BOEKBEOORDELING 1947
UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK
EEN HELD, door W. G. v. d. Hulst. 16 blz.; prijs f 0,20; in slappe omslag; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar; 16e druk.
Strekking: Kleine Wim is een held. Grote jongens vingen een vleermuis, om deze vast te spijkeren aan de schuurwand. Wim weet het beest te bevrijden.
Conclusie: Een aardig verhaal voor kinderen. Het is vlot verteld. De opvoedkundige waarde is
goed. De godsdienstige strekking beter gewenst.
Eindoordeel: aanbevolen.
HEITEN JAN, door G. S. v. d. Berg. 32 blz.; prijs f 0,35; in slappe omslag; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 8-10 jaar; 2e druk.
Strekking: Heiten Jan genoemd door de jongens, omdat hij zijn geit Heit noemt. Wegens ziekte
van zijn zusje wordt de geit aan boer Peters verkocht. Jan kan er moeilijk van scheiden. Gebruik van Heer.
Conclusie: Voornamelijk wordt de strijd van Heilen Jan getekend. De verhaaltrant is prachtig.
Het heeft grote opvoedkundige waarde, maar de godsdienstige strekking is nihil.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN TWEE JONGENS EN EEN AUTO, door H. Kok. 39 blz.; prijs f 0,40; in slappe omslag; geïllustreerd; jongensboek; leeftijd 8-9 jaar; le druk.
Strekking: Kleine ongehoorzaamheid Icln ernstige gevolgen hebben. De kinderen moeten zich
wachten voor het „kleine begin". Tenslotte een gelukkige oplossing. Het boekje is waarschuwend. Gebruik .van Heer.
Conclusie: Wel vlot geschreven. Voor jongens wel wat zoetsappig. Alles komt zo echt ig orde.
Toepassing aan 't eind: kort gebedje, „preek- van vader.
Eindoordeel( matig aanbevolen.
ZWERVERS, door H. te Merwe. 45 blz.; prijs f 0,60; gebonden; geïllustreerd; jongens- en
meisjesboek; 4e druk.
Strekking: Beschrijving van het leven van een woonwagengezin, waarvan de vrouw tot bekering komt.
Conclusie: Weinig tekening geeft het verhaal aangaande de weg waarlangs de vrouw tot bekering en tot Christus komt. 't Gaat als vanzelf.
Eindoordeel: matig aanbevolen, om de vlotte verteltrant en het overigens niet onschriftuurlijk is.
TOEN BOUDIENEKE TWAALF WAS, door Max de Lange-Praamsma. 60 blz.; prijs f 0,75;
gecartonneerd; geïllustreerd; meisjesboek; le druk.
Strekking: B. is een lief, behulpzaam meisje, ze helpt mee iets te verdienen. Wordt, ondanks
alle middelen, stokdoof. Leert met Moeder en Oma bidden om genezing, maar „Uw wil geschiede-. Tegen Kerstmis gebeurt een wonder: ze kan weer horen! Heerlijk Kerstfeest! Gebruik
van kerstboom.
Conclusie: B. wordt erg geïdealiseerd: ze is erg braaf. We lezen niet van zonde. Wel een ontroerend boekje, ècht gebeurd. Zal graag gelezen worden. De vrome Grootmoeder is een fijne
figuur. Mooie uitgave.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE JONGENS VAN DE STUURMAN, door C. M. v. d. Berg-Akkerman. 60 blz.; prijs f 0,75;
gecartonneerd; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 6-10 jaar; le druk.
Strekking: Als ze door eigen schuld in moeilijkheden zitten, komt vader hen gelukkig opzoeken.
Zo zoekt God zondige mensen op, want Gods liefde is nog veel groter dan die van je ouders.
Conclusie: Aardig verhaal. Godsdienstige strekking goed.
Conclusie: aanbevolen.
KERSTFEEST MIDDEN IN DE ZOMER, door M. A. M. Renes-Boldingh, 61 blz.; prijs
f 0.75; gecartonneerd; geïllustreerd; leeftijd 6-9 jaar.
Strekking: Twee weduwen wonen naast elkaar. De man van de ene is door de man van de
andere verraden aan de Duitsers. Hun haat sterft bij het kribje van een arm kindje. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een geslaagde prediking van het gebod: Hebt uw vijanden lief." Schrijfster beschikt
over vaardige pen.
Eindoordeel: aanbevolen.
MIEKES EERSTE KERSTFEEST, door Ans van der Sluys, 77 blz.; prijs f 0.85; meisjesboek,
geschikt voor de leeftijd van ± 8-10 jaar.
Strekking: Een meisje, lang ziek geweest, mag eindelijk naar school. Daar doet ze veel ervaringen op met vriendinnen. In de Kerstvacantie mag ze gaan logeren in de stad bij een
vriendin, waar ze haar eerste Kerstfeest meemaakt in een kerk.
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Conclusie: Verwarrend, kinderachtig verhaal, zonder enige strekking. Het Kerstfeest wordt thuis\
gevierd alleen met hulst en kaarsen. In de kerk staat de kerstboom.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.

JET REINHART, door Heleen; 91 blz.; prijs f 0.95; gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 8-10' jaar; 5e druk.
Strekking: Jet Reinhard is.een wees. Zij komt na de dood van haar ouders bij een Tante. Jet
wordt ziek en roept in haar ijlen om Tante Ko. Nu komt Tante Alida na Jets herstel bij Tante
Ko inwonen. Gebruik van Heer en Heere.
Conclusie: De strekking van dit boekje is wel aardig. Voor kinderen van 10--11 jaar aardig
geschreven. Helaas domineert hierin een ethische schriftbeschouwing. Van het werk van Gods
Heilige Geest wordt niet gesproken.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
IDO HEEGSTRA STRIJDT VOOR DE VRIJHEID, door A. Romein; 108 blz.; prijs j` 1.05;
geïllustreerd; jongensboek; leeftijd ± 10-14 jaar; Ie druk.

Strekking: Een verhaal uit de bezettingstijd. Ido's Vader is bij de illegaliteit en Ido mag later
berichten overbrengen. Hij weet een verrader te ontmaskeren en moet dan, als een meisje verkleed, vluchten. Gebruik van Heer.
Conclusie: Jammer, dat steeds het woord Heer gebruikt wordt, anders had het kunnen aanbevolen worden. Behoudens deze opmerking een boeiend leesboek.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

JAN PIEPEDOPPIE, door Gré van Tiel; 108 blz.; prijs f 1.05; gecartonneerd; geïllustreerd;
meisjesboek; 2e druk.
Strekking: Jan Piepedoppie woont eenzaam na moeders dood. Als 't winter is, krijgt hij vrienden: een kraai, hond, kat; ook Liesje en blinde Jopie. Hij krijgst vast werk en spaart voor
Jopie's plaatsing in een blindeninrichting. Hij leert: „Wees een zegen". Gebruik van Heer,
ook Heere.
Conclusie: Aardig, goed geïllustreerd boekje. Godsdienstig element zwak en oppervlakkig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
LANGS DE WEG, door Nel Verschoor-v. d. Vlis; 108 blz.; prijs f 1.05; gecartonneerd; geillustreerd; meisjesboek; 8-14 jaar; 2e druk.
Strekking: Hongerwinter. Vader en Pia gaan op voedsel uit. Komen beide in de verleiding om
te stelen. Zien het zondige hiervan in. Ondanks veel narigheid, is hun tocht geslaagd.
Conclusie: Heel goed geschreven. Zal de meisjes beslist interesseren. Al wordt er niet veel over
gesproken, voel je toch in alles de bewarende kracht die God schenkt in het Christelijk gezin.
Eindoordeel: aanbevolen.

TOEN JOB VAN SCHOOL KWAM, door N. Verschoor-v. d. Vlis; 123- blz.; prijs f 1.20;
gecartonneerd; geïllustreerd; meisjesboek; leeftijd 12-15 jaar; 2e druk.

Strekking: Job of Johanna van Doorn, het flinke meisje uit het gezin van Van Doorn, gaat van
school. Zij moet haar zwakke moeder helpen. Veel fouten maakt zij in de huishouding, en grote
moeilijkheden doen zich voor.
Conclusie: Veel lof over dit keurig geschreven boekje. Het heeft grote opvoedkundige waarde.
Maar zonder ware en waarachtige wedergeboorte geen Koningskind. Dat is ons bezwaar,
daarom alleen aanbevolen.
Eindoordeel: aanbevolen.

DE GEHEIMZINNIGE GAST, door M. A. M. Renes-Boldingh. 124 blz.; prijs f 1,20; gecartonneerd; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 14-15 jaar; le druk.

Strekking: Het probleem hoe een invalide weer het volle leven aanvaarden kan, op goede wijze
opgelost. T.a.v. de familie Reinders, die nergens aan doet, steekt het onbezorgde wel wat licht.,
vaardige geloof van mevrouw Noordam sterk af. Gebruik van Heer naast Heere Jezus, Heiland '
en Heer in de hemel.

Conclusie: Boeiend geschreven jongensboek. Geloof van mevr. Reinders wel wat lichtvaardig.
Graag hadden we in dit opzicht wat meer gehad, hetgeen het boekje nog meer verrijkt had.

Eindoordeel: aanbevolen.
UITGAVEN VAN JAN HAAN, GRONINGEN
HET MUISJE, door Han Lisse. 15 blz.; prijs f 0,25; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar; le druk.

Strekking: Ook kinderen hebben een boos, zondig hart en moeten de Heere vragen om een
nieuw hart. Gebruik van „Here-.

Conclusie: Goede godsdienstige strekking, al bevredigt de inkleding van het verhaal niet helemaal.

Eindoordeel: aanbevolen.
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ROOSJE, door Louis Stadman.-J0 blz.; prijs f 0,35; in slappe omslag; geïllustreerd; meisjesboek
leeftijd 7-8 jaar; le druk.
Strekking: Roosje's vader zegt: „In jullie kleine leventje kun je de Jleere Jezus niet missen."
Daarom gaat zij van de openbare naar de Chr. school.
Conclusi Tamelijk onbeduidend verhaal.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET PAASFEEST VAN PAUL PETROVITCH door P. de Zeeuw J.Gzn. 38 blz.; prijs f0,50;
in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar; le druk.

Strekking: Een Russische geschiedenis. Verdrukking door de communisten. Een chr. gezin. De
man vervolgd wegens zg. sabotage. Vlucht naar Roemenië, waarheen later vrouw en zoontje
ook heengaan. Op eenvoudige, kinderlijke manier de toestand in Rusland beschreven.

Conclusie: Een aardig boekje•voor jongens en meisjes van ± 10 jaar, hoewel er een paar moeilijkheden voor zulke leeftijd in gevonden worden omtrent Russische gewoonten, gebruiken en
toestanden.
Eindoordeel: aanbevolen.

JAVASTRAAT 127A, door Jan van Groningen. 56 blz.; prijs f 0.75; gecartonneerd; geïll.;
jongensboek; 2e druk.

Strekking: Henk Bakker moppert over hun bovenhuis en kan nergens heen in de vacantie. Op
een fietstocht krijgen ze een uitnodiging. Door eigen schuld krijgt Henk een ongeluk en kan niet
uit logeren. Nu leert hij zijn thuis waarderen en zich schikken in zijn lot.
Conclusie: Godsdienstige strekking heel gering. Slechts een paar maal wordt aan God aandacht
geschonken. 't Is bijna neutraal, maar kan de jongens zeker nog wat leren. Wel aardig verhaald.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

BIEKE'S LEVENSLIED, door Piet de Rover. 102 blz.; prijs f 1,—; gebonden; geïllustreerd;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar; l e druk.

Strekking: Door beschrijving van het bijenleven God te prijzen voor de wonderen in Zijn
Schepping.

Conclusie: Boeiend verteld en technisch zuiver. Mooi geïllustreerd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PASTOOR, KOSTER EN KETTER, door Wieland Wouters. 85 blz.; prijs f 1,10; gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; le druk.

Strekking: Een Pastor, bijgestaan door een fanatieke koster, vervolgt de ketters. De koster
wordt bij een beeldenstorm vastgebonden en gegeseld. De ketter bevrijd hem en de pastoor
wordt met medelijden vervuld, door de liefde der vijanden. De koster wordt echter verhard.
Conclusie: Een mooi geschreven boek. Wat Gods genade vermag is de grondtoon. Pastoor Bernardus wordt hierdoor een standvastig geloofsgetuige.

Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET VREEMDE ZUSJE, door A. Duyser. 87 blz.; prijs f 1,20; gecartonneerd; geïllustreerd;
jongens- en meisjesboek; leeftijd 10,-12 jaar; le druk.

Strekking: Een Jodenkind wordt in de bezettingstijd door een boerengezin liefderijk opgenomen.
God redt uit de ontstane gevaren.
Conclusie: Men doet het om Godswil en wordt in het vertrouwen op 's Heeren hulp niet beschaamd. God helpt in nood. Deze waarheid wordt er in beleden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

VAN HERDERSKNAAP TOT ONDERKONING, door J. Snoep. 102 blz.; prijs f 1,25; geïll;
gebonden in prachtband; jongens en meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar; le druk.
Strekking: Het verhaal van Jozef op kinderlijke wijze verteld, zodat het dit gemakkelijk verwerken kan.
Conclusie: De geschiedenis zal, juist ook door de wijze van vertellen, het kind boeien van het
begin tot het eind.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DAVINA'S EEKHOORNTJE, door To van Thiel. 50 blz.; prijs f 2,40; gecartonneerd; geïll.;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-42 jaar; le druk.

Strekking: Het handelt over drie woonwagenkinderen. Zij komen in aanraking met het werk
van de Evangelisatie, waardoor Davina heel eenvoudig bidden leert, terwijl het broertje Tidernon zijn streken nalaat. Het zieke zusje komt in een koloniehuis terecht, waar zij van haar
ziekte herstelt.
Conclusie: Aardig, vlot geschreven boekje met pakkende plaatjes. Voor Kerstverhaal minder
geschikt. Toch hartelijk aanbevolen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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HOTSE HIDDESy door Sibe van Aangium. 211 blz.; prijs f 2,90; gecartonneerd; geïllustreerd;
jongensboek, leeftijd 12-16 jaar! 2e druk.

Strekking: Een historisch verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, dat speelt in de
omgeving van Anjum. Hotse Hiddes gaat uit wraak de Spanjaarden en Roomsen bestrijden,
omdat zijn meisje op de brandstapel is omgekomen, daar zij een ketterse was. Gebruik van Heer
in het gebed van een katholiek priester.
Conclusie: Een boeiend geschreven verhaal. Hotse Hiddes moet veel leren, eer hij zijn wraakzucht laat varen. Het kost heel wat strijd. Een mooi vaderlandse geschiedenisboek.

Eindoordeel: aanbevolen.
TOT ORANJE TERUGKWAM, door J, van Westenbrugge. 160 blz.; prijs f 2,90; gebonden;
geïllustreerd; jongensboek; le druk.
Strekking: Het leed der Franse overheersing in Scheveningen. Het stille verzet, onderduikers,
smokkelhandel. De terugkeer van Oranje. Klaas Pronk werkt dapper mee.
Conclusie: Een echt jongensboek. We zien Gods hand in de historie. Het sterkt de Oranjeliefde.
Boeiend, spannend. Royaal uitgevoerd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN EDECEA, HOORN
VAN EEN KLEIN MEISJE IN EEN GROTE STAD, door J. Kokmeijer. 36 blz.; prijs f 0,40;
in slappe omslag; geïllustreerd; meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.

Strekking: Willie gaat 'met moeder logeren in de stad. Ze gaat met moe en tante winkelen en
verdwaalt. Een agent brengt ze thuis.

Conclusie: De Heere Jezus is de goede Herder, die verdwaalde kindertjes weer thuis brengt,
't Zal wel goed bedoeld zijn. Voor ons minder geschikt.

Eindoordeel: matig aanbevolen.
VERZWEGEN KWAAD, door H. Schouten. 70 blz.; prijs f 1,10; gecartonneerd; geïllustreerd; ,
jongensboek.

Strekking: Dirk houdt stiekum het mes, dat hij gevonden heeft. Hij wordt opgevoed in een dègelijk christelijk gezin. Na allerlei lotgevallen belijdt hij zijn verzwegen kwaad.

Conclusie: Bedoeling van de schrijver is sympathiek. De jongens zijn wel een beetje zoetsappig.
In werkelijkheid zijn ze zo meestal niet. Dirks ouders zijn vrome mensen.

Eindoordeel: aanbevolen.
GREETS HELDENDAAD, door D. Menkens-v. d. Spiegel. 147 blz.; prijs f 2,4e; gecartonneerd; geïllustreerd; meisjesboek; leeftijd 1115 jaar.

Strekking: Greet beleeft met haar vriendinnen allerlei avonturen, waarbij ze zich allesbehalve
dapper gedraagt. Maar ze laat haar kans om op school de eerste te zijn, schieten terwille van
een arme jongen. Dat is haar heldendaad. Gebruik van Heer.
Conclusie: In dit boek is een aantrekkelijk gegeven verwerkt. De meisjes praten wel wat wijs
voor haar leeftijd. Fris geschreven, maar te lange gesprekken. Vrij oppervlakkig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE JONGEN UIT DE BOSHUT, door Herma. 150 blz.; prijs f 2,75; gecartonneerd; geïll.
jongensboek, leeftijd 10-14 jaar; le druk.

Strekking: Floor komt na de dood van zijn moeder bij zijn grootvader. Deze is onverschillig.
Hierdoor komt Floor in slecht gezelschap. Door de drank moet grootvader zijn huis ontruimen,
het wordt voor schuld verkocht. Nu komen zij in de boshut. Grootvader sterft en Floor komt
bij boer Groen in huis.
Conclusie: Een goed leesboek. Hier zien wij de droeve nasleep van de drankzonde. De godsdienstige strekking is zwak. Een moeder, die God vreest, laat vrucht na. Daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE GEUZENJONGENS VAN ASPEREN, door Herma. 177 blz.; prijs f 2,90; gebonden; geillustreerd; jongensboek; le druk.
Strekking; Geuzentijd 1566,-1576. Hoofdpersonen drie geuzenjongens uit Asperen, die later
echte geuzen worden, behalve een Wederdoper. Brandstapels, enz. Na veel ellende en omzwerving de terugkeer in Asperen bij de Pacificatie van Gent.
Conclusie: Een prachtig jongensboek, onderhoudend, leerzaam. Leert Gods Hand in de historie.
De wrede daden warden afgekeurd. Op reformatorische beginselen' gegrond. Royale uitgave.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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EVACUETJE, door D. Menkens-v. d. Spiegel. 186 blz.; prijs f 2,90; gecartonneerd; geïllustreerd
meisjesboek, leeftijd 18-20 jaar; le druk.
Strekking: Speelt in oorlogstijd ± 1943, 1944. Lotgevallen van meisje Marion beschreven. Tenslotte komt veel in orde. Vader, die gevangen zat, komt weer vrij. Moeder, die ernstig ziek was;
knapt weer op. Gebruik van Heer, naast Heere Jezus en God.
Conclusie: Vlot geschreven, maar voor leeftijd ± 17, 18 jaar. De liefdeshistorie aan 't eind
maakt het boek ongeschikt voor het Zondagsschoolpubliek.
Eindoordeel: warm aanbevolen, maar voor de leeftijd van ± 18 jaar.
UITGAVEN VAN MEINEMA, DELFT
DE DOORBROKEN CIRKEL, door Rudolf van Reest; 189 blz.; gecartonneerd; geïllustreerd;
jongensboek, leeftijd 12-16 jaar; le druk.
Strekking: Bij een opstand van de Indianen in ArizOna wordt dé Hollandse kolonist Visser gedood en zijn dochters gevangen genomen. De 13-jarige Piet wil zijn vader wreken. Hij komt
echter in aanraking met zendeling Barig, die de jongen van zijn wraakplannen afbrengt.
Conclusie: Goed geschreven jongensboek. De wijsheid van zendeling Barig weet blank en bruin
weer te verenigen. Liefde tot God en de naaste is het hoogste.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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BIEDEN U DE GELEGENHEID IN ZEER RUIME MATE BLIJDSCHAP TE BRENGEN IN HET HART VAN IEDER KIND!

4.

ONBEPERKTE LEVERING
De voorraad is ruim voldoende om ieder voor Uw Zondagsschool gewenst aantal onbeperkt te leveren. Het is echter van
zeer groot belang, Uw bestelling vooral vroeg in' te zenden.

* RUIME KEUS
U kunt dit jaar ruime keus maken uit de mooist denkbare
boeken, verdeeld in 35 verschillende titels voor jongens en
meisjes van iedere leeftijd.
4. INHOUD
De inhoud der kerstboeken werd weer met uiterste nauwkeurigheid aan de hoogste eisen getoetst. Onze jarenlange ervaring ook op dit gebied, leverde opnieuw resultaten, die Uw
vertrouwen volkomen bevestigen.
1f LUXE UITVOERING
Duidelijke druk; ruim geïllustreerd; omslagen en banden in
frisse kleuren. •—• Van 60 cent af zijn alle boeken gebonden in
meerkleurige sierbanden.

4,

LAGE PRIJZEN
Deze prachtige serie onderscheidt zich bovendien door de in
verhouding tot omvang en uitvoering uiterst laag gestelde
prijzen.

Raadpleeg onze uitgebreide Catalogus, waarin U van ieder boek een afbeelding en een
korte omschrijving van de inhoud aantreft. Bovendien verstrekt deze Catalogus U inlichtingen over omvang, aantal illustraties en wijze van uitvoering, aan de hand waarvan U zich een juist oordeel kunt vormen omtrent de lage prijzen.
LEVERING OOK DOOR TUSSENKOMST VAN DE BOEKHANDEL

G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK
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ZON DAGSSCHOOLUITGAVEN
Rooster A 1947, Rooster B 1947. Beide roosters zijn nog verkrijgbaar. Wie nog een bestelling
wenst te doen, doe het spoedig.
Leerlingkaarten A. Geschikt voor een snelwerkende administratie. In 1 week naam,
adres en geboortejaar yan de leerlingen bekend. Per 100 ex. ...
.. f , 1.50
Leerlingkaart B. Voor het verkrijgen van verschillende gegevens van de 11. Per 100 ex. - 1.50
"Gezinskaarten. Alle gegevens der leerlingen per gezin gerangschikt. Per 100 ex. ...
- 1.50
Leerlingenboekje A. Voor het opnemen van de punten der 11. v. h. gehele jaar. Per stuk
0.20
Klasseboekjes. Voor het wekelijks invullen van verschillende g,egevens. Kennen van
versje en(of) tekst, verzuim, enz. Per stuk ...
- 0.20
Beloften aangaande de Messias I voor het leren van teksten in verband met de geboorte van de Heere Jezus. Per 100 ex. ...
- 1.50
Aangehaalde teksten zijn: Gen. 3: 15; Gen. 9 : 26; Gen. 12 : 1, 2 en 3; Gen. 49 : 9a
en 10; Deut. 18: 15; Jes. 9 :5 en 6a; Jes. 11 : 1; Micha 5 : 1.
Beloften aangaande de Messias II voor het leren van teksten. Per 100 ex. ...
1.50
Aangehaalde teksten zijn: Ps". 110 : 10; Zach. 9 : 9; Ps. 110:46; Jes. 23 :5; Jes.
53 : 7; Jes. 40 : 3; Luc. 2 :.10 en 11.
De Kerstgeschiedenis, Luk. 2 : 1-20 voor het leren v. d. Kerstgeschiedenis. Per 100 ex. - 1.50
De lijdende Borg, Jes. 53, idem. Per 100 ex. ...
- 1.50
le Kerstliederenbundeltje. Per stuk ...
..
0.025
Psalm 98 : 2; Ere zij God! Ere zij God! Kribbe. en kruis; Scheppingslied; Stille
nacht; in Bethlehems dreven; Kerstlied; Nu syt wellecome; Psalm 98 : 4.
2e Kerstliederenbundeltje. Per stuk ...
0.026
De geboren Heiland; De blijdste mare; De lang Verwachte; Juichende kinderschaar; Kerstlied; Gods beloften; Scheppingslied; Kerstgroet; Er is een Kind geboren; Kerstlied loflied.
- 0.025
3e Kerstliederenbundeltje. Per stuk ...
Psalm 138 : 1; Stille nacht; Engelenboodschap; Het Lam Gods; Kerstlied; De
sterke God; Christus God en mens; Profetie en vervulling; Naar Bethlehem;
Lofzang van Zacharias :4 en 5.
0,25
Zondagsschool in de tegenwoordige tijd, door Ds. A. Vroegindeweij. Per stuk ...
0.25
...
Het Kerstboekje en de Z.S., door Ds. W. Vroegindeweij. Per stuk ...
Diploma A. De jonge Tirnotheus door zijn moeder onderwezen. Formaat 30x22% cm.
...
0.18
In kleurendruk op stevig papier. Per stuk ...
Diploma B. Modern uitgevoerd.,In fraaie kleuren op stevig papier. Form. 25x39 cm.
0.23
Per stuk
...
0.10
Bijbelse kunst. Formaat 32x25 cm. Per •stuk
Een tiental verschillende platen. De intocht in Jeruzalem. Het laatste. Avondmaal.
Gethsémané. Het berouw van Petrus. Jezus voor Pilatus. Zie, de mens! De
Emmausgangers. Simeon in de tempel. De vlucht naar Egypte. De Goede Herder.
De Wijzen uit het Oosten.
Map Zondagsschoolkaartjes A. In drie kleuren gedrukt op mooi stevig karton. 12
0.10
kaartjes in een pakje. Formaat 6x8 cm. Op ieder kaartje een kinderversje. Per stuk
0.06
Gulden regels. Formaat 12x16V, cm. Per stuk ...
Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Bede voor het eten. Dankzegging.
Welke is uw enige troost? De twaalf geloofsartikelen. De zeven kruiswoorden.
Gebed des Heeren. De zaligsprekingen.
.. - 0.25
Kerstverhalen: Wil tegen wil. Per stuk ...
- 0,25
Kerstfeest van Jan Wijnbergen. Per stuk ...
0.25
..
Met Kerstfeest thuis. Per stuk ...
Verzuhnkaarten. 8 soorten in, kleurendruk om ontbrekende leerlingen uit te nodigen
- 0.05
de Z.S. weer te bezoeken. Per stuk ...
- 0.30
Beloningskaartjes. Verschillende soorten. Per vel ...
- 0.45
Nieuwe beloningskaartjes. In vier kleuren. Per vel ...
- 0.05
Open brief aan de Ouders om hun kinderen naar de Z.S. te zenden. Per stuk
- 1.95
Doosje Bijbelse briefkaarten, 34 ex. In kleurendruk ...
- 3.25
In het land van de Bijbel, door Aldus en Snoek, gebonden
- 2.90
Leesboek der Heilige Geschiedenis, door I. Snoek, gebonden
- 0.50
Uit het Oosten, door L. C. Post. Zeden en gewoonten
- 2.50
Dogmatiek in knop, door M. Noteboom, gebonden ...
- 9.50
Bijbelse Geschiedenis, door M. Noteboom, gebonden
210 schetsen om op de Z.S. te gebruiken.
0.90
Bijbelse Aardrijkskunde, door M. Noteboom ...
1.50
...
Bijbelse Oudheidkunde, door M. Noteboom ...
5.00
Bijbelse wandplaten, door A. Aarts. Serie van 10 ex, Zeden gewoonten, kaartjes, enz.
Bestellingen te zenden aan: HERVORMD BONDSBUREAU TE HILVERSUM.
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UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH N.V., NIJKERK
ZULKE KOEKEBAKKERS, door Ans Houtman. 32 blz. le druk; prijs f 0,35; in slappe omslag;
geul.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Strekking: Chris en Klaas helpen in een bakkerij. Per ongeluk komt het mes van Chris in het
deeg terecht, waarvan een taart gebakken wordt voor de dominé. Deze vindt het terug en geeft
het op 't Kerstfeest bij verrassing terug. Gebruik van Kerstboom.
Conclusies Geen boekje voor onze Zondagsscholen. De Kerstboom is het centrum van de Kerstfeestviering. Ook komt de algemene verzoeningsgedachte sterk naar voren.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
BIJ TANTE OP DE BOERDERIJ, door Hanni Willems; 31 blz. le druk; prijs f 0,35; in slappe
omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Strekking: Liselotje brengt enkele dagen door op de boerderij van haar oom. Ze vermaakt zich
uitstekend. Als de hond jongen krijgt, mag ze er een uitkiezen en meenemen. Gebruik van Heer.
Conclusies Een heel alledaags kinderverhaaltje, zonder enige godsdienstige strekking. Liever dan
een hondje wil Liselotje een broertje hebben. Iedere avond vraagt ze er „onze lieve Heer" om.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
VAN EEN KLEIN OUD HUISJE, door A. van Vliet-Ligthart Schenk. 31 blz.; le druk; prijs
f 0,35; in slappe omslag; geïll.; meisjesboek.
Strekking: De ouders van Toosje helpen een arm gezin. Voor die arme mensen een gebedsverhoring, die hen dankbaar maakt. In het gewone leven zal alles wel niet zo vlot verlopen, als
in dit boekje verteld wordt.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
ZO'N VERLEGEN IETIE TOCH, door Max de Lange-Praamsma. 37 blz. le druk; slappe
omslag, geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar; prijs f 0,40.
Strekking: Ietie en Marjanneke zijn twee vriendinnetjes, die samen een breischool bezoeken,
Marjanneke ziek. Ietie draagt buiten een bril van grootmoeder. Een bemoeizuchtig kind dwingt
haar er toe, met behulp van de juffrouw, deze bril ook op de breischool te dragen. Verlegen als
ze is, stribbelt ze niet tegen, maar zoals Meester vertelt, dat mag, zegt ze alles aan de Heere en
Tante Ans is de gezondene, die alles in orde maakt.
Conclusie: Vertel alles aan God. Misschien de bedoeling verlegen kinderen te helpen.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET GEHEIM, door W. G. van de Hulst Jr. 44 blz.; le druk; prijs f 0,60; gebonden; geïll.;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Strekking: De moeder van Gijs, Henk en Rietje is erg ziek. Als moeder weer beter wordt, willen
de kinderen met tante, die het huishouden doet, moeder verrassen met een krentebrood. Er gebeuren nu heel wat avontuurlijke dingen. Tenslotte komt alles toch nog weer in orde, als de
dominé er aan te pas komt.
Conchisies Een mooi kinderverhaaltje. Aardig geïllustreerd. Echter een uitdrukking van de
dominé op ziekenbezoek: „de Heere Jezus heeft aan het kruis geleden om de mensen gelukkig
te maken" is vaag en heeft te veel van algemene verzoening. Daarom kunnen we het ook maar:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET MEISJE UIT HET BOS, door Th. Jongejan-de Groot. 61 blz.; 2e druk; prijs f 0,75; geïll.;
gecartonneerd; meisjesboek.
Strekking: Conny, enigst dochtertje van een dokter, is verwend. Ze voelt zich te hoog voor
Leentje uit het bos. Daardoor mislukt het verjaarpartijtje. Conny heeft
na gesprek met moeder — berouw.
Conclusie: Boekje met goede strekking. Berouw juist getekend. Gebed blijft niet achterwege.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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HIJ ZORGT VOOR U, door Nel Verschoor-van de Vlis. 78 blz. le druk; prijs f 0,85; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Strekking: Een verwaarloosd, moederloos Amsterdams meisje, Mijntje de Lange, komt terecht.
Hij zorgt voor u.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven verhaal. En met een leerzame strekking. De Heere zorgt
ook voor misdeelden. Meer had kunnen uitkomen, dat de wortel van de verkeerde neigingen is
het verdorven hart, dat daarom moet worden vernieuw . och komt de vergeving van schuld,
door de liefde van Christus, rijk naar voren.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
O 16, door K. Norel. 77 blz.; prijs f 0,85; gecartonneerd; Oï11.; jongensboek; 2e druk.
Strekking: Joost Verwande wil naar zee. Na eerst bij een kruidenier gewerkt te hebben, krijgt hij
toestemming van zijn ouders. Hij komt bij de Marine en maakt de oorlog mee.
Conclusie: Boeiend verhaal. De godsdienstige strekking is goed. Voor de alleroudsten is het
heel geschikt.
Eindoordeel: aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE-EN ROOIE PIER,doorW. G. van de Hulst. 107 blz.; 3e druk; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-13 jaar; prijs f 1,05.
Strekking: Rozemarijntje en Rooie Pier, een oud matroos, nu parlevinker, sluiten vriendschap.
Dan is er nog Freekie en de „Overste". Freekie met zijn hondje, dat door Rozemarijntje eens,
met gevaar van haar eigen leven, gered wordt uit het water. Liefde voor dieren heeft R. veel.
Een gewond waterkipje dat zij van Rooie Pier krijgt, verzorgt zij ook goed. Opvallend is weer
haar onopzettelijke manier grote mensen „voor haar in te nemen".
Conclusie: Algemene goede karaktereigenschappen: liefde tot de naaste, rechtsgevoel, aangekweekt. Nogal gemakkelijke „bekering".
Eindoordeel: Evenwel hartelijk aanbevolen.
EVA'S BERGTOCHT, door Helpen 124 blz. 3e_druk;_prijs f 1,20; gecart ono, . •• geïllustreerd;
meisjesboek, leeftijd 12-13 jaar.
Strekking: De moeilijkheden des levens drijven Eva tot bidden. Niet altijd „hoogvliegend". Ze
kent ook een tijd, dat ze niet bidden kan. Gaat vormende kracht van dit boekje uit. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een heel goed boekje met goede godsdienstige strekking. Boekje met goede ondergrond. Allereerst het gezinsleven, vader praat met z'n dochtertje over zijn moeilijkheden, over
zijn eigen leven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN HOLLANDSE JONGEN TER WALVISVAART, door Cor Dokter. 123 blz.; le druk;
prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Strekking: Een jongen uit de Rijp gaat ter walvisvaart. Het verhaal speelt zich af in vroeger
tijden. Allerlei lotgevallen en spannende gebeurtenissen worden beschreven. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een boek over stoere zeelui. Met spannende momenten. Een diep Godsvertrouwen
vervult deze zeelui. Maar de verhalen, die ze elkaar vertellen, zijn wel zeer fantastisch.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
UITGAVEN VAN JAN HAAN, GRONINGEN
DE TERPEMA'S, door Hugo Kingmans. 234 blz.; le druk; prijs f 2,90; gebonden; geïllustreerd;
jongens- en meisjesboek.
S. ekWung: Het tekent ons het1~1 van een doktersgezin t dat clékinderen verlootd zijn.
Conclusie: Een echt christelijk boek met grote opvoedkundige waarde. De laatste hoofdstukken
maken het boek voor onze Z.S. te oud als er gesproken wordt over verloving. Anders konden
we het warm aanbevelen, maar nu:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HENKS KOOIVACANTIE, door W. Broos. 166 blz.; le druk; prijs f 2,90; gebonden; geïll.;
jongensboek, leeftijd 12-16 jaar.
Strekking: Henk Bouwens, verwend Rotterdams jongetje, komt als evacué bij een kooikersfamilie in Groningen terecht. Hij heeft daar heel wat belevenissen en moet ook heM- wat af- en
aanleren. Dat gebeurt.
Conclusie: Een-spannend, vlot geschreven boek, dat de jongens graag zullen lezen. Er zit echter
geen godsdienstige of evangeliserende strekking in. Wel wordt God gedankt na redding, maar
het blijft op de achtergrond. Het verhaal is wat veel gericht op spanning. Het is meer bestemd
voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Daarom, en ook omdat er te weinig godsdienstige strekking
in zit:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
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HET KOLENSCHIP VAN VENLO, door J. de Haan. 84 blz.; le druk; prijs f 0,95; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Strekking: Verhaal uit de tijd van Prins Maurits. Op de manier van Breda's turfschip zal een
kolenschip Venlo verrassen, wat mislukt.
Conclusie: Goed verhaal, dat zeker boeien zal. Zeer geschikt voor de Z.S. Daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
RIEKJE KRIJGT EEN SIKJE, door J. W. Ooms. 56 blz.; le druk; prijs f 0,75; gecartonneerd;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-40 jaar.
Strekking: Riekje Lagerveld, dochtertje van de veldwachter, krijgt op haar verjaardag een sikje.
Ze houdt er heel veel van. Maar ze doet er toch afstand van, als de kracht van Gods gebod tot
naastenliefde bij haar de overhand krijgt. Ze brengt haar sikje dan, met haar vader, bij een arm
olievrouwtje, wier enige sik was doodgegaan.
Conclusie: Een aardig kinderverhaaltje. Voorbeeld van naastenliefde. Wel wat veel moraliserend, zonder de noodzakelijkheid van vergeving en verzoening.
Eindoordeel: aanbevolen.
UITGAVEN VAN W. D. MEINEMA N.V. TE DELFT
DE JONGEN VAN WAALHAVEN, door G. M. v. d. Maas Lzn. 238 blz.; gecartonneerd;
jongensboek.
Strekking: Een Rotterdamse jongen woont bij Waalhaven en lost een schot op een parachutist.
Komt in gevangenschap. Toch weer vrij. Hij duikt onder. Komt echter toch in handen der
Duitsers. In Amersfoort. Dolle Dinsdag brengt de bevrijding.
Condusie: Er komen nogal wat drukfouten in voor. Een spannend jongensboek door het avontuurlijke en door de ernst. Daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET NIEUWE BEGIN VAN JOKE WANING, door A. Duyse. 204 blz.; gecartonneerd; geïll.;
meisjesboek; le druk.
Strekking: joke Woning behoort bij een gezellig clubje, dat in de stad studeert. Ze moet echter
een oogoperatie ondergaan. Het ziet er eerst niet mooi uit. Een moeilijke weg voor Joke. Maar
ze leert gewillig deze weg gaan. Gelukkig wordt het beter met haar ogen. Door het boek heen
is een liefdesgeschiedenis geweven.
Condusie: Een goed boek. Heel geschikt voor oudere meisjes, b.v. voor de bibliotheek van jonge
meisjesverenigingen, maar niet geschikt voor de kinderen van de Zondagsschool.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
UITGAVEN VAN EDECEA TE HOORN
FRITS EN DE KNIKKERS, door Em van den Oever. 24 blz.; le druk; slappe omslag; geïll.;
prijs f 0,35; jongensboek, leeftijd 7-9 jaar.
Strekking: Frits vindt een dubbeltje op het schoolplein. Geeft 't niet terug, maar koopt knikkers.
De overgeschoten centen rollen uit z'n zak. Verstopt ze dan onder een steen in de tuin, waar
vader ze vindt bij 't harken. Jokt eerst. Broer Kees weet de oplossing en dan valt ook Frits
door de mand. Frits geeft uit z'n spaarpot 't dubbeltje terug.
Conclusie: Zuiver schriftuurlijk gewezen op de waarde van 't gebed en de vergeving door Jezus
Christus, die 't middelpunt is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VERRAAD EN DAPPERHEID, door A. M. Wessels. 108 blz.; le druk; prijs f 1,75; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar; Vad. Gesch.
Srekking: Geschiedenis uit de historie van Sluis. De schipper Roelands, in armoede gekomen
door de oorlogstoestand, wordt meegesleept in een complot, dat plannen maakt Sluis in handen
der Fransen te spelen. De leden van dit complot zijn Hugenoten, wier afkomst toch, ondanks
alle gastvrijheid en genoten achting, toch gaat spreken. Dit is dan 't verraad. De dapperheid
vinden we bij de a.s. schoonzoon van schipper van der Hoecke, die, hoewel geminacht, een
kerel van aanpak en durf is.
Conclusie: Godsdienstige strekking nihil. Misschien, blz. 11 regel 7, wel lichtvaardig gebruik
van Gods naam. Overigens wel een aardig boek.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DIENTJE DONKERS EERSTE EN LAATSTE KERSTFEEST IN OORLOGSTIJD, door
Laura van Arnhem; 48 blz.; prijs f 0,85; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.
Strekking: Dientje, die vroeg haar vader verliest, komt bij grootmoeder. Door de oorlogsomstandigheden krijgt ze verschillende tehuizen. Liesje kan niet met haar opschieten, wordt later toch
weer goed.
Conclusie: Het begin is wat saai. 't Laatste gedeelte spannend geschreven. Toch aardig verhaal.
Eindoordeel: aanbevolen.
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UITGAVEN VAN N.V. W. D. MEINEMA, DELFT
WIM, door A. van Vliet-Ligthart Schenk. 20 blz.; prijs f 0,25; gecartonneerd; geïll.; jongensen meisjesboek, leeftijd 7-8 jaar.
Strekking: "Wim, leerling van de kleuterschool, voetbalt in de kamer, breekt het oor van vaders
nieuwe kop. Wim bekent schuld en vraagt vergeving aan de Heere en aan zijn ouders. Er is
Kerstfeest op de kleuterschool. Wim gaat daarheen met Oma en Opa. Hij geniet daar. Wim
gaat mee met zijn grootouders, verneemt daar dat hij een zusje gekregen heeft.
Conclusie: Heel eenvoudig, kinderlijk verhaaltje, geschikt voor jongens en meisjes van 7-8 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
LIESJE EN TINEKE, door N. van Vliet-Ligthart Schenk. 39 blz.; prijs f 0.45; in slappe om-,
slag; geïll.; meisjesboek, voor een leeftijd van 7-8 jaar.
Strekking: Enkele kleine gebeurtenissen in het kinderleven van Liesje en Tineke tot een aardig
verhaaltje verwerkt. Spijt over de leugen. Bekentenis voor moeder en voor God.
Conclusie: Vlot geschreven. Godsdienstige strekking goed, maar nogal zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.
0, DIE BAL, door Wieland Wouters. 51 blz.; prijs f 0.55; in slappe omslag; geïll.; jongens- en
meisjesboek, geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar.
Strekking: Henk en Hans voetballen met een nieuwe bal van kleine Jopie. De bal komt in de
tuin van buurman, die boos is. De jongens liegen er om; Hans vecht om de bal. Ze krijgen berouw, bekennen hun kwaad en bidden om vergeving.
Conclusie: Een aardig boekje, dat vooral onze jongens graag zullen lezen. De leugen wordt als
zonde gezien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
APPLE BONGERS, door N. W. van Diemen de Jel. 77 blz.; prijs f 0.95; gecartonneerd; geïll.;
jongensboek.
Strekkingi De eigenzinnige Appie gaat stiekum naar de stallen van het circus kijken. Met een
straatjongen steelt hij daar appels en pinda's, de vreemde jongen kaapt Appie's jas en Appie
komt in allerlei verwikkelingen.
Con4usie: Goed boek van gezond christelijke strekking. Het gegeven is wel wat langdradig
uitgesponnen. Het behandelt iets van de gevaren, die de jeugd in de stad bedreigen.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE STRIJDERS VAN SMYRNA, door H. te Merwe. 81 blz.; prijs f 1,—; gebonden; geïll.;
jongens- en meisjesboek.
Strekking: De vervolging der Christenen te Smyrna. Quintus zoekt in eigen kracht het mart&
Jaarschap en wordt afvallig. Polycarpus sterft na een krachtige geloofsbelijdenis de marteldood,
Gebruik van Heer, gewoonlijk Heere.
Conclusie: Een goed boek uit de Kerkgeschiedenis. Het toont de beslistheid van oprechte Christenen, maar laat ook zien, dat iemand in eigen kracht niet kan staande blijven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE BOSWACHTER VAN MORA, door P. de Zeeuw J.Gzn. 88 blz.; prijs f 1,10; gebonden;
geïll.; jongensboek.
Strekking: Gustaaf Wasa in 1518 als gijzelaar van koning Christiaan II van Denemarken naar
dit land gevoerd, weet te ontvluchten. Hij lijdt nu een zwervend leven, waarbij zijn leven vaak
in gevaar is, doch weet later Zweden vrij te vechten van Denemarken.
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Conclusie God laat niet in de steek, die op Hem betrouwen. Een prachtig boek, dat met graagte
zal gelezen worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
WOLFERT DE JONGE SAKS, door J. W. Grisnigt. 100 blz.; prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll;
jongens- en meisjesboek.
Strekking: Bonifacius predikt onder de Saksen. Wulfert wordt Christen. Ontdekt en verijdelt
een complot tegen Bonifacius. Wordt later zelf prediker.
Conclusie: Goed geschreven. Geeft een duidelijk beeld van het heidendom en de invloed van
de Chr. prediking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DRIE JONGENS KRIJGEN EEN GOEDE VRIEND, door A. van Hartingsveldt, 120 blz.;
prijs f 1,45; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Strekking: De goede vriend is de norse kippenkoopman, die zich later ontpopt als een vriendelijk, Godvrezend man. Hij verpleegt Klaas, die door zijn toedoen een hersenschudding valt en
bewerkt, dat Klaas toch met zijn vrienden kan gaan kamperen.
Conclusie: Een fris, leuk jongensboek, met veel afwisseling. De schrijver verstaat de kunst om
met weinig woorden te zeggen, dat God het kwade straft en onverdiend zegent. De opvoedkundige waarde is niet gering.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DIRK EN KREELTJE UIT DE KARSTEEG, door M. van Nuis-Zuidema. 166 blz.; prijs ƒ1,90;
gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Strekking: Twee broertjes, Dirk en Kreeltje, zijn bij zekere Da in huis. Kreeltje heeft lamme
beentjes, komt door een ongeluk in het ziekenhuis, hoort daar van de Heiland, Dan komt Dirk
op een Z.S. en een club, waar ze een kar voor Kreeltje maken.
Conclusie: Evangeliserende strekking. Een prachtboek voor 10-12-jarigen. De zegen van een
Z.S. spreekt duidelijk. Soms wat algemeen in godsdienstige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE MOEILIJKE VAART, door H. te Merwe; 178 blz. prijs
; gebonden; geïll.; jongens- en
meisjesboek.
Strekking: Men leeft rustig en veilig, wanneer men zich overgeeft aan Gods genade; wanneer
men op Hem vertrouwt en tracht met Zijn hulp te leven naar Zijn wet.
Conclusie: Een goed boek, dat wel wat meer spannend had kunnen zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.
MOEDERTJE MIEP, door Ina van Veen-v. d. Vlies. 250 blz.; gebonden; geïll.; meisjesboek
leeftijd 14 jaar en ouder; meer geëigend voor beter gesitueerden.
Strekking: We leven mee met de fam. Valckenier. Vader (bouwkundig ingenieur), moeder, vijf
dochters en twee zoons. Enkele vacantieweken aan zee brengen vele belevenissen en ook thuis
wordt heel wat beleefd, waardoor de eigenschappen en eigenaardigheden van elk kind aan 't
licht komen en — hoe ze bestreden of ontwikkeld worden. Vooral Miep, moeders rechterhand,
en vervangster als moeder voor gezondheid in Zwitserland is, houdt de aandacht gespannen.
Conclusie: Algemeen Christelijke „roman-. M.i. meer opvoedkundig en als zodanig met zeer
goede kwaliteiten. Het gave gezin, de saamhorigheid treden op de voorgrond. Op verkeerde
milieu's wordt gewezen. De „sfeer- doet weldadig aan; op strijden tegen gebreken wordt gewezen; maar... tussen God en de ziel, ook van een opgroeiend kind, komt het m.i. wel wat gemakkelijk in orde.
Eindoordeel: aanbevolen.
MET EEN GRIEPJE THUIS, door Nel den Hollander; 42 blz. prijs 45 cent; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Strekking: Jap moet wegens griep een paar dagen de school verzuimen en beleeft dan 't een en
ander. Moeder en Jop bidden om beterschap.
Conclusie: Aardig verhaaltje, gezellige druk en illustraties. Godsdienstig niet veel te betekenen;
blz 23 is wel vaag.
Eindoordeel: aanbevolen.
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JUFFROUW JO ZAG HET N'T: door Nel Veerman; 44 blz.; prijs 45 cent; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Strekking: De Heere Jezus wil ook de zonden der kleine kinderen vergeven, als ze Hem liefhebben en dienen.
Conclusie: Een aardig boekje voor kinderen van 8-10 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
RIENTJE VAN 'T KASTEEL, door Francina Onstein; 53 blz.; prijs 55 cent; in slappe omslag;
geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Strekking: Een klein meisje, Rientje, heeft een hekel aan handwerken. Ze verzuimt gedurig
't Komt uit en Vader en Moeder zijn erg bedroefd. Gebruik van de Kerstboom.
Conclusies Jammer, dat de inhoud niet degelijker is. De godsdienstige strekking gaarne beter.
Het is wel wat oppervlakkig. Het is wel kinderlijk.
andoordeers matig aant5evokri.
IS EEFJE GELUKKIG? door Marian van Bergen; 108 blz.; prijs .1 1,30; gebonden; geïll.; meis.

lesboek.

Strekking: Door anderen gelukkig te maken, wordt men zelf ook gelukkig.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven meisjesboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
LANGE LEENDERT, door D. Menkens-v. d. Spiegel; 117 blz.; prijs f 1,40; gebonden; geïll.;
jongensboek, leeftijd 10-44 jaar.
Strekking: Leendert tje veel' dader darr 12 jaar e? meet „ondezdmken - bij ren eenzelvige oom.
Hij beleeft spannende avonturen. Het Godsvertrouwen is Moeders steun. Niet alle Duitsers zijn
onbarmhartig.

Conclusie: Een mooi jongensboek, dat verslonden zal worden. Vernieuwing des harten had iets
meer naar voren geschoven kunnen worden.

Eindoordeel: warm aanbevolen.
BATAVA; HET EILAND IN DE LAAK, door G. M. v. d. Maas Lzn.; 155 blz.; gecartonneerd;
geïll.; jongensboek.
Strekking: Het boekje vertelt van de club van 5, die op een eilandje een kampeergelegenheid
heeft. Heel wat avonturen worden verteld. Gevaarlijke ogenblikken maken ze mee. Ruzies
onder elkaar en met Sam, die hen dwarsboomt om zelf minder mooie practijken te kunnen uit.
voeren. Maar alles komt goed.
Conclusie: Een echt jongensboek, opgevuld met allerlei belevenissen, wel een beetje gemaakt.
De godsdienstige strekking had wel sterker naar voren mogen komen.
Eindoordeel: aanbevolen.
BIJBELSE BOUWPLATEN. Model van de Tabernakel, van een Oosters huis en van de Synagoge van Kapernam. Afm. 31x44 cm. Deze serie wordt nog met twee nieuwe platen uitgebreid. Op stevig carton en gedrukt in kleuren. Een handleiding is er op gedrukt. Prijs 35 cent.
Bij aantallen goedkoper. Practisch en leerzaam.

STEMMEN DES HEILS, door J. Douma. Gebonden f 5,90. Zie een beoordeling elders in ons
blad. Een prachtboek en voor onze Z.S. en gezinnen goed bruikbaar.

TEKSTBOEKJES voor Jeugdsamenkomsten (100 liederen), voor Z.S. (75 liederen) en het
gewone tekstboekje (284 liederen), resp. 40, 25 en 75 ct. Bij aantallen reductie. Handige boekjes.

TEKSTBLAADJES van Kerstliederen. Een tiental soorten met onderscheidene versjes, bij de
Kerstfeestviering te gebruiken. In groot form. f 2,80 per 100 en klein form. f 1,90 per 100 ex,

DECLAMATORIUM: „Jezus Christus", het Licht der wereld. Dit is een nieuw dedamatorium
in de reeks declamatoria. Een middel om de Kerstfeestvieringen op een andere, vlottender wijze
te doen verlopen dan gewoonlijk. Omvang 16 blz. Prijs 20 cent. Bij aantallen minder.

PROPAGANDAFOLDER Zondagsschoolwerk. Kleinblaadje, 2 pag. f 0,75 per 100 ex.
BELONINGSKAARTJES in kleurendruk. Bloemen en vruchten in de Bijbel. Zinvol en leerrijk.
PRESENTIELIJST voor de Z.S. Prijs f 0,25.
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UITGAVEN VAN J. N. VOORHOEVE, DEN HAAG
GIJSJE VAN HET VEERHUIS, door Jan Roelfs. 46 blz; prijs f 0.45; in slappe omslag; geïll.;
jongens- en meisjesboek.
Strekking: Gijsje van het Veerhuis mag met een vrachtwagen mee naar de stad. Hij belooft
Teun, de chauffeur, niet uit de cabine te gaan. Hij ziet een man met een aap en verlaat de auto.
Nu verdwaalt hij en maakt, dat Teun een uur te laat terug is. Gijsje moet dan aan de baas van
Teun vertellen wat er gebeurd is. Alles loopt tenslotte goed af.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET MEISJE MET DE KAARSJES, door J. W. Ooms. 47 blz.; prijs f 0.45; in slappe omslag;
geïll.; meisjesboek.
Strekking: Theo en Marja hebben beiden een geheim. Van Theo is het een minder mooi geheim.
Van Marja is het een echt kinderlijk geheim. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een verhaal, dat weinig waarde bezit. Teveel wordt gelet op de kaarsjes, minder op
het feit van Kerstfeest. Een heel mager boekje.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
EEN MOEDIGE MONNIK, door Jan Roelfs. 76 blz.; prijs f 1,90; gecartonneerd; geïll.; Jongens- en meisjesboek.
Strekking: Die moedige monnik is Maarten Luther, wiens leven van zijn geboorte tot zijn sterfdag wordt beschreven.
Conclusie: Weinig onderhoudend geschreven, zijn worsteling uit de duisternis tot het licht zeer
oppervlakkig belicht. Wie wel eens de zielsworstelingen van Luther las, vindt hier het bekeringswerk slechts aangestipt. Er verschenen betere beschrijvingen over Luther, ook in de kindertoon.
Illustraties zijn lelijk.
Eindoordeel: zeer matig aanbevolen.

DE JONGENS VAN DE STORM-DEN, door A. M. de Moor-Ringnalda. 158 blz.; prijs ƒ2,75;
gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Strekking De jongens van de „Storm-den" hebben hun vader door verraad in de oorlog verloren. Samen met hun moeder dragen ze de na-oorlogse last: zuinig zijn, boodschappen, doen,
dienstmeisje spelen. Als het zoontje van de man, die hun vader in de gevangenis bracht, weer op
school komt, laait in een van de jongens de haat op. Maar tenslotte leert hij vergeven.
Conc'usie Er zit weinig verband in dit verhaal. De illustraties zijn maar matig. Soms doet het
verhaal wat onwaarschijnlijk aan. Het motief is goed: je vijanden vergeven en liefhebben. De
uitwerking is niet zo geslaagd.
Eindoordeel: Lettend ook op de prijs, matig aanbevolen.

RATTEN RUIKEN SPEK, door 0. de Moor. 169 blz.; prijs f 2,75; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-16 jaar.
Strekking: Maarten Sommeling, een Rotterdamse jongen die z'n Moeder kwijt is, en wiens Vader
in de bezettingstijd op zee vaart, komt als evacué bij drie bejaarde dames, waar hij allerlei belevenissen heeft. Gebruik van Heer en Kerstboom.
Conclusie: Gewoon literair gezien een boek dat er wel zijn kan, 't Heeft wel enige paedagogische
waarde. 't Is een spannend jongensverhaal. Maar godsdienstig gezien zit er bizonder weinig pit
in, Alles is vreselijk oppervlakkig. Daarom
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE „HORDE" VAN Ib, door Jan Roelfs. 176 blz.; prijs f 2,75; gebonden; geïll.; jongensboek.
Strelddngz Enkele jongens van de le klas H.B.S. vormen een club, die gaat kamperen. Ze komen
buiten hun wil in aanraking met een smokkelaarsbende, die, mede door hun toedoen, wordt gevangen genomen. Een prijs van f 1000, welke hiermee wordt verkregen, wordt gebruikt om het
zusje van een hunner een operatie te doen ondergaan, waardoor zij volkomen beter wordt.
Vrienden, niet alleen in naam, maar ook met de daad. Gebruik van Heer.
Conclusie: Enkele stukken saai, andere stukken mooi beschreven. Door het gebruik van Heer:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
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DE ONDERGANG VAN DE SPERWER, door G. K. Dreyer. 190 blz.; prijs f 2,75; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Strekking: Twee Hollandse matrozen, in dienst der Oostindische Compagnie, plegen diefstal en
komen na allerlei bonte avonturen in Korea terecht, nadat een van hen schipbreuk heeft geleden met de Sperwer. Ze zien Holland nooit weer. Dit boek vertelt op boeiende wijze van het
gevaarvolle zeemansleven in de 17e eeuw. Het laat ook iets doorschemeren van de schrielheid
der heren Bewindhebbers. Het vertelt van dom bijgeloof van het toenmalige scheepsvolk, máar
ook van eenvoudige, oprechte vroomheid.
Conclusie: Een boek voor jongens van 12,-14 jaar om van te watertanden. Waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van een oud scheepsjournaal en dus historisch betrouwbaar. Uitstekend
geschikt om de jeugd een indruk te geven van de worsteling van ons voorgeslacht.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MEISJESPAVILJOEN, door Netty Kleingeld. 192 blz.; prijs f 2,75; gebonden; geïll.; meisjesboek.
Strekking: Miep Karelse moet enige tijd naar een sanatorium. Zij ontmoet daar Jos van Kampen.
Deze twee sluiten vriendschap. Hun avonturen en belevenissen worden boeiend beschreven.
Gebruik van Heer en Kerstboom.
Conclusie: Een aardig verhaal voor meisjes van ± 14 jaar. Het godsdienstig element bevredigt
ons niet. Het is zeer oppervlakkig. Voor onze Zondagsscholen niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
KLEURBOEKJES. 2 soorten: Mozes en Ark van Noach

f 0 50

TEKENBOEKJES. 2 soorten: Oude Testament en Nieuwe Testament, per stuk .

- 1,10

KLEURDOOS. 4 srt. in doos: Mozes, Ark van Noach, Jozef en Bethlehems stal, p. st. - 2,50
KNIP- EN BOUWMAPPEN, 2 soorten: Bethlehems stal en de Tabernakel in de
woestijn, per stuk
LEGKAARTEN. le serie 8 soorten: Ark van Noach, Jozef als onderkoning, Jozef als
slaaf, Mozes in het biezen kistje, Saul en David, De verspieders, Vlucht naar
Egypte, Wijzen uit het Oosten, per stuk
— 2e serie 6 soorten: Kribbe van Bethlehem, Water uit de steenrots, De prinses vindt
Mozes, Efratha's velden, Herodes, Aanbidding der wijzen, per stuk

- 1 75

- 1 25
- 175

TEKSTEN, KAARTEN, esa. Muurtekst in 9 soorten f 0,45; Verzuimkaarten in 8 srt. f 0,05;
Pakjes met 20 kersttriptiekjes f 1,20; Pakjes met 20 tekstkaartjes f 0,40; Pakjes met 20
bloemenkaartjes f 0,30; Pakjes met 20 boekenleggers f 1,25; Pakjes met 4 kersttransparantjes f 0,50; Kerstkaart in 4 soorten f 0,16; Doosje met 34 Bijbelse kaarten f 1,95; Kerstkaart
in 4 soorten f 0,07; Kerstsilhouetkaartjes in 6 soorten f 0,04; Kinderkaart in 10 soorten
f

UITGAVEN VAN G. E CALLENBACH, NIJKERK
ALS VADERLANDSE JONGENS, door J. Stulp. 92 blz.; prijs f 0,95; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Conclusie: Een mooi boek met een verhaal uit de bezettingstijd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PIETER ONDER DE PIRATEN, door K. Norel. 91 blz.; prijs f 0,95; gebonden; geïll.; jongensboek.
Strekking: 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. Doe
nooit het verkeerde om het goede te bereiken.
Conclusie: Een vlot geschreven boek, dat door jongens van 10-14 jaar graag zal worden gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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