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Nieuwe

Bijbel voor de jeugd

De weg
van het
Licht
DOOR M.A.M. RENES-BOLDINGH

Prijs voor hen die voor
15 November 1950
bestellen

f 4.90
Na 15 November 1950

f 5.90
Voor uitdeling bij getallen van 25 en meer ex.
speciale prijs:

Groot formaat, royaal geïllustreerd door
Gunhild Kristensen, die voor dit doel een
reis maakte naar het Heilige Land.
Stevig gebonden in heel linnen band. Bestemd voor de leeftijd van 10 jaar en ouder.
Allen, die op boeiende manier de Bijbelse
geschiedenissen willen doorgeven in het gezin, op de Zondagsschool en in Evangelisatiebijeenkomsten, vinden hier een absoluut
onmisbaar boek. Voor eigen gebruik, maar
ook om waar maar enigszins mogelijk in
handen te geven van jong en oud.
Het behoeft voor Besturen en onderwijzers
van Zondagsscholen en Dagscholen geen
discussie uit te maken, wat men de kinderen ten afscheid zal meegeven.
Immers deze Bijbel voor de jeugd is als
het ware speciaal geschreven om kinderen
bij het verlaten van de school mee te geven
op hun weg door het leven.
Deze Bijbelse geschiedenissen zijn op verantwoorde, suggestieve wijze verteld. Bewust
streefde de schrijfster er naar alle door
veelvuldig gebruik afgesleten uitdrukkingen
in hedendaagse, verstaanbare taal weer te
geven. De manier van behandelen maakt
alles actueel, levend en wáár. En dit juist
is van ontzaglijke betekenis ook voor de velen, die twijfelen of zelfs het „onwaar" over
de Bijbel uitspreken.

Vóór 15 November f 4,25
Ná 15 November f 5,25

ONMISBAAR VOOR HET GEZIN
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ATALOGUS
ZONDAGSSCHOOL EN FONDSUITGAVEN
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G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK
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Een keus uit zeven en zeventig
naar vorm en inhoud prachtig
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Studieboeken, catechisatieboekjes enz.
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)(- In de jeugd wordt de invloed van een boek het diepst ondergaan
Daarom een karaktervormend, opbouwend boek

L.S.,

Jaarlijks komen de Kerstboeken tot in de verste hoeken
van ons vaderland, tot ver over de grenzen, waar onze
taal maar wordt verstaan.
Deze Kerstboeken behoren onafscheidelijk bij de Kerstfeesten, zowel in de huiselijke kring, als op de Zondagsscholen.
Maar niet alleen op het Kerstfeest kunt U de kinderen
gelukkig maken met zo'n boek, maar iedere dag van
het jaar worden ze dankbaar aanvaard.
Het aangename werk van „kiezen en delen" is thans
weer voor U aangebroken. Een wel bijzonder aangenaam werk, omdat het bij velen zo menige schone jeugdherinnering opwekt.
In de overtuiging dat de jeugd van thans recht heeft op
het „allerbeste", kwam de thans geboden collectie eerst
na zeer nauwkeurige schifting tot stand. Het is aan U
de jeugd er mee te verrijken.
Het wordt U daarbij gemakkelijk gemaakt, want voor
iedere jongen, voor ieder meisje biedt de oogst van dit
jaar volop keus.
Er staan U thans 77 titels ter keuze, beschikbaar, waarvan 41 nieuwe uitgaven en herdrukken. Van de Hulst Sr.
en Van de Hulst Jr. werkten hier aan mee en vele andere
prominente schrijvers en schrijfsters.
Als herdrukken verschenen alleen die boeken waarnaar de
jeugd reikhalzend uitziet en waarvan vaststaat, dat ze
bij allen op een gunstig onthaal kunnen rekenen. Boeken
die allen de aanbeveling „Zeer warm aanbevolen" verdienen.
Laat deze boeken voluit vreugde brengen in de harten
van de aan Uw zorgen toevertrouwde kinderen. Alleen
daarvoor verschijnen ze!
Zend bijgaand bestelbiljet zo spoedig mogelijk ingevuld
aan Uw boekhandelaar of aan ons. U kunt dan van
tijdige levering verzekerd zijn.
Maak ruim gebruik van deze rijkdom:
G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK
TELEFOON 241 (K 3494)
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W. Alting:

Van Hannie en Keesje
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill.
De twee kinderen uit dit verhaal zijn een beetje bang
voor de storm, die 's avonds om het huis raast. En als
ze bemerken, dat het in hun kamertje nog gaat lekken
ook, wordt het er niet beter op. Maar de dag na de
storm is het leed vergeten, want dan gaan ze in grote
blijdschap op reis met de autobus naar de grote stad.
In een warenhuis beleven ze vele prettige, maar ook
spannende ogenblikken. Spannend vooral, wanneer Keesje
hopeloos verdwaalt en allen in onrust verkeren. Bij het
weervinden is de vreugde groot en 's avonds gaan ze allen
moe en gelukkig naar huis.
Een aardig, vlot, kinderlijk verhaal met een goede christelijke strekking.

W. G. van de Hulst:

De gedroogde appeltjes
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 16 blz., 5 ill.
2e druk.
Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een verhaal uit
de tijd toen zij, zoals haar kleinkinderen nu, op de Zondagsschool was.
De kinderen uit dit boek stalen en hadden verdriet, maar
toch bleef hun naam in het mooie, grote boek van
meester Lisman.
„Hartelijk aanbevolen". Kind en Zondag.
„Een echt van de Hulst-boekje. Hartelijk aanbevolen".
Chr. Geref. Z. V.
„Aanbevolen. Eenvoudig en duidelijk verteld". G. Lemkes.
„We bevelen dit boekje aan". Jachin.

C. Th. Jongejan- de Groot:

Van een geel ballonnetje
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 16 blz., 3 ill.
Dickie en Doortje krijgen van de goede, oude Thijs van
het viskraampje een mooi, geel ballonnetje cadeau.
Bidden ,kunnen ze niet, deze kinderen en daarom komen
ze op de gedachte een briefje aan hun ballonnetje te binbij
den en het naar de hemel te laten vliegen. Het komtgemeester Boudewijn terecht en die zorgt, dat ze de
vraagde winterjas voor Dickie en de kleren voor Doortje en moeder krijgen. Maar bovendien brengt hij hun
iets van veel grotere waarde. Hij vertelt hun van God
en Zijn Zoon en leert hen bidden.

4

Carla:

Moeders verjaardag
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill.
4e druk.
Een boeiend verhaal, waarin sterk uitkomt, dat het verbergen van de waarheid zonde is en dat, wanneer bovendien dan nog een ander verdacht wordt de schuldige te
zijn, hardnekkig 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.
De hulp in de huishouding 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.

5

M. A. M. Renes-Boldingh:

Het huisje op de hei
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 16 blz., 3 ill.
In het huisje op de hei wonen twee broers. De een al
oud en goed bij zijn verstand, de ander minder oud,
maar gebrekkig.
De oude bewaakt zijn jongere broer als zijn oogappel.
Een poes, bijna door een trein overreden, krijgt een
klap van een treeplank, waardoor hij een nacht bewusteloos in een greppel ligt. Twee kinderen van een baanwachter, die naar school gaan, vinden poes en brengen
die bij „Gaartoom" en zijn broer Teus.
De kat knapt op, maar houdt een scheve nek.
In de nacht breekt er in het huisje van de gebroeders
brand uit. De poes krabt Gaartoom wakker, waardoor
veel onheil voorkomen wordt. Dit gebeurt vlak voor
Kerstmis. Geen wonder dat ze bij de viering van dit
feest diep onder de indruk zijn van het gebeurde en
tevens vervuld met grote dankbaarheid jegens God.

6

A. van Vliet-Ligthart Schenk:

Kipje-tokke-tok
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill.
De vader van Hans en Ellie .heeft een paar kippen gekocht. De nieuwe aanwinst wordt vooral door de kinderen met spanning tegemoet gezien. Als ze eenmaal hun
woning hebben betrokken, gaat er iets verkeerd. Een van
de kipjes weet, door, toedoen van een der kinderen, te
ontsnappen. Hans en Ellie gaan het diertje achterna. Ze
zoeken en zoeken en verkeren in angst. Niet minder in
onrust. leven vader en moeder, meer om hun kinderen
dan om het kipje, dat spreekt.
Maar het loopt dit keer alles nog goed af, want zowel de
kinderen als de kin vinden de weg naar huis terug.
In dit prachtige verhaal geeft de schrijfster ongemerkt
waardevolle gedachten van opvoedkundige waarde.

5
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Riek ter Braake:

Josientje van de dokter
Meisjesboek 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill.
Josientje, het dochtertje van de dokter, is erg blij als
haar aardige grootvader komt logeren. Op een keer laat
zij door onvoorzichtigheid grootvaders bril vallen, waardoor er een stukje afbreekt. Josientje zegt niets en
grootvader denkt, dat de poes het heeft gedaan, maar gelukkig komt zij zover, de juiste toedracht te vertellen.
Maar er gebeurt iets veel ergers, wanneer een meisje,
dat bang is voor Josientjes hond, wordt aangereden en
naar 't ziekenhuis moet worden vervoerd. Eerst na een
gesprek met grootvader komt er voor Josientje een einde
aan de angst en 't verdriet, die 't gevolg waren van haar
verkeerde handelwijze.

Ans Houtman:

Die Mieke....
Meisjesboek 8-10 jaar. 32 blz., 6 ill.
Het vrolijke meisje in dit verhaal ondervindt nogal eens
moeilijkheden door haar vergeetachtigheid en haar onbedachtzaamheid.
Eenmaal is het zo erg, dat zij, aangetrokken door straatmuzikanten, in plaats van naar school te gaan, rustig op
het marktplein blijft luisteren en een dubbeltje, dat
voor een ander doel bestemd was, weggeeft.
Deze keer loopt het niet goed af. De juffrouw op school
bedenkt nu een helpstraf voor haar. Zij moet iedere
morgen op de kalender de datum van de vorige dag
doorstrepen.
Mede hierdoor leert de opgewekte, maar vaak onbezorgde
Mieke op haar tijd en haar tellen passen.

W. G. van de Hulst:

Het gat in de heg
Jongens- en Meisjesboek 8-11 jaar. 32 blz., 10 ill.
9e druk.
Vijf schoolkinderen, die om de kortste weg te nemen 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 aan de hand van een treffend voorbeeld
voorgehouden.

6

Vervolg 35 cent
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Bastiaan Schaap:

Het verdriet van Annemieke
Meisjesboek 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill.
Een zeer vlotte vertelling, waarvan de kleinen, die nog
niet of pas kunnen lezen, zeer zullen genieten, hetzij door
eigen lezing of door voorlezing.
Dit verhaal heeft een uitstekende strekking, die niet
uitgaat boven de bevatting van het jonge kind. Dit op
zichzelf is al een waardevolle aanbeveling voor het
boekje.
In dit verhaal over Annemieke is er sprake van verdriet,
maar gelukkig ook van grote vreugde. De ziekte van moeder is verdrietig; de ervaring met de wilde hond, die
haar eieren breekt evenzo,' maar de hulp van de boer,
de vriendschap met Hector en de hulp aan moeder zijn
weer vreugdevol.
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Nel Veerman:

De pop van slordig Liesje
Meisjesboek 7-8 jaar. 32 blz., 5 ill.
Liesje krijgt op haar verjaardag een mooie pop. Maar ze
is nogal wat slordig en laat haar „kindje" in de tuin
liggen. Een hond sleept de pop weg. Door een gelukkige
samenloop van gebeurtenissen krijgt ze haar pop terug
en bidt om van haar slordigheden genezen te worden.
„Een aardig boekje voor meisjes. Aanbevolen", zegt De
Zaaier.
„Aardig en leerzaam boekje voor kleine meisjes. Aanbevolen", zegt de heer Lemkes.
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M. B. Gijsbers-Westera:

Tèch nog feest
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 40 blz., 7 ill.
Een buitengewoon vlot en alleraardigst verteld verhaal
over twee kinderen, die op vaders verjaardag alvast eens
van de taartjes snoepen en niet letten op hun kleine
broertje, dat een nieuwe hoed van zijn moeder te pakken
krijgt en in een eendenvijver deponeert.
De wijze, waarop dit eenvoudige gegeven is uitgewerkt, is
geestig en bijzonder aantrekkelijk.
Ook de oplossing is uitstekend, terwijl de bekwame
schrijfster het christelijk element keurig verzorgde.

7
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W. G. van de Hulst:

Van een klein meisje en een
grote klok
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 32 blz., 7 ill.
9e druk. Bekroond door de N.Z.V.
Het aardige paartje Ria en Jaap in de kosterswoning bij
de grote Kerk; Jaapje die ziek wordt; Ria die tot de
Here Jezus om beterschap voor haar broertje bidt. Het
leeft als een stuk lieve poëzie. Een juweeltje van vertelkunst.

14

Marga:

Annie en Noortje
Meisjesboek 9-12 jaar. 40 blz., 5 ill.
Een moeder gaat om gezondheidsredenen met haar dochtertje in Friesland wonen. Het meisje wordt als „nieuwelinge" op school nogal geplaagd en daardoor te meer
mist zij haar Amsterdamse vriendinnetjes. Langzamerhand burgert zij in, maar men blijft haar plagen met
haar „rare jurkje" en dat doet haar groot verdriet. Wanneer haar moeder overlijdt, wordt haar jurkje zwart geverfd. Dat vertedert helemaal de harten en zo wordt zij
volledig in de kring van vriendinnen opgenomen.
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Co van der Steen-Pijpers:

Van oude en nieuwe kranten
Jongensboek 8-11 jaar. 40 blz., 6 ill.
Meester looft een prijs uit voor degene, die het meeste
oud papier inlevert. Brammetje, die nogal ontevreden is,
omdat hij lange tijd in beugels moet lopen, besluit, het
koste wat het kost, deze prijs te verdienen. Het wordt
voor hem echter een teleurstellende tocht. Bijna overal
stoot hij zijn neus. Hierdoor wordt de verzoeking voor
Bram te machtig. Hij eigent zich een pak nieuwe kranten toe, dat in een wachthuisje op de bezorger ligt te
wachten. Eerst loopt alles verkeerd, maar later komt het
toch nog goed. Hij krijgt een wel heel leerzame les.

8
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Anne de Vries:

Mientje ons moedertje
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 32 blz., 8 111.
3e druk.
Het hele gezin is op het korenveld. 's Morgens helpen
Mientje en Hans dapper mee. 's Middags mogen zij bramen gaan zoeken en ook kleine Hanneke gaat mee. Zij
worden tijdens deze prettige bezigheid overvallen door
zwaar onweer.
En dan blijkt Mientje in haar bezorgdheid voor Hans en
Hanneke een echt moedertje te kunnen zijn. Zij had
haar vertrouwen in deze moeilijke ogenblikken op de
Here gevestigd en dat had het haar mogelijk gemaakt zo
flink te zijn.

45 cent
17

Co van der Steen-Pijpers:

Kerstfeest in het bos
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 40 blz., 8 ill.
Rudi doet zijn uiterste best, maar in zijn zenuwachtigheid
om het extra goed te doen, gooit hij een inktpot over zijn
schrift. Het gevolg is, dat hij na schooltijd zijn taalles
moet overschrijven. Hij doet dat echter in 't speelkwartier en gaat dan naar buiten, in de veronderstelling dat
het twaalf uur is. Als hij zijn vergissing bemerkt, is het
te laat. Hij besluit naar huis te gaan door het bos. Daar
ontmoet, hij een aardappelboer die hem kent en wie hij
een heleboel mooie dingen over 't Kerstfeest kan vertellen. Als Rudi alleen verder gaat, verdwaalt hij. Rudi's
moeder leeft niet minder in onrust dan haar zoon. In
uiterste zorg gaat zij naar de onderwijzer. Gelukkig komt
Rudi door de hulp van een houthakker thuis.
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Anne de Vries:

Bertus en Bruno
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 40 blz., 18 ill.
5e 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 later Bertus bijna verdrinkt, is het
Bruno, die de ondeugende 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 trouwe vriend in zijn
tuin.
Een fris kinderboek met een bijzonder goede strekking.

9

Vervolg 80 cent

BOEKEN *
44

Nel Verschoor-van der Vlis:

Guus van Gouwe Gerrit
Meisjesboek 9-13 jaar. 61 blz., 8 ill.
Het is winter. De schaatsen zijn voor de dag gehaald en
de meisjes, Jos, Hannie, Willy en Riet, genieten veel.
Op het ijs speelt Gouwe Gerrit naar hartelust straatversjes en Kerstliederen door elkaar. Dat vindt Hannie
zonde. Als Gouwe Gerrit de volgende dag niet op 't ijs
verschijnt, gaan de vriendinnen naar zijn huisje. Hij, de
veel geplaagde, grijpt Jos en sluit haar in huis op. Met
de hulp van Guus, het dochtertje van de straatmuzikant,
weet ze te ontvluchten.
Dit zijn wel heel spannende ogenblikken voor Jos en
haar vriendinnen. Als Gouwe Gerrit in 't ziekenhuis ligt
en Ds De Hoog, de vader van Jos, bespot, weet deze toch
een gesprek aan te knopen.
Door dit gesprek komt zijn dochtertje met Kerstmis op
de pastorie. Door Guus en door haar blijdschap over het
Kerstgebeuren komt ook in het leven van de straatmuzikant het Evangelie aandacht vragen.

45

W. G. van de Hulst:

Ergens in de wijde wereld
Jongensboek 10-14 jaar. '78 blz., 10 ill. 5e druk.
,,Ergens in de wijde wereld" is een klein zolderraampje
in een rieten dak, een klein, schuin raam met een baret
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 maar naar „boven" kijken, naar
de verre, stille lucht, die van zilver tintelt.
Uit de hoge, heilige hemel, over de verre, wijde nereld
heen, weet God ook wel, wat er leeft in het hert van
een kleine jongen op een donkere zolder.

19

DOOR W. G. VAN DE HULST
GEBONDEN IN SIERBAND
Deze juwelen voor kinderen die pas gaan
lezen, worden immer gretig begeerd, immer
dankbaar aanvaard!
Bestel ze nu ze voorradig zijn.
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W. G. van de Hulst:

Grote Bertus en Kleine Bertus
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 17 ill.
5e druk.
Grote Bertus is het zoontje van de landbouwer, kleine
Bertus het eendje van Elly van de dokter. Elly's weggelopen eendje zal gevangen worden door Bertus. Dit gelukt. Tijdens het gesprek der kinderen, dat heel mooi is
weergegeven, loopt het eendje weer weg. De volgende
morgen gaat grote Bertus Elly met de kleine Bertus verrassen.
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W. G. van de Hulst:

Het kerstfeest van twee domme
kindertjes
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 21 ill.
4e druk.
Een verhaal zoals alleen Van de Hulst vermag te schrijven.
Als het Kerstfeest wordt, gaat een meisje uit een kasteel
stilletjes op zoek naar haar ster en een arm jongetje gaat
stilletjes op zoek naar zijn gouden engel. Ze ontmoeten
elkaar en zoeken samen.
Ze verdwalen, maar worden gelukkig gevonden — 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.

Serie „Voor onze kleinen'
23

W. G, van de Hulst:

Van Bob en Bep en Brammetje
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 18 ill.
10e druk.
Drie opgewekte kinderen gaan naar hun grootmoeder,
maar er is heel wat spanning voor ze zover zijn, want ze
gaan pootje baden en vinden hun klompen niet terug. Ze
plagen een oude vrouw, vangen een vinkje, worden door
onweer overvallen, schuilen bij het geplaagde oudje, dat
voor hen bidt, keren naar huis terug en vinden een verrassing.
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W. G. van de Hulst:

Van drie domme zusjes
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 13 ill.
7e druk.
De alleraardigste geschiedenis van drie verschrikte zus-r
jes, die, als ze op verboden grond lopen en de boswachte
het
zien aankomen, zo snel zich uit de voeten maken, dat genog jongere broertje glad wordt vergeten. Het loopt
lukkig alles nog goed af en de lezertjes zullen een zucht
van voldoening en verademing slaken, wanneer het zo ver
komt. De spanning blijft in dit uitstekend vertelde verhaal tot het laatst volgehouden.
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W. G. van de Hulst:

De wilde jagers
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 26
5e druk.
Het verhaal van drie kleuters, die vreselijke dieren gaan
bevechten in het bos, maar een gewond katje liefderijk
oprapen en naar huis brengen. Dan, als slot, een droef-vermakelijke vergissing. Ze worden verdacht dierenbeu
len te zijn in plaats van dierenvrienden. Daardoor lopen
ze klappen op met een poetslap. Maar de dokter treedt
op als reddende engel en biedt hun een autoritje aan
als triomftocht.

12

GEBONDEN IN SIERBAND
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W. G. van de Hulst:

Het huisje in de sneeuw
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 14 ill.
lie druk.
Het huisje ligt 's morgens dik onder de sneeuw. Vader,
spoorwegarbeider, is al vroeg van huis gegaan en de jongens mogen nog een ogenblikje in het warme bed van
vader en moeder.
En ze gaan spelen, dat ze verdwaald zijn en nu schuilen
in een warm sneeuwhol. Maar dan moeten ze vader een
kannetje warme koffie brengen. En dan verdwalen ze
echt. In hun angst bidden ze om uitkomst. Ze worden
thuisgebracht met een arreslede van de boer.
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W. G. van de Hulst:

Het zwarte poesje
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 19
2e druk.
Santje probeert een poesje te redden, maar ze loopt een
natte voet op en verliest haar klomp en het poesje zakt
door het ijs. De dokter, die net langs komt, moppert op
Santje. Hij denkt: Santje is de schuld, dat poes een nat
pak haalt, maar later komt alles uit als de dokter aan
zieke Santjes bed komt. Dan wordt alles anders. Dokter
wordt haar beste vriend en zij krijgt van hem het zwarte
poesje cadeau.
Later, als ze beter is, mag ze zelfs een keer meerijden op
de motorfiets.

28

W. G. van de Hulst:

„Zo'n griezelig beest!"
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 20 ill.
6e druk.
Twee broertjes, wier moeder ziek is, hebben gehoord, dat
het mooi weer wordt als de kikkers naar boven komen.
Dit was voor moeder nodig, zei de dokter, en nu weten
ze een kikker machtig te worden en brengen het beest
mee naar huis.
Dat niet ieder op zo'n vriendschappelijke voet kan leven
met dit beestje als die twee broertjes, komt al heel gauw
uit. Alles loopt dan ook heel anders dan ze zich hadden
voorgesteld. Ze beleven heel wat avonturen met hun
kikkertje.
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W. G. van de Hulst Jr:

Het geheim
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar. 48 blz., 18 in.
2e druk.
De hoogste aanbeveling voor dit bijzonder aardige kinderverhaal van de jonge Van de Hulst is wel, dat het is
gelijk te stellen met de pennevruchten van zijn beroemde
vader.
De moeder van Gijs, Henk en Rietje is erg ziek. Tante
Trui doet het huishouden. Als moeder beter begint te
worden, maken de kinderen met tante het plan moeder
te verrassen met een krentenbrood.
Maar als ze er mee van de bakker komen, gebeuren er
een heleboel avontuurlijke dingen en het slot is, dat ze
zonder brood thuiskomen.
Dat het toch nog als geschenk kan dienst doen, is te
danken aan Kees en de dominee.

30

W. G. van de Hulst Jr:

Ko-tje en het Kerstfeest
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar. 48 blz., 11 ill.
Ko-tje heeft zich heel erg op het Kerstfeest verheugd.
Ko-tje zal op het grote feest een mooi jurkje aankrijgen,
dat moeder gekregen heeft. 't Hangt buiten het raam aan
een drooglijn. Maar tot groot verdriet van Ko-tje en
grote spijt van moeder is het plotseling verdwenen. Maar
het Kerstfeest gaat door, ook voor Ko-tje en zij ervaart,
ook zènder mooie jurk een gelukkig Kerstfeest te kunnen vieren.
Spelende jongens waren oorzaak van de verdwijning. Ze
zorgen ook voor terugkeer, al gaat dit niet maar zo.

31

C. Th. Jongejan-de Groot:

Sally en zijn hondje
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 48 blz., 6 ill.
Sally, het aardige Jodenjochie, bleef alleen achter toen
zijn ouders door de Duitsers werden weggehaald. Hij en
zijn onafscheidelijke vriendje, zijn hondje Blackie, vinden
onderdak bij Omoe Lievekens. Sally vindt er meer dan
onderdak, want de goede vrouw vergoedt hem veel van
wat hij moet missen.
Zijn geluk duurt jammer genoeg niet lang, want oom
Levi en tante Saar halen hem daar weg. Vooral tante
heeft een hekel aan het hondje. Als ze bemerkt, dat er
belasting voor het beestje betaald moet worden, is haar
besluit onherroepelijk.
Sally kan geen afscheid nemen van zijn dierbare vriend
en probeert hem bij Omoe Lievekens onder te brengen.
Dat loopt mis en er loopt nog veel meer mis, maar als er
dan een zuster van Sally terugkomt, wordt alles weer
wondergoed.
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Nel Verschoor-van der Vlis:

Twee jongens op de hei
Jongensboek 8-11 jaar. 46 blz., 6 111. 2e druk.
Klaas, die op de hei woont, krijgt zijn neefje 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 ze al heel wat. Ook iets verschrikkelijks, want door de zorgeloosheid van Klaas is een van
de geiten weggelopen naar de hei.
De geit komt weer terecht en Klaas en Wim leren inzien, dat zorgeloos zijn ook zonde is. Vlot en levendig verteld. Men ziet het alles gebeuren.

33

C. M. van den Berg-Akkerman:

Om en bij de tent
Jongensboek 9-11 jaar. 54 blz., 7 111.
Bij het naar schoolgaan ontdekken Klaas, Jan en Dries
een tent in het bos. Ze komen hierdoor te laat op school
en 's middags te laat aan tafel. De tent blijft de grote
attractie. Ze leren veel van de kampeerders en maken
zelf allerlei aardige plannen.
Het hoogtepunt wordt het kampvuur met liedjes en een
spannend verhaal. De avond verloopt anders dan ze
dachten, want de storm noopt hen op te breken en een
nacht door te brengen in een hooischuur.
Dit is een prachtig, spannend jongensboek, waarin ook
de geestelijke achtergrond zuiver is weergegeven. Zo is
het heel begrijpelijk, dat Jos, de oudste van de kampeerders, een domineeszoon, eerst niet goed met bijbellezen
en dagsluiting voor de dag durft komen.

34

Greeth Gilhuis-Smitskamp:

Toen het Grote Huis er nog
stond
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar. 54 blz., 7 ill.
Jan mag 's Zaterdagsmiddags zijn grootvader, die koster
is, helpen bij het gereedmaken van de kerk. Op een van
deze middagen vertelt grootvader een boeiend verhaal
uit zijn jeugd over de tijd toen het Grote Huis van de
Baron nog buiten het dorp stond en grootvader als jongen speelde met Aldegonda, de dochter van de Baron.
Een aantrekkelijk verhaal, sober, sfeervol en boeiend verteld. Moreel en godsdienstig heeft het prachtige, duidelijk sprekende accenten.
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Jac. Hazevoet:

Dora's deel
Jongens- en Meisjesboek 11-13 jaar. 62 blz., 8 ill.
Daar Dora's moeder in 't ziekenhuis ligt, is Dora met
haar broertje Tommie bij oom en tante in huis. Het is
voor Dora een nare tijd, want ze kan slecht buiten moeder en de strengheid van tante maakt het voor haar niet
gemakkelijker. Op een keer moet zij een boodschap doen
bij 't Spinnewielvrouwtje, dat aanbiedt haar te leren
spinnen, op voorwaarde, dat Dora haar helpt met breien.
Dat gebeurt, en al moet ze tegelijk op Tommie passen, die
op de glijbaan speelt, ze verdient er toch aardig mee.
Voor dit verdiende geld bereidt ze moeder bij haar thuiskomst een aardige verrassing.

36

Annie Sanders:

Met vacantie buiten
Meisjesboek 8-10 jaar. 64 blz., 9 ill.
Anneke is wat mismaakt en zwak en het is dan ook tot
aller blijdschap, wanneer ze een poos naar zee kan om
op te knappen. Ze beleeft daar van allerlei, zelfs een
redding bij een schipbreuk. Ze maakt kennis met een
man, die als mopperaar bekend staat, maar met wie zij
het heel goed kan vinden, doordat hij net zo'n dochtertje heeft gehad.
Wanneer de vacantie voorbij is, gaat ze gezond en aangesterkt naar huis.

37

N. M.

Schouten:

Het Kerstfeest van Anneketeun
Meisjesboek 10-12 jaar. 62 blz., 7 ill.
Anneketeun moet in opdracht van de schoolarts naar
een gezondheidskolonie. Eerst vindt ze het verschrikkelijk
om van huis te moeten, maar alles valt erg mee. De zes
weken in Egmond aan Zee in de gezondheidskolonie
„Blauw Duin" vliegen om.
Juist voor het Kerstfeest hoopt Anneketeun weer thuis
te zijn, maar op 't laatste nippertje krijgt ze waterpokken. Als 't Kerstfeest is, mag ze wel uit bed, maar nog
niet naar huis. Tot haar verrassing komen vader en
moeder, haar broertjes en een vriendinnetje in Egmond
aan Zee het Kerstfeest vieren, waardoor Anneketeun een
heerlijk feest beleeft, waaraan ze nog heel lang met innige vreugde kan terugdenken.
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Ans van der Sluijs:

Wat Marjon vond
Meisjesboek 9-12 jaar. 56 blz., 7 ill.
Marjon is een zonder godsdienst opgevoed meisje. Als
ze om gezondheidsredenen een poosje gaat logeren bij
twee tantes, komen er al gauw strubbelingen tussen het
drietal, want Marjon heeft maar zelden trek in eten of
drinken. En als zij weer eens opspeelt, komt het tot ruzie
en verdwijnt zij naar haar kamertje.
Op een inspectietocht op zolder vindt zij in een der kisten een kinderbijbel, die al gauw haar grootste schat
wordt. Een onderwijzeres legt haar de dingen uit, die zij
niet begrijpt en zo is er, als Marjon naar huis gaat, heel
wat veranderd. In haar hart is de liefde tot Jezus ontwaakt en dit maakt dat zij ook voor haar ouders een
goed voorbeeld wordt.

39

Anne de Vries:

De Stroper
Jongensboek 8-12 jaar. 54 blz, 25 ill. 6e druk.
Het is eigenlijk tegen heug en meug, dat de jonge held
van dit belangwekkend verhaal er met een door de wol
geverfd stroper op uittrekt, om- klein of groot wild te
verschalken.
Maar hij zou zo graag studeren en het geld voor de boeken mankeert hem. En bij vader, die het niet te breed
heeft, behoeft hij niet aan te komen. Als het dan echter
zover komt, dat er een volwassen hert in een strik loopt,
kan hij het lijden van het dier niet aanzien en• bevrijdt
het. Waarmede hij zichzelf tevens van de stroper en zijn
afdwalingen bevrijdt.

80 cent
40

C. M. van den Ber-Akkerman:

Als een droom
Meisjesboek 9-12 jaar. 62 blz., 10 ill.
Het is een gewichtige gebeurtenis als tante Carolien gaat
trouwen. Voor tante zelf, maar haast niet minder voor
Diny. Zij mag bruidsmeisje zijn. Over dit prettige vooruitzicht komt echter een schaduw, want de bij zo'n hoge
gelegenheid passende bruidsmeisjes-jurk ontbreekt, terwijl moeder er geen kan kopen. Gelukkig komt er een
einde aan deze teleurstelling, zodra tante Carolien zich er
mee gaat bemoeien. Dan komt de jurk er en nog wel een
waarvan zij niet had durven dromen.
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W. Broos:

Vrede voor Valkoog
Jongensboek 9-12 jaar. 61 blz., 10 ill.
Valkoog is een Indianenjongen; een die voor geen klein
geruchtje vervaard is. Op een tweedaagse jacht vangen
ze niet veel wild en dat doet de jonge aanvoerder besluiten met zijn tochtgenoten het gevaarlijke berenbos in te
trekken. Ze komen op het jachtterrein van een naburige,
vijandige stam, die het gemunt heeft op het leven van
Valkoog.
Met ware doodsverachting weet hij zich te redden, maar
een vijandelijke pijl raakt hem zo ongelukkig, dat de
zendeling-dokter, die hem bewusteloos vindt, genoodzaakt is hem te opereren, met het gevolg, dat hij kreupel
wordt. Dat betekent voor hem „uitgestotene" in zijn
stam, maar hij mag bij dokter Collins blijven en maakt
daar kennis met de blijdschap van het Evangelie, waardoor zijn leven rijker wordt dan het ooit was.

42

Rie van Rossum:

Alleen maar een zwart poesje
Jongens- en Meisjesboek. 60 blz., 19 ill. 2e druk.
Stientje, een vrolijk meisje, wordt door eigen onvoorzichtigheid door een auto aangereden. Ze moet naar het
ziekenhuis worden gebracht met een gat in haar hoofd
en een gebroken arm. Het ziet er naar uit, dat ze haar
verjaardag in het ziekenhuis moet vieren. Haar verlanglijstje vermeldt maar één wens: een zwart poesje.
Ze doen allen hun best zo'n beestje te krijgen, maar dat
lukt niet zo eenvoudig. Jan heeft echter zijn uiterste best
gedaan en op 't laatste nippertje, op de dag van haar
verjaardag, waarop ze weer naar huis mag, weet hij zijn
zusje wel heel erg gelukkig te maken door haar een héél
zwart katje te geven.
Het ongeluk dat Stientje overkwam, kan voor velen als
een waarschuwend voorbeeld dienen.

43

A. M. Tukkers-Engels:

De jongensclub van Heidedorp
Jongensboek 10-1? jaar. 60 blz., 9 ill.
Hier is een stel prettige jongens in een club verenigd.
Vooral de kameraadschap en de gezelligheid komen
prachtig uit. Er is veel gezonde uitbundigheid en opgewekt spel.
Prachtig ook komt hier de opofferingsgezindheid voor de
dag, wanneer zij tijdens de ziekte van Kees zijn moeder
helpen, door om beurten Kees' werk voor de zaak over
te nemen.
Een opbouwend, karaktervormend boek met een prachtig
sprekend en vooral gezond-christelijk element.
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Nel Verschoor-van der Vlis:

Guus van Gouwe Gerrit
Meisjesboek 9-13 jaar. 61 blz., 8 ill.
Het is winter. De schaatsen zijn voor de dag gehaald en
de meisjes, Jos, Hannie, Willy en Riet, genieten veel.
Op het ijs speelt Gouwe Gerrit naar hartelust straatversjes en Kerstliederen door elkaar. Dat vindt Hannie
zonde. Als Gouwe Gerrit de volgende dag niet op 't ijs
verschijnt, gaan de vriendinnen naar zijn huisje. Hij, de
veel geplaagde, grijpt Jos en sluit haar in huis op. Met
de hulp van Guus, het dochtertje van de straatmuzikant,
weet ze te ontvluchten.
Dit zijn wel heel spannende ogenblikken voor Jos en
haar vriendinnen. Als Gouwe Gerrit in 't ziekenhuis ligt
en Ds De Hoog, de vader van Jos, bespot, weet deze toch
een gesprek aan te knopen.
Door dit gesprek komt zijn dochtertje met Kerstmis op
de pastorie. Door Guus en door haar blijdschap over het
Kerstgebeuren komt ook in het leven van de straatmuzikant het Evangelie aandacht vragen.

45

W. G. van de Hulst:

Ergens in de wijde wereld
Jongensboek 10-14 jaar. '78 blz., 10 ill. 5e druk.
,,Ergens in de wijde wereld" is een klein zolderraampje
in een rieten dak, een klein, schuin raam met een baret
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 maar naar „boven" kijken, naar
de verre, stille lucht, die van zilver tintelt.
Uit de hoge, heilige hemel, over de verre, wijde nereld
heen, weet God ook wel, wat er leeft in het hert van
een kleine jongen op een donkere zolder.

19

* GEBONDEN
46

Marg. Dekker:

Hanneke en 't Zonnehuis
Meisjesboek 9-12 jaar. '77 blz., 10 ill.
Hanneke's moeder heeft na de dood van haar man, die
al vroeg gestorven is, het bakkerszaakje met behulp van
een knecht voortgezet. Wanneer zij door gebrek aan
klanten genoodzaakt wordt haar zaakje te sluiten, overweegt ze allerlei mogelijkheden om aan de kost te komen.
De hulp komt van heel andere zijde dan zij verwachtte.
Een uit Australië teruggekomen boerenfamilie trekt zich
het lot van het gezin aan op een wijze, die voor allen
prettig is.
Zo wordt het Godsvertrouwen, dat uit dit verhaal zo
prachtig spreekt, niet beschaamd.

47

W. G. van de Hulst:

Om twee schitteroogjes
Jongensboek • 10-13 jaar. 76 blz., 14 ill. 10e druk.
Het spreekt haast wel vanzelf: de beroemde auteur van
zo menig boek over kleine en grotere kinderen is tevens
een enthousiast dierenvriend. En wat nu de strekking van
dit verhaal aangaat, hier komt allereerst duidelijk uit,
dat dieren schepselen Gods zijn.
Dat dus het martelen van dieren zonde is; 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 vermeld.

48

K. Norel:

In kruiend ijs
Jongensboek 10-14 jaar. 78 blz., 10 ill.
Dit boeiende jongensverhaal speelt voor het grootste deel
buitengaats in de open zee. Harm beleeft vele avonturen
en dat is voor een knaap als hij is alleen maar prettig.
Hij zou er niet tegen kunnen ergens op 't land in een
besloten ruimte te moeten zitten.
op
Hij houdt van de zee, van ruim zicht. Dat het leven en,
een schip ook grote gevaren met zich kan meebreng
de
tussen
raakt
blijkt wel wanneer het schip bekneld
kruiende ijsschotsen.
Gelukkig zijn er bij dit hachelijke avontuur geen menNa
senlevens te betreuren, maar 't scheelde erg weinig.
de doorgestane spanningen brengen ze uit het diepst van
hun hart dank aan God voor hun redding.
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K. Norel:

Pieter onder de Piraten
Jongensboek 8-14 jaar. 77 blz., 10 ill. 2e druk.
Pieter gaat varen bij de Piraten om geld voor zijn moeder te verdienen, doch ziet het verkeerde van zijn daad
in en deserteert naar de „Hollandia", waar hij zijn broer
ontmoet. Dit verhaal leert dat men nooit het verkeerde
moet doen om het goede te bereiken.
,Een boek voor onze jongens" zegt de N.Z.V.
aanbevolen", schrijft
m
„Aanbevolen", zegt Jachin. „War
Onze Herv. Z. „Een kostelijk boek! Hartelijk aanbevolen",
oordeelt De Zaaier.

50

Annie Sanders:

Het Boshuis
Meisjesboek 8-11 jaar. 77 blz., 10 ill.Dit boek gaat over een allerhartelijkst meisje. Deze Mia
Toonders ligt in 't ziekenhuis. Zij gaat veel houden
van zuster Bets, die ze tante noemt. Zuster Bets zorgt er
voor, dat het zwakke kind een poosje bij haar vader en
zuster in het boshuis mag logeren om aan te sterken.
Het verblijf van Mia brengt grote zegen voor de familie
Toonders. Mia maakte kennis met de Kinderbijbel en dit
wordt aanleiding voor moeder Toonders om het leven
van het gezin heel anders te gaan inrichten. Zo, dat de
kerkgang en de lezing van Gods Woord er een vaste
plaats in krijgen.
Het Kerstfeest wordt voor allen een feest van grote betekenis.

51

Nel Verschoor-van der Vlis:

Hij zorgt voor u
Meisjesboek 10-14 jaar. 78 blz., 10 ill. 2e druk.
Dit uitnemende meisjesboek geeft het verhaal van Mijntje de Lange, een Amsterdams achterbuurtmeisje. Zij
heeft Ria Verdonck en haar vader leren kennen op een
der boerenzolders, waar ze tijdens een der hongertochten
overnachtten. In het troosteloze leven van Mijntje, waarin
zij vrijwel alleen maar hardheid en verdriet tegenkomt,
blijft de hunkering naar een vriendelijk woord, een bewijsje van liefde. Haar moeder is lang geleden gestorven,
haar vader is een onverschillig man. De familie Verdonck
helpt haar in het Witte Huis aan de Duinweg, waardoor
haar leven ineens een heel andere inhoud krijgt. De
woorden „Hij zorgt voor u" geven dit eenzame, vaak
driftige meisje tenslotte leiding in haar leven.
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W. G. van de Hulst:

Rozemarijntje
Meisjesboek 9-12 jaar. 91 blz., 11 ill. 7e druk.
Rozemarijntje is enig kind. Haar vader vaart op zee en
moeder wordt ziek. De levenslustige, bijdehante Rozemarijntje komt nu bij een deftige tante in huis, die niet
gewend is met kinderen om te gaan.
Toch weet dit hartenveroverende kind ook deze moeilijke
tante in te palmen.
De beoordelingen spreken zonder uitzondering in warme
aanbevelende woorden hun lof over deze uitgave.

53

W. G. van de Hulst:

Rozemarijntje naar school
Meisjesboek 9-12 jaar. 94 blz., 10 ill. 10e druk.
Een vervolg op Rozemarijntje. Dit is voor alles een
levenslustig boek. Het behandelt het eerste schooljaar
van de vrolijke Rozemarijntje. Dit leuke kind maakt op
school de hele klas in de war.
Ries, een bang ventje, wordt door haar beschermd en
vrijmoediger gemaakt.
De beoordelingen roemen ook alle dit boekje als aanbevelenswaard, aantrekkelijk, leerzaam en gezond-vrolijk.

54

W. G. van de Hulst:

Thijs en Thor
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 94 blz., 11 ill.
6e druk.
Dit prachtige verhaal zegt heel fijn, hoe het niet alleen
de plicht is de medemens, maar ook de dieren liefde te
bewijzen.
„Vader en zoon Van de Hulst hebben een heerlijke gave.
Als er één is, die een dier, hier een hond, in zijn verhaal goed kan inschakelen, is het Van de Hulst. Verhaal
en illustraties — beide leven". Jachin.
„Hartelijk aanbevolen", zeggen de andere boekbeoordelingen.
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C. Th. Jongejan-de Groot:

Oma's verhuizing
Meisjesboek 8-10 jaar. 94 blz., 9 ill.
Catrientjes oma mag tengevolge van de heersende
woningnood niet langer in haar huisje blijven wonen.
Een rusthuis lacht haar niet toe en daarom neemt ze
haar intrek bij Catrientjes ouders. Dan sluipt er een
lelijke ontevredenheid Catrientjes hart binnen.
„Aanbevolen om de goede sfeer in het echt christelijk
gezin". G. Lemkes.
„Hartelijk aanbevolen". Kind en Zondag.
„Aanbevolen". Onze Herv. Z.

56

K. Norel:

Kees Moddergeus
Jongensboek 10-14 jaar. 96 blz., 10 ill.
Een vlot, leerzaam boek. Kees Dral begint als kokkie op
een baggermolen, eerst in Nederland, maar dan in Engeland. In een storm leert hij verstaan, dat hij het leven
niet door kan zonder God en Zijn dienst.
„We begroeten dit boek, dat een avontuurlijke inslag
heeft, met veel vreugde. Het verdient een warme aanbeveling". Jachin.
„Aanbevolen", „Hartelijk aanbevolen", oordelen andere
besprekingen.

57

H.

Schouten:

Van verdrukking naar de
vrijheid
Jongensboek 10-14 jaar. 93 blz. 11 ill.
Wim Bakker, een Amersfoortse jongen, beleeft vele spannende gebeurtenissen, als hij met Napoleons leger naar
Rusland trekt.
Hij maakt de brand van Moskou mee en de terugtocht. In
Holland is de onderdrukking ten top gestegen, maar in
de verte wenkt de bevrijding. Wim is op de terugtocht
ziek geworden, maar weet toch Holland te bereiken, waar
hij tot het vertrek van de Fransen vermomd rondtrekt.
Er komen in dit verhaal vele boeiende, interessante en
vooral spannende momenten voor.
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Elisabeth Buunk:

Bruine jongen
Jongensboek 10-12 jaar. 110 blz., 14 ill. 2e geheel
gewijzigde druk.
Karel, een kleurling, komt met zijn „blanke" zusje naar
Holland om bij oom en tante te worden opgevoed. Hij
voelt zich ongelukkig en zoekt iemand wie hij vriendelijkheid kan bewijzen. Hij vindt een lamme jongen uit een
volksbuurt aan wie hij zeer gehecht raakt.
„Aanbevolen", zegt Kind en Zondag. „Een boeiend boek.
Aanbevolen", zegt de heer Lemkes.
„De vertelwijze is levendig; rake opmerkingen treffen
keer op keer. Aanbevolen", zegt Jachin.

59

Marg. Dekker:

De kinderen van tante Eddie
Meisjesboek 11-13 jaar. 94 blz., 10 ill.
In het moederloze doktersgezin komt een nieuwe juffrouw. Zij is Engelse van afkomst. Na korte tijd weet zij
de harten van de kinderen te veroveren. Door haar
komst wordt er in het gezin heel wat gewijzigd en verbeterd. De prettige verhouding die er gaat bestaan, is
niet de enige winst voor het gezin. De kennismaking met
de Bijbel vooral geeft hun leven een heel andere richting. De vele goede dingen waaraan men al gewend
raakte, worden ineens bedreigd, wanneer tante Eddie door
een sterfgeval in haar familie moet vertrekken. Maar gelukkig voor allen keert ze terug in het gezin waarin ze
een vaste plaats heeft verworven.

60

W. G. van de Hulst:

Er op of er onder
Jongens- en Meisjesboek 10-15 jaar. 94 blz., 18
Se druk.
De inneming van Den Briel.
Het verhaal is, zoals we van Van de Hulst gewend zijn,
boeiend, zonder opsmuk en toch tot het einde meeslepend.
Prachtig wordt de hoofdpersoon Joost Jacobs getekend in
zijn onstuimige, wispelturige jongensaard.
Mooi vooral om de tweestrijd, als hij koster Jan gewaarwordt, op zijn vlucht voor de Geuzen beklemd geraakt
tussen een paar bomen.
Zijn medelijden behoudt tenslotte de overhand en hij
laat de vijand ontsnappen, doch... God-zelf wreekt het
kwaad.
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W. G. van de Hulst Jr:

Japie
Jongensboek 9-11 jaar. 94 blz., 11 ill.
Het schip van Japie's ouders ligt in een dorp, waar Jaap
al gauw kennis maakt met een paar jongens. Niet ver
van hun schip ligt een woonschip. De bewoonster, een
oude dame, heeft een dikke poes. Door deze poes ontstaat bij Japie het geloof, dat de eigenares kan toveren.
Wanneer hij een foto vindt, toebehorend aan de dame,
durft hij deze niet teruggeven. Eerst als er iets heel
ernstigs met de dame gebeurt, waardoor ze naar het
ziekenhuis moet, komt alles terecht. Hij, Japie, werd
verdacht van dit,erge en al heeft hij wel schuld aan
haar verdriet, hie staat hij toch geheel buiten.
Een tot de laatste bladzijde spannend Van de Hulst-boek.

62

F. C. Kamma:

Badesiw, de schrik der wouden
Jongensboek 11-14 jaar. 109 blz., 10 111.
Een nieuwe, boeiende wereld gaat voor de jongens open
bij lezing van dit zo in alle opzichten spannende verhaal.
Het speelt op Nieuw-Guinea en gaat over Badesiw, een
jonge Papoea en zijn wraakneming op een andere stam.
Het loopt uit op een bloedwraak over en weer. Badesiw
weet de politie en zijn straf te ontgaan. Met Kerstmis
wordt hij op een samenkomst, door de Goeroe belegd,
diep getroffen. Zo zelfs, dat hij zich overgeeft en een gevangene van het Kind in de kribbe wordt.
Een spannend en avontuurlijk jongensboek met een
prachtige strekking.

63

Max de Lange-Praamsma:

Wat Roentje Robbedoes leerde
Meisjesboek 9-11 jaar. 93 blz., 10 ill.
Deze bekende schrijfster heeft de bijzondere gave vlotte,
boeiende verhalen te kunnen schrijven.
Dit boekje is er een van. Roentje Robbedoes is een dochtertje van een paar prettige ouders. Iedereen houdt van
haar. Ze heeft een heerlijk leven. Maar zij maakt toch
ook kennis met de schaduwzijden, die zich zo vaak in het
leven voordoen. Ze leert Truida Schippers kennen, die
geen vader, meer heeft en wier moeder in een zenuwinrichting wordt verpleegd. Hierdoor zijn de kinderen uit dit
gezin bij anderen ondergebracht. Truida heeft het bijzonder slecht getroffen en zo leert Roentje ook begrijpen,
dat al het goede, waarvan zij dagelijks mag genieten, niet
vanzelfsprekend is en zeker niet iets waar ze recht op
heeft.
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Nel Verschoor-van der Vlis:

Kinderen van één Vader
Meisjesboek 8-12 jaar. 110 blz., 10 ill.
Een Hongaars meisje belandt in een christelijk schippersgezin. Degelijke, hartelijke mensen. Het Hongaartje
heeft nu en dan heimwee. Als tijdens noodweer de schroef
onklaar wordt, beleven ze spannende ogenblikken. Er is
grote schrik wanneer door een ongeluk de schippersvrouw
een been breekt, waardoor ze naar het ziekenhuis moet.
Het Hongaarse meisje moet nu tot haar grote teleurstelling naar een ander gezin. Gelukkig behoeft ze hier
niet lang te blijven, want de goede, oude vrouw, die
het huishouden voor de schippersvrouw doet, neemt haar
graag weer op.

65

W. G. van de Hulst:

Zo'n vreemde jongen
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. 110 blz., 10
ill. 9e druk.
Aangrijpend is de schildering van Hans, de molenaarszoon, die op een middag voor Kerstmis met zijn roeiboot
op een donkere plas verdwaalt.... Hij roeit maar en hij
roeit maar 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....

66

Nel Verschoor-van der Vlis:

Pip
Meisjesboek 8-12 jaar. 107 blz., 16 ill. 3e druk.
Pip is een meisje uit een woonwagen. Ze heeft een grote
aanhankelijkheid voor Dorus, het afgewerkte paard. Als
Pip's vader Dorus Wil verkopen, blijven zij wat langer bij
een dorp. Pip bezoekt een christelijke school, waar zij
hoort vertellen over Jezus, de Kindervriend. In een stormachtige nacht sterft Dorus. Als zij kort daarna verder
trekken, kan Pip geen afscheid van de onderwijzer
nemen, maar de plaat, die ze van hem kreeg, voorstellende Jezus, temidden van de kinderen, heeft zij opgehangen
in de Woonwagen. Pip weet nu, dat Hij meegaat. Hij gaat
door alle landen mee.
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67 W. G. van de Hulst:
Rozemarijntje en Rooie Pier
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar. 110 blz., 12 ill.
4e druk.
Dit veelgelezen meisjesboek leert liefde tot de naaste en
een gezond gevoel voor recht.
Ook in dit derde deeltje van de Rozemarijntje-serie is de
hartelijkheid en de onopzettelijke manier, die Rozemarijntje bezit om de harten van grote mensen te winnen,
zeldzaam goed beschreven.
De N.Z.V. beveelt dit boek van harte aan.
,,Hartelijk aanbevolen", zegt ook Onze Herv. Z.
„Onze aanbeveling geschiedt onder toekenning van „summa cum laude", dat de hoogste lof betekent", schrijft'
Jachin,
,Van de Hulst vertelt meesterlijk", merkt De Zaaier op.
„Vol prachtige vertelkunst, om van te genieten voor jong
en oud". B. Lemkes.

68

W. G. van de Hulst:

Rozemarijntje en de zwarte
jongen
Jongens- en Meisjesboek 9-13 jaar. 110 blz., 14 Hl.
Rozemarijntje, het harten-veroverende meisje van wie de
mensen bijna allemaal gaan houden, ontmoet in dit
boeiende boek haar vriend Rooie Pier, voor wie ze op de
winkel past. Daar ontmoet ze voort eerst de zwarte jongen met zijn mand met beeldjes. Het vrolijke meisje treedt
op als zijn beschermster en hieruit groeit een hechte
vriendschap ook met zijn vader.
,,Hartelijk aanbevolen". N.Z.V. ,,Dit boek is een aanwinst". Jachin.

69

P. Stouthamer:

Een Batavenzoon gaat naar
Amerika
Jongensboek 12 jaar en ouder. 126 blz., 9 ill.
Een leerrijk, tevens een spannend boek, waarin humor en
ernst elkaar afwisselen.
Een paar boertjes uit Herwijnen nemen na een tijd van
tegenslag het besluit naar het land van belofte, Amerika,
te trekken.
Als ze daar eenmaal zijn, begint voor hen een hard leven
van - zwoegen en sloven. Tenslotte kunnen ze met hard
werken wat geld verdienen, waarmee ze een eigen bedrijfje kopen en zo over de moeilijkheden heenraken. Zoals allen en alles in dit mooie boek, is ook de houthakkerschoolmeester; die in zijn eenzaamheid een paar bevers
tot vrienden heeft gekozen, zeldzaam mooi beschreven.

27

Vervolg 120 cent

* GEBONDEN
70

Anne de Vries:

Vader en Jaap
Jongensboek 8-12 jaar. 125 blz., 12 ill.
Vader en Jaap kunnen het best met elkaar vinden. De
nood en de omstandigheden brengen hen er echter toe
verkeerde dingen te gaan doen. Moeder moet ondanks
haar lichamelijke zwakte uit werken gaan. Door de oneerlijke daden en kleine diefstallen ontstaat er iets tussen vader en Jaap, dat veel op schaamte lijkt. Ze durven
elkaar niet meer recht in de ogen zien. Eenmaal loopt het
spaak. Zij vinden gelukkig de goede weg terug en ervaren, dat zij niet in hun moeilijkheden alleen gelaten
worden.
„Wij zijn van mening, dat wij de heer De Vries dankbaar kunnen zijn en bevelen dit boek warm aan". Jachin.

1140 co'
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Netty Faber-Meynen:

Een nieuw begin
Meisjesboek 12 jaar en ouder. 128 blz., 10 ill.
Er komt een nieuw meisje op school. Zoiets komt meer
voor, maar dit meisje blijkt de klassegenoten verre de
baas te zijn. En juist dat is de reden waart= Lot Vermeulen, die altijd de beste van de klas is geweest, steeds
met wrevel is vervuld en de „nieuwe" geheel links laat
liggen.
Het wordt heel moeilijk voor Lot, als Gerda, de nieuwe
leerlinge, ernstig ziek wordt. Lot beschuldigt zichzelf de
oorzaak hiervan te zijn. Ze voelt bitter zelfverwijt en
verliest haar vrolijkheid.
Dan komt langzaam maar zeker het nieuwe begin, want
hoe moeilijk het Lot ook viel, zij heeft na een gesprek
met moeder begrepen wat haar plicht is. In dit mooie
meisjesboek laat de schrijfster prachtig uitkomen welke
waarde het christendom heeft en hoe het ook in de
schijnbaar moeilijkste omstandigheden van onschatbare
betekenis is.

140 cent
72

Tines Limburg:

Je durft niet
Jongensboek 10-14 jaar. 125 blz., 24 ill. 2e druk.
De auteur heeft in dit sterk gespierde boek getoond, dat
hij de Hollandse jongens kent in merg en nieren.
Het mag als een der beste jongensboeken aangeschreven
worden. Het wisselt af van het luimige naar het tragische
in het wisselvallige jongensleven, met zijn avonturen van
Hollandse kracht en durf. Geschreven met verstand en
diepgaand gevoel is het een rijke aanwinst voor de Nederlandse jeugdlitteratuur.
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73

W. G. van de Hulst:

Peerke en z'n kameraden
Jongensboek 12-14 jaar. 137 blz., 21 ill. 8e druk.
De schrijver zelf acht dit zijn beste boek. Hij doet ons
het verhaal van een door een oorlogsramp getroffen
jongetje, dat met verbrijzelde benen meegenomen wordt
naar Holland, op de vlucht uit België. Zijn enige vriend
is zijn grootvader, een vioolbouwer.
„Moge het eenvoudig, kinderlijk geloof nog vele onzer
Zondagsschoolkinderen met heilige jaloersheid vervullen".
Jachin.
„Een voortreffelijk geschreven verhaal". De Zaaier.
„Een prachtig gevoelig boek". N.Z.V.
„Stijl voortreffelijk. Inhoud boeiend. Aanbevolen". enze
Herv. Z.S.
„Mooi, aandoenlijk verhaal, dat ook door meisjes gaane
gelezen zal worden". G. Lemkes.

74

W. G. van de Hulst:

Willem Wijcherts
Jongensboek 10-16 jaar. 143 blz., 19 ill. 9e druk.
Een verhaal uit de Spaanse tijd..
Willem Wijcherts is een dappere Alkmaarder jongen, die
de Spaanse bezetting met tegenzin in zijn vaderstad ziet
binnentrekken; een „ketterse" samenkomst intijds waarschuwt, zodat de toeleg om Jan Arendsz. gevangen te
nemen, verijdeld wordt; zich bij de Watergeuzen voegt; de
gevangenen om des geloofs wille, onder wie zijn eigen
vader, uit de kerker redt, aan het doodsbed van Arendsz.
knielt, de victorie van Alkmaar mee beleeft en daarna
een blijde bruiloft vieren mag.

75

Rie van Rossum:

Jetje uit het huis
Meisjesboek 12 jaar en ouder. 142 blz., 20 ill.
4e druk.
Dit veelgeprezen, veelgelezen meisjesboek bevat de ontroerende geschiedenis van Jetje, een weesmeisje, dat voor
onderwijzeres mag gaan leren, omdat ze zo'n goede aanleg heeft. Ze komt in aanraking met een ander meisje en
met het gezin waartoe dit behoort en dan vecht Jetje
vaak tegen het verlangen ook in een gewoon huis te
wonen met een vader en moeder. Een boek van buitengewone fijnheid en heel raak. Het heeft een mooie,
christelijke strekking, waarvan opvoedende kracht uitgaat.
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225 cent
76 W. G. van de Hulst:
Gerdientje ,
Jongens- en Meisjesboek 11-15 jaar. 184 blz., 26 ill.
8e druk.
Een echt Hollands boek. Want het gaat in Gerdientjes
leven in letterlijke en figuurlijke zin stormachtig toe en
wij horen van kans op doorbraak van de dijk en overstroming. Gelukkig komt het zover niet, want de wanhopige man, die ten einde raad in een stormachtige
nacht op stap gaat om de dijk door, te steken, wordt daar
nog intijds van teruggehouden.

77 M. A. M. Renes-Boldingh:
De Zoon van de Witte Olifant
Voor jongens en meisjes van 12 jaar en ouder.
Gebonden in heel linnen band. Stofomslag en
illustraties van Menno.
192 blz., 6 ill.
De machtige Witte Olifant is Opperradja.van Balige. Na
zijn dood is het leven van zijn zoon Si Ala Piso niet erg
rooskleurig. Hij lijdt, samen met zijn moeder, de meeste
tijd honger. Als hij wat ouder wordt, begint hij zelfs uit
armoede te stelen bij de nieuwe Radja. Deze ontfermt
zich over hem en voorziet hem van eten. Later wordt hij
door een, oom opgeleid tot duivelbezweerder. Het geluk
breekt door als hij met zendelingen in aanraking komt
en bekeerd wordt tot voorvechter van de Grote Koning.
over Wie de zendelingen hem vertelden.

nlustratie uit
„GrOte Bertus en kleine Bertus" door W. G. van de Hulst

GEWAARDEERD DOOR LEERMEESTER EN LEERLING
De sierkunstenaar Jac. Nuiver ontwierp ze in 12 verschillende motieven. Ze werden
met uiterste zorg uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima kwaliteit. Teneinde de onderwijzers op eenvoudige wijze een overzicht van de 32 verschillende teksten te geven, werden ze in geperforeerde vellen uitgegeven.
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven, waarop de hierna geplaatste
32 teksten voorkomen.

Ik ben het licht der wereld.
Vrees God en houd Zijne gebeden.
Ken Hem in al uw wegen.
Dankt God in alles.
Mijn oog zal op u zijn.
Heere! Wat wilt Gij, dat ik doen zal?
Want een is uw meester, namelijk Christus.
Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer
jeugd.
Gij zult mij leiden door Uw raad.
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.
Vergeet niet een van Zijne weldaden.
Strijd den goeden strijd des geloofs.
Hij zal ons behouden.
Want de Heere is onze rechter.
De Heere is onze wetgever.
Vergeldt niemand kwaad met kwaad.
De Heere is onze koning.
Bedenkt de dingen, die boven zijn.
Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen.

De prijs per geperforeerd
vel van 32 kaartjes bedraagt 0.50; bij 10 vellen gelijk .10.45 per vel;
bij 25 of meer vellen gelijk f 0.40 per vel.

Uitgevoerd in 4 kleuren.

31

Aller oogen wachten op U.
Gij hoort het gebed.
Opdat. Christus door het geloof in uwe
harten woning make.
Offer Gode lof.
Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen
en niet vreezen.
O Heere! Hoe groot zijn Uwe werken!
Verblijdt u in den Heere te allen tijde.
Maar wie de waarheid doet, gaat tot het
licht.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de
aarde beërven.
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft
liefgehad.
Werpt al uwe bekommernis op Hem, want
Hij zorgt voor u.
Mijne toevlucht en mijne vesting, mijn
God, op wien ik vertrouw.

Platen
Bijbelse
Kunst
Formaat 32 x 25
Prijs slechts
121/2 cent per exemplaar.
Bij getallen, hetzij van één
soort, hetzij gesorteerd naar
keuze van de besteller, zijn de
prijzen als volgt: 25 ex. á
ƒ0.10; 50 ex. á ƒ0.09; 100 ex.
f0.08; 250 ex. á ƒ0.07.

De platen zijn niet genummerd,
doch hebben tot onderschrift
de volgende titels:

Bij bestelling is het
voldoende op te
geven:
„Platen Bijbelse Kunst",
met vermelding
van het nummer

1. Komt tot Mij, allen die
vermoeid en belast zijt.
3. De intocht in Jeruzalem.
4. Het laatste avondmaal.
7. Gethsémané.
8. Het berouw van Petrus.
9. Jezus voor Pilatus.
10. Zie, de mens!
11. De vrouwen bij het graf.
12. De Emmausgangers.
13. De aankomst der herders.
14. Simeon in de tempel.

Een open gesprek van een predikant
over het sexuele vraagstuk

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 tijdens de storm.
28. De barmhartige Samaritaan.
29. De goede Herder.

Nieuwe „Trowitingh"

door Ds H. A. VISSER
(Zie pag 3 van het omslag).
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Ophet Kerstieest'%,

uitgereikteszut:

geur", de Zenclamsellool

Kerstmis

19..._,

.1/.0190' bark*12a
We o4kiratzmoncr

Opdracht-blaadje A

Opdracht-blaadje C

Op het Kerstfeest uitgereikt aan:
— De waarde van het boekengeschenk
wordt verhoogd door de namen van de
Namens de Zondagasehool
ontvangers als ook van de gevers voorin
te schrijven. De ervaring heeft geleerd,
dat het schrijven met inkt in een leesboek
Kerstmis 19,
een ontsierend, vlekkerig schrift geeft.
Maak daarom gebruik van de speciaal
Opdracht-blaadje B
voor dit doel ontworpen Opdrachtblaadjes.
Ze zijn op goed papier in kleur uitgevoerd
en passen in ieder normaal boekformaat.
Ze
vereenvoudigen Uw werk.
De prijzen zijn zeer laagt
250
ex.
f2.25
Hierbij
verkleinde reproductie van de drie
100 ex. fl.—
500 ex. f4.—
1000 ex. f7.50 in de handel gebrachte soorten!

Wilt U bij bestelling s.v.p. duidelijk vermelden of U ontwerp A, B of C wenst te ontvangen?
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Deze kaartjes zijn in drie
kleuren gedrukt,
op mooi stevig carton

Onze serie

Zondagsschoolkaartjes
bestaande uit de series A en B met in
elke serie 12 kaartjes. Form. 6 x 8 c.M.

.P.,14,s •

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

In serie A zijn verschenen:
Heerlijk klonk het lied der eng'len — Roept uit aan alle stranden — Als g'in nood gezeten
— 0, hoe heerlijk — Ach, blijf met Uw genade — Ik mag zoo gaarne hooren — Dat ons
loflied vroolijk rijze In den hemel is het schoon — Daar juicht een toon — 't Scheepken
onder Jezus' hoede — De dierbre Heiland is nabij — Laat de kinderen tot Mij komen.
In serie B zijn verschenen:
Kom tot uw Heiland — Heer, ik hoor van rijken zegen — Waar liefde woont — Stille
nacht — Welk een Vriend is onze Jezus — Laat ieder 's'Heeren goedheid loven — Van U
zijn alle dingen -- 'k Wil U, o God, mijn dank betalen — Zij zal ons niet berouwen — Wie
maar den goeden God laat zorgen — Beveel gerust uw wegen — Juich, aarde, juich alom
den Heer!
Bij bestelling op te geven Zondagsschoolkaartjes Serie A of Serie B.

Gulden regels
Gedrukt in frisse kleuren op mooi carton.
Zeer geschikt voor uitdeling.
U kunt de kaarten desgewenst gesorteerd
ontvangen. Bij bestelling is het voldoende op
te geven: „Gulden regels", met vermelding
van letter der gewenste soort.
Formaat 12 x 161/2 c.M.
PRIJZEN: 10 stuks à 8 cent; 25 stuks k 7
cent; 50 stuks á 6 cent; 100 stuks à 5 cent;
250 stuks k 4 cent.
FRIESE GULDEN REGELS: Straks rilst de
Moarn. By de kriis-peal. Triomf-sang. Jountiid.
Prijzen als voren.
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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 oenige troost
G De twaalf geloofsartikelen
H De zeven kruiswoorden
I Gebed des Heeren
K De zaligsprekingen

M

Diploma A
voorstellende „De Jonge Timotheils door zijn moeder onderwezen". Uitgevoerd in kleurendruk op mooi stevig papier.
Formaat 301/2 X 221/2 c.M.
De prijzen zijn: 1-24 ex. á 18
cent; 25-49 ex. á 17 cent; 5099 ex. á 15 cent; 100 of meer
ex. á 121/2 cent.

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

DE TIEN GEBODEN
Deze kaart werd fraai uitgevoerd op keurig carton.
Bij uitstek geschikt voor uitdeling onder de leerlingen.
Prijs bij 10 ex. á 4 ct.; 25 ex. á 31/2 ct.;
50 ex. á 3 ct.; 100 ex. á 21/2 ct.

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

KERST-DECLAMATORIUM
Samengesteld door P. Menkman.
/0.40 per exemplaar.

Recht van opvoering bij aankoop
van minstens 10 ex.
Voor een tweede opvoering is een
bedrag van /5.— verschuldigd.
De verbindende tekst is stijlvol en eenvoudig. Het orgelspel accentueert de gewijde sfeer van dit mooie stuk.
Om voldoende gelegenheid tot instuderen
te hebben, is tijdig bestellen van belang.
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Serie I

egerstlieberoi

1. Hoe zal ik U ontvangen.
2. Stille nacht, heil'ge 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

50 ex. /1.25; 100 ex. /2.25; 250 ex. /5.25.
Om het instuderen te vereenvoudigen
hebben we de liederen laten harmoniseren.
De prijs van de muziek van elke serie is:
1 ex. á 15 cent; 10 ex. á 121/2 cent; 25 of
meer ex. á 10 cent.

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

KAART VAN PALESTINA
BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE
DERDE VERBETERDE DRUK

Prijs f 4.20

Deze wandkaart heeft een grootte van
148 X 116 c.M. Uitsluitend nog verkrijgbaar in 2 losse vellen.

BEWDENISPLATEN A en B
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse Hervormde Kerk (bestelletter A) en in de Gereformeerde Kerk (bestelletter B), ontworpen door de sierkunstenaar
Jac. Nuiver.
Gedrukt in vier kleuren, op stevig houtvrij papier. Formaat 35 x 25 c.M.
De prijs bedraagt: 1-9 ex. á 25 ct.; 10-24 ex. á 23 ct.; 25-49 ex. á 21 ct.; 50-99 ex.
á 18 et.; 100 of meer ex. á 15 ct.
De royale uitvoering is er op berekend, dat deze plaat, voorzien van de namen van predikant en ouderling, als document van blijvende waarde kan worden ingelijst.
Bij bestelling gaarne duidelijk op te geven: Belijdenisplaat A of B.
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DOOPKAART
naar het ontwerp van Jac. Nuiver.
Een blijvende herinnering aan een der
hoogtepunten in het leven.
Op veelvuldig verzoek laten wij thans een Doopkaart verschijnen, die smaakvol is uitgevoerd op vier pagina's crème carton in driekleurendruk.
Deze kaart biedt de gelegenheid de naam, de geboortedatum, de doopdag en de plaats in
te vullen.
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de naam van vader en moeder, de handtekening
van de predikant eh de Dooptekst.
Prijs per exemplaar f0.15. Bij 50 ex. ,ƒ0.10 per ex. Bij 100 ex. /0.09 per ex. Bij 250 ex.
0,08 per ex.

*10

KAARTEN

Naar ontwerpen van Jac. Nuiver.
Prijs per pakje van 10 stuks f1.—.
Een pakje van 10 stuks bevat de volgende kaarten:
Kerstkaarten: Daar is uit 's werelds duist're wolken
Ere zij God
Ziet, Ik verkondig u grote blijdschap
Te Bethlehem geboren.
Algemeen:
En als Ik van de aarde verhoogd ben
Dit is een getrouw woord
Strijd de goede strijd des geloofs
Want alleen die door de Geest Gods
Maar Gode zij Dank.
[geleid
Paaskaart :
Geloofd zij de God en Vader.

Uitvoering en model als van
gewone prentbriefkaarten.
De kaarten zijn prachtig geschikt voor uitdeling op Zondagsscholen en Dagscholen.
Verenigingen, die zich op het
gebied van Evangelisatie bewegen, zullen er een dankbaar gebruik van maken, terwijl ook
kerkelijke gemeenten ze zeker
zullen gaan gebruiken voor toezending aan hun zieke leden.
Bovendien vormen ze een prachtig middel om met de velen, die
zich van de Kerk afzijdig houden op hoogtijdagen contact te
onderhouden.
Vanzelf zijn ze door een ieder
als prentbriefkaart te bezigen.
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KERSTVERTELBOEKEN
Een nieuwe bundel Kerstvertellingen:

M. A. M. Renes-Boldingh:

HET LICHT WINT

PRIJS F 3.50

In heel linnen band. Gevat in omslag.
Moet U vertellen op het Kerstfeest van Zondagsschool,
Dagschool of Vereniging? Of hebt U rond Kerstmis een
goede vertelling nodig, die zich leent om in de huiselijke
kring voor te lezen?

* HIER IS UW BOEK
De Kerstgeschiedenis kreeg onder de negen verhalen
een eerste plaats.
Inhoud: De Koning komt
De Koning geboren
Toen de Engelen zongen
De kleine Grote Koning in de Tempel
Bezoek voor het Koningskind
Geen plaats voor de Langverwachte.
Zo'n klein stukje papier
Voetstappen in de sneeuw
't Licht wint.

Een prettig, smaakvol uitgevoerd boek om met Kerstmis
cadeau te doen aan familie, vrienden en kennissen.

Sara E. Gosselink:

's KONINGS HERBERG
Vertaald door Ds J. Streefland.
Prijs geb. j2.90.
Stofomslag is kleur, bandontwerp en titelplaats van Anton
Pieck verfraaien de uitvoering. Kerstmis 1949 koos de.
N.C.R.V. deze uitgave om in microfoonbewerking uit té
zenden. Het is een prachtige novelle, die een sfeervolle belichting geeft van de tijd omstreeks Jezus' geboorte.

Rie van Rossum.:

KLEIN GLORIA
Gebonden in heel linnen band. Omslag- en bandtekenhïg
van Rie Reinderhoff.
Deze vorig jaar verschenen bundel kan eveneens dienst
doen als voorlees- of vertelboek op het Kerstfeest, op
school en thuis.
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PRIJS F 4.90

* JEUGDBOEKEN
K. v. d. Geest:

Brand op de bloeiende heide
Jongensboek 11-15 jaar.
Omslag en band van Jan Lutz.
Gebonden f 3.90.
Een boeiend boek, waarin een stel levenslustige knapen
van de Friese heide de hoofdrol speelt. Het zijn vast
geen bangbroeken en hun onverschrokken moed komt
hun goed van pas, als de vijanden in ons land de baas
spelen.

Greeth Gilhuis-Smitskamp:

Pit
Meisjesboek 15-18 jaar, 2e druk.
Omslagtekening en illustraties van H. en J. Bottema.
Gebonden in heel linnen band /3.75.
De geschiedenis van Pit ten Berge is fris, prettig en
vrolijk. De aardige sfeer komt, zonder dat het wordt
gezegd, duidelijk uit. Met toenemende belangstelling volgen we het wel en wee van het sympathieke leraarsgezin.

C. Th. Jongejan-de Groot:

Greetje-Margriet
Meisjesboek 10-14 jaar.
Ruim geïllustreerd door Rie Reinderhoff.
Gebonden /3.90.
Een bijzonder aardig meisjesboek, waarin ernst en
scherts elkaar prachtig afwisselen. Het heeft vele aantrekkelijke, grappige noten en de ernst wordt nergens
te zwaar.
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JEUGDBOEKEN *
C. Th. Jongejan-de Groot:

Inge
Meisjesboek 14-17 jaar, 3e cluk.
Illustraties van Hil Bottema.
Gebonden /3.90.
De frisse, pittige toon, de levensblijheid, het gezonde optimisme, de prettige verhouding tussen de vlotte mensen,
die hier worden beschreven, kortom de sféér van dit
boek verkwikt en maakt gelukkig.

Ina J. Kornel:

De sluier van Maya
Roman voor meisjes van 17 jaar en ouder.
Gevat in meerkleurig stofomslag.
Gebonden in heel linnen band /3.90.
„Als er één ding is, waarom we" dit verhaal over de
studente Paula Keegstra willen aanbevelen, dan is het,
omdat er nergens een laffe smaak te proeven is. Paula
en haar vrienden en vriendinnen zijn gezonde, jonge
mensen, die de verantwoordelijkheid van hun daden niet
van zich afschuiven".
Cantecleer.

Max de Lange-Praamsma:

Mieke van de Rozenlaan
Meisjesboek 12-14 jaar.
Stofomslag, band en illustraties van Rie Reinderhoff.
Prijs /3.50.
Dit mooie meisjesboek geeft prachtig de sfeer van een
echt Christelijk gezin, waarin een verstandige vader en
een lieve tactvolle moeder hun kinderen, hoewel ze
thuisblijven, een ideale vacantie bezorgen.
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OUD-ELSJE-SERIE COMPLEET HERDRUKT
jol Verzorging van banden, stofontslagen en
illustraties door Rie Reinderhoff.

Max de Lange-Praamsma:

Goud-Elsje
Meisjesboek 14-16 jaar. 4e druk. Gebonden /3.50.

Goud-Elsje verlooft zich
Meisjesboek 15-18 jaar. 3e druk. Gebonden /3.90.

Goud-Elsje draagt een dubbele naam
Meisjesboek 17 jaar en ouder. 3e druk. Gebonden /3.50

Nog is het Lente voor GoUd-Elsje
Meisjesboek 18 jaar en ouder. 2e druk. Gebonden /3.50

Ze spreken blijde, vreugdevolle taal, deze boeken. Ze blijven niet aan de oppervlakte, maar
zeggen de dingen van hart tot hart. De spontane Goud-Elsje met haar prachtig karakter
is de sympathieke hoofdfiguur.
In het eerste deel als jong meisje, later als meisje met een baan, in deel drie als jong
doktersvrouwtje en in het laatste deel als jonge moeder.
Ze sluiten wat inhoud betreft op elkaar aan, doch zijn zo geschreven, dat ieder deel een
afgerond geheel vormt.
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JEUGDBOEKEN *
K. Norel:

Oranje-Boven

uit de tijd van Jan de Witt
Jongensboek 14-17 jaar.
Stofomslag en illustraties van G. D. Hoogendoorn.
Prijs 13.50.
Wanneer men een jongen een waardevol geschenk wil
geven, dan toch zeker dit avontuurlijke verhaal uit de
tijd van Jan de Witt. De Oranjeklanten uit die tijd
stonden hun mannetje.

Dr J. Roelink:

De samenzwering van Leiden
Voor jongens van 10 jaar en ouder.
Band, stofomslag en illustraties van Jan Lutz.
Prijs /3.50.
De grote verdienste van dit boeiende, historische verhaal
is, dat het zo waar en levensecht de roerige tijd weergeeft, waarin Aernt en zijn ouders leven. Spannend,
maar ook opbouwend is het, want het laat zien hoe het
onrecht op den duur onherroepelijk moet wijken voor
wat recht is.

Dr J. Roelink:

In dienst van de Erfprins
Jongensboek 12-15 jaar.
Illustraties en stofomslag van de schilder-tekenaar G. D.
Hoogendoorn.
Gebonden /4.90.
Een spannend verhaal uit de tijd van de Franse overheersing. Het is vaak adembenemend te lezen hoe de
Hollanders uit die dagen aan hun bevrijding werkten.

Nel Verschoor-van der Vlis:

Herrie-Let
Meisjesboek 12-15 jaar, 4e druk.
Gevat in stofomslag, gebonden in linnen band /3.90.
„Een fris, aardig boek, waarin de verschillende karakters
van de vier meisjes kostelijk worden beschreven. De
vrolijke, spontane, in haar hart toch ernstige Let, de
zachte Roeli, de trouwe Door en de keurige, nette indrukmakende Jo — het is alles zo echt".
Rotterdamse Kerkbode,
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* JEUGDBOEKEN
Nel Verschoor-van der Vlis:

Tegenwind
Meisjesboek 15 jaar en ouder.
Omslag, band en titelplaat van Rie Reinderhoff.
Gebonden 13.90.
Zuiver tekent de schrijfster de houding van de leden
van het gezin Van Raalte tegenover de oorlogsomstandigheden. De jonge mensen gedragen zich moedig, zijn
bereid offers te brengen en verrichten waardevolle diensten voor de verzetsbeweging. En dit alles zonder een
zweem van opgeschroefde heldhaftigheid.

Nel Verschoor-van der Vlis:

Wind in de zeilen
Roman voor meisjes van 17-20 jaar.
Gevat in stofomslag.
Gebonden 13.90.
Na langdurige scheiding wordt het gezin Vos in Holland
weer verenigd. Dan volgt er een moeilijke tijd. Vooral
voor de wat egoïstische Lotje, die in Holland bleef. Maar'
ze vinden elkaar en ze leren een opofferingsgezindheid
die tot gave harmonie leidt.

A. Was-Osinga:

De kinderen van het ruige veld
Meisjesboek 10-14 jaar.
Illustraties, stofomslag en bandontwerp van Jan Lutz.
Gebonden /3.50.
„Nu zeg ik heus niet te veel als ik beweer, dat dit één
van de beste boeken is, die 'k de laatste tijd in dit genre
heb gelezen. Zonder enige restrictie, van harte aanbevolen".
N.C.R.V.-Jeugdjournaal.
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Sil, de Strandjutter

Stofomslag, bandontwerp en illustraties van Anton Pieck.
Prijs, gebonden /5.90.

Arjen
Stofomslag, band en platen van Anton Pieck.
Prijs, gebonden /6.50.
Zeldzaam pakkende, suggestieve romans, waarvan al
meer dan 100.000 exemplaren hun weg vonden.
Trilogie uit de spannende Bourgondische tijd:

Vreemde macht
Vrijheid
Ochtendschemering

Ruim geillustreerd met vele kunstzinnige tekeningen van
Ru van Rossem.
Prijs, gebonden /8.90 per deel.
Deze drie historische romans sluiten op elkaar aan, doch
kunnen uitstekend afzonderlijk worden gelezen.

De drie portretten van
Claire Marianne
Gevat in stofomslag.
Prijs, gebonden /5.50.
De boeiende geschiedenis van de talentvolle schilder
Joost Bernink en zijn geliefde Claire.

Wendelmoet
Illustraties, bandontwerp en stofomslag van Ru van
Rossem.
Prijs, gebonden /4.50.

deert, mijn zoon, waar ben je?

Verlucht met prachtige platen in kleur door George
Schulein.
Prijs, gebonden /4.90
Deze twee romans beschrijven de fel levende gebeurte—
nissen en daar tussen door de weldadige romantiek van
vroeger tijden.
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De
boeken
van

Cor Bruijn

Rein Brouwer:

De Zegen
Stofomslag en bandontwerp van Mohr.
Prijs, gebonden /5.90.
Een Groninger roman, waarin de innerlijke ontwikkeling
van een stille, lichamelijk wat vergroeide jongen wordt
beschreven.

Mia Bruyn-Ouwehand:

De Rhijnmonders
Gevat in stofomslag.
Prijs, gebonden /5.90.
Bedreigd door zee en storm, onder de druk van een zwaar
godsdienstig dogma, leven de Rhijnmonders in hun eenzaam dorp het eenvoudig bestaan van vissers en reders.
In, dit boek wordt het leven van een rijke redersdochter
beschreven. De vele rechtzinnige, stugge, moeilijke karakters van de diverse personen zijn raak en overtuigend getypeerd.

Mia Bruyn-Ouwehand:

Springvloed
Stofomslag, illustraties en bandontwerp van de schilder
Doeve.
Prijs, gebonden f4.50.
Vervolg op de Rhijnmonders, echter uitstekend afzonderlijk te lezen.
Het leven van de fiere Katwijkse redersvrouw komt in het
middelpunt der belangstelling te staan. Zij neemt tegen
de vloed van verdenkingen houding en weet het respect
en de liefde van haar kinderen goeddeels te bewaren.

Mia Bruyn-Ouwehand:

Dreigende Branding
Omslag, band en illuStraties van Jan Lutz.
Prijs, gebonden /4.90.
Hier zijn de verdere lotgevallen van het redersgezin beschreven. De oorlog brengt grote verschillen in de familie.
De zoons bestrijden elkaar op leven en dood. Tussen hen
staat de weduwe, een vrouw van karakter, sterk in het
geloof.

Mia Bruyn-Ouwehand:

Het stenen hart
Gevat in stofomslag. Gebonden. Prijs /1.90.
Deze dramatische familieroman speelt in een Veluws
gezin. Het boek heeft een sterke uitbeelding, een boeiende
climax, een prachtige, gave stijl en een bijzondere sfeer.
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Frithjof E. Bye:

Wolven huilden rond het Bosmeer
Uit het Noors door Greta Baars-Jelgersma.
Prijs, geb. /4.90. Met omslag en tekeningen van Ans van
Zeyst en Manna Saelman. Groot formaat.
Het zijn prachtfiguren, die deze roman bevolken. Een
kluizenaar, een schone jonge vrouw en drieste zigeuners.
Maar Alv Udda, de ruige kerel van het eenzame eiland,
is de dominerende figuur.

Frithjof E. Bye:

De grote eenzaamheid
Prijs, gebonden /4.90.

Het vervolg op bovenstaande roman. Ook afzonderlijk te
lezen. Vertaald door Greta Baars-Jelgersma (verschijnt
Nov. 1950).
Ook in dit boeiende tweede deel komt de fascinerende
hoofdfiguur, de primitieve mens, Alv Udda, heel sterk
naar voren.

Greeth Gilhuis-Smitskamp:

„Nu moet je eens luisteren ...."
Gebonden /3.90.
Een boek om uit voor te lezen aan kleuters van 4 tot 7 jaar.
Een lees- en kijkboek. Naast prettige, opgewekte verhalen
en mooie kinderlijke versjes, leuke, echt kinderlijke plaatjes
in kleur van Rie Reinderhoff.

Joh. Hidding:

Heuvings haardstee
Stofomslag, band en illustraties van Anton Pieck.
Prijs /4.90.
Talrijke bijzonderheden en volksgebruiken uit het Drente
van vroeger vormen de kleurrijke entourage van dit verhaal over liefde en geluk, voor- en tegenspoed van de
boerenfamilie Heuving.

W. G. van de Hulst:

Het Vertellen
3e druk. Gebonden /3.75.
Wat en hoe moet men vertellen?
Dit boek geeft het antwoord. Het bevat een schat van
wenken voor de verteller.
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W. G. v. d. Hulst:

Stille Dingen
In linnen band. Gevat in stofomslag. 5e druk.
Prijs, gebonden /4.50.
Illustraties van W. G. v. d. Hulst Jr.
Deze bundel bevat twaalf verzamelde schetsen van de
meester-verteller Van de Hulst.
Zo vaak is er behoefte aan een bundel goede verhalen om
voor te lezen. Welnu, hier kunt U terecht!

C. Th. Jongejan-de Groot:

Verdonkerd Goud
2e druk. Prijs, gebonden /4.50.
Een opvallend goede Christelijke roman, waarin het leven
van een jonge Rotterdamse weduwe met haar twee
kinderen wordt uitgebeeld.
Dit boek leert, dat het geloof waarlijk gelukkig en blij
kan maken.

Jaap Kolkman:

Walvis aan stuurboord
Geïllustreerd met vele tekeningen en 28 pagina's foto's
van Hannes de Boer.
Prijs, gebonden /5.90.
Het wel en wee van de eerste Nederlandse Walvisvaartexpeditie. Een boeiend, gedocumenteerd, spontaan geschreven boek. Niet alleen de liefde voor de mens op zee
spreekt er uit, maar bovenal de liefde voor het vissersbedrijf, dat in de Walvisvaart de grootste bekroning vindt.

Herman de Man:

Wonderlijke Ontmoetingen
2e druk. Prijs, gebonden /6.90.
De zo tragisch om het leven gekomen auteur van zo
menige prachtige Nederlandse roman beschrijft hier het
in vele opzichten spannende leven in ballingschap tijdens
de laatste wereldoorlog.
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Jant Nienhuis:

Pioniers
(Verschijnt December 1950).
Gevat in stofomslag. Gebonden. Prijs /4.90.
De stoere kerels uit dit boek willen werken, boer zijn, baas
rs.
van een eigen bedrijf, zoals hun ouders en vooroudeare
Maar hun aantal overtreft verre het aantal beschikb
was,
plaatsen. Ergens is een kans: waar eins de Zuiderzee
zal vruchtbare grond worden gewonnen. Zullen de jonge,
oersterke kerels hier hun bestemming vinden?

K. Norel:

Mannen van Sliedrecht

Meerkleurig omslag en plaat tegenover de titel van
Roeland Koning. Prijs, gebonden /4.90.
Het zijn de door Herman de Man nagelaten gegevens,
welke door Norel op de hem eigen boeiende wijze tot een
prachtige roman werden uitgewerkt. Hij beeldt hier het
leven uit van een geslacht eenvoudige, harde kerels, die
in vreemde landen, ver van hun bekende, vertrouwde
Sliedrechtse dijk-leven, zwoegen en verlangen.

Fenand van den Oever:

Brood uit het water

Omslag in kleur, band en 39 illustraties van Anton Pieck.
Prijs, gebonden /4.50.

Fenand van den Oever:

Laat mij maar zwerven

Stofomslag, band en vele illustraties van Anton Pieck.
Prijs, gebonden /4.90.
Twee boeken over het zeemansleven, die reeds in het bezit
zijn van tienduizenden lezers.
De stoere Vlaardinger schipper Arend-Michiel van Roon
is de hoofdfiguur. Deze man, die na de visserij zijn geluk
beproeft in de wilde vaart, is te zelfstandig om onderdanig
te zijn. Hij zwerft, zoekt, boort nieuwe bronnen aan. 't Is
geen engel. Een woeste zwerver. Hard als graniet.

Fenand van den Oever:

„Lest Best"
2e druk.
Gebonden. In omslag. Prijs /4.50.
De familie De Groot vaart op de „Lest Best" en onderhoudt een prima vrachtdienst. De twee zoons veroorzaken
heel wat deining, want de een toont zich een stijfkop, die
er vandoor gaat en de ander gaat trouwen op een wijze,
die in de familie nog nimmer voorkwam.
Hoe deze mensen op het water leven en vechten voor hun
brood en hun geluk, weet de auteur als geen ander, daar
hij de mensen van het water van haver tot gort kent.
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C. Postma (arts):

Stippellijnen
in het sexuele leven voor jongens van 13 jaar en ouder.
Geb. /1.50.
Dit boekje voorkomt voorlichting door z.g. „vrienden". Het
geeft eerlijk antwoord op de moeilijke vragen, eerlijk, op
de man af, zuiver en kies.

Rie van Rossum:

De jongen met de toverfluit
W. G. van de Hulst '70 jaar.
Prijs, gebonden /3.25.
Een biografie van de allerwegen bekende en terecht ge-vierde schrijver van menig jeugdboek. Laat zich lezen als
een roman.

Peter Hansen. Skovmoes:

Eerst als het weefgetouw stilstaat

Vertaald door John de Bas. Geb. /4.90.
Deze eenvoudige Christelijke roman speelt in Denemarken
en beschrijft de eerste moeilijke huwelijksjaren van een
jonge boer en een goedmoedig Deens meisje.

Anne de Vries:

En nergens op de wereld
2e druk.
Bandontwerp Anton Pieck. Prijs, gebonden /2.25.
Een van die mooie boeken van Anne de Vries, die altijd
een gevoelige snaar raken. Dit is 't verhaal van de Rotterdamse Gerritje, die tengevolge van diefstal uit een van
de grauwe achterbuurten wordt gehaald en een plaats
krijgt in een opvoedingsgesticht.
De ontvluchting en het bezoek aan de moeder vooral zijn
diep-ontroerend beschreven.

Anne de Vries:

Bartje
Bartje zoekt het geluk
Hilde

Geb. /4.90.
Geb. /5.50.
Geb. /4.90.

Deze romans zetten het wijde Drentse landschap in zijn
ontroerende sobere schoonheid suggestief voor ons neer
en tekenen ons de mensen tot in hun diepste driften van
de ziel.
Honderdduizenden exemplaren vonden reeds hun bezitters.
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eder Nederlands gezin
een eigen bibliotheek

Als U zich abonneert op de

Nobel-Reeks
kunt ook U een eigen bibliotheek opbouwen. De kosten hieraan verbonden bedragen slechts

f 2.45

per kwartaal.

Voor dit bedrag zendt de Nobel-Reeks U
ieder kwartaal een" prachtig uitgevoerde
roman. Maar de Nobel-Reeks biedt haar
abonnees tevens de meigelijkheid een groot
aantal gratis boeken te verkrijgen.
NATUURLIJK VOELT U HIERVOOR.
Het nieuwe Nobel-prospectus verschaft U
alle gewenste inlichtingen.
Het is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

* Abonneert U op de Nobel-Reeks

edichten
G

Elisabeth Cheixaou:

Witte Donderdag
2e druk. Gebrocheerd f2.75.
Bij de eerste druk schreef „De Christenvrouw" o.m.: „Deze vrouw aanvaardt en
kent alle diepe menselijke gevoelens, wijde, warme moederlijkheid, eenzaamheid,
zielestrijd, schoonheids- en liefderoes en dit alles gelouterd door vroomheid".

Muus Jacobse:

Het bescheiden deel
2e druk. Een bundel gedichten. Prijs geb. f1.90.
„De afstand, die helaas bestaat tussen het volk en zijn kunstenaars, wordt door
In de Waagschaal.
deze dichter overbrugd op een wijze, die onze dank verdient."

Jacqueline E. van der Waals:

Gebroken kleuren
5e druk. Prijs geb. f2.75.
Bloemlezing uit haar gedichten.
In zeer ruime kring worden de gedichten van deze begaafde kunstenares gewaardeerd door hun eenvoud en diepe schoonheid.
Zij komen alle voort uit het in de ziel verborgen geloofsleven, dat zelf woordeloos
is, maar in liederen van velerhande klank uiteenbreekt, zoals de gebroken kleuren
van het zonnespectrum.

Mia van Oostveen:

Dit is 't verhaal van Mensenhart
2e druk. Rijmvers met vierkleurenplaten van de schrijfster. Prijs gebrocheerd ƒ2.75.
Een zeer begrijpelijk rijmvers, waarin vele allegorische personen hun boeiende rdl
spelen: Eerzucht, Berekening, Hoogmoed, Zelfgenoegzaamheid, Genot, Vleierij, Ijdelheid, Liefde en vele andere eigenschappen, die hun invloed op het mensenhart
uitoefenen.
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Stichtelijke
UITGAVEN
H.W.S.:

Nieuw Bijbels Dagboekje
15e druk. Omvang 380 blz. Gedrukt op mooi, houtvrij papier. Zwart linnen band
met goudopdruk. Prijs f3.50.
De drukken volgen elkaar in vaste regelmaat op. Vorig jaar de 14e druk. Thans de 15e.
Vele jaren reeds is dit het meest gevraagde dagboek en het aantal gebruikers neemt
steeds toe.
Het is een eenvoudig, zorgvuldig bewerkt dagboekje. Het geeft voor elke dag een tekst
met verklaring en toelichting. Een te lezen schriftgedeelte is steeds aangegeven.

Ds J. H. C. Kamsteeg:

Als de wegen moeilijk zijn
Gevat in stofomslag. Prijs gebonden f3.90.
Vijf en veertig korte stukjes, samengebracht in één boekje, bedoeld als bemoediging
voor zieken, eenzamen en anderen, die het in het leven moeilijk hebben. Het wijst
heen naar de Man van Smarten als onze grote Vertrooster.

Dr A. A. van Ruler:

Sta op tot de vreugde
2e druk. Prijs gebonden ƒ3.90.
Een bundel overdenkingen.
De schrijver zegt in zijn voorwoord o.m.: In de titel heb ik tot uitdrukking willen
brengen wat naar mijn inzicht het naaste doel van de prediking des Woords moet
zijn: zij heeft de mens te doen opstaan uit de dood van zijn zwaarmoedigheid tot
de vreugde over het heil.

Dr A. A. van Ruler:

Verhuld bestaan
Prijs gebonden f4.50.
In deze bundel overdenkingen zijn achtereenvolgens de Zaligsprekingen, een gedeelte uit ons aloude Psalmboek, uit de Profeten, het Evangelie, enz. behandeld.
Schone gedachten zijn er in neergelegd. Wie er zich in verdiept, verrijkt zijn leven!
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Altijd Zondag
Handboek voor het Catechismus-onderricht, door Ds C.
Aalders, Ds B. van Ginkel en Dr P. ten Have.
In twee delen. Prijs per deel f7.50.
Dit boek is bedoeld als handleiding voor de catecheet, om
zich voor te bereiden tot een doelmatige behandeling van
de Catechismus.
Het spreekt vanzelf, dat ook voor andere doeleinden dit
werk grote diensten kan bewijzen. Voor behandeling van
de Catechismus in het voortgezet onderwijs, in het jeugd
werk, op de kansel, in discussiegroepen als ook voor zelfstudie.

Dr W. Aalders:

Cultuur en Sacrament
Prijs, geb. f3.90.
Dr Aalders bespreekt in dit boek vele vragen, die na de
tweede wereldoorlog op de Kerk zijn afgestormd, o.a. de
richtingsstrijd, de theocratie, het Rooms-Katholicisme.
Duidelijk komt hier uit, hoe al deze vragen hun grond
en ontstaan vinden in de ene grote vraag van de verhouding van Kerk en cultuur.

Karl Barth:

Hoofdsom der heilige leer
Prijs, gebonden f4.50. Voordrachten over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Vertaald door Ds A. D.
Bakker, Herv. Pred. te Nijland (Fr.).
„Een prachtige samenvatting van Barth's leer, die werkelijk voor ieder aandachtig lezer te begrijpen is. Wie het
boek van Prof. Van Niftrik „Een Beroerder Israëls", dat
wij indertijd zo dringend verzochten aan te schaffen, gelezen heeft, wordt hier op de meest eenvoudige wijze in
aanraking gebracht met de meester zelf". De Jonge Kerk.
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Dr H. Berkhof:

Geschiedenis der Kerk
5e druk. Verlucht met 23 foto-illustraties. Geb. 3'6.90.
Dit bekende boek is grondig en toch zeer populair geschreven, zo, dat het zowel voor ontwikkelden als minder
ontwikkelden van waarde is. Het geeft de geschiedenis
der Kerk van haar begin af tot heden. In deze druk zijn
ook de laatste belangrijke gebeurtenissen op kerkelijk gebied verwerkt.

Dr M. H. Bolkestein:

Het Heilig Avondmaal
Prijs, geb. ƒ1.10.
Een populair boekje over het Avondmaal aan de hand van
't Avondmaalsformulier.

Johannes Calvijn:

De Artikelen
van de Faculteit der Heilige Godgeleerdheid
te Parijs
Vertaald door Ds J. Wit. Gebrocheerd f2.25.
Betreffende ons geloof, onze christelijke religie en de vorm
onzer prediking, met een weerlegging van Calvijn.
De stellingen en de weerlegging zijn een merkwaardig
bondige en duidelijke uiteenzetting van de verschillen
tussen Rooms-Katholicisme en Reformatie!

Dr W. F. Dankbaar:

De tegenwoordigheid van Christus
in het Avondmaal
Gebonden in linnen band. Prijs ,ƒ1.90.
Aan deze studie ligt ten grondslag de lezing van Dr Dankbaar, waarmee hij op de predikantenvergadering in Utrecht
de aandacht zozeer geboeid hield.
Daar het hier behandelde thans het onderwerp van gesprek uitmaakt onder de theologen, zal dit geschrift bij
hen zowel als bij leken zeker grote aftrek vinden.
Om het ook voor de laatsten volledig begrijpelijk te maken, werden de al te onbekende woorden vertaald. Dit
boekje begeeft zich thans dus in de zeer levendige discussie
rondom de Avondmaalsproblemen, die zowel door de
liturgische beweging als door het gesprek met Rome in
het middelpunt der belangstelling staan.
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H. H. Farmer:

Dienaar des Woords

Prijs, geb. f2.90.
Vertaald uit het Engels.
voor hen
minder
niet
Een boek voor hen die preken, maar
ng,
die luisteren. Achter deze hoofdstukken ligt de overtuigi
en is aan
dat de taak der verkondiging niet alleen opgedrag
hen die preken maken en houden, maar veel meer aan de
Kerk in haar geheel.

Dr A. R. Hulst:

Belijden en Loven

Gebrocheerd f1.25.
Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van
Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Dr J. Koopmans:

Kleine Postille

2e druk. Prijs, gebonden f3.75.
Dr
Een herdruk van het veel gevraagde boek van wijlen
naar oudKoopmans. Het is een klein meesterwerk, dat
predikvan
s
reformatorische voorbeelden een jaarcyclu
teksten kort behandelt, voor predikanten, maar vooral ook
voor vele anderen die geregeld ter kerke gaan.

Dr G. van der Leeuw:

Sacramentstheologie

Prijs, gebonden f8.50.
„Dit boek van de geniale Groninger hoogleraar handelt
dat
over de sacramenten. Het heeft deze grote verdienste,t aan
het het probleem van de betekenis van het sacramen
omg.
en
Kerkblad voor A'dam
de orde stelt".

Dr G. van der Leeuw:

Liturgiek

2e druk. Prijs, gebonden f5.90.
Liturgiek is de leer van de Eredienst.
Prof. Van der Leeuw heeft aan deze leer een uitvoerigrde
verhandeling gewijd, die, zoals hij het in zijn voorwoode
zegt, „helpen wil bij de bezinning op het wezendevan
eredienst en de toepassing daarvan in de Hervorm Kerk,
maar tevens een handleiding wil zijn bij de practijk.
Wanneer wij God dienen in zijn huis, mag niets slordig of
toevallig, nog minder zielloos zijn".
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Dr H. van der Linde:

De Wereldraad van Kerken
Gebrocheerd f2.—. Getalsprijs: 50-100 ex. á ƒ1.75;
100 en meer ex. á ƒ1.50.
Een overzicht van de geschiedenis, de ontwikkeling en de
toekomst der Oecumenische Beweging.

Dr K. H. Miskotte:

De kern van de zaak
Toelichting bij een proeve van hernieuwd belijden.
Gebonden f6.90.
In de Ned. Herv. Kerk staat een nieuwe kerkorde op stapel,
waarin klassieke en moderne momenten zijn verenigd.
Wat betekent dit alles voor het algemene geestesleven?
In welke zin gaat het iedere Nederlander aan?
In „Fundamenten en Perspectieven" is een voorbeeld ontworpen, hoe men heden ten dage het wezenlijke zou kunnen weergeven. Dr Miskotte heeft hierop een toelichting
willen schrijven. Hij is hierbij uitgegaan van de „In de
Waagschaal" verschenen artikelen.

Dr K. H. Miskotte:

In de gecroonde Allemansgading
2e druk. Prijs, gebonden f7.50.
„In de gecroonde Allemansgading" geeft een keuze uit het
verspreide werk van Prof. Miskotte, bijeengebracht door
Willie C. Snethlage en E. A. J. Plug. Zo rijk en zo veelzijdig, dat inderdaad alle man, die dit boek leest, er iets
van zijn gading in vindt.

Dr G. C. van Niftrik:

Kleine Dogmatiek
Prijs, gebonden ƒ6.50.
De 4e druk verschijnt December 1950.
„Als ik zeg, dat dit boek in een behoefte voorziet, is dat
géén gemeenplaats. Het ontwaken der belangstelling is een
verblijdend teken van de herontwaking der kerk en van
haar verantwoordelijkheidsbesef ook tegenover de buitenstaanders, die voortdurend en met recht vragen: zeg mij
toch eens duidelijk wat gij gelooft!
Wij voelden behoefte aan een populair en toch grondig
boek, dat de dingen positief stelt en tegelijk in pakkende
vorm. Zulk een boek heeft Dr Van Niftrik ons nu geDr H. Berkhof in de Zeister Courant.
schonken".
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Dr G. C. van Niftrik:

Een Beroerder Israëls
2e druk. Prijs, gebonden ƒ6.90.
Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl
Barth.
De pers is eenparig van oordeel, dat het hier gegeven boek
er een is van groot belang voor ieder, die antwoord wil
hebben op de vraag wie Karl Barth eigenlijk is en wat hij
wil. Het heft alle misverstand over deze veelomstreden
figuur en zijn theologie definitief op.

Dr G. C. van Niftrik:

Zie, de Mens!
Gebonden f8.90.
Beschrijving en verklaring van de anthropologie van
Karl Barth.
De auteur zegt in dit populair geschreven boek o.a.: „Het
verblijdende feit, dat mijn „Een Beroerder Israëls" zulk
een vriendelijk onthaal is ten deel gevallen, geeft mij de
moed door te gaan om de theologie van Barth in breder
kring zo objectief als maar mogelijk bekend te maken.
Het is mij een vreugde, hierbij een uiteenzetting van de
anthropologie van Barth aan het in theologische zaken
belangstellende Nederlandse publiek te mogen aanbieden.
Het gaat er in dit boek niet om propaganda te maken voor
een Barthiaans „systeem" en discipelen te winnen voor de
dialectische school. Het gaat er om iets door te geven van
geheel nieuwe perspectieven op het mens-zijn van de
mens".

Dr H. van Oyen:

Op weg naar een Christelijke
wijsbegeerte?
Gebrocheerd f1.—.
Hier wordt de actuele vraag aan de orde gesteld in hoeverre een Christelijke wijsbegeerte gewettigd is.

Pro regno pro sanctuario

Een huldeboek ter gelegenheid van de 60ste verjaardag
van Prof. Dr G. van der Leeuw. Met vele wetenschappelijke
bijdragen. Omvang ruim 600 blz. Gebonden f40.—.

H. J. Rinderknecht:

Maak hen tot Mijn discipelen

Christelijk onderricht overeenkomstig de ontwikkelingsphasen van het kind. Uit het Duits-Zwitsers vertaald door
Ds C. J. P. Mackaay. Gebrocheerd f1.90.
In dit boek worden, in grote lijnen, de voornaamste kenmerken van de ontwikkeling van het kind gegeven om
daaruit de gevolgtrekkingen te maken voor het christelijk
onderricht.
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DE PREDIKING VAN

HET NIEUWE TESTAMENT
Een theologische commentaar onder redactie van
Dr K. H. Miskotte en Dr H. van ()yen.
Thans zijn van deze serie te leveren:

Dr E. L. Smelik:

De weg vcn het Woord
Het Evangelie naar Johannes.
Prijs, gebonden 0.90. Intekenprijs f7.90.

Dr G. J. Streeder:

De gemeente ván Christus Jezus
De Brief aan de Philippenzen.
Prijs, gebonden ƒ3.75. Intekenprijs ƒ3.25.

Dr E. L. Smelik:

De wegen der Kerk
2e druk.
De Brieven aan Timothehs. De Brief aan Titus. De
Brief aan Filémon.
Prijs, gebonden ƒ5.90. Intekenprijs ƒ5.25.
Deze serie is in de eerste plaats van belang voor predikanten en verder voor allen die op enigerlei wijze in
enigerlei vorm tot Bijbelverklaring worden geroepen, o.a.
kringleiders, verenigingsleiders en -leidsters. De ervaring
leert hoe moeilijk het is een geschikte handleiding tot zulk
werk te vinden. Hier is zij.

Dr A. J. Rasker:

Christelijke Politiek
Prijs, gebonden ƒ3.90.
Dr Rasker geeft hier een bijzonder duidelijke weergave
van de Christelijke Politiek, zoals die door Prof. Van Ruler
wordt voorgestaan, waarbij hij critisch ingaat tegen zijn
beschouwingen over de koloniale staat.
Dit boek geeft een waardevolle uiteenzetting van de Indonesische kwestie.
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Dr M. van Rhijn:

Gedachten en gestalten uit de
Evangeliën
Gebonden in linnen band.
Gevat in stofomslag. Prijs f4.90.
Prof. Dr M. van Rhijn behoeft bij de grote lezerskring, die
hij o.a. door zijn vorige publicaties over het Nieuwe
Testament verworven heeft, niet uitvoerig ingeleid te worden. Deze geboren verteller, met zijn geheel eigen pittige
stijl, heeft hier de indrukwekkende overvloed van de Bijbel
voor meelevenden en belangstellenden duidelijk gemaakt.
Na lezing zullen de meesten zeggen: „Nu begin ik iets van
de betekenis van een Bijbels verhaal te begrijpen."

Dr A. A. van Ruler:

De belijdende Kerk in de nieuwe
kerkorde
Gebrocheerd ƒ1.50. Getalsprijs: 50-100 ex. à f1.25;
100 en meer ex. á f1.—.
In deze voor alle leden en aanstaande leden der Ned. Herv.
Kerk belangrijke brochure zijn alle gegevens uit het ontwerp-kerkorde verzameld en uitvoerig besproken.

Dr A. A. :van Ruler:

Het Apostolaat der Kerk en het
Ontwerp-Kerkoide
Gebrocheerd f2.50. Getalsprijzen: 50-100 ex. à f2.25;
100 en meer ex. á f2.—.
Bestemd voor leden en aanstaande leden der Ned. Herv.
Kerk. De schrijver wijst hier aan hoe de apostolische visie
op het wezen der kerk, onder invloed der wereldzending,
is geboren. Ten tweede hoe zij aansluit bij de grondbegrippen der reformatie aangaande de prediking, het pastoraat,
de presbyter en de praedestinatie.

Dr A. A. van Ruler:

De vervulling van de Wet
Gebonden f15.—.
Een dogmatische studie over de verhouding van openbaring en existentie. Studenten, vak-theologen en theologisch geschoolde leken vinden hier een belangrijk, zeer
gedegen studiewerk.
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Dr M. C. Slotemaker de Bruine:

Het Joodse vraagstuk
Prijs, gebonden f3.90.
Dit boek houdt zich bezig met de enorme problemen,waarvoor het Joodse volk in de oorlog werd en thans nog wordt
geplaatst, terwijl het bovendien een historisch overzicht
geeft van het Jodendom.

Dr E. L. ,Smelik:

Het gesprek in de Pastorale
Theologie
Gebrocheerd ƒ1.—.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
Hoogleraar en het Kerkelijk Hoogleraarsambt aan de
Universiteit van Amsterdam op Maandag 21 Maart 1949.

Dr P. A. van Stempvoort:

Eenheid en Schisma
Gebonden 0.90.
„De schrijver heeft ook onze arbeid met dit aandachtig
lezen van de eerste brief aan de Corinthiërs een grote
Ds J. H. Grolle in: Kerk en Israël.
dienst bewezen".
„Wij kunnen voor deze poging vanuit de Schrift te komen
tot een helderder inzicht in het wegen van de Kerk alleen
maar dankbaar zijn".
Ds F. H. Landsman in: De Hervormde Kerk.

Dr W. A. Visser 't Hooft:

Droefenis en grootheid der Kerk
Prijs, gebonden f2.90.
Vertaald door Mia Cramer.
Ingeleid door N. Stufkens.
Dit boek heeft de bedoeling ons kerkvolk nog eens, nu op
een afstand, het kerkelijk gebeuren der oorlogsjaren met
al de frisheid van het juist doorleefde voor ogen te stellen
en het opnieuw te doordringen van de grootsheid der inzichten in die tijd in diepe vreugde gewonnen en in alle
aanvankelijkheid tot gestalte gebracht.

Dr H. de Vos:

Verdraagzaamheid

Gebrocheerd f1.—.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
gewoon Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen
op Zaterdag 29 Januari 1949.
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Dr H. de Vos:

Het Christelijk. Geloof
Prijs, gebonden f8.90.
„Een boek als dit bezaten wij nog niet en wij hadden er
dringend behoefte aan. Het is een dogmatiek voor iedereen
geworden, die een belangrijke invloed zal kunnen krijgen
onder het kerkvolk. Catecheten zullen er met vrucht gebruik van kunnen maken; mannenverenigingen en kringen zullen het kunnen behandelen; kerkeraadsleden en
gemeenteleden, die vaak klagen over het gemis aan een
eenvoudige en leesbare weergave van de Christelijke leer,
kunnen hier terecht. De bestudering van deze dogmatiek
zal sterk gemeente-vormend kunnen werken. En dat is
In de Waagschaal.
wat wij behoeven in deze tijd".

rEen serie TOELICHTINGEN
OP DE
HEIDELBERGSE
CATECHISMUS
die naar aard en opzet voor ieder toegankelijk is en door
haar korte, bondige verklaring in zeer ruime kring met
vreugde zal worden begroet.

Dr 0. Noordmans:
HET KONINKRIJK DER
HEMELEN
Prijs, gebonden f3.90.
De bewerking van Zondag VII—XXII.

Dr G. Oorthuys:
DE SACRAMENTEN
Prijs, gebonden f3.90.
De bewerking van Zondag XXIII—XXXI.

Dr S. F. H. j. Berkelbach
van der Sprenkel:
HET GEBED
Prijs, gebonden f3.50.
De bewerking van Zondag XLV—LII.
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STUDIEBOEKEN, CATECHISATIEBOEKIES enz
CATECHISMUS of Onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederl. Gereform.
Kerken en Scholen geleerd wordt. Met teksten ..
f0.21
25 ex. f4.75; 100 ex. f16.80.
A. HELLENBROEK: (Dusgenaamd Groot Hellenbroek) Voorbeeld der goddelijke
waarheden voor eenvoudigen ..
/0.37ti2
25 ex. f8.75; 100 ex. f30.25.
Idem Idem, (Dusgenaamd Klein Hellenbroek)
25 ex. f5.80; 100 ex. f18.40.

3'0.25

KORT BEGRIP DER CHRISTELIJKE RELIGIE, met de voornaamste bewijzen der
f0.15
Heilige Schrift en een aanhangsel over de Wet des Heren ..
25 ex. f3.50; 100 ex. 3'10.25.
Ds P. J. VAN MELLE: KORTE SCHETS DER CHRISTELIJKE GELOOFSf 1.30
LEER, 4e druk
..
Ds P. A. VAN STEMPVOORT: NAAR HET HEILIG AVONDMAAL, 6e druk 0.50
Dr H. BERKHOF en Dr N. M. H. VAN DER BURG: BEKNOPT LEERBOEK DER
KERKGESCHIEDENIS VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Gebonden f4.50
Deel I en II in één band.
Deel I. Oudheid en Middeleeuwen.
Prijs gebonden f2.95
Deel II. Van 'de Reformatie tot heden.
Deel I is niet meer los verkrijgbaar.
Dit leerboek is de bewerking van het in ons land allerwege gewaardeerde
boek van Dr H. Berkhof: Geschiedenis der Kerk.
R. L. CHAMBERS en K. D. ROBINSON: SEPTIMUS.
Latijns leesboek voor beginnelingen. Bewerkt door Dr A. Samsom

f2.921

Dr A. SAMSOM en Dr G. J. DE VRIES: GRIEKSE GRAMMATICA, 2e druk.
Gebonden f3.90
Dr A. SAMSOM en Dr G. J. DE VRIES: OEFENBOEK BIJ DE GRIEKSE GRAMMATICA, 2e druk.
Gebonden ƒ3.90
Dr J. ROELINK: Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus
Leoninus. Dissertatie. Bespreking van de in het Latijn gestelde brieven van
Ingen. f 10.—
deze Nederlander. Belangrijk voor de studie in Geschiedenis.
Dr D. VERVEEN: METING VAN RODE BLOEDLICHAAMPJES. Aan de hand van
dit boek wordt het in de geneeskunde mogelijk om op bloedpreparaten het
volume en de oppervlakte der rode bloedlichaampjes te berekenen.
Gebonden in linnen band f6.90
ZESTIG LEESSTUKKEN, ten dienste van het onderwijs in de Vaderlandse Geschiedenis op Gymnasia, H.B.S. en Kweekscholen, bijeengebracht door Dr A. G.
van Opstal en Dr J. Koelink. Gebonden in linnen band ..
f4.90

63

Ds H. A. VISSER:

IEUWE «TROU-RINGH»

Gevat in stofomslag. Gebonden in heel linnen band.
PRIJS 1'4.90

Is het voor een Christen verantwoord geboorte-regeling
toe te passen? En hoe moet dit geschieden?
Dit zijn enige van de belangrijke vragen, die in dit boek
aan de orde worden gesteld.
Ds Visser merkt terecht op, dat de kerk haar leden over
deze en andere uiterst belangrijke vragen van gezin, verloving en huwelijk veel te veel in de kou heeft laten staan.
Bij de voorlichting op het gebied van sexualiteit en gezin
is er nog veel te weinig consequent naar de Bijbel geluisterd.
Vandaar dat de bekende prediker in de Westerkerk te Amsterdam een hele reeks diensten en discussie-avonden hield
over dit thema, die de gemeente onderrichtten in deze nog
steeds ongeschreven „leer der kerk".
De grote belangstelling deed hem als vanzelf besluiten tot
het schrijven van dit boek. De kracht er van is, dat het ook
de moeilijkste onderwerpen zonder omwegen behandelt.
Het bevat de volgende hoofdstukken:
Als man en vrouw schiep God de mens; Het is niet goed dat de
mens alleen zij; Jongens en meisjes; De verloving; Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen; Als de ander
er niet aan doet; Waar liggen rde grenzen?; Als je alleen overblijft; Gevaren van de eenzaamheid; Wat is een huwelijk?; Gesprek véér de grote dag; 't Grote en 't kleine gezin; Verantwoord
ouderschap; Gesprek bij de wieg; Moeten wij onze kinderen
geestelijk vrij laten?; Spanningen tussen ouders en kinderen;
Trouw moet blijken.

Van de nieuwe, langverwachte Bijbel voor de Jeugd

DE WEG VAN HET LICHT
DOOR M. A. M, RENES-BOLDINGH
worden tot 15 November 1950 ruim

20.000 ex.
beschikbaar gesteld tegen speciaal lage prijs.
Groot formaat
Ruim 130 hoofdstukken
Talrijke illustraties
Prachtig uitgevoerd

Mits vóér
15 November besteld /4 4.90
Ná deze datum

f 5.90

voor uitdeling bij getallen van 25 en
meer ex. speciale prijs, vóór 15 Nov.
1950 f 4.25. na deze datum f 5.25.

GEEF UW BESTELLING
OMGAAND OP!

GEHEEL NIEUW VAN OPZET !

CALLENBACH N. V., NIJKERK

