BOEKBEOORDELING 1956
UITGAVEN VAN G.F.CALLENBACH TE NIJKERK
Hieronder volgen de uitgaven, die dit
jaar bij deze firma verschenen zijn.
Boekjes voor allerlei stand, beurs en
ontwikkeling. -.Ruim 130 titels bevat
haar catalogus, die op aanvrage gaarne
toegezonden wordt.
Van 25 cent af zijn de boekjes rijk geillustreerd. Van 70 cent af hebben ze
een stevig, meerkleurig bandje.
De collectie is dit jaar met 54 nieuwe
uitgaven en herdrukken aangevuld.
Onze leiders(sters) kunnen hieronder
de beoordelingen nagaan.
PIETERBAAS,
door A. S. van Vliet-Ligthart Schenk
Aantal blz. 16; prijs f 0,25; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Karel koopt een prachtige pop voor
Elsje op haar verjaardag. Ze is er erg gelukkig
mee. Op een wandeling verliest ze de pop.
Anneke vindt de pop en geeft hem aan haar
zieke zusje. Karel krijgt via de politie de pop
terug en vader koopt een nieuwe, omdat ze elk
apart handelen. Elsje heeft haar pop terug en
Annekes zusje krijgt een andere. Nu zijn er twee
gelukkige kinderen.
Strekking: Hebt elkander hartelijk lief.
Conclusie: Mooi boekje met goed getekende
kinderverdriet. De Heere
kindervreugde'
verhoort het gebed,
Eindoordeel: aanbevolen.
NIEUWE VRIENDEN,
door C. Th. Jongejan-de Groot
Aantal blz.' 16; prijs f 0,25; in slappe omslag;
jongensboek.
Inhoud: Jopie komt uit het „Overschot", een
arm gedeelte van de stad. Hij vindt een hondje,
maar mag 't niet houden; zo komt hij voor 't
eerst op het politiebureau. De tweede keer is
erger, want dan wordt hij gegrepen voor het ingooien van een ruit. Zo belandt hij op een politieboerderij.
Strekking: Een zacht woord vermag soms meer
dan een kastijding. Niet• elk kwaad moet op dezelfde wijze gestraft worden. Meer dan een
goede heropvoeding is het brengen tot de Heere
Jezus, Die vergeving kan en wil schenken.
Conclusie: Een aardig boekje, soms een beetje
onbevredigend in de aanpak. Een kerstboom
wordt niet genoemd, wel wordt er even iets uit
de herinnering van de jongen opgehaald, dat in
die richting wijst. Toch...
Eindoordeel: aanbevolen.

'T WAS MAAR EEN GRAPJE,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Twee wilde meisjes spelen verstoppertje
met een rustig buurjongetje. Ze sluiten hem in
't schuurtje van Opa Knor en vergeten hem op
een autotochtje met Oom Frits. Pas 's avonds
laat in bed denkt Joosje er aan. Ze vindt de
schuur op slot. Dikkie was gelukkig al vlug vrij
geweest. De volgende dag maken ze 't weer
goed met Dikkie en gaan Opa Knor hun hulp
aanbieden.
Strekking: De gevolgen van plagerij en vergeetachtigheid. Hoe moeilijk het is om 't weer
goed te maken. Iemand blij maken maakt jezelf
het meest gelukkig.
Conclusie: Een aardig boekje met een goede
opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen,
VAN TWEE POPPEN EN REN STOUT
MEISJE, door Jeanne Marie
Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag;
meisjesboek.
Inhoud: Ria heeft een zusje gekregen, waar ze
erg blij mee is. Op zekere dag laat Ria de deur
open staan en het poesje van de buren snoept
van de melk. Ria vult de kan weer aan met vier
kopjes water. Moeder merkt, dat de melk erg
dun is en ze meer heeft, dan ze heeft besteld.
's Avonds voor het naar bed gaan belijdt Ria
wat ze gedaan heeft„
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes.
Ria leert bidden om vergeving en het heeft
godsdienstige strekking.
Eindoordeel; warm aanbevolen.
MANKE HARMKE,
door C. Th. Jongejan-de Groot
Aantal blz. 30; 3e druk; prijs f 0,45; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Manke Harmke voelt zich overbodig,
tot hij in een onweersbui de dokter durft te
halen voor, een zieke buurvrouw. Hijzelf krijgt
longontsteking. Gelukkig wordt Harmke beter.
Strekking: Met Jezus durft een klein jongetje
zijn angst aan.
Conclusie: Een lief warm verteld boekje voor
jongens van ± 8 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JANTJE VAN DE SCHOLTENHOEVE,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 32; 6e druk; prijs f 0,45; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Jantje van de rijke Scholtenboer wordt
in de sneeuw gevonden door een zg. heks, die
's morgens van de rijke hoeve werd weggejaagd,
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toen ze om wat "brandstof vroeg. Vader komt
tot inkeer.
Strekking: De armoede van de rijke en de rijkdom van de arme.
Conclusie: Teer geschreven met uitnemende toepassing: we hebben Jezus vergeten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN GROTE
KLOK, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 32; I le druk; prijs f 0,45; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Ria en Jaapje zijn de kinderen van de
koster. Jaapje wordt erg ziek. Ria droomt, dat
ze naar de grote klok in de toren gaat. De grote
klok, die moet vragen aan de Heere Jezus of
Jaapje weer beter mag warden. Na de droom
komt moeder vertellen, dat het met Jaapje wát
beter gaat: koorts is geweken.
Strekking: Gebed om genezing voor Jaapje
wordt verhoord. Gebruik van Heer.
Conclusie: Voor de kleintjes een goed boekje.
Van de Hulst vertelt prettig en boeiend!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MET Z'N VIEREN, door Anne de Vries
Aantal blz. 38; 3e druk; prijs f 0,55; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje brengt vier verhaaltjes in
één band, nl.: Moeders grote zoon, Twee jongens en een bal (deze vliegt door een ruit),
Drie broertjes en een kar (deze broertjes zijn
zeer onvoorzichtig. Ze binden hun karretje achter de kar van de molenaar. Daar komen narigheden van) en Ijs (een jongetje haalt ijs voor
zijn zieke moeder. Het ijsje is bijna gesmolten
voor' hij bij zijn moeder is.)
Strekking: Gehoorzaam, voorzichtig en lief zijn,
zijn zeer belangrijke dingen. Gebruik van Heer.
Conclusie: De stijl van deze vier verhaaltjes
pakt en boeit de jonge kinderen. De verhaaltjes
hebben weinig diepgang en zijn nogal gekunsteld. Voor de hele kleintjes
Eindoordeel: aanbevolen.
HET HUISJE OP WIELEN,
door A. van Hulzen
Aantal blz. 38,; prijs f 0,55; in slappe omslag;
jongensboek.
Inhoud: Wanneer woonwagenbewoners bij Jan
thuis aanbellen om iets te krijgen, balt. Jan zijn
vuist tegen hen en sart de hond op, die wild
begint te blaffen. Als vader het kerstverhaal
vertelt, krijgt Jan berouw en gaat er in de nacht
nog heen om er een speelgoedautootje te brengen. Daarna biecht hij alles op aan zijn ongerust
geworden ouders, die dan voor de woonwagenbewoners goed zorgen. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Er valt uit dit boekje, dat zich prettig
laat lezen, voor de kinderen wel het een en
ander te leren. Jan zijn gedrag tegenover deze
mensen is niet best, maar hij krijgt berouw en
wil het weer goed maken. Naastenliefde wordt
er duidelijk in aangeprezen, mensen helpen in
moeilijke omstandigheden. Dit wordt geleerd uit
wat Jozef en Maria ondervonden bij hun aankomst in Bethlehem. Maar hiermee zijn we nog
niet toe aan de boodschap zelf van het Evan-
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gelie. Deze klinkt ook niet door in de vertelling
van de vader. Daarom is dit boekje helaas niet
bruikbaar voor onze uitdeling op Kerstfeest.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JOPIE'S KERSTFEEST,
door Jeanne Marie
Aantal blz. 40; prijs f 0,55; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De juffrouw heeft op, school verteld,
dat we op Kerstfeest aan een arm kind wat
moois moeten geven. Jolanda wil dit doen en
koopt met haar moeder een kaart met gereedschap. God zal wel een arm jongetje sturen. Dit
blijkt later Jopie te zijn, wiens opvoeding verwaarloosd wordt. Hij steelt van Jolanda en
steelt later een kerstboom en probeert die bij
Jolanda thuis te verkopen. Zo komen ze in
contact met elkaar. Jopie wordt op de Kerstfeestviering daar uitgenodigd en dit wordt aanleiding voor een verandering in Jopie's leven.
Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Dit boekje begint met te vertellen
van de zin en de betekenis van Kerstfeest.
Dan mag niet het voornaamste zijn, dat we een
arm kind wat geven. Dit krijgt te veel nadruk,
zodat op het wezenlijke van het kerstgebeuren
niet genoeg nadruk gelegd wordt. Verder is het
verloop van het verhaal wel erg merkwaardig,
er wordt nog al met het wit-zwart schema gewerkt. En de, verandering van Jopie hangt er
aan het slot wat bij. Ik geloof niet,, dat dit
boekje de kinderen erg zal toespreken én iets
ten goede uit zal werken.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
HERTEVOET EN ZILVEROOG.
door K. Norel
Aantal blz. 45; prijs f 0,80; gebonden; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Het verhaal speelt zich af rondom
Hertevoet, een Indianenjongen en zijn moeder
Zilveroog. Moeder Zilveroog is ziek. Komt terecht bij de Bleekgezichten. Wordt verpleegd
en ook ingewonnen voor God. Zending! Later
zal dit Indianengezin aan de mannen van hun
eigen stam vertellen van God en Jezus.
Strekking: Zendingswerk onder de Indianen.
Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Een heel goed boek. Zal door de
jongens graag gelezen worden. Norel is een
goed verteller.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
KO-TJE EN HET KERSTFEEST,
door' W. G. v. d. Hulst jr.
Aantal blz. 44; 3e druk; prijs f 0,80; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Ko-tje, een arm meisje, moet naar Kerstfeest een oude gelapte jurk aan, omdat haar
nieuwe is weggehaald door spelende jongens.
Het wordt toch een goed Kerstfeest, omdat ze
hoort dat de Heere Jezus niet ziet naar de buitenkant, maar het hart aanziet. Toch komt haar
jurk nog terecht.
Strekking: De liefde van Christus schenkt vrede
in het hart en dit is meer waard dan alle moois
in deze wereld.

Conclusie: Goed boekje, keurig geschreven.
Verbindingsstrepen maken het lezen voor onze
kleintjes gemakkelijk. Verantwoord.
Eindoordeel: aanbevolen.
JAN VERDUIN, door A. J. Pleysier
Aantal blz. 45; prijs f 0,80; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Jan Verduin heeft met z'n vriend Henk
Bolijn een hol in het bos om in te spelen. Eens
vinden ze een hondje, dat met z'n poot in een
strik kit, die gezet blijkt te zijn door de zure
oude Toon. Het is deze Toon, die later Jans
zusje van de verbrandingsdood redt en later met
Jans ouders ter kerk gaat.
Strekking: Je moet je nooit laten afleiden noch
op school noch van een of andere taak. Berouw
over het verkeerde, dat je deed, is nodig, maar
niet genoeg: Zoek het goed te maken.
Conclusie: Een aardig boekje voor onze jongens, niet zoveel zeggend, al staat er een goed
besluit in.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DAPPERE DRIES,
door J. L. Schoolland
Aantal blz. 45; prijs f 0,80; gebonden; jongensboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Dries heeft een jong poesje. Met twee
vrienden loopt hij door een verboden laantje,
vindt een kaal eekhoornjong en krijgt een pak
slaag van boer Sant. Vader vertelt hem, dat
boer Sant verbitterd is, doordat zijn vrouw en
dochtertje verongelukt zijn. Als de boer jarig is,
mag Dries hem een bos rozen brengen. Dan ver;
andert de boer: Dries krijgt er nog een jonge
hond bij.
Strekking: Liefde voor plant en dier, de schoonheid in Gods Schepping. Maar ook hoe liefde
een hard mensenhart week maakt.
Conclusie: Een aardig boekje, al is Dries wel
wat geïdealiseerd. Ook is de taal van vader
over planten enz. wat erg „wijs" (b.v. de schepping is „doelmatig"). Toch een echt jongensboek, leerzaam over natuur en zonde.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET KERSTFEEST VAN TWEE DOMME
KINDERTJES, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 46; 6e druk; gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Het meisje van het kasteel en het jongetje uit het kleine huisje in 't bos gaan het
kindje van Bethlehem zoeken. Ze ontmoeten elkaar en raken verdwaald. Het meisje bezeert
zich en kan niet verder. Kees zoekt en vindt
hulp bij een oude baas in 't bos. De ongeruste
ouders worden gerustgesteld en de 1-ánderen
horen het echte kerstverhaal.
Strekking: Het echte Kerstfeest is voor rijke,
maar ook voor arme kinderen hetzelfde, dat is
het allermooiste.
Conclusie: Een vriendelijk verhaaltje, echt voor
de kleuters. Zo nu en dan wat onwaarschijnlijk,
maar niet overdreven; vlot en geestig geschreven. Voor de kleinen wel
Eindoordeel: aanbevolen.

BRUIJN DE BEER!, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 1 le druk; prijs f 0,80; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 jaar.
Inhoud: Rietje, 2 jaar, is ziek. Moeder brengt
haar in bed en ze verliest haar beertje. Haar
grotere broertjes binden de beer aan een touw
en spelen er mee buiten 't raam. De beer valt
op een paal, die in 't water staat. Een schipper
geeft hem aan wilde schooljongens. Kees en Ko
vechten er om en Ko brengt hem bij Rietje, die
dan eindelijk inslaapt.
Strekking; De kwade gevolgen van een kwajongensdaad. 't Berouw na de zonde. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een leuk, spannend kinderboekje
voor de kleintjes. In lettergrepen verdeeld.
Grappige plaatjes van Tj. Bottema. Mooie uitvoering.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VOETSTAPJES IN DE SNEEUW,
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 48; 3e druk; prijs f 0,80; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Miep mag met oudejaar oliebollen bij
oma brengen, maar ze verdwaalt in de sneeuw.
Grootvader vindt haar, omdat Bello, de trouwe
hond, haar ontdekt heeft. Bij grootmoeder wordt
ze nu fijn verwend.
Strekking: Algemeen. Godsdienstige strekking
zwak.
Conclusie: Een spannend verhaal. Gods trouw
komt in dit verhaal uit en de kleinheid van ons
mensen. God helpt in nood. Kinderlijk wordt
Mieps bidden getekend.
Eindoordeel: aanbevolen.
BARENDJE EN HET HONGAARTJE,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 51; prijs f 0,90; gecartonneerd; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Bij Barendje komt een Hongaartje drie
maanden logeren. Dit ventje woont in een kamp.
Barendje gaat met Sigmund goed om, maar laat
hem op een keer in de steek, gelukkig zonder
ernstige gevolgen, hoewel vader en moeder in
hun vertrouwen zijn beéchaamd. Als Sigmund
weer teruggaat. heeft Barendje het vertrouwen
herwonnen.
Strekking: Terwille van een ander moeten we
onze eigen belangen op zij kunnen zetten, temeer
als deze „andere" al zoveel missen moet in deze
wereld.
Conclusie: Een aardig boekje voor onze jongens, vestigt de aandacht op de schoonheid van
de schepping en op de eis tot liefde tot het
mede-schepsel. Het schiet wel wat te kort in
geestelijke diepgang. Ook het vluchtelingenprobleem wordt kinderlijk aan de orde gesteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
BARENDJE GAAT NAAR ZEE,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 52; prijs f 0,90; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Barendje maakt vacantieplannen. Hij
wil met zijn vriendje gaan kamperen. Maar
vader en moeder hebben andere plannen. Zij
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gaan naar zee. Bertus, een van Barendjes
vriendjes, mag mee. Op Barendjes verjaardag
breekt Bertus zijn been, maar als de vacantie
begint, is hij weer helemaal beter en hebben ze
samen een fijne vacantie aan zee.
Conclusie: Een niet onaardig beschreven verhaal. Opvoedkundig en mooi geïllustreerd.
Eindoordeel; aanbevolen.
VAN •EIENEKE EN MARJOLIJN ZOMER,
door J. L. Schoolland
Aantal blz. 54; prijs f 0,90; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Fieneke van de dokter en Marjolijn.. van
de kunstschilder, die in een „huis op wielen"
woont, worden vriendinnetjes. Op een middag
gaan ze de kerk binnen en worden door de
koster zonder erg ingesloten, Ondertussen zoeken de beide vaders naar hun dochtertjes. Als
straks de koster weer in de kerk moet zijn, komen ze huilend voor de dag. We maken verder
een Zondag mee in het doktersgezin, Fienekes
verjaardag en het ongeluk met Mientje van de
boer, die bijna verdrinkt en door de hond wordt
gered.
Strekking: Hoe nodig is het, dat God ons behoedt. Hij moet er om gebeden worden, Hij
dient er ook voor gedankt.
Conclusie: Behoudens een enkel ding (hoofdst.
12, regel 5) kan ik dit boekje vel waarderen.
Het bevat enkele uit godsdienstig oogpunt zeer
goed getroffen bladzijden. Ook wordt belangstelling voor de natuur aangebracht, waarbij de
Schepper niet uit het oog wordt verloren.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN DAG VOL SPANNING,
door Nel Verschoor
Aantal blz. 60; 3e druk; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Twee vrienden moeten schorten brengen aan een meisje, dat werkt in een hotel aan
zee. Onderweg gaan ze de zee in en worden
overvallen door een wervelwind. Zonder kleren
zoeken ze schuilplaats in badstoelen. Een speurhond vindt ze.
Strekking; Ongehoorzaamheid wordt gestraft,
maar als je in angst zit, kun je zo dicht bij God
wezen.
Conclusie: goed jongensboek ± 12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen,
TUSSEN HET GELE RIET,
door W. G. v, d. Hulst. Jr.
Aantal blz. 60; 2e druk; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kees de sluiswachterszoon viert een onverwacht Kerstfeest in een woonschip met een
ziek meisje. Een half jaar later, als ze beter is,
komt de kunstschilder terug.
Strekking: Kerstfeest is niet gebonden aan onze
uiterlijkheden.
Conclusie: Geschikt voor oudere leerlingen.
Eindoordeel: aanbevolen.
MET BROMBEER NAAR DE BERGEN,
door Nel Verschoor-van der Vlis
Aantal blz. 76; prijs f 1.10; gebonden; jongens-
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leeftijd 10-12 jaar.
en
Inhoud: Ruth en Wim mogen in de vacantie
met vader en moeder mee naar Zwitserland.
De auto van vader heet Brombeer. Bij de fam.
Slichler worden enkele weken in een echt Zwitsers huisje- doorgebracht. Wim en Ruth maken
ook kennis met twee Zwitserse kinderen van
hun leeftijd: Petli én Fridel. Er worden verschillende tochtjes gemaakt: te voet en per auto.
Na een heerlijke vacantie weer terug naar Holland!
Strekking: Men maakt kennis met de Zwitserse
natuur. Grootheid in Gods schepping. Godsdienstig, Ook Pétli en Fridel horen door moeder
van Jezus.
Conclusie: Een goed boek voer jongens en Meisjes. Taal en stijl ook goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET HUIS „DE VREUGDE",
door Lenie Stafleu-Kruikemeier
Aantal blz: 60; prijs f 1,—; gebonden; jongensen meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: De tweelingen Jelle en Frits zijn niet
uit elkaar te houden. Jelle is een vechtersbaas,
Frits is stil, maar trouw. Als Jelle een keer in
Frits' plaats het verkeer regelt en te vroeg wegholt, wordt een meisje aangereden. Frits krijgt
de schuld, terwijl Jelle zwijgt! Na enkele dagen
verstuikt Jelle in 't donker zijn voet en belijdt
schuld. Dan pas mag hun huis „De Vreugde"
heten.
Strekking: De angst van een kwaad geweten.
De ware moed, ook om schuld te belijden, wordt
biddende gewerkt. Gebruik van Heer een enkele
keer.
Conclusie: Een fijn boekje, vlot verteld, leerzaam. Mooi worden de karakters der beide jongens beschreven en hun innerlijke strijd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE MEISJES VAN SPARRELAAN 33,
door N. M. Schouten
Aantal blz. 62; prijs f 1,—; gecartonneerd;
meisjesboek.
Inhoud: De ouders van Mies de Waard hebben
een pension aan zee. Daar komt Ina van Doorne, met haar ouders die met verlof uit Indonesië
zijn, logeren.. De meisjes sluiten een hechte
vriendschap,. beleven allerlei en Ina mag blijven
als haar ouders naar Indonesië terugkeren,
Strekking: De band van vriendschap tussen 2meisjes aardig geschetst, een vriendschap die
als alle echte vriendschap weet van geven.
Conclusie: Een fris meisjesboek, met een ongekunstelde christelijke sfeer. Niet diepzinnig,
eenvoudig en eerlijk. Daarom alle, lof. Een mooi
en goed. verzorgd boekje,
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN ROBBIE EN INEKE, door Jeanne Marie.
Aantal blz. 62; prijs f 1,—; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van Ineke en haar
kleine broertje. Allerlei huiselijke tafereeltjes
worden er in beschreven, de ziekte van Robbie
en het leren schaatsen van Ineke.
Conclusie: Een verhaal voor kinderen schrijven,

dat als boekje uitgedeeld kan warden bij de
Kerstfeestviering, is nog wat anders dan het beschrijven van allerlei gebeurtenissen in het leven
van kinderen. Allerlei voorvalletjes zijn zo echt
aan elkaar geregen. Kinderen zullen liever iets,
dat pittiger is, lezen dan dit boekje, dat niet
van oppervlakkigheid vrij te pleiten is. Daarom
kunnen we het helaas niet aanbevelen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
VAKANTIE IN PALESTINA, door K. Norel.
Aantal blz. 75; prijs f 1,10; gebonden; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Henk en Lien Voornveld gaan in de
vakantie naar Ada en Henk Grootjans in Beiroet logeren. Dit kan, omdat vader hij de K.L.M.
is. Zij bezoeken dan verschillende plaatsen in
het Heilige Land.
Conclusie: Een prettig geschreven vakantieverhaal, hoewel de storm op zee in dit boekje een
beetje gezocht is.
Eindoordeel: overigens aanbevolen.
IN HET LAND DER BLEKE OSSEN,
door J. L. Schoolland.
Aantal blz. 76; prijs f 1,10; gebonden; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Flora woont in Italië met haar ouders
en haar broer. Moeder, die uit Zwitserland afkomstig is, verlangt altijd naar de kerkdiensten.
Moeder wordt ziek en dan wil Flora een ijsco
voor moeder kopen. Ze verdwaalt. Na veel narigheid komt ze thuis. Later mag Flora een reis
naar Rome maken, waar grootmoeder haar o.a.
de St. Pieterskerk laat zien.
Strekking: Het leven van een kind uit een protestants gezin in een rooms land.
Conclusie: Niet erg spannend, wel ontwikkelend.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
0, DIE JOLIENTJE,
door Max de Lange-Praamsma
Aantal blz. 76; prijs f 1,10; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Jolientje is eigenzinnig, drijft haar wil
door en raakt daardoor haar metgezellen op weg
naar huis kwijt, zodat ze alleen door het donkere bos moet. Ze wordt eindelijk door een
speelmakker, die haar zoekt, gevonden. Ze heeft
een zware straf gehad door al haar angst. Ze
leert er mee en krijgt een pop, die haar telkens
weer herinneren moet aan haar eigenzinnigheid.
Strekking: Wees niet eigenwijs en zelfzuchtig,
denk ook aan je vriendinnen om je heen. Vergeet anderen niet door je eigen begeerten. Vraag
hierin de Heere om hulp. Bijstrekking (goed
doorgevoerd): rijd als kind niet met vreemden
mee, die je willen mee laten rijden. Hieraan
kleven gevaren.
Conclusie: Goed boekje. Leerzaam voor onze
kleinen.
Eindoordeel: aanbevolen.
BEPPE KNAPT HET OP,
door C. Th. Jongejan-de Groot
Aantal blz. 91; prijs f 1,20; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.

Inhoud: Een arbeidersgezin uit Friesland besluit
om naar de grote stad te gaan, waar ze meer
kunnen verdienen. Voer de grootmoeder is hun
vertrek een hele opgave. In de stad worden moeder en dochter ziek. Er wordt gekocht op afbetaling, maar men kan niet aan zijn verplichtingen voldoen. Beppe brengt uitkomst. In de
stad komt door de Chr. School het gezin, dat
vervreemd is van God en Zijn dienst, weer in
aanraking met het Evangelie. Dat brengt een
grote verandering in hun leven teweeg.
Strekking: 't Boek draagt een evangeliserend karakter; beschrijft de mooie en goede invloed van
het chr. onderwijs.
Conclusie: 't Is een boek dat graag gelezen zal
worden, tekent de toestanden goed in vrijzinnige
plaatsen in Friesland. Het draagt een chr. stempel, maar het ligt er niet boven op. Gaarne zouden we wat meer vernomen hebben van de
geestelijke vruchten, die de aanraking met het
evangelie moeten opleveren. Dit is een gemis.
Eindoordeel: aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 93; 13e druk; prijs f 1,45; gebonden:
meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje gaat voor 't eerst naar
school. Ze neemt iedereen voor zich in door
haar grappig en origineel optreden, zelfs een
oude deftige tante, een boze brommerige molenaar en een eerbiedwaardige commissaris. Op
school is de verlegen Ries haar beste vriend.
Strekking: De waarde van een opgeruimd, meelevend karakter is groot. Als kind kun je reeds
heel veel voor andere kinderen en zelfs voor
grote mensen betekenen. Laten we nooit ver,
geten de Heere te danken voor Zijn goedheid.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Het is een voortreffelijk geschreveh
boekje van de bekende schrijver W. G. van de
Hulst. Echt om te smullen voor kleine kinderen.
Hopelijk zal de volgende druk het woordje
Heere weer in ere herstellen.
Eindoordeel: aanbevolen,
OUWE BRAM,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 106; 15e druk; prijs f 1,35; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Ouwe Bram woont heel alleen in een
oud hutje aan de plas. Hij wordt door een groot
verdriet gekweld. Onschuldig wordt hij gevangen genomen, maar later weer vrijgelaten, als de
schuldige bekend wordt, Toch blijft hij een geschuwde, die tenslotte eenzaam sterft na 't redden van drie jongens.
Strekking: Je kunt als kind zo heel veel leed
veroorzaken. Kijk daarom altijd uit wat je doet.
Wees vooral eerlijk en oprecht, want je mag
het kwade niet doen en nog minder verbergen:
dat geeft altijd wroeging. Voor het bedreven
kwaad is er vergeving bij dc Heere Jezus te
vinden. Gebruik van Heer.
Conclusie: Jammer, dat er geen Heere geschreven is. We hopen, dat een volgende druk dat
wel zal doen: Dan is het zeer warm aan te bevelen om de goede sfeer, de mooie psycholo-
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De keh.stgogken aan CaReneacg.
VERREWEG DE MOOISTE EN BESTE BOEKEN VOOR
UITDELING!

•

Besturen en leerkrachten van Zondagsscholen en Dagscholen en
verder de vele verenigingen en organisaties die betrokken zijn bij
het jeugd- en evangelisatiewerk, vinden hier wat zij nodig hebben.

•

De collectie bestaat uit ruim 130 tot in de perfectie uitgevoerde kinderboeken!
Hierbij zijn niet minder dan 54 nieuwe uitgaven en herdrukken.
Voor iedere beurs en voor iedere leeftijd ruime keus.

0, Hoewel vrijwel op alle gebied de prijzen in stijgende lijn gaan, blijven
de goede kinderboeken ook dit jaar tegen uiterst lage prijzen beschikbaar. In verhouding tot vrijwel alle andere uitgaven zijn de
Kerstboeken van Callenbach opvallend goedkoop!
Van 25 cent af reeds een rijk geïllustreerd kinderboek.
Van 70 cent af zijn alle uitgaven in stevige, meerkleurige sierbanden
uitgevoerd.
•

In de succesvolle serie ,,VOOR ONZE KLEINEN" van W. G. v.
d. Hulst verschijnt een nieuw deeltje onder de titel „De bengels in
het bos".
Ook Anne de Vries en vele andere auteurs van naam brachten de
nieuwe collectie op hoog peil, terwijl tekenaars en ontwerpers de
boeken dat speciale fleurige cachet gaven, waardoor kinderen zozeer
worden bekoord.

•

De Kerstboeken van Callenbach voldoen aan de hoogste eisen.
Ze bereiden ontvanger en gever de grootste vreugde! Bestel ruim!
Wanneer U nog geen Catalogus in Uw bezit hebt, vraagt U er dan
omgaand een aan!
VOOR IEDER KIND EEN BOEK VAN CALLENBACH
ER ZIJN GEEN MOOIERE!

Verkrijgbaar in de boekhandel.

G.F.CALLENBACH N.V. - NIJKERK
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gische gedachten en vooral om de Evangelieprediking.
Eindoordeel: aanbevolen.

Conclusie: Als verhaal prachtig. Godsdienstige
strekking nogal zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.

ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE
JONGEN, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 110; 4e druk; prijs f 1,45; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje maakt in de winkel van
rode Pier kennis met een zwarte jongen, die
beeldjes verkoopt. Rozemarijntje doet heel veel
voor deze jongen en zo ook voor het gezin, wat
ten gevolge heeft, dat dit gezin in betere doen
komt.
Conclusie: Aan niemand behoeven we te vertellen, dat van de Hulst heel mooi vertellen kan.
Het grootste deel van dit boek zal boeien, al
is het begin niet het meest geslaagde deel van
dit boek. Ook gaat het soms wel wat al te
wonderlijk toe en kunnen we ons afvragen of
zo'n kind ergens te vinden is. De godsdienstige
inhoud mocht wel iets dieper zijn, daarom kunnen we het niet van harte aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

JOKE EN HANS NAAR CANADA,
door Ina de Vries-van der Lichte
Aantal blz. 126; prijs f 1,55; gecartonneerd;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Voordat het gezin van Huismans, de
landarbeider, na rijp beraad naar Canada emigreert, krijgt vader een verkeersongeluk, zodat
de reis, tot groot verdriet van Hans, moet worden uitgesteld. Eindelijk vangt de tocht over de
oceaan aan. In Canada vindt vader werk, ze
passen zich snel aan en later komen ook opa en
grootmoe en oom Jan uit Holland over. Dan zijn
ze weer bij elkaar.
Strekking: Emigreren brengt diep-ingrijpende
veranderingen, moeilijkheden, scheiding en
droefheid. Daarom is het zo nodig, zulk een gewichtig besluit in biddend overleg te nemen.
Wie met God naar het vreemde land gaat, kan
rustig zijn. God is getrouw.
Conclusie: Op kinderlijke, vlotte en onderhoudende wijze verteld. Fris, onderhoudend, christelijke lectuur voor kinderen van 10-12 jaar in
de goede zin, d.w.z. sober en onopgesmukt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

ROZEMARIJNTJE,
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 91; 11e druk; prijs f 1,45; gecartonneerd; meisjesboek, al genieten de jongens er
ook van.
Inhoud: Rozemarijntje logeert bij een deftige
tante, wier man dokter is. Tante wil van haar
houden, maar tegelijk een keurig deftig meisje
van haar maken. Ze vindt de jeugdige speelsheid van R. een ramp, maar tenslotte als R.
weer weg gaat naar haar ouders, moet ze bekennen: Rozemarijntje is (met al haar woelige
jeugdige speelsheid) een „zonneschijntje".
Strekking: Strekking zal beter door een oudere
dan door de kinderen zelf worden begrepen: een
kind is een kind, laat het ook als kind leven!
Maak er geen oud mens van. Strekking voor 't
kind: het is zo moeilijk om niet alleen gehoorzaamheid te beloven, maar ook het te betrachten. Hiertoe is gebed nodig (zie Rozemarijntje).
Constant wordt „de lieve Heer" gebruikt.
Conclusie: Allerdfrdigst grappig boekje, zeer
goed geschreven. Het „de lieve Heer" is wat
jammer. Telkens weert voert dit in onze tijd
onze kleinen naar een sfeer, waar 't Roomse
„ons lieve Heer" aan raakt. Jammer van vele
op zichzelf mooie boekjes. 't Gaat hier niet om
een woord, maar om een gehele geestesgesteldheid, of liever geestelijke instelling.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN RODE PIER,
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 106; 7e druk; prijs f 1,45; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje wordt vriendin met een
oude parlevinker, een achterbuurtjongetje en een
statige oud-officier. Ze waagt haar leven voor
't hondje van Freek en Rode Pier redt haar uit
't ijswater.
Strekking: Liefde tot de naaste en liefde tot het
dier. Sterk gevoel van recht en onrecht. Gebruik
van Heer.

PANOKKO EN DE WILDERNIS,
door Anne de Vries.
Aantal blz. 123; prijs f 1,85; gebonden; jongensen meisjesboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Er is een vliegtuig neergestort in de
wildernis. Twee blanke mannen zijn er naar op
zoek. Zo maken de Indianen met deze blanken
kennis. Nu horen de Indianen dingen, waarva
ze nog nimmer hoorden en komen ook in aanraking met het Christendom.
Strekking: Een boek, dat handelt over de Indianen. Heeft een christelijke inslag.
Conclusie: Een boek, dat zeker door de jongens,
mogelijk ook wel door meisjes graag gelezen zal
worden. Men krijgt een goede indruk van het
Indianenleven. Taal en stijl zoals steeds bij
Anne de Vries zijn heel goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
WILLEM WIJCHERTS,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 140; 1 le druk; prijs f 1,85; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Willem is een dappere Alkmaarder jongen uit het begin van de 80-jarige oorlog. Door
het verraad van schele Ebben moet hij uit de
stad vluchten; na veel wederwaardigheden komt
hij bij de watergeuzen terecht. Daar wordt hij
belast met een zending naar Alkmaar en bevrijdt
dan zijn vader.
Strekking: Naast de algemene strekking van de
strijd tegen Spanje, de roomse kerk en het verraad, wordt inzonderheid gewezen op het gebod: „Hebt uw vijanden lief." Dat dit met veel
innerlijke strijd gepaard gaat, wordt niet verborgen gehouden. Gebruik van Heer.
Conclusie: Ofschoon het gebruik van Heer een
bezwaar is, toch aanbevolen. Het is boeiend,
soms treffend beschreven wat Willem heeft
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meegemaakt en zal onze jongens laten smullen
van een spannend stukje vaderlandse geschiedenis.
Eindoordeel: aanbevolen.

Conclusie: Een prachtig Hollands boek. Het is
goed, dat de jeugd deze dingen leest. Dit is het
le deel van „Reis door de nacht".
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE KINDEREN VAN HET RUIGE VELD,
door A. Was-Osinga.
Aantal blz. 158; 3e druk; prijs f 2,10; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Geschiedenis van het gezin van visser
Holt. De oudste jongen, Gerben, heeft een been
verloren. Hij studeert hard. Ank en Lydia van
Lindenstein verongelukken bijna met een kano,
doch worden door Gerben gered. Met steun van
de heer van Lindenstein wordt Gerben een bekend beeldhouwer.
Strekking: Zegen van een voorbeeldig gezinsleven. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Jammer, dat de kerstboom weer voor
de dag komt.
Eindoordeel: aanbevolen.

GREETJE-MARGRIET,
door Ch. Th. Jongejan-de Groot
Aantal blz. 157; 3e druk; prijs f 2,10; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Greetjes ouders zijn in Indië. Ze is
eerst bij haar grootouders in huis, later komt
ze in huis bij een tandarts, Op de mulo beleeft
ze allerlei geestige voorvalletjes en ze wordt
goede vriendinnen met de meisjes van haar klas.
De meisjes maken kennis met Eva en Michiel,
ze gaan kamperen in de duinen, beleven leuke
en ook wel angstige avonturen en tenslotte komen Greetjes ouders en haar broer naar Holland.
Strekking: Zóals een margriet haar gouden hart
naar de zon richt, zo moeten wij ons hart naar
de Heere Jezus richten om gelouterd en gereinigd te worden. We moeten strijden om weerstand te bieden aan het kwaad en aan de verleiding..
Conclusie: Een vlot geschreven geestig meisjesboek. Geen daverende onwaarschijnlijkheden, allerlei leuke gebeurtenissen, daar waar het pas
geeft, ernstig. Nietkle laatste verdienste van dit
boek is de soberheid in het heilige.
Eindoordeel: aanbevolen.

DE DUISTERNIS IN, door Anne de Vries.
Aantal blz. 158; 2e druk; prijs f 2,25; gebonden;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Een boek over de eerste oorlogsdagen
van Mei 1940 en de eerste bezettingstijd. Moedige, maar ook vaak onvoorzichtige jongens.
Frits redt z'n vader uit de handen van de Duitsers.
Strekking: Hoe in het Nederlandse volk moed
en Godsvertrouwen blonken in de donkere oorlogsdagen, maar ook verraad, Gebruik van
Heer soms.

DE STORM STEEKT OP,
door Anne de Vries.
Aantal blz. 155; 2e druk; prijs f 2,25; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boek geeft ons de lotgevallen van
de familie de Boer in de laatste wereldoorlog,
met zijn onderduikers, verraad, N.S.B. enz.
Conclusie: Dit is no. 2 van de serie „Reis door
de nacht", die uit 3 deeltjes bestaat, maar kan
ook afzonderlijk worden gelezen. Wie dit gelezen heeft, grijpt naar het volgende deel. Een
boek, dat tekent het geestelijk verzet tegen de
overheerser en bestemd is voor ouderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

OCHTENDGLOREN, door Anne de Vries,
Aantal blz. 156; 2e druk; prijs f 2,25; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit is het 3e boek van de serie „Reis
door de nacht". Het beschrijft het verzet. Overvallen op distributiekantoren. Verbergen van
onderduikers. Optreden van K.P.ers, enz. Ook
het verraad, waardoor velen vielen door moordenaarshand.
Strekking: De vaderlandsliefde van vele naamlozen, die hun leven veil hadden voor vrijheid,
land en volk. Deze moeten voortleven bij het
nageslácht. Gebruik van Heer soms.
Conclusie: Een mooi boek, maar voor ouderen.
Het moet wel met oordeel gelezen worden. De
werkelijkheid spreekt wel heel duidelijk in dit
boek. Zeker, zo ging het in die dagen. Was het
echter wel altijd goed? Zo de zelfmoord op pag.
146? 't Wordt alles wel erg critiekloos weergegeven. Een goed boek voor de ouderen, maar
niet erg geschikt voor de jongeren en zeker niet
voor 11-13-jarigen.
Eindoordeel: aanbevolen, maar met reserve.
JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 202; 17e druk; prijs f 2,50; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Jaap Holm, de zoon van een arme boerenarbeider, beleeft met zijn vrienden verschillende avonturen. Door eigen schuld komt hij
in moeilijkheden en wordt voor een dief gehouden. Alles komt uit en de vriendschap met Kees
Kollaard wordt nog hechter.
Strekking: Arm zijn, maar toch eerlijk blijven.
Het vertrouwen op God wordt niet beschaamd.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Een mooi boek met goede illustraties,
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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UITGAVEN VAN N.V. JAN HAAN TE GRONINGEN
Ruime keuze, mooie kinderboeken. De
drie bekende deeltjes van H. J. van
Lummel, nl. De smidsgezel v. Utrecht,
De bijlhouwer van Utrecht en de Hopmansvrouw van Utrecht, werden dit
jaar ook uitgegeven. Dit jaar verscheen
een bundel kerstvertellingen van vier
onzer leiders, samengesteld door J. W.
Ooms. Koop deze bundel en men kan
bij de Kerstfeestviering een keuze doen.
Vraagt een catalogus aan en men kan
zijn keuze doen.
huis en brengt haar op de goede weg. Op het ijs
boom, maar het feit van de geboorte van de
KERSTFEEST OP DE HEI,
door Joh, Hidding.
Aantal blz. 22; prijs f 0,35; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wim is het zoontje van een schaapherder. Moeder is gestorven. Wim komt in aanraking met Wiesje, het dochtertje van de nieuwe meester van het dorp. Zij vertelt hem van
het Kerstfeest, waarvan vader hem onkundig
had gelaten. Tenslotte gaat Wim met zijn vader
mee naar het Kerstfeest van de Zondagsschool.
Conclusie: Een aardig, goed verteld boekje. Een
mooi kerstboekje en goedkoop.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ANTON EN ZIJN AAPJE,
door 'C. A. ten Heuvel-Meester
Aantal blz. 24; prijs f 0,40; in slappe omslag;
jongensboek.
Inhoud: Anton heeft van zijn broei: een aapje
gekregen, dat zijn moeder verkoopt om aan geld
te komen voor een fiets. Anton scheldt zijn moeder uit en loopt weg naar de dierentuin, waar 't
aapje is. Hij neemt 't stilletjes mee, maar brengt
't weer terug. Eind goed, al goed.
Strekking: Gehoorzaamheid moet no. I zijn. De
Heere om vergeving vragen.
Conclusie: Verhaal iets gezocht. Toch wel leesbaar boekje voor 8-10 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE STOKJES WAREN WEG,
door G. H. van Maren.
Aantal blz. 29; prijs f '0,50; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het is een strenge winter, de rivier is
dichtgevroren. Er is een pad over de rivier gemaakt, afgebakend door stokjes. Op de vooravond van Kerstfeest willen Drieske en Annemieke aan ouwe Gijs, die aan de overkant
woont, een sinaasappel en een krentebol brengen. Door de sneeuw worden de stokjes onzichtbaar en de kinderen dwalen op de rivier, maar
worden gevonden door ouwe Gijs.

Conclusie: Vlot geschreven, godsdienstig, goed
geïllustreerd, geen bezwaren. Treffend kerstverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen,
EERLIJKHEID BELOOND, door F. W. Staal.
Aantal blz. 46; 2e druk; prijs f 0,50; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De familie de Bruin komt door toedoen
van meester de Vries weer ter kerk. Henk
wordt jongste bediende op een bank. Wanneer
er dan een briefje van f 10,— is weggeraakt,
wordt Henk ontslagen. Later, wanneer de fam.
de Bruin naar Heelsum is vertrokken, redt Henk
het dochtertje van zijn vroegere baas en blijkt
het briefje gevonden te zijn.. Henk komt dan
weer bij zijn vroegere patroon in dienst.
Conclusie: Vooral het laatste gedeelte van dit
boekje is erg gezocht. Niet altijd even kinderlijke taal gebruikt. De Zondagsschool als evangelisatiemiddel komt naar voren.
Eindoordeel: aanbevolen.
JAN EN ZIJN VRIENDEN,
door J. Cnossen-Hoorntje.
Aantal blz. 30; prijs f 0,50; in slappe omslag;
jongensboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Jopie ligt lang ziek bij zijn grootouders. Jan en Tom gaan hem opzoeken. Jan wil
hem een jong konijntje geven, maar vindt door
eigen schuld de jonge konijnen doodgebeten.
„Juf" zorgt, dat Jopie toch een konijntje krijgt,
dat ze kocht van de arme Siep op de hei.
Strekking: De vier vrienden, die de kranke op
zijn matje bij Jezus brengen, inspireren Jan en
Tom om Jopie te helpen.
Conclusie: Een leerzaam boekje voor jongens.
Eindoordeel: aanbevolen.
HOE ZAL IK U ONTVANGEN,
door Annie Sanders.
Aantal blz. 38; prijs f 0,60; in slappe omslag;
meisjesboek.
Inhoud: Neeltje Streefkerk kan met de kerstvacantie niet naar Amsterdam logeren, waardoor ze erg uit haar humeur is. Ze zal dan
naar Oudburg gaan, waar ze eerst niet veel zin
in heeft. Daar een van haar vriendinnetjes niet
mee kan, gaat het kleindochtertje van de werkvrouw mee en heeft Neeltje toch een prettige
vacantie.
Strekking: Met een boos of verdrietig hart kun
je de Heiland niet ontvangen.
Conclusie: Een aardig verhaal voor de meisjes
en een Kerstfeest, dat niet gauw vergeten zou
worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TREESJE EN HET TAFELKLEED,
door Jeanette van Bellen
Aantal blz. 40; prijs f 0,60; in slappe omslag;
meisjesboek.
Inhoud: Door Treesjes ongehoorzaamheid is
moeders nieuwe tafelkleed verbrand, Treesje
gaat verdrietig de deur uit. Ze wil geld zoeken
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en verdwaalt. Een oud vrouwtje neemt haar in
huis en brengt haar op de goede weg. Op het ijs
verstuikt Treesje haar voet. Buurman vindt
haar en brengt haar thuis. De andere dag is het
Kerstfeest en het oude vrouwtje mag Kerstfeest
komen vieren. Nu is alles weer goed.
Strekking: God zorgt voor de eenzamen en Hij
beschermt ons in het gevaar. Niet de kerstboom, maar het feit van de geboorte van de
Heere Jezus behoort ons op het Kerstfeest bezig
te houden.
Conclusie: Een vlot verteld verhaal voor 89-jarige meisjes. De korte zinnen verlevendigen
het verhaal en vergemakkelijken het lezen. De
verdienste van het boekje schuilt in de wijze
waarop de schrijfster de waarde van Gods
Woord laat zien aan kinderen.
Eindoordeel: aanbevolen.
TWEE VRIENDJES ONDER ÉÉN DAK,
door Jeanne Marie.
Aantal blz. 40; prijs f 0,60; in slappe omslag;
jongensboek.
Inhoud. Twee jongens, die vlak bij elkaar wonen, gaan samen een wandeling maken en roken
op een stil plekje gestolen sigaretten. Henk
biecht thuis alles op. De vriendschap is voor
een poos uit, maar later komen ze weer bij elkaar. Op één van hun tochten maken ze een benauwd ogenblik door als een ram Koos aanvalt.
Een timmerman brengt uitkomst als verhoring
van Henks gebed.
Conclusie: De schrijfster wil de kinderen waarschuwn voor de zonde en wijst op de betekenis van het gebed. Maar de manier waarop zij
dit doet is wel zo gespeend aan alle werkelijkheid, dat kinderen zo iets niet zullen nemen. Het
geheel maakt een vreemde indruk. Wie gelooft
in de geschiedenis met de ram? Zou de bekering van de ouders van Koos zo vlot verlopen
zijn? Dit soort boekjes kunnen we helaas niet
gebruiken voor de uitdeling op onze Kerstfeestviering.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JAVASTRAAT 127a,
door Jan van Groningen.
Aantal blz. 56; 3e druk; prijs f 1,—; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Henk Bakker en zijn zusje wonen in
een grote stad en ze klagen, dat zij alleen niet
uit logeren kunnen als 't vacantie wordt. Een
neef van vader nodigt ze onverwacht uit, maar
Henk krijgt een ongeluk, waardoor zijn enkel
in 't gips moet. Gelukkig loopt 't goed af.
Strekking: Je ziet niet altijd wat een ander mist.
Wees daarom tevreden met je eigen lot: wellicht zou je niet eens willen ruilen als je alles
wist. Soms is er een moeilijke weg nodig om je
te lerén tevreden te zijn, maar dan wordt 't ook
echt goed!
Conclusie: Een goed boek voor ontevreden kinderen. Ze leren hoe ze moeten opmerken, hoeveel goeds ze hebben en dat ze het echt niet
verdiend hebben. Vooral de sfeer in het gezin
Bakker is voor velen ten voorbeeld.
Eindoordeel: aanbevolen.
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EN TOEN DAALDE DE MACHINE,
door H. Kingmans.
Aantal blz. 60; 4e druk; prijs f 0,65; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Kees Vroom ontsnapt naar Engeland in
de eerste tijd van de oorlog. Daar werd hij opgeleid tot oorlogsvlieger. Zijn machine wordt
ergens in Groningen neergeschoten. Kees komt
toch weer in Engeland en later veilig thuis.
Strekking: Goede Nederlanders werkten niet
voor de Duitsers; werk van de ondergrondse
verzetsbeweging.
Conclusie: goed geschreven, zonder sensatie.
Eindoordeel: aanbevolen.
JOOPS KERSTFEEST,
door H. Laurense
Aantal blz. 44; 2e druk; prijs f 0,65; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: joop de bakkerszoon verknoeit wat aan
een schilderstuk van z'n buurman en kruipt uit
angst in een auto, die juist wat bezorgt. Hij
Wordt ontdekt en is nog op tijd om naar het
Kerstfeest te gaan, want hij wordt thuis gebracht.
Strekking: Je moet je zonden belijden en de
Heere om vergeving vragen.
Conclusie: Voor 6- à 7-jarigen lezenswaardig.
Eindoordeel: aanbevolen.
DIE ELS TOCH, door J. W. Grisnigt
Aantal blz. 61; 3e druk; prijs f 0,85; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Het denken aan zichzelf voert Els tot
veel narigheid, zelfs begaat zij hierdoor een onnadenkende fout, die haar vriendinnetje kwetst,
zodat ze niet naar het Kerstfeest kan. Els verzwijgt, dat 't haar schuld is, totdat alles haar
teveel wordt en zij alles vertelt aan ouders en
vriendin. Dan komt alles toch weer goed.
Strekking: Denkt niet in de eerste plaats aan
uzelf, maar aan anderen. Bovendien: begin
nooit met te jokken, dat geeft onvrede en van
de ene leugen kom je in de andere terecht.
Conclusie: Goed boekje, dat onze meisjes graag
zullen lezen. Behoorlijk goed geschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.
WIJ HEBEEN ÉÉN VADER, door E. Kok.
Aantal blz. 63; 2e druk; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: De „schoolersclub" van Ab Verburg
maakt het een nieuwe meester op Zondagsschool erg moeilijk en haalt allerlei kattekwaad
uit. Door hun schuld krijgt de Zondagsschoolonderwijzer een ongeluk. Hij laat de jongens bij
zich komen in het ziekenhuis en weet door zijn
vertelling de jongens het verkeerde van hun
doen te laten zien. Dit heeft een gunstige uitwerking.
Conclusie: We kunnen de goede bedoeling van
de schrijver waarderen. Hij wil een boekje geven met een evangeliserende strekking en zo de
kinderen bijbrengen, dat God geen onderscheid
maakt tussen rijk en arm, terwijl we ook de
kracht op moeten brengen om mensen te vergeven, die in de oorlog aan de verkeerde kant

De kerstboeken van 1 laan
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stonden en leed over verschillende gezinnen
hebben gebracht. De uitwerking echter valt nog
al tegen. Er komen nog al enkele onwaarschijnlijkheden in voor, ik denk aan het gesprek van
Ab met de bakker. Er wordt ook erg gewerkt
met het wit-zwart schema. Het geheel zal de
kinderen niet toespreken.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
BRUNO SCHINCKEL, DE ZOON VAN DE
DELFTSE MARTELAAR, door J. Smelik.
Aantal blz. 77; 2e druk; prijs f 1,25; gebonden;
meisjes- en jongensboek, vooral jongensboek boven 14 jaar.
Inhoud: Bruno's vader is om het drukken van
godsdienstige lectuur verbrand op aandrang van
De Bije. Bruno is vol wraakzucht. Hij bespiedt
verraders, die 't op Prins Willem gemunt hebben. De Prins wordt in de ban gedaan. Bruno
wordt 's Prinsen dienaar en maakt de moord
door B. Gerards mee. Hij trouwt met de kleindochter van De Bije en leert vergeven.
Strekking: Dit vad. gesch.-verhaal is een toepassing van: Vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren.
Conclusie: Een prachtboek, maar voor oudere
kinderen. Voor onze Z.S.kinderen is b.v. te
moeilijk de brief op blz. 19-21, 22-23 en
25-27. Ongewenst acht, ik blz. 20 midden (advies 2e huwelijk) en de liefdeshistorie tussen
Bruno en Hester. In de catalogus staat: jongens
en meisjes boven 9 jaar! Overigens voor volwassenen ook leerzaam en boeiend. Dus niet
aanbevolen voor Z.S., tenzij voor een oudere
leerling.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE RODENHORSTJES, door A. D. Schipper
Aantal blz. 76; 2e druk; prijs f 1,20; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een onderwijzersgezin wordt vermeerderd met een jongen. De andere kinderen logeren dan bij oom en tante en maken nog een ,
visite bij opa op de boerderij. Blijde thuiskomst.
Strekking: Zonder bepaalde strekking.
Conclusie: Eenvoudige beschrijving van chr. familieleven.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE RODE TUNNEL, door Joh. Hidding.
Aantal blz. 75; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Twee vrienden ontdekken een onderaardse gang. Dit geheim vertellen ze aan niemand. Hierdoor ontstaan moeilijkheden voor
Piet, als er ingebroken is in een keet van wegenbouwers. Maar de dader wordt gelukkig gevonden.
Conclusie: Voor de jongens een aardig boek.
Het zal hen zeker boeien. Het godsdienstig element is wel niet zo sterk, maar we kunnen het
toch wel aanbevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
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HET GEHEIM VAN HET HOUTEN HUIS,
door J. Goetiart.
Aantal blz. 78; prijs f 1,30; gebonden; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Gerrit heeft een mooi konijn. Dit zal
hij tegen het Kerstfeest verkopen om moeder,
die ziek is, een mooi boek te kunnen kopen. Het
konijn wordt gestolen door Manus van de mo'1enaar. De diefstal komt uit. De meester van
Gerrit en vader nemen hem onder hun hoede.
Bij de brand van de molen wordt Manus zó
gewond, dat hij naar het ziekenhuis gebracht
wordt en straks sterft met het woord berouw op
zijn lippen.
Strekking: Spijt is nog geen berouw. Mensen,
die berouw hebben over hun zonde, wil de
Heere Jezus aannemen.
Conclusie: Een mooi en ernstig verhaal, goed
geschreven en geïllustreerd. En met godsdienstige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE WONDERE TOCHT,
door P. A. de Rover.
Aantal blz. 72; 2e druk; prijs f 1,40; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Dirk van Druten woont op een uiterwaard in een oud huisje, samen met vader en
grootmoeder. Als het hoog water is, moeten ze
met een bootje naar de dijk. Eens maakt hij een
angstige tocht, als hij te lang bij zijn vriendje is
geweest (de fabriekssirene redt hem). De eigenlijke wondere tocht is de redding van grootmoeder, als het ijs kruit.
Strekking: Let als kind op de tijd, dat je thuis
moet zijn; je ouders hebben je lief, laat ze niet
wachten. Vraag in nood naar de Heere, want
Hij hoort, het gebed.
Conclusie: Een spannend boek voor onze jongens. Ze worden op hun verantwoordelijkheid
gewezen en op Gods goedheid, dat Hij het
gebed wil verhoren.
Eindoordeel: aanbevolen.
MOEDERS GROTE DOCHTER,
door J. W. Grisnigt.
Aantal blz. 89; 2e druk; prijs f 1,50; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd 9-14 jaar.
Inhoud: Ans Riemsbeek woont in het rampgebied, wordt met haar ouders gered. Gaat alleen
naar Den Haag, terwijl haar ouders naar Bosoord gaan. Ze is niet altijd tevreden en dankbaar, maar ze komt er op terug.
Strekking: Hoe plotseling kunnen onze berekeningen worden omvergeworpen en onze zekerheden worden afgebroken. De tegenspoed doet
ons de voorspoed waarderen als genadegave
Gods. In tegenspoed geduldig, in voorspoed
dankbaar.
Conclusie: Een goed boekje over hetgeen in de
rampnacht is gebeurd: „om te doen gedenken".
De personen zijn „echt" gehouden, zonder opgelegde vroomheid, een fijn meisjesboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

warden. De samensteller en de vertellers met de
uitgever hartelijk dank voor deze bundel.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE SMIDSGEZEL VAN UTRECHT,
door H. J. van Lummel (vrije bewerking)
Aantal blz. 93; prijs f 1,75; gecartonneerd;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Aart Cozijnse is een aanhanger van de
nieuwe leer. De macht der inquisitie in Utrecht
is nog beperkt door de vrijheidszin der burgers.
De grote prediker Arentsen houdt een hagepreek vlak bij de stad. De ouders van Aart,
vooral zijn moeder, worden geraakt door het
Woord.
Strekking: Kerk- en Vad. Geschiedenis. De tijd
der reformatie belicht.
Conclusie: De oude bekende boeken van v.
Lummel in een nieuw gewaad. De vrije bewerking is voor onze jeugd een goed en goed leesbaar boek geworden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE BIJLHOUWER VAN UTRECHT,
door H. J. van Lummel
Aantal blz. 93; prijs f 1,75; gecartonneerd;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De geschiedenis van de reformatie
wordt in dit boek beschreven. Ze bereikt haar
hoogtepunt als de „ketters- een kerk eisen. Na
zeer veel schermutselingen krijgen ze deze eindelijk. Gerhard de Baal, deken van het Bijlhou,
wersgilde, speelt hierbij een belangrijke rol.
Strekking: Duidelijk worden de moeilijkheden
der gelovigen ons getekend. Doch schrijver toont

ons ook aan het verschil dat er direct al is in
deze groep, nl. de bezadigden en de „beeldbrekers-.
Conclusie: Voor de jeugdigen, die liefhebbers
zijn van geschiedenis, een boek dat ze graag
zullen lezen. Voor verscheidene kinderen niet
boeiend genoeg. De stijl is niet erg aantrekkelijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE HOPMANSVROUW VAN UTRECHT,
door H. J. van Lummel (vrije bewerking)
Aantal blz. 94; prijs f 1,75; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Utrecht tijdens de 80-jarige oorlog
(1576-1578). Met het verdwijnen der Spanjaarden uit de stad.
Strekking: Dit verhaal stelt ons nog eens voor
ogen, wat er in de 80-jarige oorlog geleden is.
Het gaat om de belijdenis, waarvoor de vaderen pal stonden.
Conclusie: Een beetje droog, weinig spanning,
maar toch degelijke lectuur voor de opgroeiende
jeugd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EN NU... DE KERSTVERTELLING,
door verschillende schrijvers (sters) .
Samengesteld door J. W. Ooms.
Aantal blz. 93; prijs f 2,90; gebonden.
Inhoud: Enkele kerstvertellingen.
Strekking: God de Heere wil zich ook bedienen
van een verhaal om Zich aan onze kinderen
bekend te maken.
Conclusie: Over het algemeen zijn al deze verhalen geschikt om met Kerstfeest verteld te

UITGAVEN VAN N.V. W. D. MEINEMA TE DELFT
Deze firma bracht ook dit jaar weer WAT CORRIE VOND EN WAT ZE DEED
door C. B. Drewes
heel wat geschikte kinderlectuur. Gezellige inhoud, prettige geïllustreerd en Aantal blz. 20; 6e druk; prijs f 0,30; in slappe
verdienstelijk uitgegeven. De firma omslag; jongens- en meisjesboek.
stelde hoge eisen aan zijn uitgaven. Inhoud: Kees heeft een puntenslijper, waar hij
Pedagogisch, degelijk en verantwoord. erg blij mee is. Corrie raapt hem van de vloer
Vraag een catalogus aan en tal van in de klas en houdt hem. Een vriendinnetje van
andere uitgaven staan onze Z.S. ten Corrie ziet de puntenslijper en herkent hem als
die van Kees. Zo komt het kwaad uit. Moeder
dienste.
M•111~lernar

HIJ HIELP TOCH,
door H. Henszen-Veenland
Aantal blz. 20; 2e druk; prijs f 0,30; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Eppo Veninga is ziek en nu kan hij zijn
ouders niet helpen bij het aardappelen rooien.
Zijn vriendjes Jaap en Thale helpen dan mee.
Evert wil eerst niet, maar de volgende dag is hij
ook present.
Conclusie: Niet onaardig en met een goede
strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

gaat met Corrie naar de juffrouw en dan krijgt
Kees z'n slijper terug.
Strekking: Het verkeerde duidelijk getoond. Ook
het kind heeft een nieuw hart nodig.
Conclusie: Goed boekje. Wat Corrie deed was
DIEVEN IN EEN SCHUURTJE,
door M. C. Capelle
Aantal blz. 24; 2e druk; prijs f 0,35; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Twee jongens gaan met kleine Bram
spelen en komen terecht in een schuur, waarvan
de deur dichtvalt, zodat ze er niet meer uit
kunnen komen. Dit geeft een hele consternatie.
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De politie komt er aan te pas, die zijn speurhond meebrengt en hen zo vindt.
Conclusie: In het verhaal zit voor de kleine
jongens wel spanning. Het is een eenvoudig
boekje, waarvan de geestelijke inhoud bestaat
in de vertelling van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een iets pittiger inhoud zou
meer welkom zijn.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE NIEUWE JURK,
door Liesbeth Lems
Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag;
meisjesboek.
Inhoud: Tineke krijgt een nieuwe jurk, een rode,
met witte bloempjes! Als de juffrouw jarig is,
mag ze die aan. Maar — uit school eerst verkleden. Ze gaat echter naar de speeltuin en
haalt een fikse scheur in de jurk. Met Kees
„herstelt' ze de scheur en zegt moeder niets.
Als 't gaat onweren, belijdt ze haar verkeerd
gedrag.
Strekking: Kwaad verzwijgen maakt onrustig en
ongelukkig; eerlijk bekennen brengt rust.
Conclusie: heel geschikt voor onze kleintjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PIM'S KERSTFEEST,
door A. van Vliet-Ligthart Schenk
Aantal blz. 24; 2e druk; prijs j 0,35; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Pim is ziek. Ineke en Mineke brengen
hem op 't Kerstfeest wat lekkers van 't geen ze
op het Kerstfeest gekregen hebben. Van de
vader der meisjes krijgt hij een kinderbijbel.
Later gaat Pim mee naar de Zondagsschool en
net volgende Kerstfeest verrast Pim een van de
andere zieke kinderen.
Conclusie: Een eenvoudig verhaal met opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
KEES, door Joh. van Hulzen
Aantal blz. 24; Se druk; prijs f 0,35; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Cor raakt zijn hond Kees kwijt. Wat
een verdriet voor deze jongen. Na zwerftochten
komt Kees bij een ander terecht. Maar Cor en
de nieuwe baas ontmoeten elkaar, dan gaat Kees
weer mee met Cor.
Conclusie: Dit verhaal speelt zich af op "Java.
De aanhankelijkheid van dieren wordt ons er
goed in getekend en ook de zorg, die wij voor
de dieren hebben op te brengen. Dit alles wordt
ons boeiend verteld. Maar godsdienstig heeft
het helaas weinig inhoud.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET AVONTUUR VAN JOOST EN
. MARIJKE, door C. H. Meerburg
Aantal blz. 24; 2e druk; prijs f 0,35; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Joost en Marijke, twee buurkinderen,
moeten bonen wegbrengen naar de meester. Onderweg zien ze de wasman met zijn auto en
klimmen er stiekem op om een klein eindje mee
te rijden, maar de auto stopt niet en ze worden
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er een heel eind van huis uitgezet. Dan komen
ze in moeilijkheden, maar alles loopt gelukkig
goed af. Gebruik van Heer eenmaal.
Conclusie: Een aardig verhaaltje met opvoedkundige strekking. Geen verschil met vorige
druk.
Eindoordeel: aanbevolen.
JAAPS VERRASSING,
door Liesbeth Lems
Aantal blz. 31; prijs f 0,45; in slappe omslag;
jongensboek.
Inhoud: Jaap en Dikkie zijn vriendjes. Ze zitten
naast elkaar in een bank. Jaap heeft elastiekjes
voor zijn broertje Joop. Door een grap van
Dikkie worden ze afgepakt en moet Jaap schoolblijven. Dan pakt Jaap ze gauw uit de lessenaar,
maar de vriendjes zijn geen vriendjes meer, totdat...
Strekking: Een kleine oorzaak kan grote gevolgen hebben! De invloed van een bijbelvertelling op kinderharten. 't Is goed je zonden te belijden, maar vooral ook aan de Heere.
Conclusie: Aardig boekje voor de kleinere jongens.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE VLUCHT, door Joh. Elzen.
Aantal blz. 32; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe'
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Mijnheer Harmsma vertelt op de laatste
middag voor de vacantie een mooi verhaal over
een Hongaars gezin, dat uit het communistische
land vlucht, omdat men in de landen achter het
ijzeren gordijn God niet mag dienen naar Zijn
Woord. Verscholen in een goederenwagon bereikt het gezin Bender met nog een weeskind
bij zich tenslotte de veilige Amerikaanse zone in
Duitsland.
Strekking: We moeten denken aan de vele
vluchtelingen, die uit Oost-Europa worden opgejaagd, waaronder er ook zijn die om het geloof vluchten en alles achterlaten. Laten we ze
helpen. Ook schoolkinderen kunnen wat doen
'door oud papier en oude metalen in te zamelen.
Conclusie: Een actueel boekje, dat verdient door
onze kinderen te worden gelezen. Omdat het op
frisse wijze de waarde van een schriftuurlijke
opvoeding laat zien, wordt het gaarne:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MIETSIE EN LAJOS, door Marijo
Aantal blz. 32; 4e druk; prijs f 0,45; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Vader, een Hongaar, sneuvelt. Moeder
blijft met twee kinderen achter. Mietsie gaat
met andere kinderen naar Nederland. Ze heeft
het bijzonder goed in een boerengezin zonder
kinderen. Met Kerstfeest komt Lajos ook naar
Nederland.
Strekking: Algemeen. Nood in Hongarije na de
oorlog geschilderd. Verhouding in het gezinsleven goed.
Conclusie: Goed verteld. Betekenis van het
Kerstfeest raakt op de achtergrond door Lajos'
komst.
Eindoordeel: aanbevolen.

SJANTI, HET BEDELMEISJE,
door M. C. Capelle
Aantal blz. 32; prijs f 0,45; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: De ouders van Sjanti zijn gestorven.
Ze komt in huis bij een oom, maar die jaagt
haar weg, omdat ze een getekende is. Ze heeft
'nl. aan elke hand zes vingers. Oom is bang, dat
door haar aanwezigheid ongelukken hem zullen
treffen. Ze wordt in huis opgenomen door een
oude christin. Deze zorgt er voor, dat Sjanti in
een zendingstehuis komt. Ook dáár wordt ze
door enkele kinderen gesard om haar handen.
Als ze weg wil lopen, komt dat uit. Haar handen worden geopereerd en alles wordt goed.
Strekking: Heidens bijgeloof overwonnen door
christelijke liefde.
Conclusie: Een mooi zendingsverhaal, dat met
spanning zal worden gelezen. Zonde en vergeving goed beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE WEDSTRIJD, door J. Schouten
Aantal blz. 32; prijs f 0,45; in slappe omslag;
jongensboek.
Inhoud: Floor Rutten's eerzucht speelt vaak de
baas. Door inzending van een tekening van zijn
broer, de illustrator, wint hij de tekenwedstrijd.
Maar de eerste prijs is hem te machtig. Hij belijdt zijn bedrog. Vriend Frits krijgt nu de prijs.
Strekking: Onze ondeugden mogen ons niet meesleuren. 't Belijden van onze verkeerdheid geeft
het geweten rust. „In de (grote) wedstrijd stuurde de Heere Jezus zijn tekening voor ons in.
God kijkt niet meer naar ons kladwerk."
Conclusie: Een boekje, dat onze jongens zeker
wel iets te zeggen heeft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARLEENTJE, door Gien de Koning.
Aantal blz. 39; 4e druk; prijs f 0,55; in slappe
amslag; meisjesboek.
Inhoud: Marleentje, een meisje van vijf jaar,
speelt met haar vriendinnetje Annemarietje erg
zoet verschillende spelletjes. Ze heeft een, aardige opa, met wie ze eens uit mag, als deze;.hij
haar ouders logeert. Eén keer is ze ongehoarzaam, maar heeft veel spijt, zodat ze toch opa
naar de trein mag brengen.
Strekking: Een zeer bepaalde strekking is moeilijk in dit boekje te vinden. Eenvoudige vriendschap en kinderlijke gehoorzaamheid worden als
goede eigenschappen naar voren gebracht.
Conclusie: Een simpel kinderverhaaltje, heel gewoon en daarom wel aantrekkelijk voor de heel
jonge leerlingen.
Eindoordeel: aanbevolen.
JUFFROUW JO ZAG HET NET,
door Nel Veerman
Aantal blz. 39; 2e druk; prijs f 0,55; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek, lft. 6-9 jaar.
Inhoud: In de oorlog verhuist Henk met zijn
moeder van de kust naar een bosstreek. Vader
vaart op zee. Hij speelt veel bij een paar dames.
Met een slechte kameraad gaat hij kersen stelen
in haar tuin. Juffrouw Jo zag het, maar kwam

hem tozh opzoeken, toen hij ziek was. Moeder
merkt, dat er wat is, eindelijk belijdt Henk z'n
kwaad en maakt het goed. Na de oorlog komt
papa thuis.
Strekking: De invloed van verkeerde makkers.
Hoe moeilijk het is zonde te belijden.
Conclusie: De oorlog is hier maar een schrale
omlijsting. 't Eigenlijke verhaaltje is kinderlijk
verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET WITTE HONDJE,
door Jan Knape Mzn.
Aantal blz. 40; 3e druk; prijs f 0,55; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek, lft. 7-10 jaar.
Inhoud: Oude Kobus vindt op een winteravond
een wit hondje, dat van Evert is, die met de
kerstvacantie op 't Witte Huis logeert. Als de
omroeper rondklept dat er een hond zoek is, wil
Kobus het dier houden. Z'n geweten dwingt
hem echter het terug te brengen. Evert leert dan
een offer te brengen door het hondje aan Kobus
te geven. 't Maakt hem blij.
Strekking: Heb uw naaste lief, een offer brengen
geeft vreugde in 't hart.
Conclusie: Een heel aardig, kinderlijk boekje,
dat de strijd om Gods wil te doen in de harten
van oud en jong uitstekend schildert.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DIKKIE EN DE GOUDVISJES,
door N. A. C. Wisset
Aantal blz. 40; prils f 0,55; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dikkie heeft een vriendinnetje, dat al
lang ziek ligt. Hij wil haar een paar goudvisjes
geven en gaat met zijn zelf verdiende twee dubbeltjes en moeders kristallen vaasje naar de
winkel. Daar kan hij slechts een paar stekelbaarsjes voor zijn geld krijgen. Onderweg breekt
het vaasje en de visjes worden in de sloot gegooid. Tenslotte krijgt Dikkie een van, de goudvisjes van zijn broer Jan en mag hij die aan
Lineke geven.
Conclusie: Een aardig verhaal voor de kleinen.
Dikkie moet leren dat het doel de middelen niet
heiligt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
LEEN'S VRIJE DAG,
door M. van Teiland
Aantal blz. 40; 2e druk; prijs f 0,55; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Leen is een landarbeidersjongetje, dat
buiten het dorp bij een boerderij woont. Op een
dag komt de dorsmachine op 't korenland. Dat
hoogtepunt wil Leen bijwonen en hij vraagt aan
juf om een dagje vrij. Door verkeerd begrijpen
meent hij, dat het mag. Maar als hij de volgende
dag van zijn vriendjes hoort dat het niet mocht,
jokt hij tegen juf. Op zijn verjaardag biecht hij
zijn leugen op, eerst tegen grootmoe, dan aan
juf en bidt hij de Heere om vergeving.
Strekking: Liegen is zonde en maakt van binoen
onrustig. Als de zonde beleden wordt, geeft dat
vrede.
Conclusie: Een goed getroffen íkinderverhaal uit
het — naar mij voorkomt — Flakkese dorps-
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leven. Het ademt een positieve christelijke geest,
uitkomend niet alleen in de geschiedenis van
het leugentje, maar ook in de beschrijving van
de Zondag bij grootmoeder.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

geven, maar vergeten de tuchtoefening niet. En
— aardig trekje — evenals zijn kind, moet ook
de vader de gestalte krijgen, die uit het Kerstgebeuren noodzakelijk volgt.
Eindoordeel: aanbevolen.

ONDER ZEEROVERS,
door H. Henszen-Veenland
Aantal blz. 46; 6e druk; prijs f 0,80; gebonden:
jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Chinese zeerovers overvallen een passagiersschip. Zes gijzelaars worden meegevoerd en
een hoge losprijs wordt geëist. Als een oorlogsschip de rovers nadert, moet een van de zes,
een zendeling, gaan onderhandelen. Deze staat
zijn taak af aan een goddeloze planter. Als er
van het schip af wordt geschoten en een vliegtuig bommen werpt, vluchten de rovers. Het
vijftal wordt gered en de planter gaat naar
vrede verlangen.
Strekking: De opofferende liefde en de kracht
des geloofs van de zendeling worden gesteld
tegenover de schaamteloze zelfzucht en duivelse
haat van de planter. 't Evangelie overwint.
Conclusie: Een prachtig jongensboek. Ook een
goed boek, dat we graag onze jongens in handen
geven.
Eindoordeel: warm aanbevolen,

DE VERSTEKELING,
door S. v. d. Berg
Aantal blz. 46; 4e druk; prijs f 0,80; gebonden:
jongensboek.
Inhoud: Jelle van Sloten woont aan zee; zijn
vader en oudste broer zijn vissers. Hij wil in de
vacantie dolgraag mee uitvaren en als hij niet
mag, verstopt hij zich aan boord. Eenmaal op
het open water wordt hij door zeeziekte uit z'n
schuilhoek verdreven. Bij zijn vader komt hij
tot belijdenis van zijn ongehoorzaamheid.
Strekking: Gehoorzaamheid is een eerste eis
voor kinderen. Anders komen ze in grote gevaren, bezorgen hun ouders veel angst en bedroeven de Heere. Je hebt bovenal van de Heere
vergeving nodig.
Conclusie: Een goed boekje, dat ons de strijd in
een kinderziel tekent, eerst tot het kwaad, dan
tot een echt berouw. Het leert de ouderen, dat
de roede ook niet gespaard mag worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE CLUB VAN DE KAT,
door Agni v. d. Torre
Aantal blz. 46; 2e druk; prijs f 0,80; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wilde jongens spelen Indiaantje en verbeelden zich dat de zwarte poes van de zieke
Corrie een panter is. 't Dier vindt de dood.
Corrie krijgt op haar gebed een andere zwarte
poes. De meester vertelt van Indianenclubs en
de meisjes maken de club van de Kat.
Strekking: Je moet de Heere vergeving vragen.
En je moet goed maken wat je je naaste misdeed.
Conclusie: Mooi geschreven boekje met goede
inhoud.
Eindoordeel; aanbevolen.
INA VAN DE DOKTER,
door Annie Sanders
Aantal blz. 46; 3e druk; prijs f 0,80; gebonden;
meisjesboek.
Inhoud: Ina van de dokter vindt het heel erg,
als op een gezellige avond thuis vader bij een
patiënt geroepen wordt. Op le Kerstdag, als ze
juist zo fijn bijeen zijn, wordt dokters hulp ingeroepen voor de moeder van Ina's klassegenootje. Ina neemt de boodschap aan, maar zegt
er niets van. Dat veroorzaakt zulk een onvrede, dat ze straks alles huilend aan moeder
opbiecht. Die is boos en vader niet minder. Ina
ontvangt vergeving, maar krijgt ook straf., De
volgende dag mag ze niet naar 't Zondagsschoolfeest.
Strekking: De zonde — hier die van de zelfzucht — geeft onvrede in het hart. Haar belijden
schenkt verlichting. Dan is er ook plaats voor
vergeving, waarvan ook het Kerstfeest spreekt.
Conclusie: Kan na bovenstaande opmerkingen
niet twijfelachtig zijn. Deze ouders weten te ver-
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0, 0! WAT EEN DAGI
door Ina van Veen-van der Vlies
Aantal blz. 53; prijs f 0,90; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Geert en Maarten zijn de jongens van
een aannemer. Ze hebben vacantie en Maarten
gaat met vader mee om een dag door te brengen
bij het werk: het bouwen van een sluis. Geert
moet wegens ziekte thuis blijven. Maarten beleeft die dag heel wat. Daar gaat het dan ook
in dit boekje over (zie titel).
Strekking: Wat Maarten op een van zijn vacantiedagen beleeft. Door eigen schuld ook in
moeilijkheden gekomen. De Heere hebben we
steeds in ons leven nodig. Dat zal Maarten
moeten leren.
Conclusie: Een aardig jongensboek; kan door
onze jeugd gerust gelezen worden. Leeftijd 8-10
jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
RIENTJE VAN 'T KASTEEL,
door Francine Onstein
Aantal blz. 54; 4e druk; prijs f 0,90; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rientjes vader is kasteelbewaarder. 't
Kasteel ligt wel 3 kwartier lopen van de plaats,
waar Rientje ook naar school gaat. Woensdagmiddag moet Rientje steeds naar de handwerkklas. Heeft er een hekel aan en gaat spijbelen.
't Ergste is dat ze ook eens de „zendingscenten"
gebruikt om knikkers te kopen. 't Spijbelen komt
uit door een brief van de onderwijzeres. Rientje
toont een echt berouw,
Strekking: Rientje wordt steeds geprikt door•
haar geweten. Ze weet, dat ze verkeerd doet.
Heeft er last van. En zo komt er tenslotte bij
haar een echt berouw over wat ze de Heere en
haar ouders heeft aangedaan. Gebruik van
kerstboom.

Conclusie: De gewetensstrijd bij Rientje wordt
goed beschreven. Een aardig boek, dat een echt
kinderleven beschrijft. Leeftijd 8.-10 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET KLEINE HOEKTE, door Annie Vreeland
Aantal blz. 62; prijs f 1,—; gebonden; jongensen meisjesboek.
Inhoud: De familie Harmsen woont in een veel
te klein huis. Ze komen in aanraking met de
familie 't Hart. Deze leren door ziekte van hun
dochtertje Jenny weer bidden. Later krijgt meneer 't Hart een andere betrekking in Arnhem
en deze weet te bewerken, dat Harmsen aangenomen wordt als chauffeur en is de woningellende voorbij.
Strekking: Waar zelfs de koningin niet helpen
kan, weet de Heere uitkomst te schenken.
Conclusie: Een niet onaardig verhaal, goed verteld. Maar voor ouders, die bezwaar hebben
tegen kortgeknipte haren, is het niet aan te bevelen dit boekje aan hun kinderen te geven.
Overigens bezit het boekje goed kwaliteiten;
toch maar:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VAN HIPPELTJE EN JANNEMAN,
door A. Duyser
Aantal blz. 62; 6e druk; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Janneman is een ziek jongetje. Hij ligt
vaak buiten en vindt in de natuur talrijke vrienden.,Zelfs een paar eekhoorntjes komen op zijn
gestrooide pindanootjes af. Tijdens de strenge
vorst wordt één eekhoorntje, Hippeltje, gevonden door vader. Deze neemt het mee naar huis.
Dat wordt fijn voor de zieke Janneman, die nu
in huis moet blijven. Als de winter voorbij is,
mag Janneman buiten en Hippeltje krijgt zijn
vrijheid terug.
Strekking: Dit boekje tracht liefde en bewondering aan te kweken voor Gods rijke natuur.
Conclusie: Een alleraardigst boekje, dat door
kinderen van 6-9 jaar graag gelezen zal worden. Stijl en uitgave zijn goed verzorgd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EN MOEDER KIEST ANNEKE,
door Rie Smaal-Meeldijk
Aantal blz. 60; prijs 1,,—; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Renate van de dominé krijgt een arm
meisje erbij als vriendinnetje, als de zesde klas
een lentespel opvoert bij het huwelijk van twee
leerkrachten. De andere vriendinnetjes zijn hierover eerst boos, maar worden later weer goed.
Strekking: Je moet niet alleen aan jezelf denken,
maar ook aan een ander, die minder heeft.
Conclusie: De hoofdstrekking van het boekje is
wel goed, maar niet alles van de inhoud is aanvaardbaar. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VAN VRIENDINNEN, VRINDEN EN VEEL
VREUGDE, door P. Brouwer
Aantal blz. 61; 4e druk; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Enkele jongens en meisjes richten een

zendingsclub op. Door de werkzaamheden daaraan verbonden, maken ze allerlei wederwaardigheden mee. Ook Herman, die al enige tijd ziek
is, kan toch ook zijn aandeel leveren in het zendingswerk.
Strekking: Liefde voor de zending aan te kweken. Ook de kinderen kunnen voor de zending
werken. Rondgaan met zendingsbusjes!
Conclusie: Een boekje, dat er zeker wel bij de
jongens en meisjes in wil. Taal en stijl ook goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN TWEE GROTE KLOKKEN EEN
VER LAND, door H. J. Teutscher
Aantal blz. 63; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Twee klokken, gegoten hier in Nederland, worden naar Nieuw-Guinea gebracht.
Deze klokken vertellen wat zij meemaken.
•
Conclusie: Dit is wat anders dan gewoon. Klokken worden sprekend ingevoerd en vertellen zo
hun geschiedenis en alles wat er met hen en
rondom hen gebeurt. Dat zij naar Nieuw-Guinea
vervoerd worden is juist nu van betekenis en
zo horen we iets van het werk der zending en
de kerk aldaar. Maar daar zouden we juist
graag iets meer over horen. Het is de vraag of
dit boekje de kinderen boeien zal.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TIJMEN ZOEKT ZIJN VADER,
door Elja Vlas
Aantal blz. 70; prijs f 1,05; gebonden; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Tamboer moet werken voor de Duitsers. Hij duikt onder in het Zwarte Veen. Tijmen en Marietje zorgen goed voor moeder, die
ziek wordt. Het weglopen van het konijntje
brengt de bewoner van het naburige kasteel —
een Duitser — op de hoogte van de mc l'i"kheden. Hij zorgt voor een „Ausweis-. Als
men het brengt, is vader juist gepakt; hij springt
uit de trein en komt behouden thuis.
Strekking: Vijanden liefhebben is moeilijk!
Conclusie: Woordenkeus niet steeds gelukkig:
verdikkie, beroerd. ik-zei-de-gek, e.d. Ook religieus niet sterk.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
MUILTJE GAAT NAAR BUITEN,
door Annie Sanders
Aantal blz. 70; prijs f 1,05; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Juultje is ziek geweest en gaat voor ee
poosje naar een boerderij om op te knappen.
Daar sluit zij vriendschap met een buurmeisje,
Marijke, die niet lopen kan en haar dikwijls
voorleest uit de kinderbijbel. Rinus, een van de
kinderen der boerin, is jaloers op Juultje omdat
ze allen zoveel van haar houden. Hij stopt dan
het doosje met moeders gouden broche onder
het kussen van Juultje. 's Avonds belijdt Rinus
zijn verkeerde daad en als Juultje weer naar
huis gaat geeft Rinus haar spontaan zijn kinderbijbel.
Conclusie: Een mooi, vipt geschreven boekje,
dat godsdienstige strekking heeft. Het is goede
evangelisatielectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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meinema's
jeugdboeken
Met één oogopslag ziet U 't: dát zijn frisse, moderne jeugdboeken. Vooral de jubileum-serie van dit jaar zal de bewondering wekken van ons jonge volkje. Aan die serie is
dan ook extra zorg besteed!
De catalogus biedt U weer een overvloedige keus (er staan
172 titels in!) van gezellige jeugdboeken, prettig geïllustreerd en voortreffelijk uitgegeven. Alle met een gezond
christelijke tendenz. Pedagogisch verantwoord en begeerd
door de jeugd.
En wat ook van belang is: In ons jubileumjaar handhaven
wij de oude prijzen, ook voor de nieuwe serie. Geef daarom
dit jaar eens een dikker boek! Maar bestelt U vroegtijdig?
De catalogus is gratis verkrijgbaar bij Uw boekhandelaar
en bij de uitgeefster.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP W. D. MEINEMA
DELFT
Adresseer: Postbus 38, Delft

gaan
reeds 30 jaar
met hun tijd mee!
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KINDEREN IN BRANDEND LAND,
door J. Bik-Meima
Aantal blz. 68; prijs ƒ 1,05; gebonden; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Het gezin van Pah Kardi wordt genoodzaakt door brand, roof en moord hun dorp te
ontvluchten en gaat naar Bandung. Daar komt
Kardi in aanraking met Soedjirach, die hem
vertelt van de Heere Jezus.
Conclusie: Een mooi zendingsverhaal, dat wij
van harte aanbevelen. Goede lectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE BRANDSTICHTER,
door jan van Groningen
Aantal blz. 69; 2e druk; prijs f 1,05; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Peter Brink mag graag op de boerderij
van Halstra spelen. Eens heeft hij met zijn
vriend Wessel een vuurtje gestookt vlak bij de
takkenbossen van Halstra, die vlam vatten.
Tijs Boender, een arme koopman, wordt er van
verdacht, totdat Peter 't niet langer verzwijgen
kan en alles erkent.
Strekking: Het gevaarlijke van vuurtje stoken
komt duidelijk uit. Het gemene een ander te
laten verdenken laat nooit met rust. Pas na bel'jdenis en zoveel mogelijk herstel van het kwaad
komt de vrede weer terug. Zo wil de Heere het.
Conclusie: Een mooi boek voor onze jongens.
Ze zullen het achter elkaar uitlezen en er wat
uit kunnen leren.
Eindoordeel: aanbevolen.

HET GEHEIM VAN DE OUDE WATERMOLEN, door G. van Heerde
Aantal blz. 77; 2e druk; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Henk is jaloers op zijn klasgenoot Paul.
Dit wordt nog erger, wanneer Paul vriend
wordt met het neefje van de meester. Wat een
haat blijkt er in hen te leven na de scheldpartij
in het zwembad, als ze elkaar aanvliegen. Ze
krijgen al groter hekel aan elkaar. Tot Paul het
geheim van de watermolen hoort vertellen door
de boswachter. Dan wordt zijn houding tegenover Henk heel anders.
Conclusie: Van Heerde heeft er een spannend
jongensboek van gemaakt. Er gebeuren wel enkele dingen in, die wat al te mooi gefantaseerd
zijn, maar dat zal voor de jongens geen bezwaar
zijn om het graag te lezen. Het godsdienstig
element is niet sterk, opvoedkundig heeft het
zeker waarde. De gemakkelijke levenshouding
om kwaad met kwaad te vergelden moeten wij
laten varen. Mooi is het wat Paul doet , voor
Henk. Dit is een overwinning op zijn haat.
Eindoordeel: aanbevolen.

op „de Salamander". Een arme jongen, Dirk
Kooy, mag ter beloning van een flinke daad ook
mee. Arend voelt zich ver boven*Dirk verheven
en doet vaak lelijk tegen hem. Twee personen
zorgen er voor, dat de tocht heel avontuurlijk
wordt, Durkstra's vriend Pen en de landloper
„Scheve Schalk". De landloper heeft een gouden horloge gestolen en dat op „de Salamander"
verstopt. Dirks vader wordt van die diefstal
verdacht. Straks blijkt de ware toedracht der
zaak. Ook redt Dirk Arend van de verdrinkingsdood. Zo krijgt alles een „happy end-.
Strekking: Heel goed getroffen is de tekening
van de strijd tussen goed en kwaad in het hart
der jongens, vooral van Dirk. Daardoor is het
karaktervormend. Ook wordt gewezen op de
kracht van het gebed in deze strijd en op het
geloofsvertrouwen, dat niet beschaamt; de onschuld komt nl. aan 't licht.
Conclusie: Ongetwijfeld een spannend jongensboek, waarvan — zie boven — veel goeds te
zeggen valt. Toch vind ik het te gewild avontuurlijk, iets te geforceerd, waardoor de echtheid en natuurlijkheid inboet.
Eindoordeel: aanbevolen.

DE SCHAAPHERDER VAN MONTCONTOUR, door P. de Zeeuw J. Gzn.
Aantal blz. 86; 3e druk; prijs f 1,15; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Verhaal uit het leven van Gaspar de
Coligny. De schaapherder van Montcontour
verleent diensten aan de Hugenoten. Een beraamde aanslag op het leven van de Coligny
wordt verijdeld.
Strekking: Beschrijving van de geloofsvervolgingen van de Hugenoten in Frankrijk omstreeks
1570.
Conclusie: Een prachtboek, zoals we van De
Zeeuw gewend zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE HORLOGEMAKER VAN GENEVE,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 93; prijs f 1,20; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Lex, de paardeknecht, wil Calvijn op
weg naar Lausanne overvallen en naar Frankrijk brengen. Vrienden, waaronder de horlogemaker Sacus en zijn zoontje Rudi verhinderen
dit.
Strekking: Een jongensboek gesponnen rondom
de figuur van de grote Hervormer.
Conclusie: Een spannend verhaal, waarvan de
jongens zullen smullen. 't Wekt belangstelling
voor de figuur van Calvijn. De noot op pag. 18
(Calvijns beroemde werk is vertaald o.a. door
en verschenen bij N.V. W. D. Meinema te
Delft) is wel wat mercantiel.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

SPANNING OP „DE SALAMANDER"
door G. H. van Maren
Aantal blz. 85; prijs f 1,15; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Arend, zoontje van een scheepsbouwer,
mag in de vacantie met zijn beide vrienden Leen
en Huib een tocht over de rivieren maken in een
motorboot. De monteur Berend heeft de leiding

EEN GELUK UIT EEN ONGELUK,
door Nel den Hollander
Aantal blz. 100; 2e druk; prijs f 1,25; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Siem Prins is bij z'n grootvader in huis.
Zijn vader is op de grote vaart en z'n moeder
is overleden. Siem gaat zijn eigen weg en is erg
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heerszuchtig. Eens heeft hij een mooie wagen
van een stel oude kinderwagenwielen en daarmee wil hij 'tswinnen van zijn schoolmakker
Piet Groeneveld. Moedwillig veroorzaakt hij een
botsing, maar 't loopt zeer goed af.
Strekking: Wees tevreden met wat je hebt. Het
kwade wordt gestraft, al was 't alleen al door
vreselijke wroeging, maar wie zijn zonden belijdt, krijgt vergeving van de Heere Jezus.
Conclusie: Een aardige psychologische tekening
van wat er in jongensharten kan omgaan. Duidelijk komt de weerstand tegen het goede uit
in de strijd, die Siem Prins moet voeren. Echt
een boek voor wilde, ondeugende jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

ROEL EN ZIN MAKKER,
door D. J. Douwes
Aantal blz. 102; prijs f 1,25; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Roel van de bovenmeester gaat verhuizen naar Oegstgeest. Zijn kameraad is Jaap
Kroon, wiens vader drinkt. De jongens zijn
rondom hulpvaardig. Jaaps vader krijgt een ongeluk, doch breekt met zijn kwade drankmisbruik. Tenslotte gaat de hele familie met Jaap
naar hun vroegere woonplaats met vacantie.
Strekking: Weest hulpvaardig en medelijdend.
't Godsdienstig element sober, maar niet bezwaarlijk.
Conclusie: Een boeiend boek voor de jongens
uit de hoogste klas. Speciaal knapen uit Leiden
en omgeving zullen het met interesse lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE FRIESE HOEVENAAR,
door H. te Merwe
Aantal blz. 107; prijs f 1,35; gebonden; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Het boek begint met het tekenen van
een offerfeest, vertelt ons van het werk van de
zendeling Luidger en de eerst blinde, maar later
genezen Bornlef. De strijd van 'Friezen, Saksen
en Denen tegen de Franken wordt ons geschilderd met de overwinning van de Franken en
daardoor de vrijheid van het Christendom.
Strekking: De grote moeilijkheid van het kerstenen der heidense volken.
Conclusie: Een goed boek en leerzaam, dat met
spanning gelezen zal worden. Het is degelijke
lectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

SANDER WESTERHOUT GEEFT GAS,
door G. H. van Maren
Aantal blz. 109; prijs f 1,35; gecartonneerd;
jongensboek.
Inhoud: Sander Westerhout kan door zijn vaders dood niet studeren, daarom komt hij in een
garage werken; daar maakt hij kennis met verkeerde vrienden, die hem op het slechte pad
brengen. Dank zij zijn oude vrienden van de
school, die hem weer trachten terug te brengen,
wat hen ook inderdaad gelukt, komt alles weer
goed terecht.
Strekking: De zegen van goede vriendschap.
Conclusie: Een boek, dat bijzonder goed geschreven is, reëel en toch voor jongeren goed
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leesbaar: m.a.w. een stèrk boek!
Eindoordeel: warm aanbevolen.

WIETZE, DE HELD VAN 'T KERKEDAK,
door S. A. Doevendans
Aantal blz. 118; prijs f 1,45; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Wietze, Herman en Klaas weten samen
op het kerkedak te klimmen, worden gesnapt en
door de bovenmeester gestraft. Kaars heeft hen
verraden. Op zekere dag raakt Herman bij een
strafoefening van Kaars te water en wordt op
't nippertje gered. Kaars komt dan veel bij Herman aan huis. Later weet Wietze Kaars uit zijn
brandende botter te redden.
Strekking: Men is meer een held als men iemand
uit een brandende botter weet te redden, dan
dat men op een kerkedak klimt.
Conclusie: Een mooi boek, dat de kinderen achter elkaar uit zullen willen lezen. Echt naar het
leven getekend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

ALLE VIJF, door B. Overmeer
Aantal blz. 123; 2e druk; prijs f 1,55; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wim krijgt op zijn verjaardag een fluit.
Zijn vier vrienden weten er na korter of langer
tijd ook een te bemachtigen. Ze vormen nu een
clubje, dat begeleid dcor de viool van de meester, liederen op het Kerstfeest zal spelen. Wim
haalt enkele lelijke streken uit, maar heeft later
berouw van zijn daden en het wordt straks alles
weer goed.
Strekking. Zonden belijden en laten geeft vrede.
Conclusie: Een mooi boek, spannend geschreven
en met godsdienstige en opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
SAN YAN EN DE ZWARTE TEGER,
door A. Duyser
Aantal blz. 124; 2e druk; prijs f 1.55; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: San Yans dorp wordt platgebrand door
de bende van de Witte Wolf. Zijn zusje San
Ling komt op een zendingspost terecht. Daar
ontmoet Yan haar voor zij sterven gaat als
christin. Zelf wordt Yan later gevangen genomen door de bende van de Witte Wolf, maar
weer bevrijd door het legertje van de Zwarte
Tijger. De zwarte Tijger blijkt dan San Lo,
Yans broer te zijn. Yan gaat dan overal waar
hij komt, vertellen van de Heere Jezus.
Conclusie: Een verhaal, dat de aandacht tot het
eind toe gespannen houdt. Weer een goed zendingsverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

VAN SCHOOL, bewerkt door Jac. van Amstel.
Aantal blz. 140; 2e druk; prijs f 1,75; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Henk van Elzen gaat van school af en
komt in dienst op een kantoor. Hij komt in aanraking met Lagewei, een slechte jongen, die
Henk geheel in zijn macht heeft en hem verkeerde dingen laat doen, omdat Henk aan hem wat

geld schuldig is. Henk wordt van kantoor weg- eerlijk gehandeld met een erfenis. Zijn schoongejaagd, maar dank zij zijn goede vrienden weer
zuster, een weduwe, heeft het financieel moeiteruggenomen.
lijk. Na de overval op de boer ontwaakt zijn
Strekking: Waarschuwing voor omgang met geweten en erkent hij zijn zonden. Hij geeft het
slechte kameraden.
geld terug.
Conclusie: Een goed en ernstig boek, dat we Strekking: De armoede van geldgierigheid en de
van harte aanbevelen. Goede jongenslectuur.
rijkdom van „waar liefde woont", wordt als teEindoordeel: warm aanbevolen.
genstelling aardig in dit boek geschetst.
Conclusie: Een aantrekkelijk en fris boek voor
HUIZE „WINDHOEK", door Marijo
de jeugd; soms is het verhaal wat gecompliceerd,
Aantal blz. 157; 4e druk; prijs f 1,95; gecarmaar er blijft spanning. De geestelijke strekking
tonneerd; jongens- en meisjesboek.
is eenvoudig en verantwoord.
Inhoud: Nardus, een vrekkige boer, heeft enEindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN J. N.VOORHOEVE - DEN HAAG
OPOE KARBIES, door S. de Valk-van Eysden gering met levensmiddelen, enz. Een jonge dokter zegt dat Seke geheel genezen kan en moet
Aantal blz. 15; in slappe omslag; joneens- en
met de boot mee naar Celebes.
meisjesboek.
Inhoud: Opoe Karbies gaat bij een vroegere Conclusie: Misschien wel geschikt voor de inbuurvrouw, die nu in de stad woont, een weekje donesische kinderen, maar wat weten de jongere
logeren. Dat is een hele overgang voor opoe; Nederlandse kinderen van Molukken, Halmaheira, Ternate, Tidore en zoveel namen meer?
uit het kleine dorpje naar de grote stad. Ze ziet
Mooi geïllustreerd.
er dingen, die ze nooit eerder zag. En ze begrijpt
van dat al niet veel. Gelukkig kan buurvrouw Eindoordeel: aanbevolen.
uitleg geven.
Strekking: Een oud moedertje wordt voor een ISRIS GAAT HET HUIS SCHOONMAKEN,
door Albert Zaaier
week uit het rustige dorpje overgeplaatst naar
Aantal blz. 16; in slappe omslag; jongensboek.
een grote stad.
Inhoud: Isris de kleine Papoea-jongen, speelt,
Conclusie: Een boekje voor de allerkleinsten.
Niet veel godsdienstige strekking. Alleen wordt gaat naar school en maakt tenslotte het huis
terloops opgemerkt, dat opoe op Zondag in de schoon, 't laatste is een gevolg van de christelijke opvoeding, die hij krijgt. ,,Ik schaam mij
stad ook ter kerk gaat.
dat de Heere Jezus ons vuile huis ziet."
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Strekking: 't Evangelie verheft.
Conclusie: Qua formaat, stof en illustratie iets
JAAPJE, door Nel Verschoor-van der Vlis.
tal
blz.
16;
in
slappe
omslag;
jongensen
anders
dan de gewone doorsnee kerstboekjes.
Aan
Of de kinderen een dergelijk boekje apprecimeis jesboek.
de
Inhoud: De_ moeder van Jaapje is een pakje eren
is nog matig aanbevolen.
Eindoordeel:
voor hem gaan konen. Zijn vader maakt samen
met hem de tafel klaar en brengt hem naar bed. HET FEEST VAN DE VIJFTIG BUFFELS,
Als hl slaapt, komt zijn moeder thuis en legt
door Albert Zaaier
met het pak, ook een ballon met een fluitje op Aantal blz. 16; in slappe omslag; jongensboek.
de stoel naast zijn bed. 's Nachts wordt Jaapje Inhoud: Dit boekje neemt ons mee naar het zenwakker en blaast de ballon vol, waardoor het
dingsterrein. Het speelt zich af op Celebes. Een
fluitje vader en moeder aan brand doen denken. verwaand zoontje van een kamponghoofd mag
Strekking: Voor zover na te gaan zou de enige mee naar het feest ter gelegenheid van de komst
strekking zijn, dat mannen zonder vrouwen niet van een belangrijk regeringspersoon. Daar horen
kunnen leven. 't Geheel is vrij inhoudloos.
ze ook een zendeling spreken. Met heel andere
Conclusie: Een simpel verhaaltje zonder waarde gedachten gaan ze naar huis. Nu vindt de zoon
voor onze Z.S. Het wekt zelfs de indruk dat
het heel verkeerd, dat hij zo hooghartig gedaan
vader en Jaapje voor 't eten niet bidden noch
heeft tegenover hun slaaf. Voortaan zijn zij de
danken. Het avondgebedje wordt door vader beste vrienden.
zelf vergeten. Voor onze Z.S.:
Conclusie: Van belang is het, dat er boekjes
Eindoordeel: niet aanbevolen.
verschijnen, die ons vertellen wat er gaande is
onder de volkeren, waar de zendelingen werken.
DE VUURBERG, door Albert Zaaier.
Dit boekje geeft enige indrukken van het land,
Aantal blz. 16; in slappe omslag; jongens- en de reis, die vader en zoon maken en het feest,
dat zij bijwonen. Dan vertelt de schrijver iets
meisjesboek.
Inhoud: Seke is een kleine bruine jongen. Hij over de toespraak van de zendeling. Twee punloopt altijd met een stok. Op zekere dag is er ten vallen in deze toespraak op: dat de Heere
Jezus alle mensen liefheeft en dat de Heere Jezus
een warme bron ontstaan op de helling van de
de mensen wil maken, zoals Hij is. Alles wordt
berg. Het blijkt een voorbode te zijn van een
uitbarsting van de vulkaan. Op voorstel van besloten met het zingen van het vers: Ik wens
de goeroe gaat men zolang op het strand wo- te zijn als Jezus. De verandering voltrekt zich
nen. Als de vulkaan uitgeraasd is, is Ternate nogal vlot. Van grote betekenis vind ik het om
verwoest en komt er een boot van de Ned. re- zendingsliefde op te wekken bij de kinderen,
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maar hiervoor zou ik toch liever andere boekjes
gebruiken, waar het wezenlijke van het Evangelie beter in naar voren wordt gebracht.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JASPERS KERSTFEEST,
door Coby Goedhart.
Aantal blz. 23; in slappe omslag; jongens- en
meisj esboek.
Inhoud: Jasper is ziek en voor de Kerstdagen
wordt hij heel erg ziek. Vader en moeder vragen
de Heere om herstel en in de Kerstnacht komt
de ommekeer ten goede. Hadden ze eerst de
kerstboom vergeten, nu wordt hij snel opgesierd
en zingt moeder bij en van de kaarsjes.
Strekking: Het gaat niet om de kerstboom; ze
brengt alleen gezelligheid aan. Toch zegt ze kinderen heel veel, omdat 't ook wel laat uitkomen
dat 't niet om die kerstboom gaat. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Een weinig zeggend boekje met
vreemde tekeningen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
HET HEIDEHLIIS:E, door Annie Sanders
Aantal blz. 24; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Tante Ellie, een vriendin van oma, vertelt bij de kerstboom van haar jeugd bij grootmoeder in 't eenvoudige en eenzame heidehuisje.
Na grootmoeders dood komt ze bij haar vader
en haar tweede moeder. Dat geeft moeilijkheden,
maar oom Teun de schaapherder weet alles in
't reine te brengen.
Strekking: Kinderen en grote mensen moeten
trachten elkaar te begrijpen. Vooral het probleem van „de tweede moeder" moet voorzichtig
worden aangepakt.
Conclusie: Een eenvoudig verhaaltje bij de
kerstboom.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JOSIENTJES GEHEIM,
door Julie Teusse
Aantal blz. 32; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Josientje vernielt op zolder een oude
hoge hoed van haar vader. Met geld uit haar
spaarvarken en met iets van de juf er bij gaat
ze naar een hoedenwinkel om de hoed te laten
maken. Later blijkt dat vader nog een andere
hoed heeft. Tenslotte vertelt moeder haar een
geheimpje. Er zal een nieuw kindje komen.
Strekking: In het boekje is geen bepaalde strekking te vinden.
Conclusie: Wel aardig verhaal voor kinderen
van 6-8 jaar.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
PONCHO LUIDT DE KLOK,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 32; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Poncho, een kleine negerslaaf, is in
dienst bij mijnheer Blake. Abraham Lincoln
streed in die dagen voor de bevrijding van de
negerslaven. Poncho's woonplaats Richmond
wordt door Lincolns soldaten veroverd en de
kleine Poncho wil graag wat voor „Massa Lin-
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coln" doen. Hij wordt aangewezen om 's nachts
op de toren de wacht te houden en op de klok
te slaan als de vijanden zouden komen om de
stad te veroveren. Bij die gelegenheid wordt
Poncho door een kogel getroffen. Hij weet, dat
h'j sterven moet, maar weet ook, dat hij naar
Massa Jesus gaat.
Conclusie: Een fijn geschreven boekje, waarin
uitkomt de trouw aan het gegeven woord. Met
ontroering gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE NIEUWE BUREN,
door Martha de Vries
Aantal blz. 46; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Naast de fam. de Groot komen nieuwe
buren. De meisjes worden vriendinnen en Nineke hoort voor 't eerst van bijbellezen, de Goede
Herder en Zondagsschool, wat haar tot zegen
wordt.
Strekking: De invloed die er van een chr. gezin
kan uitgaan op een niet-chr. gezin. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Het boekje is niet zo erg vlot geschreven. Het leest niet zo gemakkelijk.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ZES EMMERS ZEEUWSE MOSSELEN,
door Gera van Schouwenburg
Aantal blz. 46; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Een kermismeisje komt in aanraking
met het evangelie, zij mag naar het Kerstfeest,
als ze zes emmers mosselen bijeenzoekt. Ze
vraagt om hulp aan God en bereikt haar doel.
Ze mag naar het Kerstfeest en vindt de liefde
Gods ook voor haar.
Strekking: Het ruwe kermisleven ,als achtergrond
in dit boek laat ons als een lichtend voorbeeld
daartegenover zien het verlangen van dit meisje
naar een ander leven, met God. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Enigszins gekunsteld boekje, dat hier
en daar onlogisch in elkaar zit. Van 't ruwe kermisleven gaat meer indruk uit dan van hetgeen
geestelijk in dit boekje ter sprake komt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
MATJAN, DE TIJGER, door G. van Heerde
Aantal blz. 46; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In de tropen wordt een strijd gestreden
om het bestaan. Luco moet op zijn hoede zijn
voor de dieren, maar ook de elementen kunnen
je leven belagen. Luco had gemeend, dat veel
offers aan hun goden wel baat zouden brengen,
maar vluchtende voor de bandjir en een veilig
plaatsje vindend in de bergen, wijst Luco's vader
er op, dat zij dit te danken hebben aan de God
van de zendeling.
Conclusie: Dit boekje laat ons iets zien uit het
land, waar de zendelingen arbeiden. De schr.
weet zijn verhaal heel boeiend te vertellen, de
kinderen zullen het gespannen lezen. Hier zou
een mooie gelegenheid geweest zijn om iets meer
van de betekenis van de zending, van het
Evangelie, dat door de zendelingen verkondigd
wordt, uit te laten komen. Toch is het wel
bruikbaar als kerstboekje.
Eindoordeel: aanbevolen.

EEN BOODSCHAP VOOR NANDA,
door Annie Sanders
Aantal blz. 60; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Nanda, een meisje, heeft een vriendinnetje, die na veel lijdep. sterft. Op haar sterfbed
geeft ze echter een boodschap voor Nanda, dat
is deze: dat ze bidt of ook Nanda in de hemel
mag komen. Nanda, die slechts oppervlakkig bij
deze dingen is opgebracht, wordt daardoor tot
diep nadenken gestemd.
Strekking: De „eeuwige" zegen van vriendschap.
Conclusie: Aan te bevelen voor ernstige én nadenkende kinderen; niet voor iedereen.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE TROUWE PAGE, door K. Jonkheid.
Aantal blz. 60; gebonden; jongensboek.
Inhoud: De markies van Bergen en de baron De
Montigny worden in 1566 naar Spanje gezonden
om de belangen der Nederlanders te bepleiten
en verzachting der plakkaten te vragen. Zij worden vergezeld door hun page Arthur, een van
de beide zoons van Arthur de Munter. Bergen
sterft in Spanje en Montigny wordt later ter
dood gebracht. Arthur weet te ontkomen en in
Delft bij Prins Willem ontmoet hij zijn broer,
Floris, die zeekapitein is. Hij zelf wordt benoemd tot hopman.
Strekking: Dit verhaal toont ons de behandeling
van twee edellieden door Filips II, die het beste
met het land voorhadden.
Conclusie: Een ernstig, maar mooi en spannend
boek, maar het laat te weinig zien de leiding
Gods in de geschiedenis.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
MARLEENTJE, door Maaike Khylash
Aantal blz. 75; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Het boekje beschrijft ons Marleentjes
verjaardag, waarop zij een autoped krijgt. Haar
spel op straat, een uitstapje van de familie op
de Zondag naar het bos. Verder de kerstfeestviering, enz. Een verhaal met weinig motieven.
Strekking: Onze lieve Heer is zó verschrikkelijk goed, we moeten ons best doen heel goed
voor de ándere mensen en voor dieren en planten te zijn. En als Hij dan tevreden zijn kan over
ons, dan mogen we later weer naar Hem terug.
Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: Boekje zonder spanning, geen verwikkeling, die tot lezen trekt. Voor onze kleinen
zeker niet aan te bevelen. Wel weer een erg
„lieve Heers-boekje".
Eindoordeel: niet aanbevolen.
PADDELTJE EN POMMETJE HET ZEEGAT UIT, door André de Jong
Aantal blz. 78; gebonden; jongensboek, leeftijd
12-14 jaar.
Inhoud: Tweeëntwintig padvinders uit elf provincies mogen op kosten van de directeur van
een scheepvaartmaatschappij een zeereis maken.
Ze komen in New-York, West-Indië, Venezuela
enz. Ze beleven allerlei gevaarlijke avonturen.
In een volgend boek wordt de thuisreis verteld.
Strekking: Weinig geestelijke strekking. Zo nu

en dan komt de bewarende hand Gods naar
voren. Gebruik van Heer.
Conclusie: De grotere jongens zullen wel van
dit boek genieten. Voor onze Z.S. minder geschikt, omdat er veel te weinig geestelijke strekking in wordt gevonden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
PADDELTJE EN POMMETJE OP THUISREIS, door André de Jong
Aantal blz. 78; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Een boot met padvinders verlaat de
West. De jongens doorleven de meest fantastische gebeurtenissen met slangen, haaien, hoteldieven, onderaardse gevangenissen met valluiken. De schrijver kon wel familie zijn van de
kok, die tal van onwaarschijnlijke verhalen opdist.
Strekking: „Reizen, ja dat is pas heerlijk",
strophe uit het slotlied.
Conclusie: 't Religieuse element is er bij gesleept. Wanneer men enkele passages schrapt
is het een geheel neutraal boek. Zo in de vacantie is 't met weglating van 't opgelegd godsdienstig tintje een leuk ontspanningsboek. Voor
uitdeling op onze Z.S. niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE CLUB OP ZOLDER,
door Jo Kalmijn-Spierenburg
Aantal blz. 78; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Loek van de dokter richt een club op,
die bij hem op zolder vergadert. Enkele jongens
uit de klas mogen eerst niet meedoen, maar
worden later toch lid. De club beleeft een avontuur, als een bunker instort. Ze worden door
Oude Geurt gered. Dan trachten ze geld voor
Oude Geurt te verzamelen.
Strekking: We moeten anderen leren verdragen,
ondanks hun gebreken. En zwakken en behoeftigen moeten we helpen.
Conclusie: Nogal moraliserend. Weinig geestelijke inhoud. Uitdrukkingen als „in vredesnaam"
en „gunst" zijn niet te verdedigen. Een bonte
avond is ook voor onze jongens niet gewenst.
Voor ons doel is dit boekje weinig geschikt.
Vrij flauwe kost. Daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE GESTOLEN ARMBAND,
door Cock de Jong
Aantal blz. 78; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Joke en Wies Beukman gaan met hun
ouders naar Suriname. Naast Sara heeft moeder
een tweede hulp, namelijk Nanna. Deze vlucht
onder verdenking van diefstal van een armband
het oerwoud in. Later blijkt dat haar vriendin
Merdoe 't gedaan heeft.
Strekking: Wie kwaad doet komt er licht toe
meer kwaad te doen. Bovendien komen anderen
er vaak in een moeilijke positie door. Iets van
het zendingswerk in Suriname en de strijd tegen
het bijgeloof.
Conclusie: Een mooi boek voor wat oudere
meisjes, mede omdat de letters nogal klein zijn.
De godsdienstige strekking had meer bepaald
kunnen zijn. De kerstboom komt er in voor,
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maar speelt geen voorname rol. Ondanks enkele
bezwaren:
Eindoordeel: aanbevolen.
Onderstaande drie uitgaven zijn van het zendingsbureau Oegstgeest-Baarn, uitgegeven door
J. N. Voorhoeve.
HOE APOEL HAAR VRIEND VOND
(Sumatra)
door M. A. M. Renes-Boldingh
Aantal blz. 16; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 8-13 jaar.
Inhoud: Apoel is een ziek meisje in een Batakdorp op Sumatra. Een christen-neef komt in het
dorp vertellen, dat een goeroe zal komen voor
onderwijs en kerkdiensten. Apoel neemt hij mee
ter genezing naar een dokter. Daar leert ze
Toehan Jesoes, haar „vriend-, kennen.
Strekking: 't Leven onder de Bataks op Sumatra, hun vrees voor geesten en het werk der
zending.
Conclusie: Mooi geïllustreerd zendingsboekje,
dat enig idee geeft van de heidense bevolking
en de moeilijkheden om ze voor Christus te
winnen.
Eindoordeel: aanbevolen.
NOERMA (Java) door joh. van Hulzen
Aantal blz. 16; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 10-13 jaar.

Inhoud: Noerma, een Javaans meisje, helpt moeder. Meisjes behoeven niet te leren. Als vaders
lievelingsduif door een marter is doodgebeten,
koopt Noerma een nieuwe duif op de markt.
Ze komen langs het zendingsschooltje en dan
vraagt Noerma of ze les in handwerken en batikken mag nemen. Dat mag. Nu zal ze ook uit
de Bijbel horen.
Strekking: 't Leven op een dessa onder een eenvoudig Javaans gezin. Helaas veel te weinig
komt het werk der zending naar voren.
Conclusie: Een mooi geïllustreerd klein boekje.
't Zal wel als zendingsverhaaltje bedoeld zijn,
maar er is slechts in een paar zinnetjes iets in
die richting te ontdekken. Leerzaam overigens
voor de mentaliteit op Java en de maatschappelijke toestanden. Maar voor uitdeling op Z.S.
hoogstens:
Eindoordeel: Iiatig aanbevolen.
DAMBING, door Joh. van Hulzen
Aantal blz. 16; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal van een Dajakse jongen in
z'n gewone omgeving, die later op de zendingsschool komt.
Strekking: Een verhaal zonder directe strekking.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Leerzame mededelingen over het zendingsveld.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

KERSTLIEDEREN. Bundeltjes met bekende en minder bekende liederen, die door kleinen en groten gezongen kunnen worden. Vijf verschillende bundeltjes. Let op de nummering. Prijs p. bundeltje 2% ct
ZING EEN LIED! Een bundeltje liederen voor onze Zondagsscholen uitgegeven
30 ct
FEESTLIEDEREN. Een bundel liederen op 4-stemmige muziek f 1,—
KERSTDECLAMATORIUM. Jezus, de Verlosser. Zang en opzeggen van teksten voor de kinderen, om de Kerstfeestviering
meer aan haar doel te doen beantwoorden
15 ct
BELOFTEN aangaande de komst van de Heere Jezus, 1 en 2,
per 100 ex. f 2,50
DE LIJDENDE BORG (Jes. 53) om uit 't hoofd te leren, 100 cx. f 2,50
DE KERSTGESCHIEDENIS (Lucas 2 : 1-20) om uit het hoofd
te leren,
per 100 ex. f 2,50
CONVOCATIEKAART voor het Uitschrijven v. vergaderingen.
Alle agendapunten enz. kunnen ingevuld worden, terwijl het
verzenden slechts een 2 cents postzegel kost,
per 100 ex. f 2,50
LEERLINGKAARTEN A en B en GEZINSKAARTEN om de
bijzonderheden van naam, adres, geboortedatum enz. te
per 100 ex. f 2,50
weten te komen. Goed voor de administratie,
EN NU DE VERTELLING, door J. W. Ooms. Een handleiding
f 1,25
voor het vertellen. Ieder behoort dit boekje te bezitten .
Bestellingen te zenden aan:
HERVORMD BONDSBUREAU TE HILVERSUM
J
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melo en we hadden haar een interview afgenomen en lieten dit op de bandrecorder opgenomen geáprek op deze feestavond afdraaien.
Ze vertelde van de moeilijkheden, die er vroeger waren, maar dat de Z.S. zich steeds in de
belangstelling van de gemeente verheugen
mocht en ze getuigde dat Gods rijke zegen
steeds op dit werk gerust had.
De secretaris gewaagde van de grote uitbreiding van onze Z.S. Momenteel zijn er 11 leiders(sters) en bijna 300 kinderen. Juffr. Izaks
is reeds 23 jaar aan onze Z.S. verbonden en
dhr Schipper al 33 jaar. Van deze mensen met
ervaring mogen de jongere leiders nog vaak
veel leren.
Ds. H. A. van Slooten uit Onstwedde hield een
feestrede
Jozua 12. Spr. wees op de
schone taak van de leiders om de jeugd te wijzen op die enige weg ter zaligheid en dat de
leiders zelf ook door dit werk een rijke zegen
van God ontvangen. Het koortje zong nog:
„Ziet in blinde razernij".
De burgemeester mr. E. D. Maaldrink sprak
zijn gelukwensen uit namens het gemeentebestuur. Ds. H. A. van Slooten namens de Bond,
daarna kwamen de afgevaardigden van de
streek Zwolle aan de beurt. Ds. Roetman feliciteerde ons namens de kerkeraad en bood
f 150 aan, wat natuurlijk erg op prijs gesteld
werd. Daarna sprak de afgevaardigde van de 4
jeugdverenigingen en werden er enkele schriftelijke felicitaties voorgelezen. Ds. van Slooten
liet nog zingen Psalm 150: 1 en eindigde met
dankgebed. Deze gehele feestavond werd op
de band opgenomen, zodat zieken en ouden van
dagen ook dit alles nog eens konden meemaken
en velen hebben hiervan gebruik gemaakt.
Zaterdag 15 September was er het feest met
onze kinderen. Ds. J. Bos opende dit samenzijn
met het laten zingen van Psalm 25 : 2 en gebed
en hield daarna een toespraak tot de leerlingen.
Juffr. Izaks vertelde een mooi verhaal, waarnaar allen met spanning luisterden. Met een
toepasselijk woord deelde Ds. Bos gedenkplaten uit, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan gedrukt. Het koortje zong weer enkele
verzen en Ds. Bos eindigde met dankgebed.
De kinderen ontvingen nog een tractatie en de
in alle opzichten geslaagde herdenking behoorde daarmee tot het verleden. Maar met juffr.
Gierveld mogen we zeggen, dat Gods rijke zegen op ons werk gerust heeft en wij bidden God
of Hij Zijn zegen ook bij voortduur schenken
wil,
R. Bartels, secr.

Boekbespreking
A. Tak e.a. Nu roepen de klokken,
en twee losse tekstblaadjes. Uitgave
Voorhoeve, Den Haag.
Bij Voorhoeve verscheen een boekje, waarin
een kleine Kerstcantate plus enkele verhalen,
die verteld kunnen worden bij de Kerstfeestviering. Deze verhalen zullen als geheel wel
niet hij ieder de volle instemming verkrijgen,
maar ze kunnen toch op een idee brengen, dat
Vr.
kan helpen om een verhaal te hebben.
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Ratje, door Anne de Vries. Uitg. J.
N. Voorhoeve, Den Haag. Aantal bl.
126; 13e druk; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Ratje, een jongen uit de achterbuurten
van de stad, brengt z'n leven op straat door.
Hij leeft van dieverij en komt in aanraking met
de politie. Op de tuchtschool leert hij een ambacht en komt door liefderijke zorg nog op het
goede pad.
Strekking: De liefde vermag veel.
Conclusie: Een pracht-verhaal, waar de kinderen wat aan hebben.
Eindoordeel: warm ,aanbevolen.
De ster van Ouwe Sjoerd, door J.
SeLoute. Uitg. J. N. Voorhoeve, Den
Haag. Aantal blz. 45; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud. Kerstverhaal. De ster van de kerstboom komt buiten terecht, waar ouwe Sjoerd
hem vindt en meeneemt.
Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: vreemd verhaal zonder enige inhoud.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
De 'bengels in het bos, door W. G.
v. d. Hulst. Uitg. G. F. Callenbach
N.V. te Nijkerk. Aantal blz. 48; prijs
ƒ 0,80; gecartonneerd; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Carla en Rie logeren bij hun grootouders. Tegen het uitdrukkelijk verbod gaan
ze toch het kromme laantje in. Ze ontmoeten
de jongens van de molenaar. De meisjes stichten brand, die grootvader net op tijd kan blussen, waardoor een ramp voorkomen wordt. De
meisjes bekennen, dat niet de jongens, maar zij
schuld hebben. De volgende dag is het feest.
Conclusie: Boeiend verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.

ADVERTENTIES
Hebben alle L.S. reeds de leermiddelen voor
1957 besteld? Denkt om:
DE ROOSTERS A-B-C
HET KLASSEBOEKJE
HET LIEDERENBOEKJE
DE BUNDEL FEESTLIEDEREN
(4-stemmig)
HET BELONINGSMATERIAAL
(binnenkort wordt hierover meer
meegedeeld)
DE LEERLINGKAARTEN A en B
DE GEZINSKAARTEN
Bestellingen in te zenden aan het Hervormd
Bondsbureau te Hilversum.
HET HANDBOEK VOOR BIJBELSE GESCHIEDENIS VAN STOCK-RENKEMAWATERINK, deel I en II gebonden
is momenteel verkrijgbaar voor f 17.—.
\Vacht niet langer het aan te schaffen.
Hervormd Bondsbureau

—

Hilversum

Overzicht van aanbevolen of warm
aanbevolen boekjes
UITGEVERIJ N.V. W. D. MEINEMA TE DELFT
a of wa
Schrijver
a
Liesbeth Lems
a
M. Th. Baas-v. d. Berg
a
Gr. Gilhuis-Smitskamp
H. te Merwe
wa
P. de Zeeuw j.Gzn.
wa
a
A. van Vliet-Ligthart Schenk
H. Henszen Veenland
wa
C. B. Drewes
a
wa
Ina de Vries-van der Lichte
wa
H. Hoogeveen
• wa
Liesbeth Lems
C. H. Meerburg
a
Gr. Gilhuis-Smitskamp
wa
a
A. van Vliegt-Ligthart Schenk
a
j. E. Niemeijer
G. Kraan-v. d. Burg
wa
wa
M. C. Capelle
Marijo
a
wa
Cl. Th. Jongejan-de Groot
J. L. Schoolland
a
Liesbeth Lems
a
wa
J. Schoute
Joh. Elzen
wa
a
\Vieland Wouters
jeanette van Beilen
a
M. van Teiland
wa
Nel Veerman
a
wa
H. Hoogeveen
A. van Vliet-Ligthart Schenk
a
joke Dijkshoorn
a
N. A. C. Wissel
wa
wa
Jan Knape Mzn.
Gien de Koning
a
F. L. Burg
a
D. van der Stoep
Agni van der Torre
a
wa
S. van den Berg
a
A. van Hartingsveldt
a
Wieland Wouters
Annie Sanders
a
H. Henszen Veenland
wa
a
J, j. Frinsel
A. Romij n
wa
Ina van Veen-van der Vlies
a
a
Francine Onstein
a
Annie Sanders
A. Duyser
wa
jeanette van Reilen
a
Annie Vreeland
a
N. Verkuyl
a
wa
Jan van Groningen
wa
H. te Merwe
P. Brouwer
a
wa
a
wa
wa
wa

Bastiaan Schaap
Jan van Groningen
G. H. van Maren
j. J. Frinsel
J. Bik-Meima

prijs
Titel
aantal blz.
16
25 ct
De glazen stuiter
16
25 ct
Het fietsje bij de kerk
16
25 ct
Ali gaat in een dienstje
16
25 ct
Zendingstocht
20
30 ct
Het Kerstfeest van de Rijnschipper
20
30 ct
Wim
20
30 ct
Hij hielp toch...
20
30 et
Wat Corrie vond en wat ze deed
24
35 ct
Tóch Kerstfeest voor jaapje
24
35 ct
Emke's Kerstfeest
24
35 ct
De nieuwe jurk
35 ct
24
Het avontuur van Joost en Marijke
Van Niekje, Riekje en de rozijnentaart 24
35 ct
24
35 ct
Pim's Kerstfeest
24
35 ct
Janbaas en de kippen
24
35 ct
jooske's moeilijke dagen
32
45 ct
Sjanti, het bedelmeisje
32
45 et
Mietsie en Lajos
32
45 ct
jobse
32
45 ct
En... de schoentjes waren weg
32
45 ct
Jaap's verrassing
32
45 ct
De wedstrijd
32
45 ct
De vlucht
28
45 ct
Anneke's daad
32
45 ct
De botter van Kees
55 ct
40
Leeds vrije dag
55 ct
40
Juffrouw Jo zag het net!
40
55 ct
Fenimie's belofte
55 ct
40
Liesje en Tineke
40
55 ct
Annètje -en de grote toren
40
55 ct
Dikke en de goudvisjes
40
55 ct
Het witte hondje
40
55 ct
Maileentje
40
55 ct
Het huisje op de heide
48
65 ct
jan Vermeer
48
80 ct
De club van de kat
48
80 ct
De verstekeling
48
80 ct
Van Koos en Ties en Peer's verlies
48
80 ct
Het vat met de rode rand
48
80 ct
Ina van de dokter
80 ct
48
Onder zeerovers
80 ct
48
De erepoort
80 ct
48
Deetje helpt moeder
56
90 ct
o! Wat een dag!
56
90 ct
Rientje van 't Kasteel
90 ct
56
De kasruit
64
100 ct
Van Hippeltje en Janneman
100 ct
64
Kleine Simon
64
100 ct
Geluksland
64
100 ct
Vlechten-Ansje
64
100 ct
Donkere dagen in 't Veenland
64
100 ct
De strijders van Smyrna
Van vriendinnen, vrinden en veel
64
100 ct
vreugde
64
100 ct
De schade moet vergoed worden
72
105 ct
De brandstichter
72
105 ct
Tom ging toch!
76
105 ct
Woonwagens in het dorp
`72
105 ct
Kinderen in brandend land

211

wa
wa
wa
a
a
wa
a
wa
a
wa
wa
a
wa
wa
a
wa
a
wa
wa
wa
a
wa
wa
wa
wa
wa

Annie Sanders
Carla
Fine Schoonevelt
G. Mulder
G. van Heerde
H. Henszen Veenland
G. H. van Maren
M. C. Capelle
G. H. van Maren
P. de Zeeuw J.Gzn.
P. de Zeeuw J.Gzn.
M. van Nuis-Zuidema
H. te Merwe
P. de Zeeuw J.Gzn.
A. van Hartingsveldt
P. de Zeeuw J.Gzn.
H. Hoogeveen
D. Menkens-van der Spiegel
D. J. Douwes
Nel den Hollander
H. te Merwe
Nelly M. Oostlander
Marian van Bergen
H. te Merwe
P. de Zeeuw J.Gzn.
H. te Merwe

wa
wa
wa
wa
wa
wa
a
wa
wa
a
wa
wa
wa
wa
wa
wa
wa
a
wa
wa
wa
wa
wa

Mari Zuiderra
A. Romijn
P. de Zeeuw J.Gzn.
H. te Merwe
G. H. van Maren
Adriaan J. Kabboord
M. van Nuis-Zuidema
A. Koster
G. Troost
Rie Smaal-Meeldijk
J. J. Frinsel
S. A. Doevendans
A. van Hartingsveldt
M. van der Hilst
H. Beecher-Stowe
A. Duyser
B. Vermeer
D. Menkens-van der Siepgel
D. J. Douwes
Jac. van Amstel
Marijo
H. te Merwe
J. W. Grisnigt

wa
wa

Annie Sanders
H. te Merwe

wa
wa
wa
wa

J. W. Grisnigt
H. te Merwe
H. te Merwe
H. te Merwe

72
Juultje gaat naar buiten
72
Op „Lindevoord"
80
Siti, het waroengmeisje
80
Margje wil een fiets
Het geheim van de oude watermolen 80
88
Krantenjongen
88
't Geheim van z'n vijand
88
Wraak in Batakland
88
Spanning op „de Salamander"
88
De schaapherder van Montcontour
88
De tuinman van Ferrara
96
De waterval
96
Pieter Aertsz, de geuzenschipper
96
De horlogemaker van Genève
96
De prijs van Kareltje Brink
96
De schout van Solothurn
96
Evert, de jonge schilder
96
Kees en Cas
104
Roel en zijn makker
104
Een geluk uit een ongeluk
104
Reddingstocht
104
De grote vlucht
104
Is Eefje gelukkig?
104
Met verboden waar
112
De schrijnwerker van Zilrich
De Levantreis van Wynand
Hendricksz 112
112
Rode papavers
116
Madetje heeft het moeilijk
112
De kleermaker van North Nibley
112
De Friese hoevenaar
112
Sander Westerhout geeft gas
112
Huib, de sluikersjongen
112
Dirk en Kreekje uit de Karsteeg
108
De wandelmars
120
Huize Iepenhorst
112
Het huis aan de haven
120
Rondom de Westertoren
120
Wietze, de held van 't kerkedak
128
Het teken van de vis
128
Roselientje
128
De hut van oom Tom
128
San-Yan en de „Zwarte Tijger"
128
Alle vijf
128
't Sopraantje
128
Jongens uit 't Zaantje
144
Van school
160
Huize Windhoek
168
Luyt Lievensz, de zwerver
Een Krimpense jongen achter zalmen
en walvissen 212
208
Siem Schans
Met Karel Martel tegen Moren
en heidenen 180
Avonturen op de walvisvaart
Alwin, de koopmansslaaf
De kornet van Maurits' ruiterij
Luyt Lievensz, de strijder

105 ct
105 ct
110 ct
110 ct
110 ct
115 ct
115 ct
115 ct
115 ct
115 ct
115 ct
120 ct
120 ct
120 ct
120 ct
120 ct
120 ct
120 ct
125 ct
125 ct
125 ct
125 ct
125 ct
125 ct
135 ct
135 ct
135 ct
135 ct
135 ct
135 ct
135 ct
135 ct
135 ct
135 ct
145 ct
145 ct
145 ct
145 ct
155 ct
155 ct
155 ct
155 ct
155 ct
155 ct
155 ct
175 ct
195 ct
195 ct
195 ct
195 ct
195 ct
225 ct
225 ct
225 ct
225 ct

UITGEVERIJ G. E CALLENBACH N.V. TE NIJKERK
Schrijver
a of wa
W. G. van de Hulst
a
C. Th. Jongejan-de Groot
a
A. van Vliet-Ligthart Schenk
a
wa
Jeanne Marie
C. van der Steen-Pijpers
a
Anne de Vries
wa
wa
W. G. van de Hulst
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aantal blz.
Titel
16
Een held
16
Nieuwe' vrienden
16
Pieterbaas
Van twee poppen en een stout meisje 24
24
't Was maar een grapje
24
Het kleine negermeisje
32
Het gat in de heg

prijs
25 ct
25 ct
25 ct
35 ct
35 ct
35 ct
45 ct

wa
wa
wa
wa
a
na
a
a
wa
wa
a
wa
a

W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst
C. Th. Jongejan-de Groot
C. Th. Jongejan-de Groot
N. M. Schouten
Jeanne Marie
Marga
Anne de Vries
Anne de Vries
P. Zijderveld
W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst

a
a
a
a
a
a
wa
a
a
a
a
wa
a
a
a

W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst Jr.
W. G. van de Hulst Jr.
K. Norel
J. L. Schoolland
Francina
Co van der Steen-Pijpers
Co van der Steen-Pijpers
Co van der Steen-Pijpers
Co van der Steen-Pijpers
Greeth Gilhuis-Smitskamp
J. L. Schoolland

wa
a
wa
a
wa
wa
wa
a
wa
a
a
wa
a
a
wa
a
a
a
wa
wa
wa
a
wa
a
a
wa
wa
a
wa
a
wa
wa
wa
a
wa
a
a
wa
wa

W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst Jr.
Max de Lange-Praamsma
K. Norel
N. M. Schouten
Lenie Stafleu-Kruikemeier
Nel Verschoor-van der Vlis
Heleen
W. G. van de Hulst
Max de Lange-Praamsma
K. Norel
K. Norel
Nel Verschoor-van der Vlis
Nel Verschoor-van der Vlis
W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst Jr.
C. Th. Jongejan-de Groot
C. Th. Jongejan-de Groot
Max de Lange-Praarnsma
Dr. J. Roelink
Dr. J. Roelink
W. G. van de Hulst
C. Th. Jongejan-de Groot
A. G. Lameris-Bolt
W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst
Regina v. d. Hauw-Veltman
G. van Heerde
D. Menkens-van der Spiegel
I. de Vries-van der Lichte
Anne de Vries
Anne de Vries
W. G. van de Hulst
P. Stouthamer
C. Th. Jongejan-de Groot
A. Was-Osinga
H. Westerink
Anne de Vries

Jantje van de Scholtenhoeve
32
Van een klein meisje en een grote klok 32
Manke Harmke
32
0, foei Liesje
32
Dorus Trommelgraag
32
Jopie's Kerstfeest
40
40
Annie en Noortje
40
Met z'n vieren
40
Overal veilig
40
Toch een goede middag
48
De bengels in het bos
48
Bruun, de beer!
Het Kerstfeest van twee domme
kindertjes
48
48
Voetstapjes in de sneeuw
Het wegje in het koren
48
48
Het huisje in de sneeuw
Van Bob en Bep en Brammetje
48
48
Ko-tje en het Kerstfeest
48
Wilhelmus
48
Hertevoet en Zilveroog
48
Dappere Dries
56
Nelly, zul je dapper zijn?
56
Barendje en het Hongaartje
56
Barendje gaat naar zee
56
Barendje en Annemieke
56
Barendje en de groene spechten
56
Lummechien
56
Van Fieneke en Marjolijn
(Deel I: Zomer)
64
Het karretje
64
Tussen het gele riet
64
Chrisje
64
Jan en Janneke in Canada
64
De meisjes van Sparrelaan 33
64
Het huis „De Vreugde"
Een dag vol spanning
64
Ruth van Laar
80
Om twee schitteroogjes
80
0, die Jolientje
80
80
Vakantie in Palestina
80
Schipbreuk op Malta
80
Met Brombeer naar de bergen
Ik heb nooit wat!
80
96
Er op of er onder
Japie
96
Dromelot
96
96
Beppe knapt het op
Wat Roentje Robbedoes leerde
96
Gevaarlijke geheimen
96
Het geheim van de grijze reismantel 96
Ouwe Bram
112
112
Vleugellam
112
Marientjes mooie zomer
Rozemarijntje naar school
Rozemarijntje en rooie Pier
Rozemarijntje en de oude juffrouw
128
Eskimo-boy
128
Moc'wah, de Tarki
128
Eenlingetje
128
Joke en Hans naar Canada
Panokko en zijn vrienden
Panokko en de wildernis
144
Willem Wijcherts
144
De molens bij de plassen
160
Greetje Margriet
160
De kinderen van het Ruige Veld
160
Tussen vriend en vijand
De duisternis in

45 ct
45 ct
45 ct
45 ct
45 ct
55 ct
55 ct
55 ct
55 ce
55 ct
80 ct
80 ct
80 ct
80 ct
80 ct
80 ct
80 ct
80 ct
80 ct
80 ct
80 ct
90 ct
90 ct
90 ct
90 ct
90 ct
90 ct
90 ct
100 ct
100 ct
100 et
100 ct
100 ct
100 ct
100 ct
110 ct
110 ct
110 ct
110 ct
110 ct
110 ct
110 ct
120 ct
120 ct
120 ct
120 ct
120 ct
120 ct
120 ct
135 ct
135 ct
135 ct
145 ct
145 ct
145 ct
155 ct
155 ct
155 ct
155 ct
185 ct
185 ct
185 ct
185 ct
210 ct
210 ct
210 ct
225 ct
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wa
a
Wa
wa

Anne de Vries
Anne de Vries
W. G. van de Hulst
W. G. van de Hulst

De storm steekt op
Ochtendgloren
Gerdientje
Jaap Holm en z'n vrinden

184
205

225 ct
225 ct
240 ct
250 ct

UITGEVERIJ JAN HAAN N.V. TE GRONINGEN
Schrijver
o f va
Han Lisse
a
G. A. Lenting-Steenhuis
a
Joop v. d. Weg
P. A. de Rover
wa
J. Cnossen-Hoorntje
a
Gé Verhoog
a
A. Duyser
wa
C. A. ten Heuvel-Meester
a
Joh. Hidding
wa
wa
Jeanne Marie
Marga
a
M. C. Capelle
wa
Joop v. d. Weg
wa
C. B. Drewes
a
Riek Houtman
a
a
M. C. Capelle
Ina de Vries-v. d. Lichte
a
Jan van Groningen
a
Agnes van Driel
a
J. L. Schoolland
a
C. B. Drewes
a
P. A. de Rover
wa
wa
N. Zwijnenburg
W. v. d. Laan
a
J. Cnossen-Hoorntje
a
wa
G. H. van Maren
R. de Groot
a
H. S. van Mussendorp
wa
H. Hoogeveen
wa
J. W. Grisnigt
a
J. v. d. Berg
a
Annie Sanders
wa
P. W. Staal
a
Jeanette van Bellen
N. A. Heyligers
a
Joh. Elzen
a
S. A. Doevendans
a
To van Thiel
a
H. Lourense
a
Wim Broos
Wa
Joh. Elzen
a
J. W. Ooms
wa
J. W. Grisnigt
wa
H. Kingmans
J. W. de Vries
a
J. Goedhart
wa
J. W. Grisnigt
a
Marian van Bergen
a
Jan van Groningen
a
G. H. van Maren
a
Hein Kray.
a
J. de Haan
wa
G. van Fleerde
wa
Wielancl Wouters
wa
Piet de Rover
wa
H. Bleeker
a
Siebe van Aangium
wa
a
Hein Kray
Annie Sanders
wa
Henk van Mussendorp
wa
J. de Haan
we

0
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Titel
aantal blz.
Het muisje
16
Keesje uit de woonwagen
16
't Kwam toch weer goed
16
Het Kerstfeest in de roef
16
Jan en zijn juf
20
Grootvaders klok
20
De verloren vlieger
20
Anton en zijn aapje
24
Kerstfeest op de hei
24
Een meisje zonder naam
26
„Vadertje Wim24
Dohula en zijn trommel
26
Jan en Rietje vinden wat
26
Het verloren paardje
24
Bram en het sleuteltje
32
't Was maar een kleine nietsnut
24
Zulke domme jongens
24
Het nestje aan de muur
24
Duifjes
32
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