BOEKBESPREKING 1952
UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH N.V. TE NIJKERK
Tal van boekjes verschenen dit jaar bij de
bekende uitgever van kinderlectuur. Voor één
kwartje reeds een fleurig kinderboekje en voor
65 cent reeds een prachtig gebonden boek. De
afwerking der boekjes is goed. De inhoud wordt
hieronder beoordeeld. Alle boekjes zijn meer
of minder rijk gd'illustreerd. Het geheel ziet
er aantrekkelijk uit. Verzocht wordt om de
kerstboekjes zo spoedig mogelijk te bestellen.
„LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN"
door Nel Verschoor-v. d. Vlis
Aantal blz. 16; prijs f 0,25; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Kinderen, die in de grote stad op een
bovenhuis wonen, vinden een kerstboompje en
zullen daarmee „kerstfeestje- gaan vieren. Als
ze op zolder houtjes aansteken, worden ze betrapt door Opoe Slot, die nog maar kort in een
kamertje van een der bovenhuizen woont. Ze
neemt de kinderen mee naar haar kamertje,
waar ze echte kaarsjes in de boom zet en dan
vertelt zij aan de kinderen de Kerstgeschiedenis.
Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Aardig verhaaltje. Goed verteld.
Jammer, dat Opoe de kerstboom niet aan de
kant zette, toen ze ever Kerstmis ging spreken.
De Kerstgeschiedenis komt niet tot haar recht:
de Zaligmaker voor verloren kinderen wordt
niet gebracht.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
EDITH EN JOOST IN DE GROTE STAD,
door Joop Naerebout.
Aantal blz. 16; prijs f 0,25; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Edith en Joost wonen in een landhuis
buiten. Vader krijgt een betrekking in de stad
en daarom verhuist het gezin naar een veel
kleiner bovenhuis. De kinderen vinden dit wel
mooi, er is veel te zien en te beleven in de
grote stad. Edith is erg bang geworden door
verhalen van haar broer. Vader en moeder
kunnen haar niet helpen, omdat ze zelf God niet
kennen. Ediths onderwijzeres vertelt van Jezus,
de Goede Herder. Edith maakt het op school
best, telkens wint ze een prijs, o.a, een tekst
met de Goede Herder er op.
Conclusie: Aardig verteld. 't Zit Edith te
veel mee, telkens weer een prijs! Evangeliserende strekking. Een zegen voor 't kind van Jezus
te horen. Godsdienstige strekking had ik graag
wat belijnder gezien,
Eindoordeel: aanbevolen.
DE OVERWINNING,
door Greet Gilhuis-Smitskarnp.
Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 8-10 jaar.
Inhoud: Ton helpt op aandringen van zijn
ouders een inhalige kruidenier, maar oogst

stank voor dank. Ton wil zich wreken, maar
moeder leert hem dat we geen kwaad met
kwaad vergelden mogen. Zij geeft ook het
voorbeeld door zelf elke dag de oude blinde
broer van de kruidenier te verzorgen. Haar
jongen komt tot het rechte inzicht en overwint
zichzelf, wanneer hij ook het Kerstfeest met de
oude broer meeviert.
Conclusie: Getekend wordt de zegen van de
overwinning op onszelf. Straks geniet hij van
de zichtbare vreugd van de oude blinde stakker, wanneer hij het Kerstverhaal heeft voorgelezen. „Overwin het kwade door het goede."
Niet alle plooien worden gladgestreken, ook dat
kan als goede kwaliteit gelden. In het leven
komt niet alles terecht, zoals wij het graag
zouden zien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN OMGEWOELD TUINTJE,
door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 8-10 jaar.
Inhoud: Hans krijgt eert stuk van de tuin van
z'n vader. Hij koopt zelf zaad en gaat spitten
en zaaien. De tuin van het naaste, leegstaande
huis is speelterrein. Er komen nieuwe bewoners:
een zwaarmoedige vader, een ongelukkig zoontje Max, een huishoudster en... een poes. Deze
woelt het tuintje om, loert op jonge vogels.
Hans is woedend, maar... nu komt er contact
met Max. Er worden boeken geruild en zo
krijgt Max ook een kinderbijbel. Hij leest nu
ook van Jezus, tot Wie ook hij bidden mag, om
genezing voor het lichaam.
Conclusie: Een boekje met evangeliserende
strekking. Wekt ook liefde voor plant en dier.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE GROTE VEENBRAND,
door Anne de Vries.
Aantal blz. 40; prijs f 0,45; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Jaap is een waaghals. „Jij speult soms
met je leven", zegt ouwe Knelis. Bij de grote
veenbrand moet hij mee het huisraad in veiligheid brengen. Maar... het schaap is nog op 't
veen! Levensgevaarlijk is wat Jaap nu doet.
Maar de gelijkenis van de Goede Herder geeft
hem kracht in zijn bangheid. Hij vertelt later,
als hij met verbonden brandwonden in bed
ligt, van zijn .angst en zijn bidden en van de
Goede Herder, Die hem hielp. „Die kinderen,
die kinderen", zegt ouwe Knelis, „we kunnen
van ze leren, mensen."
Conclusie: Een mooi boekje, waaruit het kinderlijk vertrouwen op de Heiland fijn getekend
wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JAAPJE'S VERRASSING,
door Emmy Blij-van der Kooij.
Aantal blz. 31; prijs f 0,45; in slappe omslag;
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jongensboek, leeftijd ± 7 jaar.
Inhoud: Ziek Jaapje moet stil in z'n bedje
blijven liggen. Moeder heeft het druk met haar
winkeltje. De klas geeft Jaapje spontaan een
konijntje, om wat afleiding te hebben. Frits van
de koster mag niet mee om het te brengen. In
z'n boosheid laat hij het konijntje weglopen.
Jaapje is erg verdrietig. Eindelijk wordt het
konijntje op de preekstoel gevonden en weer
teruggebracht. Frits beelijdt schuld en wordt
dan weer goede vrienden met Jaapje.
Conclusie: Wel een leuk boekje voor de
kleintjes. Schuldbesef en vergeving behoorlijk
geschetst. Wel leerzaam.
Eindoordeel: aanbevolen.

Inhoud: Vier verhalen uit het kinderleven,
waarin respectievelijk verteld wordt van: 1. een
jongen, die zijn moeder maar laat praten en zijn
eigen gang gaat; 2. twee jongetjes, die het breken van een ruit voor vader en moeder verzwijgen willen; 3. drie jongetjes, die roekeloos
met hun karretje zich laten meetrekken achter
een molenaarswagen; 4. een jongetje, die zijn
zieke moeder, die koorts heeft, wil verblijden
met een ijsje, dat onderweg echter zo goed als
geheel wegsmelt.
Conclusie: Vier juweeltjes van vertelkunst,
weinig godsdienstige strekking, niet zo geschikt
om uit te delen op het Kerstfeest van de Z.S.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN GROTE
KLOK, door W. G. van der Hulst.
Aantal blz. 32; prijs f 0,45; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 6-8 jaar.
Inhoud: Kleine Jaapje wordt ernstig ziek. Vader en Moeder zoeken in het gebed 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 meisje. God verhoort de gebeden
en Jaapje wordt beter.
Conclusie: Van der Hulst kan mooi vertellen.
Daarom vinden we het jammer, dat we het met
de godsdienstige inhoud van verschillende
boekjes niet eens kunnen zijn. Ook tegen dit
boekje hebben we bezwaren. Het is ons te vlak.
Er is onder de grote mensen al oppervlakkige
godsdienst genoeg, dat we het beter vinden
onze kinderen dit met de paplepel niet in te
geven. Daarom geven we liever op Kerstfeest
andere lectuur.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

MARJAN, door J. L. Schoolland.
Aantal blz. 39; prijs f 0,50; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 7-10 jaar.
Inhoud: Marjan versnoept op zekere dag haar
schoolgeld, waardoor zij een heel nare dag beleeft. Alles komt aan de avond van die dag uit
en Marjan toont dan oprecht berouw. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje voor de jongere
meisjes. Stijl niet vlot.
Eindoordeel: aanbevolen.

BARENDJE MAAKT EEN SCHOOLREISJE,
door Co v. d. Steen-Pijpers.
Aantal blz. 38; prijs f 0,50; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Bij Barendje is de spanning zeer
groot, wanneer ze een schoolreisje gaan maken.
Op de morgen van de grote dag zijn Barendjes
kleren verdwenen. Niemand kan ze terug vinden. Barendje moet nu deze dag gekleed gaan
in kleren, die hem niet zinnen. Aanvankelijk is
hij er erg door ontstemd, maar als ze eenmaal
onderweg zijn, komt de goede stemming weer
terug. Het wordt voor Barendje toch nog een
feest. Na het schoolreisje gaat hij nog even
voetballen. De bal komt bij de buren in de tuin.
Barendje gaat hem halen en ziet tegelijkertijd
zijn kleren hier hangen, die hij terug krijgt.
Conclusie: Er zitten enkele aardige momenten
in van een kind, dat pas naar school gaat en
dan zijn eerste schoolreisje gaat maken. 't Spoort
aan tot liefde voor dieren. G6dsdienstige strekking praktisch niets.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
MET Z'N VIEREN, door Anne de Vries.
Aantal blz. 38; prijs f 0,50; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 8 jaar.
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VIER JONGENS EN EEN POLSHORLOGE,
door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 46; prijs f 0,75; gecartonneerd;
jongensboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Gert Versluis, zoon van een boer,
mag bij z'n vriendje Koos van Dorsen in de
stad logeren. Hij maakt op wonderlijke wijze
kennis met Robert, de buurjongen van Koos.
Gert en Koos gaan de stad in, waar Gert z'n
ogen goed gebruiken kan. Koos ziet, dat een
jongen op de markt een horloge steelt. Hij er
achter aan. Krijgt 't horloge te pakken en gaat
er mee naar huis. Weet er geen raad mee en op
bevel van vader vertelt hij alles. Samen brengen
ze het horloge terug aan het vrouwtje. dat op
de kraam passen moest.
Conclusie: Een vlot geschreven jongensboek,
met een heel eenvoudig motief.
Strekking: Verhef je niet boven anderen,
wees geen Farizeër. Stelen is zonde, waar God
je voor bewaren moet.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET ZWARTE POESJE,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 47; prijs f 0,75; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 6 jaar.
Inhoud: Santje, het dochtertje van een klompenmaker, zag een poesje dicht bij 't water zitten. Toen ze er vlak bij was, sprong het poesje
in het water, waar een klein laagje ijs op lag.
Ze wil het poesje met haar voet er uit halen,
maar ze glijdt uit, zodat ze 't poesje helemaal
onderduwt met haar voet. De dokter, die voor.
bijkomt op z'n motorfiets, denkt dat ze het
poesje opzettelijk onder water duwt. Hij jaagt
haar weg. Santje vertelt alles aan haar moeder.
Maar Santje wordt door het koude water, waarin haar voet gezonken was, erg ziek. De dokter
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Kerstboek van Callenbach
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komt en Santje herkent hem. Ze wil voor hem
wegkruipen — zo bang is ze nog. Maar moeder
vertelt het aan de dokter. En later krijgt Santje
het poesje van de dokter, die het poesje ergens
had zien lopen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Als verhaal is het goed. De schrijver moet 't kind begrijpen, om zo 't kleine leventje van een kind te beschrijven. Maar godsdienstig is het wat oppervlakkig. Al moeten we
bedenken dat het voor een kind van 6 jaar is.
Toch moet m.i. ook in zulk een boekje iets ter
sprake komen van de vernieuwing van ons hart.
Eindoordeel: aanbevolen.
IK BEN EEN OUDE JUFFROUW,
door W. G. van de Hulst Jr.
Aantal blz. 44; prijs f 0,75; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 6 jaar.
Inhoud: Cornelia is de oude poes van tante
Neeltje, die op een bovenhuis woont. Deze poes
vertelt van Beppie, het wilde kind van de overkant, wier moeder ziek wordt. Tante Neeltje
biedt de zieke hulp, ook door Beppie overdag
bij zich te nemen. De poes neemt voor 't „wilde- meisje de wijk, zwerft door de dakgoten en
maakt allerlei onaangename avonturen mee. Als
ze tenslotte door jongens met sneeuwballen bekogeld wordt, wordt ze door Beppie verlost, die
ze in de boodschappenmand naar tante Neeltje
terugbrengt. Tante bidt met Beppie om genezing van haar moeder. En deze wordt gelukkig weer beter.
Conclusie: Een verhaal voor de kleintjes van
Van de Hulst jr., ook door hem geïllustreerd.
Illustraties zijn goed. Ook de vertelling is aardig. Maar 't godsdienstig element is heel zwak.
Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
KO-TJE EN HET KERSTFEEST,
door W. G. van de Hulst Jr.
Aantal blz. 44; prijs f 0,75; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: 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 naar het Kerstfeest met haar oude jurkje.
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 terecht. 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. Blz.
43: „De Heere Jezus was voor alle mensen geboren.Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET WEGJE IN HET KOREN,
door W. G. van de Hulst.
Aantal blz. 47; prijs f 0,75; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 7 jaar.
Inhoud: Toos en Tineke willen klaprozen
plukken en komen daarbij in het koren terecht,
dat ze vertrappen. De boer en de veldwachter
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grijpen Tineke, die door Toosje was meegenomen. Toosje vlucht en biecht alles aan Grootmoeder. Grootmoeder bidt met Toosje om vergeving. Dan wordt alles weer goed. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Van de Hulst heeft ook, dit verhaaltje meesterlijk verteld, maar de religieuze
strekking is zwak en juist voor uitdeling op
onze Kerstfeestviering hebben we liefst wat
meer positief werk. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET PLEKJE, DAT NIEMAND WIST,
door W. G. van de Hulst.
Aantal blz. 48; prijs f 0,75; gecartonneerd;
jongensboek, leeftijd ± 7,-9 jaar.
Inhoud: Twee jongens hebben een mooi plekje
gevonden, waar ze fijn kunnen spelen. Ze nemen een bordje „Verboden toegang" weg en een
pannetje, want dit kunnen ze zo mooi gebruiken.
Ze beleven van alles, komen te laat op school,
scheuren hun broek, de politie-agent komt er
aan te pas, maar niemand komt hun geheim te
weten. Maar dan dringt het tot hen door, dat ze
terug moeten brengen, wat ze weggenomen hebben.
Conclusie: Het verhaal is boeiend verteld,
maar godsdienstig heeft het weinig betekenis.
Dat ze stiekum terugbrengen wat ze eerst wegnamen, is wel echt jongensachtig, maar we zouden de kinderen toch graag een andere gedragslijn bij willen brengen. Jammer dat we zo'n gezellig boekje voor. onze Kerstuitdeling niet met
vreugde kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE GESTOLEN FIETS,
door Christien Ottens.
Aantal blz. 53; prijs f 0,85; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 9 jaar.
Inhoud: Jan krijgt op z'n elfde verjaardag zijn
eerste fiets. Door eigen onvoorzichtigheid wordt
die op zekere dag gestolen. Op een middag als
Jan met zijn moeder in de stad is, ontdekt hij
zijn fiets in het bezit van een jongen. Het blijkt,
dat niet deze jongen de fiets gestolen heeft,
maar een ander. De zaak wordt uitgezocht.
Door bijzondere omstandigheden wordt de politie er niet in gemengd.
Conclusie: Godsdienstig element maar zwak.
Aan 't eind komt o.a. ter sprake de Kerstpot
van het Leger des Heils.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
MINEKE DURFT WEL, door N. M. Schouten
Aantal blz. 53; prijs f 0,85; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 9 jaar.
Mineke durft wel met Leentje in 't bos van
de baron te gaan, waar het bordje „Verboden
toegang" staat. Dat bekomt haar slecht. Ze
heeft er ook haar ouders verdriet mee aangedaan, maar ze biecht alles eerlijk op en belijdt
ook de Heere Jezus haar zonde. Maar dan moet
het moeilijke gebeuren: de baron vergeving vragen. Die is niet zo vriendelijk tegen haar. Maar
als haar vriendinnetje — pas hersteld — niet
op het Kerstfeest kan zijn, durft ze óók de
strenge baron gaan vragen, of hij met zijn auto

toen de enige nog op 't dorp — Leentje naar
de kerk wil brengen. De baron, die nooit naar
de kerk gaat, woont het Kerstfeest bij. De
kerstboom terloops genoemd.
Conclusie: Goed verteld, goede strekking (het
goede te durven, dat is echte durf).
Eindoordeel: aanbevolen.
ZIJ WAS. ZO BLIJ, door T. Bokma.
Aantal blz. 61; prijs f 0,95; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Elskes moeder is gestorven, van haar
vader weet ze niet. De Voogdijraad besteedt
Elske uit bij een boer. Eerst zijn de boer en zijn
vrouw niet zo aardig, de boerin verdenkt haar
zelfs van diefstal, maar Elske bidt vlijtig en
dan nemen de boer en zijn vrouw haar als hun
kind aan. En als. Elske dan naar het Kerstfeest
is geweest, is de Heere Jezus haar Zaligmaker.
Conclusie: Vrij oppervlakkig, eenvoudig verhaal, dat helaas tekortschiet in beschrijving van
het zondebesef. Een verhaal, geschreven door
iemand, die blijkbaar met alle geweld boekjes
schrijven wil. De schrijver voert twee personen
op, die even plotseling verdwijnen, als ze gekomen zijn en waarvan men niets meer leest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TOEN BAUDIENEKE TWAALF WAS,
door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 60; prijs f 0,95; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Baudieneke, een meisje van 12 jaar,
wordt stokdoof. 't Is voor moeder een hele toer
dit „over te geven". Doch door genade leert ze
dit, als Baudieneke heel ernstig ziek is. Gelukkig herstelt ze weer; minstens drie blijven bidden om genezing van de doofheid. God doet
Moeder, Grootmoeder en Baudieneke dit wonder beleven voor Kerstdag. Ze vieren dan in
dankbare stemming tezamen het Kerstfeest. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: De schrijfster geeft ons een „waar
verhaal". 't Is goed om ook dit boekje onder de
aandacht van jonge lezers te brengen. God verhoort het gebed op Zijn tijd, op Zijn wijze.
Eindoordeel: aanbevolen.
„VRIENDEN", door Joop de Witte.
Aantal blz. 60; prijs f 0,95; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Twee trouwe vrienden, Kees en Jan,
trekken er op een Woensdagmiddag met hun
kano op uit en komen op een afgelegen eilandje.
Daar overvalt hen een hevig onweer. Als ze
weer naar huis terug willen, is de kano verdwenen. Later blijkt, dat een zwerver die heeft
meegenomen. Op school is Herman jaloers, als
hij van 't avontuur hoort. Hij voelt zich altijd
alleen. Hij stopt het sigarettenpijpje van de
meester in Jans zak. Als Jan de schuld krijgt en
naar huis gestuurd wordt, rent hij de straat op
en loopt tegen een auto op, komt in het ziekenhuis. Herman vlucht, maar wordt ontdekt. Komt
daarna in een opvoedingsgesticht, waar hij een
vak mag leren. Jan komt weer thuis, wordt alles feestelijk versierd door de klas. Gebruik
van Heer nu en dan.

Conclusie: Boeiend jongensboek. Geen
kerstboekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
JAN EN JANNEKE IN CANADA,
door K. Norel.
Aantal blz. 61; prijs f 0,95; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 8-12 jaar.
Inhoud: Jan en Janneke gaan met hun ouders
naar Canada. Ze komen terecht op een vrij eenzame plaats ver in het Westen. Op school is
het eerst nogal moeilijk; al gauw gaan ze samen
op paard naar school. Vader verdwaalt in een
sneeuwstorm en wordt bijna bevroren gevonden.
Daarna gaan allen naar de kerk ver weg, om
de Heere dank te zeggen voor de behouden
thuiskomst van vader. Als het lente geworden
is, rijden ze op paard door een gezwollen beek
en ontmoeten een jonge beer. De oude berin
verschijnt ook op het toneel. Het paard slaat op
hol en Jan en Janneke vluchten weg en kruipen
weg in... het hol van de beer. Op 't nippertje
warden de kinderen gered.
Conclusie: Een prachtig, spannend boek,
waar de kinderen van genieten zullen. Ook
ouderen kunnen er wat uit halen. 't Schetst de
bezwaren van de emigratie. Jammer dat de,
godsdienstige inhoud wat gering is. Anders
zouden we het wárm aanbevelen. Nu toch:
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN DAG VOL SPANNING,
door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 61; prijs f 0,95; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 8-11 jaar.
Inhoud: Twee jongens moeten naar een hotel„
waar een zuster van een der jongens werkt,
schorten wegbrengen. Ze moeten langs de zee
en kunnen de verleiding niet weerstaan om in
zee te gaan. Het wordt noodweer en een wervelstorm veegt het strand leeg, ook de koffer
met de kleren is verdwenen, met hun eigen
kleren. Daar staan de jongens. Na heel wat
belevenissen en angstige ogenblikken komt alles
toch terecht. Alles is op een politiepost bezorgd. De jongens worden na lang zoeken ook.
weer gevonden.
Conclusie: Een spannend boekje, met een
levendig beschreven verhaal. De godsdienstige
inslag is niet zo groot. Wel wordt gewezen op
de bewaring des Heeren en op de noodzaak van
dankbaarheid. Toch niet onaardig.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET MUZIKANTENHUIS,
door M. A. M. Renes-Bolding.
Aantal blz. 62; prijs f 0,95; gecartonneerd;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 9 jaar.
Inhoud: Twee kinderen van een boerderij
ontdekken een gat in de heg, waarddor ze in
de tuin van het vervallen huis kunnen zien,
waar een wonderlijke oude man moet wonen.
Als ze hem gezien hebben, plagen ze hem door
voor hem onaangename versjes te zingen. Later
komen er nog twee wonen. In een gesprek met
moeder komt het uit, wat ze gedaan hebben.
Moeder weet ze het zo voor te stellen, dat ze
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er berouw over hebben en vriendschap gaan
sluiten met een kleinzoon van de oude man.
Alles wordt nu anders. De oude man gaat naar
een verzorgingshuis en de woning wordt helemaal opgeknapt.
Conclusie: De kinderen zullen dit boekje wel
met genoegen lezen. Daar zit spanning in. Het
heeft ook een goede strekking. Wel zouden we
enkele uitdrukkingen wat het godsdienstig element van dit boekje betreft, wat anders gewild
hebben, maar dit neemt niet weg, dat we het
kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.

MET KERSTMIS THUIS,
door Netty Faber-Meynen.
Aantal blz. 62; prijs f 0,95; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 8-12 jaar.
Inhoud: Jan de Weerd, enig kind, en Kees uit
een vrij groot schoenmakersgezin, zijn dikke
vrienden. Jan speelt graag met het broertje van
Kees, Bertje, een ongelukkig kind, dat tegen
Kerstmis ziek wordt en sterft. De droefheid
hierover doet Jan nadenken en hieruit ontwikkelt zich een gesprek tussen hem en z'n vader,
waar deze wijst op het doel van Christus' komst
in de wereld.
Conclusie: Een aardig verhaaltje. Vrij goed
geschreven. Maar de godsdienstige strekking is
oppervlakkig. 't Gaat alles veel te vanzelf. Er
wordt niet positief gesproken over zonde en genade, daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.

KEES KROON, door Jeanne Marie.
Aantal blz. 76; prijs f 1,05; gecartonneerd;
jongensboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Door een spiek-affaire krijgt Kees
Kroon een conflict met Dirk, die hem vals betichtte. Een vechtpartij met Dirk, die met de
jongens Kees op een ongelukkig moment betrapt, als hij „als een echte keukenpiet" bezig
is zijn zieke moeder te helpen, maakt de verhouding nog slechter, want Dirk blijft sarren:
„Kees Keukenpietje is net een Grietje." Gelukkig gaat Dirk van school wegens overplaatsing
van zijn vader naar een naburige stad. Maar
wanneer Kees als adspirant-typograaf op een
drukkerij in diezelfde stad geplaatst wordt, is
zijn schrik wel zeer groot, want in de zetterij
werkte als leerling... Dirk, de bewuste Dirk,
die zijn plagerijen voortzet. Dirk wordt beschuldigd van diefstal. Kees komt tot de ontdekking
dat Dirk onschuldig is en brengt dit, uiteraard
na strijd, ter kennis van zijn superieuren. Verzoening met Dirk volgt en zijn vader neemt zich
voor zijn leven te veranderen. Hij zal de Heere
weer gaan zoeken en Hem dienen.
Conclusie: „Wreekt uzelven niet, maar overwin het kwade door het goede." Geschikt om
een plaaggeest tot nadenken te stemmen en om
een geplaagde te leren niet toe te geven aan zijn
begrijpelijke lust tot wraak. Kracht is bij de
Heere, die vooral ook als Hoorder der gebeden
getekend wordt.
Eindoordeel: aanbevolen.
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HET MEISJE UIT DE GELE AUTO,
door. M. A. M. Renes-Boldingh.
Aantal blz. 78; prijs f 1,05; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Lientje Lindeman is het meisje uit de
gele auto. Haar vader en moeder zijn beiden
in de auto verdronken. Lientje alleen is gered;
haar benen zijn echter lam. Nadat ze eerst in
't ziekenhuis verpleegd geweest is, komt ze bij
tante Guusje. Deze zal verder voor haar zorgen. Helaas kent deze de Here Jezus niet; over
Hem heeft Lientje in 't ziekenhuis gehoord.
Lientje zou erg graag meer van Hem horen.
Dit verlangen wordt bevredigd. De overburen
zijn het middel in Gods hand. Zelfs de benen
worden weer beter en tante Guusje trouwt met
dokter Hans, die 't middel in Gods hand was,
dat Lientje beter werd.
Conclusie: Een boeiend beschreven verhaal.
't Gaat alles wel erg „gesmeerd-, maar toch
wel leerzaam. Geen verkeerde motieven en gezinsleven heel goed.
Eindoordeel: aanbevolen.

ZON IN HET OERWOUD,
door Dick van Wageningen.
Aantal blz. 78; prijs f 1,05; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 8-12 jaar.
Inhoud: In het dorp Orissa in Afrika heerst
angst voor de geesten en bijgeloof. De zendeling-arts opereert een hopeloos geval van blindedarmontsteking, de jonge patiënt geneest en
wordt een getrouw helper van de zendeling.
Deze bouwt een hospitaal en de zon van het
Evangelie breekt ook hier door de wolken van
het bijgeloof. Wel steekt een halsstarrig heiden
het hospitaal in brand, maar toch laten zich 4
mensen dopen en heeft het Evangelie voortgang.
Concluie: Een heel goed zendingsverhaal
voor onze jeugd. Vlotte stijl, goede taal en wat
meer zegt: godsdienstige tendenz in orde, daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MIENTJE VAN PLOTSKE,
door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 78; prijs f 1,05; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Mientje behoort tot een groot, arm
gezin. Haar vader verdient de kost met kunstenmaken in kroegen. Hij is een spotter, evenals Grietje, Mientjes zusje, die altijd met vader
meegaat om geld op te halen. Juffrouw Beets
van de Evangelisatie trekt zich het lot van het
verwaarloosde gezin aan. Mientje leert de Heere
Jezus kennen en ook haar moeder gelooft in
Hem. Als vader Mientje dwingen wil om mee
naar de kroeg te gaan, springt moeder in de
bres en Mientje mag naar het Kerstfeest.
Conclusie: De tegenstellingen rijk en arm,
goed en slecht, zijn wel wat erg gekleurd. Het
zegenrijke werk der Evangelisatie wordt in het
licht gesteld. Het slot van het boekje bevredigt
niet. Jammer, dat het religieuze element wat
vlak is.
Eindoordeel: aanbevolen.

HET GEHEIM VAN DE GRIJZE REISMANTEL, door Dr J. Roelink.
Aantal blz. 93; prijs f 1,15; gebonden; jongens- en meisjeshoek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Van een Hugenotenfamilie, welke
om het geloof gevangen wordt genomen, is tenslotte alleen de zoon Antoine ontkomen. Hij
komt na veel wederwaardigheden in Holland
aan. Naar hij meent arm. Doch in de zoom van
de grijze reismantel, die hij heeft meegenomen,
bevinden zich enkele edelstenen, door zijn moeder er vroeger ingenaaid. Een groot deel van
zijn bezitting geeft hij om de vloot van Willem
III te helpen uitrusten, op welke vloot hij later
hoopt te komen.
Conclusie: Een prachtig boek, dat de spanning er in houdt. De gevaren en moeilijkheden
der refugié's warden prachtig beschreven. Zulke boeken moesten we meer hebben.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DROMELOT, door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 92; prijs f 1,15; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Dromelot, zo heet om haar dromerijen Marijke uit de bloemenwinkel vlak tegen
de oude kerk. Uit medelijden wordt ze vriendinnetje van een verlegen meisje met slechte
ogen en een grote bril. Dit levert moeilijkheden
op met de andere vriendinnetjes. Trijnie komt
voor een oogoperatie in het ziekenhuis en Marijke weet er niet van door eigen schuld. Daarover heeft ze groot verdriet en met haar moeder
bidt ze om vergeving voor haar liefdeloosheid.
Ze bezoekt Trijnie in 't ziekenhuis. Gelukkig
loopt de operatie goed af. Marijke neemt zich
voor om niet in de eerste plaats aan zichzelf
te denken, maar ze weet ook dat de Here Jezus
daartoe haar hart moet veranderen.
Conclusie: Een mooi, gezellig meisjesboek,
om de godsdienstige strekking wel aan te bevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
ESKIMO-BOY,
door Regina van der Hauw-Veltman.
Aantal blz. 124; prijs f 1,50; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 12-14 jaar.
Inhoud: De Eskimo-jongen Nukki schiet een
ijsbeer en verbergt die, omdat hij er geen kans
voor ziet, dit dier te vervoeren. De beer wordt
door de tovenaar van het dorpje gestolen. Niemand durft Nukki te helpen, omdat iedereen
bang is voor de tovenaar. Om eten te krijgen
voor het gezin onderneemt Nukki een grote
sledetocht. Hij verongelukt bijna en komt halfbevroren terecht bij een kamp Engelse land-

meters. Door hen leert hij Christus kennen.
Maanden later komt Nukki thuis, waar dan ook
z'n Vader weer is, die lange tijd was weggeweest. Het hele dorp wil zich dan verplaatsen
naar de streek van de landmeters. Gebruik van
de kerstboom.
Conclusie: Een avontuurlijk jongensboek, dat
ze met grote belangstelling zullen lezen. Het
geestelijk element is niet sterk. Hoe Nukki met
de Westerse wereld en met het Christendom in
aanraking komt, had op overtuigender wijze
verteld kunnen worden.
Eindoordeel: aanbevolen.
AlVIIEKE, door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 107; prijs f 1,30; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Amiekè, dochter van een zeekapitein,
moet door ziekte van haar moeder, voor een
jaar bij haar tante gaan wonen. Tante Amalia
is zacht, tante Annemie eerzuchtig van aard.
Amieke moet les krijgen samen met kinderen
van een baron. Zij vindt het heus niet leuk.
Haar poes Sneeuwwitje heeft wat antiek gebroken, loopt weg en komt in een kruidenierswinkel terecht, waar Amieke haar vindt. Tante
Annemie vindt het niet goed, dat Amieke omgang heeft met een kruideniersdochter. Er komt
brand in huis. Dit brengt grote verandering te
weeg. Tante Annemie wordt milder. Ze heeft
leren zien, dat een huis met antiek en oude
familienaam niet het belangrijkste is, doch het
kind zijn van Jezus Christus.
Conclusie: Het boek heeft een opvoedkundige
strekking. Men moet niet uit de hoogte neerzien
op anderen, die minder zijn in rang en stand.
De schrijfster heeft getracht een goede geestelijke strekking in het boek te leggen, maar helaas niet scherp genoeg. Toch in 't algemeen
een mooi boek.
Eindoordeel: goed aanbevolen.
JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN,
door W. G. van de Hulst.
Aantal blz. 202; prijs f 2,50; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Jaap Holm, arbeiderszoon, beleeft
veel lotgevallen en avonturen. Door eigen
schuld wordt hij voor een dief gehouden en ondergaat dan een moeilijke tijd. Maar gelukkig
komt alles uiteindelijk weer goed. Het vertrouwen op de Heere wordt niet beschaamd. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een mooi boek, waar de jongens
steeds weer van zullen genieten. 15e druk,
100e 110e duizend. Dit zegt wel iets!
Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN N.V. W. D. MEINEMA TE DELFT
Weer tal van nieuwe. Steeds een andere keus.
De uitvoering van de boekjes is heel goed.
De kwaliteit van het papier is best. De bandontwerpen fleurig en aantrekkelijk, boeiend
voor het kinderoog. Ruime keuze, goedkoop en
rijk geïllustreerd. Allerlei prijzen voor de dikke,
maar ook voor de schrale beurs. Bestelt zo vlug

mogelijk. Dan kan alles tijdig geregeld worden.
EMKES KERSTFEEST, door H. Hoogeveen.
Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 9-12 jaar.
Inhoud: Een Friese jongen, Emke, houdt veel
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ie die kleine peuter eens! Hij is verrukt over de vele aardige
Z
plaatjes in zijn boekje. 't Is feest voor hem zo'n Meinemaboekje te krijgen. -- Wat straalt het gezicht van die robbedoes
daar! Geen wonder: hij kreeg wel niet zo'n dik boek, maar 't is toch
mooi gebonden, met een ronde rug zoals al Meinema's gebonden
boeken hebben. •—• En wat zegt U van die jongedame, die daar
staat te lezen? Ze geniet kennelijk en gunt zich geen tijd om er
rustig bij te gaan zitten. 't Is een leuk boek. Ook een van Meinema.
Inderdaad: Meinema's jeugdboeken winnen aller hart! Niet in 't
minst die van de gevers. Met kennersblik hebben zij gekozen uit de
geïllustreerde catalogus van Meinema en... de dankbare gezichten
maken 't ook voor hen féést.
ok dit jaar weer veel nieuwe boeken. Steeds andere keus. OnO
berispelijke uitvoering. Prachtige kwaliteit papier. Fleurige
bandontwerpen. Doe Uw keus vlug en bestel royaal. U hebt dan
geen mededeling „uitverkocht- te vrezen. Bovendien... Meinema's
jeugdboeken zijn beslist goedkoop! Zie ook de speciale aanbieding
dikke boeken op blz. 36 en 37 van de catalogus.
Vraag gratis catalogus waarin ook vermeld worden: Belonings(uitdeel)kaartjes Kerstdeclamatoria
Kerstvertellingenbundel Bijbelse wand- en bouwplaten - Diploma's - Presentielijst - Opdrachtblaadjes Kerstliederenprogramma's enz.

winnen aageh .a.ht
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

W. D. MEINEMA - DELFT
Hippolytusbuurt 4 - Telefoon 160 Giro 1850

ALLE BOEKEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL EN BIJ
DE LIITGEEFS
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van schaatsenrijden. Op le Kerstdag zal een
hardrijderij warden gehouden. Emke wil daar
graag heen, maar hij weet, dat hij van zijn
ouders niet mag. Toch gaat hij. Op de terugweg
verdwaalt hij. Dan begint z'n geweten hem aan
te klagen. In zijn angst bidt hij om vergeving.
Eindelijk bereikt hij zijn huis weer, waar hij
aan vader en moeder alles eerlijk vertelt. Daarna gaat hij nog naar 't Kerstfeest van de Zondagsschool, waar hij te laat komt. Maar Emke
denkt: „Mijn Kerstfeest is reeds eerder begonnen.- Dat begon in de stille eenzaamheid van
het wijde meer.
Conclusie: Prettig leesbaar, spannend verhaal. Goede strekking. Kerstfeest is geen feest
voor ijsvermaak.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE DAM AAN DE RIVIER,
door H. Henszen Veenland.
Aantal blz. 36; prijs f 0,45; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 9 jaar.
Inhoud: In de Paasvacantie slenteren vier
kameraden naar de aanlegplaats van de boten.
Van puin willen ze een dam bouwen om er op
te gaan staan, als er een boot voorbij komt.
Eerst gaat alles goed; maar Bas wil de leiding
nemen, alleen bouwen en niet sjouwen. Dat
neemt Jaap niet. Bas moet zwichten en gaat
ook stenen halen. Er volgt ruzie en tot slot laat
Jaap Bas in 't water tuimelen. De vader van
Bas wil Jaap erover onderhouden, maar jaap
gaat er, na een brutaal woord, van door. Bas'
vader komt echter Jaap thuis opzoeken. Daarna
spreekt vader met Jaap over z'n drift. Die leert
hij zien als zonde, die alleen door bidden kan
worden overwonnen. Jaap maakt daarna alles
in orde.
Conclusie: Een aardig jongensboek; stijl soms
wat stroef. De betekenis van 't kindergebed
komt goed uit. Ook met mensen moet vergeving
gevraagd worden!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET VAT MET DE RODE RAND,
door Wieland Wouters.
Aantal blz. 48; prijs f 0,60; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Berends vindt op zekere dag een
leeg benzinevat. Dit blijkt later van diefstal
afkomstig te zijn. Wanneer Wim Daalders ruzie
krijgt met Dries Berends, zegt Wim, dat Berends de benzinevaten gestolen heeft. Dit is niet
waar, want Berends is wel arm, maar eerlijk.
Alles komt tenslotte goed, wanneer Berends aan
de molenaar zijn oude auto kan verkopen en bij
hem in dienst kan komen.
Conclusie: Voor de jongere kinderen een
aardig boekje. De jongens worden wel op een
al te vlotte manier ineens vrienden.
Eindoordeel: aanbevalen.
DE EREPOORT, door j. J. Frinsel.
Aantal blz. 46; prijs f 0,60; in slappe omMag;
jongensboek, leeftijd ± 9-10 jaar.
Inhoud: Appie Peen bouwt een erepoort, omdat z'n broer Herman uit Indonesië thuiskomt.
Daarbij maakt hij ruzie met een vriendje, valt
en breekt z'n been. Hij moet naar het ziekenhuis

en is daarom boos ook op God. Waarom moest
hij nu juist een ongeluk krijgen? Zijn broer
Herman komt echter op bezoek in het ziekenhuis en op Kerstavond vieren ze op de zaal
Kerstfeest. Dan krijgt Herman gelegenheid de
Kerstgeschiedenis te vertellen ook aan hen, die
er anders nooit van gehoord zouden hebben.
Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: Wijze van vertellen is heel goed.
Godsdienstige tendenz kan wel wat positiever.
Het boekje heeft echter wel evangeliserende
waarde, daarom:
Eindoordeel: aanbevolen.
INA VAN DE DOKTER,. door Annie Sanders
Aantal blz. 46; prijs f 0,60; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 8-12 jaar.
Inhoud: Ina, een meisje uit een doktersgezin,
verheugt zich erg op het Kerstfeest thuis. Terwijl het hele gezin gezellig bij het orgel zingt,
wordt dokter weggeroepen. Ina, die de boodschap aanneemt, brengt deze niet over, omdat
ze haar vader in de huiselijke kring wil houden.
Een onrustige nacht volgt voor haar. Als er
een tweede boodschap komt, bekent Ina alles.
Als straf mag ze niet naar het Kerstfeest van
de Zondagsschool, maar alles wordt toch weer
goed doordat nicht Martha komt. Als ze ook
alles heeft verteld aan de zieke vrouw, bij wie
de dokter geroepen was, wordt ze vriendin met
het dochtertje van deze vrouw.
Conclusie: Een aardig verhaal, waar wel
spanning in zit. Gewezen wordt op de ernst van
de zonde en de noodzaak van schuldbelijdenis
voor de Heere en voor de mensen. Ook wordt
nog even tegenover de oppervlakkige Kerstfeestviering van de wereld gewezen op het
heilsfeit, waar het om gaat.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JAN VERMEER, door D. v. d. Stoep.
Aantal blz. 48; prijs f 0,60; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Jan Vermeer gooit uit baldadigheid
een ruit in bij boer Bakker van „Rusthof -. De
baby op de boerderij wordt juist getroffen door
de glasscherven. Jan hoort van een zwerversjongen, die handig voor hem aan de weet komt
wat er eigenlijk gebeurd is, de uitwerking van
z'n daad. De zwerversjongen geeft het kwartje,
dat hij van Jan als loon geëist heeft, weer terug
aan de knecht van Jan's vader. Jan wordt zo
onrustig, dat hij 't thuis niet meer houden kan.
Op zijn zwerftocht wordt hij door een onweer
overvallen en besluit alles te gaan vertellen.
Op de terugreis redt hij boer Bakker. Alles
komt zó goed, dat hij zelfs een fiets van boer
Bakker krijgt.
Conclusie: Een spannend verhaal. De jongens
zullen het graag lezen. Het godsdienstig element is echter gering. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ZENDINGSTOCHT, door H. te Merwe.
Aantal blz. 16; prijs f 0,25; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 9 jaar.
Inhoud: Dit zendingsverhaal vertelt van de
tocht van een zendeling met zijn inlandse hel171

pers door een ondoordringbaar woud in het
Zuidelijk deel van Suriname om in een andere
nederzetting van het evangelie te gaan vertellen. Uit groot gevaar wordt de zendeling gered. Gezegend wordt zijn arbeid.
Conclusie: Een goed boekje, dat ons het leven
van een zendeling met al de zorg en de gevaren
dichter bij brengt. Het is jammer, dat het zo'n
dun boekje is, zodat het alleen aan de kleineren
uitgedeeld kan worden, hoewel het, indien het
wat meer uitgebreid was, heel goed dienst had
kunnen doen voor uitdeling aan ouderen op het
Kerstfeest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ALI GAAT IN EEN DIENSTJE,
door G. Gilhuis-Smitskamp
Aantal blz. 16; prijs f 0,25; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Ah is op de Mulo. Wanneer haar
vader sterft, moet ze gaan verdienen en komt
als tweede meisje in een doktersgezin. Ze doet
wel goed haar best, maar blijft innerlijk in opstand. Wanneer Mevrouw dit merkt, spreekt zij
met Ali en vertelt haar, dat de Heere Jezus zelf
ook gediend heeft. Dan begrijpt ze, dat ze verkeerd begonnen was en bidt ze of de Heere haar
echt dienen wil leren.
Conclusie: Een eenvoudig verhaaltje met opvoedkundige waarde.
Eindoordeel: aanbevolen.
WIM, door A. van Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal blz. 20; prijs f 0,25; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 6-7 jaar.
Inhoud: Moeder gaat voor vaders verjaardag
inkopen doen, zodat Wim alleen thuis is. Hij
breekt het kopje voor vaders verjaardag. Hij
drukt het oortje er weer aan, maar 's avonds
valt het kopje uit vaders handen. Wim vertelt
dan alles. Een poosje later is het Kerstfeest,
dat Wim bij zijn grootouders viert. Thuis wordt
er een kleine geboren.
Conclusie: Een heel eenvoudig verhaaltje
voor de jongeren. Liever had ik een sprekender voorbeeld genomen om het kwaad te illustreren dan het spelen met een bal in de
kamer, waardoor een kopje sneuvelt. De sfeer
in het gezin is goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN HOLLANDS MEISJE IN EEN ZWITSERS DORP, door H. Christine Koster.
Aantal blz. 23; prijs f 0,35; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 6-7 jaar.
Inhoud: Een Hollands meisje moet voor haar
gezondheid naar Zwitserland. Hersteld komt ze
tegen Pinksteren weer thuis.
Conclusie: Het boekje is in lettergrepen verdeeld. Ook daarom juist geschikt voor de
„kleintjes". Dit boekje is van bijzonder goed
gehalte, daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN DROEVE EN EEN BLIJDE AVOND,
door H. te Merwe.
Aantal blz. 23; prijs f 0,35; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 8-9 jaar.
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Inhoud: Bij Cees thuis is het armoe. Bovendien is zijn zusje ziek. Met een vriendje loopt hij
over de markt. Daar neemt hij voor zijn zusje
een paar sinaasappels weg, maar hij wordt gepakt. Op het politiebureau heeft hij het niet gemakkelijk. Maar hij wordt door een agent uitgenodigd op het Kerstfeest te komen. Dit is het
middel, dat hij voortaan naar de Zondagsschool gaat.
Conclusie: Een goed en leerzaam boekje met
een evangeliserende strekking. We moeten zorg
hebben voor elkaar, zoals deze agent dit toont.
Wat een ruim arbeidsveld is er voor de Zondagsschool nog in de stad en daar niet alleen!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DRIE VRIENDINNETJES,
door Ina de Vries-v. d. Lichte.
Aantal blz. 28; prijs f 0.40; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Drie vriendinnetjes, Annie, Jannie en
Greetje, gaan naar het bos met Annie's pop. Ze
zijn alle drie ongehoorzaam, maar vooral Annie,
want haar moeder verbood haar de pop mee te
nemen. Gastor, de hond van de deftige heer,
komt het bos in. De kinderen schrikken: ze
hebben 't beest geplaagd. De pop wordt vuil
teruggevonden. Annie vertelt thuis alles eerlijk;
haar vriendin is al lang thuis en het avontuur
loopt goed af. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: De „heer" blijft op de achtergrond.
't Motief had wat breder opgezet kunnen worden. 't Geheel is nu een vrij simpel verhaaltje
gebleven. Morele en godsdienstige strekking
goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
JOBSE, door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 32; prijs f 0,45; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 6-8 jaar.
Inhoud: Jobse is een poesje, dat bij Jopie ter
Weele op haar verjaardag aan komt lopen. Ze
mag het houden, maar door haar ongehoorzaamheid raakt het zoek en wordt gewond. Een dokter vindt het en verzorgt Jobse, die weer herstelt. Eindelijk komt Jobse weer terug en Jopie
belijdt haar zonden en leert, dat ze een nieuw
hart nodig heeft.
Conclusie: Vlot geschreven voor onze kleinste meisjes. Ook de „kleine zonden" zijn heel
erg. De schrijver wil vooral wijzen op de noodzaak van vernieuwing des harten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
GROOTJES KERSTVERHAAL,
A. G. Lameris-Bolt.
Aantal blz. 36; prijs f 0,45; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 7 jaar.
Inhoud: Het boekje begint met te vertellen
van 2 kinderen, die in het bos bezig zijn om
dennenappels te verzamelen. Wanneer ze thuis
komen is hun grootmoeder er, die de a.s. Kerstdagen bij hen zal doorbrengen. Grootje vertelt
een kerstverhaal 's avonds: het gaat over het
gezin van een zeekapitein. De huisvader is tijden lang weg in andere landen; dan zijn de
moeder en 't dochtertje alleen. Eens krijgt moe-

der, juist vóór Kerstfeest, de tijding dat het
schip van haar man vergaan was en dat men
aannam, dat er van de bemanning niemand gered was. Toen werd het voor moeder en Anne
een droevig Kerstfeest, terwijl ze juist vader
voor 't Kerstfeest thuis verwacht hadden. Maar
's avonds komt de eigenaar van het schip de
tijding brengen, dat vader niet is omgekomen,
maar gered en dat hij op weg is naar huis. Dan
vieren ze 's avonds nog een blij Kerstfeest. Aan
't eind van het verhaal zegt Grootje, dat zij zelf
die Anne was.
Conclusie: Als verhaal is het wel aardig verteld; de bewaring van vader wordt gezien als
van God komende. Daar danken ze voor! Maar
ik mis hierin de diepe betekenis van het Kerstfeest: wat op pag. 21, 2e alinea daarover gezegd wordt, is wonderlijk. Veel te vaag. Er is
wel veel leed en kwaad, maar waarom wordt
niet gesproken over en gewezen op de zonde?
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ALS G' IN NOOD GEZETEN,
door A. Duyser.
Aantal blz. 39; prijs f 0,50; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 9-11 jaar.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de oorlogsdagen Mei 1940 in Rotterdam. Vader is in
dienst en sneuvelt, Moeder komt om bij de redding van Jaapje, die in een ziekenhuis moet opgenomen worden, waar hij ook sterft.
Conclusie: Dit boekje zal de jongens zeker
boeien. Het is een indrukwekkend verhaal.
Maar de godsdienstige inhoud kan onze instemming niet hebben. Daar wordt gesproken in
woorden, die bij de algemene verzoening thuis
horen. Dit is erg jammer, want de bedoeling
van de schrijver is heel goed. Hij wil zijn verhaal een evangeliserende strekking geven. Daarom vinden we het jammer, dat we dit boekje
om zijn godsdienstige inhoud niet van harte aan
kunnen bevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET HUISJE OP DE HEIDE, door F. L. Burg
Aantal blz. 40; prijs f 0,50; in duplex omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 7 jaar.
Inhoud: Twee kleine'meisjes uit de stad mogen bij oma en opa logeren. Wanneer opa in
het bos is, moeten de kinderen hem brood brengen. Doordat zij vluchten voor een wolf, die
later een hond bleek te zijn, verdwalen ze. Zij
vinden dan een jong poesje, dat toebehoort aan
het ongelukkige dochtertje van de baron, die op
het kasteel woont. Ze worden op de bakfiets
van een kruidenier naar het kasteel gebracht.
De baron brengt hen in zijn auto weer thuis.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleinere
meisjes met weinig godsdienstige inhoud.
Eindoordeel: aanbevolen.
TOEN GO BIJ OOM EN TANTE WAS,
door J. H. Huisman-Schippers.
Aantal blz. 48; prijs 0,60; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Daar de vader van Go voor een half
jaar naar Indonesië vertrekt wegens zaken,
wordt zij genoodzaakt in Holland te blijven,

waar zij bij haar Oom en Tante logeert, die één
dochtertje hebben van dezelfde leeftijd als zij.
Helaas is de verhouding tussen die twee ondraaglijk, omdat Annie — het nichtje — niet
anders doet dan de boel dwars zitten door haar
gemene streken. Gelukkig wordt ze op een heel
fijne manier door haar ouders op haar zonde
gewezen, waardoor ze ook zelf geen rust meer
heeft voor ze alles heeft beleden. De verhouding
wordt dan prima, zodat ze elkaar slecht kunnen
missen als het uur van vertrek voor Go aanbreekt.
Conclusie: Go ondergaat te veel de streken
van Annie en is daardoor wel wat braaf geschilderd. Het contrast is scherp, maar niet hinderlijk. Men leert het kwade van het goede te
onderscheiden. Vader en moeder weten paedagogisch op te treden. Hun houding is die van
echte Christenouders. Het boekje is geen verhaaltje zonder meer, maar heeft zin en betekenis
voor een kinderleven.
Eindoordeel: aanbevolen.
HAANTJE DE VOORSTE,
door Meta Visser-Gorselink
Aantal blz. 56; prijs f 0,70; in slappe duplexomslag; meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Tineke wil altijd de eerste zijn. Zij
kan niet hebben, dat een ander boven haar
staat. Ze leert inzien, dat haar houding verkeerd is, vooral na de vertelling van Oma.
Conclusie: Niet onaardig, vlot geschreven
boekje. De godsdienstige inhoud is niet sterk.
Heeft wel opvoedkundige waarde.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN VRIENDINNEN, VRINDEN EN VEEL
VREUGDE, door P. Brouwer.
Aantal blz. 56; prijs f 0,70; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Enige meisjes, later ook enkele jongens, spelen op een boerderij. Ze trekken met
meester het bos in en spelen rovertje. Meester
vertelt een zendingsverhaal. Ze zingen en bidden in het bos. De meisjes vormen een zendingsclub en halen geld op. De zieke Herman
sorteert postzegels voor de zending. Later wordt
Herman evangelist. Van de meisjes wordt er één
verpleegster en de andere trouwt met een dominee.
Conclusie: Het boekje is een pleidooi voor de
zending.
Eindoordeel: aanbevolen.
OP „LINDEKOORD", door Carla. 12e druk.
Aantal blz. 69; prijs .1 0,95; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: De armoede in de Oostenrijkse gezinnen wordt besproken door een Oostenrijks
predikant in een kerkdienst. Gevolg is dat op
„Lindenoord- een meisje uit een arm Oostenrijks predikantsgezin komt logeren (vele andere
kinderen weer op andere plaatsen). Clara
zo heet dit meisje — heeft het goed naar haar
zin, maar Miep, het trotse dochtertje van de
bewoners van „Lindenoord-, wordt de oorzaak
dat Frits, de tuinknecht, ontslagen wordt. blij
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werd beschuldigd van diefstal, omdat hij inderdaad al eens gestolen had. Maar dit keer wist
Miep alleen dat Frits onschuldig was. Zij zelf
had een ploempot met pruimen verborgen en
die vergeten. Toen die bloempot later gevonden
werd, werd Frits ervan beschuldigd dat hij weer
gestolen had. Hij wordt ontslagen, maar mag
later weer terugkomen.
Conclusie: Een mooi geschreven meisjesboek.
De opbouw van dit verhaal vertoont een vaste
lijn. De schrijfster wil in alles laten zien dat,
wie op God vertrouwt, nooit beschaamd uitkomt. Gewezen wordt sterk daarop, dat we alleen in de kracht des Heeren tegen de zonde
kunnen strijden, waarvoor het gebed het middel
is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE STRIJDER VAN SMYRNA,
door H. te Merwe.
Aa'ntal blz. 60; prijs f 0,95; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: in dit boek wordt beschreven de vervolging der Christenen in Smyrna. Vele Christenen werden voor de wilde dieren geworpen.
Het bekendste slachtoffer, de oude bisschop
Polycarpus, werd op de brandstapel ter dood
gebracht.
Conclusie: Dit boek toont ons dé blijde standvastigheid van vele van Gods kinderen, die hun
geloof bezegelden met de overgave van hun
leven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VLECHTEN-ANSJE, door N. Verkuyl.
Aantal blz. 61; prijs f 0,95; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 11 jaar.
Inhoud: Ansje is erg bang in de oorlog als de
bommenwerpers en jagers over het dorp vliegen. Zij strijdt tegen die bangheid en vraagt
God haar daarbij te helpen. Zij redt haar broer,
die onderduiker is, door 't afknippen van haar
vlechten. Toch blijft ze Vlechten-Ansje heten,
zo noemde haar overleden moeder haar 'graag.
Gebruik van Heer.
Strekking: Wie op God vertrouwt, hoeft niet
bang te wezen.
Conclusie: Hier en daar wat moeilijk van stijl,
toch levendig en boeiend verteld. Strekking
goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE 6e KLAS GAAT ZWEMMEN,
door Anton B. Lam.
Aantal blz. 62; prijs f 0,95; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Op een warme zomermiddag gaat
Meester De Ruyter met zijn jongens zwemmen
in de rivier. Een der jongens komt in levensgevaar, op een autoband drijft hij met de stroom
mee. Meester kan hem zwemmende niet meer
bereiken, maar Joop — een goed zwemmer —
klimt op de spoorbrug en springt van 10 m.
hoogte, vertrouwend dat de Heere Jezus hem
zal helpen. De redding gelukt. Later pocht Joop
niet op zijn heldendaad. „Ik rilde van angst,
maar ik heb gebeden tot de Heere Jezus en Hij

174

heeft het gehoord, dat weet ik zeker, en daarom
is het goed, gegaan.Conclusie: Geen goed gegeven voor een verhaal: onverstandig van de meester met jongens
in de rivier te gaan zwemmen. Weinig godsdienstige strekking.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
MARGEETJE, door J. W. Grisnigt.
Aantal blz. 60; prijs f 0,95; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Margeetje is het dochtertje van het
schoolhoofd. Wat een plezier beleeft ze op het
schoolplein en ook wel eens in de klas. Eén
verdriet heeft ze, ze zou zo graag een zusje
hebben. Eindelijk wordt haar wens vervuld.
Wat is ze blij. Ze gaat er een ruikertje bloemen voor plukken aan de slootkant, met gevaar
voor haar leven om Moeder en de kleine te
verrassen!
Conclusie: Het verhaal wordt aardig verteld,
al lijkt de kleine Margeet wel een beetje wijs
voor haar leeftijd. De sfeer van het gezin doet
heel weldadig aan. De betekenis van het gebedsleven wordt in het verhaal ingevlochten.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE DAPPERE KETELLAPPER,
HET LEVEN VAN JOHN BUNYAN,
door P. de Zeeuw.
Aantal blz. 74; prijs f 0,95; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: De titel spreekt voor zichzelf. De
schrijver laat ons zien hoe Bunyan van een
vloeker een man werd, die de Heere met zijn
ganse hart zocht te dienen. Hij vertelt van zijn
gevangenneming en van zijn werk, in de kerker
geschreven.
Conclusie: Het is een goede gedachte van de
schrijver geweest ons het leven van John Bunyan te tekenen. Velen kennen zijn werk, maar
weten van zijn leven dikwijls weinig.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
WOONWAGENS IN HET DORP,
door J. J. Frinsel.
Aantal blz. 73; prijs f 1,.-'; gecartonneerd;
jongensboek, leeftijd ± 9-12 jaar.
Inhoud: Malle Japie, gedreven door zijn liefde tot de Heere Jezus, neemt Peter in zijn huis
op. Peter is een woonwagenjongen en zijn oom
zit wegens diefstal in de gevangenis. Peter toont
zijn dankbaarheid door Japie een mooi pijpenrek
te geven. Hij sluit vriendschap met Bert en
Wim. Hij redt Leen van de verdrinkingsdood,
Leen, die hem zoveel verdriet heeft gedaan en
samen met Japie sleept hij een boom van de
rails en voorkomt ontsporing van de trein.
Dat kost Japie het leven en Peter verlaat met
zijn oom het dorp. Soms gebruik van Heer.
Conclusie: Hoewel het boekje niet bepaald
voor kinderen uit Herv. Geref. kring is geschreven, kan het toch wel worden uitgedeeld.
Niet onaardig geschreven. Het houdt wel het
doel, evangeliseren, in het oog.
Eindoordeel: aanbevolen.

ZILVERVOSJE, door Rie Smaal-Meelslijk.
Aantal blz. 68; prijs f 1,—; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd 22 11 jaar.
Inhoud: July (bijnaam Zilvervosje) neemt,
om zich groot te houden tegenover haar vriendinnen, geld uit moeders portemonnaie. Ze is
er echter niet gelukkig onder en probeert het
weer goed te maken door later het geld stilletjes
terug te ,geven. Maar pas na de moeilijke bekentenis en het samen met moeder bidden wordt
alles weer echt goed.
Conclusie: Goed geschreven, vlot verhaal met
goede strekking. Goede illustraties van Adri
Alindo.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
SITI, HET WAROENGMEISJE,
door Fine Schoonevelt.
Aantal blz. 78; prijs f 1,10; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Siti is het dochtertje van een waroenghoudster. Ze is een handig meisje en haar
moeder heeft veel hulp van haar. Op zekere
dag rijdt een auto de hele waroeng in elkaar en
Siti's moeder wordt zo ernstig gewond, dat zij
sterft. Siti zet straks de „zaak" voort. Maar
haar vader hertrouwt. Siti krijgt het slecht bij
haar stiefmoeder en wordt „verkocht" aan Ibrahim. Van deze slavenhouder vlucht ze naar
mevr. De Lange, wier man machinist is op de
suikerfabriek. Die neemt haar als kind aan en
zorgt voor haar opvoeding. Siti leert de Heere
Jezus liefhebben én wordt straks te midden van
haar volk een levende getuige van de Heiland.
Conclusie: Een uitstekend Zendingsverhaal.
Duidelijk komt uit, hoe moeilijk het is, Mohammedanen tot het Chr. geloof te brengen.
Siti is gesloten van karakter, maar er gaat in
haar hart heel wat om. Mevr. De Lange en zij
zijn zeer aan elkaar gehecht, maar ze leren
beiden om Jezus' wil het offer te brengen. We
ontmoeten in dit boekje een zuiver Christendom, tevens een Christendom van de daad.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN DAPPERE COSTER NEEMT COEVORDEN IN, door J. W. Grisnigt.
Aantal blz. 75; prijs f 1,10; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 10,-12 jaar.
Inhoud: De geschiedenis van meester-coster
Meindert van der Thynen wordt in aantrekkelijke vorm, als „historische jongensroman'',
boeiend verteld. Zijn vlucht, zijn zorgen in Groningen, zijn plannen tot bevrijding van Coevorden, de teleurstellingen, ze worden zó getekend,
dat de lezers mééleven. Ze leren, dat de bevrijding van een stad een zaak van durf, van
doorzetten, van strijd èn — van gebed is.
Conclusie: Een mooi geschiedkundig verhaal,
dat er bij de jongens in zal gaan. Ook de „sfeer"
van de oud-vaderlandse vroomheid, blijkend uit
de dankdienst. De aanduiding van de vrouw
van meester v. d. Th. als „mevrouw" v. d. Th.
valt m.i. buiten de historiciteit.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARGJE WIL EEN FIETS, door G. Mulder.
Aantal blz. 75; prijs f 1,10; gecartonneerd;

meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Margje dient op een boerderij. Op
deze manier helpt ze mee-verdienen voor het
gezin. Ze heeft het daar best naar haar zin,
maar ze zou zo graag een fiets willen hebben.
Ze koopt een afdankertje van het oudere dienstmeisje. Maar ze voelt goed, dat ze dit niet mag
doen, zonder dat r haar vader en moeder dit
goed vinden. In haar benauwdheid vlucht ze
weg. Maar alles komt terecht.
Conclusie: Mulder kan heel vlot vertellen.
Dit boekje zullen de meisjes met spanning lezen.
De geschiedenis , speelt in „vroegere tijd'', als
we op het loon en allerlei verhoudingen letten.
Ook dit is leerzaam om van „vroeger" wat te
lezen. De verhouding van het gezin en het personeel is goed. De schrijver vertelt ook heel
aannemelijk van het berouw van Margje. Het
is een goed boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE TUINMAN VAN FERRARA,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 86; prijs f 1,15; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Jean Cavier is met zijn gezin uit
Frankrijk gevlucht naar Ferrara in Italië. Hier
wordt hij tuinman bij de hertog van Ferrara,
Ook Calvijn moet uit Frankrijk vluchten. Deze
predikt in Ferrara en wordt door de inquisitie
gevangen genomen. Door middel van de marskramer Antoine komen ze met het verblijf van
Calvijn op de hoogte. Calvijn wordt door zijn
vrienden op reis naar Bologna uit de hand van
zijn belagers bevrijd. Hij gaat nu naar Aosta
en krijgt bescherming van de hertog van Vauban. Ook hier predikt Calvijn het Evangelie.
Tijdens een samenkomst heeft een overval
plaats. plaats. Calvijn weet te ontsnappen door
de list van Pierre Cavier. Deze wordt in plaats
van Calvijn gevangen genomen. Calvijn trekt
met de marskramer naar Frankrijk terug. Ook
Jean Cavier krijgt bericht, dat hij weer naar
Frankrijk terug kan keren. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed boek. Laat de kinderen
op ongekunstelde wijze iets zien van de geloofsvervolging uit de dagen van Calvijn. De religieuze strekking is goed. Een boek, dat door ouderen en jongeren gelezen zal worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EVERT, DE JONGE SCHILDER,
door H. Hoogeveen.
Aantal blz. 92; prijs f 1,20; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Evert, het zoontje van een arbeider,
kan prachtig tekenen en wil graag schilder worden. Maar dat kost geld! Hij speelt het echter
klaar en krijgt tekenles. Doch dan komt de
grote teleurstelling: zijn vader krijgt een ongeluk
en zal altijd invalide blijven. Evert moet nu
mee de kost verdienen. Er is geen geld over
voor verdere studie. Na zware innerlijke strijd
-Wordt hij het eens met Gods weg.
Conclusie: Een aardig verhaal met goede
strekking (maar wat langdradig), nl. dat God
ons leven bestuurt en dat wij bereid moeten zijn
onze liefste wensen op te geVen.
Eindoordeel: aanbevolen.
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PIETER AERTSZ, DE GEUZENSCHIPPER,

DE HOLLE POLSSTOK, door J. de Haan.

door H. te Merwe.
Aantal blz. 94; prijs f 1,20; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Pieter Aertsz is aanhanger van de
nieuwe leer. In zijn schip worden samenkomsten van ketters gehouden. Later maakte hij ook
de hagepreken mee en zelfs een beeldenstorm
in Utrecht. Op zekere dag wordt hij met een
geloofsgenoot gevangen genomen, maar weet
door hulp van vrienden te ontnsappen en zij
besluiten het land te verlaten. Pieter Aertsz en
zijn vrienden zullen zich bij de Watergeuzen
aansluiten om, te strijden voor vrijheid van geweten en godsdienst.
Conclusie: Een boeiend boek, dat ons toont
de grote gevaren en moeiten, waaraan de ketters waren blootgesteld, maar ook laat zien hun
grote moed en Godsvertrouwen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Aantal blz. 100; prijs f 1,25; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 11-14 jaar.
Inhoud: Het beleg van Alkmaar wordt ons in
dit boek op boeiende wijze beschreven. De door
de scheepstimmerman verloren holle polsstok
met de boodschap van Willem van Oranje,
wordt juist in Gods hand het middel om de stad
te redden.
Conclusie: Zeer goed boek, dat ons een episode uit de 80-jarige oorlog op uitvoerige wijze
vertelt. Godsdienstige strekking heel goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

KEES EN CAS,
door D. Menkens-v. d. Spiegel.
Aantal blz. 93; prijs f 1,20; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Kees krijgt van z'n vader een jonge
hond, waaraan hij zich erg hecht. Als vader
sterft, moet moeder naar een goedkopere woning
omzien. Een lastige buurvrouw eist, dat de hond
weg moet en weet de huisbaas op haar hand te
krijgen. Dat is heel erg voor Kees en zijn moeder: Als niemand de hond wil hebben, blijft
slechts het asyl over. Op 't laatste moment
vindt Kees een plaatsje voor zijn trouwe vriend
bij een rentenierende tuinder. Bovendien kan
moeder daar een betrekking krijgen als huishoudster, terwijl Kees de wens van zijn hart
krijgt: hij wordt tuindersknechtje bij de jonge
baas.
Conclusie: Een vlot geschreven verhaal over
een dankbaar gegeven: een jongen en een hond.
Daarbij een moeder, die haar kind leert tegen
zijn verkeerde neigingen te strijden en biddend
op de Heere te vertrouwen. En ten slotte wordt
in 't licht gesteld, dat God de Zijnen niet vergeet en uitkomst schenkt als de nood het hoogst
is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET WEGGEWORPEN TOVERSNOER,
door M. C. Capelle.
Aantal blz. 94; prijs f 1,20; gecartonneerd;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 11 jaar.
Inhoud: Een verhaal van Soemba, toen daar
de slavernij nog heerste. Mada, het zieke zoontje van het slavenpaar wordt steeds erger ziek,
ondanks alle bemoeiingen van de toverpriester.
Door een oude man komt Mada's moeder met
de zendeling-arts in aanraking. De jongen geneest. De oude man werpt zijn toversnoer weg
en wordt Christen. Ook Mada's moeder erkent,
dat God machtiger is dan haar afgoden. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een behoorlijk zendingsboekje.
Nogal oppervlakkig. Matig spannend. Taal en
strekking toch wel goed en aanvaardbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
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HUIB, DE SLUIKERSJONGEN,
door A. J. Kabboord.
Aantal blz. 109; prijs f 1,30; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Een verhaal uit de Franse tijd. Door
Napoleon is alle handel met Engeland verboden. Velen doen mee aan de sluikhandel om in
hun onderhoud te voorzien. Huib, de zoon van
Klaas van Duin, maakt hierdoor vele hachelijke avonturen mee, vooral door toedoen van
Manke Hein, de verrader. Wanneer Huib op
zekere nacht gevangen genomen is, wordt hij
door André Potier, een Frans soldaat, bevrijd.
Wanneer André later wil deserteren en een
schotwond oploopt, wordt hij in het gezin van
Klaas van Duin liefderijk verpleegd.
Conclusie: Een mooi verhaal, dat spannend
en vol avonturen is. De jongens zullen het graag
achter elkaar uitlezen. Een echt vaderlandsgezind boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE OVERWINNAARS VAN ALEXANDRIË
door H. te Merwe.
Aantal blz. 106; prijs f 1,35; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 10-15 jaar.
Inhoud: In dit prachtige boek wordt op ontroerende wijze verteld over het leven van de
eerste Christenkerk in de dagen van de vervolging onder de Romeinse keizer Septimus Severus. Verteld wordt over de wijze van samenkomen der gemeente, over de geweldige verdrukking en vervolging, en zowel de verloochening van Christus, als de geloofsmoed der
Christenen wordt getekend.
Conclusie: Een uitnemend boek, dat niet nalaten zal diepe indruk te maken. Naast de juiste
historische tekening ook uitnemend van godsdienstige inhoud. Ook de illustraties geven een
juist beeld van de tijd, waarin het speelt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE SCHRIJNWERKER VAN ZURICH,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 110; prijs f 1,40; gecartonneerd,
jongensboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: De moeilijke tijd der Reformatie in
Zwitserland. Strijd tussen Prot. en R.K. kantons. Slag bij Kappel. Gallman de schrijnwerker
is het volkomen met Zwingli eens. Hij wordt
gevangen genomen en door Nienhaus verlost.
Zwingli heeft een kast ten geschenke gekregen,
die na zijn dood door Gallman gerepareerd

wordt. Daarbij ontdekt hij een geheime la,
waarin 300 goudstukken waren verborgen. Dit
geld helpt mevrouw Zwingli door de grote aardse moeilijkheden.
Conclusie: Mooi verhaal uit de Kerkgeschiedenis. Goed en waar, levendig beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
LAMBON (het meisje uit de Poeri, een verhaal
van Bali), door Fine Schoonevelt.
Aantal blz. 122; prijs f 1,50; gecartonneerd;
meisjesboek, leeftijd ± 14 jaar.
Inhoud: Lambon is een meisje in een paleis
op Bali, dat danseres moet worden op bevel van
de koning. Ze krijgt les, maar haar lichaam
doet zo'n pijn, dat ze tenslotte wegloopt. Ze
moet een paar malen van verblijfplaats veranderen en komt dan met een Christin, een
koopvrouw, in aanraking. Daar vlucht ze heen,
na de uitbarsting van een vulkaan. Daar wordt
ze in huis opgenomen. Later gaat ze met een
andere familie mee naar Batavia, wordt daar
zelf Christin en haalt haar onderwijsacte. Als
ze terug komt op Bali, zoekt ze eerst haar moeder op, die nog in het paleis is; ze wordt op Bali
onderwijzeres.
Conclusie: Mooi boek. Maar is het wel geschikt voor uitdeling op het Kerstfeest? Het is
meer geschikt voor de leeftijd van 16 jaar, dan
voor die van 12. Overigens is dit boek voortreffelijk geschreven. De heerlijkheid van het
evangelie van Christus komt duidelijk uit.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
'T IS FEEST ALS MOEDER VOOR ONS
LEEST, door G. Gilhuis-Smitskamp.
Aantal blz. 66; prijs f 1,50; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 6-8 jaar.
Inhoud: Verzameling versjes, gedichten en
verhalen. De verhalen zijn van verschillenle
aard, enkele zijn er bij uit de Bijbel, o.a. de
Kerstgeschiedenis.
Conclusie: Aardige verzameling proza en
poëzie, vlot verteld. Niet bepaald Kerstlectuur.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE ZWARTE TIJGERIN,
door C. v. d. Zwet jr.
Aantal blz. 117; prijs f 1,60; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ±- 13.-16 jaar.
Inhoud: Imontai, een Indianenjongen uit Suriname, vindt een jonge tijger. Hij voedt deze op
met grote moeite. Een Fransman, Patois, gevlucht uit een strafkolonie, noemt de jonge tijgerin Noirette. Hij is bijgelovig bang voor dit
zwarte dier. Ook een Hernhutterzendeling komt
naar het Indianendorp. Noirette loopt weg. De
Zendeling en de Fransman zakken met Imontai
de rivier af. Imontai zoekt naar zijn tijger. De
Fransman wil naar Paramaribo om zo weg te
komen uit Zuid-Amerika. De Zendeling gaat
terug vanwege de slopende koortsen. Tenslotte
gaat een ieder zijns weegs. Als de Zendeling te
Paramaribo aankomt, ziet hij de Fransman weer
gevangen. Imontai zoekt echter de Zendeling en
wil met hem spreken over het Evangelie.
Conclusie: Een spannend verhaal voor de

ouderen. Prachtige beschrijving van de natuur
en de dierenwereld. In dat opzicht er is veel uit
te leren. In de uitbeelding van de planten, en
dierenwereld komt de grootheid van de Schepper uit. Ons inziens had in dit prachtige boek
iets meer van het zendingswerk naar voren
moeten komen. Ook had het godsdienstig element sterker kunnen zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.
'T SOPRAANTJE,
door D. Menkens-v. d. Spiegel.
Aantal blz. 126; prijs f 1,60; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 13-14 jaar.
Inhoud: Greta is bij haar Omoe, die 80 jaar
oud is. Wordt op het dorp een beetje „boers-,
vooral in de ogen van haar 13-jarig zusje Miep.
Deze is no. 1 op de H.B.S. Greta kan niet best
ieren, maar ze heeft een mooie stem en wil
graag sopraanzangeres worden. Greta, die met
Kerstmis naar huis zou gaan, blijft toch bij
Omoe, als één van de andere kleinkinderen een
been breekt. Kort na Nieuwjaar sterft Omoe en
Greta komt voor goed thuis. Langzaamaan
wordt Miep jaloers op Greta. Op haar mooie
stem en haar lief karakter. Mieps deftige vriendin Eline houdt veel van Greta en betrekt haar
overal bij. Door Mieps onvoorzichtigheid krijgen beide zusjes diphteritis. Greta wordt doodziek en verliest haar mooie stem. Beiden komen
tot inkeer en berouw. Greta krijgt een piano en
mag pionales nemen. Gebruik van Heer nu en
dan.
Conclusie: Een prachtig meisjesboek, dat echter voor de meeste Z.S.rneisjes te wijs is. Een
boek, dat rijk is aan opvoedkundige lessen. Afgunst wordt als zonde gebrandmerkt. Berouw
en vergeving om Christus' wil beklemtoond. De
invloed van de Godvrezende ()moe werkt lang
na.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOCH CHAUFFEUR,
door Wieland Wouters.
Aantal blz, 126; prijs f 1,60; gecartonneerd;
jongensboek, leeftijd ± 10-13 jaar.
Inhoud: Krelis de chauffeur van dokter Douma wordt ontslagen, omdat hij benzine en olie
steelt voor zijn broer, een arme vrachtrijder.
Derk, de zoon van de dokter, raakt ook in
moeilijkheden, want hij neemt geschenken aan
en verzwijgt het stelen en voelt zich dan ook
schuldig. Krelis gaat bij een molenaar in dienst.
Uiteindelijk komt de dokter achter de werkelijke
toedracht. Derk belijdt schuld, Krelis wordt
weer chauffeur en z'n arme broer komt in zijn
plaats op de molen.
Conclusie: - ,en spannend jongensboek. De
angts van Derk is goed getekend. Wij moeten
breken met onze zucht tot zelfhandhaving. Leert
van Jezus, dat Hij zachtmoedig was en nederig
van hart. Daarom te bidden is noodzaak. Krelis
ziet het verkeerde in en vraagt vergeving, Verzoening met God is het meeste nodig.
Eindoordeel: aanbevolen.
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EEN KRIMPENSE JONGEN ACHTER
ZALMEN EN WALVISSEN,
door J. W. Grisnigt.
Aantal blz. 207; prijs f 1,90; gecartonneerd;
jongensboek, leeftijd ±- 12 jaar,
Inhoud: Hans gaat met vader zalmen vissen.
Ze betrappen Goof, de stroper, die met zijn
zoon vaders fuiken licht. Dan gaat Hans mee
ter walvisvaart met neef Michel, die commandeur is. In de Poolzee beleeft Hans allerlei
avonturen bij de jacht op walvissen, robben
en walrussen. Zelfs redt Hans zijn plaaggeest
Piet het leven, als deze door een ijsberin wordt
aangevallen. In Krimpen is grote vreugde als
de Poolvaarders behouden thuis komen.
Conclusie: Een kostelijk boek, dat niet alleen
van avonturen vertelt, maar ook veel wetenswaardigs meedeelt over de walvisvaart in de
18e eeuw. Maar vooral een Christelijk boek in
de beste betekenis van het woord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

SIEM SCHANS, door Annie Sanders.
Aantal blz. 206; prijs f 2,90; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Siem Schans komt uit een ongelukkig
gezin. De vader drinkt en moeder kan het ook
niet meer recht houden als vader wegloopt_
Wanneermoeder sterft komen Siem en zijn
twee zusjes bij een oud-oom op de boerderij.
Door toedoen van de bovenmeester komt Siem
een jaar lang in een gezin in de stad, waar hij
allerlei avonturen beleeft. Daar maakt hij ook
het sterven van zijn vader mee, die onder een
auto gekomen is. Siem heeft een moeilijk karakter, doch wordt door mensen omringd, die
hem begrijpen. Slem toont zijn goede hart, wanneer hij het leven in de stad op wil geven, om
zijn oud-oom te helpen.
Conclusie: Een vlot geschreven boek. Vooral
de karaktertekening van Siem Schans is heel
goed. Het heeft opvoedende waarde in christelijke zin.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

MET KAREL MARTEL TEGEN MOREN
EN HEIDENEN, door H. te Merwe.
Aantal blz. 178; prijs f 1,90; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 15 jaar.
Inhoud: De edeling Epping vlucht met zijn
gezin uit Friesland voor de haat en de wrok
van het tegen het Christendom zich verzettend
heidendom. Hij bepleit bij Karel Martel de zaak
der Christen-Friezen en ontvangt de belofte van
hulp, zodra de Moren teruggedrongen zijn. Als
de Moren verslagen zijn, trekt Karel Martel
tegen de Friezen op. De belagers in het Zuiden
en in het Noorden, die het Christelijk geloof bedreigen, worden beide overwonnen.
Conclusie: Geschiedkundig boek met als onderwerp: De strijd op leven en dood van Christendom met heidendom. Het is een boek, dat
door de grotere jongens met plezier zal gelezen
worden. Tamelijk veel drukfouten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

ALWIN, DE KOOPMANSSLAAF,
door H. te Merwe.
Aantal blz. 155; prijs f 3,25; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 12—.14 jaar.
Inhoud: Alwin, een vrije Bataaf, verdobbelt
zijn vrijheid en wordt verkocht aan een Romeinse koopman. Hierdoor komt hij in Rome
en maakt de brand van de stad mee. Door aanraking met Christenen komt hij ook tot het geloof in de Heere Jezus. Wanneer hij tweemaal
het leven van zijn heer gered heeft, laat deze
hem vrij. Alwin keert dan weer naar het Batavenland terug, doch als blijkt dat hij de goden
van zijn stam niet meer eert, wordt hij uitgestoten en aanvaardt dan de reis weer naar zijn
broeders.
Conclusie: Een mooi en goed boek, vol spanning. Geeft een goede kijk op de positie van de
jonge christenen in de heidenwereld.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN JAN HAAN TE GRONINGEN
Tal van nieuwe boekjes, ook vele herdrukken. Mooi uitgevoerd met aantrekkelijke bandontwerpen. Goed geïllustreerd uitgevoerd, dui
delijke druk met goede inhoud, voor allerlei
beurs, leeftijd. Ruime keus, boeiend en opvoedend. Doet spoedig uw keus en gebruikt daarbij
onderstaande recensies.
HET MUISJE, door Han Lisse.
Aantal blz. 16; prijs f 0,30; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Cor, een jongetje van 7 jaar, krijgt 5
centen, omdat hij Oude Bram geholpen heeft.
Hij koopt daarvoor stilletjes twee muizen
(snoep) en wil die op school onder 't werk aan
zijn vriendjes laten zien, die Oude Bram niet
hebben willen helpen. Door de Kerstvertelling
van de juffrouw ziet hij het boze van zijn plannetje in. Thuis bidt zijn moeder met hem om een
nieuw hartje.
Conclusie: De godsdienstige strekking (ook
kinderen hebben een zondig hart en moeten om
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vergeving en een nieuw hart vragen) is goed.
Het verhaal is heel eenvoudig en begrijpelijk
geschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.
KERSTFEEST IN DE ROEF,
door P. A. de Rover
Aantal blz. 16; prijs f 0,30; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 9-12 jaar.
Inhoud: Alex, het zoontje van schipper Pronk,
valt bij het luiken teren in het scheepsruim.
Dan komt Ds Temmink aan boord. Hij spreekt
over de Heere Jezus en bidt. De schipper en
zijn vrouw hebben door al hun zorgen en hun
armoede het bidden verleerd. Dominee nodigt
de schipper met zijn Vrouw en zoontje op het
Kerstfeest en zorgt ervoor, dat de arme mensen
van het nodige worden voorzien. Op het Kerstfeest, dat zeer sober en zonder kerstboom wordt
gevierd, staat Gods Woord in het middelpunt
en leert Alex bidden.

EEN ,,ZEE"
VAN BOEKEN EN BOEKJES VINDT U WEER IN ONZE
CATALOGUS 1952
U kunt voor alle leeftijden te kust en
te keur gaan.
Prijzen variërend van 30 tot 325 cent.
Verschillende herdrukken en nieuwe.
Bestel spoedig, om van tijdig bezit verzekerd te zijn.
Mocht U onze catalogus nog niet hebben, vraag die dan in uw boekhandel of bij:

Uitgeverij JAN HAAN -Groningen

Hallo, Zondagsschoolleiders!
Wij hebben nog een restant boekjes voor uitdeling op het Kerstfeest
tegen zeer gereduceerde prijs:
WILLY EN HET HERTEJONG, door Jac. Overeem
f 1,25
mooi geïllustreerd, gebonden
DE KLEINE ZWERVER, door Jac. Overeem
geïllustreerd, stevig gebrocheerd
- 0,60
DE GESCHIEDENIS VAN KLEINE DORA,
door Jac. Overeem, eveneens geïllustreerd,
- 0,60
fleurig omslag
JOKE EN HET BLAUWE BORDJE, door
Miep Vermeulen, in prachtb., mooi geïllustreerd
- 0,75
door J. W. Ooms
Wie eerst komt, eerst maalt! Wij móéten schoon schip maken
Doet spoedig Uw bestelling.

Uitgeverij „Flevo"

Voorthuizen
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Conclusie: Een kostelijk verhaal, geschreven
door iemand, die de juiste sfeer weet te scheppen en geen preekjes nodig heeft om een waarlijk Christelijk boekje te schrijven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

'T KWAM TOCH WEER GOED,
door Joop van de Weg.
Aantal blz. 16; prijs f 0,30; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Gerrie leest op de stoep van het
burgemeestershuis het boekje, dat ze op school
heeft gekregen. Een jongen van een andere
school, Gijs, neemt 't haar af. Thuis leest Gijs
het Kerstverhaal uit het boekje, hij begrijpt niet
alles en vraagt zijn moeder er meer van te vertellen, die er echter ook niet veel van weet,
maar „in de kerk kun je er van horen-. Uit
nieuwsgierigheid gaat hij bij de kerkdeur staan.
Daar ziet Gerrie hem. Gerrie's vader neemt
hem mee de kerk in. 's Middags mag hij bij
Gerrie in huis komen en hoort het Kerstevangelie. Zo leert hij de Heere Jezus kennen. Dan
is hij — net als Gerrie
Gods kind.
Conclusie: Het verhaal, kinderlijk-eenvoudig
verteld, doet onwaarschijnlijk aan. In godsdienstig opzicht wat oppervlakkig.
Eindoordeel: aanbevolen.

A. Duyser.
Aantal blz. 20; prijs f 0,35; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Jan gaat als logé vliegeren met z'n neefje Bram. Ze schrikken van 'n 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 gebed om uitkomst
wordt verhoord. Hun ongehoorzaamheid wordt
gestraft en beleden. Ze bidden om vergeving.
Conclusie: Een goed jongensboekje, dat graag
gelezen zal worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE VERLOREN VLIEGER, door

'T WAS MAAR EEN KLEINE NIETSNUT,
door M. C. Capelle.
Aantal blz. 24; prijs f 0,40; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 7 jaar.
Inhoud: Een zendeling neemt uit een dorp
een verlamd meisje mee. Van haar lamheid kan
ze niet genezen warden, maar zij krijgt een
wagentje, waarin zij rijden kan. Ze wordt nu
opgevoed in de christelijke prediking en krijgt
onderwijs op school. Na haar doop neemt ze
actief deel aan het werk der zending en komt
in haar geboortedorp terug.
Conclusie: Een eenvoudig zendingsverhaal,
dat iets laat zien van de armoede van het heidense leven en vertelt van het werk om door
prediking en onderwijs en verzorging van zieken heidenen te winnen voor de Heere Jez
Dit boekje kan de kleine kinderen vroeg leren
belangstelling te hebben voor het zendingswerk.
Een beetje meer spanning in het verhaal zou het
boekje nog waardevoller hebben gemaakt.
Eindoordeel: aanbevolen.
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DUIFJES, door Agnes van Driel.
Aantal blz. 32; prijs f 0,40; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Piet en Wim zijn samen op een boerderij geweest, waar ze o.a. de duiven mochten
voeren. Wim krijgt op weg naar huis een ongeluk; het zoontje van de boer reed hem met
z'n fiets omver. Nu moet Wim met gekneusd
been rust houden. Hij krijgt van het zoontje van
de boer twee duiven. Piet laat die per ongeluk
wegvliegen. Eerst ontkent hij, maar later bekent
hij het en vraagt om vergeving. De duiven
komen terug.
Conclusie: Aardig geschreven verhaaltje over
twee jongens uit een christelijk gezin; maar natuurlijk een gezin met zonden en gebreken. Geen
speciaal Kerstverhaal.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET NESTJE AAN DE MUUR,
door Jan van Groningen.
Aantal blz. 24; prijs ƒ 0,40; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Twee merels bouwen een nestje op
een plankje, dat Berts vader, 'een schoenmaker,
aan de muur heeft bevestigd. Bert volgt de bewegingen van de vogels. Als er jongen zijn, dan
steelt Gerrit van de timmerman de jonge vogeltjes váói ze uitvliegen en stopt ze in een konijnenhok. Bert hoort dit, als hij de schoenen
van de dominee weg moet brengen. Hij gaat
naar het hok en laat de merels wegvliegen. Hij
moet vluchten en raakt de schoenen, die hij in
een gangetje had laten staan, kwijt. Vader gaat
mee naar Gerrit en wijst Gerrit op de alwetendheid Gods.
Conclusie: Eenvoudig verhaaltje. Geen kerstboekje. Het verhaaltje leent er zich niet toe de
kinderen iets van het Evangelie bij te brengen.
Het bevordert de liefde tot Gods schepping.
Eindoordeel: aanbevolen.
TOEN VADER MET VERLOF KWAM,
door N. M. Schouten.
Aantal blz. 30; prijs f 0,40; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 6-10 jaar.
Inhoud: De vader van Kees is matroos. Deze
komt vijf dagen met verlof naar huis. Juist
evenwel als de Kerstvacantie van Kees begint
moet vader weer weg. Bij het vertrek verstuikt
vader zijn enkel, zodat hij thuis moet blijven.
Dat feest duurt evenwel niet lang, want de
Rode Kruis-auto komt vader weer weghalen.
De dag voor Kerstfeest mag hij evenwel weer
naar zijn gezin terug. Nu vieren ze samen
Kerstfeest. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een zeer eenvoudig verhaaltje,
waar niet al te veel spanning in zit. Het godsdienstig element is minimaal. Over de betekenis
van het Kerstfeest wordt haast niet gesproken.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

EENS ZUSJE VOOR DRIE—MAANDEN,
door Wim Broos.
Aantal blz. 53; prijs f 0,65; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 9 jaar.
Inhoud: Een Oostenrijks meisje, Hilde, komt

in huis bij de familie Bergman. Het enige dochtertje Marijke is eerst wel lief voor Hilde, maar
als ze merkt, dat ze nu veel dingen met Hilde
moet delen, wordt zij jaloers. Hilde mag niet
met haar mooie pop spelen. Het komt zo ver,
dat Marijke Hilde een duw geeft, wanneer ze
op Marijke's step rijdt. Hilde valt en komt in
het ziekenhuis terecht. Dit brengt Marijke tot
nadenken. Ze ziet in, dat ze verkeerd gehandeld heeft en vraagt vergeving, Met Hilde
wordt het weer goed.
Conclusie: Strekking goed. Geen kerstverhaal,
maar toch geschikt voor uitdeling op het Kerstfeest. 't Is een mooi verhaal. Er wordt gewezen
op de noodzaak van bekering.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE VLUCHT VAN WOLFSOOG,
door Piecky de Jong
Aantal blz. 60; prijs f 0.75; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Wolfsoog wordt met zijn vader, de
Grauwe Arend, in de savannah overvallen door
een bende bandieten. Granwe Arend wordt gewond, zijn stamgenoten schieten de bandieten
dood en redden hun opperhoofd. Wolfsoog
wordt, na een wilde vlucht in het Rotsgebergte
gevonden door een dokter en zijn vriend Tom.
In het doktershuis, waar Wolfsoog liefderijk
wordt verpleegd, leert hij de God der bleekgezichten kennen, zodat hij ook zijn stamgenoten
van Hem kan vertellen.
Conclusie: Een boeiend verhaal met onbevredigend shit. Het verhaal is niet af. Het hoofdbezwaar is, dat de naam van de Heere Jezus
niet eens wordt genoemd, alsof er buiten Hem
verlossing kan zijn.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ROEKMINAH, door J. Bik-Meima.
Aantal blz. 60; prijs f 0,85; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 9 jaar.
Inhoud: Door een aardbeving verliest Roekminah haar vader en door een ongeluk haar
moeder en zusje. Ze wordt liefderijk opgenomen
door een oom en tante, die Christenen zijn. Hier
komt zij in aanraking met het Evangelie. Tijdens een bezoek aan haar zieke grootvader
wordt ze ontvoerd door haar oom Soleiman,
die haar in overleg met haar grootvader Mohammedaans zal opvoeden. Tijdens inkopen op
de passar ziet ze de kokkie van haar oom Soeparman. Verwaarloosd en ziek komt ze terug. Als
ze beter is, wordt ze na het Paasfeest gedoopt.
Conclusie: Het boek laat goed zien de duisternis en de vijandschap van het heidendom.
De godsdienstige strekking is oppervlakkig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DIE ELS TOCH... door J. W. Grisnigt.
Aantal blz. 61; prijs f 0,85; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Els is de schuldige, dat Lineke, haar
vriendin, in dolle pret in de sneeuw zodanig
haar been bezeert, dat ze niet naar het Kerstfeest kan. Na afloop van het Kerstfeest verliest
Els Lineke's pakje, dat gelukkig door een postbode gevonden wordt. Els verzwijgt al haar

verkeerdheden. Tenslotte moet het hoge woord
er uit en alles komt in het reine.
Conclusie: 't Verhaal leert, dat we niet in de
eerste plaats aan onszelf moeten denken.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET KAMERPLANTJE, door Louis Speyer.
Aantal blz. 64; prijs f 0,85; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Doordat een oude buitenplaats weer
opnieuw bewoond wordt, verliezen de jongens
hun voetbalterrein. Nu begint een periode van
geplaag en gesar, onder aanvoering van de
grootste belhamel Nolles. De bewoonster wordt
spottend „het kamerplantje" genoemd, omdat ze
door ziekte aan haar kamer gebonden is. De
jongens gaan zelfs zo ver, dat de zoon van
mevrouw gedood wordt door de schuld van de
jongens. De oude mevrouw is wel heel bedroefd, maar nodigt de jongens uit en viert dan
Kerstfeest met hen. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een vreemd boekje. Onwerkelijk.
Gemene kwajongensstreken, die niet door de
politie voldoende worden gestraft. Oude dame
een mooie figuur, maar te mooi. Zondag niet
geëerd (breien en reizen). Zondebesef zeer oppervlakkig.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
ALS DE KAARSJES, door Gé Verhoog.
Aantal blz. 75; prijs f 0,95; in slappe omslag;
meisjesboek.
Inhoud: Jenny, dochtertje van een weduwe,
die met wassen en strijken de kost verdient,
heeft 't moeilijk op school In voelt zich achteruitgezet door haar klasgenootjes van betere
stand. Een er van wil verpleegster worden,
maar wordt door haar moeder er op gewezen,
dat dat zelfverloochening kost. Moeder wijst er
op, dat ze als een kaarsje brandend in de nacht
moet zijn. Na veel strijd leert ze het: zo vraagt
ze Jenny mee te logeren bij Oma in de kerstvacantie. Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: Een aardig geschreven meisjesboek. De gedachte van zonde en genade ontbreken niet geheel. De algehele strekking is ongetwijfeld: wees een licht voor anderen. Is
echter niet bepaald een christelijk boek. De
Kerstvacantie is er wel wat bijgesleept.
Eindoordeel: heel matig aanbevolen.
WOUTER HARMSEN, DE GEUZENJONGEN,
door P. de Zeeuw J.Gzn (E. Gerdes naverteld)
Aantal blz. 102; prijs f 1,50; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Door toedoen van Wouter Harmsen
is Antoine Moreau uit Vlaanderen gewonnen
voor de Reformatie. Gevlucht uit zijn woonplaats, vestigt hij zich te Leiden, waar de
vriendschap met Harmsen wordt vernieuwd en
verstevigd. Diego, een Jezuiet, lokt Antoine
zeer listig door allerhande machinaties in de val
in casu in de gevangenis van Doornik. Wouter
Harmsen en enkele vrienden en soldaten werken
druk aan de redding van Antoine, met wie ze
op vernuftige wijze in geregeld contact staan.
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Maar de pogingen worden zeer belemmerd door
de waakzaamheid van de inquisitie. Tenslotte
wordt de bevrijding gewaagd. Tijdens een hevig
vuurgevecht met de handlangers van de Inquisitie sneuvelt aan de ene kant o.a. Diego,
maar aan de andere zijde ook Antoine, om wie
alles was begonnen.
Conclusie: Een spannend jongensboek van
Gerdes naar historische gegevens, boeiend en
minder breedsprakig oververteld door de
Zeeuw. De strekking is vooral standvastig te
zijn in het geloof en trouw aan de vrienden om
des geloofs wil. Ik vind de typering van het reformatorisch geloofsstandpunt, juist tegenover
de Roomse goede werken-leer, minder geslaagd
in de volgende zin op pag. 9: „en dat er daarom
voor een zondaar niet meer te doen valt, dan in
Jezus te geloven."
Eindoordeel: ,warm aanbevolen.

WOUTER HARMSEN, DE GEUZENJONGEN
Verhaal uit de Spaanse tijd naar E. Gerdes.
Opnieuw verteld door P. de Zeeuw J.Gnz.
Aantal blz. 111; prijs f 1,50; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Prachtig heeft de schrijver het oude
verhaal van Gerdes opnieuw verteld voor onze
jongens. De ouderen herinneren zich het boeiende boek van Gerdes: Het huis Wijngaerde, nog
wel. We ontmoeten hier Wouter Harmsen de
Geuzenjongen als rondtrekkend predikant. Spannend wordt de ondergang van het huis „Wijngaerde- beschreven; de gierige huismeester, Joris Ruik, Geert Heiman en de andere hoofdpersonen zullen nog lang in de herinnering van
de lezers blijven leven. Vooral de ontknoping
van het drama, dat zich eens op Wijngaerde
heeft afgespeeld, zal de aandacht in volle spanning houden.
Conclusie: Een prachtig boek voor onze jongens. Een stuk vaderlandse geschiedenis wordt
op deze wijze zeer prettig gerepeteerd. Niet minder dan de ouderen eens genoten hebben van
de „ouderwetse- Gerdes-uitgave, zullen onze
kinderen het doen van deze nieuwe bewerking.
Godsdienstige strekking is goed. De ouderen
zullen het nog wel eens weer willen, lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.

URKER HEIN WIL ;VAREN,
door Gé Verhoog.
Aantal blz. 90; prijs f. 1,90; gecartonneerd;
jongensboek, leeftijd ± 13 jaar.
Inhoud: Hein, de jongste zoon van een Urker
visser, wil zelf ook visser worden. Hij moet
echter aan de wal blijven en wordt knechtje bij
een bakker. Als verstekeling maakt hij toch een
reis met zijn vader mee. Bij z'n terugkomst blijkt
dat z'n moeder heeft gehuild en Hein blijft dan
aan de wal. Omdat hij echter z'n werk gedachteloos doet, wordt hij ontslagen en mag dan
toch naar zee.
Conclusie: Een prachtboek voor onze jongens.
Gezond gezinsleven. Het Woord des Heeren in
volle ere. Een enkel ruw woord, maar godsdienstig en paedagogisch heel goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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DIE ZONNIGE ZOMERVACANTIE,
door D. Menkens-v. d. Spiegel.
Aantal blz. 86; prijs f 1,90; gecartonneerd;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 13 jaar.
Inhoud: Het onderwijzersgezin Brouwer ruilt
met collega van woning. De Brouwers komen
4 weken in Rietlanderbroek, een gehucht ergens
aan een dijk, waar grote plassen gelegenheid
geven tot zwemmen, zeilen en roeien. Zelfs de
oudste, die eerst niets van dat „gat- wil weten,
heeft nog nooit' zo'n vacantie gehad. Maar 4
weken aaneen stralend zomerweer is ook ongekend. Gebruik van Heer (blz. 64).
Conclusie: Vlot, luchtig verhaal, goed verteld. Algemene strekking. Godsdienstige strekking ontbreekt totaal; begrip zonde ontbreekt
ten enenmale: „we praten er niet meer over,
voortaan verstandiger zijn." M.i. niet geschikt
voor Z.S.lectuur.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

DE DIEF VAN COLOSSE,
door D. J. Douwes.
Aantal blz. 87; prijs f 1,90; gecartonneerd;
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Hoofdpersoon is Onesimus, de slaaf
van Filémon, die van zijn meester wegvlucht.
Hij besteelt zijn meester en komt na omzwerving
op zee terecht. Het schip weet aan zeerovers te
ontkomen. Als hij in Caesarea voor reparatie
van het schip verblijft, wordt hij herkend en
komt in aanraking met Paulus, die het middel
mag zijn van zijn bekering.
Conclusie: Een bijbelverhaal in romanvorm,
dat niet altijd recht doet aan de bijbelse gegevens. Veel uitdrukkingen zijn onschriftuurlijk
en ruw.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

DE SPEELMAN VAN PETRUSBURG,
door J. F. Stulp.
Aantal blz. 167; prijs f 3,25; gecartonneerd;
jongensboek, leeftijd ± 13 j.; niet geïllustreerd.
Inhoud: Boer Bloemhof is een ongemakkelijk
man. Dit ondervinden vooral Sjirk Jellema en
de vioolspeler Arie. Maar de naastenliefde van
Arie wint het van de hardvochtigheid van de
boer, op wiens terrein Arie met zijn woonwagen
staat. De hulp van Arie, wanneer een hollend
paard van de boer gegrepen wordt, brengt een
verandering ten goede, vooral omdat de dochter
van de boer hierbij betrokken is.
Conclusie: Dit verhaal zal door de jongens
met spanning gelezen worden. De godsdienstige
ondertoon is goed. De tegenstelling van hardvochtigheid en naastenliefde wordt goed uitgebeeld.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HELDEN IN DE POOLNACHT,
door Hein Kray.
Aantal blz. 170; prijs f 3,25; gebonden, geen
mooi papier; jongensboek, leeftijd ± 16 jaar.
Inhoud: Kapitein Hall leeft twee jaren tussen
de Eskimo's en past zich geheel aan bij hun
gewoonten. Op de tweede tocht naar de open
Poolzee sterft Hall. Het schip raakt vast in het
ijs. Verschrikkelijke avonturen worden beleefd

op de ijsschotsen. Christen-Eskimo's maken de
anderen beschaamd. Als door een wonder worden allen gered. Gebruik van Heer een enkele
keer.
Conclusie: Zeer leerzaam boek, maar niet geschikt voor uitdeling op de Z.S.
Eindoordeel: niet aanbevolen voor het Z.S.werk.
STANLEY, DE PADVINDER,
door P. de Zeeuw.
Aantal blz. 163; prijs f 3,25; gebonden; jongensboek.
Inhoud: De beroemde ontdekkingsreiziger
Stanley trekt dwars door Centraal-Afrika op
zoek naar Emir Pacha, de gouverneur van de
Equatoriaalprovincie. Deze verkeert in moeilijke omstandigheden, daar hij omringd is van
vijanden. Na veel avonturen en ongelooflijke
moeilijkheden weet de expeditie van Stanley
hem uit zijn benarde positie te verlossen.
Conclusie: Het godsdienstige element komt
niet tot zijn recht. De beschrijving is niet levendig en de stijl slordig, de taal hier en daar plat.
De vele vreemde namen van personen en plaatsen werken verwarrend.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE WAAGMEESTER VAN DELFT,
door J. Smelik.
Aantal blz. 223; prijs f 3,25; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 12 jaar en ouder. Een verhaal uit de 16de eeuw.
Inhoud: Wout Lievensz, de Waagmeester van
Delft, is heftig gekant tegen de „nije leer" en
strijdt er met alle kracht tegen, ook wanneer
zijn gezin al tot de Reformatie is overgegaan.
Later wordt hijzelf een vurig aanhanger, wat
verbanning tengevolge heeft. Hij wordt kapitein
van een Geuzenschip en maakt de verovering
van Den Briel mee.
Conclusie: Een goed boek, dat de moeilijkheden van de aanhangers der Reformatie ons
nog weer eens doet herleven. Eigenaardig doet
aan het wisselend gebruik van Heer en Heere.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Nog uit voorraad leverbaar:
CHRISTUS EN ZIJN BRUIDSKERK
door Ds E. VAN MEER, Em. Ned.
Herv. Predikant te Utrecht. Prijs f 4,95

LICHT OVER UW PAD (5e druk)
door Ds J. VAN SLIEDREGT, Ned.
Herv. Predikant te Ede. Prijs f 1,25

ENKELE HOOFDPUNTEN UIT
DE LEER VAN Dr KARL BARTH
(2e druk)
door Ds J. VAN DER HAAR, Ned.
Herv. Pred. te Waddinxveen. Prijs f 1,50

Drukker-Uitgever J. BOUT - Huizen
Ceintuurbaan 32-34 - Tel. 293 - Giro 177897

De NAJAARSSTREEKVERGADERING
van de STREEK ROTTERDAM
zal D.V. gehouden worden op Zaterdag 15
November 1952 in het gebouw „De Samaritaan", Linker Rottekade 99: te Rotterdam-C.
Aanvang half drie.
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, de eerw. Heer
A. Heemskerk
2. Notulen
3. Onderwerp: „Het Kerstboekje en zijn betekenis", door dhr J. W. Grisnigt te RotterdamHillegersberg.
4. Bespreking van het onderwerp
5. Verkiezing van een Streekpropagandist(e).
Het Streekmoderamen stelt voor:
a. Mevr. v. d. Graaf-Korteweg, R'dam-N.
b. dhr Vonk, Rotterdam-Kralingen.
6. Voorstel van het Streekmoderamen tot split' sing van de Streek Rotterdam.
7. Rondvraag en sluiting.
De opkomst tijdens de Voorjaarsstreekvergadering was prachtig. Fijn, dat de belangstelling
voor het Streekwerk toeneemt. Nu wacht ons
een actueel onderwerp, wat niemand onzer gaarne zal missen. U allen van harte gegroet en tot
ziens op de -samenkomst in de Maasstad.
Uw streeksecretaris J. C. Uithol.
Vlasakkerstraat 70, 's-Gravenhage.

AAN ONZE KERKERADEN
Niet alle Herv. (Geref.) Kerkeraden
zijn reeds lid van onze Z.S.Bond. Dat
is jammer! Waarom sluiten zij niet aan?
Onze Z.S. verrichten kerkelijke arbeid
en verwachten daarom steun van onze
Kerkeraden.
We hopen, dat al onze Kerkeraden lid
van onze Bond zullen worden. De conper jaar.
tributie is slechts f
ONZE ZONDAGSSCHOLEN
Zijn al onze Z.S. reeds lid? Zo niet?
Dan treden ze toch spoedig toe? Contributie is slechts f 3,—. per jaar.
LEIDERS(STERS)
Niet alle leiders(sters) zijn persoonslid á f 1,50 per jaar. Waarom niet?
We behoren toch bijeen? Hoe meer
leden onze Bond heeft, des te beter kan
de Bondsleiding tot haar recht komen.
Ieder lid ontvangt het Z.S.blad gratis.
Opgaven te zenden aan
HERV. BONDSBUREAU
te Hilversum.
183

HIERONDER VOLGEN ENKELE

Zondagsschooluitgaven
DIE VOOR DE A.S. KERSTFEESTVIERING VAN NUT
KUNNEN ZIJN
ROOSTER A-B-C zijn verschenen. Om tijdig de roosters in
Uw bezit te hebben, doet U goed reeds nu te bestellen 12 cent
KERSTLIEDEREN bundeltje 1-2-3-4 (4 bldz.) te gebruiken
2% ct

bij het leren van Kerstliederen

ZING EEN LIED! Een bundeltje met 65 christelijke liederen 30 cent
FEESTLIEDEREN. Kerst-, Paas- en Pinksterliederen in één
f 1,—
bundel en van 4-stemmige muziek voorzien
BUNDEL KERSTVERHALEN. De bekende bundel met zes
f 0,50
verhalen tegen halve prijs. Maak hier gebruik van! .
10 cent
LOSSE VERHALEN uit deze bundel
BELOFTEN AANGAANDE DE MESSIAS, blaadje 1 en 2
100 ex. f 2,—
DE KERSTGESCHIEDENIS (Lucas 2 : 1-20) om te leren
100 ex. f 2,—

DE LIJDENDE BORG (Jesaja 53) om te leren . . 100 ex. f
LEERLINGKAARTEN A. In 1 week al de adressen van de
kinderen in Uw bezit
100 ex. f 2,—
GEZINSKAARTEN, idem voor ieder gezin . . 100 ex. f 2,—
CONVOCATIEKAARTEN voor het uitschrijven van vergaderingen. Met de ingevulde agenda als drukwerk (2 ct)
100 ex. f 2,—
te verzenden
DIPLOMA'S in kleurendruk bij het verlaten van de Z.S.
f 0,20
mede te geven
KLASSEBOEKJES voor het opnemen van naam en adres der
kinderen en vermelden van aantekeningen . . . . . f 0,20
HANDBOEK STOCK-RENKEMA-WATERINK voor het
vertellen onmisbaar, 2 dikke, gebonden delen . . . . f 25,ALBUMS VOOR BELONINGSPLAATJES. De eerste oplage was in zeer korte tijd uitverkocht. Een 2e oplage
ligt gereed. Haast U en bestelt nog heden een flinke hoeveelheid. Nietheid, ordelijk, blijvend en evangeliserend.
Prijs per stuk 25 cent

Beloningskaartjes, platen, ansichtkaarten, mapjes Z.S.kaartjes, mappen
met gekleurde platen, mappen met gekleurde kaarten, Verzuimkaarten,
Gulden regels, enz.
Bestellingen aan:

HERVORMD BONDSBUREAU
I
Nassaulaan 42 - Hilversum
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Zondagsscholen. Dat is een telkens terugkerende gewoonte. Ze ontvangen
een diPlorna, een bijbel, een boek, of
iets dergelijks. Men neemt afscheid en
de ouderen worden weer door jongere
kinderen vervangen.
Nu wordt er door,vele Z.S. een grote
fout gemaakt. Men laat de kinderen
los, zonder te weten, wat er verder met
hen gaat gebeuren. Dit is niet goed.
De Z.S., die de kinderen zo laat vertrekken is oorzaak, dat de bereikte resultaten weer in korte tijd verdwijnen.
De kinderen moeten aan andere instanties overgegeven worden. Betreft
liet voornamelijk kinderen uit onkerkelijke, wereldse gezinnen, dan geeft
men ze aan een evangelisatie-commissie over, die zich verder met deze jeugd
inlaat. Men richte jeugdclubs op, waar
de kinderen, naast de bijbelse vertelling, met allerlei handenarbeid bezig
gehouden wordt. Het vertellen van de
Bijbelse geschiedenis blijft nog hoofdzaak. Zachtjes aan moeten de kinderen
meer tot zelfstandigheid komen door
het maken van onderwerpen.
Zijn de jongens en meisjes, die de
Z.S. verlaten, uit Christelijke gezinnen,
dan worden zij aan de leiders(sters)
van de Knapen- en Jonge Meisjesverenigingen overgegeven. Deze zetten 't
werk voort en zetten de jongelui zachtjes aan aan de studie.
Om zo weinig mogelijk kinderen
kwijt te raken verdient het overweging
om met de leiders (sters) der jeugdverenigingen een nauw contact te onderhouden en ze bij het afscheid nemen
der kinderen van de Z.S. uit te nodigen
om de vertrekkende kinderen over te
nemen.
De ex-Z.Skinderen moeten direct
als lid der jeugdverenigingen ingeschreven worden, zo nodig onder overreiking van een overgangsdiploma. Zodoende voorkomt men het spoorloos
verdwijnen van velen. Neemt daarom
zo spoedig mogelijk contact met de
jeugdleiders(sters) op en geeft de Z.S.
jeugd in veilige handen over.
Mochten er nog geen jeugdverenigingen bestaan, richt dan zelf, of met
behulp van anderen deze noodzakelijke verenigingen op. Nalatigheid straft
de jeugd en benadeelt het kerkelijke

leven. Bij de betrokken Bondsbesturen
van Kn.V. en J.M.V. kunnen alle in,
lichtingen gevraagd worden.
NIEUWE LEDEN
Kerkeraad: De Kerkeraad te Tholen.
Persoonsleden: S. Hoogwerf te Ouderkerk a.d. IJssel; Jo Sterrenburg te
Krimpen a.d. Lek; W. Vlasblom te
Ridderkerk; mej. F. Trouwborst en P.
J. Kaars te Gouda; mej. M. Slot te
Putten; A. Hoogeveen en C. Fijan te
Bleiswijk; J. de Bruyn te Krimpen a.d.
Lek; mej. P. Christ te Gouda; mej. A.
Scholten, mej. Nymeyer, mej. D. Boer,
mej. Meppelink, mej. A. en F. Ballast,
J. van Zwol, J. Stoter, G. van Goor te
Hoogeveen; J. van Roekel, mej. van
Doorn, mej. A. Oskam te Veenendaal;
A. A. Oudenaarden te Hazerswoude;
C. Oppelaar te Utrecht; J. Gijsbert te
Leerdam; D. Vis te Nieuwerkerk a.d.
IJssel; mej. S. Elskamp te Zeist; A. de
Redelijkheid te Ouderkerk a.d. IJssel.

HET IS EEN GEHEIMPJE
door A. van Vliet-Ligthart Schenk
Aantal blz. 32; prijs 45 ct; in slappe omslag,
geïll.; meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar. Uitgave
Meinema, Delft.
Inhoud: Joke gaat naar school. Ze neemt op
zekere keer stil twee kleurpotloden mee om er
thuis mee te kleuren (niet om ze te houden).
Toch is ze er niet gerust over. Ze neemt ze de
volgende morgen weer mee en vertelt alles aan
de juffrouw. Een knikker, die ze per ongeluk in
de collectezak doet, komt in handen van een
ander kind. Het geheimpje, dat door Joke bewaard moet worden, is dat ze een broertje of
zusje krijgt. Ze krijgt ze beide.
Conclusie: Hoofdthema is: de Heere hoort het
gebed, al lijkt het soms anders. 't Verhaaltje is
soms wat oppervlakkig. Toch kunnen we het:
Eindoordeel: aanbevolen.
POM EN HAAR VRIENDJES
door Frieda van Felden.
Aantal blz. 39; prijs 50 ct; in slappe omslag;
geïll.; meisjesboek, leeftijd ± 7 jaar. Uitgave
Meinema, Delft.
Inhoud: Pom gaat met enkele andere kinderen
eikels zoeken bij het kasteel. Ze raakt daarbij
haar teddybeer kwijt, wat ze pas merkt, als ze
weer thuis is. Vader gaat op zoek en vindt het
weer. Thema: de Heere zorgt voor alles:
Conclusie: Een heel aardig boekje voor de
kleintjes. Godsdienstige strekking goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DONKERE DAGEN IN 'T VEENLAND
door Jan' van Groningen.
Aantal blz. 61; gebonden; geïll.; prijs f 0,95;
jongens en meisjesboek ± 12 jaar. Uitgave
Meinema, Delft.
Inhoud: Ate Wolma vangt in verboden viswater een vis voor z'n zieke moeder, die er
niet meer van kan eten, omdat ze, als hij thuiskomt, stervende is. Na haar dood komt er in
het gezin een huishoudster, tante Aaf, die door
haar optreden 't verlies van Moeder vooral bij
Ate sterk doet gevoelen. Als Ate 't eens voor
zijn, zusje opneemt, komt hij met tante Aaf in
botsing. Ate loopt weg, wordt weer thuis gebracht en belooft haar weer te gehoorzamen,
wat hij ook doet. Tenslotte breken, met het
vertrek van tante Aaf en de komst van moeders zuster voor de kinderen betere dagen aan.
Conclusie: Een goed boek, met een goede
opvoedende strekking. Karaktervormend. Ate's
redeneringen gaan die van een elfjarige jongen
wel iets te boven. Godsdienstige inslag goed.
Daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Bijbelse plaatjes serie 5, 24 en 25,
door J. H. Isings. Uitgave N.V. W.
D. Meinema te Delft.
In pakjes van 30 verschillende plaatjes verkrijgbaar. Mooie afbeeldingen, uitbeeldend allerlei geschiedenissen, met kort onderschrift.
Prijs 55 cent per pakje.' Bij 10 pakjes à 50 cent.
We willen ze gaarne in uw belangstelling
aanbevelen.

Diploma 4. Uitgave N.V. W. D.
Meinema te Delft.
Een eenvoudig model met opschrift: Uw
Woord is een lamp voor mijn voet, te gebruiken
om bij het verlaten -van de Z.S. af te geven.
Prijs 30 ct. Bij 50 ex. 25 ct. Bij 100 ex. 22
ct.

ORGODiscrcieniECIWS
Streek Zwolle. De najaarsstreekvergadering
van .de streek Zwolle, gehouden 25 October
'52, werd geopend met het zingen van Psalm
36 : 2, waarna de voorzitter voorgaat in gebed
en vervolgens leest Psalm 105: 1-11 en 37—
einde. De voorz. heet nu allen hartelijk welkom en houdt een korte inleiding n.a.v. het
voorgelezen Schriftgedeelte. Hierna worden de
notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Daar de inleider van de Z.S. uit Tolbert wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, houdt mevr.
Landman-Penninkhof uit Kampen een vertelling over „De rust in Kanaan". Met veel belangstelling wordt naar deze vertelling geluisterd. Vragen over dit onderwerp zijn er niet,
zodat we overgaan tot de pauze, waarin de
contributie wordt geïnd en een gedeelte van de
reiskosten vergoed. Ditmaal bedroeg het voor
elke Z.S. het boven f 2 betaalde bedrag aan
reiskosten aan 4 personen. Vorige malen was

dit aan 2 personen. Het bestuur had dit besloten
ter bevordering van een grotere opkomst. Helaas was dit niet het geval', vermoedelijk in
verband met de jaarvergadering van de Mannenbond, die op diezelfde dag in Utrecht gehouden werd.
Na de pauze zingen we Psalm 25 : 2, waarna
de eerw. heer van 't Veen uit Kerkenveld een
inleiding houdt over „Richtlijnen. voor de leiders(sters) van onze Z.S." De voorz. zegt am.
dat voor het vertellen regelmatig oefenen in de
bronnen van de Bijb. Gesch. enz. nodig is, maar
hoofdzaak is de Bijbel. Laten we God vragen
om Zijn wijsheid in al ons Z.S.werk. Op uitvoerige wijze worden de punten, die staan in
het Octobernummer van „Onze Herv. Zondagsschool" naar aanleiding hiervan behandeld. Tevens wordt gewezen op de belangrijkheid van
het zingen met de kinderen.
Verschillende' vragen komen naar voren, die
door de voorz. op duidelijke wijze beantwoord
worden.
Hierna wordt overgegaan tot de bestuursverkiezing. Aftredend zijn dhr A. de Bok uit
Kampen, penningmeester, en dhr H. Wielink
uit IJsselmuiden, voorz, van de propagandacommissie. Zij zijn herkiesbaar. Uit de vergadering komt de vraag: Is het niet beter personen van verschillende plaatsen in het bestuur
te hebben? Dit met het oog op vertegenwoordiging van de hele streek in het bestuur. Voorgesteld wordt hoofdelijke stemming. De 'verdere
vergadering is hier niet voor en de heren de
Bok en Wielink werden bij acclamatie herbenoemd. Zij nemen de benoeming aan.
Tijdens de rondvraag verzoekt een Z.S. met
het kiezen van de datum voor een streekvergadering rekening te houden met andere belangrijke kerkelijke gebeurtenissen, zodat niet twee
belangrijke vergaderingen op één dag vallen.
De voorz. verzoekt de vergadering onderwerpen, die men graag behandeld zag op streekvergaderingen, door te geven aan de secretaresse. Tevens even een berichtje als er iets is voor
de Hoofdbestuursvergadering met het Streekbestuur.
De voorjaarsvergadering zal D.V. gehouden
worden te Hoogeveen. Tolbert zal gevraagd
worden voor de vertelling te zorgen en Hoogeveen voor de inleiding. Met de bede, dat God
Zijn zegen aan deze vergadering wil verbinden,
en dat we in getrouwheid ons Z.S.werk mogen
verrichten, sluit de voorz. de vergadering. We
zingen nog Psalm 89 : 8, waarna dhr Wielink
voorgaat in dankgebed.
Aanwezig waren 33 personen, w.o. Kampen
4, Kerkenveld 4, Genemuiden 7, Grafhorst 1,
Hoogeveen 6, Nieuweroord 6, Wilsum 2, Ijselmuiden 3.
F. J. de Lange, secr.e.
Burg. v. Engelenweg 32, Usselmuiden.

ZIJN ALLE PERSONEELSLEDEN REEDS LID VAN
ONZE BOND?
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Overzicht van aanbevolen of warm
aanbevolen boekjes
UITGEVER G. F. CALLENBACH N.V. TE NIJKERK
No.
3
6
7
8
15
16
17
26
36
41
47
48
49
51
52
55
57
61
66
70
72
82
84
92

Titel:
Edith en Joost in de grote stad
De overwinning
Een omgewoeld tuintje
Jaapje' s verrassing
De grote veenbrand
Barendje maakt een schoolreisje
Marjan
Vier jongens en een polshorloge
Het zwarte poesje
Mineke durft wel!
Toen Baudieneke twaalf was
Jan en Janneke in Canada
Het muzikantenhuis
Een dag vol spanning
Vrienden
Kees Kroon
Mientje van Plotske
Het meisje uit de gele auto
Zon in het oerwoud
Dromelot
Het geheim van de grijze reismantel
Amieke
Eskimo-Boy
Jaap Holm en z'n vrinden

Schrijver (schrijfster)
Joop Naerebout
Greeth Gilhuis-Smitskamp
C. Th. Jongejan-de Groot
Emmy Blij-van der Kooi
Anne de Vries
Co v. d. Steen-Pijpers
J. L. Schoolland
Nel Verschoor-van der Vlis
W. G. van de Hulst
N. M. Schouten
Max de Lange-Praamsma
K. Norel
M. A. M. Renes-Boldingh
Nel Verschoor-van der Vlis
Joop de Witte
Jeanne Marie
Max de Lange-Praamsma
M. A. M. Renes-Boldingh
Dick van Wageningen
C. Th. Jongejan-de Groot
J. Roelink
C. Th. Jongejan-de Groot
Regina v. d. Hauw-Veltman
W. G. van de Hulst

blz.
16
24
24
32
32
40
40
48
48
56
61
64
64
64
64
80
80
80
80
96
96
110
128
205

Prijs
f 0,25
- 0,35
- 0,35
- 0,45
- 0,45
- 0,50
- 0,50
- 0,75
- 0,75
- 0,85
- 0,95
- 0,95
- 0,95
- 0,95
- 0,95
- 1,05
- 1,05
- 1,05
- 1,05
- 1,15
- 1,15
- 1,30
- 1,50
- 2,50

blz.
16
16
16
20
20
20
19
24
27
24
26
24
32
32
30
35
52
48
46
44
53
64
64
76
72
81
77

Prijs
f 0,30
- 0,30
- 0,30
- 0,35
- 0,35
- 0,35
- 0,35
- 0,35
- 0,35
- 0,40
- 0,40
- 0,40
- 0,40
- 0,45
- 0,45
- 0,45
- 0,50
- 0,50
- 0,60
- 0,60
- 0,65
- 0,85
- 0,85
- 0,95
- 0,95
- 1,10
- 1,10

FIRMA JAN HAAN N.V. TE GRONINGEN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
14
15
17
19
20
21
25
26
29
31
35
39
41
42
46
48
49

196

Titel:
't Kwam toch weer goed
Het Kerstfeest in de roef
Het muisje
0, die Janneke
Grootvaders klok
De verloren vlieger
Liesje van de meester
Het verloren paardje
Het nestje in de struik
't Was maar een kleine nietsnut...
Jan en Rietje vinden wat
Het nestje aan de muur
Duifjes
Jantina van de turfschuit
Mary en Marry
De gestolen schat
Mineke
Driebeek
Eerlijkheid beloond
Rondom een busje
Een zusje voor drie maanden
Die Els toch...
Het houten kistje
Wari van de Koeboes
Der zee ontrukt
De wonderdokters van Amersfoort
Van een wonderdokter en een potsenmaker

Schrijver (schrijfster):
Joop v. d. Weg
P. A. de Rover
Han Lisse
Louis Stadman
Gé Verhoog
A. Duyser
Wijmie Fijn van Draat
C. B. Drewes
J. W. Ooms
M. C. Capelle
Joop v, d. Weg
Jan van Groningen
Agnes van Driel
P. A. de Rover
W. v. d. Laan
N. Zwijnenburg
J. W. Grisnigt
Joh. Elzen
F. W. Staal
Joh. Elzen
Wim Broos
J. W. Grisnigt
J, Goedhart
G. van Heerde
Sibe van Aangium
Henk van Mussendorp
Henk van Mussendorp

53
54
55
57
60
62
63
66
67
68
72
73

Bieke's levenslied
Een schip in de dorpsvaart
Het geheim van de boshut
De waterreus
De torenklok zweeg...
Zulke galgebrokken toch
Aan de frontieren
Wouter Harmsen, de Geuzenjongen
Deel I: In de duinen
idem deel II: Uit de duinen
idem deel III: In Utrecht
Davina's eekhoorntje
Klavervier

Piet de Rover
J. de Haan
H. Lourense
P. A. de Rover
J. de Haan
J. de Haan
H. Kingmans
P. de Zeeuw J.Gzn.
Opnieuw verteld naar E. Gerdes
To van Thiel
Gerda Nefkens

104
92
94
87
97
80
110

1,10
- 1,20
- 1,20
- 1,20
- 1,25
- 1,35
- 1,40

94
113
110

- 1,50
- 1,50
1,50
- 1.50
- 1,75

144

FIRMA W. D. MEINEMA N.V. TE DELFT
No.
1
2
3
7
11
14
17
22
25
37
41
44
45
47
48
51
57
63
64
67
68
70
71
76
78
79
85
90
91
92
94
95
99
102
106
110
114
117
118
122
124
125

Titel:
't Is feest als moeder voor ons leest
Wim
Ah gaat in een dienstje
Zendingstocht
Een Hollands meisje in een Zwitsers
dorp
Emke's Kerstfeest
Een droeve en een blijde avond
Drie vriendinnetjes
Jobse
De dam aan de rivier
Het huisje op de heide
Het vat met de rode rand
Ina van de dokter
De erepoort
Toen Go bij oom en tante was
Van vriendinnen, vrinden en veel
vreugde
Haantje de voorste
Margeetje
De strijders van Smyrna
Vlechten-Ansje
De dappere ketellapper
Op „Lindenoord"
Woonwagens in het dorp
Zilvervosje
Margje wil een fiets
Een dappere „Coster" neemt Coevorden in
Siti, het waroengmeisje
De tuinman van Ferrara
Het weggeworpen toversnoer
Pieter Aertsz, de Geuzenschipper
Evert, de jonge schilder
Kees en Cas
De holle polsstok
De overwinnaars van Alexandrië
Huib, de sluikersjongen
De schrijnwerker van Zürich
Lambon
De zwarte tijgerin
Tóch chauffeur
't Sopraantje
Een Krimpense jongen achter zalmen
en walvissen
Met Karel Martel tegen Moren en
heidenen
Siem Schans

Schrijver (schrijfster)
Greeth Gilhuis-Smitskamp
A. van Vliet-Ligthart Schenk
Gr. Gilhuis-Smitskamp
H. te Merwe
H. Christina Koster

blz.
20
16
16
24

Prijs
f 2,50
f 0,25
- 0,25
- 0,25
- 0,35

H. Hoogeveen
H. te Merwe
Ina de Vries-van der Lichte
C. Th. Jongejan-de Groot
H. Henszen Veenland
F. L. Burg
Wieland Wouters
Annie Sanders
J. J. Frinsel
J. 1-1. Huisman-Schippers
P. Brouwer

24
24
28
32
36
40
48
48
48
48
56

- 0,35
- 0,35
- 0,45
- 0,45
- 0,45
- 0,50
- 0,60
- 0,60
- 0,60
- 0,60
- 0,70

Meta Visser-Gorselink
J. W. Grisnigt
H. te Merwe
N. Verkuyl
P. de Zeeuw J.Gzn.
Carla
J. J. Frinsel
Rie Smaal-Meeldijk
G. Mulder
J. W. Grisnigt

56
64
64
64
76
72
76
72
80
80

- 0,70
- 0,95
- 0,95
- 0,95
- 1,00
- 1,00
- 1,00
- 1,00
- 1,05
- 1,05

Fine Schoonevelt
P. de Zeeuw J.Gzn.
M. C. Capelle
H. te Merwe
H. Hoogeveen
D. Menkens-v. d. Spiegel
J. de Haan
H. te Merwe
Adriaan J. Kabboord.
P. de Zeeuw J.Gzn.
Fine Schoonevelt
C. van der Zwet Jr.
Wieland Wouters
D. Menkens-v. d. Spiegel
J. W. Grisnigt

80
88
96
96
96
96
104
108
112
112
124
120
128
128
212

1,05
1,10
- 1,15
1,15
- 1,15
- 1,15
- 1,20
- 1,25
- 1,30
1,30
- 1,40
1,50
- 1,50
- 1,50
- 1,90

H. te Merwe

180

- 1,90

Annie Sanders

208

- 1,90

197

