
BOEKBEOORDELING 
Uitgaven van G. F. Callenbach te Nijkerk 

MOEDERS VERJAARDAG, door Carla. 

Aantal blz. 16; prijs 25 cent; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; 4e 
druk. 

Inhoud: Wims moeder is jarig. Met tante 
Suus heeft hij als verjaarscadeau een lampekap 
gekocht. Door Wims onvoorzichtigheid rolt een 
doos taartjes over de vloer en dan gaat hij guaw 
weg. Betje, het dienstmeisje, krijgt de schuld. 
's Avonds bekent hij alles aan moeder. 

Strekking: God is overal en ziet alles. 
Conclusie: Een aardig, vlot geschreven 

boekje. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

KIPJE, TOKKE, TOK 
door A. van Vliet-Ligthart Schenk. 

Aantal blz. 16; prijs 25 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j. 

Inhoud: Ellie en Hans krijgen 4 kippen, 2 
witte en 2 bruine. Als Hans het deurtje los laat 
staan, raakt één witte kip zoek. De kinderen 
zoeken tot de ouders ongerust worden en de 
politie alarmeren. Dan komen kinderen én kip 
weer terecht. 

Conclusie: Eenvoudig, aardig boekje. Niet 
ongeschikt, maar er zit weinig godsdienst in; 
er wordt gedankt voor de terugkeer der kin-
deren. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HET HUISJE OP DE HEI 
door M. A. M. Renes-Boldingh. 

Aantal blz. 16; prijs 25 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-9 j. 

Inhoud: Op de hei woont oude Gartoom met 
zijn broer Teus, die weinig verstandelijk ont-
wikkeld is. Twee meisjes vinden een half dood 
poesje en brengen het bij Gartoom. Deze ver-
zorgt het beestje, dat opknapt en later bij een 
brand het leven redt van de eenzame heibewo-
ners. 

Strekking: Godsdienstige strekking heel op-
pervlakkig, met verschillende voorvalletjes, die 
weinig realistisch zijn. Een gloeiende pook b.v. 
veroorzaakt na uren brand! „In liefde leven" 
moet hó6p geven op een „blij" Kerstfeest. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HET VERDRIET VAN ANNEMIEKE 
door Bastiaan Schaap. 

Aantal blz. 30: prijs 35 cent; slappe omslag; 
geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 

Inhoud: Annemieke gaat eieren kopen voor 
haar zieke Moeder. Onderweg schrikt ze voor 
Hektor van boer Bongers. Alle eieren kapot. 
Van Bongers krijgt ze nu een mandje eieren en 
mag iedere week terugkomen. 

Strekking: De Heere zorgt voor de Zijnen. 
Conclusie: Deze strekking geeft de waarde 

aan van dit boekje. Hoewel wij wel noodzake-
lijk „Gods zorg voor de Zijnen", vooral in het 
laatst, tot uitdrukking wilden zien gebracht. 
Technisch is 't een aardig boekje voor kleine 
meisjes. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET GAT IN DE HEG 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 30; prijs 35 cent; inslappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeft. 9 j.; 9e dr. 

Inhoud: Door het gat in de heg komen de 
schoolkinderen bij het huisje van vrouw Booy. 
Dan nemen ze Trieneke mee naar school. Ze 
beloven goed op haar te passen, want ze loopt 
op krukken. Maar ze vergeten hun belofte en 
Trieneke komt onder een soldatenpaard. Ze 
moet voortaan altijd in bed liggen. 

Strekking: We moeten onze beloften houden. 
Als we weten dat God ons verdriet kent, kun-
nen we onze smarten met lijdzaamheid dragen. 
We moeten goed zijn voor ongelukkigen. Ge-
bruik van Heer. 

Conclusie: Een vriendelijk, wel wat droef-
geestig boekje. Het heeft voor 7-9-jarigen op-
voedkundige waarde. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN GROTE 
KLOK, door W. G. van de Hulst 

Aantal blz. 32; prijs f 0,40; slappe omslag; 
geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; 9e druk. 

Inhoud: Kleine Jaapje wordt ernstig ziek. Va-
der en Moeder vrezen het ergste. In het gebed 
zoeken ze hulp bij de Heere. Ook Ria bidt 
voor haar broertje. Ze droomt, dat ze in de 
toren klimt om aan de grote klok te vragen 
ook te bidden. Zo'n zware klok zal wel eerder 
gehoord worden door God dan zo'n klein meis-
je. God verhoort het gebed en Jaapje wordt 
beter. 

Conclusie: Van de Hulst kan mooi vertellen. 
Daarom vinden we het zo jammer, dat we het 
met de godsdienstige inhoud van verschillende 
boekjes niet eens kunnen zijn. Ook tegen dit 
boekje hebben we onze bezwaren. Zinnen als: 
Hij hoort alle kindertjes, die tot Hem bidden 
en het heus menen en Hij heeft alle kindertjes 
lief, hebben onze instemming niet. Dit brengt 
zo'n vlakke godsdienst in de kinderharten. En 
er is al zo veel vlakke godsdienst onder de 
grote mensen, dat we daarom liever de kinde-
ren andere lectuur geven. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ALS JEZUS WEDERKOMT 
door Anne de Vries. 

Aantal blz. 30; prijs 55 cent; gecartonneerd; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 j.; 
3e druk. 

Inhoud: Op zeer kinderlijke wijze vertelt de 
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schrijver de gelijkenissen van de wijze en de 
dwaze maagden en van de talenten. 

Strekking: We moeten bereid zijn om Jezus 
te ontmoeten als Hij wederkomt. Daartoe is 
nodig God lief te hebben boven alles en onze 
naaste als onszelf. Gebruik van Heer. 

Conclusie: De schrijver heeft het niet nodig 
geacht om er de nadruk op te leggen, dat zelfs 
voor zeven- en achtjarigen hartveranderende 
genade nodig is. Een jammerlijk tekort in dit 
overigens ernstige, degelijke boekje. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

MIENTJE, ONS MOEDERTJE 
door Anne de Vries 

Aantal blz. 31; prijs 40 cent; in slappe omslag; 
gein.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8.-10 
jaar; 3e druk. 

Inhoud: Het oudste dochtertje van een boer, 
Mientje, is een echt moedertje. Zij gaat met 
vader, moeder, haar broertje en zusje naar het 
korenveld. Zij kan met het dochtertje van de 
dominé een dagje uit fietsen gaan, doch doet dit 
niet, omdat zij het als een plicht voelt op haar 
zusje te passen. De kinderen krijgen het te 
kwaad met een bok; zij worden overvallen 
door een onweder en tonen kinderlijk godsdien-
stig besef. Zij roepen de Heere aan om be-
scherming. Na het onweder vinden hun ouders 
hen terug bij een korenschoof. Blij gaan ze allen 
huiswaarts. 

Strekking: Jeugdig Godsvertrouwen wordt 
schoon getekend. Gebruik van Heer. 

Conclusie: Een aardig boekje voor onze 
kleintjes, dat hen boeien zal! 

Eindoordeel: aanbevolen. 

TOEN JEZUS GEBOREN WERD 
door Anne de Vries. 

Aantal blz. 32; prijs f 0,55; gecartonneerd; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 
jaar; 3e druk. 

Inhoud: Anne de Vries verteltop eenvoudige 
wijze in dit boekje de geboorte van de Heiland 
tot en met de vlucht naar Egypte. 

Conclusie: Anne de Vries kan goed vertel-
len. Kinderen b.v., die niet bij de Bijbel zijn op-
gevoed, zullen dit verhaal goed kunnen volgen. 
Maar ons bezwaar is, dat het al te eenvoudig 
gemaakt wordt. Het is een verhaal uit de Bijbel, 
over het werk Gods tot verzoening en verlos-
sing van zondaren. De betekenis hiervan dient 
in onze vertelling ter dege uit te komen. Maar 
wanneer we de maatstaf aanleggen of deze 
Bijbelse boodschap goed vertolkt is, kunnen we 
helaas dit boekje niet aanbevelen. De gods-
dienstige inhoud is te vlak. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

KERSTFEEST IN HET BOS 
door Co van der Steen-Pijpers. 

Aantal blz. 35; prijs 45 cent; in slappe om-
slag; geïll.; jongensboek, leeftijd 8-10 jaar. 

Inhoud: Rudi is bang voor schoolblijven. 
Doordat hij knoeit, gebeurt het toch. Uit angst  

loopt hij stiekum weg en verdwaalt in het bos. 
Een houthakker brengt hem thuis. 

Strekking: Het is dom om straf, die je ver-
diend hebt, te ontlopen. De meester zou niet ten 
goede, maar ten kwade straffen. Gebruik van 
kerstboom. 

Conclusie: De titel van dit boekje voor kleine 
kinderen, is onjuist. Van het eigenlijke Kerst-
feest is geen sprake. Het verhaaltje is wel vrij 
goed verteld, maar de geestelijke strekking is 
zeer gering. 

Eindoordeel: zeer matig aanbevolen. 

KO-TJE, door W. G. v. d. Hulst Jr. 
Aantal blz. 44; prijs 65 cent; gecartonneerd; 

geïll.; meisjesboek. leeftijd 7-9 jaar. 
Ko-tje van zoveel hoog in een nauwe steeg 

heeft een bijna nieuw jurkje gekregen. Moeder 
heeft het te drogen gehangen voor het raam. 
Plotseling is het verdwenen en Ko-tje moet met 
haar oude jurkje naar het Kerstfeest. Ze is erg 
boos en verdrietig. Maar als ze het Kerstverhaal 
van de dominé hoort, wordt ze blij en mag ze 
echt Kerstfeest vieren. Ook het jurkje komt te-
recht. 

Strekking: Niet het belangrijkste is, hoe we 
er van buiten uitzien, maar of we van het Kin-
deke in de kribbe houden. Gebruik van de 
kerstboom. 

Conclusie: Niet onaardig voor 7- en 8-jarigen. 
Een beetje gezocht! Het Kerstgebeuren wordt 
te veel als aantrekkelijk verhaaltje en te weinig 
als heilige werkelijkheid behandeld. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

SALLY EN Z'N HONDJE 
door C. Th. Jongejan-de Groot. 

Aantal blz. 46; prijs 65 ct; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 8-10 jaar. 

Inhoud: Sally, een Joods jongetje, heeft in 
de oorlog al z'n familie verloren. Eerst was hij 
bij een oude vrouw, omoe Lievekens, die hem 
christelijk opvoedde. Later bij een Joodse velle-
koper en z'n vrouw, bij wie hij het niet best 
heeft. De avond voor Kerstmis wil hij met z'n 
hondje omoe weer opzoeken; die is echter in 
't ziekenhuis. Op de terugweg valt hij onder 
een brug in slaap, wordt gevonden, is ver-
kleumd en wordt naar 't ziekenhuis gebracht. 
Daar ontmoet hij omoe weer en komt voorgoed 
bij haar, met z'n zuster, die nog in leven blijkt 
te zijn. 

Strekking: Dit boekje vestigt de aandacht op 
het lot van Joodse kinderen, die in de oorlog 
wezen werden. Gebruik van kerstboom. 

Conclusie: Een mooi boekje, vlot geschreven, 
hoewel wat sentimenteel. Jammer dat het gees-
telijk wat oppervlakkig is. Jammer van een zo 
keurig verteld verhaaltje. Vanwege dit laatste: 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

TWEE JONGENS OP DE HEI 
door Nel Verschoor-v. d. Vlis. 

Aantal blz. 46; prijs 65 cent; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 8-10 jaar; 2e druk. 

Inhoud: Wim komt bij zijn neefje Klaas in 
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het arbeidershuisje op de hei logeren. Ze ge-
nieten van hun spel en van het verhaal van de 
oude schaapherder. Maar er gebeurt ook iets 
ergs. Eén van de beide geitjes is verdwenen. 
Klaas heeft ze niet goed vastgezet. Alles komt 
wonderlijk terecht. 

Strekking: Handel niet onnadenkend en zor-
geloos. De Goede Herder geeft het voorbeeld. 
Vergeet niet God te danken voor Zijn dage-
lijkse zegeningen. We moeten onze zonden be-
lijden en laten. 

Conclusie: Een leuk, fris, gezond christelijk 
boekje. Kinderlijk, natuurlijk en echt. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET KERSTFEEST VAN TWEE DOMME 
KINDERTJES, door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 46; prijs 65 cent; gecartonneerd; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j.; 
4e druk. 

Inhoud: Het prinsesje uit het kasteel meent 
dat het kerstgebeuren plaats grijpt in het kleine 
huisje en het jongetje uit 't kleine huisje dat 
de stal in het kasteel is. Beiden gaan op stap, 
ontmoeten elkander, raken samen verdwaald en 
komen terecht in een hutje, waar een oud moe-
dertje de Kerstgeschiedenis vertelt. Beiden ang-
stig gezocht, komen uiteindelijk ieder in hun 
eigen bedje terecht, waar ze de handen vouwen 
en bidden. Dat is 't echte Kerstfeest. 

Strekking: 't Kerstfeest moet dringen tot per-
soonlijk gebed. 

Conclusie: Ondanks een enkele overdreven 
voorstelling, welke ietwat sprookjesachtig aan-
doet, een geschikt boekje voor onze kleinen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

VAN BOB EN BEP EN BRAMMETJE 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 48; prijs 65 cent; geb. in sierband; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j.; 
10e druk. 

Inhoud: Drie kinderen, op weg naar groot-
moeder, gaan pootje baden en raken hun klom-
pen kwijt. Ze plagen een oude vrouw, waar ze 
bij onweer schuilen. Het oudje bidt met hen; 
thuis krijgen ze een verrassing. Gebruik van 
Heer. 

Conclusie Een fijn boekje in de juiste kinder-
toon geschreven. Jammer, dat de schrijver zich 
niet stoort aan de herhaaldelijk gemaakte op-
merking om Heer („lieve Heer") te vervangen 
door Heere. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

GROTE BERTUS EN KLEINE BERTUS 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 48; prijs 65 cent; gebonden; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j., 5e druk. 

Inhoud: De belevenissen van Grote Bertus 
(een jongen) met kleine Bertus (het eendje van 
Elly van de dokter). 

Strekking: Geen bepaalde strekking voor ons 
doel. Gebruik van Heer. 

Conclusie; Op grond van de eisen, die wij  

stellen voor een geschikt Kerstboekje, is het 
niet bepaald geschikt om met Kerstfeest op de 
Z.S. uit te delen. Overigens is het verteld op 
een manier, zoals alleen van de Hulst dit kan. 
Als leesboekje voor onze kleuters is het on-
danks onze opmerkingen, wel: 

Eindoordeel: aan te bevelen. 

TOEN HET GROTE HUIS ER NOG 
STOND, door Greet Gilhuis-Smitskamp. 

Aantal blz. 51; prijs 75 cent; gebonden; geïll.: 
jongensboek, leeftijd 8-10 jaar. 

Inhoud: Jan logeert bij zijn grootvader, de 
koster, die heel oud is. Onder 't werken vertelt 
grootvader oude jeugdherinneringen uit zijn 
jongensjaren, over de freule, die heel, heel rijk 
is, maar toch arm. 

Strekking: Al het goede van de wereld gaat 
voorbij. Maar wat we van de Heere hebben, 
blijft. 

Conclusie; Mooi jongensboek, dat de kinderen 
op eenvoudige wijze op de geestelijke dingen 
wijst. Zulke boekjes kunnen we gebruiken. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 47.0 

OM EN BIJ DE TENT 
door C. M. van den Berg-Akkerman. 

Aantal blz. 53; prijs 75 cent; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 9-11 jaar. 

Inhoud: Wanneer drie jongens 's morgens 
naar school gaan,. merken ze, dat er een tent in 
het bos staat met kampeerders. De jongens 
vinden het prachtig. Ze mogen ook bij het 
kampvuur kamen. Na afloop wordt het nood-
weer, zodat ze onderdak op 'n boerderij zoeken. 

Conclusie: Eenvoudig vertelt de schrijfster in 
dit boekje over het kamperen van enkele Delftse 
vrienden. Veel spanning weet ze niet in het 
verhaal te brengen. Alles verloopt nog al vlot, 
maar erg pakken zal dit boekje, dunkt ons, de 
jongens niet. Er heerst een christelijke sfeer in 
dit verhaal. We kunnen het wel gebruiken op 
onze Kerstuitdeling, maar het is de vraag of het 
de jongens erg boeien zal. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

VREDE VOOR VALKOOG 
door Wim Broos. 

Aantal blz. 59; prijs 80 cent; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar. 

Inhoud: Valkoog, een Indianenjongen, ont-
snapt met levensgevaar aan de vervolging van 
zijn vijanden. Gewond bereikt hij in een toe-
stand van uitputting de nederzetting der bleek-
gezichten. Hij leert de Heere Jezus kennen en 
keert later als zendeling naar zijn stamgenoten 
terug. 

Strekking: De betekenis van de zending on-
der de Indianen, het zegenrijke werk, dat onder 
de moeilijkste omstandigheden door edele men-
sen met opoffering van alles, wat het leven 
veraangenaamt, wordt verricht, wordt hier op 
sobere wijze verteld. 
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Conclusies Een vlot geschreven, gezond chris-
telijk boekje, dat 11.-13-jarige jongens met 
graagte zullen lezen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

GUUS VAN GOUWE GERRIT 
door Nel Verschoor-v. d. Vlis. 

Aantal blz. 60; prijs 80 cent; gecartonneerd; 
geïll.; meisjesboek, leeftijd 9,-12 jaar. 

Inhoud: Gouwe Gerrit is straatmuzikant. Hij 
is een ruwe kerel, maar houdt veel van zijn 
dochtertje Guus. Guusje komt in aanraking met 
Josientje van de dominé. Als haar vader in het 
ziekenhuis ligt, mag ze bij dominé De Hoog 
Kerstfeest komen vieren bij de kerstboom. 

Strekking,: Jezus houdt meer van de kinderen, 
dan vaders en moeders van hun kinderen kun-
nen houden. Hij wil aan boord komen van ons 
levensschip. Dan zijn we veilig. Gebruik van 
kerstboom. 

Conclusie: Verteltrant niet onaardig. Het ver-
haal doet alleen wat onwaarschijnlijk aan. Is 
het rijke evangelie niet genoeg, dat de kerst-
boom niet gemist kan worden? 

Eindoorde
$11,
el: matig aanbevolen. 

DE JONGENSCLUB VAN HEIDEDORP 
door A. M. Tukkers-Engels. 

Aantal blz. 61; prijs f 0,80; in slappe omslag; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 10.-13 jaar. 

Inhoud: De meester van school leidt een 
jongensclub. De jongens vinden het er fijn. Al-
lerlei spelen doen ze, ze gaan ook uit kamperen. 
Van alles maken ze mee. Allerlei gebeurtenissen 
worden in dit boekje verteld, die om de jon-
gensclub heen gegroepeerd worden. 

Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een zekere strekking zit er wel in 

dit boekje. Trouwe kameraadschap wordt er 
in uitgebeeld. Maar de godsdienstige inhoud is 
heel sober en daarom is dit boekje voor uit-
deling op Kerstfeest niet zo bijzonder geschikt. 
We hebben zelfs bezwaar tegen de godsdien-
stige toon. 

Eindoordeel: heel matig aanbevolen. 

HIJ ZORGT VOOR U 
door Nel Verschoor-v. d. Vlis. 

Aantal blz. 75; prijs 90 cent; gecartonneerd; 
geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-14 j.; 2e druk. 

Inhoud: Mijntje de Lange, een achterbuurt-
meisje uit Amsterdam, heeft Ria Verdonck en 
haar vader leren kennen op een hongertocht. 
Mijntje leidt een troosteloos leven, ze hunkert 
naar een vriendelijk woord, een bewijsje van 
liefde. Haar moeder was reeds lang geleden ge-
storven, haar vader is een dronkaard. De fam. 
Verdonck helpt har in het Witte Huis, een 
kindertehuis. In drift vlucht ze eens weg. Maar 
't komt weer goed. 

Strekking: De Heere zorgt, ook voor mis-
deelden. 

Conclusie: Een mooi, vlot geschreven ver-
haal, met leerzame strekking. De wortel van 
alle verkeerde neigingen zit in het verdorven  

hart, dit had meer uit kunnen komen. De ver-
geving om Christus' wil komt goed uit. De ge-
dachte aan zelfmoord op blz. 27 had o.i. beter 
niet genoemd kunnen worden. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

OM TWEE SCHITTEROOGJES 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 75; prijs 90 cent; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 10-12 j.; 10e druk. 

Inhoud: Ries van de schoenmaker is zo graag 
op de buitenplaats, waar hij onder invloed van 
de palfrenier Dirk komt. Ries vangt een vink. 
Dirk wil dit vogeltje zijn ogen uitsteken om er 
een goede zanger van te maken. Ries heeft 
toch zo'n spijt, dat hij het vogeltje gevangen 
heeft en in de kooi deed. Nu probeert hij het 
vogeltje weer los te laten. Maar Dirk is zo'n 
wreedaard, dat hij er niet aan denkt om Ries 
zijn zin te geven. Een neef van de baron brengt 
uitkomst. Gebruik van Heer. 

Conclusie: Van de Hulst vertelt op meester-
lijke wijze in dit boekje over Ries en al zijn 
zorgen en gedachten en spanningen naar aan-
leiding van de gevangen vink. Graag zullen de 
kinderen het lezen. Daarom vinden we het zo 
jammer, dat de godsdienstige inhoud niet even-
zeer onze instemming heeft. We missen in deze 
boekjes een volle en vrije genade-prediking. 
Gods hulp wordt gebonden aan allerlei voor-
waarden, waarvan we een voorbeeld hebben 
op blz. 39. Als je tot God gaat met eerlijk en 
oprecht berouw en je vast voorneemt al je best 
te doen om beter te worden, dan wil Hij je 
helpen en je vergeven. Hier worden heel wat 
voorwaarden gesteld, waaraan we eerst moeten 
voldoen. Dit is niet Bijbels. We vinden het 
erg jammer, maar hierom kunnen we dit boekje 
niet zonder voorbehoud aanbevelen, hoewel het 
overigens goede eigenschappen heeft. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

PIETER ONDER DE PIRATEN 
door K. Norel. 

Aantal blz. 76; prijs 90 cent; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 8.-11 jaar; 2e druk. 

Inhoud: Pieter, de zoon van een schippers-
weduwe. gaat al jong varen om het leven van 
zijn moeder te verlichten. Wanneer het schip 
door de Piraten 'genomen wordt, gaat hij bij hen 
in dienst om veel geld thuis te kunnen brengen. 
Hij heeft hier geen vrede mee en weet op 
zekere dag te deserteren. 

Strekking: Men moet net het slechte doen om 
het goede te verkrijgen. 

Conclusie: Een boeiend boek. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

IN KRUIEND IJS, door K. Norel. 
Aantal blz. 76; prijs 90 cent; gebonden; geïll.; 

jongens- en meisjesboek, leeftijd 10,-;12 jaar. 
Inhoud: Beschreven wordt het leven van een 

schippersgezin. Het grootste avontuur, dat mee-
gemaakt wordt is. wanneer het schip vastloopt 
op de rotsen en de schipper zelf uitgaat om 
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hulp te halen. Bij zijn afwezigheid gaat het 
schip in kruiend ijs verloren. Maar vrouw en 
kinderen blijven gespaard. 

Strekking: Geschetst worden de moeilijkheden 
van het leven van een zeilschipper. 

Conclusie: Een aardig boek, dat zowel door 
meisjes als jongens graag zal worden gelezen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET BOSHUISy door Annie Sanders. 
Aantal blz. 76; prijs 90 cent; gecartonneerd; 

geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-11 jaar. . 
Inhoud: Mia Toonders is erg zwak en mag 

bij de familie van zuster Bets, die haar in het 
ziekenhuis verzorgd heeft, komen om aan te 
sterken. Hier komt zij in aanraking met de 
bijbel, die thuis na het overlijden van haar 
vader niet meer gelezen werd. 

Strekking: Je kunt blijkbaar dan pas goed 
Kerstfeest vieren als er een mooie kerstboom is. 
Welke bedoeling de schrijfster met haar boekje 
heeft, is niet recht duidelijk. 

Conclusie: Meisjes van 9-11 jaar zullen het 
wel willen lezen, maar de sfeer van het boekje 
is toch een andere, dan die wij voor onze kin-
deren wensen. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 
WAT ROENTJE ROBBEDOES LEERDE 

door Max de Lange Praamsma. 
Aantal blz. 91; prijs f 1,10; gecartonneerd; 

geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar. 
Inhoud: In de klas van Roentje Robbedoes, 

een flink, bijdehand meisje, komt een nieuwe 
leerling, die op haar verzoek naast haar mag 
zitten. Truida heeft het moeilijk, want haar 
tante is heel niet hartelijk. Roentje doet al haar 
best om goed voor haar te zijn. Maar bij haar 
tante gaat het heel niet. Roentje's Moeder 
schrijft aan een andere tante van Truida, die 
haar weghaalt en bij zich neemt. 

Conclusie: Dit is een boekje, dat de meisjes 
wel graag zullen lezen. Het is onderhoudend 
geschreven. Roentje heeft veel voor Truida 
over en leert het waarderen, dat zij een goede 
Vader en Moeder heeft. De godsdienstige in-
houd hadden we wel graag wat dieper gezien, 
maar we kunnen het toch wel gebruiken. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

JAPIE, door W. G. v. d. Hulst Jr. 
Aantal blz. 92; prijs f 1,10; gebonden; geïll.; 

jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar. 
Inhoud: In een woonschuit woont een oude 

juffrouw. Japie is bang voor haar, omdat de 
jongens zeggen, dat ze toveren kan. Japie vindt 
een foto, die aan haar toebehoort, maar durft 
deze niet terug te brengen. Later belandt de 
oude juffrouw in het ziekenhuis, met kolen-
dampvergiftiging. Jongens hadden een prop pa-
pier in de kachelpijp gestopt. Japie moet haar 
de foto in het ziekenhuis gaan brengen. Grote 
vreugde heerst er straks, wanneer de zoon van 
de oude juffrouw, na een afwezigheid van vele 
jaren, in goede doen terugkeert. 

Strekking: Iets verzwijgen brengt narigheid 
en onnadenkendheid kan soms grote gevolgen 
hebben. 

Conclusie: Aardig verhaal, vlot verteld. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ZO'N VREEMDE JONGEN 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 107; prijs f 1,15; gebonden; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar; 
9e druk. 

Inhoud: Hans, de molenaarszoon, gaat op een 
middag voor Kerstfeest op de plas duilen pluk-
ken met zijn boot. Ze moeten als fakkels bran-
den op het Kerstfeest. Hij raakt verdwaald, 
zwoegt, tobt en kan niet meer. 't Gezang van 
kerstliederen brengt hem in de richting van de 
oude molen. Uitgeput vangt zijn moeder hem 
op. De naam „vreemde jongen" dankt Hans 
aan zijn dromen en fantasieën. 

Strekking: Hans is geheel vervuld van de 
uitwendige luister van het Kerstfeest. In zijn 
bange strijd op 't water ontdekt hij dat het 
Kindeke Jezus het voornaamste is op dit feest. 

Conclusies Evenals alle boeken van v. d. 
Hulst een boeiend verhaal. Jammer dat het ge-
bruik van Heer en kerstboom en nog wel véél-
vuldig, het voor onze Z.S. óngeschikt maken. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

JE DURFT NIET, door Jilles Limburg. 
Aantal blz. 125; prijs f 1,40; gebonden; geïll.; 

jongensboek, leeftijd 11 jaar en ouder; 2e druk. 
Inhoud: Daan is een haantje de voorste, die 

meer aan spel dan aan z'n schoolwerk denkt. 
Kees is z'n concurrent bij de spelletjes. Als 
Daan, op aansporen van oom Willem, gaat 
werken op school, tracht Kees hem te verdrin-
gen. Dat gelukt, na vechtpartijtjes en appels 
stelen. Daan wordt door allen „verajer" ge-
noemd. Tenslotte overwint hij; hij redt Kees 
uit 't water en in 't ziekenhuis overwint hij óók 
zijn haat. 

Strekking: Jaloersheid leidt tot afgunst, tot 
haat, tot doodslag. Dit wordt duidelijk getekend. 
Overwinnen in eigen kracht, met goede voor-
nemens, gaat niet. De strijd in 't jongenshart 
wordt goed getekend, op kinderlijke wijze; ook 
het schuldbesef. 

Conclusie: 'n Spannend geschreven, goed jon-
gensboek, met gezonde, kinderlijke, geestelijke 
strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE ZOON VAN DE WITTE OLIFANT 
door M. A. M. Renes Boldingh. 

Aantal blz. 192; prijs f 2,25; gebonden; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 12 j. en ouder. 

Inhoud: Si Ali Piso is de zoon van de Opper-
radja van Balige, de machtige Witte Olifant. 
Na de dood van zijn vader leidt hij een armoe-
dig bestaan en gaat zelfs op roof uit. Daarna 
wordt hij door zijn oom opgevoed tot datoe 
(duivelbezweerder). Later komt hij in contact 
met de zendelingen en geeft hij zich vrijwillig 
als voorvechter voor de Grote Koning. 

Streldting: Ons wordt duidelijk getoond de 
nacht, waarin het heidendom verkeert en de 
grote moeilijkheden en gevaren, waarmee de 
Zending te kampen heeft gehad om de Bataks 
voor het Christendom te winnen. 

Conclusie: Een prachtboek, dat vooral door 
de ouderen met interesse gelezen zal worden. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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Uitgaven van N.V. W. D, MEINEMA te Delft 
JOOSKES MOEILIJKE DAGEN 

door G. Kraan-van den Burg. 
Aantal blz. 24; prijs 25 cent; in slappe omslag; 

geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar; 5e druk. 
Inhoud: Jooskes moeder is ziek. Zij zal op 

haar broertje passen. Deze vernielt het behang. 
Als moeder weggaat naar oma om te rusten, 
komt er een nicht voor de huishouding. Tussen 
deze en Jooske gaat 't niet zo goed. 

Conclusie: Het goede dat ik wil, doe ik niet... 
De strijd tegen het kwaad is moeilijk, zonder 
Gods hulp zelfs onmogelijk. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

GEHOORD - GEHOLPEN, door H. te Merwe 
Aantal blz. 24; prijs 25 cent; in slappe omslag; 

geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 
jaar; 7e druk. 

Inhoud: Schipper Faassen van de „Trouw" 
krijgt tijdens een opkomende storm een ongeluk 
en breekt zijn been. Zijn knechtje Jan Wouters 
roeit alleen naar de wal. Groot is zijn angst. 
Dan zijn gebed, dat verhoord wordt. 

Strekking: Een doodgewone jongen in het 
alledaagse leven. Geniet van 't schip, kent zorg 
en nood. Vindt de weg van het gebed. 

Conclusie: Het boekje lijkt een deel van een 
groter boek te zijn. Ze „rollen" voor ons neer, 
de schipper en zijn knecht, het ongeluk gebeurt 
en we horen niet meer van hen. Goed verteld, 
boeit en de strekking is goed. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

PIM'S KERSTFEEST 
door A. van Vliet-Ligthart Schenk. 

Aantal blz. 24; prijs 25 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 

Inhoud: Pim kan niet mee naar het Kerstfeest. 
Twee meisjes brengen hem wat van hetgeen zij 
gekregen hebben. Hun vader en moeder gaan 
mee, die hem een kinderbijbel geven. Pim wordt 
gelukkig weer beter en het volgend jaar viert 
hij het Kerstfeest mee en maakt dan een ander 
ziek meisje blij. 

Conclusie: Erg eenvoudig wordt dit verhaal-
tje verteld. Wat meer spanning zullen onze 
kinderen er wel graag in hebben. De strekking 
om wat over te hebben voor zieke kinderen en 
zo met hen mee te leven is goed. In hoofdstuk 
12: Weer Kerstfeest, wordt een gewone kerk-
gang en de Kerstfeestviering met de kinderen 
door elkaar heen gehaald. De illustratie laat een 
predikant in toga zien en kinderen tussen de 
ouders in. Dit is toch niet de gebruikelijke 
Kerstfeestviering? Een levendiger verteltrant, 'n 
meer uitwerken van de evangeliserende strek-
king, zouden we wel op prijs stellen. Toch kun-
nen we het boekje wel gebruiken. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

ARIE DE GEUS, door K. S. Pomp. 
Aantal blz. 24; prijs 25 cent; inslappe omslag; 

geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-40 j.; 
2e druk. 

Inhoud: Arie de Geus moet dropjes halen 
voor zijn zieke zusje. Hij eet er een gedeelte 
van op en geeft ook Piet er nog van. Thuis 
vertelt hij, dat Van Dijken er geen meer had. 
Vader neemt hem onderhanden. Beide zonden: 
stelen en liegen worden hem onder ogen ge-
bracht. Berouw en gebed om vergeving volgen. 

Strekking: Bedreven zonden moeten beleden 
worden tegenover vader en moeder, maar bo-
venal tegenover God! 

Conclusie: Wel een aardig boek voor onze 
jeugdige lezers. De stijl is vlot en kinderlijk.. 

Eindoordeel: aanbevelen. 

JAN, JAAP EN KOEN, door C. B. Drewis. 
Aantal blz. 28; prijs 35 cent; in slappe omslag; 

geïll.; jongensboek, leeftijd 6-9 jaar; 2e druk. 
Inhoud: Drie jongens, die verkeerde dingen 

doen (niet moedwillig) beloven telkens beter-
schap, maar kunnen, hun belofte niet houden. 
Ze zijn bang voor een oud vrouwtje, Geertje, 
maar worden tenslotte goede vrienden met 
haar. 

Strekking: Met ongehoorzaam te zijn, doen 
we de Heere verdriet. 

Conclusie: Een aardig boekje voor de klein-
tjes. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE BAL VAN KARELTJE, door F. L. Burg. 
Aantal blz. 30; prijs 35 cent; in slappe omslag; 

geïll.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Kareltje krijgt een bal van Oma. Bij 

't spelen raakt hij zoek en wordt door twee 
andere jongens gehouden, die hem stiekum hou-
den en op 't schoolplein gaan voetballen. De 
bal vliegt in de tuin van de koster; en die koster 
is de Opa van... Kareltje. Zo komt de leugen 
uit. 

Strekking: Al is de leugen nog zo snel, de 
waarheid achterhaalt hem wel. 

Conclusie: Een heel mooi en goed jongens,  
boekje met een gezonde strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MET EEN GRIEPJE THUIS 
door Nel den Hollander. 

Aantal blz. 40; prijs 40 cent; in slappe omslag:-
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-7 j.; 
2e druk. 

Inhoud: Top komt thuis uit school met griep. 
Hij is daardoor enige dagen aan huis gebonden. 
maar zijn vriendjes komen bij hem op bezoek en 
moeder leest voor uit de kinderbijbel. 

Strekking: De Heere Jezus kan zieke harten 
en zieke lichamen genezen. 

Conclusie: Kinderlijk geschreven. Woorden 
zijn in lettergrepen verdeeld, zodat de jeugdige 
lezers(essen) het al gauw zelf kunnen lezen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
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HET JONGETJE UIT DE POLDER 
door H. Hogeveen. 

Aantal blz. 40; prijs 40 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 j.; 
4e druk. 

Inhoud: Ruurd woont in de polder. Vader is 
overleden. Arm gezin: behalve Ruurd nog Moe-
der en een zusje Grietje. Moeder is 2e Kerst-
dag jarig. Ruurd wil wat geven. Houdt melk-
cent achter, maar dat komt uit. Krijgt later van 
juffrouw op school een dubbeltje voor fiets 
schoonmaken. Koopt daarvan een kopje en 
schoteltje voor Moeders verjaardag. Een blij 
Kerstfeest. 

Strekking: Kwade in kinderleven getekend. 
Moeder grijpt op verstandige wijze in. Alles 
ten goede gekeerd. Bij Ruurd echte liefde voor 
zijn moeder. Gebruik van Here. 

Conclusie: Goed kinderboekje voor de leef-
tijd van 8-10 jaar. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET HUISJE OP DE HEIDE 
door F. L. Burg. 

Aantal blz. 40; prijs 40 cent; in slappe omslag; 
geïll.; meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar. 

Inhoud: Het huisje op de heide met omgeving 
is het vacantie-oord van twee kleine meisjes uit 
de stad, die bij grootvader en -moeder logeren. 
Ze moeten brood gaan brengen bij opa, die 
aan 't houthakken is, doch verdwalen. Zij vin-
den een poesje, het eigendom van een onge-
lukkig dochtertje van de baron, die op een 
kasteel woont. Een bakkersknecht brengt ze 
daar. Zij worden vriendelijk ontvangen en door 
de baron weer thuisgebracht in diens auto. 

Strekking: Een heel eenvoudig verhaaltje, met 
geringe godsdienstige strekking. 

Conclusie: Wel aardig te lezen voor 7-jarigen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE VROLIJKE TREKKERS 
door H. Hoogeveen. 

Aantal blz. 43; prijs 40 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-10 j. 

Inhoud: Kees en Greetje spelen veel samen. 
Eens schrikt Kees voor een wild zwijn. Kees' 
vader is jachtopziener en neemt hem mee op 
een speurtocht naar het zwijn. Later gaan de 
kinderen per autoped „trekken": ze gaan te ver 
het bos in, het wilde zwijn draaft op hen toe 
en ze vluchten op een brandtoren. Daar bidden 
ze echt kinderlijk. De vaders sporen ze op, 't 
zwijn wordt gedood en de kinderen naar huis 
gebracht, waar gebeden wordt om vergeving 
en gedankt voor de uitredding. 

Conclusie: Een spannend, goed boekje voor 
de Z.S. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

ONDER ZEEROVERS 
door H. Henszen Veenland. 

Aantal blz. 47; prijs 50 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 j.; 5e druk. 

Inhoud: Een passagiersschip wordt door Chi-
nese zeerovers overvallen. De gevangen geno-
men passagiers zullen alleen tegen een hoog 
losgeld vrijgelaten worden. Ze worden na ang-
stige spannende dagen door soldaten verlost. 
De ongelovige Howard laat zich van zijn slecht-
ste zijde zien als een zeer egoïstisch mens. 
Zendeling Biele toont zijn geloof en vertrouwen. 

Strekking: Wie in Christus geborgen is be-
hoeft de dood niet te vrezen. 

Conclusie: Een aardig boekje. Jammer ge-
noeg voor de oudere kinderen (waarvoor het 
bestemd is) wel wat klein. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DEETJE HELPT MOEDER 
door A. Romijn. 

Aantal blz. 48; prijs 50 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 j.; 
2e druk. 

Inhoud: Deetje (een jongen) helpt zijn moe-
der in de hongerwinter van 1944. Zijn vader 
is opgepakt. Hij zoekt hout voor het nood-
kacheltje en eens als hij wat aardappelen thuis 
brengt (gekregen van een vrouw, die hij hielp, 
toen haar zak van de fiets viel) kan de ont-
vluchte vader daar ook nog van meeëten. 

Conclusie: De wil om zijn bedroefde moeder 
te helpen is groot en wordt duidelijk aange-
toond. Veel wordt er door moeder en Deetje 
gebeden om vaders terugkeer uit de gevange-
nis. Een aardig „oorlogs"-boekje, echter zonder 
veel diepte. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HET NIEUWE SPEELMAKKERTJE 
door H. Hoogeveen. 

Aantal blz. 51; prijs 60 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-11 j.; 
2e druk. 

Inhoud: Rienks ouders zouden evacué's krij-
gen. Vurig hoopt Rienk, enigst kind, dat er 
een speelmakkertje voor hem bij zal zijn. Hevige 
teleurstelling als het een meisje is. Doch zij 
ontpopt zich als een wildebras. Samen kunnen 
ze het uitstekend vinden. Beiden beleven veel 
pret en ze vinden het jammer als de tijd van 
afscheid nemen daar is. 

Strekking: Leer je aanpassen en geven. Jam-
mer, dat het godsdienstige element zeer matig 
besproken wordt. Zelfs het gevierde Kerstfeest 
komt er maar pover af. Gebruik van Heer en 
kerstboom. 

Conclusie: Een aardig verhaal, maar om bo-
vengenoemde reden: 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE KASRUIT, door Annie Sanders. 
Aantal blz. 51; prijs 50 cent; in slappe omslag; 

geïll.; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar. 
Inhoud: De jongens gaan met een bal spelen 

in de buurt van een kwekerij. Een kasruit sneu-
velt door onvoorzichtigheid. Kobus verzwijgt 
eerst zijn schuld, maar dit kan hij niet volhou-
den. Na alles bekend te hebben, krijgt hij rust. 
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Conclusie: Een eenvoudig boekje, waarin al-
les nog al erg goed afloopt. De betekenis van 
het christelijk gezinsleven komt er goed in uit. 
Mede om zijn godsdienstige strekking kan het 
worden aanbevolen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE VEERMANS JONGEN 
door H. Henszen Veenland. 

Aantal blz. 52; prijs 50 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 8—.12 jaar. 

Inhoud: Geert, de zoon van de veerman, 
houdt niet van Dolf, die afkomstig is uit de 
stad en daar later ook de H.B.S. gaat bezoeken. 
Door onvoorzichtigheid van hemzelf raakt Dolf 
van de veerpont te water en wordt door de 
veerman gered. Geert zal dan proberen om 
biddend te volbrengen wat zijn vader hem ge-
zegd had: de naaste liefhebben als onszelf. 

Strekking: We moeten onze naaste liefheb-
ben als onszelf. 

Conclusie: een mooi boek. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EEN ONVERGETELIJKE NAMIDDAG 
door Nel den Hollander. 

Aantal blz. 56; prijs 60 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongensboek, leeftijd tot 10 jaar; 3e druk. 

Inhoud: Tom, een eigenwijze jongen, laat zich 
makkelijk door andere jongens overhalen. Laat, 
buiten weten van zijn ouders, ijzeren zoolbeslag 
onder zijn schoenen slaan. Bang, dat moeder 
het zal ontdekken. Als hij thuis komt is z'n 
zusje erg ziek. Moet dat gaan zeggen bij Oma. 
Onderweg ontmoeting met een vriendje. Samen 
halen ze kattekwaad uit. Zijn brutaal en gooien 
op publiek. Komen op het politiebureau terecht. 
Vader komt hem daar halen. De nood leert 
bidden. 

Strekking: Moeilijkheden, waarin Tom door 
eigenwijsheid en eigen schuld komt. Tenslotte 
komt alles toch weer goed, waarbij Tom denkt 
aan het versje: „Als g' in nood gezeten..." 
Gebruik van Here. 

Conclusie: Eenvoudig boekje, weinig span-
nend. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

VAN VRIENDINNEN, VRINDEN EN VEEL 
VREUGDE, door P. Brouwer. 

Aantal blz. 59; prijs 60 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-12 j.; 
2e druk. 

Inhoud: Een groepje jongens en meisjes rich-
ten een zendingsclub op. Ook de Zieke Herman 
kan meedoen. Hij gaat postzegels verzamelen, 
die straks ten bate van de zending kunnen wor-
den verkocht. 

Strekking: Opwekking tot liefde en verant-
woordelijkheidsgevoel voor de zending. 

Conclusie: Goed gezien om de zending ook 
voor jonge kinderen in het middelpunt te plaat-
sen. 

Eindoordeel: aanbevolen.  

LIEM TJAN, DE ZENDELINGSBEDIENDE 
door H. Henszen Zeenland. 

Aantal blz. 60; prijs 75 cent; gebonden; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar; 
4e druk. 

Inhoud: Liem Tjan wordt tijdens hongersnood 
„gekocht" door de zendeling. Dit maakt hem 
tot een trouwe bediende. Als zijn meester door 
een roversbende wordt meegevoerd, teneinde 
een losgeld te krijgen, redt hij samen met Li 
Hun Chi zijn meester. Deze Li had vroeger 
ook wel eens het evangelie beluisterd, maar 
zich, door de nood gedreven, bij de rovers aan-
gesloten. 

Conclusie: Jammer, dat de taal niet bepaald 
kinderlijk is. Materiële nood brengt verbittering 
in plaats van toenadering. Werpt uw brood uit 
op het water... Toch wel een aardig boekje. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

MARGREETJE, door J. W. Grisnigt. 
Aantal blz. 60; prijs 75 cent; gecartonneerd; 

ge'ill.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Margreetje krijgt een zusje. Ze heeft 

er al zo vaak om gevraagd. Als ze een dag met 
Ali, het dienstmeisje, mee geweest is naar Ali's 
huis, is het zusje er. Margreetje gaat bloeme-
tjes plukken en stapt in de sloot. Ze is ook 
wel eens een beetje stout. 

Strekking: We moeten .'s avonds de Heere 
vragen of Hij ons bewaart. We mogen niet al-
tijd verwachten, dat we dadelijk krijgen, wat 
we graag hebben. 

Conclusie: Aardig verteld. Het leidt de kin-
deren in bij een onderwijzersgezin, waar een 
vriendelijke, weldadig aandoende sfeer heerst. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

VLECHTEN-ANSJE, door N. Verkuyl. 
Aantal blz. 61; prijs 75 cent; gebonden; geïll.; 

meisjesboek, leeftijd 8.-12 jaar; 2e druk. 
Inhoud: Vlechten-Ansje, Ansje met twee lange 

vlechten. die niet mogen worden afgeknipt, om-
dat haar gestorven moeder de vlechten zo mooi 
had gevonden. Toch raakt ze ze kwijt. De 
vlechten moeten dienen als touwtjes. Haar broer 
kruipt in een kast, als de Duitsers hem zoeken, 
maar kan het schot van de dubbele wand niet 
vast krijgen. Dan knipt, het overigens bange, 
Ansje resoluut haar vlechten af en... redt zo 
haar broer. 

Conclusie: Een vlot geschreven boekje. De 
schikking van de gebeurtenissen is nogal ge-
zocht. De godsdienstige strekking is niet groot. 
Het gaat tè gemakkelijk. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

OM VRIJHEID, door H. te Merwe. 
Aantal blz. 61; prijs 75 cent; gebonden; geïll.; 

jongens- en meisjesboek, leeftijd tot 12 j. 5e dr. 
Inhoud: Hollanders, die onder aanvoering van 

heer Albracht deelnemen aan de eerste kruis-
tocht. Vooral de strijd van Gerolf, die gaat om 
vrij te worden, buit te behalen en met 't geld 
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daarvan vader vrij te kopen, boeit. De moei-
lijke, gevaarvolle reis van 5 jaren voor het 
mooie ideaal: God wil het! 

Strekking,: De deelname van enkele dezer 
Hollanders, de achtergrond van hun doen en 
laten juist getekend. Dan de edele figuur van 
broeder Bernardus, die afmaant van dit aardse 
en wijst op God. 

Conclusie: In korte, sobere, beheerste zinnen 
geeft ons Te Merwe hier een goed verhaal over 
de tijd der Kruistochten. De gevechten, gevaren, 
alles levendig beschreven, zal de jongens en 
ook de meisjes in spanning houden en wat leren. 

Eindconclusie: warm aanbevolen. 

TOEN DE SCHUIT LAG INGEVROREN 
door H. te Merwe. 

Aantal blz. 62; prijs 85 cent; gebonden; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 11-14 jaar; 
9e druk. 

Inhoud: Brand, de turfschipper, moet wegens 
vorst in Linteloo blijven liggen. Jelle, zijn zoon, 
komt tijdelijk op een ijsbreker en zo in Rotter-
dam. Weet gelukkig door Gods genade weer-
stand te bieden aan de verleiding en is zo an-
deren nog tot zegen. 

Strekking: Alleen een leven dicht bij Gods 
Woord en dus een biddend leven, maakt stek. 

Conclusie: Een eenvoudig, waarheidsgetrouw 
verhaal met zeer goede inhoud. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JIJ BENT IMMERS MIJN VRIEND? 
door S. v. d. Berg. 

Aantal blz. 69; prijs 85 cent; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 9-12 jaar. 

Inhoud: Barend is van een dorp in de stad 
komen wonen. Hij kan niet met de jongens mee-
spelen, daar zijn ene been niet normaal is. Dat 
is zijn grote verdriet, dat niet vergoed wordt 
door het mooie speelgoed, dat hij krijgt. Frits, 
een robuste jongen, wordt zijn vriend, ná de 
overwinning van zijn afgunst. 

Strekking: Barend en Frits leren tevreden 
zijn met wat hun geschonken is en — onthou-
den wordt, waartoe ze afgunst moeten over-
winnen en moeten leren dat God alles doet 
voor ons bestwil. 

Conclusie: 't Best weergegeven door de zin-
nen: „Daarboven (boven de sterrenhemel) 
woonde God. God was zo goed. Hij zorgde 
altijd voor al Zijn kinderen. 'Hij verhoorde hun 
gebed..." (blz. 69). Godsdienstig heel opper-
vlakkig. Vlot en goed verteld. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ZILVERVOSJE, door Rie Smaal-Meeldijk. 
Aantal blz. 69; prijs f 1,85; gebonden; geïll.; 

meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar; 2e druk. 
Inhoud: Jesly neemt geld uit Moeders por-

temonnaie. Ze is er niet erg gelukkig onder en 
probeert het stilletjes weer in orde te brengen. 
Pas als de schuld beleden is tegenover moeder  

en er samen gebeden is met Moeder, komt het 
weer helemaal in orde. 

Strekking: Beleden kwaad tegenover God en 
mensen geeft rust. 

Conclusies Een vlot geschreven boek met een 
goede strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VOOR MEESTER TERUGKWAM 
door N. van den Bergh. 

Aantal blz. 70; prijs 85 cent; gebonden; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar; 
2e druk. 

Inhoud: Jaap Schuurman en Chris Steegen 
kunnen elkaar niet goed zetten. De hoofdoor-
zaak ligt bij Chris. Jalouzie, omdat hij op school 
niet zo goed mee kan als Jaap. Dit leidt tot 
aardig beschreven verwikkelingen. Het lelijke 
karakter van Chris wordt scherp getekend. Ook 
de verstandige houding van zijn ouders. 

Conclusie: Angst over bedreven kwaad doet 
niet altijd de toevlucht zoeken in de juiste 
richting. Niet de lichamelijke, maar de geeste-
lijke gesteldheid is 't voornaamste in het leven 
van de mensen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

OP LINDENOORD, door Carla. 
Aantal blz. 74; prijs 85 cent; gebonden; geïll.; 

meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar; 1 le druk. 
Inhoud: Het leed der bevolking in Oostenrijk, 

meegedeeld op een „gemeente-avond" door een 
predikant uit dit land, doet de bewoners van 
„Lindenhof", een kwekerij, besluiten een Oos-
tenrijks meisje op te nemen. Straks logeren er 
een paar neefjes en een nichtje, en de avon-
turen die deze kinderen beleven, vormen het 
verhaal. Miep, het dochtertje des huizen, heeft 
minder mooie eigenschappen, Frits de jongste 
knecht, is een dief, maar aan 't eind wordt het 
kwaad beleden en ook voor de toekomst is 
Lindenoord een ideaal vacantieoord. Gebruik 
van Here. 

Conclusie: Goed meisjesboek, dat ook wel de 
jongens zal bezighouden. Nu en dan wat grote-
mens-achtige kinderen. De zonde in het jonge 
leven, met de gevolgen daarvan getekend. Goe-
de omgeving. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE ONZICHTBARE, door Jan van Groningen 
Aantal blz. 76; prijs 85 cent; gebonden; geïll.; 

jongensboek, leeftijd 10-11 jaar. 
Inhoud: Kas Keizer heeft een paar mensen 

in zijn leven, met wie hij slecht kan opschieten. 
Het zijn dan ook slechte mensen (vloeker en 
dierenbeul). Een oude man vertelt Kas, dat hij 
nog een vijand heeft, een onzichtbare. Door 
schade en schande leert Kas dat die onzicht-
bare zijn eigen boze hart is. Hij wordt er aan 
ontdekt en mag uit genade overwinnen. 

Strekking: Onze vijanden zijn niet alleen bui-
ten ons, maar in ons. Als we dat niet weten, 
lijken we wel heel braaf, maar zijn we in wer-
kelijkheid vijanden van de Heere. 
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Conclusie: Mooi jongensboek met een ern-
stige, diepe achtergrond. Wel vragen we: zijn 
de platte woorden, die er soms in voorkomen, 
noodzakelijk? Toch, ondanks deze vraag, van 
harte: 

Eindconclusie: aanbevolen. 

DE WIJNBOER VAN ST VICTOR 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 85; prijs 95 cent; gebonden; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-44 jaar; 
3e druk. 

Inhoud: St Victor is een voorstad van Parijs. 
Daar woont in de Hervormingstijd de wijnboer 
Pierre Cavier, die als een der eersten de nieuwe 
leer is toegedaan. Zijn huis en gezin is een 
toevluchtsoord voor Johannes Calvijn. Voor z'n 
zorgen krijgt hij eerst een exemplaar van de 
Institutie in het Latijn en later één in het Frans. 

Strekking Door dit mooie verhaal de be-
langstelling voor en de kennis van de grote 
Hervormer te bevorderen. 

Conclusie: Dit boekje zal door de rijpende 
jeugd gaarne gelezen worden, omdat de schrij-
ver op onderhoudende wijze vertelt. Jongens en 
meisjes van 12-14 jaar hebben hier een prach-
tig boek, dat we in alle opzichten: 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET GEHEIME HOL 
door J. W. Grisnigt. 

Aantal blz. 86; prijs f 0,95; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 8-12 jaar. 

Inhoud: Het trio Gijs, Koos en Arie gaat 
vaak naar hun „hol", dat als varkenshok dienst 
heeft gedaan, terwijl in de oorlog onderduikers 
en wapens er in verborgen werden. Gijs steelt 
eerst groene verf, later een lantaarn. Door een 
ongeluk komt er brand in het hol en op aan-
dringen Van Gijs wordt dit verzwegen. Gijs' 
vader mist de verf en de lantaarn en Gijs doet, 
of hij niets weet. Ook 't afbranden van het hol 
komt uit en Gijs liegt opnieuw. Toch wordt hij 
onrustig en kan niet bidden. Dan gaat hij alles 
aan vader en moeder vertellen, waarna hij om 
een nieuw hart bidt. 

Conclusie: Een mooi, spannend en boeiend 
jongensboek. De jongens zullen het gretig ver-
slinden. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE STILLE, door K. S. Pomp. 
Aantal blz. 91; prijs f 1,05; gebonden; geïll.; 

jongensboek, leeftijd 10-12 jaar; 3e druk. 
Inhoud: De stille, dat is de bijnaam van Joke 

v. d. Plas, een zwak kereltje, dat on een nieuwe 
school komt. Hij kan om zijn gestel met de wilde 
spelen der anderen niet meedoen. De 4-jarige 
Miek Sanders wordt zijn speelkameraadje. Dat 
bezorgt hem de vijandschap van Jan Sanders. 
Als deze zijn been breekt en „zitten blijven" 
dreigt, helpt Joke hem met zijn schoolwerk. zo-
dat Jan toch nog overgaat. 

Conclusie: Een goed boek. Die zichzelf over- 

wint is sterker dan die een stad inneemt. Dit 
woord — uitgesproken door meester Potie — 
blijft in Joke's oedachten haken. Goed wordt 
beschreven hoe Joke leert niet in eigen kracht 
„zichzelf" te overwinnen. Waarom eindigt zo'n 
mooi boekje nu niet met een psalm? 

Eindoordeel: warm aangevolen. 

KEES EN KAS 
door D. Menkens-v. d. Spiegel. 

Aantal blz. 94; prijs f 1,05; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 10-13 jaar; 5e druk. 

Inhoud: Kees heeft van vader een hond ge-
kregen. Vooral na z'n vaders dood houden 
Moeder en hij zeer veel van de hond. Moeder 
moet goedkoper gaan wonen en van de nieuwe 
buurvrouw moet de hond weg. Cas zal naar 
een asyl moeten. Gelukkig mag hij bij een ren-
tenierende tuinder komen. De hond loopt weg. 
Wat een blijdschap echter als moeder bij de 
tuinder huishoudster kan worden en ze alle 
drie: Moeder, Kees en Cas, naar 't rustige 
dorp gaan. Nu kan Kees ook tuinder warden. 

Strekking God is dezelfde gebleven en blijft 
eeuwig dezelfde! 

Conclusie: Een vlot geschreven jongensboek 
met een goede strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE MOLENAAR VAN VASSY 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 97; prijs f 1,05; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 10-14 jaar. 

Inhoud: Dit verhaal speelt zich af omstreeks 
1540. De hoofdfeiten zijn waar gebeurd. Het 
beschrijft de vervolging van de Hugenoten in 
Frankrijk en wel in bet bijzonder in Vassy. 
De grote aanvoerder in de strijd is Gaspard de 
Coligny, admiraal van Frankrijk. 

Strekldng Stelt ons voor ogen de grote op-
offering voor het geloof. 

Conclusie: Een fijn boek voor de jongens, 
hoewel vele meisjes het ook wel graag zullen 
lezen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE HOLLE POLSSTOK, door J. de Maan. 
Aantal blz. 100; prijs f 1,15; gebonden; geïll.; 

jongensboek, leeftijd 10-14 jaar. 
Inhoud: Een verhaal over het beleg van Alk-

maar in 1573. De stadstimmerman wordt belast 
met een boodschap voor de Prins. Op zijn te-
rugtocht raakt deze polsstok, waarin het ant-
woord verborgen zat, kwijt. Deze komt in han-
den van de Spanjaard, maar is daardoor juist 
de oorzaak, dat de stad door de Spanjaarden 
wordt verlaten. 

Strekking: Dit boek schildert ons de grote 
strijd, die onze voorvaderen in de 80-jarige 
oorlog gestreden hebben voor de godsdienst-
vrijheid. 

Conclusies De tweede druk is het boek waard. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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DE WANDELMARS, door A. Koster. 
Aantal blz. 106; prijs f 1,15; gebonden; geïll.; 

jongensboek, leeftijd 9-12 jaar. 
Inhoud: Dick, het zoontje van weduwe van 

Reenen, is niet getapt bij zijn schoolvrienden. 
Zijn plaagziek karakter is daar niet vreemd 
aan, maar ook de omstandigheden thuis maken 
zijn jongensleven moeilijk. Als er een wandel-
mars wordt uitgeschreven, kan hij niet mee-
doen, moeder niet om geld vragen. Hij lééft in 
het niet-meedoen, braniehouding. Getreiter, spij-
belen. De jongens verklaren hem dood. Door 
de vader van zijn „vijand-, Wim de Groot weer 
op 't juiste spoor gebracht. Idealistisch, opti-
mistisch geschreven. Eind: 11n school juist eer-
ste prijs, wat erg mooi. 

Conclusie: Boek, dat de jongens als jóngens 
tekent, met hun goed en hun kwaad. Dat ze 
daarom zelf boeien zal. Als boekje voor Kerst-
feestuitreiking niet al te zeer geschikt, wat op-
pervlakkig. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

RODE PAPAVERS, door Mari Zuidema. 
Aantal blz. 113; prijs f 1,20; gebonden; geïll.; 

meisjesboek, leeftijd 1012 jaar; 3e druk. 
Inhoud: Wens van Klazientje: een jurk in de 

kleur van rode papavers. Ze krijgt ook zo'n 
jurk. Als Klazientje die kleur zo mooi vindt, zal 
kleine Gert haar verrassen door papavers in 
zijn tuintje te laten groeien. Wanneer deze uit-
komen is Moeder erg ziek. Klazientje wordt uit-
besteed bij een deftige familie. Als Gert dan de 
papavers komt brengen, wil ze uit grootsheid 
niet weten, dat die vuile, rare jongen haar broer 
is. Ze jokt er zelfs om; maar haar geweten 
gaat toch spreken... in 't eind komt alles goed. 
Gebruik van Here. 

Conclusie: Goed geschreven meisjesboek. 
Geen speciaal kerstboek; maar dit geldt wel 
voor andere boeken ook. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

MARIETJE HEEFT HET MOEILIJK 
door A. Romijn. 

Aantal blz. 114; prijs f 1,20; gebonden; geïll.; 
meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar; 2e druk. 

Inhoud: Marietje is het oudste dochtertje uit 
een gezin, dat van het platteland naar Amster-
dam gaat, om het daar beter te hebben. 't Valt 
bitter tegen, Moeder ziek. Vader weinig ver-
diensten en wat erger is: hij wordt ontevreden 
en dreigt zijn godsdienstplichten te vergeten. 
Marietje moet het huishouden doen, kan niet 
naar school. wil 't zo ook wel graag., wordt 
zodoende een echt moedertje, dat alle zorgen 
mee draagt. Vooral Moeder lijdt zeer onder 
alles, maar kan 't aan God overgeven. Vader 
ziet dat 't verkeerd gaat. Als hulp in de huis-
houding komt dan Marietje weer naar school, 
maar moet naar een vacantiekolonie. Ze is door 
de zorgen zo zeer aan 't echt kind-zijn ont-
groeid, dat ze weg wil lopen naar huis. Geluk-
kig gaat 't gezin weer naar de vroegere woon-
plaats terug. 

Strekking Degenen, die op het platteland of 
in een dorp wonen behoeven niet te verlangen 
naar het leven in de grote stad. 

Conclusie: Een heel aardig boekje. De moei-
lijkheden van 't gezin, waarin Marietje op-
groeit, zijn heel goed getekend. De godsdien-
stige strekking er in had meer sprekend kunnen 
zijn. Gods Woord moest meer spreken. Of Ma-
rietje werkelijk echt begrepen heeft wat het zeg-
gen wilde „om Jezus' wil" (blz. 103) is een 
open vraag. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE HUT VAN OOM TOM 
door H. Becher-Stowe. 

Aantal blz. 124; prijs f 1,30; gebonden; gein.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar; 
5e druk. 

Inhoud: De bekende geschiedenis van de ne-
gerslaaf Oom Tom. Veel ellende, wreedheid en 
lijden moet hij doorstaan, maar hij draagt alles 
geduldig. Als hij doodgemarteld wordt, bidt hij 
voor zijn vijanden. 

Strekking Te laten zien de ellende van de 
slavernij. 

Conclusie: Een ontroerend verhaal met een 
goede strekking: Heb uw naaste lief als uzelf. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

TOCH CHAUFFEUR 
door Wieland Wouters. 

Aantal blz. 126; prijs f 1,30; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 10-14 jaar. 

Inhoud: Krelis, de chauffeur van dokter Dou-
ma, wordt ontslagen, omdat hij benzine en olie 
steelt voor zijn broer, een arme vrachtrijder. 
Derk, de zoon van de dokter, raakt ook in de 
moeilijkheden: hij neemt geschenken aan, ver-
zwijgt het stelen en voelt zich ook schuldig. 
Krelis komt bij de molenaar in dienst. Na aller-
lei verwikkelingen komt de dokter achter de 
zaak. Derk belijdt zijn schuld, Krelis wordt 
weer chauffeur en z'n arme broer, de stroper, 
komt op de molen. 

Conclusie: Een goed geschreven boek, vol 
spanning, goed papier. Derks onrust is goed 
getekend. Waarom wordt bijna uitsluitend tot 
de Heere Jezus gebeden? 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET HUISGEZIN VAN DE HUGENOOT 
door H. te Merwe. 

Aantal blz. 138; prijs f 1,30; gecartonneerd; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeft. 12-14 j. 

illhoud: 'Lodewijk XTV 'heelt 'het 'r,dict van 
Nantes ingetrokken. Nu staan de Hugenoten 
aan allerlei kwellingen bloot. Griffin en zijn 
buurjongen Henri redden met levensgevaar de 
kleine Annette uit de handen van de pastoor. 
Catel moet met vrouw en kinderen vluchten 
naar Holland. Henri wordt doodgeschoten. Dra-
gonders maken het leven voor de ketters on-
draaglijk. 

Strekking: Vervolging om des geloofs wille. 
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Liefde tot Christus vraagt onvoorwaardelijke 
overgave, bereidwilligheid om te lijden en ter-
zijdestelling en achterlating van alle aardse 
goed. 

Conclusie: Een prachtig, boeiend verhaal, 
dat we gaarne onder de ogen der kinderen zien, 
juist ook in deze tijden. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ACHT DORPSJONGENS 
door E. van Beek. 

Aantal blz. 138; prijs f 1,90; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 12-15 jaar; 2e druk. 

Inhoud: Verschillende episoden uit het leven 
van acht dorpsjongens: de schoolleeftijd, op 
de J.V., Mei 1940 en bevrijding. Steeds is er in 
hun leven de oude meester, die heenwijst naar 
Christus. 

Strekking Vertrouwen op God wordt niet 
beschaamd. 

Conclusie: Een boek, dat de grotere jongens 
graag zullen lezen en dat hen ook wat kan 
leren. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

POLDERJONGENS, door Jan van Groningen. 
Aantal blz. 141; prijs f 2,90; gebonden; geïll.; 

jongensboek, leeftijd 10-14 jaar. 

Inhoud: In het uitgestrekte Friese polderland 
staan twee boerderijen dicht bij elkaar, nl. van 
een veeboer en een bouwboer. Langzamerhand 
komen onenigheden. Alles komt tenslotte weer 
goed en viert men samen Kerstfeest. 

Strekking Gods Zoon is in de wereld ge-
komen voor zulke zondige, boze mensen als 
wij zijn. 

Concllsie: Een goed boek met uitstekende il-
lustraties. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE MOEILIJKE VAART 
door H. te Merwe. 

Aantal blz. 178; prijs f 2,60; gebonden; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar; 
2e druk. 

Inhoud: Dirk (een wees) komt bij zijn oom 
aan boord. Harm zijn neef vindt hem een mee-
eter. die weinig nut doet en laat dit ook merken. 
Wel vindt Dirk steun bij oom en tante en zijn 
nichtje Evelien, maar toch lijdt hij onder Harms 
houding. Dit leidt tenslotte tot ruzie als vader 
in het ziekenhuis ligt. Ten slotte ziet toch Harm 
zijn fout in en mede door Dirks geduld komt 
alles in orde. 

Conclusie: Een goed boek. In moeders woor-
den: .,Je hoogmoed, je trots belette je je schuld 
te erkennen. Je was in de macht van de satan, 
die je van de ene zonde in de andere bracht", 
ligt heel de diepe inhoud van dit boek. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET BEVRIJDENDE BELEG 
door H. te Merwe. 

Aantal blz. 180; prijs f 2,90; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 12-16 jaar; 2e druk. 

Inhoud: De geschiedenis van het beleg door 
de Pruisen en Russen van de stad Gorinchem 
tijdens de laatste jaren der Franse overheersing. 
De lotgevallen der burgers worden beschreven, 
in 't bijzonder van de gezinnen van de stads-
omroeper en een smid: Uit deze beide gezinnen 
tracht een zoon te ontsnappen naar de bond-
genoten. Op deze vlucht wordt de zoon van de 
smid gedood. Ten slotte komt de bevrijding 
door de overgave van de stad. 

Conclusie: Een heel goed boek. Vooral het 
Godsvertrouwen van de stadsomroeper is na-
volgenswaard. Tenslotte heeft ook het aankwe-
ken van kennis van onze historie zijn waarde. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MET VAN RIEBEECK NAAR DE KAAP 
door H. Kingmans. 

Aantal blz. 186; prijs f 3,50; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 12-44 jaar. 

Inhoud: Vestiging der Hollanders in Zuid-
Afrika in 1650. De held van het verhaal is een 
Amsterdamse jongen, die graag naar zee wil. 
Zijn moeder, weduwe, daartegen ernstig be-
zwaar. Als werkster komt ze met de fam. Van 
Riebeeck in contact. De jongen mag dan enkele 
korte reizen mee maken en gaat tenslotte als 
scheepsjongen met Van Riebeeck naar de Kaap. 

Strekking: Vestiging der Hollanders in de 
Kaap. 

Conclusie: Historisch element voert boven-
toon. Om die tijd te leren kennen voor de 
jongens een goed boek. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE DOORBROKEN CIRKEL 
door Rudolf van Reest. 

Aantal blz. 189; prijs f 3,50; gebonden in 
linnen band; geïll.; jongensboek, leeft. 13-16 
jaar; 2e druk. 

Inhoud: Bij een opstand van de Indianen in 
Arizona wordt de Hollandse kolonist Visser 
gedood en zijn dochters gevangen genomen. De 
13-jarige Piet wil zijn vader wreken. Zendeling 
Bartz weet de jongen van zijn wraakplannen 
af te brengen. 

Conclusie: Goed geschreven jongensboek. 
Blank en bruin warden weer verenigd, mede 
dank zij de wijsheid van zendeling B. Liefde 
tot God en tot de naaste komen uit. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

TINEKES THUIS 
door Ina van Veen-van der Vlies. 

Aantal blz. 210; prijs f 3,50; gebonden; geïll.; 
meisjesboek, leeftijd 14-17 jaar. 

Inhoud: Tineke, die vroeg haar moeder ver-
loor, werd door een oom en tante opgevoed. 
Later komt ze weer bij vader thuis en gaat naar 
de H.B.S. In het begin kan zij bij haar vader 
niet wennen, maar later komt alles weer goed, 
zodat Tineke, wanneer vader jarig is, als een 
verjaarscadeau op het huis heeft laten zetten: 
"Ons thuis". 

Conclusie: Een boek, dat niet voor onze 
meisjes geschikt is. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 
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HET GEHEIM VAN DE OUDE TOREN 
door A. van Hulzen. 

Aantal blz. 250; prijs f 3,25; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 12-15 jaar; 2e druk. 

Inhoud: Het geheim is een luik boven het 
„hok" in de toren, dat Kees, zoon van arbeider 
Hol, en Jan van de dominé ontdekken bij een 
verboden klimpartij. Dit geheim is mede oor-
zaak van het verflauwen van hun vriendschap. 
zijn oom van brandstichting verdacht wordt. 
Tenslotte komt alles toch weer goed. 

Strekking Kwaad moet beleden worden. Al-
leen door vertrouwen op God kan er rust zijn. 

Uitgaven van JAN 
HET MUISJE, door Han Lisse. 

Aantal blz. 16; prijs 25 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j.; 
2e druk. 

Inhoud: Cor (7 jaar) wil oude Bram helpen 
om wat geld te krijgen en een muisje (snoep) 
te kopen. De kerstvertelling op school brengt 
hem tot inkeer. Hij belijdt moeder z'n zonde 
en deze bidt met hein om vergeving. 

Strekking: Ook kinderen hebben een boos, 
zondig hart en moeten de Heere om vergeving 
vragen. (Boekbeoord. 1947). 

Conclusie: Goede godsdienstige strekking, al 
bevredigt de inkleding van 't verhaal niet hele-
maal. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DRIE KLEINE KLEUTERS 
door Wieland Wouters 

Aantal blz. 18; prijs 30 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-7 j. 

Inhoud: Drie kleine kleuters mogen een bus 
stroop bij opoe brengen, maar onderweg wor-
den ze bang van een hond. De postbode brengt 
uitkomst. Hij neemt ze op de fiets mee naar 
opoe. 

Conclusie: Een boekje zonder enige gods-
dienstige strekking, zodat het voor de Kerst-
feestuitdeling op onze Zondagsscholen niet ge-
schikt is. De illustratie op blz. 16 klopt niet met 
wat er verteld wordt op blz. 18. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

DE VERLOREN VLIEGER 
door A. Du ser. 

Aantal blz. 20; prijs 30 cent; in slappe omslag; 
jongensboek, leeftijd 6-10 jaar. 

Inhoud: Jan gaat als logé vliegeren met z'n 
neefje Bram. Ze schrikken van een koe en de 
vlieger verdwijnt. 's Middags varen ze met 
broer Kees naar boer Houwen; ze zullen op 
Kees wachten, maar de boot raakt los en ze 
gaan hun vlieger zoeken. Aangekomen op een 
eenzaam eilandje, drijft de boot weg. Hun ge-
bed om uitkomst wordt verhoord. Hun onge- 

Conclusie: Een spannend boek, dat door jon-
gens van 12-15 jaar graag gelezen zal worden. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Meinema's plaatwerk is bijzonder mooi. Wij 
noemen bijbelse platen en bijbelse bouwplaten 
Bijbelse platen serie A. 

Een bijzonder mooie is wel, die is uitgegeven 
bij gelegenheid van de Kerkhervorming 31 Oc-
tober 1950. 

Verder: verschillende series beloningskaart-
jes, opdrachtblaadjes, diploma's, enz. 

Wij verwijzen naar Meinema's catalogus, 
blz. 34 en vervolgens. 

HAAN te Groningen 
hoorzaamheid wordt gestraft en beleden. Ze 
bidden om vergeving. 

Conclusie: Een goed jongensboekje, dat graag 
gelezen zal worden. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GROOTVADERS KLOK 
door Gé Verhoog. 

Aantal blz. 20; prijs 25 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-7 j. 

Inhoud: Grootvader is koster van de dorps-
kerk. Aan zijn kleinkinderen vertelt hij de ge-
schiedenis van de oude klok. die in zijn kamer 
hangt. Meteen komt dan ook de kerstklok ter 
sprake en de kerstboom. Doch deze bepalen het 
Kerstfeest niet, maar kunnen ons afleiden van 
het gebeuren in Bethlehem. 

Strekking: De kerkklokken roepen de mensen 
ter kerk om het Evangelie te beluisteren, maar 
kerstklokken en kerstbomen behoren niet bij 
het kerstgebeuren. Gebruik van de kerstboom. 
maar op een goede manier: afkeurend! 

Conclusie: Een boekje om aan de kleineren 
voorgelezen te worden. Voor henzelf nog te 
moeilijk om te lezen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET VERLOREN PAARDJE 
door C. B. Drewis. 

Aantal blz. 24; prijs 35 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-7 j. 

Inhoud: Bram verliest zijn paardje. Een ander 
jongetje vindt het. Eerst hebben ze ruzie. Later 
worden ze vriendjes. 

Strekking In alle dingen, ook in de gewone 
dagelijkse dingen, hebben we de Heere te er-
kennen, en het van Hem te verwachten. 

Conclusie: Een boekje voor kleuters. De in-
houd is op zichzelf wel goed, maar heeft weinig 
strekking. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

VAN KRELIS EN LEO 
door F. L. Burg. 

Aantal blz. 30; prijs 35 cent; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
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Inhoud: Krelis gaat nog maar pas naar school. 
Als hij thuis komt, gaat Leo, de hond, hem 
halen bij het vondertje bij de weg. Ze zijn 
trouwe kameraden. Bij 't bloemen plukken voor 
„de Juf" valt Krelis in de sloot, maar wordt 
door Leo gered. 

Strekking: Vriendschap, trouw, tussen kind 
en hond, wordt gedemonstreerd. 

Conclusie Een verhaaltje, zonder enige pre-
tentie; ook weinig godsdienstige strekking. De 
kleintjes zullen 't nog wel leuk vinden. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

BRAM EN HET SLEUTELTJE 
door Riek Houtman. 

Aantal blz. 30; prijs 35 cent; in slappe omslag; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 
jaar (in lettergrepen). 

Inhoud: Bram neemt de huissleutel mee naar 
de kleuterschool en raakt hem kwijt: door een 
gat in z'n broek komt de sleutel in z'n broeks-
pijp en valt later er uit op het matje vóór zijn 
bed. Bram krijgt berouw, als vader meent, dat 
het moeders schuld is. Hij bekent, en zal zelf 
een nieuwe sleutel uit zijn spaarpot betalen. 
Maar moeder vindt de sleutel weer. 

Strekking: Ook voor kinderzonden bidden om 
vergiffenis. Gebruik van „Lieve Heer". 

Conclusie: Aardig boekje voor de kleintjes, 
kinderlijk verteld. 't Plaatje in 't begin is mis-
schien voor de kleintjes wat griezelig. De zin 
op blz. 18: „God vergeeft je telkens weer, als 
je er maar om bidt en als je dan is best doet, 
dan is God niet verdrietig meer", is aanvecht-
baar. Overigens: 

Eindoordeel: aanbevolen. 

MINEKE, door J. W. Grisnigt. 
Aantal blz. 52; prijs 50 cent; in slappe omslag; 

geïll.; meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar. 
Inhoud: Het boekje verplaatst ons naar de 

tijd van oorlog en bezetting. Mineke's vader 
vaart. Moeder en Mineke verlangen naar zijn 
thuiskomst. Met ieder teken van leven zijn ze 
zo blij. Eindelijk is er het einde van de oorlog 
en dan duurt het ook niet zo lang meer, dat 
Mineke's vader thuis komt. 

Conclusie: Gezellig en onderhoudend vertelt 
de schrijver van de belevenissen van Mineke, 
een echt vrijmoedig kind. Moeder wacht in ver-
trduwen op de Heere op de terugkomst van 
haar man. Voor Kerstboekjes hebben we wel 
liever boekjes met een meer evangeliserende 
strekking, maar tegen de godsdienstige toon in 
dit boekje behoeven we geen bezwaar te maken. 
Daarom kunnen we het wel gebruiken voor 
onze Kerstuitdeling. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET HOUTEN KISTJE, door J. Goedhart. 
Aantal blz. 63; prijs 85 cent; gebonden; geïll.; 

jongens- en meisjesboek, leeftijd9-40 j.; 2e druk. 
Zie onze recensie van het vorige jaar! 
Eindoordeeh aanbevolen.  

WARI VAN DE KOEBOES 
door G. van Heerde. 

Aantal blz. 74; prijs 95 cent; gecartonneerd; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-11 j. 

Inhoud: Een jongetje, dat met ouders en 
broertje als heiden in de rimboe van Sumatra 
leeft, wil wat van de onbekende wereld rondom 
hem weten. Samen gaat hij met een jongen van 
de hut-Koeboes in een uitgeholde boomstam 
stroomafwaarts. Dit wordt een spannende tocht 
en brengt hen in aanraking met een zendeling, 
die later mee terug gaat naar hun stam om het 
evangelie te verkondigen. 

Strekking: Het werk der zending op Sumatra 
onder Bataks en Koeboes. Onze jeugd bekend 
te maken met de zeden en gewoonten en de 
primitieve levenswijze der inboorlingen in de 
donkere Sumatraanse oerwouden. De noodzaak 
der zending. 

Conclusie: Een vaardig schrijver, blijkbaar 
bekend met het leven der primitieve volksstam-
men op Sumatra, heeft hier een verhaal ge-
leverd, dat jong en oud boeien zal door zijn 
zaakrijke frisheid. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VAN EEN WONDERDOKTER EN EEN 
POTSENMAKER, door Henk van Mussendorp 

Aantal blz. 77; prijs f 1,10; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar. 

Inhoud: Frans, de knecht van de oude won-
derdokter, is bevriend met Leo, de potsenmaker 
en spion van Prins Maurits. Samen beleven ze 
spannende avonturen rondom Steenwijk en Coe-
vorden, wanneer ze deze plaatsen verkennen. 
Uiteindelijk komt Frans te weten dat Leo waar-
schijnlijk de spoorloos verdwenen kleinzoon van 
de oude wonderdokter is. De herkenning en 
het wederzien schenken grote vreugde. 

Strekking: Kinderlijk wordt gewezen op de 
grote waardij van waarachtige vroomheid en 
afhankelijkheid van de Heere. 

Conclusie: Een spannend boek voor jongens 
van 10-12 jaar. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ALS DE KAARSJES, door Gé Verhoog. 
Aantal blz. 77; prijs f 0,95; gecartonneerd; 

geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar. 
Inhoud: Jenny is het dochtertje van een we-

duwe, die met wassen en strijken de kost ver-
dient. Ze heeft het eenzaam op school, waar 
de meisjes tot de „betere" standen behoren. 
Eén van hen, Anneloes, wil verpleegster wor-
den. Moeder wijst er op, dat ze dan veel zelf-
verloochening zal moeten leren: ze moet zijn 
als een kaarsje, brandend in de nacht. Na veel 
strijd leert Anneloes dat: ze vraagt Jenny mee 
te logeren bij oma in de Kerstvacantie. 

Conclusie: Een goed geschreven meisjesboek. 
De gedachten van zonde en genade hadden wat 
meer door het boekje heengeweven kunnen zijn. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
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EEN SCHIP IN DE DORPSVAART 
door J. de Haan. 

Aantal blz. 92; prijs f 1,20; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar. 

Inhoud: Een ongelovige turfschipper vriest 
in. Hij vindt het erg in dit „christelijke-  dorp 
te moeten blijven. Hij heeft van de jeugd direct 
al niet veel plezier beleefd. Hij krijgt een on-
geluk, toen hij op de schaatsen naar de stad 
geweest was. Dit laat indruk na en brengt hem 
zelfs met zijn gezin op de Kerstfeestviering. 

Conclusie: De schrijver heeft spanning in zijn 
verhaal weten te brengen. De invloed, die van 
de Bijbel uitgaat in de gezinnen, wordt goed 
naar voren gebracht. Heilige mensen, zondeloze 
kinderen, zijn het niet, maar de opvoeding bij 
de Bijbel blijft niet zonder vrucht. Er zit een 
goede evangeliserende strekking in het verhaal. 
Op blz. 47 wordt een gedeelte van een text 
aangehaald. Dat een iegelijk, die gelooft, naar 
de hemel gaat, is bijbelser dan zo maar te zeg-
gen: nu gaan wij naar de hemel. Bij een volgen-
de druk wil de schrijver er wel aandacht aan 
schenken. Ook in kinderboekjes luistert het 
nauw met de vertolking van de boodschap van 
het evangelie. Dit neemt niet weg, dat we dit 
boekje hartelijk kunnen anbevelen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WOUTER HARMSEN, DE GEUZEN- 
JONGEN, door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 92; prijs f 1,20; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar. 

Inhoud: Dit boekje vertelt van de heel moei-
lijke tijd van Spaanse overheersing, toen de 
Geuzen alles-  in het werk stelden om het land 
van deze dwingelandij te bevrijden. Het was 
niet gemakkelijk als christen mee te doen. List 
en wreedheid waren aan de orde van de dag. 
Maar Wouter Harmsen toont het evangelie te 
kennen door tegenover de haat van de ketter-
vervolgers in practijk te brengen: doet wel de-
genen, die u haten. 

Conclusie: Het is goed, dat onze jongens 
weten, wat het gekost heeft om vrijheid te 
krijgen voor het belijden van de Naam des 
Heeren overeenkomstig Zijn Woord. Het is een 
spannend verhaal, dat ze graag zullen lezen. 
Van betekenis is, dat hierin uitkomt de invloed 
van het evangelie. Er werd maar niet zonder 
meer geweld tegenover geweld geplaatst. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

KLAVER VIER, door Gerda Nefkens. 
Aantal blz. 144; prijs f 1,50; gebonden; geïll.; 

jongens- en meisjesboek, leeftijd 10 jaar. 
Inhoud: Klavervier, het zijn 4 kinderen van 

dokter van Klaveren. Deze vertrekt naar In-
dië. Aardige gasten zijn het, die voor en met 
elkander in leuke verstandhouding leven. Moe-
der van Klaveren geeft aan de kinderen wat 
des kinds is. Zij houdt de herinnering aan vader 
levendig en zo blijft het viertal verlangend naar 
vaders terugkomst uitzien. Deze wordt dan ook 
met grote vreugde ontvangen. 

Strekking: heel oppervlakkig-christelijk. Leer-
zaam kunnen we het boekje niet noemen, doch  

wel is het lezenswaard als voorbeeld van ge-
zonde huiselijke sfeer. Het gezin van Klaveren 
is een exempel van liefdevolle omgang van kin-
deren met elkander. Gebruik van Heer een 
enkele maal. 

Conclusie; Een aardig verhaal voor onze 10-
jarigen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

STRIJD OM DE TOUTENBURG 
door G. van Heerde. 

Aantal blz. 144; prijs f 2,90; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 12,-16 jaar. 

Inhoud: Een historisch verhaal uit de tijd van 
de Middeleeuwen (begin 14e eeuw). De Ridder 
van Toutenburg, kasteel bij Vollenhove, komt 
in oorlog met die van Kuinre, die z'n bezit ten 
koste van eerstgenoemde wil uitbreiden en daar-
bij macht boven recht wil doen gelden, wat ech-
ter leidt tot z'n ondergang en waarbij het recht 
aan de zijde van Ridder van Toutenburg staat 
en dan zegeviert. 

Strekking: Die de Heere vrezen zullen niet 
beschaamd worden. Zij zullen beschaamd wor-
den die trouweloos handelen (Ps. 25 : 3). 

Conclusies Een pracht jongensboek, met een 
echt „vrome-  en schriftuurlijke strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

IK WIL WAT ANDERS, door H. Hoogeveen. 
Aantal blz. 162; prijs f 2,90; gebonden; geïll.; 

jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar. 
Inhoud: Douwe, wiens vader boerenarbeider 

is, zal dit ook moeten warden. Hij doet wel zijn 
best, maar voelt niets voor dat werk. Later 
komt hij op de kweekschool voor onderwijzers. 

Strekking: Op God vertrouwen, maar ook zelf 
aanpakken. 

Conclusie: Er zit niet veel spanning in. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE SPAANSE SPION 
door Wieland Wouters. 

Aantal blz. 162; prijs f 2,90; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 1214 jaar. 

Inhoud: In dit boek wordt verhaald een epi-
sode uit de 80-jarige oorlog en wel voorname-
lijk de strijd om Bommel omstreeks het einde 
van de 16e eeuw. 

Strekking: God vraagt, dat we onze vijanden 
zullen vergeven. 

Conclusie: Geschikte lectuur vooral voor de 
grotere jongens. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE SMOKKELAARS VAN HET NOORDEN 
door Sibe van Aangium. 

Aantal blz. 186; prijs f 2,90; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd van 12-16 jaar. 

Inhoud: Een verhaal uit de Franse tijd; het 
speelt in Schiermonnikoog en in Noord-Fries-
land. Vermakelijk wordt verteld, hoe de Fran-
sen warden beetgenomen. Maar ook komt uit, 
dat men zijn vijanden moet liefhebben. 

Conclusies Een spannend boek, dat gretig ge-
lezen zal warden. Papier en titelplaat konden 
beter zijn. Uitstekend geschikt als bibliotheek-
boek. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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Zondagsschooluitgaven 
ROOSTER A, B, C 

KERSTLIEDEREN, bundeltje 1, 2, 3, 4, per stuk 	 2% ct 
Te gebruiken bij het leren der Kerstliederen en bij het zin-
gen bij de Kerstfeestviering. 

FEESTLIEDEREN. Al de Kerstliederen zijn met de Paas- en 
Pinksterliederen in één bundel opgenomen en van muziek 

voorzien. Het naslaan in verschillende bundels is nu over- 
bodig geworden. De prijs is 	

 
f 1 ,— 

BUNDEL KERSTVERHALEN, Deze bekende bundel bevat 

6 verhalen. De prijs is 	  f 
De verhalen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, per stuk f 0,25 

BELOFTEN AANGAANDE DE MESSIAS, 1 en 2, 100 stuks f 1,50 

DE KERSTGESCHIEDENIS (Lucas 2 : 1.-20) om te leren, 
per 100 stuks f 1,50 

DE LIJDENDE BORG (Jesaja 53), per 100 stuks 	 f 1,50 

LEERLINGENKAARTEN A om de adressen der kinderen te 
verzamelen. Gemakkelijk voor de administratie, per 100 st. f 1,50 

GEZINSKAARTEN, idem voor het gehele gezin, per 100 stuks f 1,50 

DIPLOMA'S in kleurendruk, bij het verlaten van de Zondags- 
school mede te geven 	  f 0,20 

KLASSEBOEKJES voor het opnemen van naam en adres van 
de kinderen, en vermelden van aantekeningen 	 f 0,20 

BELONINGSKAARTJES, PLATEN, enz. 

Bestellingen aan: 

Herv. Bondsbureau te Hilversum 

1 

j 
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Meinema's 
KERSTBOEKEN 

Een lust voor het oog: fleurige, kleurrijke banden. Veel 
leuke. pakkende illustraties. HOUTVRIJ papier (helder wit). 
Onberispelijke druk en bindwijze. 	Dát zijn MEINEMA'S 
KERSTBOEKEN. Dát is de prachtcollectie van dit jaar. 
Boeken, waard ze te bezitten! 

Een speciale commissie zorgde voor keuring der manuscripten. 
De persen hebben „gekreund" om een keuze uit niet minder 
dan 116 titels te kunnen voorzetten. 

BES 	1 EL TIJDIG! BESTEL RUIM! De lage prijzen maken 
U dat mogelijk. Meinema's Kerstboeken zijn ongelooflijk 
goedkoop. Overtuig U uit de catalogus, gratis verkrijgbaar 
bij de boekhandel en bij de N.V. W. D. Meinema te Delft. 

In die catalogus vindt U ook allerlei soorten tekstkaartjes, 
platen, bijbelse bouwplaten, diploma's, tekstblaadjes van 
kerstliederen, een Chr. liederenbundel, enz., aangekondigd. 

OOK UW KEUS 

	 J 
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Een speciaal boek voor het Jeugdwerk in de ruimste zin 
EEN NIEUWE BIJBEL VOOR DE JEUGD 

DE WEG VAN HET LICHT 
door M. A. M. RENES-BOLDINGH 

Oud en Nieuw Testament in één band 

Bestemd voor 10 jaar en ouder. 

Groot formaat. Royaal uitgevoerd. Ruim geïllustreerd. 

20.000 exemplaren worden tot 15 No-
vember beschikbaar gesteld voor de 
verrassend lage intekenprijs van f 4,90 
per exemplaar. Na verschijning 	15 
November a.s. 	zal de prijs f 5,90 
bedragen. 

Bovendien tot 15 November een speci-
aal lage prijs voor uitdeling in de ge-
zinnen, op de Zondagsscholen en in 
Jeugddiensten. 

Bij bestelling van 25 ex. f 4,25 per ex. 
Na verschijnen wordt deze getagprijs 
f 5,25. 

NU BESTELLEN IS DUS 
BELANGRIJK! 

UITGEBREID PROSPECTUS OP AANVRAAG GRATIS 

I
DE CATALOGUS VAN KERSTBOEKEN IS VERZONDEN! 

L
EI' staan U 77 titels ter beschikking. U kunt weer te kust en te keur! 

Verkrijgbaar in de boekhandel. 

G. F. CALLENBACH N.V. - NUKERK 
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Vrijhoeve-Capelle; mej. H. v. d. Heuvel te 
Nieuwerkerk a.d. IJssel; mej. M. Kurvink te 
Tholen; R. van Splunder, mej. L. Kranendonk, 
en mej. M. Collee te Ridderkerk; A. van Eijk te 
Maarssen; mej. N. Baas te Oudewater; B. de 
Krey te Schelluinen; N. Verhoef en M. de Jong 
te Leerdam; mej. C. van Helden te Veen (N.B.); 
mej. C. Nell te Werkhoven; mej. J. Kuipers, S. 
Bouman te Wijk (bij Heuscten); J. Stoof Jr te 
Vinkeveen; mej. H. van Hees en A. W. Baks 
te Gorinchem; mej. G. Hopman te Elburg; 
mej. M. Visser te 's-Gravenhage; H. G. Baan 
te Brandwijk; mevr. L. Brugmans-Scheffers te 
Aalst (Bommelerwaard); mej. J. de Nooyer, 
mej. C. de Nooyer en mej. P. Schoevers te 
Arnemuiden. 

Boekbespreking 
Suggestie en religie, door Prof. Dr G. 
Brillenburg Wurth en Ds J. Over-
duin. Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen. 
Prijs f 1,75 ingen., 64 blz. 

Theorieën over de suggestie zijn nog wel eens 
gebezigd om het verschijnsel van het geloof 
psychologisch te verklaren. Ook genezingswon-
deren in de Evangeliën en elders zijn zo becriti-
seerd. Inderdaad speelt de suggestie een be-
langrijke rol in ons leven, vertoont zelfs een 
merkwaardige overeenkomst met het geloof. 
Beide schrijvers tonen in deze brochure, hoe wij 
hier op de juiste wijze moeten onderscheiden en 
scheiden. De eerste schrijft iets eenvoudiger dan 
de tweede, die cooral de verhouding tussen 
suggestie en Evangelieprediking aan de orde 
stelt. Wij denken hier even aan bewegingen 
als „Youth for Christ-  en dergelijke. Terecht 
schrijft Ds 0., dat de mens negatief suggestibel 
is ten aanzien van het Evangelie. Voor psy-
voor allen die met mensen moeten omgaan, be-
chologisch geïnteresseerden, in het algemeen 
langwekkende lectuur en principiële voorlich-
ting. 

Maranatha-kalender 1951, onder re-
dactie van Dr H. J. Langman en Ds 
J. Overduin, beiden te Amsterdam. 
Uitgave J. H. Kok N.V., Kampen. 
Prijs f 1,75. 

De voorzijde van de blaadjes bevat een korte 
tekstverklaring door bovengenoemde predikan-
ten. De achterzijde is verzorgd door Mevr. G. 
Sevensma-Themmen en de heer D. Wijnbeek. 
De eerste geeft een aantal korte verhalen en de 
tweede een verzameling ontspanningslectuur vol 
afwisseling. Deze kalender is een oude, goede 
bekende en behoeft geen speciale aanbeveling. 
Zondagsscholen en Evangelisatiecommissies 
krijgen kortingen. Het schild doet het goed. 
Jozua roept het volk op de Heere te dienen. 
Deze uitgave bevelen we gaarne aan. 

Verenigingsnieuws 
Streek Amersfoort. Vrijdagavond 10 Novem-

ber hielden wij te Amersfóoort onze najaars-
streekvergadering. Na de gebruikelijke opening, 
lezen der notulen enz. hield de heer v. d. Vlist  

een inleiding over:, Brood op het water. Deze 
titel n.a.v. Fred. 11 : 1. Oppervlakkig beschouwd 
lijkt deze tekst dwaasheid. Wat is er nog aan 
brood, dat op het water heeft gelegen? We 
moeten echter naar Egypte gaan. Weet men 
wel, dat de Egyptenaren reeds zaaiden, als 
nog niet al het Nijlwater van de overstroming 
verdwenen was? Zij wierpen dus werkelijk hun 
brood (graan) op het water om er na vele da-
gen een rijke oogst van te verwachten. Nu 
spreekt de tekst duidelijker tot ons. Zij houdt 
in: 1. een opdracht; 2. een belofte. 

Een opdracht voor de kerk, maar ook voor 
ons. Wij moeten de kinderen het brood voor-
zetten. Dat zal gepaard gaan met twijfel en 
angst. Deze zullen ons echter moeten drijven 
tot meer studie en gebed. Is dit brood ook uw 
brood? 

De belofte: Gij zult het vinden na vele dagen. 
Een vaste belofte: gij zult het vinden. Wel 
moet er lang gewacht worden. Soms hopeloos 
lang, zodat ons alle moed ontzinkt, maar God 
geeft de wasdom. Spr. eindigt zijn referaat met 
het voorlezen van Ps. 126 : 3. 

Na de pauze. waarin de Amersfoortse vrien-
den ons op thee vergasten, volgt de bespre-
king van het onderwerp, waaraan door ver-
schillende leden wordt deelgenomen. Vooral de 
mogelijkheid van een misoogst en het feit of er 
niet misschien te veel zaad uitgestrooid kan 
worden. zijn punten, die nogal wat bespreking 
uitlokken. 

Na deze bespreking vertelt mej. Blankesteyn 
uit Nijkerk ons over Ester. Al viel het haar 
zelf tegen, vanwege 't andersoortige „publiek", 
moeten we zeggen: als er zo verteld wordt, moet 
er ook worden geluisterd. 

De enkele punten van de rondvraag waren 
snel afgehandeld. Besloten werd de volgende 
vergadering weer op Vrijdagavond te houden, 
nu te Nijkerk. Na een kort slotwoord van de 
voorzitter, dhr Schouten, sluit dhr v. d. Vlist 
deze vergadering met dankgebed. 

Aanwezig waren 19 leden, waaronder drie 
dames uit Baarn, die voor 't eerst onze streek-
vergadering meemaakten.' Van harte welkom, 
had de voorz. haar dan ook toegeroepen. 

G. H. Schuitemaker, secr. 
Papiermakerstr. 17, Putten. 

d3oQkdeowtcledim g, 
UITGAVEN G. F. CALLENBACH 

TE NIJKERK 
BERTUS EN BRUNO 

door Anne de Vries. 
Aantal blz. 40; prijs 40 ct; in slappe omslag; 

geïll.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar; 5e druk. 
Inhoud: Bertus en Bruno groeien samen op. 

De hond houdt van z'n baasje. Bruno vindt de 
verdwaalde Bertus en bewaakt hem. Later redt 
de hond z'n baas het leven. Als Bertus groot 
geworden is, houdt hij het dier tot het van 
ouderdom sterft. 

Strekking: Leuk kinderboek. Liefde voor het 
dier mooi beschreven. Gebruik van lieve Heer. 



Conclusie: Aardig boekje. Godsdienstig vaag. 
Wij menen, dat het ook voor de kleintjes wat 
meer positief kan zijn. Evenwel toch: 

Eindoordeel: aanbevolen. 

ALS EEN DROOM 
door C. M. v. d. Berg-Akkerman. 

Aantal blz. 62; prijs 80 ct; gecartonneerd; 
geïll.; meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar. 

Inhoud: Dineke mag bruidsmeisje zijn als haar 
tante Caroline trouwt. Een .feestjurk kan moe-
der. echter niet betalen. Hoewel door anderen 
geplaagd, strijdt Dineke tegen de begeerte. 
Tante lost de moeilijkheid op, door zelf een 
pracht-jurk te maken, een, die veel mooier is 
dan Dineke ooit heeft durven hopen. 

Strekking: Strijd tegen begeerte en grootsheid 
des levens en het beoefenen van zelfverlooche-
ning. Het heil in Christus meer te achten dan 
alle aardse goed. 

Conclusie: Aardig verhaal. Vlot en kinder-
lijk, godsdienstige strekking in orde. Godsdienst 
niet met de „haren" erbij gesleept. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HANNEKE EN 'T ZONNEHUIS 
door Marg. Dekker. 

Aantal blz. 75; prijs 90 ct; gecartonneerd; 
geïll.; meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar. 

Inhoud: Hanneke, het dochtertje van de bak-
kersweduwe Hop, komt vaak op 't Zonnehuis, 
waar tijdelijk een Hollandse familie uit Austra-
lië woont. De weduwe Hop kan de bakkers-
zaak niet aanhouden en nu komt er uitkomst, 
doordat deze weduwe met haar zoontje en Han-
neke op het Zonnehuis mogen gaan wonen, 
waar Moeder als huisbewaarster zal optreden. 

Strelddng: De strekking is, dat we zullen 
leren in tegenspoed geduldig te zijn. Ook dat 
het vertrouwen op God niet beschaamd wordt. 

Conclusie: Wel een, aardig boekje met goede 
godsdienstige momenten, maar soms wat vaag. 
Taal en stijl in orde. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

ER OP OF ER ONDER 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 94; prijs f 1,10; gecartonneerd; 
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12.-14 j. 
8e druk. 

Inhoudt Joost Jacobsz is met Moeder en zusje 
in Den Briel achtergebleven, toen z'n vader 
voor de inquisitie moest vluchten. Als de Geu-
zen in 1572 de stad innemen, is Jacobsz er ook 
bij. Als de Spanjaarden de stad willen her-
overen, gaat het er op of er onder. Rochus 
Meeuwsz redt met Gods hulp de stad. 

Strekking: Algemene strekking. Een historisch 
gegeven op de keurige wijze van v. d. Hulst 
bewerkt. 

Condusi Een goed boek, dat onze jongens 
vooral zal boeien. 

Eindoordeel: warm aanbevolen.  

DE KINDEREN VAN TANTE EDDIE 
door Marg. Dekker. 

Aantal blz. 94; prijs f 1,10; gecartonneerd; 
meisjesboek. 

Inhoud: In een moederloos doktersgezin komt 
een nieuwe juffrouw. Ze weet de kinderharten 
te veroveren, bovenal brengt ze de kinderen in 
aanraking met de Bijbel. De idylle dreigt ver-
stoord te warden, doordat tante Eddie onver-
wacht naar Engeland wordt geroepen voor een 
sterfgeval. Gelukkig keert ze weer terug. 

Strekking: De evangeliserende strekking, die 
in dit boekje naar voren komt, is te vaag en 
weinig positief. Gebruik van de kerstboom, 

Conclusie: Bewonderen kan ik het verhaal 
niet. Alles komt erg vlot terecht. Of tante Eddie 
als zendelinge ook invloed op vader had, lees 
ik niet. Dokter had het zeker te druk. Zonde en 
genade vinden geen plaats, daardoor gehele 
godsdienstige strekking vaag en dus slechts: 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

EEN NIEUW BEGIN 
door Netty Faber-Meynen. 

Aantal blz. 126; prijs f -,—; gecartonneerd; 
meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar. 

Inhoud: Lot Vermeulen gaat op de H.B.S., 
kan goed leren, maar Gerda Wamelink, die uit 
Rotterdam is gekomen, is knapper dan zij. Zo 
komt er haat en jalouzie in Lots hart. Ze laat 
Gerda in een grote regenbui niet bij haar thuis 
schuilen. Gerda wordt dan ziek en Lot verwijt 
zichzelf, dat het haar schuld is. Gelukkig ge-
neest Gerda en beide meisjes warden vriendin-
nen. 

Strekking: Strijd tegen egoïsme en jalouzie. 
Na een hartelijk berouw over en belijdenis van 
zonden, wil God vergeving schenken. 

Conclusie: Een goed meisjesboek voor de 
leeftijd boven 13 jaar. Godsdienstige strekking 
is juist. Taal en stijl is ook in orde. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

UITGAVEN N.V. W. D. MEINEMA 
TE DELFT 

DOLF GELOOFDE, door Bram van Beyeren. 
Aantal blz. 31; prijs 35 ct; in slappe omslag; 

geïll.; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Dolf is het jongste van de twee kin-

deren uit het gezin van een stuurman op de 
grote vaart. Vader wordt met Kerstfeest thuis 
verwacht. Vader heeft dit geschreven en Dolf 
gelooft het vast. Vader lijdt schipbreuk, maar 
komt toch nog behouden thuis. Dolfs geloof 
wordt dus niet beschaamd. 

Strekking: Zo gij niet wordt als een kind... 
Conclusie: Een goed boekje. Goed gezins-

leven. Prettig leesbaar door goede taal en stijl. 
Grote paedagogische waarde. Dit geloof van 
Dolf in Vaders woord is niet vereenzelvigd, 
maar gegeven als voorbeeld van het geloof in 
Gods Woord. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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VAN TREESJE EN GEESJE 

door F. S. de Boer. 

Aantal blz. 40; prijs 40 ct; in slappe omslag; 
geïll.; meisjesboek 

Inhoud: Treesje en Geesje, beide kinderen van 
een machinist op een baggermolen in Drente, 
zien we in hun dagelijkse leventje. Moeder werkt 
ook vaak in 't veen. Vader moet naar het zie-
kenhuis, omdat hij een ongeluk heeft gehad. Ge-
lukkig herstelt hij spoedig en dan kan het va-
cantiereisje naar de dierentuin toch doorgaan. 

Strekking: De waarde van een goed gezins-
leven. 

Conclusie; Niet erg boeiend. Doet wat „ou-
derwets-  aan. Baggerturf in Drente? Een kar-
per, die een bemande roeiboot voorttrekt, zal 
wel tot de rubriek ,.visserslatijn" moeten wor-
den gerekend. Waarde van het gebed komt vrij 
goed uit. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE KORNET VAN MAURITS RUITERIJ 

door H. te Merwe. 

Aantal blz. 190; prijs j 3,50; gebonden; geïll.; 
jongensboek. 

Inhoud: Aert Blanken. kapitein en Roelof van 
Nieuweroordt, kornet of vaandrig, beiden in 
dienst der Staten, maken de Slag bij Nieuw-
poort (1600) mee. 

Strekking: Vlot geschreven verhaal met ge-
schiedkundig gegeven. Godsdienstige strekking 
goed. 

Conclusie: Gezond geschiedenisboek. Wij 
kunnen ook met de godsdienstige strekking van 
te Merwe geheel accoord gaan. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

UITGAVEN VAN JAN HAAN 
TE GRONINGEN 

BRUNO SCHINCKEL, door J. Smelik. 

Aantal blz. 78; prijs 95 ct; gecartonneerd; 
geïll.; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Bruno is de zoon van Herman Schinc-
kel, die om het drukken van verboden boeken 
als aanhanger der „nye-  leer ter dood wordt 
gebracht: Bruno komt in aanraking met een of-
ficier van Prins Willem en wordt opgenomen 
in de lijfwacht van de Prins. Hij maakt de aan-
slag op het leven van de Prins mee. 

Strekking: Historisch verhaal, dat ons doet 
kennen de tijd van de reformatie in ons land. 

Conclusie: Mooi boeiend verhaal van het 
goede soort. Godsdienstige strekking zuiver en 
juist. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

PINKIE VAN DE MOSSENGRACHT 

door B. J. Douwes. 

Aantal blz. 122; prijs f 1,50; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek. 

Inhoud: Pinkie, een joods jongetje, wiens ou-
ders in Duitsland vergast zijn, komt in Amster-
dam bij „Oom-  en „Tante-, die niet aan gods- 

dienst doen. Doet met z'n vriendje onwetend 
boodschappen voor een zwarthandelaar. Gaat 
in vacantie een maand naar Gelderland voor 
z'n gezondheid. Hier maakt hij kennis met een 
godsdienstig gezin. 

Strekking: Zal wel bedoeld zijn als evange-
lisatielectuur. Gebruik van de kerstboom. 

Conclusie: Wel aardig geschreven, maar de 
godsdienstige tendenz kan ons niet bekoren. 
Algemene verzoening. Geen schuld en zonde. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

UITGAVEN VAN „FLEVO,' 
TE VOORTHUIZEN" 

JOKE EN HET BLAUWE BORDJE 

door Miep Vermeulen. 

Aantal blz. 63; prijs boekhandel f 1, recht-
streeks f 0,75; in slappe omslag; geïll.; meisjes-
boek. 

Inhoud: Joke, al niet gunstig beïnvloed door 
haar schoolvriendinnetjes, verzwijgt niet alleen, 
maar ontkent ook het breken door haar schuld 
van een antiek bordje van grootmoeder. Ge-
lukkig komt ze zo ver, dat ze het zondige er 
van zo sterk voelt, dat ze het niet langer kan 
uithouden. Ze vraagt of de Heer haar vergeven 
wil en haar helpen wil om alles eerlijk aan Oma 
te vertellen. 

Conclusie: Een goed kinderboekje. 

Eindoordeel: hartelijk aanbevolen. 

DE KLEINE ZWERVER 

door Jac. Overeem. 

Aantal blz. 76; prijs boekhandel f 1, recht-
streeks f 0,75; in slappe omslag; geïll.; jon-
gensboek. 

Inhoud: Enkele grepen uit het kinderleven 
van Barendje, die een echte zwerversnatuur 
heeft. Veel innerlijk verband, is er niet tussen 
de hoofdstukken. Wel tussen de hoofdstukken 
2 en 6. Zoals moeder gelovig voor Barendje 
bad, toen hij erg ziek was, zo bidt Brammetje 
nu voor z'n moeder, die zonder baat terugkeert 
uit het ziekenhuis. 

Conclusie.: De stijl is gedurig nog wat zwaar-
wichtig voor kinderen. Overigens een aardig 
boekje. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE GESCHIEDENIS VAN KLEINE DORA 

door Jac. Overeem. 

Aantal blz. 64; in slappe imslag; geïll.; meis-
jesboek, leeftijd 12-14 jaar. 

Inhoud: Kleine Dora komt dikwijls bij een 
godvrezende weduwe. Wanneer zij van school 
komt, zal ze haar gaan helpen in de huishou-
ding, maar Dora krijgt de vliegende tering en 
sterft, wetende dat ook de Heere Jezus voor 
haar een plaats in de hemel bereid heeft. 

Strekking: Gelukkig is hij, die uit de hand 
des Heeren leeft. 
Conclusie: Een ernstig boek met een goede 
strekking. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
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