij 
naar zijn moeder, toen hij in de late avond door het bos 
liep te strompelen. Maar Gods Vaderoog zag ook dien 
kleinen jongen en Hij bracht hem „in de grijze toren", waar 
een eenzame Friese hereboer, die na een verschrikkelijke 
dag, waarop hij zijn vrouw en kind verloor, hier is gaan 
wonen, hem liefderijk verzorgt en zijn ouders later een 
goed plaatsje bezorgt op de Friese state. 
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LENY PALM-BOELENS: 
DE BESTE VAN DE KLAS 

Meisjesboek. 10-13 jaar. 112 bladz., 12 ill. 

Nel, die de beste van de klas is, wil onderwijzeres wor-
den. Doorddt Vader niet thuis kan zijn, gaat zijn zaak ach-
teruit en dalen de inkomsten aanmerkelijk. Om haar 
ouders extra uitgaven te sparen, verslapt Nel nu in haar 
studie. Als Vader weer thuiskomt, wijst hij Nel er op, dat 
je de gaven, van God ontvangen, ook gebruiken moet en 
al is alles nog zo donker, toch steeds op den Heere ver-
trouwen. Dit begrijpt Nel, en dan handelt ze er ook naar. 
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NEL VAN DER VLIS: PIP • 
Meisjesboek. 7-12 jaar. 107 bladz., 17 ill. 2e druk. 

Pip is een meisje uit een woonwagen. Zij heeft een grote 
aanhankelijkheid voor Dorus, het afgewerkte paard. Als 
PIO vader Dorus wil verkopen, blijven zij langer bij een 
dorp. Zij bezoekt een Christelijke school, waar zij opnieuw 
boort vertellen over Jezus, den Kindervriend. In een storm-
achtige nacht sterft Dorus. Als zij kort daarna verder trek-
ken, kan Pip geen afscheid van den onderwijzer nemen, 
=aar de plaat die ze van hem kreeg, voorstellende Jezus, 
temidden van de kinderen, heeft zij opgehangen in de 
woonwagen. Pip weet nu, dat Hij meegaat. Hij gaat door 
alle landen mee. 
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ALBERT ZAAIER: 
CARL'S KERSTFEEST IN 
PAPOEA-LAND 

Jongensboek. 10-14 jaar. 108 bladz., 14 ill., 2e druk 

Carl is scheepsjongen op het zeilschip POSA, dat, bij de 
aanvang van het verhaal, in de Indische wateren vertoeft. 
Hij verheugt zich op de viering van het Kerstfeest aan 
boord. Maar het schip strandt; wilde Papoea's doden een 
gedeelte der bemanning en nemen Carl en nog twee an-
deren gevangen. Ze zijn overdekt met wonden en lijden 
vreselijk. Toch vieren Carl en zijn makkers, na door Zen-
deling Geissler verlost te zijn, een heerlijk Kerstfeest onder 
Christen-Papoea's. Een Kerstfeest om nimmer te vergeten. 
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Kinderbijbel 
C. P. SCHOTTELNDREIER 

INGENAAID .10.65 
GECART. 10.80 
GEBONDEN /1.10 

G IJBELSCHE 
ESCHIEDENISSEN 

DOOK 

C,F.SCHOTTELNDRER 

BIJBELSCHE GESCHIEDENISSEN AAN KINDE- 
REN VERHAALD. 136e-145e duizendtal. 

244 bladzijden met 132 illustraties. 

„Dit kostelijke boek behoort tot de hoge adel onder 
de kinderboeken. Het worde voortdurend op ruime 
schaal verspreid en vlijtig gebruikt." „Jachin". 

Vragen door Ds. TH. A. VOS 

betreffende de Bijbelse geschiedenissen. Inzonder-
heid ten gebruike bij „Schtittelndreiërs Bijbelse 
geschiedenissen". 47 bladz. 

PRIJS 15 CENT 

Kerstliederen 
Om het instuderen te vereenvoudigen hebben we 
voor de onderwijzers(essen) de liederen laten har-
moniseren. De prijs van de muziek van elke serie is: 
1 ex. á 15 ct., 10 ex. á 121/2  ct., 25 ex. á 10 cent. 

PRIJZEN: 

SERIE (I) 

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

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

SERIE (II) 

Wilt U 50 ex. voor f 0.75; 1. De aarde was in nacht verzonken. 
bij bestelling 100 ex. voor ƒ 1.35; 2. Komt, verwondert u hier, menschen. 
duidelijk 250 ex. voor f 3.—; 3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen. 

serie-nummer 500 ex. voor ƒ 5.50; 4. Herders, hebt gij niet vernomen. 
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens 

opgeven? 1000 ex. voor /10.—. verrijzen. 

46.  
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Kleine juwelen  
van blijvende waarde 

Kerstbrief 

Gróóte Blijdschap 
door Ds. CHR. W. J. TEEUWEN 

In speciaal hiervoor ontworpen enve-
lop /0.65. 
Bij afname van 25 ex. /0.60; 50 ex. 
/0.55; 100 ex. f0.50. 
Voor toezending aan alle bekenden, 
die ge met de kerstdagen niet ont-
moet. Voor ruime verspreiding! Zeer 
geschikt ook voor Evangelisatie. 

Deze kerstbrief is geschreven in een 
taal, die iedereen verstaat. Kracht-
gevende, bemoedigende woorden. 
Woorden die opbeuren en blijdschap 
brengen. 
Deze kerstbrief is heel eenvoudig te 
verzerfden. Hij wordt n.l. in bijpas-
send couvert geleverd. 

Verzend deze kerstboodschap zo ruim mogelijk! 

Een kerstgeschenk 
bij uitnemendheid 

Kerstnacht 
door Mevr. A. NOREL-STRAATSMA 

Bandtekening in zes kleuren v. Anton 
Pieck. Prijs gebonden /1.25. 
Een fijn boekje, dat ge Uw familie-
leden, Uw beste vrienden en kennissen 
als blijvende herinnering aan „kerst-
mis 1941" kunt cadeau doen. 
Dit boekje geeft geheiligde stemming. 
Heel zuiver weet de bekende schrijf-
ster hier de kerstsfeer te treffen. Zij 
verhaalt heel eenvoudig maar heel 
fijn van een Nederlandse verpleegster 
in een Zwitsers zustervacantiehuis, die 
aan de voorbereiding voor het kerst-
feest deel heeft. 



52 1 1 2 CENT GEBONDE 

AGNES VAN DRIEL DE ZENDINGSVRIENDINNEN 
Meisjesboek. 9-13 jaar. 96 bladz., 12 in 

Met geestdrift ontvangen de grote meisjes van de handwerk-
les het voorstel van juffrouw Ploeger om voor de te houden 
zendingsbazar handwerkjes te maken. Alleen voor Anna van 
Bergen geeft dit grote moeilijkheden, want zij kan moeder 
hiervoor geen geld vragen. Haar broer brengt haar echter 
op een goede gedachte! Het resultaat is, dat het mooiste werk-
stukje door Anna wordt ingeleverd. Ten slotte is de bekro-
ning van hun werk, dat ze allen in opgetogen en dankbare 
stemming de kinderzendingsdag bezoeken. Een spannend, 
leerzaam boek. 
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• AGNES VAN DRIEL EEN JAAR VAN STRIJD 

Jongens- en Meisjesboek. 12-14 jaar. 108 blz., 14 ill. 2e dr. 

Het is een jaar van harde strijd voor Cor Noorland, den zoon 
van den meester, die nu naar het nabije stadje het gym-
nasium gaat bezoeken. Als jongen uit een gezin waar men 
aan godsdienst niet doet, maakt hij kennis met andere 
waarden in het leven dan zogenaamde gezellige kermissen 
en dergelijke. Zijn vriendschap met den zwakken molenaars-
zoon en met de twee gebrekkige oude mannetjes die samen 
wonen, worden voor allen een grote zegen en na veel moei-
lijkheden overwonnen te hebben óók voor zijn familie. 
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A. C. TER GOUW INDISCHE JOOP 
Jongensboek. 10-14 jaar. 223 bladz., 20 ill. 

Dit is een bijzonder en prettig boek. Beter dan uit menig 
aardrijkskundig leerboek zal de lezer kennis verkrijgen van 
de weg naar Indië. 
Maar ten slotte is het voornaamste, hoe het Evangelie van 
onzen Heere Jezus Christus boven alles uitgaat. 
Joop Laveur heeft geleerd uit zijn eigen bijbeltje voor zich-
zelf te lezen en zijn knieën te buigen voor God. En weldadig 
doet het aan, dat zijn vriendje uit ongelovige kring daardoor 
met Gods Woord in aanraking komt. 
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JAN VAN GRONINGEN DE VERKEERDE WEG 
Jongensboek. 10-13 jaar. 91 bladz., 13 ill. 2e druk. 

Kees Zwart wordt meegetroond op het slechte pad door 
Lucas en Gerrit. Na de eerste stap gaat het van kwaad tot 
erger. Hij verlaat zijn eertijds trouwen kameraad Maarten, 
totdat het eindelijk Kees te bang wordt in 't gezelschap van 
de beide deugnieten. En dat heeft plaats op een Zaterdag-
middag, als Lucas den ouden Bolt besteelt. Kees komt hier-
door tot inkeer. Hij vlucht weg van hen, vlucht weg naar 
huis en belijdt aan zijn ouders alles. Moeder wijst hem er op, 
dat de Heere het hart moet veranderen. 
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IOEKEN 52'12 CENT 

W. G. VAN DE HULST 
ERGENS IN DE WIJDE WERELD 

Jongensboek. 10-14 jaar. 95 bladz., 11 111. 4e druk. 

„Ergens in de wijde wereld" is een klein zolderraampje in 
een rieten dak, een klein, schuin raam met een barst in de 
ruit. De maan schijnt naar binnen. Er zit een kleine jongen 
op de zolder, half uitgekleed. Hij kan door dat schuine raam 
alleen naar „boven" kijken, naar de verre, stille lucht, die 
van zilver tintelt. Uit de hoge, heilige hemel, over de verre, 
wijde wereld heen, weet God ook wel, wat er leeft in het hart 
van een kleinen jongen op een donkere zolder. 
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W. G. VAN DE HULST ROZEMARIJNTJE 

Meisjesboek. 9-12 jaar. 90 bladz., .11 ill. 4e druk. 

Rozemarijntje is enig kind. Haar vader vaart op zee en moe-
der wordt ziek. Rozemarijntje komt nu bij een tante, die niet 
gewend is met kinderen om te gaan. Deze begrijpt haar niet. 
Toch wint Rozemarijntje ook haar tante. Haar oom heeft 
bijzonder veel pret met deze kleine robbedoes. Wanneer moe-
der weer beter is, valt het ook voor tante niet mee om te 
scheiden van het lieve kind. 
Het boekje is echt vrolijk en blij. Het is een boekje om van 
te genieten. 
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W. G. VAN DE HULST ROZEMARIJNTJE 
NAAR SCHOOL 

Meisjesboek. 9-12 jaar. 96 bladz., 10 ill. 5e druk. 
Het eerste schooljaar van „Rozemarijntje" wordt op keurige 
wijze weergegeven. Met Ries, het kleine, bange boertje, dat 
naast haar zit, haalt ze van alles uit. Ze maakt van de 
achten, die zij moet schrijven, volgens Ries „allemaol raore 
kaerls", door ze een hoed op te zetten, armen, benen, ogen, 
mond en neus te geven. We zien ze rijden in de landauer 
met tante en zien opeens dat goede mens schrikken van heb 
ik jou daar. 
't Is een echt leuk, levenslustig kind. 
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JOH. v. HULZEN VLIEGTUIGBOUWERS 

Jongensboek. 9-12 jaar 107 bladz., 14 111. 

Een vliegtuig bouwen! Welke jongen heeft daar geen belang-
stelling voor! 
De vliegtuigbouwers zijn Edu en Hans. Ze bouwen wel geen 
echt vliegtuig, maar ze doen toch alsof. Maar ze doen ook 
verkeerde dingen, want als de motor en de wielen ten slotte 
nog ontbreken, bestelen zij een oudroest-koopman. 
Dan komt de narigheid en de ellende voor Edu, later gevolgd 
door de schuldbekentenis aan moeder en de bede om schuld-
vergeving. 
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52 1 2 CENT GEBOMDE 

»IDA" DUINLIEKC' 

135 

MARYO ANDA DE DUINHEKS 
Jongensboek. 10-14 jaar. 112 bladz., 13 ill., 2e druk. 
In een hut midden in de duinen woont Anna, „de duinheks". 
Haar zoon is naar zee gegaan en verdronken meent Anda; 
maar aan de kust van Florida is hij na een schipbreuk op 
het strand geworpen. Daar vindt hem een Amerikaanse plan-
ter, die hem in huis neemt en zeer aan hem hecht. Hij schrijft 
steeds aan zijn moeder, maar een knecht verduistert de brie-
ven. Door de radio hoort de planter van zijn moeder. Ze ma-
ken nu een reis naar Holland en nemen Anda mee naar 
Amerika. 
Telkens wordt er in dit boek op gewezen, dat ware zielevrede 
alleen te vinden is bij Christus. 

• LENY PALM-BOELENS 
HET HUISJE IN HET POLDERLAND 

Meisjesboek. 9-12 jaar. 109 bladz., 12 ill. 
Een fris geschreven meisjesboek, waarin vlot en boeiend 
wordt verhaald van de twee zusjes Riek en Miek uit het 
huisje in het polderland. 
De twee meisjes verschillen belangrijk van karakter, waar-
door vaak wrijving ontstaat. Zo komt er bij moeders ver-
jaardag uit de jaloersheid van Riek veel narigheid voort. 
Wanneer later Miek ziek is, weet Riek dat ze hier mee schuld 
aan heeft. Ze heeft wroeging en prachtig is het te lezen hoe 
de meisjes weer tot elkander worden gebracht. 
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0. A. DE RIDDER GEORGE WASHINGTON 
DE STICHTER VAN EEN WERELDRIJK 

Jongens- en Meisjesboek. 11-16 jaar 236 bladz., 19 111. 

De schrijver heeft, waar nodig, óók een brok historie gegeven, 
doch zijn hoofdtaak was, zijn lezers vertrouwd te maken met 
het leven van den groten staatsman. 
Tevens heeft hij naar voren gebracht, dat het leven van 
Washington veelbewogen en rijk aan allerlei avontuur was. 
Het is een prettig, onderhoudend boek, dat zeker ook door 
hen, die niet zoveel van geschiedenis houden, gretig zal ge-
lezen worden. 
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• N. VERSCHOOR-VAN DER VLIS 
NIENKE VAN DEN KOSTER 

Meisjesboek. 9-12 jaar. 109 bladz., 14 ill. 2e druk. 
Nienke is het kreupele, uiterst zwakke dochtertje van den 
koster. Zij heeft een paar kerngezonde broertjes en één zusje, 
die maar altijd kunnen spelen en ravotten. Dit bezorgt 
Nienke wel eens buien van moedeloosheid. Nienke is in één 
opzicht boven de anderen bevoorrecht. Ze heeft een gouden 
stem en wanneer anderen dit ontdekken, brengt deze haar 
veel geluk. Zij wordt echter ernstig ziek. Haar toestand wordt 
zo ernstig dat het einde nadert; blijmoedig en vredig gaat 
ze heen. 
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OEICEN 521 12 CENT 

H. WESSEL KEES, DE KAPITEIN 
Jongensboek. 9-13 jaar. 117 bladz., 12 
Onder aanvoering van den overmoedigen Kees, gaat een 
clubje van vier jongens er met de boot van een ouden visser 
vandoor. Ze worden door den visser verrast, laten de boot in 
de steek en waden door het water naar de wal. Zo beginnen 
de vele avonturen van dit edele viertal, maar deze tochten 
hebben gevolgen. Jan loopt, doordat hij kopje onder is ge-
weest, longontsteking op en in zijn koorts roept hij om zijn 
nieuwe mes. 
Prachtig wordt hier de strijd van de jongens en de verzoe-
ning met den ouden visser beschreven! 

• 
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PHE WIJNBEEK 'T WAS MAAR EEN SNEEUWBAL 
Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar. 104 bladz., 15 ill. 
Een geschiedenis uit het schoolleven. Tom is de hoofdper-
soon; hij vormt met Rini, Kees en Jan een echt klaverblad 
van vier. Flinke jongens, ja, maar ook zoo nu en dan echte 
branies. En dan kunnen ze Toontje, het zwakke kereltje, het 
moederskindje, niet zetten. Toontje komt alleen te staan, en 
dan wordt het ventje bitter, en hij klikt en doet vals. Toon 
wordt de dupe en voelt zich verongelijkt, en in plaats van 
recht door zee te gaan houdt valse schaamte hem terug, en 
dan wordt de onderwijzer bedrogen. Tom meent, dat allen 
tegen hem zijn, maar komt nog bijtijds tot inkeer. 
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Reeds de aanblik 
van deze boeken is een genot. Wat zien ze er 
keurig uitgevoerd uit en hoe doet alleen al 
het zien van deze verzameling de jeugd 
watertanden. Wat een gezellige, bonte kleu-
ren-mengeling en wat een stevige banden, 
die er op berekend zijn om door kinderen 
gehanteerd te worden. Wat een stevig papier, 
welk een duidelijke druk, wat een aardige 
en ook vaak mooie illustraties. Er zijn waar-
lijk geen kosten gespaard om in dit opzicht 
de jeugd iets te bieden, dat er wezen mag en 
op hoog peil staat." 

J. W. T. in Zondagsbode 
v. Schiedam en het Westland. 
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65 CENT GEBONDEN BOEK 

CHR. DE BOUTER 

MAARTEN PIETERSZN. VAN DER MEY 

Jongensboek. 9-12 jaar. 107 bladz., 10 ill. 2e druk. 

De schrijver heeft veel werk gemaakt van het raadplegen 
van de historische bronnen. Zo is zijn boek een levendig 
vertelde episode uit de vaderlandse geschiedenis geworden, 
vol van het geloofsvertrouwen der geloofshelden. 
Een dóór en dóór Christelijk boek, dat niet nalaten zal diepe 
indruk te maken. 

141 
JAC. HAZEVOET JAAP VLOOG UIT 

Jongens- en Meisjesboek. 10-14 jaar. 
125 bladz., 16 ill. 2e druk. 

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

142 
GESINA INGWERSEN VERGEEFT ELKANDER 

Meisjesboek. 10-14 jaar. 122 bladz., 12 ill. 5e druk. 
f 

Een fris en natuurlijk geschreven meisjesboek, dat door onze 
meisjes zal worden verslonden. 
De aantrekkelijke vlotte taal, het aardige verhaal en de zeer 
goede strekking, die duidelijk in de titel is uitgedrukt, maken 
het tot een van de meest aantrekkelijke boeken. Dat een 
inktvlek, bij ongeluk op een bladzijde van een poëzie-album 
gemaakt, grote gevolgen kan hebben, bewijst dit mooie boek. 
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• J. C. DE KONING NICOS ZWERFTOCHT 
Jongensboek. 10-14 jaar. 134 bladz., 14 ill. 

Nico is een zwerverskind, dat opzettelijk door zijn vader, een 
landloper en drinker, verlaten is. Hij komt met zijn hondje 
terecht op de boerderij Ora et Labora, waar hij 'n goed tehuis 
vindt en bekend wordt met het Evangelie. Door toedoen van 
zijn grootsten vijand, Louw, een wegens wangedrag wegge-
stuurden knecht, probeert Nico's vader op 0. et L. in te bre-
ken. Dit mislukt. Nu probeert Louw het zelf. In een gevecht 
slaat de dief Nico neer. Louw raakt in handen der politie en 
Nico's vader komt nog juist op tijd aan de boerderij om zijn 
zoon te zien sterven en vergeving van hem te ontvangen. 
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MET RONDE RUG! 65 CENT 

MARYO DE INDISCHE ARMBAND 

Meisjesboek. 10-14 jaar. 107 bladz., 16 111. 

Van zes meisjes vertelt ons dit boek, met al hun partijtjes, 
haar kleine ruzietjes, haar jalouzie en wat er meer voor-
komt in het leven van jonge meisjes. 
Appie Lavers trekt ons 't meeste aan: haar opoffering, haar 
liefde voor anderen, doet haar haar armband verkopen, om 
die later op 't onverwachts weer terug te krijgen. Die arm-
band vertelt van geven en ontvangen, van strijden en over-
winnen, van droefheid en blijdschap. 
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K. MOREL 

JONKER OP DE VLOOT VAN HOUTMAN 
Jongensboek. 10-14 jaar. 134 bladz., 16 ill. 

Een Amsterdamse jongen wil en zal met alle geweld naar zee 
en hij krijgt zijn kans! Hij maakt de reis van Cornelis Hout-
man naar Oost-Indië mee. Deze reis uit en thuis duurde 
twee jaren en in deze tijd worden er door den jongen vele 
grootse avonturen beleefd. Het is een aangrijpend boek en 
vooral de geschiedenis van den ouden stuurman Peter, die 
tot de bekering van den held van het verhaal mag leiden, is 
zeer treffend. 

NEL VAN DER VLIS JOOSJE 

Meisjesboek. 10-13 jaar. 124 bladz., 16 111. 

Joosje's vader gaat naar een kamp voor werklozen. In die 
tijd helpt Joosje moeder dapper mee; ze gaat zelfs met buur-
man kranten rondbrengen. Het verdiende geld spaart ze op. 
Als vader weer thuis komt, heeft ze zoveel bij elkaar, dat 
ze een paar nieuwe schoenen voor vader kan kopen. 
Het is een heel levendig, heel fris en zeer boeiend verhaal 
voor onze meisjes. 
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M. ZUIDEMA DE GEBROKEN PLANT 
Jongensboek. 9-12 jaar. 124 bladz., 15 ill. 2e druk. 
Bald wil moeder, die ziek is, verrassen met een plant. Hij kan 
die kopen van een tuinman. Met pakjesdragen probeert hij 
wat te verdienen. Dat gaat vréselijk langzaam. Hij heeft 
moeite met zijn geweten om een kwartje, van buurvrouw te 
veel gekregen voor boodschappen en dat hij niet stilletjes 
houden mag. Een verloren, maar door Bald terugbezorgde 
portefeuille brengt de gunstige oplossing. Hij kan nu de plant 
kopen, die hij voor moeder op het oog heeft. Ze is er bij haar 
terugkomst zeer door verrast, en dubbel blij wanneer ze hoort 
in welk een moeilijke strijd haar jongen overwinnaar bleef. 
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JONKER OP DE 
VLOOT VAN NOUTINAN 
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75 CENT GEBONDEN BOM] 

BERRErlDIEN 

BERRENDIEN DE BART JOKE NADERT DE GRENS 
Meisjesboek. 12-16 jaar. 126 bladz., 14 111. 

Een verhaal over de gebeurtenissen in Joke's leven. Haar 
liefde tot haar broer en zusters zijn zo beschreven, dat ieder 
meisje van dit boek houden zal. Haar avonturen op school, 
de verhuizing naar Amsterdam, de wijze waarop ze daar een 
vriendin verovert, haar operatie en haar besluit om ver-
pleegster te worden, boeien van het begin tot het eind. En 
haar liefde tot God, die uiteindelijk haar jonge leven be-
heerst en er kleur en richting aan geeft, ligt over alles als 
een warme glans. 
Uitstekend geschreven, warm aanbevolen. 
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T. BOKMA ONS ZONNIG THUIS 
Jongens- en Meisjesboek. 12-16 jaar. 

127 bladz., 14 ill. 2e druk. 

„Ons zonnig thuis" is het aardige landhuisje aan de rand 
van het dorp, waar Gonda en Johan met hun ouders wonen. 
Gonda is op de H.B.S. In de stad en Johan, die graag dokter 
wil worden, gaat nog in het dorp op school. Plotselinge werk-
loosheid van hun vader wijzigt echter hun toekomstplannen. 
Johan gaat, na een jaar thuis te zijn geweest, naar een 
kantoor en Gonda wordt modiste. Deze verandering kost hun 
de nodige zelfoverwinning, maar ten slotte aanvaarden ze 
het blijmoedig. 

150 
KOOS VAN DOORRE HET LEVEN IN 
Jongensboek. 12-15 jaar. 132 bladz., 16 111. 
Een jongensboek, dat naast gezonde ernst en gezonde humor, 
spanning en avontuur biedt. 
Het is de geschiedenis van den veertienjarigen Wim, die het 
leven ingaat. Hij wordt geplaatst op een machinefabriek, 
waar vele belangrijke gebeurtenissen zijn leven verrijken. 
Een der jongens op de fabriek is een ware plaaggeest en dat 
brengt hem menig moeilijk ogenblik. Wim geniet evenwel een 
Christelijke opvoeding en dit heeft zulk een invloed op hem, 
dat hij zijn haat weet te overwinnen en tegenover dien jongen 
de Christelijke liefde in praktijk brengt, waardoor deze van 
vijand een vriend wordt. 
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• HELEEN DE SCHUUR VAN MARTIN HILLEN 
Jongensboek. 11-14 jaar. 152 bladz., 16 ill. 2e druk. 
Martin kan het niet vinden met z'n vader. Hij wil vooruit, 
de kleine boerenplaats moet een groote boerderij worden. 
Vader, die de druk der tijden voelt, remt. Martin loopt weg, 
verhuurt zich als knechtje in een groentenzaak. Zijn strijd 
om, onder alles, eerlijk te blijven is echt. Toch komt hij des-
ondanks met de politie in aanraking. Na veel spannende 
avonturen volgt de verzoening met z'n ouders. Het weerzien 
van hem en grootmoeder, die niet opgehouden heeft voor 
haar kleinzoon te bidden, is ontroerend. Een keurig jongens-
boek met opvoedkundige waarde. 
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W. G. VAN DE HULST ZO'N VREEMDE JONGEN 
Jongens- en Meisjesboek. 10-14 jaar. 123 blz., 12 ill. 8e dr. 
Aangrijpend is de schildering van Hans, den molenaarszoon, 
die op een middag voor Kerstmis met zijn roeiboot op een 
donkere plas verdwaalt.... Hij roeit maar, en hij roeit, en 
er is niets dan water, en kou en mist. Totdat hij eindelijk 
eenvoudig niet meer kan. Maar dan ook hoort hij, flauw, 
het geluid van zingende stemmen. Hij vat de riemen weer 
op, en roeit koortsachtig in de richting van dat geluid. Hij 
is gered. Hij bereikt de aanlegplaats, en juist bijtijds kan 
zijn moeder, die met zijn zusjes en broertjes Kerstliederen 
heeft staan zingen, hem opbeuren uit de boot.... 
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W. G. VAN DE HULST 
ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER 

Jongens- en Meisjesboek. 9-12 jaar. 115 bladz., 12 ill. 

Rozemarijntje, de leuke, levenslustige spring-in-'t-veld, is 
voor talloos velen geen onbekende meer. Van de Hulst ver-
telt nu — en als Van de Hulst vertelt moeten wij luisteren 
— hoe zij in Rooie Pier weer een trouwen vriend heeft ge-
vonden. Als zij, om een hondje uit het ijs 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? 

• 
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JEANNE MARIE STERKE JO 

Meisjesboek. 12-16 jaar. 121 bladz., 15 ill. 2e druk. 

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

155 
C. TH. JONGEJAN-DE GROOT 

ANKIE EN HAAR NICHTJE 
• 

Meisjesboek. 9-12 jaar. 140 bladz., 14 ill. 
Ankie Crommelin en haar nichtje zijn in alle opzichten ge-
heel verschillende meisjes. Ankie is 't enigszins verwende, 
leuk uitziende meisje van goede familie, die gewend is haar 
zin te doen, Ans heeft het thuis sober, ziet er niet aantrek-
kelijk uit en moet al vroeg meehelpen de zorgen te dragen. 
Ankie en haar vriendin Netty zijn vaak hooghartig tegen-
3ver Ans. In het kinderhuis, waar ze alle drie de Kerst-
vacantie doorbrengen, leeren ze door de ernstige gebeurte-
nissen daar elkaar verstaan. De nichtjes verzoenen zich. 
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K. MOREL TIJS PROOST, DE STUURMAN 

Jongensboek. 12-16 jaar. 143 bladz., 15 111. 

Een pittig, spannend verhaal, waarin de Hollandse zeelui 
blijk geven, kerels van sta-vast te zijn. 
Tijs Proost, stuurman op een Enkhuizer koopYaarder, ziet op 
een tocht naar Lissabon, hoe Philips II het den Portugezen 
niet moeilijk maakt. 
Een Hollander in Spaanse dienst komt met een volgende 
reis uit Lissabon mee naar Holland en tracht in Enkhuizen 
stemming voor Philips te wekken. Wanheer hij wil toeslaan 
blijkt zijn vergissing: Enkhuizen is en blijft voor den Prins. 

Verkleinde 
illustratie uit: 
„Onder de vlag 
van Piet Hein", 
door J. Roelink Jr. 
Zie pag. 66. 
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ALS ALLE LICHTEN 
BRANDEN Zesde druk 

KERSTVERTELBOEK, samengesteld onder 
redactie van Anne de Vries. 

Prijs gebonden in linnen band en gevat in 
kleurig stofomslag ƒ2.—. 

INHOUD 

Anne de Vries: Op de grote heide. 
Rie van Rossum: Joost en het lantaarntje. 
W. G. v. d. Hulst: Zalig zijn de barmhar- 

tigen. 
Mary Pos: Van een Zaanse molen- 

brand op Kerstavond. 
H. M. v. Randwijk: 'Hoe drie woonwagen- 

jongens en een meisje 
Jezus zochten. 

Jan H. Eekhout: Uit het leven van Stan- 
tje Stabeels. 

P. A. de Rover: De Zwerver in het ijs. 
r. Fortgens: Wat de Lichtboom in 

Romps leven betekende. 

.Men grijpe dit boek en men is klaar!" 
„Als alle Lichten branden" heeft al zoo-
veel licht verspreid voor hen, die geroe-
pen zijn te vertellen en zal nog veel meer 
licht verspreiden. Als men niet weet wat 
men zal vertellen, grijpe men dit boek en 
men is klaar." De Rotterdammer. 

KERSTVERTELLINGEN 
VOOR VOLWASSENEN 
Gebonden in linnen band en gevat in 
meerkleurig stofomslag f2.35. 

Medewerkers zijn: Ds. J. C. van Dijk, Ds. 
C. W. Coolsma, N. Faber-Meynen, Jan H. 
de Groot, Mr. Roel Houwink, Jo Kalmijn-
Spieranburg, Hendrika Kuyper-van Oordt 
en Jan H. Eekhout. 

„Het is een goede gedachte geweest van 
den uitgever, bij wien een paar goede 
Kerstvertelboeken het licht zagen speciaal 
met het oog op kinderfeesten, om nu een 
bundel samen te stellen, waarbij in het bi-
zonder wordt gedacht aan grooten. De 
vertellingen daarin gegeven leenen zich 
bij uitstek voor Kerstfeestvieringen met 
vereenigingen enz., terwijl zij ook geschikt 
zijn om in den huiselijken kring te worden 
gelezen." 

Een kostbaar Kerstgeschenk voor iedereen] 
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• W. BROOS HET VERBOND DER EDELEN 

Jongensboek. 10-14 jaar. 156 bladz., 16 ill. 

„Het verbond der Edelen" noemen de kranige jongens hun 
club van zes. Aan deze naam zit een geschiedenis verbonden. 
Het is een club die heel wat avonturen beleeft, die in haar 
clubhuis, verscholen in de duinen, heel wat besluiten neemt 
en uitvoert. Ze maken kennis met stropers, voorkomen een 
brand, helpen een oude vrouw voorgoed van haar lastige be-
lagers af. Het is een prachtboek met vele afwisselende, span-
nende momenten en een prachtige strekking. 
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LINDA ERICS DE KINDEREN VAN 
JAN VALENTIJN 

Jongensboek. 11-14 jaar. 173 bladz., 16 ill. 2e druk. 
Dit boek vertelt van Jan en Peter Valentijn. Heel goed wor-
den de karakters van de jongens, die met hun zusje bij een 
oom en tante logeren, getekend. Jan en Han Adema, Amster-
damse dokterszoontjes, logeren bij een boer in 'tzelfde dorp. 
Geen onaardige jongens, maar met de waarheid nemen ze 
het niet zo nauw. Het aardige van dit boek is, dat terwijl Jan 
en Peter heus niet als heilige boontjes worden getekend en 
Jan en Han niet als duiveltjes in mensengedaanten, het con-
trast tussen het viertal toch sterk uitkomt. 
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• A. GRIMME DE WATERWOLF VERLIEST 

Jongensboek. 12-16 jaar. 155 bladz., 19 111. 2e druk. 
Een levendig verhaal over de drooglegging van de Beemster 
in 1612. Reier is de zoon van een boer te Aalsmeer. Hij wordt 
knecht bij Jan Adriaansz. Leeghwater. Dat vindt hij fijn. 
En nu mag hij meehelpen om de Beemster in te polderen. 
Het lied van de arbeid zingt in zijn bloed. En de Beemster 
komt klaar, niettegenstaande het verraad van valsen Geurt. 
We maken hier kennis met de stoere werkers uit de 17e 
eeuw, mannen van geestelijk stavast en van groot Gods-
vertrouwen. 
Een boek, dat onze jongens zullen „verslinden". 

160 
R. VAN DER HAUW 

JONGENS UIT EEN STIL STADJE 
Jongensboek. 10-15 jaar. 249 bladz., 19 ill. 

In dit boek ruist de frisse buiten-stemming van bos en hei. 
Vijf jongens „gaan er op uit". Totdat de maat overloopt en 
er dingen gebeuren, die niet door de beugel kunnen. Dat 
gaat dan natuurlijk verkeerd, en zij het nog niet zo dade-
lijk, toch komen de jongens tot het inzicht dat het een heel 
andere kant uit moet, en dat belijdenis van schuld ten slotte 
heel wat rustiger stemt dan het verzwijgen van bedreven 
kwaad. 
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT GOUDHAANTJE 

Meisjesboek. 10-14 jaar. 149 bladz., 16 111. 2e druk. 

Elsje's moeder is jaren geleden gestorven. Vader kan niet 
voldoende zorg aan de opvoeding besteden en wanneer hij 
naar Indië vertrekt, gaat Elsje naar familie in Den Haag. 
Deze familie is allerminst van Christelijken huize en Elsje 
kan het vaak heel slecht met haar twee deftige nichtjes 
vinden. 
Op school komt zij in contact met een zang-lerares, die ook 
nog haar moeder les gaf. Zij vertelt Elsje van den Heere 
Jezus, waardoor er in Elsje's leven en houding veel verandert. 

H. KINGMANS VEERTIEN MAN IN EEN BOOT 

Jongensboek. 12-15 jaar. 153 bladz., 16 ill. 

Stuurman Leeman brengt zijn gezin naar Batavia en neemt 
dan op last van de Compagnie deel aan een onderzoekings-
tocht naar bemanning en lading van een schip, dat vergaan 
is. Leeman moet tijdens stormweer met 13 man in een boot 
op verkenning uit. De storm wordt zo hevig, dat ze niet meer 
naar het schip kunnen terugkeren. Door den roekelozen 
kapitein aan hun lot overgelaten, trachten ze later in een 
open boot Batavia te bereiken. Heerlijk is op die tocht het 
geloofsvertrouwen van Leeman. 

BASIL MATHEWS 
LIVINGSTONE - DE PADVINDER 

Jongens- en Meisjesboek. 10-16 jaar. 185 blz., 15 ill., 3e druk. 

Een mooi boek over een groot man, nl. den zendeling-ont-
dekkingsreiziger Livingstone, die zijn leven heeft toegewijd 
aan een grote zaak. 
Hij wordt hier getekend als zendeling, die veel onbekende 
dingen uit het zwarte werelddeel aan het licht bracht en 
ontsluierde. 
Dit boek ontwikkelt, verwarmt en verrijkt. Het zal een spoor 
nalaten in menige jongensziel. 

J. VAN WESTENBRUGGE TOT ORANJE VERTROK 
Jongensboek. 12-16 jaar. 152 blz., 16 ill. 

Dit boek handelt over de laatste jaren van het stadhouders-
schap van Willem V, terwijl het tevens de lotgevallen be-
schrijft van de vissersfamilie Pronk te Scheveningen. Deze 
familie maakt heel veel door, maar ervaart in de moeilijk-
heden, dat hun Helper groter is dan alle nood. 
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W. BROOS DE MULO-JAREN VAN 
GERT v. SANTEN 

Jongensboek. 12-16 jaar. 212 bladz., 21 ill. 2e druk. 

In een levendige stijl verhaalt de schrijver de geschiedenis 
van een boerenjongen uit een kleine, financieel sterk achter-
uitgaande familie. Gert brengt enige jaren door op de Mulo-
school tussen stadsjongeheertjes en.... bezwijkt voor de ver-
leiding van 't meedoen. Gelukkig vindt Gert de juiste weg 
weer. 
„We bevelen dit royale, goedkope, echt Christelijke boek 
hartelijk aan." 

•rwee 
"ovetwirmaars' 

W. BROOS TWEE OVERWINNAARS 
Jongensboek. 10-16 jaar. 205 bladz., 26 ill. 2e druk. 

Tussen Jelle Dijkstra en Piet Scheffers, twee vrienden, is 
door verschillende oorzaken verwijdering ontstaan. Weder-
zijdse plagerijen doen de haat groeien. De leider van hun 
vriendenclub staat machteloos, de ouders wenden hun in-
vloed aan en in hun beste ogenblikken willen de jongens ook 
wel anders, maar telkens vlamt de haat weer op. Hun natuur 
is hun te sterk. Maar.... waar Christus komt, daar sterft 
de haat! Piet heeft Jelles oude hond doodgesard, maar Jelle 
weet, bij een watersnood, na zware strijd, Piets hond van de 
dood te redden. Die daad brengt hen weer geheel tot elkander. 
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010 HELEEN REINA'S EERSTE H.B.S.-JAAR 
Meisjesboek. 12-16 jaar. 174 bladz., 24 ill. 3e druk. 

Reina, een predikantsdochter, moet naar een H.B.S., in 
de naburige stad. Hier komt zij vele malen in conflict met 
de andere leerlin„en, die meestal uit een andere omgeving 
komen. Deze conflicten worden door haar eigen fouten, als 
jaloersheid, drift, enz., nog verergerd. Mede door de bekering 
van Reina's vriendin en haar vader, wordt duidelijk de rijk-
dom van het Christelijk leven tegenover de werelddienst in 
het licht gesteld. 

168 

K. MOREL DE GROTE GOUVERNEUR 
Jongensboek. 10-16 jaar. 194 blz., 10 ill. 

Wij leren Jan Pietersz. Coen kennen als jongen, als leerling 
in de handel te Rome, als onder-koopman voor de Com-
pagnie in Indië, als Gouverneur-generaal. 
We zeilen met hem mee op zijn tochten om het gezag der 
Compagnie te bevestigen en uit te breiden, en zijn getuige 
van zijn vroomheid, zijn stalen moed, zijn ijzeren wilskracht. 
Tenslotte verwijlen wij aan zijn sterfbed. De grote man, 
klein voor zijn God, sterft, in den Heere gerust, ver van zijn 
vaderland. 
Een prachtig verhaal! 
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P. STOOTHAMER 
DE VRIENDSCHAP VAN EEN KONINGSKIND. 

Jongensboek. 14-16 jaar. 190 bladz., 20 ill. 2e druk. 

Dit boek vertelt van de vriendschap van twee ouderloze jon-
gens, Miek en Peter. Miek is een pracht-karakter; hij is een 
zigeunerszoon, die op school komt in Peters dorp. Van meet 
af vinden de jongens elkaar. Allerlei avonturen beleven ze, 
allerlei kattekwaad halen ze uit, maar „slecht" zijn ze nooit. 
„Jachin" zegt: „Het hoofdstuk, dat de Kerstavond beschrijft, 
behoort tot het beste, dat we op dit gebied in meer dan der-
tig jaar onder de ogen kregen."  

N. VERSCHOOR-VAN DER VLIS 
TOEN JOP VAN SCHOOL KWAM 

Meisjesboek. 12-15 jaar. 166 bladz., 13 ill. 
Jop durft het aan. Zij is een moedig huishoudstertje in de 
tijd dat moeder elders een rustkuur doet. Maar hoe moedig 
Jopje haar taak ook aanpakt, zij kan niet voorkomen dat er 
verschillende dingen verkeerd gaan, helemaal verkeerd. Zij,  
maakt heel wat mee tijdens moeders afwezigheid. Wanneer 
een van de zusjes wegloopt, is de spanning groot. Toch houdt 
Jop vol. Ze vindt veel steun bij vader en ziet 's avonds vaak 
naar de tekst, die zij bij haar vertrek van school kreeg: „Zon-
der Mij kunt gij niets doen". In deze tijd heeft ze de waar-
heid van deze woorden ervaren. 
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Een eis Dan deze tijd: 

Vroeg bestellen! 
Zorg dat de kerstboeken voor Uw kinde-
ren in ieder geval op tijd worden thuis-
bezorgd 

Bestel ze vroeg! 
61.  
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RIET CHARDON TRIX HEEFT EEN BAANTJE 

Meisjesboek. 14-17 jaar, 188 bladz., 16 ill. 

Als Trix in bezit is van het Mulo-diploma, zoekt ze een 
baantje. Zij vindt het op het kantoor van een dagblad. 

tr Op gezellige wijze wordt verteld van haar kantoorervaringen, 
maar ook van haar huiselijk leven en van een kampeertocht th z met drie vriendinnen. Nu eens is Trix spontaan en hartelijk, 

k dan opvliegend driftig of handelt zij ondoordacht. Maar 
steeds heeft zij onze sympathie. 
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W. G. VAN DE HULST GERDIENTJE 

Jongens- en Meisjesboek. 11-15 jaar. 235 blz., 26 ill. 6e druk. 

„Een arbeidzaam gezin wordt door de vijandschap van een 
rijken boer bedreigd. Tegenspoed en tegenwerking brengen 
den armen vrachtrijder aan de rand van de ondergang en de 
wanhoop dreigt hem tot een misdadiger te maken en dooft 
het geloofsvertrouwen. God neemt echter zowel den trotsen 
rijke als den opstandigen arme in Zijn leerschool. En het 
leed heiligt hen. God gebruikt daartoe de kleine Gerdientje, 
een schat van een kind, door en door natuurlijk en toch een 
kleine heldin." „Kind en Zondag". 
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D. MENKENS—v. d. SPIEGEL MIEPS HARTEWENS 

Meisjesboek. 12-15 jaar. 187 bladz., 18 111. 

Door financieel minder goede omstandigheden moeten Mieps 
ouders een nichtje in huis nemen. Miep doet niet altijd aar-
dig tegen Rie, het nichtje, dat niet zo goed kan leren en om 
haar gezondheid moet denken. Eenmaal gaat Miep zover, dat 
ze uit wantrouwen een brief, voor Rie bestemd, opent. Dan 
ervaart ze tot haar beschaming, dat haar nichtje juist heeft 
getracht haar te helpen om op de Kweekschool te komen. 
Miep wordt verlost van haar opstandigheid. Samen :I.... 
moeder maakt zij een vacantiereis naar Zwitserland, da..anze 
uitgenodigd door Rie's oom en tante. 
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K. NOREL PIONIERS IN ZUIDERZEELAND 410 

Jongensboek. 12-17 jaar. 185 bladz., 21 ill. 2e druk. 

Een krachtig, gezond boek, waarin de ontwikkeling van de 
bedrijvigheid in een pas gewonnen land wordt beschreven. 
Vol jongensavonturen, zwempartijen en zelfs jacht op stro-
pers. 
Er groeit in dit nieuwe land een hechte vriendschap tussen 
veldwachter Kool en het gezin Laernoes. Veldwachter Kool 
vindt met zijn gezin door de vriendschap en de Christelijke 
levenswandel van Laernoes en de zijnen de weg ten leven. 
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P. STOUTHAMER • 
DE MOLENS BIJ DE PLASSEN 

Jongensboek. 11-16 jaar. 205 bladz., 30 ill. 

Een spannend jongensboek, waarin ontzaglijk veel gebeurt. 
Avonturen met stropers en dieren. Jaap woont op een 
van de twee molens bij de sluis, die toegang geeft tot de 
plassen. Samen met zijn vriend leert hij op het „Vogeleiland" 
de dierenwereld kennen en liefhebben. Als grootvader sterft, 
komen er moeilijkheden. Door oneerlijke handelingen wordt 
hun de zorg voor molens en sluis ontnomen. Maar nadat 
Jaap hun grootsten vijand van de verdrinkingsdood heeft 
gered, wordt al het onrecht hersteld. Tenslotte komt van een 
verloren gewaanden oom uit Indië bericht. Daarmee is het 
grote verdriet uit grootmoeders leven verdwenen. 
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ALBERT ZAAIER PIONIERS EN PAPOEA'S 

Jongens- en Meisjesboek. 12-15 jaar. 189 bladz., 15 111. 

De jongens en meisjes, die de vorige boeken van Albert Zaaier 
verslonden hebben, zullen ook weer naar dit boek grijpen. 
Hierin worden de lotgevallen van den zendeling Kozijnse en 
zijn vriend Habébé beschreven. De spanning ontbreekt niet. 
Een bezoek aan een Papoeadorp, de geheimzinnige ver-
dwijning van een moeder en zoon, een aardbeving en ten-
slotte de viering van het Kerstfeest, waarbij tevens de ont-
knoping van het raadsel, waarmee Kozijnse en Habébé geen 
raad wisten. 
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W. BROOS EEN „ZESDAAGSE" IN DE WIGWAM 

Jongensboek. 12-15 jaar. 229 bladz., 16 ill. 

Onder leiding van mijnheer De Groot gaan enkele leden van 
de jeugdclub „Jonge Kracht" kamperen op de Veluwe. Het is 
een pracht tocht en een fijne week, waarin ze volop genieten. 
Ze maken van alles mee. Het ergste is wel, dat op een nacht 
twee fietsen worden gestolen. De daders worden gevonden. 
Maar daar ging heel wat aan vooraf. Het verblijf wordt ge-
sloten met een mooi kampvuur, waarbij de leider een verhaal 
vertelt. Ze hebben genoten, veel gezien en veel gehoord. 
Dankbaar gaan ze weer naar huis. 

178 

DR. J. C. VAN DER DOES 
KWIKKIE VAN HELLEVOETSLUIS 

Jongensboek. 13-17 jaar. 248 blz. 18 ill. 

Kwikkie, een Hollandse jongen, gaat, als zovelen, het zeegat 
uit en klimt op tot stuurman van een oorlogsschip. Na een 
gevecht, waarbij gevangenen worden gemaakt, slaagt één 
hunner er in hem over boord te laten vallen. Het zoeken is 
vruchteloos, en men neemt aan dat Kwikkie verdronken is. 
Hij weet echter de kust te bereiken, wordt gevangen genomen 
en veroordeeld tot de galeien. Onderweg kan hij evenwel ont-
vluchten met een Fransen predikant, den vader van een der 
galeislaven. Na veel wederwaardigheden weten zij Holland te 
bereiken. 
Een prachtboek. 
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W. G. VAN DE HULST 

JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN 

Jongensboek. 10-16 jaar. 248 bladz., 20 ill. 12e druk. 

De titel zegt ons ouderen genoeg! Dit excellente jongensboek 
behoeft geen aanbeveling. Het is een van de meest gelezen 
jongensboeken sinds vele jaren. 
Niet minder dan 11 drukken tot een totaal van meer dan 
90.000 exemplaren werden door onze jongens, maar ook door 
onze meisjes stukgelezen!! 
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TOM EN LO 
BERRENDIEN DE BART 
Met 19 tekeningen van Annie v. d. Ruit. 142 bldz. 
„Een aardig, fris boek voor onze jongens. De 
schrijfster is er goed in geslaagd haar boek tot 
een boeiend geheel te maken. De tweelingen Tom 
en Lo hebben heel verschillende karakters. Al 
dadelijk bij 't begin leren we ze kennen: Tom, de 
musicale, wat dromerige jongen, die rustig zijn 
weg gaat en wiens voornaamste zorg is dat hij 
op school nu niet zo héél gemakkelijk mee kan. 
— en Lo, de dolle dries, no. 1 van de klas, altijd 
paraat en vol levenslust, maar.... innerlijk meer 
kwetsbaar dan men achter zijn luidruchtigheid 
zou vermoeden." 

Lectuurgids. 
STER-SERIE GEBONDEN f1.30 

INDISCHE JONGENS 
A. C. TER GOUW 

Met 20 tekeningen van Sierk Schr6der. 156 bladz. 
„In dit boek vertelt de schrijver de spannende 
belevenissen van een troepje stevige schooljon-
gens, eerst op hun vrije middagen in Batavia en 
later in hun vacantie. Die vacantie vooral is 
iets heerlijks. De heele „Verkennersclub" wordt 
als belooning voor een met goed gevolg afge-
legd toelatingsexamen tot de H.B.S. door een 
koffieplanter te logeeren gevraagd. Dan begin-
nen pas goed de avonturen en verkennings-
tochten. Een prachtig boek. Spannend, interes-
sant, leerrijk en prettig vlot geschreven." 

De Avondpost. 

STER-SERIE GEBONDEN 1'1.30 

DE DOLLE DRIESSEN 
A. GRIMME 
Met 22 tekeningen van Sierk Schrf5der. 155 bladz. 
„'t Is goed, vlot geschreven, geeft het jongens-
leven zooals dit is en zal daarom de aandacht 
der jeugdige lezers tot het einde spannen, waar-
door de opvoedende beteekenis, die het verhaal 
heeft, ook het best tot haar recht komt." 

De Standaard. 
„We kunnen ons levendig indenken, dat onze 
jongens daarin zullen smullen. Niets dan lof 
voor dit frissche, spannende jongensboek, dat 
een keurig uiterlijk kreeg." 

Pniël. 

STER-SERIE GEBONDEN f1.30 
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Onder de vlag van Piet Hein 
DOOR J. ROELINK Jr. 

Prijs gebonden 
Met stof omslag in vier kleuren f2.90 
van G. D. Hoogendoorn 

Over moedige mannen uit ons roemrijk verleden. 

Door dit boek waait een krachtige, verfrissende zeewind. 
Hier is spanning en avontuur, maar bovenal léven. Hier 
is de woeling van • de zee en de verbitterde strijd van 
stoere Hollandse zeelieden. e 
De grote verdienste van dit historische verhaal is voor-
al, dat het op zo buitengewoon spannende en directe wijze 
het leven van deze prachtkerels uitbeeldt. Zeldzaam goed 
is de figuur van Piet Hein getroffen. — Een man die weet 
was hij wil. Een moedige Hollander in hart en nieren. 
Niet alleen als „held" van de Zilvervloot, maar ook als 
vlootvoogd, als organisator en hervormer van de oorlogs-
vloot leren wij hem kennen. Ook als mèns. Zonder branie. 
Dapper, eerlijk en gelovig. Eenvoudig en oprecht, maar 
met een ijzeren wil. 
Voor een jongen kerel met Hollandse durf en doorzet-
tingsvermogen, zoals Maarten Roodt, is het goed varen 
onder zijn beroemde vlag. Op de eerste reis wordt in een 
vermetel gevecht, waarin ook Maarten zijn aandeel heeft, 
de uit 26 schepen bestaande Spaanse vloot overmeesterd. 
Op de tweede wordt hij het slachtoffer van wraak en een 
laaghartige *errader-Hollander ontfutselt hem waarde-
volle geheimen over de vloot van Piet Hein. Zijn derde 
reis maakt hij op de oorlogsvloot. In een heftige strijd, 
waarin met de Duinkerker kapers wordt afgerekend, sneu-
velt zijn groten beschermer Piet Hein. 

Hier is een boek dat Opbeurt en tevens respect afdwingt 
voor al de „helden", die de eeuwen door de gevaren der 
wereldzeeën trotseerden en de naam van Holland hoog-
hielden en nieuwe roem brachten. 

Er zit firt in dit boek! 
Er zit léven in! 
Rust niet voor ge het in huis hebt! 

Een boek om vóór te 
lezen, 

om zèlf te lezen 
en 

anderen ter lezing 
te genen 



EEN ZEEMANSJONGEN IN 1811 
DOOR C. VERMEER 

• Jongensboek. 13-12 jaar. 244 bladz. 

Neen niet thans kans, avontuurlijke boeken te schrijven, 
en boeiend én opbouwend zijn, smals de pennevrucht 

van C. eermeer er ook een ie. 
Dit verhaal uit den tijd dat Holland reeds san de kluisters 

waarin Napoleon het geheeld had. vertelt  cao 
van een Vlaardingschen jongen, die aan boord van een 
Wascheraschuit, welke door de Engelsche blokkade heen-
breekt, een tocht meemaakt naar IJsland, en bij terug-
komst in het vaderland wegens smokkelarij met de rest 
der bemanning 

Ik 
een Pran.sche gevangenis terecht komt. 

De schrijver heeft aantrekkelijk gegeven gelegen- 
heid te over, die hij dookgoed heeft gebruikt, om een beeld 
te geven van dien tijd. 
Het boek is keurig veraorgd en is voorden van een aan- 
trekkelijken band." De Nederlander. 
Gebonden JUK 

• fErl ZI.E.."611110141-1  

in 1811 

PIT 
DOOR GREETH GILHUIS-SMITSEAMP 
Stotanslag en Illustraties van H. en J. Bottema. 

Hen boek voor meisjes van 15-1E1 jaar dat een groot suc-
ces tegemoet gaat. tiet is een Loeiend boek, dat van hand 
tot hand aal gaan — dat aal werden stukgelezen! 
llie gebeortenisrijke geschiedenis van Pit ten Bergs is fris, 
prettig. vrolijk en toch ernstig geashreven. 
Haar vader is leraar aan 

ander
eks. 

 ster
p  thuis 

in het grote gezin; van dore kinderen is  één gym-
nasiast, één student en 

zonde
rnderwijzres. De prettige 

aleer in het gezin komt dit met veel woorden te 

zen
zeggen duidelijk naar voren en we volgen met grote he-

lling het wel en wee van het aympathieke leraars- 
g . Reel vermakelijke pagina's zijn dle, welke handelen . 
over de „hit", die een poosje dienst doet in het gezin. Hier 
geeft de schrijfster volkshumor van het ware soort. 
Gebonden IE—. 

BALLINGSCHAP IN ST. TROPEZ 
DOOR AH VISSER Jongensboek. 14-18 Jaar. 
Stofomslag en illustraties van Jan Luis. 
Gijsbert, jongen uit eenacematm- mkoopvaardersgeslacht, 
zal aan boord van „De Keten", een schip van de 0,Ind. 
Comp., als ,schrilver" meegaan naar Indië. Het schip 
wordt overvallen door seerovers, nadat eerst een deel der 
bemanning muitend het schip verlaten had. 
Gijabert, de kapitein en de dimmen komen levend in 
handen van de kapers, die se naar het seeroversnest et. 
Troop ez (aan de Midd. Zee) voeren. Het wordt een tijd  vol 
avonturen, zowel voor den kapitein, die bevelhebber over 
een kaperschip wordt, als voor den stuurman die niet wil 
toegeven en telkens poogt te ontvluchten, en Gijsbert, die, 
eerst gevangen; later els .sehrliver-tolk" een behoorlijke 
mate van vrijheid krijgt. Wanneer de brutaliteit van de 
rovers te groot wordt, komt De Ruyter om hen te tuchti-
gen. Gijsbert kan mi naar het Vaderland terugkeren. 
Een boek met spannende kaper- en RehtavontUren 
Gebonden 12,—, 
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doorW.4.VAN DE HULST 
,G.F. C ALLENBACH.N UKECen 
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HOBBEMA-STATE 
K. NOBEL 
Geïllustreerd met 22 prachtige tekeningen van 
C. Jetses. Omslagtekening van Jan Lutz. 

De bekende criticus Dr. C. Tazelaar is zo 
uitbundig in lof voor het stoere Jongens-
boek van K. Norel: „HOBBEMA-STATE", 
dat hij er een geheel artikel aan wijdt] 
„Een voortreffelijk jongensboek. Dat ik voor de 
bespreking van een jongensboek de ruimte van 
een — zij het kort — artikel gebruik, is om op 
het te behandelen boek HOBBEMA-STATE van 
K. Norel, in 't bijzonder de aandacht te vestigen. 
We hebben zulke jeugdboeken nodig en be-
groeten ze met vreugde." 

Dr. C. TAZELAAR. 

GEBONDEN ƒ2.— 

JAAP HOLM EN VN 
VRINDEN 

(GROTE UITGAVE) 
W. G. VAN DE HULST 
Tekeningen van Sierk Schrijden 235 blz. 

„Moeten wij dit prachtige jongensboek nog nader 
bij onze lezers inleiden? Ons dunkt, dat zulks wel 
overbodig mag heeten. Wij voor ons hebben 
„Jaap Holm" nogmaals van a tot z „doorge-
nomen" en weer trof ons de frischheid en de 
diepe ernst, die Van de Hulst in zijn geesteskind! 
wist te leggen." 

De Nederlander, Nov. '35. 

GEBONDEN ƒ2.— 

HERRIE-LE'Ti 
NEL VAN DER VLIS 

Met 6 illustraties van jan Lutz. Gevat in meer 
kleurig stofomslag. Grote geb. uitgave. 3e dru 

„Wat zullen ze meeleven met die dwaze, g 
voelige en toch flinke Let, met haar drie vrie 
dinnenl Prachtig-juist wordt dit klaverblad v 
vier (zoals Jan Lutz ze zo fijn-geestig op de mi 
slag samenvatte) geschetst, met hun onderling 
weer zo verschillende karakters. Raak weerga} 
geven en fijn behandeld, is de positie van hal 
meisje uit het werkmansgezin, in de H.B.S.-klas.: 

De Jonge vrou 
GEBONDEN ƒ2.— 



FRAAIE UITVOERING 

FORMAAT 32 X 25 c.M. 

DE AANKOMST VAN DE HERDERS 
Naar de schilderij van H. Lerolle 

BijBelse kunst 
De platen van deze serie zijn door hun bijzonder fraaie uit-
voering een sieraad voor elk vertrek, en vallen door de bui-
tengewoon lage prijs onder ieders bereik. Ook zijn ze daar-
door zo bij uitstek geschikt voor verspreiding op grote schaal. 

SLECHTS 10 CENT PER EXEMPLAAR 
Bij getallen, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar keuze 
van den besteller, zijn de prijzen als volgt: 25 ex. á 1'0.08; 
50 ex. á ƒ0.07; 100 ex. á .0.06; 250 ex. á ƒ0.05. 
Bij bestelling is het voldoende op te geven: „Platen Bijbelse 
kunst", met vermelding van het nummer. 
De platen zijn zelf niet genummerd, doch hebben tot onder- 
schrift 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 
6. Gèthsemané J. H. F. Bacon 
7. Gethsemané Heinrich Hofmann 
8. Het berouw van Petrus 
9. Jezus voor Pilatus 
10. Zie, de menschl 
11. De vrouwen bij het graf 
12. De Emmausgangers 
13. De aankomst der herders 
14. Simeon in den tempel 
15. De lofzang van Simeon 
16. De wijzen uit het Oosten 
17. De vlucht naar Egypte 
18. Laat de kinderen tot Mij komen  

19. Het verloren schaap 
20. Jezus weent over de stad 
21. Jezus slapende in het schip tij-

dens den storm 
22. Jezus en de Emmausgangers 
23. De verderver der eerstgeborenen 

in Egypte 
24. De vrouwen bij het graf 
25. Aanbidding der herders 
26. Abraham zendt Hagar en Ismaél 

weg 
27. Een zaaier ging uit om te zaaien. 
28. De barmhartige Samaritaan. 
29. De goede Herder. 
30. Jezus leert zijne jongeren 
31. De schat in den akker ' 
32. De opwekking van het dochtertje 
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ROOSTERS 
NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING 

Deze Rooster verschijnt in twee 
editie's, een voor kinderen van 
8-13 jaar, en één voor kinde-
ren van 5-8 jaar. 
Deze beide roosters geven de-
zelfde onderwerpen voor kleinen 
en groten, echter niet onder-
scheiden vertelstof, terwijl bij 
de keuze van de teksten en ver-
zen, die voor uit het hoofd leren 
zijn gegeven, er rekening mee is 
gehouden, dat van de kleinen 
minder moet worden gevraagd 
dan van de groten. 

Bestelling dient te geschieden uit-
sluitend aan het Bureel der N.Z.V., 
Bloemgracht 79, Amsterdam. Bij de 
bestelling geve men duidelijk aan 
of men 
Roosters voor Groten (blauw om-
slag), B, of voor Kleinen (rood om-
slag), A, wenst. 
De prijs bedraagt, ongeacht het 
aantal exemplaren, dat besteld 
wordt, 1'052 per • 10 ex. porto- 
kosten, mits de bestelling plaats 
heeft voor 31 December 1941. Bij 
bestelling na die datum bedraagt 
de prijs f0.62 per 10 ex. + porto-
kosten. 
Kleinere of grotere aantallen naar 
verhouding. 
Roosters kunnen niet worden be-
steld via den boekhandel. 

Wat deze roosters verder onder_ 
scheidt van alle andere is, dat 
daarin elke maand een Zen-
dings-Zondag is opgenomen. 
Telkens op de tweede Zondag 
der maand is een afzonderlijk 
blaadje ingevoegd) dat aan 't 
houden van die Zendings-
Zondag herinnert en op de keer-
zijde een zendingslied geeft. 
Voor die Zondagen kan men 
dus den kinderen twee strook-
jes meegeven.- 

ENIGE UITGAVEN D 
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nzvBLOEMGRACHT 79 - AMSTERDAM - GIRO 8521 

Alle 
hiergenoemde 
uitgaven zijn 
te bestellen 
uitsluitend bij 
het Bureel 
der N.Z.V. 

De Cursus-Periodiek. Schriftelijke 
cursus tot vorming van den Zon-
dagsschoolonderwijzer. 4 jaargan-
gen, elk van 12 nummers, compleet 
f6.25 (porto inbegrepen): Per jaar-
gang afzonderlijk bedraagt de prijs 
ƒ1.65 (porto inbegrepen). 
Steenen des aanstoots. Een poging 
tot wegneming van het aanstote-
lijke en tot oplossing van het 
schijnbaar tegenstrijdige in de 
Heilige Schrift. Naar het Hoogduits 
van S. Limbach. Prijs ingenaaid 
f2.00; gebonden f2.75; voor leden 
der N.Z.V. (te bestellen aan het 
Bureau der Vereniging) ƒ1.05 
(excl. porto). 
Van het Oude Volk en het Oude 
Boek door L. C. Post. Prijs inge-
naaid met Vragenboekje f2.75; 
voor leden der N.Z.V. (te bestellen 
aan het Bureau der Vereniging) 
ƒ1.05 (excl. porto). 
Davids leven en werk door Ds. J. 
Ph. Eggink. Prijs ingenaaid' ƒ1.75; 
voor leden der N.Z.V. (te bestellen 
aan het Bureau der Vereniging) 
ƒ0.55 (excl. porto). 
De aantrekkelijkheid van den 
Bijbel. Een lezing door Ds. J. Ph. 
Eggink. Prijs /0.27. 
De kennis van de kinderziel voor 
den Onderwijzer, door Dr. G. P. 
Marang. Prijs gecartonneerd ƒ0.16 
(excl. porto). 
Ons Zondagsschoolwerk door N. G. 
J. v. Schouwenburg. Handboek ten 
dienste van de Zondagsschool. 
Prijs ƒ1.90 (porto inbegrepen). 
Overeenstemming der Evangeliën, 
door Dr. G. P. Marang. Dit boekje 
bevat de tekst van de vier Evan-
geliën, voor zover ze betrekking 
hebben op de Lijdensgeschiedenis 
en de Opstanding met de Verschij-
ningen, naast elkander afgedrukt. 
Prijs ƒ0.16 (excl. porto). 

Een verzameling van de 7 in het 
Nieuwe Testament genoemde mun-
ten, in een kaart vastgehecht, met 
uitvoerige handleiding over het 
Oud-Joodse geldwezen. Prijs /1.05 
(excl. porto). 
Vertellingen uit den Bijbel door 
W. G. v. d. Hulst. Oude Testament 
en Nieuwe Testament. Prijs per 
deel 0.40 (excl. porto). 
Kaartje Palestina. Prijs /0.37 (excl. 
porto). 
Vroeger en Nu. Geschriftje voor 
ouders, te gebruiken bij Huisbezoek. 
Per ex. /0.01. 
Muziek-Zangbundel „Wie zingt 
mee?" Samengebracht door Dr. G. 
P. Marang en L. C. Post. Kwarto 
formaat, gecartonneerd Prijs /0.80 
(excl. porto). 
Tekstboekje „Wie zingt mee?" 
0.11; bij 25 ex. of meer á, ƒ0.09 
(excl. porto). 
Liturgieën voor de feestdagen. 2 
Liturgieën voor Kerstfeest en 1 
voor Pasen, met muziek. Prijs f0.27 
(excl. porto). 
Tekstboekjes van de Liturgieën 
voor de feestdagen. 9.07; bij 25 ex. 
of meer á /0.05 (excl. porto). 
Liturgieën (4 pag.). 5 soorten voor 
Kerstfeest, 2 voor Pasen, 2 voor 
Pinksteren. Prijs: 50 ex. /0.80; 
100 ex. /1.30; 200 ex. f2.50; voor 
elke 100 ex. méér /1.— (excl. porto). 
Map voor het bewaren der maand-
nummers van „Kind en Zondag" 
/0.27 (excl. porto). 
Klasseboekje voor den Onderwijzer 
(bevat gelegenheid voor allerlei 
aantekeningen betreffende woon-
plaats, schoolverzuim, enz.). Elk 
boekje biedt gelegenheid voor 20 
namen. Prijs /0.08 (excl. porto). 
Linnen stempelband voor een jaar-
gang „Kind en Zondag" voor leden 
der Vereniging /0.80 (excl. porta). 

NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING 
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van óe utstrenten 

Deze bekende serie gekleurde 
zwaar papier. De bijschriften 
zijde gedrukt. 
Formaat 16 X 121/2  c.M. 
PRACHTIG UITDELIN 

Uitsluitend per compleet 
stel verkrijgbaar 

platen is gedrukt op 
zijn op de achter-. 

 

ONDERWERPEN ZIJN: 

Voor mooi 
uitdelings-
materiaal: 
Van de Hulst 
prenten! 

72 

Abraham vertrouwde op God, 
maar Lot niet. Gen. 15-22. 
Jacob en Ezau, de twee 
broeders. Gen. 25-33. 
De droom, die toch uitkwam. 
Gen. 37-47. 
Wie was toch die strenge 
heer? Gen. 42-45. 
Uit het leven van Mozes. 
Ex. 2. — Deut. 34. 
God waakt over ons. Ex. 
12-16. Num. 11. 
De intocht in het beloofde 
land. Jozua 3-6. 
David, de man naar Gods 
hart. 1 Sam. 16-26. 
Koning Achab en de profeet 
Elia. 1 Kon. 17-21. 
Uit het leven van Elisa. 
2 Kon. 2-6. 

Een kindeke geboren.. 
De Heere Jezus en Zijn dis- 
cipelen. 
Naar Zijne heerlijkheid terug. 
Jezus, de Heiland. 
De medelijdende Heiland. 
„Komt tot Mijl" 
„Dat deed Ik voor u!" 
Als Jezus kwam  
Verraden! verlaten! ver- 
loochend! 
„Ik zal met u zijn!" 
God riep hem en hij luis- 
terde. Hand. 9-13. 
Paulus, de knecht des Hee- 
ren. 
Paulus, een gevangene. 
In Gods hoede veilig! Hand. 
27-28. 



• e, -.... -~.-__.... 
- Rede voor het &n.® 
teder, die al 't leven voedt,i: 
oog onze tafel metitiv zegen.; 

5 en drenk ons met dit goed) 
e milde hand verkregenm

I" op voor overdaad 0115 wachtten; 
won5 gedragen als't behoorto ir 
ons het hem.elschebgbadttell; ' 

rk onze zielen door  Wflibordi 

FORMAAT 12 X 16.5 c.M. 

ulóen REq€ S 

 

DEZE SERIE 
BESTAAT UIT 

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 
KRUISWO ORDEN 

I GEBED DES HEEREN 

K DE ZALIG- 
SPREKINGEN 

Gedrukt in frisse kleu-
ren. Zeer geschikt voor 
uitdeling. U kunt de 
kaarten desgewenst ge-
sorteerd ontvangen. Bij 
bestelling is het vol-
doende op te geven: 
„Gulden regels", met 
vermelding van letter 
der gewenste soort. 
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!,lt gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan 

i:ektering gedaan is, wetende, van' wiep gij het 

'een] hebt; en dat gij van kintis af de heilige 

.riffen gewetcn hebt, die tt wijs kunnen maken tot 
gheid, deer het gelonk, hetwelk in Christus Jezus. is. 

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

3 9k 

Verkleinde afbeelding van Diploma A Verkleinde afbeelding van Diploma B • 

Formaat 301/2  X 221/2  c.M. 

DE PRIJZEN ZIJN 
1-24 ex  x ƒ0.15 
25-49 ex. . . á f0.14 
50-99 ex. . . . . à ƒ0.12 
100 of meer ex.. . à .0.10 

IN FRAAIE KLEURENDRUK VERZORGD. ZEER GESCHIKT OM UITGE-
REIKT TE WORDEN AAN LEERLINGEN BIJ HET VERLATEN VAN ZON-
DAGSSCHOOL OF CHRISTELIJKE SCHOOL. OP VERZOEK KUNNEN WIJ 
ZORGDRAGEN VOOR HET DRUKKEN VAN EEN INSCHRIFT, TEGEN 
BILLIJKE VERGOEDING ( ± ƒ4.—) 

D I PI O MA'S 
74 



- FORMAAT 
25 X 39 c.M. 

EEN MODERN UITGEVOERD 

DIPLOMA 

IN FRAAIE KLEUREN GEDRUKT; OP MOOI 

STEVIG PAPIER. 

ELKE GEWENSTE TEKST WORDT TEGEN 

BILLIJKE VERGOEDING GRAAG DOOR ONS 

INGEDRUKT (± f4.—). 

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

Mj ben  kERSt 
BOOM 

DRIE KERSTVERTEL-

LINGEN DOOR CA-

THARINA BRONSVELD 

EN JAN BLOCXMAN. 

PRIJS 1'0.30 

Dit bundeltje, dat een om-

vang heeft van 93 blad-
zijden, bevat de volgende 
vertellingen: 
Stille nacht — heilige 
nacht. Hoe het ontstond en 
de wereld inging. Naverteld 
door Catharina Bronsveld. 

Grootvaders Kerstboom, 
door Jan Blocxman. 
Hoe zal ik U ontvangen? 
door Jan Blocxman. 
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Bestaande uit de series A en B, 
met in elke serie 12 kaartjes. 

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 ge-
nade — Ik mag zoo gaarne hoo-
ren — 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 B zijn verschenen: 
Kom" tot uw Heiland — Heer, ik 
hoor van rijken zegen — Waar 
liefde woont — Stille nacht — 
Welk een Vriend is onze Jezus —
Laat ieder 's Heeren goedheid lo-
ven — Van TI zijn alle dingen —
'k Wil U, o God, mijn dank be-
talen — Zij zal ons niet berouwen 
— Wie maar den goeden God 
laat zorgen — Beveel gerust uw 
wegen — Juich garde, juich alom 
den Heerl 

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

Formaat 6 X 8 c.M. 

PRIJS: 

PER ENVEL. VAN 12 HAARTJES  f0.10 
BIJ 25 ENVELOPPEN, PER ENV.  f0.07 
BIJ 50 ENVELOPPEN, PER ENV.  fl:LOS 

BIJ 100 ENVELOPPEN, PER ENV.  f 0.05 

Bij bestelling op te geven Zon-
dagsschoolkaartjes Serie A of 
Serie B. 
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(130ease (13eganiistskazaties 

Ieder pakje bevat 12 verschillen-
de afbeeldingen, aan de Bijbel 
ontleend. 
De achterzijde van deze keurig 
verzorgde kaartjes werd benut 
voor een verklarende tekst. 
De volgende 10 series zijn nog 
verkrijgbaar: 

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

De prijs is buitengewoon laagl 

Slechts 5 ct. p. pakje van 12 stuks. 
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bramen.' cl* Zowde>schoot 

Kerstmig 19 

.64 
eed clekkidermonct 

OPDRACHT-BLAADJE A 

foorzzzecesiwo 
Op het Kerstfeest uitgereikt aan: 
• 

OPDRACHT-BLAADJE B 

Ophet Kerstfeest uitoereikteetn: 

De waarde van het boeken-ge-
schenk wordt verhoogd door de 
namen van de ontvangers alsook 
van de gevers voorin te schrijven. De 
ervaring heeft echter geleerd, dat 
het schrijven met inkt in een lees-
boek 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 uit-
gevoerd en passen in ieder normaal 
boekformaat. 
Ze vereenvoudigen Uw werk. 
Hierbij verkleinde reproductie van 
de twee in de handel gebrachte 
soorten] 

DE PRIJZEN ZIJN ZEER LAAG! 
100 ex. fl.-- 250 ex. f 2.25 
500 ex. ƒ4.— 1000 ex. ƒ7.50 

opóRachtBlaaójcs 

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

Deze kaart werd fraai uitge-
voerd op keurig carton. Bij uit-
stek geschikt voor uitdeling 
onder de leerlingen. 
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Prijs per 10 ex. ad. 3 cent; 
25 ex. ad. 21/2  cent; 50 ex. 
ad. 2 cent; 100 ex. ad. 11/2  
cent; 250 ex. ad. 1 cent 



Een boek voor zieken en 
mensen in allerlei nood! 

Ds. J. H. C. KAMSTEEG: 

Stille Vertroostingen 
Gebonden in linnen band /2.50. 

Bemoedigende, steungevende gesprek-
ken met zieken. Eenvoudige, maar 
diep-ontroerende woorden vol blijd-
schap en rijke vertroosting. 
Wij citeren het begin uit dit fijne ge-
schenk voor onze zieken: 
„Mag ik even bij u komen zitten? 
Ik weet wel, ge ligt in verschillende 
kamers, ver van elkander. De eene 
daar in het land waar de rogge stuift, 
de ander daar waar het zeewater 
klotst tegen hoogen dijk, de een in de 
groote stad, de ander in het stil ver-
geten dorp. Maar in gedachten zie ik 
u allen nu liggen in één kamer. Mag 
ik even met u komen praten?" 

Neem dit boek mee 
wanneer ge op 
ziekenbezoek gaat. 
Laat het achter! 
Zend het zieke 
familieleden 
of kennissen 
die ge niet 
kunt bezoeken 
per post toe. 

MUUS JACOBSE: 

Het bescheiden deel 
EEN BUNDEL VERZEN. 

PRIJS /0.90. 

Meer en sterker nog dan in vroeger 
werk ontpopt de dichter zich in deze 
verzen als een waarachtig poëet, wiens 
beschouwende en stille verzen ontroe-
ren door zuiverheid van gevoel en 
klank. 

JAN H. EEKHOUT 

De Eeuwige Droom 
PRIJS GEBONDEN /3.25 

ENIGE VERTELLINGEN — AAN-
GEVULD MET ENKELE VOOR DIT 
DOEL GEHEEL NIEUW GESCHRE-
VEN VERHALEN — IN EEN BUN-
DEL SAMENGEVOEGD. 
MEN ZAL VOL BEWONDERING GE-
NIETEN VAN DEZE BIJ UITSTEK 
GOED GESCHREVEN NOVELLEN. 
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Een belangrijk boek 
voor alle Predikanten, 
Evangelisten, 
Ouderlingen 
en belangstellende 
leken! 

De eenvoudige 
Heidelberger 

Catechismuspreken en de kleine Cate-
chismus van 

Dr. H. F. KOHLBRUGGE 

Prijs gebonden in kunstleren band /5.90 

Dit boekwerk zal zeer welkom zijn bij 
alle ambtsdragers. Het geldt hier dan 
ook een zeer belangrijk boek, waarin 
de overal verspreide en ten dele nog 
nimmer uitgegeven catechismuspreken 
van den genialen prediker Kohlbriigge 
verzameld het licht zien. 
Deze catechismuspreken worden voor-
afgegaan door de bewerking van den 
Heidelberger door Dr. K., die hij noem-
de: De kleine Catechismus. 
Ds. P. A. van Stempvoort en Ds. B. 
van Ginkel verzamelden deze bundel. 

Een boekmerk van grote betekenis. 
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Een nieuw boek van den schrijver van 
„7 dagen Rotterdam". 

Dominee, wat 
dunkt U er van? 

PRIJS GEBONDEN /2.75. 

Oneindig zijn de vragen, die een pre-
dikant in zijn ambtswerk worden ge-
steld. Over deze duizend en één vragen 
schrijft hier de bekende Rotterdamse 
prediker Ds. G. van Veldhuizen. Over 
ernstige vragen en oppervlakkige vra-
gen, belangstellende en ongeïnteres-
seerde, bedelvragen en levensvragen. 
Vragen van vriend tot vriend, van 
mens tot mens, van gemeentelid tot 
herder en leraar, van den ontevreden 
mens zogoed als van den angstigen, 
wanhopigen mens, van kind des tijds 
tot bedienaar des Woords, van buiten-
staander tot ingewijde. 
Het is vlot en geestig geschreven, 
maar ook ernstig en raak. Het gaat in 
dit boek niet alleen om de vragen aan 
een dominee gesteld en om zijn avon-
turen, maar ook en vooral om het 
vraagstuk wie de dominee, de christen 
en de mens zelf is. 
En het besef, dat de dominee en de 
kerkmens niet gewichtig zijn, doet den 
schrijver bij tijden een zachte critiek 
oefenen op de burgerlijkheid der Kerk, 
die van zichzelf en van eigen werk zo 
heel hoog denkt. 



Diverse uitgaven 

 

Romans, Verhalen, enz. 
BRUYN, COR. SIL DE STRANDJUT-
TER. Met vele tekeningen en gekleurde 
platen van Anton Pieck. De eerste Ter-
schellinger-roman in de Nederlandse 
literatuur! Ingenaaid f4.10. Gebonden 
/5.15. 

CAMPEN, H. VAN. MENSCHEN INCOG-
NITO. Een 11-tal schetsen over jonge 
mensen tussen 20 en 30 jaar. Ingenaaid 
10.95. 

EERHOUT, JAN H. DE LEGENDEN 
VAN JEZUS' KINDSHEID. Prachtver-
halen, die men gaarne zal lezen en aan 
anderen zal willen voorlezen. Gebonden 
/3.05. 

EENHOUT, JAN H. PASTOOR PONCKE. 
Een boek vol fijnzinnige humor en uit-
zonderlijke wijsheid. Een rijpe vrucht van 
een groot talent. Ingenaaid /2.25. Gebon-
den /3.05. 

EERHOUT, JAN H. WARDEN, EEN 
KONING. Gebonden /3.05. 

GAZENBEEK, JAC. LANGS RUI-
SCHEND RIET NAAR WIJDE WATE-
REN. Een boek van wilde bloemen, vogels 
en mensen. Gebonden /3.25. 

GAZENBEEK, JAC. SNELLE WIEKEN 
BOVEN WIJDE VERTEN. Roofvogels en 
natuurschoon op de Veluwe. Tweede druk. 
Gebonden /5.15. 

GROOT, DS. H. J. DE. VAN EEN OUD 
STADSPOMPJE. Pastorale schetsen, die 
ons een ogenblik de zorgen van deze tijd 
doen vergeten. Gebonden /3.05. 

HULST, W. G. VAN DE. STILLE DIN-
GEN. Een bundel fijne schetsen. In mo-
derne uitvoering. 4e druk. Ingenaaid 
/1.35. Gebonden f2.—. 

JONG HOLLAND, pAH AAN! Een bui-
tengewoon interessant verzamelwerk met 
bijdragen welke tot de beste behoren, o.a. 
van Dr. Colijn. 3e druk. Gebonden /3.05. 

LEIHER, SJOERD. ZWARTE JAN: Een 
boeiende roman van een kleinen Indi-
schen jongen. Humor, kracht en levens-
moed zijn de drie waardevolle elementen 
die dit boek beheersen. Gebonden /3.25. 

OEVER, FENAND VAN DEN. CASPER 
VAN ADEL. De levensgeschiedenis van 
een rijken ouden boer, die door zijn beide 
zoons een moeilijke oude dag tegemoet 
gaat. Ingenaaid /225. Gebonden /3.05. 

RENES-BOLDINGH, M. A. M. BATAK-
SCHE SAGEN EN LEGENDEN. Gebon-
den /1.45. 

RIESEN, WOUTER VAN. EEN LIEFDES-
HISTORIE UIT HET OUDE FRIES-
LAND. Gebonden /3.05. 

RITTER, P. H. EEN KAPPER OVER 
EEN PROFESSOR. 4necdoten en ver-
tellingen uit het leven van Nicolaas 
Beets. Gebonden /3.05. 

ROBBERTZ, DIGNATE. JIKKEMIEN. 
Een krachtige Zeeuwse roman met een 
serie sterk beeldende illustraties van 
Jemmy van Hoboken. Ingenaaid /3.15. 
Gebonden /4.10. 

RUYSCH, 0. BETS. Het ontroerend ver-
haal over een gestichtskind. 2e druk. Ge-
bonden /2.35. 
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SERVATIUS, T. J. VROUWEN UIT.  
ONZE HISTORIE. Interessante levens-
schetsen op boeiende wijze verhaald. Ge-
bonden /3.05. 

SONJA, ZUSTER. IK GING DE WIJK 
IN. Zr. Sonja vertelt van haar weder-
waardigheden en ontmoetingen in de 
wijkverpleging. 3e druk. Gebonden /3.05. 

SONJA, ZUSTER. WAAR GELEDEN EN 
GELACHEN WORDT. Schetsen uit het 
ziekenhuisleven. 9e druk. Gebonden /3.05. 

STUFKENS, N. IN DE DERDE. Gesprek-
ken met reizigers in trein en bus. Gebon-
den /2.60. 

VEENEKLAAS, G. M. H. DOKTOREN 
OP MARSCH. Met talrijke foto's door 
den schrijver zelf genomen. Het als een 
roman geschreven boek over Abessynië. 
4e druk. Gebonden /2.50. 

VELDMUIZEN, DS. G. VAN. ZEVEN DA-
GEN ROTTERDAM. Een eerlijke repor-
tage van het ambt tijdens de overweldi-
gende gebeurtenissen. 5e druk. Gebon-
den /2.60. 

VERMEER, DR. N. TROPENDOKTER. 
Prachtige verhalen uit een zendingszie-
kenhuis op Java. 3e druk. Gebonden /3.05. 

VISSCHER, Ds. J. A. SCHOOIER, WAAR 
GA JIJ NAAR TOE? Een boek over 
zwervers en straattypen. 3e druk. Gebon-
den /3.05. 

VRIES, ANNE DE. BARTJE. Het ont-
roerende boek van Bartje, het arbeiders-
kind van het platteland. Ingenaaid /2.25. 
Gebonden /3.05. 

VRIES, ANNE DE. BARTJE ZOEKT 
HET GELIJK. Het verdere leven van 
Bartje, waarin wij ons kunnen verheugen 
om zijn gave ontwikkeling. Gebonden 
/3 .05 . • 
VRIES, ANNE DE. VERHALEN UIT 
HET LAND VAN BARTJE. Verlucht met 
10 grote kunstfoto's en 12 tekeningen. 
4e druk. In prachtband gebonden /3.05. 

VRIES, ANNE DE. HILDE. Een boek van 
stijl en karakter. Ingenaaid /2.25. Ge-
bonden /3.05. 

WEELDEREN, DR. VAN. BIJ DAG EN 
BIJ NACHT. Fijne schetsen van een 
plattelands-geneesheer. Ingenaaid /1.30. 

ZOO WAREN WIJ... Een bundel jeugd-
schetsen van diverse vooraanstaande lite-
ratoren. 2e druk. Gebonden /3.65. 

Stichtelijke en 
Theologische lectuur 
AALDERS, L. IN DAGEN VAN ZIEKTE. 
14 overdenkingen. Met een woord van in-
leiding van Prof. Dr. W. J. /kelders. In 
sierband /1.70. 

AALDERS, W. J., e.a. VIER TIJDVRA-
GEN. Ingenaaid /1.55. 

BAARSLAG Dzn, D. J. MET PAULUS 
DOOR. HET ROMEINSCHE- RIJK. Dit 
boek wil een antwoord geven op de een-
voudige vraag: Wat weten wij eigenlijk 
van het leven en werk van Paulus? In 
één deel gebonden /6.20. 

BAARSLAG Dzn., D. J. GENADE — GE-
LOOF — GEHOORZAAMHEID. Behan-
delt de drie grote lijnen in het Oude Tes-
tament. Gebonden /1.30. 
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BARENDREGT, H. DE OMWENTE-
LING. Paasbrief. In speciale enveloppe, 
ingenaaid /0.60. 

BROUWER, ANTON M. OVER DE 
TAAK VAN DE KERK IN DE NEDER-
LANDSCHE VOLKS- EN STAATSGE-
MEENSCHAP. Gebonden /3.05. 

CALLENBACH, DR. J. R. JOAB, DE 
BOUWER VAN EEN RIJK. De bekende 
historicus-theoloog brengt het verschil 
tussen den dichter David en den strijd-
baren Joab sterk naar voren. Gebonden 
/3.05. 

CATECHISMUS of onderwijzing in de 
Christelijke leer, die in de Ned. Geref. 
Kerken en Scholen geleerd wordt. Met 
teksten. 34e druk. /0.20. Bij getallen-
afname reductie.*  

DE PREDIKING VAN HET NIEUWE 
TESTAMENT. Theologische commentaar • 
in 13 delen. 

Reeds verschenen: 
Dr. H. van Oyen: Christus de Hooge- 
priester. Gebonden /3.15. 

Ds. E. L. Smelik: De wegen der Kerk. Ge- 
bonden /2.90. 
Bij intekening /2.60 per deel. 

EENHEID EN GESCHEIDENHEID DER 
KERK. Het oecumenische vraagstuk toe-
gelicht door Prof. Dr J. R. Cramer en Dr 
W. H. v. d. Pol. Voor de Vereen. Kerk-
opbouw uitgegeven. In cartonnen band 
/0.75. 

DRONKERS, 3. TOESCHOUWERS IN-
GERUKT. Een bundel voortreffelijke me-
ditaties. Prijs gebonden /2.60. 

FALLENTIN, M. C. ONDER VIER 
GOGEN. Gesprekken met jongeren. 3e 
druk. Ingenaaid /0.95. 

FALLENTIN, M. C. VRIJWILLIGE AR-
BEIDSDIENST. Ingenaaid /0.521/2. 

GROOT, DS. H. J. DE. OP DEN RAND 
VAN HET KERKELIJK JAAR. Preken-
bundel. Prijs gebonden /3.25. 

GROOT, DS. H. J. DE. UIT DE MID-
DAGPREEK. Catechismusprekenbundel. 
2 delen gebonden /10.30. 

GROOT, Prof. Dr. JOH. DE. IN DE BIN-
NENKAMER VAN HET OUDE TESTA-
MENT. Uitleg van 10 Psalmen. Gebon-
den /2.35. 

HAAS, Ds. P. DE. SERMOENEN VAN 
UTRECHTSCHE KANSELS. Gebonden 
/2.35. 

H.W.S. NIEUW BIJBELSCH DAG-
BOEKJE. 9e druk. Gebonden /2.35. 

H.W.S. WOORDEN UIT DEN BIJBEL. 
6e druk. Gebonden /1.70. 

KERKE-WERK. Over de Arbeid der Her-
vormde Kerk in stad en land. Geb. /4.10. 

KOHNSTAMM, PIL e.a. DRIE VRAGEN. 
Gebonden f1.30. 

KOOI, P. VAN DER. KORT OVER-
ZICHT DER BIJBELSCHE GESCHIE-
DENIS. 3e druk. /0.75. 

KLUIS, Ds. A. T. W. DE. EEN WOORD 
VOOR U. Ingenaaid /0.80. 

KOOPMANS, Dr. J. NIEUWE POSTILLE. 
Preekschetsen. Gebonden /2.60. 
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KORFF, Prof Dr. F. W. A. CHRISTO-
LOGIE (De leer van het komen Gods). 
In twee delen gebonden /12.40 compleet. 

KRAEMER, Prof. Dr. H. VAN GODS-
DIENSTEN EN MENSCHEN, Reisindruk-
ken van een Tambaramganger. Met 
24 foto's. Gebonden f3.05. 

LEEUW, Prof. Dr. G. VAN DER. LITUR-
GIEK. Over de eredienst in de Herv. 
Kerk. Gebonden f4.70. 

LEEUW, Prof Dr. G. VAN DER. e.a. 
LITURGIE IN DE CRISIS. Ingenaaid 
1.—. 

MELLE, Ds. P. J. VAN. AVONDKLAN-
KEN. Gebonden /1.90. 

MELLE, Ds. P. J. VAN. KORTE SCHETS 
DER CHRISTELIJKE GELOOFSLEER. 
4e druk. Gebrocheerd /1.30. 

MELLE, Ds. J. P. VAN. REPETITORIUM 
DER CHRISTELIJKE ETHIEK. 4e ver-
meerderde druk. Gebonden /2.60. 

MORGAN, J. C. JEZUS, GENEESHEER 
VAN ONS LEVEN. Gebonden /5.15. 

OBBINK, Dr. H. W. THEOLOGISCHE 
BEZINNING OP HET OUDE TESTA-
MENT. In cartonnen band /0.75. 

ROOSE, Dr. J. C. GELOOFSVRAGEN. 
Uitlegging onzer Ned. Geloofsbelijdenis. 
Gebonden /1.55. 

STUFKENS, N. DE BARMHARTIG-
HEID GODS. Een jaar met het Oude 
Testament. In kunstleer gebonden /2.60. 

WILDE, W. J. DE. HET PROBLEEM 
VAN HET O.T. IN VERBAND MET DE 
VERKONDIGING VAN DEN CHRISTUS 
JEZUS. Gebonden ƒ1.30. 

Verzenbunclels 
EEKHOUT, JAN II. GILGAMESH, SOE-
MERISCH-BABYLONISCH EPOS. Met 
een voorwoord en een toelichting door 
Prof. Dr. Joh. de Groot. Ingenaaid /1.55. 

EEKHOUT, JAN H. KALEVALA. Helden-
dicht der Finnen. Gebonden in kunstleder 
/6.80. Genummerde ex. /7.85. 

GROOT, JAN H. DE. JEREMIA. Son-
nettenreeks. In stevig zwart omslag met 
goudopdruk /0.80. 

MERODE, WILLEM DE. =C PSAL-
MEN. Met houtsneden van Roeland Ko-
ning. Gebonden f3.05. 

MULLER, P. H. VAN LIJDEN EN OP-
STANDING ONZES HEEREN. Bundel 
Bijbelse Poëzie. Gebonden /2.35. 

VERHAAGEN, NIEK. KORT TRAJECT. 
Een bundel gedichten. Prijs /0.80. 

WAALS, JACQ. E. VAN DER. GEBRO-
KEN KLEUREN. Bloemlezing uit haar 
dichtwerken, samengesteld en met een 
inleiding van Mr. R. Houwink. Gebon-
den /1.85. 

WAANDERS, G. MIJN BELIJDEN. Band-
ontwerp van Roeland Koning. Gebro-
cheerd /1.30. 

Diversen 
DEKKER, W. A. VAN GODSDIENST 
VADERLAND. Hongaarse Literatuurgo-, 
schiedenis. Gebonden /6.20. 

OEHLER. HEILIGING. Bijeengebracht' 
door P. van Renssen. Aphorismen. Ge-
bonden /0.65. 
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Onze jongens en meis-
jes hebben nu zeker niet 
minder dan anders ont-
spanning nodig. De 
jeugd stelt een verras-
sing n1.1 zeker niet min-
der op prijs. De tijdsom-
standigheden gaan ook 
Uw kinderen niet zonder 
meer voorbij. Reden te 
meer voor goede ont-
spanning te zorgen. 

 

Een etmiend doek i.s 

altijd 

  

 

Natuurlijk zijn da om-
standigheden gewijzigd, 
maar zolang er nog een 
keus valt te maken uit 
180 prachtige kinderboe-
ken, is de jeugd nog blij 
te maken?? 

Grijpt iedere voorko-
mende gelegenheid aan. 
Geeft de jeugd boeken. 
Geeft ze boeken en 
geeft ze nogeens boeken. 

Qo.ecte eaeken 
kunt U Uw kinderen n66it te veel 

wen! 

    

Geeft boeken waarvan 
de strekking gegaran-
deerd goed is. Waar-
van volkomen vaststaat 
dat ze goed ge-
schreven en vooral 
boeiend zijn. Waarvan 
met zekerheid gezegd 
kan worden dat ze op-
bouwen en geestelijk 
rijker en stèrker maken. 
Breng zovaak U kunt 
die schittering van opge-
togen verwondering en 
blijdschap in de ogen 
van Uw kinderen. 
Geeft ze boeken? 

Kie s boeken uit deze catalogus 

  

    

Een ruime keus voor de jeugd van 
iedere leeftijd 

 

    

Een ruime keus voor iedere voor- 
komende gelegenheid 

   

    

     

Deze boeken zijn voor uw kinderen 
c a d e a u x van grote waarde] 

  



/, y/ 

U is nu. nog volop in de gelegenheid ! 

J 

G. F. CALLENBACH N.V. 
NIJKERK 
Telefoon 241 (K 3494) 
Gironummer 1639 

De voorraad goede kinderboeken is echter niet 
onbeperkt en de moéilijkheden door papier-
schaarste nemen steeds toe. Daarom raden wij 
U aan: 

Weest vooral nU. royaal! 
Profiteert dit jaar zo ruim 
mogelijk! 

Geeft de jeugd méér boeken 

Maakt méér kinderen blij! 

Het verdient nadrukkelijk aanbeveling het be-
koorlijke gebruik om met Kerstmis het kind een 
boek te geven, dit jaar tot zo veel mogelijk kin-
deren uit te breiden. Maar schenkt ook eens Uw 
speciale aandacht aan het feit dat er vóár en 
mi Kerstmis ook meerdere malen aanleiding is 
om Uw kinderen gelukkig te maken met een 
boek. 
Laat zelfs geen gelegenheid voorbij gaan de 
aan U toevertrouwde jongens en meisjes te be-
lonen en te verrassen met een goed, fris ge-
schreven boek. Een karaktervormend boek, 
waardoor ze zo vroeg mogelijk met de hoogste 
levenswaarden in aanraking worden gebracht. 
Goede, vrolijk geïllustreerde, royaal uitgegeven 
en toch spotgoedkope boeken, voor iedere leef-
tijd, voor iedere aard. Zij staan U n>f nog in 
ruime keuze ter beschikking) 

Raadpleegt deze catalogus 

Zendt familie, vrienden en kennissen, 
die U met Kerstmis niet ontmoet, een 
Kerst-brief. 

GRóÓTE BLIJDSCHAP 
is de titel van de kerstboodschap, die 
de bekende prediker Ds. Chr. W. J. 
Teeuwen schreef. Deze Kerstbrief wordt 
in bijpassend couvert geleverd. U be-
hoeft dus alleen maar te adresseren. 
De prijs bedraagt f0.65. Bij afname van 
25 en meer belangrijke reductie. 

Verras hen, die U tijdens de kerstdagen 
wèl ontmoet, met het fijne boekje dat 
Mevr. A. Norel-Straatsma schreef: 

KERSTNACHT 
Een fijn kerstgeschenk. Bandtekening 
van Anton Pieck. 

Gebonden ƒ1.25. 

Zie pag. 47. 
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