Aan onze leiders(sters) en Zondagsschoolbesturen.

BOEKBESPREKING.
Zoo is dan de eerste poging gewaagd, om te komen in de
goede richting. De laatste maanden vóór de Kerstfeestviering zijn
voor onze leider(sters) en Zondagsschoolbesturen de meest drukke,
doch de meest aangename van het geheele jaar. Wanneer de
toebereidselen voor het naderende Kerstfeest worden gemaakt,
komt er meer actie in de leiders en kinderen. Week aan week
gevoelt men, dat de tijd niet lang meer duurt, of het groote heilsfeit wordt herdacht. Wat zal men de Zondagsschoolkinderen extra
laten leeren en welke geschenken zullen ze ontvangen. Op de
meeste Z.S. is het een gewoonte geworden om plaat- en boekuitdeelingen te houden. Vooral het uitreiken van boeken en boekjes komt meer en meer algemeen in zwang. De gelegenheid
daartoe is den laatsten tijd sterk toegenomen. De boekenmarkt
voor de kleinen wordt overvoerd, zoodat de keuze voor geschikte
boekjes zeer moeilijk wordt. Het is dan ook voor de Zondagsschoolleerkrachten een uitkomst, wanneer in dezen eenige leiding
gegeven wordt. De noodzakelijkheid daarvoor is door ons Bestuur gevoeld. Herhaaldelijk werd de vraag gedaan : „Wanneer
geeft de Bond een boekbeoordeeling uit ?" Het Bestuur mocht,
hoewel onze jonge organisatie nog niet kapitaalkrachtig is. niet
weigeren en wilde in kleinen omvang, in boekvorm, aan de
wenschen gehoor geven. Hierbij ontvangt U de eerste proeve.
Onze beoordeeling bevat slechts de nieuwe uitgaven van de
firma G. F. Callenbach te Nijkerk en J. M. Bredee te Rotterdam.
Een volgenden keer kan het aa.ital uitgevers zoo noodig uitgebreid worden. Meestal wordt in de recensie de hoofd inhoud in
enkele woorden weergegeven, waarna heel kort het oordeel volgt.
Een achttal personen vond het Bondsbestuur oogenblikkelijk
bereid om te helpen. Zij togen na de ontvangst der boekjes
onmiddellijk aan den arbeid en zonden de achterstaande recensies in. Het is zeker overbodig, dat hoewel deze beoordeelaars
door ons Bestuur werden gevraagd, de recensies een persoonlijk
karakter dragen. Langs dezen weg worden ze hartelijk dank gebracht, voor het werk, dat ze voor het algemeen belang verricht
hebben. Een ieder kan nu na het lezen een keuze doen. Gegronde
op- en aanmerkingen zijn bij het Bestuur zeer welkom.
M. Noteboom.
Gouderak,
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BONDSBOEKHANDEL.
Zooals de meesten onzer zullen weten, is er dit jaar voor onzen
Zondagsscholenbond een bondsboekhandel opgericht. De beheerder is A. P. de Jong, Kortlandstraat te Krimpen a.d. IJssel.
Alle boekjes, platen, tekstkaarten, diploma's, bijbels, enz. enz.
kunnen daar besteid worden. Dat is voor ons allen een groot
gemak. Een enkele brief of briefkaart en alles komt in orde.
Maar hij levert voor onzen Bond en dus ook voor de aangesloten
Z.S. een groot financiëel voordeel op. Vooral in den tijd voor
het Kerstfeest. De Bondsboekhandelaar krijgt van verschillende
Uitgevers op de door middel van hem bestelde boeken, enz. een
belangrijke tegemoetkoming, die door hem in de Bondskas gestort
wordt. Dus denkt er om, dat alle bestellingen over hem plaats
hebben, dan bevoordeelt ge Uzelf. De Catalogi van Bredee en
Callenbach zijn wellicht door Uw besturen reeds ontvangen. Zoo
niet, vraagt dezen dan onmiddellijk bij de Uitgevers aan. In lederen Catalogus bevindt zich een bestelbrief. Vult dezen in en
zendt hem dan aan dhr. De Jong te Krimpen a.d. IJssel. Deze
zendt hem onmiddellijk naar de Uitgevers door, waardoor onze
Bond de beloofde financiëele tegemoetkoming ontvangt. De boeken
worden door de(n) Uitgerer(s) rechtstreeks aan Uw adres gezonden, een nota is er bij ingesloten. Deze moet bij de(n) Uitgever(s)
voldaan worden, dus niet bij dhr. De Jong. Mochten er klachten
zijn, dan schrijve men dit onmiddellijk aan de(n) Uitgever(s). Dus
goed begrepen ? De bestelbrief aan dhr. De tong te Krimpen a.d.
IJssel en de betalingen en klachten aan de(n) Uitgever(s). Bij
Callenbach en Bredee kan men te kust en te keur. Van alles is
er te verkrijgen. Boeken, platen, diploma's, teksten, beloonings,
enz.
G.
M. N.

Nieuwe boekjes van N.V. J. M. Bredee's
U.M. te Rotterdam.
Door deze firma wordt bij afname van minstens 10 stuks, ook
gesorteerd, de halve prijs berekend. Overdrukken van de nieuwe
uitgekomen boekjes kunnen bij de Uitgeefster aangevraagd worden
tegen inzending van 45 cent postzegels en na invulling van een
bon, die in den Catalogus aanwezig is. Echter met dien verstande, dat iedere Zondagsschool of Hoofd eener School, slechts
een stel (2 deelen) kan aanvragen. Deze overdrukken („Kerstklokken 1930") kan men onmiddellijk aan zijn adres laten zenden.
In iederen Catalogus is een bestelbrief ingesloten, waardoor de
bestellingen gemakkelijker en vlugger gedaan en uitgevoerd kunnen worden. Gelieve de prijslijst tijdig (liefst in November of
eerste week in December) aan onzen Bondsboekhandel A. P. DE
JONG, Kortlandstraat te Krimpen a.d. IJssel op te zenden. Deze
zorgt voor onmiddellijke doorzending aan de Uitgeefster. Daardoor
geniet onze Bond een flink financiëel voordeel, dat ons allen ten
goede komt.

Frits van den Domfine door E. Hate. 15 blz., 10 cent.
Dit degelijk werkje van harte aanbevolen. Leest prettig. Drift
en berouw worden zeer duidelijk beschreven, terwijl de Godsdienstige strekking van het boekje, zeer goed verzorgd is.

De macht der liefde door Hesba Stretton. 16 blz., 10 cent.
Een bijzonder mooie boeiende beschrijving, over het Zendingswerk in de achterbuurten van Londen. Dit boekje toont ons, dat
God ook een kleinen jongen als instrument in Zijn hand gebruiken
wil, om de kracht des geloofs te openbaren temidden van het
ongeloof. Warm aanbevolen.
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Gebedsverhooring door M. C. C.

16 blz., 10 cent.

In dit boekje wordt ons geteekend, welke kwade gevolgen de
zoo zeer veel voorkomende zonden, als jaloezie en drift, leiden
kunnen. Aanbevolen.

Buurkinderen naverteld door Hermina van Hattum.
15 blz., 10 cent.
In dit werkje wordt gewezen op het voorrecht van een Godvreezende opvoeding. Leerzaam werkje. Jammer echter is het, dat
boekje zoo vreemd eindigt.

De gevolgen der ongehoorzaamheid door Pasu.
16 blz., 10 cent.
Jammer dat van deze schrijver niet meer te koop is, Godsdienstige verzorging zeer in orde. Duidelijk en aangenaam te
lezen. Gewezen wordt op het gevaar der verleiding, en de ernstige
vermaning — Gedenk Uwen Schepper in de dagen van uw jongelingschap. Warm aanbevolen.

Een twaalfjarige bevelhebber door P. A. Sparenburg jr.
16 blz., 10 cent.
Een spannend verhaal uit den 80-jarigen oorlog, n.l. de beschrijving van de inneming van Geertruidenberg, hetwelk te
danken was aan de schrandere opmerking van den 12-jarigen
Prins Frederik Hendrik.

Een Nederlandsche daad door A. J. Hoogenbirk.
16 blz., 10 cent.
Pakkende geschiedenis uit de dagen van den 80-jarigen oorlog.
Beschreven wordt de list van een schipper, die in 1622 een som
uit de krijgskas der Spanjaarden in handen wist te krijgen voor
de Ned. Regeering.

Geen plaats voor het kindeke en de altijd Nieuwe
geschiedenis. Twee werkjes van P. Huet. 16 blz., 10 cent.
Op duidelijke en gezellige, ja leerzame wijze, wordt den kinderen in versvorm, gewezen op ellende, verlossing en dankbaarheid. Heel aardig voor onze kleinen.
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De reddende liefde des Heeren, naverteld door Hermina
van Hattum 15 blz., 10 cent.
Voor dit werkje niet veel lof, geen aangename verteltrant, het
pakt niet, terwijl ook de Kerstboom besproken wordt, waar wij
nu niet mee accoord gaan.

Naar den Hemel door Herman.

16 blz., 10 cent.

Beschrijving van een armen bedeljongen, welke door ontbering en kou, op straat stervende wordt gevonden. Een zeer
plastische beschrijving. Erg stootend is de beschrijving over den
Hemel. Dat kon wel wat meer verhevener beschreven worden
Neen, wij meenen, dat dit werkje niet geschikt is voor onze Herv.
Geref. Zondagsscholen.

Mietemeu en Dora's Kerstfeest door Joh. Breevoort.
16 blz., 10 cent.
Wij meenen, dat dit boekje niet in de handen van onze kinderen moet komen. Beschreven wordt, de angst dei kinderen
voor een oude vrouw Mietemeu, welke voor een tooverheks wordt
gehouden. Dora wordt van deze vrees verlost en houdt Kerstfeest
met deze vrouw, waarbij de kerstboom niet ontbreekt.
Op het gebied van teksten is Bredee er in geslaagd iets zeer
moois en bijzonders op de markt te brengen: Het is een lust
voor de oogen en werkelijk een kunststuk in uw kamer; terwijl
de spreuken zeer treffend zijn. Het zijn de teksten van Roovers.
Ook lof voor de keurige en zeer duidelijke Bij belsche platen
(zwartdruk). Zeer geschikt voor uitdeeling op a.s. Kerstfeest. De
„Martha Kalender", welke wij ontvingen, heeft een fraai verzorgd
schild, voorstellende het offer van lzafflc. Ook het doel van de
uitgave van dezen Kalender is nuttig, doch jammer is, dat wij
den inhoud niet kunnen aanbevelen.
J. S.
D.

Van drie kleine wijzen en een ster door Betsy.
48 blz., gec. 75 cent.
De kinderziel ontvangt in dit boekje wel rijkelijk voedsel. Het
verhaaltje is leuk. Toch kleven aan dit boekje bezwaren. De
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zinsbouw is vaak te ingewikkeld, de taal dikwijls heelemaal niet
kinderlijk, de woorden zijn soms veel te moeilijk. Eenige voorbeelden van zulke woorden zijn : feudale, ovatie, spontane, concurrentie enz. Onze jongere kinderen zullen het zeker niet kunnen
lezen.

Jaap en zijn vliegende Hollander door P. Noordmans.
40 blz., 45 cent.
Zeer geschikt voor den leeftijd, waarvoor het bestemd is. Het
verdeelen der woorden in lettergrepen is wel bevorderlijk aan
het technisch lezen der kleinen. Het verhaaltje is boeiend, zonder boven de bevatting der kinderen uit te gaan. Niet duidelijk
is, waarom voortdurend het woord „Heer" inplaats van „Heere"
gebruikt wordt. Wie Kuypers „Bede om leen dubbel corrigendum"
kent, vindt in deze woorden meer verschil dan een stomme e.
Uitvoering: sober. Druk : duidelijk.

En 't sneeuwde Brr. door E. T. 't Hof ter Hoeve.
48 blz., 50 cent.
Dit boekje is een aanwinst voor onze kinderlectuur. Wie hier
aan 't woord is, geeft blijk van zijn kennis van de kinderziel.
Zoo'n boekje lezen onze kleintjes dolgraag. En onze grooten ook.
't Heeft voor vele Zondagsschoolonderw.(essen) ook didactische
waarde: Lees maar, hoe vrouwtje Berkels
Gesch. vertelt.
Om jaloersch op te worden. Gelukkige Zondagsschool, die, zulke
vrouwtjes onder haar personeel telt. 't Boekje zal er best in gaan.

Toen Mop ziek was door Francina. 63 blz., 75 cent
Een lief boekje, dat niet alleen onze meisjes, maar ook vele
ouderen met genoegen zullen lezen. Het is met echt paeadagogische tact geschreven. Eenvoudig en onopgesmukt als het is
ademt het een vriendelijken recht Christelijken geest.

Juffrouw Catrien door Jeanne Marie.
Leeftijd 12-16 jr., f 1.50.
Een bijzonder mooi boek. Zoo geheel anders als zooveel, dat
voor onze jonge meisjes geschreven wordt en dat eigenlijk klaar
gemaakt wordt volgens het bekende recept : „Kunst, ook de kunst
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van schrijven, is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie." En dan wat lievige vromigheid om het vooral
Christelijk te doen lijken. Hier wordt zeer fijn de holle leegheid
van den modernen geest aan de kaak gesteld, terwijl de groote
zegen van het schriftuurlijk geloof op schoone wijze wordt getoond.
Zulke boeken als dit zijn van groote waarde.

De zwerveling door J. Keuning.
Leeftijd 12 jr. en daarboven, f 1.50.
Dit boek brengt onzen jongens heel wat historische kennis bij.
Ze gaan iets verstaan van de ontzettende worsteling, die er gestreden is in de 16de eeuw tusschen degenen die den Christus
der Schriften beleden en het Pausdom, het bijgeloof en de inquisitie. De beschrijvingen over drinkende, ontuchtige en vechtende monniken zijn ons wat te bont, hoewel de jongens ze
prachtig zullen vinden. Maar de vormende waarde van het breedvoerig uitspinnen van brasserijen en zwelgerijen lijkt ons heel
gering. De historische bijzonderheden, die verteld worden, maken
veel goed. jammer, dat er nog al eens een drukfout in staat.

Eens Pelgrims reize naar de eeuwigheid door Johan
160 bldz. gec. f 1.20 Geb. 50 cent meer.
Bunyan.
Goede wijn behoeft geen krans. Zoo behoeft Bunyans boek
geen aanbeveling. Of onze kinderen den diepen, geestelijken zin
verstaan zullen van alles wat in dit boekje verhaald wordt, is
een tweede vraag. Toch zullen we ze daarom dit boek niet onthouden. Als we ze alles onthouden moesten, wat ze nog niet
verstaan kunnen, bleef er weinig voor onze Zondagsschool over.
Wij strooien het zaad en de Heere zal te zijner tijd den wasdom
geven. Laten we ze daarom met gerustheid dit boekske in handen geven.
P.
B.

Nieuwe uitgaven van
G. F. Callenbach te Nijkerk.
Bij dezen Uitgever is de halve-prijs-voorwaarde vervallen. Hij
levert tegen de aangegeven prijzen. De „Winterbloemen" (5 deelen)
bevatten een overdruk dezer uitgaven. Zij kunnen door iedere
Zondagsschool of Hoofd eener School rechtstreeks bij den Uitgever aangevraagd worden, tegen inzending van 40 cent voor
onkosten en na invulling van een inliggende bon. Gelieve vroegtijdig te bestellen (liefst in November of eerste week van December) en de ingevulde bestellijst op te zenden aan den Bondsboekhandel A. P. DE JONG, Kortlandstraat te Krimpen a.d.
IJssel. Deze zorgt voor onmiddellijke doorzending naar den Uitgever, waardoor onze Bond een flink financiëel voordeel geniet.

„Allemaal katjes" door W. G. v. d. Hulst.
46 blz., 20 cent, gec. 30 cent.
Dit boekje is bestemd voor kinderen van 7 jaar. De avonturen
van twee poesjes worden verteld op prettige wijze, boeiend en
te begrijpen voor kinderen op dien leeftijd. Het geheel is fraai
uitgevoerd en de plaatjes zijn sprekend. In 't verhaaltje bevindt
zich echter geen enkel opvoedend element en 't lijkt ons nu niet
bepaald geschikt, om met Kerstfeest uit te delen. Als leesboekje
op school zou het beter gebruikt kunnen worden, hoewel ons
het bidden der meisjes voor d: verdwaalde poesjes niet bekoren kan.

„Verraden en verkocht" Naar het Duitsch, door
Aletta Hoog. 16 blz., 5 cent.
De aandoenlijke geschiedenis van een weesje in Voor-Indië, dat
door haar hardvochtigen broer wordt ver.wcht aan handelaars en
terecht komt in een Zendingshuis, waar zij tot bekeering komt,
andere kinderen onderwijst en veel zegen aan anderen brengt.
Haar leven is dan een leven van toewijding en zelfopoffering.
Op plm. 20-jarigen leeftijd sterft zij aan de tering. Dit boekje kan
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van harte aanbevolen worden. Alleen zouden we in plaats van
het woordje ,Jieer" liever „Heere" zien. Aangezien er nogal verscheidene begrippen en uitdrukkingen in voorkomen, welke boven
het verstand der kleintjes gaan, zooals uithuwelijken, schoonouders,
misbruik maken, in eenvoudigheid het licht laten schijnen e.a.
zouden we dit boekje in handen willen geven van kinderen van
13 à 14 jaar, die het ook vlot kunnen lezen.

„Grootmoeders ring" door Wilh. Riem Vis. 32 blz.,
10 cent.
Een verhaal, om gelezen te worden door kinderen van 10-12
jaar. Een dienstmeisje wordt, ten onrechte, verdacht van diefstal.
Later blijkt, dat ze volkomen onschuldig is. Evenwel, het verhaal
kan ons maar matig voldoen. Wèi wordt men getroffen door het
sterk geloof van het dienstmeisje en haar moeder, maar de wijze,
waarop de onschuld aan het licht komt, schijnt ons zeer gezocht.
De geheele stijl voldoet niet, benevens het gebruik van het
woordje „Heer" in plaats van „Heere".

„Kopje onder en de gevolgen er van"
door Jan Veltman. 55 blz., gec. 30 cent.
Een prachtig jongensboekje, boeiend van het begin tot het
einde, met leuke, sprekende plaatjes. De kartonnen band, met
vergulde letters is keurig. De hoofdzaak is het zegenrijke werk
van een Evangelist onder de verwilderde heide-bewoners, hoe hij
door tactvol optreden, zelfs bij hem aangedane beleediging, de
sympathie wint dergenen, met wie hij in aanraking komt. De
brutale straatbengels gaan zich (zoo goed als de grooten) schamen
over hun vroegere levenswijze. Leeftijd 12-13 jaar.

„Ouwe Bram" door W. G. v. d. Hulst.
110 blz. gec. 55 cent, geb. f 1.00.
Eén der mooiste jongensboeken van dezen bekenden schrijver.
De inhoud blijft steeds boeiend en de ruwste jongen wordt stil
bij het lezen van dit verhaal, vooral in 't eind, als de veel geplaagde en bespotte „Ouwe Bram" (die gebukt gaat onder een
nameloos verdriet en daardoor eenigszins zonderling zich gedraagt)
het leven zijner kwelgeesten redt, maar daarbij zelf ten onder
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gaat en sterft, vertrouwende op de barmhartigheid van den Heiland.
Dit boek zal den jongens leeren, hun plaaggeest te beteugelen. De
kartonnen band, met vergulde letters, is prachtig. Leeftijd 12-13 jaar.

„Hoe de zoon van den pionier president werd".
door A. C. de Zwart. 237 blz., gec. 80 cent geb. f 1.25.
Geschetst wordt het leven van Abraham Lincoln, van zijn prilste
jeugd af tot aan zijn sterven door de hand eens moordenaars.
Een diepen indruk maken zijn eenvoud, godsvrucht en degelijkheid van karakter, eigenschappen, welke hem nooit verlaten, ook
niet, als hij president der V.S. is. Hij schaamt zich nooit over
zijn beginsel, over zijn afkomst, over zijn vroegere omgeving en
heeft grooten eerbied voor zijn ouders. Hij is de steeds hulpvaardige, die het opneemt voor den verdrukte, en die ons leert, wat
wilskracht en volharding, onder 's Heeren zegen, vermogen. Een
boek van groote opvoedende waarde. We zouden dit mooie boek,
vooral met het oog op den inhoud van het laatste gedeelte, in
handen willen geven van de oudste leerlingen en wel in de eerste
plaats dan aan jongens.

„Eigen kracht" door D. Menkens-van der Spiegel.
206 blz. gec. 70 cent. Geb. f 1.15.
Dit boek kan in handen gegeven worden van de oudste meisjes der Zondagsschool, leeftijd dus 14 jaar of iets ouder. Geschetst wordt het schoolleven van meisjes uit de kop-klasse eener
Mulo-school. De hoofdpersoon is „Rie", die steeds plannen maakt
en voornemens heeft „in eigen kracht", welke alle falen, totdat
zij tenslotte, door berouw gedreven, haar kracht zoekt bij den
Heiland. De lezeressen van dit boek zullen er uit leeren, om het
goede in haar onderwijzeres te waardeeren en om steeds oprecht
en eerlijk te wezen. En toch heeft dit boek voor ons iets onbevredigends; we zouden het in alles een meer Christelijken geest
willen zien ademen. Geen der personen kan men bepaald bewonderen om het karakter, zelfs o.i. niet de persoon van de
klasse-onderwijzeres kan in alle deelen voldoen. Er zit niet veel
opvoedende waarde in dit boek en we kunnen het maar matig
aanbevelen.
G.
P.
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Tommie's Kerstfeest door Aletta Hoog. 16 blz. 5 cent
De vertelling is wei geschikt voor kinderen, maar niet voor
die van onze Herv. Geref. gezinnen. Allereerst om den Kerstboom,
dien wij liever in onze gezinnen niet zien, daar door den Kerstboom het feit zelf vergeten wordt. Stootend is het gebruik van
het woord Heer.

Bruin de Beer door W. G. v. d. Hulst.
48 blz. 20 cnt. gec. 30 cnt.
Een aardig verhaal voor onze kleinen (tot 7-8 jaar). V. d. H.
heeft den juisten toon hier te pakken. Uitgezonderd de eene
afkorting „Lieve Heer", is er op dit boekje niets aan te merken.
Het zal er best ingaan.

Naar Zee door W. J. D. v. Dyck.
156 blz. gec. 65 cent, geb. f 1.10.
Een echt jongensboek! Onze kinderen zullen het met spanning
lezen, begaan met het droevig lot van den knaap. die door M.
de Ruyter wordt verlost. Ook de levensgeschiedenis van stuurman Dwars vormt een prachtig gedeelte. Om zijn godsdienstigen,
paedagogischen en geschiedkundigen grondslag, kan ik dit boek
van harte aanbevelen.

De laatste bede eener Moeder door I. Keller.
120 blz. gec. 60 cent, geb. f 1.05.
Een mooi boek, waarin ons de geschiedenis verhaald wordt
van een jongen, wiens Moeder vroeg gestorven is. Later dwaalt
hij af, maar wordt door een vriend weer op het rechte pad gebracht. Men leest dit boek achter elkaar uit ! (Leeftijd 14-15 jaar).
Er wordt in dit boek een mooi voorbeeld gegeven van Christelijke naastenliefde.

De verloren Schuldbekentenis door E. Gerdes.
75 cent, geb. f 1.25.
Dit oude, bekende boek van Gerdes, waarin wij vroeger zoo
gaarne lazen, behoeft haast geen aanbeveling. De spanning blijft
er in, van 't begin tot 't einde. In dit boek kunnen onze kinde-
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ren twee dingen leeren : I ste. Wie van den rechten weg afdwaalt,
heeft smart op smart te vreezen ; 2de. Hoe God het kwade in
het goede kan veranderen. Leeftijd plm. 16 jaar.

Blijdschap na droefheid door Johanna. 24 blz., 8 cent.
De schrijfster vertelt ons van een jongen, die weinig eerbied,
had voor Gods Woord, ziek wordt, bekeerd wordt en daarna een
heel eerbiedige jongen geworden is. De inhoud is wel goed, maar
een weinig te preekerig. Leeftijd 9 jaar.

Toen 't vacantie was door Nans. 80 blz., gec. 40 cent.
Een heel eenvoudige vertelling, zonder veel spanning. Vooral
het eerste gedeelte is erg uitvoerig beschreven. Ik ben bang, dat
de kinderen het boek niet met pleizier zullen lezen. Leeftijd 9 jaar.

Toen het Kerstmis werd door J. H. v. d. Lichte
110 blz., gec. 55 cent geb. 1.00.
Alweer een mooi boek, dat niet nalaten zal, indruk bij kinderen
achter te laten. Vooral het gedeelte over de ziekte van Ans, het
dochtertje van Dr. Koopmans, boeit. Jammer dat er aan 't eind
een Kerstboom bij te pas moet komen! Niettegenstaande dat, wil
ik toch het boek warm aanbevelen, ook om de berusting, die
arbeider Jongsma en zijn vrouw toonen. Leeftijd plm. 13 jaar.
G.
H.

Het Vierspan door D. Menkens van der Spiegel.
157 blz. gec. 65 cent. geb. f 1.10. Jongensboek leeftijd
10-14 jaar.
Reeds dadelijk maakt dit boek door zijn keurige uitvoering een
aangenamen indruk. Het verhaal zelf, vlot en onderhoudend geschreven, vertelt ons, hoe Bob, wiens ouders in Indië wonen, in
Holland komt studeeren en zijn tehuis krijgt bij den dominee van
Driekerk, zijn oom. Spoedig komt hij in aanraking met jongens
van zijn leeftijd, Harm, Piet en Wim, die gezworen vrienden zijn.
Het blijkt echter, dat Bob hun vriendschap lang niet altijd waardig
is. Hij moet veel leeren en nog meer afleeren voor het driespan
waarlijk een vierspan wordt. Het boek verdient een plaats onder
onze Christelijke Jeugdlectuur !
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Daan, de Dappere door D. Menkens van der Spiegel.
48 blz., 25 cent. Jongensboek, leeftijd 7--12 jaar.
Gaarne wil ik ook aan dit ernstige en leerrijke boekje een
woord van bijzondere aanbeveling wijden. Ontroerend mooi wordt
ons geteekend de strijd van Daan, om van dapper voor de menschen dapper te worden voor God. Daan wil zoo heel gaarne
groot zijn in de oogen van anderen en deze begeerte brengt hem
er toe dingen te doen, die zijn ouders verboden hadden en zondig
waren. Maar diezelfde Daan vindt ook den weg tot Jezus en
vraagt Hem vergeving voor het verkeerde, dat hij deed. Nu ben
je eerst recht dapper, kleine kerel ! Die dappere Daan kan kleinen,
maar ook ons, grooten, veel leeren.

Moeten of Mogen door Catherina Bronsveld.
77 blz., gec. 40 cent. Meisjesboek, leeftijd 6--12 jaar.
Wat is het moeilijk, vrijwillig, een offer te brengen ! Van Ankie
wordt gevraagd iets moois van haar speelgoed af te staan aan
de kinderen, die verpleegd worden in het Herstellingsoord „Zonneduin" te Noordwijk aan Zee. Omdat ze er niet buiten kan geeft
ze datgene, dat voor haar geen waarde heeft. Door bijzondere
omstandigheden komt ze zelf op „Zonneduin", waar ze langzamerhand gaat begrijpen, hoe heerlijk het is iets te mogen zijn en
iets te mogen doen voor anderen, omdat Jezus, Die voor ons
alles over had, ja zelfs Zijn eigen lichaam gaf aan het kruis, dit
van ons vraagt.

Jan van den Molen door K. Alberts. 54 blz., gec. 30 cent.
Jongensboek leeftijd 8--14 jaar.
Hoewel deze Zondagsschool-uitgave slechts ruim 50 bladzijden
telt, vormt zij toch een aardig Kerstgeschenk voor onze jongens.
Ze kunnen uit het verhaal, dat hier verteld wordt, zien, hoe
moeilijk, ja, hoe onmogelijk het is in eigen kracht staande te
blijven tegen de vele verleidingen van het leven. Jan van den
Molen ondervond, dat slechts Één ons helpen kan, ook2wanneer
we in de grootste gevaren verkeeren, n.l. Jezus. Als we tot Hem
onze toevlucht nemen, znllen we nooit beschaamd uitkomen!
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De Jongen van de Tram door P. J. Kloppers.
16 blz. 5 cent. Jongensboek leeftijd 6-10 jaar.
God gebruikt vaak kleine middelen om groote dingen te doen.
Piet, de jongen van de tram, wil zoo gaarne zijn zieke moeder
tot steun zijn en nu leest hij op een uitgescheurd Bijbelblad
over Hem, Die alle ziekten genezen kan. Deze boodschap brengt
hem, tot den Orooten Geneesheer, Jezus Christus. Veel hulp en
kracht hebt.en Piet en zijn moeder in hun leven van Hem ontvangen, veel zegen voor lichaam en ziel I

Groote Bertus en kleine Bertus door W. G. van de
Hulst. 48 blz. 20 cent, gec. 30 cent leeftijd 6— 8 jaar.
Onze zoo overbekende Christelijke Schrijver, is een groot
kindervriend. Dat kunt ge in al zijn boeken constateeren. Ook de
kleuters, die pas hebben leeren lezen, laat hij volop genieten van
zijn leuke verhalen. Hier geeft hij een vertelling, die voor de
kleintjes bestemd is. Groote Bertus, een boerenjongetje en Elly,
een meisje van zijn leeftijd, beleven allerlei vermakelijke avonturen met een eendje, dat kleine Bertus heet. Keurige plaatjes tusschen den tekst, maken het boekje tot een aardig geheel.
v. J.
B.

Freek hij Grootvader door J. H. Huisman-Schippers.
91 blz. gec. 50 cent.
Een echt fijn verhaaltje voor onze j;7 ngens van plm. 12 jaar.
De taal is goed verzorgd en bovendien zit er een goede opvoedingsmoraal in. De Godsdienstige strekking is ook heel goed,
zoodat we dit werkje gaarne willen rangschikken onder de goede
ontspanningslectuur voor de jeugd uit onze kringen.

Dappere Hans- door Heleen 2de druk.
62 blz. gec. 35 cent, leeftijd plm. 12 jaar.
We lazen dit boekje met genoegen, juist daarom vonden we
't jammer, dat herhaaldelijk het woordje Heer gebruikt wordt.
Voor de rest is er echter niets op dit werkje af te dingen. De
geschiedenis is eenvoudig maar mooi verteld. Er zit beslist opvoedkundige waarde in dit werkje. Voor jongens van plm. 13 jaar
lijkt het ons niet ongeschikt toe.
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Truitje door Gesina Ingwersen. 3de druk. 219 blz. gec.
80 cent, geb. f 1.25, leeftijd plm. 13 jaar.
Een prachtboek voor onze meisjes. 't Is zelfs voor grooteren
beslist een genot om het te lezen. Het kinderlijke geloof van
Truitje is zoo geteekend, dat het beslist onze meisjes aan zal
trekken. Taal en stijl is ook in orde. We hebben nergens aanmerking op te maken. We kunnen dan ook niei anders doen, als
dit boekje met den meesten drang, warm aanbevelen. Zulke
boeken moet onze jeugd lezen !

Tweeërlei Levensvreugd door Ida Keller. 108 blz.,
gec. 55 cent, geb. f 1.00, leeftijd 11 á 12 jaar.
fa, we kunnen dit boekje wel aanbevelen. Het teekent ons den
strijd van een blind meisje, die het middel mag zijn om velen
met het Evangelie in aanraking te brengen. 't Is zoowel voor
jongens als voor meisjes geschikt. De opvoedigkundige tendenz
is goed. Het kan voor onze jeugd gebruikt worden, hoewel het
wat positiever had kunnen zijn.

Een schoenmakersrekening door W. Ziethe. 16 blz.,
5 cent, leeftijd plm. 10 jaar.
Een klein, maar goed boekje. Het vertelt ons, dat Godsvertrouwen nooit beschaamd wordt. De religieuze tendenz is best.
Geen aanmerking op woorden. Warm aanbevolen.

De kluizenaar in het riet door A. Verhorst, 5de druk,
24 blz. 8 cent, leeftijd plm. 10 jaar.
Een best boekje, wel niet zoo heel erg boeiend, maar toch
heel aardig. Het zegt or:, wat van Jan Arendsz en z'n prediking.
't Is historisch en paedagogisch volkomen in orde. Wij kunnen
het dus aanbevelen.

De Klad door D. Menkes-v. d. Spiegel, 32 blz. 18 cent.
Wel een eenvoudig en aardig verhaaltje voor kinderen van 7
8 jaar. Maar onverdeeld bewonderen doen we het niet. We
treffen een enkele maal „Heer" aan. Ook „Lieve Heer". Neen 't
is wel moeilijk schrijven voor de kleinsten, maar toch van harte
aanbevelen kunnen we het niet. Wij zouden zeggen, dat de geest
van algemeene verzoening aan dit boekje niet vreemd is.
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De Dordtsche Poortezoon door J. Snoep Jr.
2de druk, 236 blz., gec. 80 cent, geb. f 1.25, leeftijd
vanaf 12 jaar.
Uit de dagen van Jacoba van Beieren, dus ook uit den tijd
van den St. Elisabethsvloed. Een echt goed oorlogsboek. Onze
jongens zullen het met spannend genoegen lezen. 't Is historisch
zeer betrouwbaar en er gaat opvoedende kracht van uit. Het boek
wijst op de vlijt en op de huiselijkheid van ons stoere voorgeslacht, iets wat in onze dagen zeker niet overbodig is. Godsdienstige beschouwing best. „Want ook in de donkere middeleeuwen heeft de Heere in deze landen Zijn kinderen gehad".
Daarmee moeten onze jongens bekend gemaakt worden. Met
warmte aanbevolen !
Th. K.
G.

Gerda's nieuwe Mantel door Francinca. 24 blz., 12 ct.
Een aardig boekje, waarin een verstandige moeder op zoon
juiste wijze haar kind leert de groote les : „Maar als gij aalmoes
doet, zoo laat uw linkerhand niet weten, wat uw rechter doet",
en tevens: „Het is zaliger te geven dan te ontvangen !" Gerda
leert „tevredenheid" bij het zien van het leed van anderen. En
dit brengt haar tot het vrijwillig brengen van een offer. Het
boekje, geschreven voor 8-10 jarige kinderen, laat zich prettig
lezen.

Uit Grootvaders jeugd door A. J. Hoogenbirk.
24 blz., 8 cent.
Het verhaal beschrijft de lotgevallen van een Duitschen jongen,
die meermalen duidelijk cndervond de genadige bewaring des
Heeren, doch tot bekeering kwam het niet. De Heere echter werd
hem eindelijk te machtig en gebruikte daartoe den godzaligen
vader Brakel als middel. Het boekje, dat nog al veel aardrijkskunde geeft, lijkt mij geschikt voor 12 jarige kinderen. Jammer
vind ik, dat het woordje „E-leer" een tiental malen er in voorkomt (op de laatste blz. 4 maal). Waarom kon dit niet veranderd
worden door het teedere en diepere „Heere"?
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Haantje de Voorste door Cora.

48 blz., 25 cent.

Een moederloos meisje Madetje is de hoofdpersoon. Haar
„zelfzucht en bazigheid" bezorgen haar vaak smart, totdat zij
door een klein ongeval tegen deze ondeugden leert te moeten
strijden met Gods hulp. Wel keert de zucht tot „bazigheid" nog
vaak terug, maar dan vraagt zij : „Heere, wat wilt Gij, dat ik doen
zal?" De kerstboom kon, dunkt ons, gerust weg, want de hoofdzaak is de geboorte van den Heiland en wat Hij is en wil zijn
voor zondaren. Waarom toch het woordje „Heer", gebruikt?
Overigens laat het bnekj% geschreven voor den leeftijd van 10-12
jaar, zich wel lezen.

„Overwonnen" door Johanna Breevoort.
80 blz., gec. 40 cent.
Een echt, goed boek, waarin uitkomt, dat de Heere alleen het
hart kan doen- buigen, doch waarbij ook tevens blijkt, dat geen
aardsche schat noch stand gelukkig maakt, maar dat het ware
geluk alleen ligt in den vrede Gods. Huib, de dagloonerszoon,
eerst gekweld en schier verteerd door afgunst, leert, langs een
diepen weg, den Heere kennen. Het geheele boek is „onderhoudend" geschreven, zoodat onze oudere kinderen het met graagte
zullen lezen. We bevelen het van harte aan.

Truus Manders door Francina. 50 blz. gec. 30 cent.
Een verhaal voor kinderen van 8-10 jaar. Het vertelt ons van
twee meisjes. Truus Manders en Nelly van der Heide. Nelly is
een eigenzinnig meisje, dat alles voor zich opeischt. Truus daarentegen wil gaarne wat voor anderen zijn. Door Nelly's schuld
valt Truus van de trap en is geruimen tijd daardoor ziek. Dit
voorval is voor Nelly ten zegen. Zij leert inzien, hoe haar eigenzinnigheid verkeerd is en leert nu met Gods hulp strijden tegen
haar boosheid.

Toen de lantaarn in het schuurtje brandde door
A. C. van der Mast. 120 blz. gec. 60 cent, geb. 11.05.
Dit verhaal, geschreven voor kinderen van 10-14 jaar, is van
't begin tot het einde vol actie. Jan Verhoef, de hoofdpersoon, is
op onverwachte wijze in 't bezit gekomen van een bankbiljet van
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f 10 en hoewel hij heel goed begreep, wien het behoorde, behield hij het voor zich. Innerlijke ontevredenheid over eigen bekrompen levensomstandigheden was de oorzaak geworden van
dit afdwalen op den verkeerden weg. De Heere echter wordt
hem te machtig. In 't ziekenhuis komt hij tot bekentenis en ook
tot innerlijke rust. Die zijn zonden belijdt, dien worden ze vergeven. Blz. 116 geeft enkele gedachten over brandverzekering.
Dit gedeelte kon dunkt mij heel goed gemist worden.

Eva's bergtocht door Heleen. 190 blz., gec. 70 cent,
geb. f 1.15.
Een echt mooi meisjesboek voor onze oudere meisjes der
Zondagsschool. Eva Bogaart, een halve wees, is de hoofdpersoon.
Een noodlottig ongeval maakt haar tot een volle wees. Haar
liefdevollen vader mist ze nu ook. Bij haar oom op de boerderij
maakt ze, hoewel van liefde omringd, moeilijke dagen door.
De woorden, door haar vader geschreven op haar moeders portret, sterken haar weer. „Bid en Werk" is de gedachte d( or 't
gansche boek heen. M.i.: is het een beslist karakter-sterkend
boek. Valsche stands-gedachte wordt bestreden. Langs moeilijke
wegen mag Eva bereiken, wat haar hartewensch steeds was. Zij
leert nu, dat alles uit 's Heeren hand is.

Jaap Holm door W. G. v. d. Hulst.
250 blz. gec. 80 cent, geb. f 1.25Dit echte jongensboek, getuigende van flinkheid van karakter
bij een Jaap, bij een Kees, laat zich prettig lezen. Geheel de
jongenswereid we-dt er in geteekend, met zijn lief en zijn leed,
zijn vriendschap en vijandschap. Hoe leeft men niet mee, als Jaap
en zijn vader onder verdenking staan, en hoe heerlijk is het, als
hun onschuld blijkt. Het huisgezin van Holm komt in het vuur
der beproeving, maar heerlijk is de uitkomst. „Die op God betrouwen, zullen niet beschaamd uitkomen!" Werkelijk een mooi
boek voor onze oudere jongens. De 9e druk, die het boek beleeft,
bewijst al genoeg. Een kleine opmerking: „Waarom ook hier niet
het woordje „Heer" vervangen door het diepere „Heere"?
V.
M.
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De klerk van den inquisiteur" door W. J. D. van
Dijk. 204 blz. gec. 70 cent, geb. f 1.15, leeftijd 12--16 jaar.

f

Een tafereel uit den tijd der Reformatie. De prediker Harm
Hiddesz gevangen genomen. Zijn oudste zoon, die hem stil ontvreemd en Roornsch opgevoed is in een klooster, wordt de klerk
van den Provinciaal-Inquisiteur. Tijdens het verhoor van Harm
Hiddesz te Amsterdam heeft de herkenning tusschen vader en
zoon plaats. Op boeiend, vaak ontroerende wijze wordt het lijden
der martelaren beschreven. Hartelijk aanbevolen.

„Vergeeft elkander" door Gesina Ingwersen. 156 blz.
f 0.65, geb. f 1.10, leeftijd 12 jaar.
Een meisjes verhaal. Guurt wordt door haar vriendinnetje Jo
vaisch beschuldigd. Verwijdering tusschen hen is het gevolg.
Guurt komt niet op Jo's verjaardag. Later blijkt dat Jo's broertje
de ware schuldige is. Jo's verwaandheid wordt gebroken. Guurt
heeft een innerlijken strijd te voeren, zij vindt kracht in het gebed
en overwint. Zij vergeeft Jo alles. Er komt onder de vriendinnetjes wel eens een botsing, waarbij minder vriendelijke woorden
gezegd worden b.v. : spook. Aanbevolen.

„Wolken met zilveren rand" door Marie 62 blz.,
gec, 35 cent, leeftijd 10--12 jaar.
Treeske en Jan hebben hun ouders verloren. Treeske komt bij
tante Trui, maar loopt weg, omdat zij beschuldigd wordt van
diefstal. Tante is gierig, hard, zelfzuchtig. Tante wordt ziek, haar
geweten beangstigt haar. Treeske komt terug en tante belijdt
schuld. Mooi is geteekend het karakter van Treeske: eenvoudig,
vriendelijk, ijverig. Wat een zegen voor kinderen is een vrome
moeder. Hartelijk aanbevolen. Inplaats van Heer Jezus, zagen we
liever Heere Jezus; dat is eerbiediger.

„Niet door God vergeten" door Quirina. 40 blz.,
20 cent, leeftijd 10 jaar.
Twee weezen Paul en Winnie op reis naar hun Oom. Deze
staat de kinderen af aan boer Williams. Een boekje vol ontroerende momenten. Inplaats van 't woordje „Heer" zagen we
liever geschreven Heere. Aanbevolen.
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,,Het klaverblad" door Heleen. 92 blz., gec. 50 cent,
leeftijd 10 jaar.
Enkele grepen uit het kinderleven van vier vriendinnetjes. Gewezen wordt op ijdelheid, pronkzucht. Matig aanbevolen.

„Zaterdagavond" door Catharina. 24 blz., 8 cent,
leeftijd 10--12 jaar.
Jan brengt zijn eerst-verdiende geld thuis. Hij is een flinke,
ijverige jongen. \Vat is hij blij, als hij met zijn rijksdaalder thuis
komt. Zijn moeder is weduwe. Geholpen door den heer Raders
wordt Jan een flinke bakker. Aa ibevolen.

„Zoo'n lafaard" naverteld door Elizabeth. 32 blz.,
10 cent, leeftijd 10 jaar.
Maurits Hibbert, die op een Duitsch officier geschoten heeft,
wordt gevangen genomen. Hij wordt ter dood veroordeeld, Zijn
broeder Julius, die voor een lafaard gescholden wordt, bevrijdt
hem, Julius gedood in plaats van zijn broer. Aanbevolen.
G.
K.

BONDS-UITGAVEN.
Rooster 1931.
Iedere week een Psalmvers en een tekst. Terwijl voor grootere
leerlingen moeilijker verzen zijn opgegeven. Doch dit naar eigen
keuze. De onderwerpen, zijn met dikke letter aangegeven met
verwijzing naar de les(sen) in het handboek.
Prijzen: Ongecartonneerd
1-200 ex. à 6 cent.
200-500 ex. à 572 cent.
meer dan 500 ex. á 5 cent.
Men kan ook groote geperforeerde vellen krijgen tegen denzelfden prijs. Wenscht men de boekjes stevig gecartonneerd, dan
wordt de prijs 3 cent hooger. Hierdoor blijven de boekjes het
geheele jaar stevig en net.

