BOEKBEOORDELING 1957
KERSTUITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH N.V. TE NIJKERK
Telefoon 03494-241
Een mooi uitgevoerde catalogus. Deze
kan door de Z.S. gratis aangevraagd
worden. Een flinke, verrassend aantrekkelijke collectie boekjes voor de
jeugd. De prijzen zijn ongewijzigd laag.
Voor 25 cent reeds een aardig kinderboek. Van 70 cent af zijn de boekjes
gebonden. Dit jaar komt de firma weer
met 52 nieuwe uitgaven en herdrukken
voor allerlei leeftijden, voor jongens en
meisjes, voor allerlei beurs. De boekjes
zien er fris uit. Ze zijn goed geïllustreerd en verzorgd. De inhoud is spannend. Voorts geeft deze firma uitdelings- of beloningsmateriaal uit. Zie
de catalogus.
ROBBIE KRIJGT TOCH EEN VRIENDJE,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 15; le druk; prijs f 0,25; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Robbie Schaap heeft na verhuizing
moeilijkheden op de nieuwe school, vooral door
zijn achternaam. Zijn grootste plaaggeest wordt
na een hele verwikkeling zijn beste kameraad.
Strekking: Plagen en driftig worden zijn beide
boze dingen. Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: 't Boekje heeft goede kwaliteiten,
maar 't is niet de sfeer, die we graag in onze
kerstboekjes aantreffen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VAN EEN BLAUW KLOMPJE EN EEN
ROOD SCHOENTJE, door Maria Verpoorten
Aantal blz. 16; le druk; prijs f 0,25; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Riekje heeft een paar nieuwe klompen
met blauwe bloempjes en Annelies een paar
nieuwe rode schoentjes, waarmee ze voor 't
eerst naar school gaan. Wanneer ze een paar
dagen later met Harm naar de vijver gaan laten
ze een klomp en een schoen varen. De schoen
zinkt. Later gaan ze weer terug om hem op te
vissen, maar dan hebben de kabouters er voor
gezorgd, dat hij op de kant ligt te wachten.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Een verhaaltje met weinig inhoud.
Niet aanvaardbaar.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JAPIE EN BERT, door A. J. Pleysier
Aantal blz. 23; le druk; prijs f 0,35; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Japie heeft voor zijn zesde verjaardag
een autoped gekregen. Hij wil met Bert, die op
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het dorp gelogeerd is, bloemen gaan brengen bij
Berts moeder, die in de stad in het ziekenhuis
ligt. Een man brengt ze met zijn vrachtauto
weer thuis. Dan mogen Japie en Bert met de
bus moeder gaan bezoeken. Wat een fijne tocht.
Strekking: Dit boekje is zo maar een verhaaltje
over twee onnadenkende jongetjes, dat misschien de bedoeling heeft te zeggen, dat je niet
stout mag zijn, omdat er dan licht ongelukken
van kunnen komen.
Conclusie: Een boekje met _weinig inhoud. 't
Heeft geen werkelijk boeiende momenten.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ZO'N JAPIE TOCH, door A. J. Pleysier
Aantal blz. 24; le druk; prijs f 0,35; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Japie is een echte jongen, hij kan lief
zijn, maar is soms ondeugend. Als hij een
stenen paardje heeft stuk gemaakt, bekend hij
eerlijk. Mensen hebben niets gezien, maar de
Heere Jezus heeft alles gezien.
Strekking: Aardig verhaaltje over de wederwaardigheden in het leven van een kleuter.
Conclusie: Aardig boekje voor 5,-7-jarigen.
Eindoordeel: aanbevolen.
MIENTJE ONS MOEDERTJE,
door Anne de Vries
Aantal blz. 31; Se druk; prijs f 0,45; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Mientje gaat niet met Bop van de dominé fietsen, maar met vader en moeder naar
het land om op broer en zus te passen. Ze lezen
aren met elkaar, plukken bramen, maar dan
wordt Hans door een bok naar de waterkant
gedreven, waar hij in de sloot terecht komt. Bij
het drogen van de kleren worden zij door een
onweersbui overvallen. Wat een angst hadden
vader en moeder, maar het bleek later, dat
Mientje een echt moedertje was.
Conclusie: Een vlot geschreven verhaaltje voor
de kleintjes, waarin spanning zit. Mientje stelt
plicht boven genoegen en zorgt goed voor de
anderen. Een kinderlijk vertrouwen op de
Heere heeft zij.
Eindoordeel: aanbevolen.
LINEKES TOCHT NAAR DE ZINGENDE
KLOKKEN, door K. Norel
Aantal blz. 32; le druk; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Linekes oma is ziek. Lineke wil nu
naar de klokken van de toren klimmen. Daar,
meent zij, zingen de engelen, de boodschappers
van God. Zij wil aan een engel verzoeken, beterschap aan de Heere Jezus te vragen voor
oma. In een kamertje van de toren valt zij in
slaap en droomt daar van de engelen. Zij wordt

gevonden door meneer Van Strien, die het
klokkenspel gaat bespelen. Wanneer Lineke
thuis komt is oma weer veel beter.
Conclusie: Niet onaardig om aan de kleintjes
voor te lezen. Maar de fantasie moet niet te
ver doorgevoerd worden, want dat gaat ten
koste van de bijbelse waarheden. De bijbel kent
geen aanroeping der engelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
STERRETJE, door Coley Bos
Aantal blz. 38; le druk; prijs f 0,55; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Juultje van Buuren ziet er tegen op, na
verhuizing naar de nieuwe school te gaan. Ze
treft 'n nogal bazige en plagerige buurvrouw,
die haar plaagt met de naam „Sterretje-, die
haar vader haar geeft. Dat geeft allerlei narigheid. Door een behandeling aan haar ogen kan
Loesje, 't buurmeisje, 'n viertal weken niet zien.
Op aandrang van moeder bezoekt Juultje haar,
al kost dat haar strijd. Zo wordt ze 'n „sterretje".
Strekking: Met woorden wordt vaak meer pijn
gedaan dan met de hand. 't Kwaad met goed
vergelden is niet zo gemakkelijk te leren, ook
niet door een kind.
Conclusie: Een kinderlijk boekje. Kinderverdriet, -strijd en -overwinning worden aardig beschreven; alleen de laatste bladzijden zijn wat
te „hoog" voor kinderen. Godsdienstig niet bepaald sterk.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET VERDWAALDE SCHAAP,
door W. G. van de Hulst jr.
Aantal blz. 44; le druk; prijs f 0,80; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Kees en Gijs, de knecht halen de schapen uit het besneeuwde land. Eén schaap
dwaalt weg en Kees gaat het achterna, steeds
verder van huis. Hij komt te vallen en kan niet
opstaan. Als een verloren schaapje wordt hij
door een kunstschilder gevonden en thuis gebracht.
Strekking: Godsdienstige strekking. De Heere
Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken.
Conclusie: Goed kinderverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MET KERSTMIS THUIS,
door C. Th. Jongejan-de Groot
Aantal blz. 45; le druk; prijs f 0,80; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een oom uit Canada, zelf kinderloos,
wil een zoon van z'n broer meenemen naar
Canada en hem als kind aannemen. Door ziekte
en heimwee gaat dit plan niet door en blijft
Harm toch thuis.
Strekking: Voor de jongen is het onmogelijk het
ouderlijk huis te verlaten, hoe 'verleidelijk alle
omstandigheden ook zijn. Wat krijgt in dat
licht de komst van Christus in deze wereld dan
een inhoud en betekenis.
Conclusie: Op kinderlijke wijze wordt toch wel
iets getoond van dat wat bij Christus' komst in
deze wereld werkelijkheid werd.
Eindoordeel: aanbevolen.

TOEN HET GROTE HUIS ER NOG
STOND, door Greeth Gilhuis-Smitskamp
Aantal blz. 45; 2e druk; prijs f 0,80; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een grootvader vertelt uit zijn jeugd
over de baron en diens dochtertje.
Strekking: De leugen wordt gestraft en de belijdenis van het kwaad werkt bevrijdend.
Conclusie: Het verhaal is wel boeiend en de les
die er in ligt goed en acceptabel in het verhaal
verwerkt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DIE KWAJONGENS, door K. Norel
Aantal blz. 46; 2e druk; prijs f 0,80; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Enkele kwajongens halen bij Ouwe
Jochum de geit weg en verbergen haar in een
hol. Wanneer Klaas 's avonds bij het huisje van
Jochum gaat kijken, bemerkt hij dat deze een
klein meisje bij zich heeft, dat voor haar gezondheid bij opa vertoeft en veel melk moet
drinken. Klaas brengt dan de geit terug, doch
breekt daarbij een been. Ouwe Jochum vindt
hem en brengt hem op aandringen van Leentje
in huis. Straks komen ook de andere jongens en
dan wordt alles goed. De hele winter halen ze
voor Jochum en Leentje hout uit het bos, zodat
Jochum gromt: Kwaje jongens... goeie jongens.
Strekking: Men moet geen oude mensen plagen, al lijken ze soms wat brommerig. Zij kunnen soms veel leed en verdriet verbergen.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven verhaal,
waarin een klein kind haar opa er op wijst, dat
het tussen God en hem goed moet komen. Het
is van godsdienstige en opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET WEGJE IN HET KOREN,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 12e druk; prijs f 0,80; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Twee meisjes vertrappen rijpend koren
en worden betrapt. Tenslotte toch feest bij de
verjaardag van de vader van het éne arme
meisje.
Strekking: Ga weer goed maken wat je verkeerd deed en bid om vergeving voor de zonde
en verkeerdheid die gedaan werd. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Meesterlijk verteld; leert dat God
alles ziet en dat Hem om vergeving gevraagd
moet worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN BOB EN BEP EN BRAMMETJE,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 13e druk; prijs f 0,80; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De belevenissen van 3 kinderen op hun
tocht naar hun grootmoeder om haar aardbeien
te brengen.
Strekking: Tijdens onweer schuilen in vertrouwen bij de Heere. Gebruik van Heer.
Conclusie: Boeiend, zoals v. d. Hulst dat kan.
Eindoordeel: aanbevolen.
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BARENDJE ZIT IN ANGST,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 51; le druk; prijs f 0,90; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Barendje heeft in zijn haast vaders
zondagse schoenen inplaats van de oude versleten met de voddeman meegegeven. Hij durft
het niet te vertellen en probeert de voddeman
op te zoeken. Hij komt nu in allerlei narigheden.
Wanneer de zondag aanbreekt moet alles natuurlijk uitkomen. Het valt uiteindelijk alles nog
mee voor Barendje.
Strekking: Zonden moeten beleden en gelaten
worden.
Conclusie: Wel een aardig verhaal met opvoedkundige strekking:
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN FIENEKE EN MARJOLIJN. HERFST
door J. L. Schoolland
Aantal blz. 52; le druk; prijs f 0,90; gebonden;
meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje is het vervolg op „Fieneke
en Marjolijn, Zomer-. Het beschrijft ons de
verdere dagelijkse lotgevallen der beide vriendinnetjes. Een jongen neemt haar kastanjes weg
en wordt door meester gestraft. Straks roept
deze jongen de hulp van Fienekes vader, die
dokter is, in voor zijn ernstig zieke grootvader,
bij wie hij wordt opgevoed. Als grootvader in
't ziekenhuis is, komt Teun eerst enige dagen
bij dokter in huis en dan op de boerderij van
Geesing. Zo zorgt de Heere voor Teun. Fieneke vergeldt kwaad met goed, Teunt toont zijn
dankbaarheid en hij bidt ernstig voor grootvader.
Strekking: zie boven.
Conclusie: Dit verhaal is pedagogisch verantwoord. Het ademt ook een christelijke geest.
Evenals „Zomer- kweekt het liefde voor en
kennis van de natuur aan.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE STOKKERTJES GAAN TOCH UIT,
door Rie Stoové-Bauer
Aantal blz. 52; le druk; prijs f 0,90; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De in de kerstvakantie al besproken
plannen voor de zomervakantie gaan helaas
niet door. Wat een teleurstelling. Maar de
Stokkertjes weten er toch iets van te maken.
Ze richten hun eigen woning in voor vakantie»
verblijf en daarna gaan ze nog een dag of drie
in een hotel aan zee logeren.
Conclusie: Dit boekje valt tegen. We vinden er
een aardig gezinsleven in getekend. Leerzaam
is het om al jong teleurstellingen te verwerken.
Maar het geheel bevredigt niet. Het zal de kinderen niet erg boeien, terwijl het godsdienstig
vrij vlak is. Daarom kunnen we het voor onze
kerstuitdeling niet zo best gebruiken.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JAN PETERS GESCHENK,
door Joke Hoytink
Aantal blz. 60; prijs f 1,—; gebonden; jongensboek, leeftijd 8—.10 jaar.
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Inhoud: Jan Peter is 8 jaar. Hij verdient bij een
kweker een kerstboompje, dat hij opsiert. Hij
wil het aan een ziek jongetje geven en gaat
daartoe in 't holst van de nacht 't huis uit door
sneeuw en storm. Vader en moeder gaan hem
zoeken. Eindelijk komt hij weer veilig thuis.
Moeder begrijpt, dat Jan Peter zijn hartje aan
de Heere wilde geven.
Strekking: Kinderen moeten leren hun hartje
aan de Heiland te geven en dan hun liefste bezit kunnen afstaan. Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: 't Boekje doet wat onwaarschijnlijk
aan, de schrijfster is nog wat onervaren. De
kerstboom wordt ook becritiseerd, niet ontactisch. Ondanks sommige aardige gedeelten toch
voor onze Z.S.:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
WOUT, DE SCHEEPSJONGEN,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 60; 8e druk; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Wout, die „nergens voor deugt", gaat
naar zee. Daar lijkt alles tegen te zitten en lijkt
het aan ieder weer: jij deugt nergens voor!
Toch wordt hij de held, wanneer hij bij een
schipbreuk een jong meisje, dat aan boord is,
redt. God gaf hem hiertoe de kracht.
Conclusie: De achtste druk. Volkomen terecht.
Een teer boekje zonder sentimenteel te zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN EEN WITTE ZUSTER EN EEN
KLEIN ZWART KINDJE,
door M. A. M. Renes-Bolding
Aantal blz. 60; 2e druk; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een Bosnegervrouw sterft bij de geboorte van haar kind. Uit vrees voor de wraak
van de boze geesten durft niemand de zorg van
dit kindje op zich te nemen. Een zendingszuster
wordt er bij gehaald, die om Christus' wil zich
over dit kindje ontfermt. Wat een moeilijkheden
brengt dit met zich mee, maar God geeft haar
kracht om haar taak te volvoeren. Tegen alle
verwachting in blijft het kindje in leven.
Conclusie: Een heel mooi zendingsverhaal,
waarin beschreven wordt de overwinnende
kracht van Jezus Christus op de boze geesten.
Wat een bereidheid om offers te brengen bij
hen, die in dienst staan van het Evangelie. Het
verhaal is boeiend verteld en zal zeker liefde
opwekken om met het werk der zending mee te
leven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOOTJE EN MIENEKE, door Marga Bartels
Aantal blz. 61; le druk; prijs f 1,—; gebonden;
meisjesboek; leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Tootje en Mieneke, twee zusjes, wier
vader is gestorven, komen met een mooi rapport thuis en mogen met moeder logeren bij een
goede kennis. Daar verdwalen ze en schuilen
in het huis van een oude kunstschilder, die op
zijn kosten de verlegen Tootje tekenlessen laat
nemen.

Strekking: De leiding Gods in ons leven komt
duidelijk uit. Toevallige dingen bestaan niet.
Conclusie: Een heel gezellig, boeiend boekje
met goed getekende karakters.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
IN EN UIT SIBERIË, door K. Norel
Aantal blz. 61; 2e druk; prijs f 1,—; gebonden;
jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Karel is in '44 bij een razzia in Utrecht
gegrepen, later door Russen „bevrijd" en naar
Siberië gevoerd. Met 12 Russen ontsnapt hij.
Vreselijk is de maandenlange tocht door de
toendra's. Na talloze gevaren komt hij in Finland aan, belt Utrecht op en keert per vliegtuig naar huis terug.
Strekking: Overal wordt God gediend, al is 't
op verschillende manier. Dit leerzame boek is
rijk aan avonturen. 't Laat iets zien van de
wereld achter het ijzeren gordijn. Actueel in
hoge mate. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een boeiend boek voor oud en jong.
Geen kerstboek, eerder een paasboek. Het terugvinden van geloofsvertrouwen d.m.v. een
Paasfeestviering doet vreemd aan.
Eindoordeel: aanbevolen.
HOUEN JONGENS! door K. Norel
Aantal blz. 62; 3e druk; prijs f 1,—; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Aart logeert een weekend bij Lijn. In
die dagen heeft de februariramp plaats. Het
gezin van Aart moet een schuilplaats op zolder zoeken. Daar weet Gootje nog een klein
kind te redden, dat in een stoel voorbij kwam
drijven. Wanneer straks de familie van Aart
zich moet redden op een vlot, helpt hij mee hen
uit het water te halen, maar moeder overleeft
het niet. Gelukkig dat zij gered is door de Heere
Jezus.
Conclusie: Dit boek, dat ons een belevenis van
een bepaalde familie in de rampnacht wil laten
zien, is heel goed geschreven. Het leest prettig
en houdt er de spanning in en is van godsdienstige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ERGENS IN DE WIJDE WERELD,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 75; 7e druk; prijs f 1,10; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Henks moeder moet naar het ziekenhuis
en in die tijd zorgt vrouw Tiggers voor het gezin. Door enkele misverstanden beleeft Henk
een moeilijke tijd, maar gelukkig blijkt vrouw
Tiggers een hart van goud te hebben, zodat ze
voor Henk in de bres springt.
Strekking: „Schijn bedriegt" is één van de trekken van dit spannende boekje. Je moet de Heere
alles vertellen: Hij kan alles wel maken. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje, dat ons een goed
inzicht geeft in jongensharten, zowel ten goede
als ten kwade, in de figuren van Henk, resp.
Huib. Helaas gebruik van het woordje „Heer".
Eindoordeel: aanbevolen.

POLDERKINDEREN IN DE ZOMER,
door P. Terpstra
Aantal blz. 75; 2e druk; prijs f 1,10; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Gewoonlijk trekt Taco met de tweeling Kees en Freerk weg. Door een vakantieganger verkoelt de verhouding wat. Als Taco
z'n nieuwe vriendje op een zeiltocht eens wil
laten zien, wat hij kan, raken ze in nood. Gelukkig komt alles weer goed en wordt 't een
club van vier.
Strekking: We kunnen onszelf veel verdriet
bezorgen door oude, beproefde vriendschap al
te snel te negeren. Hoogmoed komt voor de val,
maar de Heere wil het berouwvolle gebed verhoren. Hij vraagt ook erkenning van 't kwade.
Conclusie: Een mooi boek, vol spanning en
goed onderricht voor onze jongens. Het zal
zeker veel en terecht aftrek hebben.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
POLDERKINDEREN IN DE HERFST,
door P. Terpstra
Aantal blz. 77; 2e druk; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een gezin keert terug uit Californië en
komt in het polderland wonen. Voor een zoon
is het erg moeilijk om zich aan te passen. Verandering komt er wanneer men bij stormweer
gezamenlijk de dijk moet versterken.
Conclusie: Dit boekje brengt ons in aanraking
met het polderland. Het vertelt van de moeilijkheden van een jongen op school, die zich
moeilijk aan kan passen en door de jongens
eerst gemeden wordt. Wanneer het gaat stormen, blijkt het weer duidelijk, dat het wonen
in polderland zijn bijzondere spanningen met
zich meebrengt. Het is goed, dat de kinderen
zich in het leven in zo'n streek verdiepen. Het
verhaal is aardig beschreven, al mocht het wel
iets boeiender zijn. Er zit ook wel een christelijke strekking in, zodat het boekje wel bruikbaar is.
Eindoordeel: aanbevolen.
HANS EN GRIETJE OP DE RIJN,
door K. Norel.
Aantal blz. 76; le druk; prijs f 1,10; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hans 8 jaar en Grietje 6 jaar zijn kinderen uit een schippersgezin. Hun wordt meerdere malen verteld dat er in de buurt van de
Lorelei nog roofridders en draken, feeën en
elfen zijn. Wanneer zij op een dag in de omgeving komen trekken ze op onderzoek uit en
raken opgesloten in een oud kasteel. Na enige
bange uren worden ze weer bevrijd.
Conclusie: Vooral de vaart door het Binger
Loch is goed beschreven. Verder een wat onwaarschijnlijk verhaal. Toch nog wel een christelijke achtergrond.
Eindoordel: aanbevolen.
THIJS EN THOR. door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 91; 8e druk; prijs f 1,20; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Thijs, knecht bij een melkboer, haalt
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elke dag melk bij de boer met zijn trekhond
Thor. Thijs is verknocht aan Thor, maar de
melkboer met zijn zoontje en andere knecht haten het beest. Thijs komt in het oudemannenhuis terecht. Thor heeft een „hondenleven- in
de ware zin, maar komt door bemiddeling van
Thijs op de boerderij, waar hij steeds melk
haalde. Hiervoor zorgt hij door bemiddeling van
een klein meisje, dat op de boerderij woont en
die vader en moeder er toe weet over te halen.
Strekking: Een dier is niet „maar een dier",
maar een wezen, een schepsel Gods, dat met
eerbied dient te worden behandeld.
Conclusie: Een goed boek, dat zeker verantwoord onze jongeren in handen gegeven kan
worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VLISSINGER MICHIEL,
door Dr. J. Roelink
Aantal blz. 91; le druk; prijs f 1,20; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hierin wordt beschreven het leven van
M. A. de Ruyter i.v.m. de herdenking van zijn
350e geboortedag.
Strekking: Geschreven voor ouderen.
Conclusie: Niet geschreven voor kleine kinderen, beter voor grote mensen. Evenwel een
mooie beschrijving van het leven van onze
Michiel, die beschreven wordt als een eenvoudig, plichtsgetrouw man in de vreze Gods.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
,,ROOSJE TOCH",
door Max de Lange-Praamsma
Aantal blz. 91; le druk; prijs f 1,20; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Roasje, het dochtertje van de koster,
grijpt in bij een kerstzangdienst als mevr.
Schrier een dame van háár plaats stuurt. Deze
dame wil weggaan, maar blijft dank zij het optreden van Roosje. Uit wraak steekt Roosje
haar tong uit tegen mevr. Schrier.
Strekking: Een klein meisje begrijpt meer van
het Evangelie dan een volwassen kerkgangster.
De één probeert buitenstaanders aan te trekken, de ander denkt slechts aan zichzelf en
stoot af. Ondanks dát, is het niet goed, wat
Roosje deed, waarvoor zij ook vergeving moest
vragen.
Conclusie: Een boek met een leerzame strekking
voor vele kerkgangers. Te weinig wordt de verantwoordelijkheid beseft voor hen, die van het
Evangelie vervreemd zijn. Roosje wordt wel
eens te oud beschreven en soms ook wel eens
tè mooi, maar blijft toch wel aantrekkelijk.
Eindoordeel: Daarom toch warm aanbevolen.
KEES MODDDERGEUS, door K. Norel
Aantal blz. 91; 2e druk; prijs f 1,20; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Een Sliedrechtse jongen komt na z'n
schooljaren als kokkie op een baggermolen. We
lezen van zijn angsten tengevolge van de streken van een matroos. Zijn werk op de molen,
die op het IJsselmeer opereert, doet hij graag.
Na twee jaar vinden we hem op de „Humber-,
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die een Engelse haven uitbaggert. Hij krijgt een
Engelse jongen tot vriend. In diens ouderlijk
huis ondervindt hij veel hartelijkheid. Maar de
zondag, de kerk, de bijbel en het gebed raken in
't vergeetboek. Na met de beurt thuis te zijn
geweest en het gesprek met moeder besluit hij
anders te gaan leven. Doch hij verliest telkens,
totdat een storm, waarin God zijn leven spaart,
hem zijn hart aan de Heere doet geven. Zo gaat
hij een gezegend Kerstfeest thuis tegemoet.
Strekking: De jonge Moddergeus wordt meegetrokken in het wereldse leven. Groot is de
waardij van een lieve, biddende moeder. In
eigen kracht vermogen we in de strijd tegen het
kwade niets. We moeten ons hart voor Jezus
openstellen en het Hem geven.
Conclusie: Boeiend verhaal uit het baggeraarsleven. Hier is een jongen, die lust in zijn werk
heeft. Een fris boek, dat een godsdienstige geest
ademt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUFFROUW, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 91; 3e druk; prijs f 1,45; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje komt in een ziekenhuis
terecht naast een oude juffrouw. Begrijpelijk
dat ze hier met Rozemarijntje van alles beleven.
Voor de oude juffrouw heeft ze heel veel zorg,
niet alleen in het ziekenhuis, maar ook als ze
weer thuis is.
Conclusie: Rozemarijntje is, wat we zouden
kunnen noemen, een „romantisch" kind. In alles
is ze zeer spontaan, wat soms de indruk maakt
van brutaal, maar wat door ieder, met wie zij
in aanraking komt, gunstig wordt opgenomen.
Ze wil graag goed doen voor een ander. Kinderen zullen ook dit verhaal zeker graag lezen
en juist dit voor een ander bezig zijn heeft opvoedkundige waarde. De godsdienstige inhoud
zouden we wel graag wat anders willen hebben, maar voor onze uitdeling is het toch wel
bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 93; 14e druk; prijs f 1,45; gebonden;
meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje, dochter van een zeeman,
woont met haar moeder op een dorpje. Ze gaat
voor het eerst naar school en beleeft met haar
vriendje Ries leuke en ernstige avonturen, zowel op school als onderweg en thuis.
Strekking: Het boekje laat ons zien, dat er veel
tact nodig is om met kinderen om te gaan. Verder wordt de kinderen vertellenderwijs onderlinge vriendschap en zorg aangeprezen. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Op zeer boeiende wijze vertelt v. d.
Hulst leven en denken van Rozemarijntje. Telkens wordt er een gouden draad van afhankelijkheid en teerheid doorheen gevlochten. Helaas gebruik van 't woordje Heer!
Eindoordeel: matig aanbevolen.
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MAP DOET OOK MEE,
door Max de Lange-Praamsma
Aantal blz. 108; prijs f 1,35; gecartonneerd;
meisjesboek.
Inhoud: Op een huishoudschool wordt het voorstel gedaan om voor de Hongaarse vluchtelingen te gaan werken. Dit voorstel wordt door de
meisjes aanvaard. Een tweetal leraressen regelt
de werkgelegenheid en elk meisje krijgt een
„Mevrouw- toegewezen. Map treft het best,
maar dan moet zij ruilen met een ander meisje.
Hier is ze het in haar hart zo maar niet mee
eens. Het blijkt nu, dat Map het slecht treft,
want deze mevrouw wil op deze manier voor
een koopje een werkster uitsparen. Wat een
verdriet voor Map en wat een verzet wekt dit
bij haar op. Ze krijgt ook minder geld dan de
andere meisjes. Maar ze kan nog een middag
bij een andere mevrouw gaan werken en dit
maakt alles weer goed.
Conclusie: Uit dit boekje valt voor de kinderen
naastenliefde te leren. Het is zo goed, dat we
in onze jeugd er in geoefend worden voor een
ander een offer te brengen. Voor Map is het
niet gemakkelijk om gewillig te zijn, als het anders loopt dan wij ons hebben voorgesteld. Met
tact weet Mans moeder leiding aan haar en aan
heel het gezin te geven. Dit boekje zullen de
meisjes graag lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
KINDEREN VAN ÉÉN VADER,
door Nel Verschoor-van der Vlis
Aantal blz. 108; 2e druk; prijs f 1,35; gebonden;
meisjesboek.
Inhoud: Geertje, het oudste dochtertje van
schipper Donker, vraagt haar ouders een Hongaars meisje in hun gezin op te nemen. Andra
Saba is met haar moeder uit Hongarije gevlucht; een vader heeft ze niet meer. Maar op
de tjalk gekomen, vindt ze in de schipper een
vader, in zijn vrouw een lieve moeder en in
Geertje een reuze vriendinnetje. En dan maken
we van alles mee: het schip ligt ingevroren, een
Kerstfeest, het schip gaat weer varen, een storm
op het IJsselmeer, moeder moet naar 't ziekenhuis. Eindelijk gaat Andra naar haar eigen
moeder terug.
Strekking: God vraagt van ons barmhartigheid
en liefde. Kinderen van één Vader moeten elkaar de hand reiken. Op het gebed geeft de
Heere uitkomst uit alle nood.
Conclusie: Mooi verhaal over sympathiek
schippersgezin, dat een Hongaars vluchtelingetje opneemt. Het boekje ademt een christelijke
sfeer; hoe jammer daarom, dat het het-kindvan-God-zijn zo algemeen maakt (zo b.v. blz.
41, regel 8-12). Om deze reden:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
PANOKKO EN DE WILDERNIS,
door Anne de Vries
Aantal blz. 123; 2e druk; prijs f 1,85; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Panokko, een Indianen-jongen, met z'n
vader en z'n vriendjes op zoek naar een neergestort vliegtuig met 2 blanken. Veel avontu-
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ren, maar tenslotte worden de beide verloren
gewaande inzittenden toch gevonden. De vader
van de ene inzittende, Johan, maakt de expeditie ook mee, evenals z'n vriend Gerard Linder
(oom Kela).
Strekking: Goed verhaal met godsdienstige
strekking.
Conclusie: Mooie karakter- en natuurbeschrijving. Een boek vol spanning. Inhoud is christelijk zonder dat dit er extra opgelegd wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VADER EN JAAP, door Anne de Vries
Aantal blz. 124; 2e druk; prijs f 1,55; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Vader kan niet meer werken en moeder
moet voor het gezin zorgen. Er is grote armoede. Dan gaan vader en Jaap moeder helpen
om te verdienen, Ze bedriegen de veldwachter
bij het vissen, ze houden een kwartje van de
bakker achter, Jaap steelt hout om bijenkorven
te maken en tenslotte neemt hij stil wasgoed
weg. Alles komt uit. Ze belijden hun kwaad en
maken alles goed. Dan geeft God op wonderlijke wijze uitkomst.
Strekking: Een boek, dat laat zien, hoe 't van
kwaad tot erger komt, zonder dat we er bij stilstaan en zo, dat 't geweten hoe langer hoe meer
gaat zwijgen. Maar als 't open breekt, komt
alles er uit. En is het er eenmaal uit, dan openbaart zich de zegen van een moeder, die met
haar man en kind om vergeving weet te bidden.
Conclusie: Een kostelijk boek, vlot en pakkend
geschreven. Behalve, , dat het op kinderlijke
wijze doet zien, hoe een christen leeft als het
goed is, deelt de schrijver ook heel wat nuttige
kennis mee omtrent de bijenteelt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PEERKE EN Z'N KAMERADEN,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 141; 1 le druk; prijs f 1,85; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Peerke heeft door de oorlog zijn vader
en moeder verloren. Zelf is hij bij een bombardement zijn beide benen kwijt geraakt. Zijn
grootvader heeft hem uit België meegenomen
naar Holland. Daar wonen ze tussen de pakhuizen, waar nooit iemand komt. Een groepje
jongens, die achter de pakhuizen in de gracht
spelen, ontdekken hem op zekere dag. Ze komen dikwijls daar terug. Op zekere dag is het
bed leeg. Peerke blijkt gestorven te zijn. Dieuwe
ontmoet de oude grootvader, die hem meeneemt. Daar krijgt hij het hele verhaal over
Peerke te horen. Peerke had voor zijn dood al
zijn speelgoed al verdeeld onder zijn vriendjes.
Dieuwe krijgt een kleine viool met een strijkstok.
Strekking: Het kan soms moeilijk zijn om niet
te haten. We moeten er tegen strijden en door
gebed trachten te overwinnen.
Conclusie: Een oude bekende. Steeds weer
mooi! Niet zonder ontroering gelezen. Voor jongens en meisjes. Een voorbeeld van chr. lectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET VERBOND DER EDELEN,
door Wim Broos
Aantal blz. 156; 3e druk; prijs ,f 2,10; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Enkele jongens richten een club op: Het
verbond der edelen. Zij vergaderen in een hol
in de duinen. Daar besluiten ze Lorre Bet te
helpen tegen de plagerijen der jongens. Op zekere dag ontdekken ze een paar dieven, die bij

Lorre Bet ingebroken hebben en geprobeerd
hebben haar huisje te doen verbranden. Door
toedoen van de jongens worden zij 's nachts ingerekend. Lorre Bet wordt verder geholpen, ja,
ze gaat weer naar de kerk.
Strekking: Betonen van naastenliefde. Gebruik
van de kerstboom.
Conclusie: Een mooi, spannend boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN UITGEVERIJ JAN HAAN TE GRONINGEN
Ook deze bekende firma komt dit jaar
met verscheidene nieuwe boeken en
herdrukken. De boeken en boekjes zien
er keurig uit. Inhoud en afwerking zijn
goed. Onze leiders(sters) kunnen naar
aanleiding van de hier volgende recensies weer spoedig een goede keuze
doen. De prijzen zijn zeer gevarieerd
en de inhoud voor jongens en meisjes
van verschillende leeftijden geschikt.
Men wachte niet te lang om zijn bestelling te doen. Dit voorkomt mogelijke teleurstelling. Zo nodig vrage
men een catalogus aan.
HOE JOOP EEN VRIENDJE KREEG,
door E. N. Panvis-den Hartog
Aantal blz. 16; le druk; prijs f 0,30; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Bert kreeg 2 konijntjes op zijn verjaardag. Hij moest er zelf voor zorgen. Op een
avond verdwenen zijn konijntjes door eigen
schuld: Eén ervan vond hij terug als vriendje
van een zieke jongen; daaruit groeide een hechte jongensvriendschap.
Strekking: Pas altijd op voor grove onachtzaamheid; dat kan grote gevolgen hebben. De
Heere vergeeft alle schuld, die we Hem belijden. Je moet alles voor anderen over hebben.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleinere
jongens: het is spannend en heeft een goede
strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
O DIE JANNEKE, door Louis Stadman
Aantal blz. 23; 2e druk; prijs f 0,40; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Janneke is erg afgunstig en neemt stiekum de poppenwagen van 'n ander meisje mee.
Dit wagentje komt in de gracht terecht en Janneke onder een auto, zodat ze opgenomen moet
worden in een ziekenhuis. Na spannende dagen
komt er een kentering, Janneke komt er doorheen. Wat een berouw heeft zij dan. Ze krijgt
dan van Loesje een poppenwagen.

Conclusie: Het is goed om de zonden van het
kinderleven te béschrijven in een verhaaltje.
Hier behoort zeker ook bij de zonde van de afgunst. Het is van betekenis de kinderen bij te
brengen het zondige hiervan en de noodzakelijkheid van berouw. Nu wordt in dit boekje
wel van erge dingen gebruik gemaakt om het
de kinderen bij te brengen. Er moet een ongeluk
voor gebeuren met haast dodelijke afloop. Het
komt aan het eind ook wel erg goed terecht,
wanneer Loesje zo maar haar mooie wagen
brengt. Wordt zo'n verhaal haast niet te onwaarschijnlijk? Toch is het om zijn strekking
wel aan te bevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
NANNIE KRIJGT EEN TUINTJE,
door Joh. Hidding
Aantal blz. 39; prijs f 0,60; in slappe omslag:
meisjesboek.
Inhoud: Nannie krijgt een tuintje op 't erf van
buurman en een vriendinnetje ergens in de
buurt. 't Vriendinnetje vertrapt de perken van
haar tuintje. Wanneer Nannie, die boos geworden is, 't later goed komt maken, laat ze uit
medelijden daar de vogeltjes uit de volière los.
Alles komt terecht.
Strekking: Wees niet te gauw boos, blijf van
andermans bezit af, heb medelijden met zieke
medemensen. Liefde voor de natuur.
Conclusie: 't Godsdienstig element is er ergens
tussen geschoven. Uiterst oppervlakkig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET VARKENTJE, door Joh. Elzen
Aantal blz. 40; 2e druk; prijs f 0,50; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje verhaalt enkele lotgevallen
van verschillende mensen uit de tijd der bezetting. Jan Flink overvalt een boer, die varkentjes aan het voeren is. De boer jaagt hem weg,
waar Jan niets van begrijpt. Deze boer moet
onderduiken. Ook Jans vader. Maar aan het
einde van de oorlog komt alles terecht.
Conclusie: Het is goed, dat onze kinderen niet
vergeten de grote zorgen, die we gehad hebben
in de tijd van de bezetting en de geweldige
spanningen, die we hebben doorgemaakt. De
bedoeling van dit boekje is wel goed en voor
de kinderen wel leesbaar. Minder bevredigend
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is het gesprek van Sijmen Baas met Jan op blz.
35, waar wat al te vlot er van uitgegaan wordt,
dat Jan in de hemel komt. Hier had toch nog
wel iets anders op kinderlijke manier gezegd
kunnen worden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
NANNIE GAAT VERHUIZEN,
door Joh. Hidding
Aantal blz. 40; le druk; prijs f 0,60; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Bij de verhuizing van Nannies vader
en moeder maakt ze op haar speurtocht in het
nieuwe huis een gouden ring van een verhuizer
zoek. Ze vindt hem na veel wederwaardigheden
terug: juist door de ring heen is een wortel uit
haar tuintje gegroeid!
Strekking: Je moet goed opletten en niet al te
speels zijn. Als je in nood zit, wil de Heere
helpen. Je moet Hem erom vragen, wat 't ook is.
Conclusie: Een beetje wonderlijk meisjesboek,
soms een beetje onwaarschijnlijk, waardoor het
goede ervan wat wordt overschaduwd.
Eindoordeel: aanbevolen.
RIEKJE KRIJGT EEN SIKJE,
door J. W. Ooms
Aantal blz. 52; 3e druk; prijs f 0,65; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Riekje kreeg een geitje voor haar verjaardag. Als de geit van Mieke-meu sterft, geeft
Riekje haar eigen geit weg. Al kost het haar
verdriet, ze leert zien, dat de Heere wil, dat wij
onze naaste moeten liefhebben.
Strekking: Godsdienstig en opvoedkundig goed
Gebruik van Heer.
Conclusie: Goed boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JONGENS BIJ DE PLASHOEVE,
door G. van Heerde
Aantal blz. 63; 3e druk; prijs f 0,65; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Jan, Eddy en Gijs gaan dagelijks naar
en van school over het dijkje langs het meer.
Zij passeren de boerderij „Plashoeve- en raken
zeer bevriend met boer Lammerts, die een zoon
heeft gehad, „net zo'n vrolijke jongen als zij".
Ze „helpen- spoedig de boer op hun vrije middagen en mogen naar hartelust spelen — doch
roeien niet. Als de boer afwezig is doen ze het
stilletjes. Bij hun terugkeer staat de boer hen op
te wachten. Van angst en schaamte vluchten ze
weg. Later krijgt de boer hun zwempakjes in
handen, toen ze probeerden een schaap van 't
prikkeldraad los te maken. Eddy gaat ze terughalen en alles komt weer in orde.
Strekking: Niet-gehoorzamen brengt ellende en
narigheid. Vogelnestjes uithalen is gemeen.
„Vogels kunnen ook verdriet hebben, net zo
goed als mensen-.
Conclusie: Een boekje, dat de jongens in enen
uit willen lezen! Spel en ondeugd. De laatste
moet bestreden en — beleden. Het godsdienstig
element is niet sterk.
Eindoordeel: aanbevolen.

JULIA EN HET TOVERSTEENTJE,
door G. H. van Maren
Aantal blz. 62; prijs f 0,65; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Julia komt in aanraking met een zendeling, van wie ze een knikker krijgt, die ze
beschouwt als een toversteen. Later komt zij
van deze gedachte af. Maar angstvallig heeft
ze haar knikker bewaard. Ernstig gewond komt
ze in het zendingsziekenhuis terecht, waar ze
genezing vindt.
Conclusie: Van groot belang is, dat onze kinderen iets weten van de gang van zaken op het
zendingsveld. Dat zij een indruk krijgen van
het leven der mensen, dus ook van de kinderen, in een heidense streek. Maar ook hoe moeilijk het is ingang te krijgen bij deze mensen met
het Evangelie van Jezus Christus. Zo leert onze
jeugd vroeg mee te leven met het werk der zending. Hieraan kan dit boekje iets bijdragen. Het
laat zich prettig lezen, zodat het de kinderen
wel bezig zal houden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET ,RARE" KIND,
door Marian
'
van Bergen
Aantal blz. 65; 2e druk; prijs f 1,10; gebonden;
meisjesboek.
Inhoud: In de klasse van Ankie en Lies zit een
haveloos meisje, Dirkje. De twee vriendinnen
komen met haar in contact door haar ziekte: ze
blijkt dan op een haveloos zolderkamertje te
wonen bij haar grootouders. Door toedoen van
Ankies vader krijgt ze pleegouders.
Strekking: Het is verkeerd om als kind al te
denken: „ben ik mijns broeders hoeder?", ook al
lijkt alles tegen iemand te getuigen. Weldoen
maakt gelukkig.
Conclusie: Een opvoedkundig boekje, waar
onze meisjes wel wat uit kunnen leren. Het
wijst op het voorbeeld en werk van de goede
Herder, maar is een beetje te mooi.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET HOUTEN KISTJE, door J. Goedhart
Aantal blz. 66; 4e druk; prijs f 1,10; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Arie en Piet plagen „gekke Gart",
waardoor deze erg gaat vloeken. Kees, de grote
broer van Piet, ziet dat Gerrit zich bezighoudt
met 'n houten kistje. Volgens de jongens zit
daar „geld" in. Arie en Piet besluiten, ook eens
door het raam te gaan gluren. Dat loopt anders
dan ze dachten: Arie wordt door Gart „gevangen"; in 't kistje zit een bijbeltje, een geschenk van zijn moeder. Arie leest 'n paar verop
zen van het Kerstevangelie voor en
Kerstmorgen is Gart in de kerk.
Strekking: Kinderen doen, onwetend, ongelukkige mensen vaak groot verdriet. Ze zijn echter ook gauw geneigd, na er verstandig op gewezen te zijn, hun kwaad te herstellen.
Conclusie: Een heel gewoon verhaaltje, zonder
veel spanning. Opvoedkundig en godsdienstig
verantwoord.
Eindoordeel: aanbevolen.
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VAKANTIE IN OOSTDORP,
door Annie Sanders
Aantal blz. 76; le druk; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongens-- en meisjesboek.
Inhoud: Twee vrienden gaan kamperen met familie van één hunner. Ze beleven het een en
ander, komen in aanraking met een kruideniertje uit het dorp, wiens achterhuis door blikseminslag in brand is geraakt. Oom Paul treedt
handelend op, ook om de kruidenier te bewegen
om vergeving te schenken aan een vrouw, die
hem in de oorlog niet mooi heeft behandeld.
Strekking: In dit verhaal wordt verteld, dat een
geestelijk gebrekkige wordt nagejouwd door de
dorpskinderen. De twee vrienden kiezen voor
hem partij, met gebruik van een paar flinke
klompen. Vervolgens wordt gewezen op de
plicht tot vergevingsgezindheid.
Conclusie: In dit boek tevergeefs gezocht naar
opwindende gebeurtenissen of verrassend nieuwe elementen. Een tam boekje met weinig
diepgang; alleen het slot van hoofdstuk XI is
iets beter. Weinig spanning en vrij oppervlakkig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE HEI VAN DE BOSWACHTER,
door Fré Oosterhoff
Aantal blz. 85; 2e druk; prijs f 1,40; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dries' ouders zijn gestorven. Nu woont
hij bij zijn grootouders in het heidehuis. Opa
is boswachter. Dries is reeds lang ziek en in
het eenzame huis ziet hij bijna nooit jongens.
Hij maakt voor 't eerst kennis met Jaap en Jelle
wanneer deze jongens op verboden terrein opgepikt worden. Later, wanneer Jaap, Anneke en
Paultje in de sneeuw verdwaald zijn ontmoet
hij ze weer. Dan is Dries intussen beter geworden en mogen de jongens bij hem komen spelen
op het anders verboden terrein.
Conclusie: De schrijfster geeft goed de eenzaamheid van de heide en het bos weer. Van
een heel goede strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET VOSSEBOSJE, door J. W. de Vries
Aantal blz. 98; le druk; prijs f 1,50; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Hans houdt van de natuur. Hij kent
het Vossebosje met z'n planten en dieren door
en door. Als een echte detective heeft hij het
grootste aandeel in de aanhouding van een dief.
De bestolene, een oude aristocraat, krijgt niet
alleen zijn tafelzilver terug, maar vindt vrede
met God.
Strekking: Nogal romantisch verhaal met evangeliserende strekking. Geestelijk element zeer
goed.
Conclusie: Voor jongens een prachtboek. Illustraties goed, alleen die op pag. 83 klopt niet
met het verhaal. Jammer!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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BERNULF, DE ZOON VAN BAARLING,
door G. van Heerde
Aantal blz. 103; prijs f 1,75; gecartonneerd;
jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de tijd van de
Noormannen. Godfried had veel invloed en
treedt als een bruut op. Alle verzet tegen hem
slaat hij met geweld neer. Het blijkt, dat het
verzet geïnspireerd werd door een christelijke
levenshouding, die het veld begint te winnen.
Bernulf vervult in dit verzet een belangrijke rol.
Conclusie: Dit boekje verplaatst ons naar een
tijd, waar niet zo vaak over geschreven wordt
voor de jeugd. Het is wel een tijd vol wreedheid. Zo wordt duidelijk, dat het Christendom
ook het uiterlijk gelaat van het leven verandert.
Voor de jongens is het een zeer spannend verhaal, ze zullen met hun held Bernulf meeleven.
Maar ook wordt hun er in getekend, dat deze
jongen de betekenis van wat de bijbel predikt
gaat zien en zo met het heidense leven breekt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN VREEMDELING, door Jan v. Groningen
Aantal blz. 105; le druk; prijs f 1,75; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Karel, een verwaarloosde Amsterdamse
jongen, ontvlucht zijn thuis en verblijft nu in
een hol op het land van boer Eden. Jan Eden
ontdekt hem daar. Karel komt op de boerderij
terecht, waar hij het fijn vindt; maar hij moet
weer terug naar Amsterdam. Later, als Karel
meent zijn vader doodgeslagen te hebben,
vlucht hij weer naar boer Eden. Gelukkig is
vader niet erg verwond. Karel komt opnieuw
in een christelijke omgeving, hoewel hij nog
lang niet in het goede spoor gaat. Eindelijk gaat
Karel met een boer emigreren naar Canada.
Ook de Edens komen daar terecht.
Strekking: Ik was een vreemdeling en gij hebt
mij geherbergd.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven boek.
Goede jeugdlectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JAN DIRKS, DE BODE VAN JOAN VAN
DE KORNPUT, door T. Mateboer
Aantal blz. 207; le druk; prijs ,ƒ 4,90; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: De belevenissen van Jan Dirks als
bode van Joan v. d. Kornput tijdens het beleg
van Steenwijk. Zeer spannend verhaal. De
strijd tussen de Spanjaarden onder Rennenberg
en de bezetting onder v. d. Kornput en het ontzettingsleger onder Norritz. De liefde tussen Jan
Dirks en Jenne, de kooikersdochter.
Strekking: Geschiedkundig.
Conclusie: Een goed boek voor de grotere jongens, die van geschiedenis houden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

MEINEMA'S JEUGDBOEKEN
Dit jaar verschijnt deze firma weer
met een veertigtal nieuwe boeken of
herdrukken. De boeken zijn keurig
verzorgd en afgewerkt. De illustratie
is heel goed. De inhoud is niet minder.
Gretige kinderhanden zullen deze uitgaven bemachtigen. Ze bevatten kostelijke jongens- en meisjesverhalen.
Deze lectuur is uitnemend voor het
Christelijk gezin geschikt. Ze zal bij
de Kerstfeestviering goede diensten
bewijzen. Voor allerlei beurs, ontwikkeling en leeftijd is er iets te vinden.
Men vrage een catalogus aan. Deze
bevat allerlei Z.S.uitgaven. Bestelt zo
spoedig mogelijk, om teleurstellingen te
voorkomen.
SUIKER VOOR DE PANNEKOEKEN,
door Corry van der Linge
Aantal blz. 16; le druk; prijs f 0,30; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Anneliesje mag moeder helpen bij het
bakken van pannekoeken. Ze moet eerst een
pond suiker halen. Heeft dan onderweg een ongelukje met de zak. Een passerende heer weet
raad. Suiker wordt gedaan in de muts van de
capuchon. Koos, een echte plaaggeest, ontmoet
haar zo en keert de muts om op 't hoofd van
Anneliesje. Suiker dus weg. Later maakt Koos
het goed en koopt van geld uit zijn spaarpot
een pond suiker.
Strekking: Spijt over een verkeerde daad, die
bedreven werd. En het goed maken daarvan.
Conclusie: Voor de kleintjes wel geschikt.
Eindoordeel: aanbevolen.
KLEIN KEESJE IN DE GROTE STAD
door H. Christina Koster
Aantal blz. 16; 4e druk; prijs f 0,30; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Klein Keesje gaat met zijn moeder
boodschappen doen in een grote winkel. Hij
verdwaalt. Bij de politie haalt moeder hem weer
op.
Strekking: Kinderen moeten onderdanig, dat is
gehoorzaam zijn.
Conclusie: Als boekje voor onze kleinen is dit
boekje zeker te waarderen. Het in lettergrepen
verdelen van de woorden maakt het boekje
voor hen leesbaar. Een voordeel. Vaak zijn de
dunne boekjes voor onze kleinen te moeilijk,
vooral om zelf te lezen. Helaas wat oppervlakkig.
Eindoordeel: aanbevolen.
JONNIE'S AVONTUUR, door J. Tasma
Aantal blz. 20; 4e druk; prijs f 0,35; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Het zoontje van de dokter verlaat de

auto tijdens afwezigheid van de vader en komt
weer terecht.
Strekking: Meeleven met en bidden voor een
ziek meisje; ingegeven door genezingsverhaal uit
de bijbel.
Conclusie: Verhaal goed verteld; strekking goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
KO EN ZIJN VRIENDJES,
door C, B. Drewes
Aantal blz. 20; 3e druk; prijs f 0,35; in slappe
omslag; jongensboek,
Inhoud: Ko vertelt de verhalen van de Heere
Jezus aan z'n vriendje, die ze niet kent en die
hij daardoor ten zegen is. Later moeten ze
samen leren dat in praktijk te brengen tegenover de plagerige Wim, maar dan wordt het
een fijn driemanschap.
Strekking: De invloed van de bijbelvertelling
op het kind en taak van vrienden onderling.
De noodzaak het kwade te laten en 't goede
te doen.
Conclusie: Prachtig boekje voor onze kleinere
kinderen, die al goed kunnen lezen. Ze kunnen
er veel goeds uit leren.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DRIE KLEINE KLEUTERS,
door Wieland Wouters
Aantal blz. 23; 2e druk; prijs f 0,40; in slappe
omslag; jongens- en meisjeshoek.
Inhoud: Broertje en twee zusters, die op weg
naar grootmoeder een lelijke hond tegenkomen,
zodat ze allerlei angsten in hun hoofd halen.
Geen strekking.
Conclusie: Meer bestemd om te leren lezen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
TOCH KERSTFEEST VOOR JAAPJE,
door Ina de Vries-van der Lichte
Aantal blz. 24; 2e druk; prijs f 0,40; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Verhaal van Jaapje, die Kromme Sientje doet vallen (hij is immers geen bangerd!).
Als hij voor zijn moeder een kerstbrood moet
brengen bij tante Sientje durft hij niet binnen.
Jaapjes strijd en zijn eerlijke verhaal over wat
gebeurd is. Na de kerkdienst op kerstdag met
zijn ouders naar tante Sientje. Alles komt goed
tóch Kerstfeest voor Jaapje.
Strekking: Als we onze zonden belijden, wil de
Heere Jezus ze vergeven.
Conclusie: Wel geschikt voor kleine jongens
en meisjes. Verhaal iets te „zoet".
Eindoordeel: aanbevolen.
ANNEKE'S DAAD, door Wieland Wouters
Aantal blz. 27; 3e druk; prijs f 0,45; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Anneke geeft aan een arm en ziek
meisje haar pop weg, nadat haar moeder eerst
met haar heeft gepraat. Ze wilde eerst nl. haar
oude pop weggeven, maar dat was niet „barmhartig".
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Strekking: Naar aanleiding van een kindergebed onderwijst de moeder haar kind en beweegt het zo tot een daad van naastenliefde.
Conclusie: Aardig kinderboekje voor kinderen
tot 7 jaar. Gebruik van kerstboom.
Eindoordeel: aanbevolen.
EN... DE SCHOENTJES WAREN WEG,
door J. L. Schoolland
Aantal blz. 32; 3e druk; prijs f 0,50; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Klaartje heeft op haar verjaardag nieuwe schoentjes gekregen. Ze heeft met deze
schoentjes een heel avontuur. Ze waren meegenomen door een arme stoelenmatter, die ze goed
kon gebruiken voor zijn dochtertje. Dan wordt
verteld hoe de verdwenen schoentjes weer terecht komen en ook... hoe de stoelenmatter geholpen wordt.
Strekking: 't Gezin van de stoelenmatter, dat in
nood (armoede) verkeert, wordt voortgeholpen.
Ook Klaartje heeft hierin haar deel. Een bijbelverhaal hierbij ingelast om Klaartje zover te
brengen.
Conclusie: Goed boekje voor de kleinste meisjes.
Emdoordeel: aanbevolen.
15 GULDEN VOOR FLAPPIE,
door G. H. van Maren
Aantal blz. 32; 1e druk; prijs f 0,50; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Tieske heeft zijn konijn Flappie verkocht aan Kromme Krijn, die het graag had
voor zijn zieke dochtertje Leida. De prijs is
veel te hoog, maar Krijn heeft geen verstand
van konijnen, Na een droom over het Kerstfeest
ziet Tieske in, dat hij verkeerd gedaan heeft en
brengt hij Krijn f 6,— terug.
Strekking: Het Kindeke is uit de hemel neergedaald voor zondaren.
Conclusie: Een aardig verhaal met opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
SNOEKTE, door T. Aalbersberg-van Boven
Aantal blz. 32; le druk; prijs f 0,50; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Bert gaat vissen in de Schie. Valt in 't
water en wordt gered door mijnheer de Handt.
Hierdoor komen de vader en moeder van Bert
in contact met deze man, die vroeger gevaren
heeft, maar nu met zijn vrouw op een woonschuit woont. Mede door dit contact gaat de
Hondt weer naar de kerk en weer bijbellezen.
Strekking: Ondanks ongehoorzaamheid van
Bert („Snoekie-) heeft de Heere het alles nog
ten goede gekeerd. Bert op het nippertje gered
en de familie de Hondt weer in de kerk!
Conclusie: Eenvoudig verhaal. De gebruikelijke
gegevens met een ietwat gemakkelijk verloop.
Vooral het „veranderen- van de Hondt en zijn
vrouw nogal makkelijk, ja oppervlakkig benaderd. Overigens niet onverdienstelijk geschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.
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DE BOTTER VAN KEES,
door Jeanette van Beilen
Aantal blz. 32; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Oom Teun heeft een botter gemaakt
voor Kees, wiens moeder ziek is. En vader, een
visser, is op zee, terwijl Kees voor moeder moet
zorgen. Kees verkoopt zijn botter aan een Canadese toerist, om eau de cologne voor moeder
te kunnen kopen. Oom Teun is eerst boos,
maar maakt een nieuw scheepje voor Kees, als
hij weet, wat Kees voor z'n moeder heeft gedaan.
Strekking: Wees een zegen voor een ander, in
woord en daad.
Conclusie: Een goed, eenvoudig boekje, met ongezochte, vanzelf in het verhaal naar voren komende geestelijke tint.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
„DAT ENE SCHAAPJE", door Elja Vlas
Aantal blz. 35; Ie druk; prijs f 0,55; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een klein schaapje, Norette, vertelt iets
van haar eigen leven. Eerst bij een circus, later
bij een herder. Het vertelt van gevaren en van
de goede zorg van de herder. Ook vertelt het
van een herder, die geen herder is, maar een
„huurling-.
Strekking: Dit eenvoudig geschreven kinderverhaal schetst de liefde van de herder voor de
schapen. Het kopen, het genezen, het verzorgen, het leiden in grazige weiden en aan stille
wateren, kortom alles wat de Heere doet voor
Zijn volk.
Conclusie: Een heel, heel aardig boekje. Jammer dat de bedoeling van dit verhaal slechts
transparant gemaakt wordt voor de kinderen
door het versje op de laatste bladzij. Dit had
misschien iets nadrukkelijker gekund.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
GROOTJES KERSTVERHAAL,
door A. G. Lameris-Bolt
Aantal blz. 36; 3e druk; prijs f 0,50; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een echt verhaal over grootvader. Op een
van zijn reizen leed hij schipbreuk, waardoor
hij niet op tijd thuis kwam. Eindelijk kreeg de
familie bericht, dat opa nog leefde en met
Kerstmis thuis kon zijn.
Strekking: Wie God bewaart is wel bewaard.
Conclusie: Aardig verhaal. Godsdienstige strekking zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET HUISJE OP DE HEIDE,
door F. L. Bury
Aantal blz. 39; 4e druk; prijs f 0,60; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Fietje en Grietje logeren bij hun grootouders, die in een huisje op de heide wonen.
Ze moeten drinken brengen bij grootvader, die
dat vergeten is. Hierbij verdwalen ze en komen
tenslotte bij de baron. Deze heeft een ziek dochtertje. Fietje en Grietje hebben haar poes ge-

vonden, waarvoor de ouders van het zieke
meisje zeer erkentelijk zijn. Fietje en Grietje
worden met de auto door de baron teruggebracht bij de zeer ongeruste grootouders.
Godsdienstige en opvoedkundige strekking goed.
Conclusie: Een heel aardig meisjesboek voor de
leeftijd van ± 7 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
ANNETJE EN DE GROTE TOREN,
door Joke Dijkshoorn
Aantal blz. 40; 3e druk; prijs f 0,60; in slappe
omslag; meisjesboek.
Inhoud: Het dochtertje van de koster zoekt
haar vader, verdwaalt in de toren, wordt angstig en bidt in haar angst, al weet ze ook niet
hoe ze bidden moet, tenminste ze bidt met verkeerde woorden.
Strekking: God vraagt niet naar mooie en goede woorden: Hij vraagt bovenal een hart dat
bidt: vandaar dat een „verkeerd- gebed evenzeer wordt gehoord. Het gaat om de bedoeling.
Conclusie: Leesbaar boekje voor heel kleintjes;
aardig boekje. Religieus goed verwerkt. Niet
gezocht.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
„DIKKIF HEEFT VAKANTIE",
door N. A. C. Wissel
Aantal blz. 44; le druk; prijs f 0,90; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Verhaal van een kleine jongen, die zijn
vakantie doorbrengt op een boerderij en wat hij
daar beleeft.
Strekking: De bijzonderheden van het leven
moeten ons tot bidden brengen. De jongen leert
dit in dit vakantieleven. Leef met God, ook in
de dagelijkse gang der dingen.
Conclusie: Aardig boekje, vooral goed voor
kinderen leeftijd 6, 7 jaar. Gezond boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DOM FIKJE, door Liesbeth Lems
Aantal blz. 46; le druk; prijs f 0,90; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kleine Bram heeft een domme hond,
daarom dom Fikje genoemd. Bram wil boer
worden en nu heeft vader hem een kip met
eieren gegeven, waaruit straks vijf kuikens komen. Op een zondag gaat Bram niet zijn ouders
naar de kerk. Het gaat dan regenen en de kuikens kunnen nergens onder dak komen. Dan
drijft Fik ze naar zijn hok en gaat zelf in de
stromende regen liggen. Fik is dan geen domme
hond meer, maar de beste waakhond die bestaat.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET HUISJE AAN HET ZANDPAD,
door Jenny Slegers-Kwakkel
Aantal blz. 46; le druk; prijs f 0,90; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: In het huisje aan het zandpad woont
eenzaam vrouw Daalders. Haar man en zoontje
zijn gestorven. Ze wil zich met geen mens bemoeien. Door toedoen van Jaapje is 't of de ijs-

korst, die om haar hart zit, smelt. Wanneer ze
ziek wordt komt ze bij de fam. de Hoog in huis.
Ze laat dan ook de dominee weer komen. Later
komt vrouw Daalders voorgoed bij de fam. de
Hoog. Rinus de knecht en Klaartje, die al lang
verkering hebben, gaan trouwen en komen in
het huisje aan de zandweg te wonen.
Strekking: In een schijnbaar onverschillig hart
kan veel leed schuilen.
Conclusie: Een mooi boekje. Aardig geschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VLAMMETJE EN HAAR VRIENDJES,
door Fré van Hoorn
Aantal blz. 45; 2e druk; prijs f 0,90; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een meisje uit Den Haag, dat op de
kleuterschool gaat, mag een vriendje van school
meenemen op vakantiereis niet de familie. Ze
hebben een aardig huisje in het bos gehuurd.
Hier vermaken zij zich best. In een zandkuil
geraakt ze in levensgevaar, maar het loopt gelukkig goed af. Blij en opgewekt keren ze weer
naar huis terug.
Conclusie: Het is voor de jongeren een prettig
leesbaar boekje. De godsdienstige inhoud blijft
wat aan de magere kant, maar toch heeft dit
boekje nog enigszins een evangeliserende strekking. Het is wel bruikbaar voor on:e uitdeling
op Kerstfeest.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE KASRUIT, door Annie Sanders
Aantal blz. 53; 3e druk; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Vier jongens spelen bij een kwekerij en
gooien een ruit in. Van de ene leugen komen
ze in de andere. Een der jongens, Kobus Brunnink, kan het tenslotte niet meer uithouden en
biecht alles op. Dan komt alles ook weer in
orde.
Strekking: De ene zonde brengt de andere mee.
Onbeleden schuld geeft een ongerust geweten,
schuldbelijdenis lucht op en leidt tot vergeving.
Conclusie: Een aanbevelenswaardig boekje.
Strekking goed; onderwerp wat afgezaagd.
Eindoordeel: aanbevolen.
SAMEN NAAR OPA BEUN
door J. L. Schoolland
Aantal blz. 54; le druk; prijs f 1,—; gebonden;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Henk en Kees gaan bij opa Beun logeren. Daar maken ze kennis met Arie, die
maanden liggen moet, nadat hij bij de watersnood in het water gelegen heeft. Kees geeft
hem zijn hondje, dat hij pas heeft gekocht en
waarvan hij zoveel houdt. Van Henk krijgt hij
diens prachtige schetsboek en kleurtjes. Het is
voor beiden een opoffering, maar ze hebben het
graag voor Arie over, omdat hij zoveel mist.
Wanneer ze thuis komen wacht hun een verrassing... een hok met twee jonge konijntjes,
voor ieder een.
Conclusie: Een fijn boekje met opvoedkundige
strekking. Goed geschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.
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U hebt geen kind meer aan die kleine rakker, dat juffertje
ongeduld. Geef ze een boek uit de weelderige verscheidenheid die onze catalogus U biedt. Boeken te kust en te
keur. Kleine, leuke, in kinderlijke taal en met geestige
plaatjes. Kloeke, pittige boeken met gezonde spanning en
aktie, voor de jeugd tot 14 jaar. Verrijkende geschiedenisboeken. Kostelijke jongensverhalen en gezellige meisjesboeken. En allemaal zo geschreven, dat ze passen bij een
christelijke opvoeding. Die garantie geven U de ontelbare
hartelijke aanbevelingen van recensenten.
Dit jaar een imponerende rij nieuwe titels en herdrukken.
Een advies: bestel spoedig! Dat voorkomt teleurstelling.
Ondanks verhoogde oplagen blijft de mogelijkheid aanwezig van uitverkocht-raken. Catalogus gratis.
Verkrijgbaar in de boekhandel en bij de uitgeefster:

N.V. W.D. MEINEMA
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ROBBERTJE ONRUST,
door M. C. Fallentin
Aantal blz. 62; 4e druk; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Speelt in de bezettingstijd. Zijn ouders
in Engeland. Robbertje uitbesteed bij een tuinder, die met de vijand heult. Als er een Engels
vliegtuig wordt neergeschoten, helpt Rob de
Hollandse piloot en vlucht met hem. Rob krijgt
de kans verschillende Nederlanders, die gezocht
worden, te waarschuwen.
Strekking: De Heere God kan redden uit gevaren.
Conclusie: Een jongensboek met avonturen,
waarvan ze wel zullen genieten. Leeftijd ongeveer 10 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE WITOOG, door M. C. Capelle
Aantal blz. 61; 4e druk; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Zendeling Paton op het eiland Tama
in de Stille Zuidzee. Moet vluchten na veel tegenwerking. Daarna naar naburig eiland Aniwa
(eiland van de Nieuwe Hebriden, evenals Tam). Hier meer zegen, opperhoofd Nameiki
voor God gewonnen. Anderen volgen. Vanuit
Aniwa later Tama bearbeid door de bekeerde
Litsi Soré en zijn zoon Frank.
Strekking: Vertrouwen op God wordt niet beschaamd. 2 x gebruik van Heer.
Conclusie: Goed zendingsverhaal. Strijd en zegen, nederlaag en overwinning op het zendingsterrein.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VLECHTEN-ANSJE, door N. Verkuyl
Aantal blz. 62; 5e druk; prijs f 1,10; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Ansje is bang voor Duitse soldaten en
voor vliegtuigen. Een Duitser geeft haar een
verloren lepeltje terug. Haar vlechten knipt ze
af om een schot vast te binden, waarachter
haar broer een onderduik-schuilplaats heeft gevonden.
Strekking: God kan ons altijd en overal bewaren. Gebruik van Heer.
Conclusie: Oorlogsverhaal, dat goed verteld is.
Eindoordeel: aanbevolen.
MET EEN NIEUWE FORD,
door J. Roelink jr.
Aantal blz. 67; 4e druk; prijs f 1,15; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Als moe denkt, dat Piet ligt te rusten
— hij heeft pas longontsteking gehad — is hij
stil naar buiten gegaan om een nieuwe vrachtauto te bekijken. Hij kruipt er in, valt in slaap
en komt in Amsterdam terecht. Als hij wakker
wordt staat de auto in een garage. Dan maakt
hij alarm. Niemand wist thuis intussen waar hij
was, zodat alles werd afgezocht. Men vreesde
het ergste. Gelukkig komt alles weer goed en
keert hij terug naar huis.
Strekking: 't Begint met een kleine ongehoorzaamheid, maar dit groeit uit van het kleine
naar het grote. En de vrucht ervan is ongeluk

en smart, die de mens, ook het kleine kind,
zichzelf daardoor aandoet. Maar bij God is vergeving, dat maakt blij. Maar ook: mag wel aansporen tot een haten van de zonde der ongehoorzaamheid.
Conclusie: Een goed boek, spannend van de
eerste tot de laatste bladzijde. Op boeiende en
zeer verdienstelijke wijze worden de momenten
samengevlochten.
Endoordeel: warm aanbevolen.
'T GEHEIM VAN Z'N VIJAND,
door G. H. van Maren
Aantal blz. 85; 2e druk; prijs f 1,25; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Paul is een tengere jongen, die het altijd moet afleggen tegen de spot en de kracht
van Toon. Paul ontdekt Toons geheim, maar
het is niet zo verschrikkelijk, als hij eerst heeft
gedacht. Door allerlei belevenissen wordt het
uiteindelijk toch goed.
Strekking: Wees eerlijk en trouw in je vriendschap; halfheid en spot bezorgen anderen veel
leed. We mogen altijd naar de Heere Jezus
gaan.
Conclusie: Een zeer spannend boek met goede
strekking. Onze jongens zullen het in één adem
uitlezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
KRANTENJONGEN,
door H. Henszen Veenland
Aantal blz. 86; 3e druk; prijs f 1,25; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Freeks vader is gestorven. Hij helpt
door kranten te bezorgen, houdt 't meeste geld
zelf, is kribbig en werkt niet voor de ulo. Een
ernstig gesprek met grootvader brengt kentering, hij geeft z'n spaarpot voor een mantel.
Strekking: „Ga niet alleen door 't leven!" We
moeten ons genoegen weten te ontzeggen om
anderen een plezier te doen.
Conclusie: Best boek voor de groten! Mooie
opvoedkundige en godsdienstige strekking.
Leeftijd 12-14 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EVERT, DE JONGE SCHILDER,
door H. Hoogeveen
Aantal blz. 92; 4e druk; prijs f 1,30; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Evert is de zoon van een boerenarbeider. Hij heeft z'n hart verpand aan het tekenen.
Vol idealen stelt hij z'n leven er op in om
kunstschilder te kunnen worden. Helaas moet
hij door een ongeluk, dat z'n vader overkomt,
na de schooljaren direct geld gaan verdienen.
Strekking: We moeten leren onszelf te verloochenen, al kost het nog zoveel strijd: plicht
gaat voor plezier! Dat geeft tevredenheid en
gendegdoening.
Conclusie: Soms wat abrupt in z'n overgangen
op iets anders. Het geheel vraagt eigenlijk om
een tweede deeltje. De jongens kunnen er veel
van leren.
Eindoordeel: aanbevolen.
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TUSSEN MAATS EN MACHINES,
door J. J. Frinsel
Aantal blz. 94; le druk; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Joop de Reus, met z'n diploma ambachtschool, komt op de fabriek. De kleine plagerijen
van de leerjongen worden z'n deel: Komt deze
tijd goed door. Doet in de kantine wel z'n gebed voor het eten, ondanks spot. Ontdekt kleine
diefstal van z'n maat Arie. Dan komt het „karakter" van oudere maat Rienus openbaar. Alles komt goed in 't eind.
Strekking: Godsdienstige, opvoedkundige strekking. „Ook al ben je jong; dan moet je toch
voor je overtuiging uit durven komen."
Conclusie: Goed boek voor de oudere jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE MUILEZELDRIJVER VAN SEVILLA,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 96; 2e druk; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Juliano, de muilezeldrijver van De Espinoza, een koopman in Sevilla, komt in Antwerpen in aanraking met Juan Peres, die bezig
is het Evangelie in het Spaans te vertalen. 2000
N.T. gaan in manden en haringvaten de grens
over om verspreid te worden. Juliano wordt gegrepen en gedood.
Strekking: Verhaal over de Hervorming. Historisch verhaal.
Conclusie: In deze tijd van vervolging in Spanje
weer aktueel.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE GROTE VLUCHT,
door Ne1137 M. Oostlander
Aantal blz. 101; 2e druk; prijs f 1,35; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Twee Hongaarse kinderen vluchtten
naar de vrijheid. In het kamp, waar ze ondergebracht worden, komt ook hun vader. Hun
moeder is onder het regiem gestorven, maar
heeft een brief achtergelaten, die op wonderlijke wijze door hen verkregen wordt.
Strekking: Het vreedzaam bezit van eigen huis
en haard is een onbetaalbaar goed der vrijheid.
Hard is het lot dergenen, die in druk leven.
Droevig is het leven dergenen, die zwerven in
de vreemde. Lees! gedenk! en bid voor hen,
'die zijn in nood!
Conclusie: Een ernstig boek, dat de werkelijkheid beschrijft en toch niet gruwzaam wordt.
Na de gebeurtenissen in Hongarije een boek,
dat ook door onze jongeren zal warden begrepen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
REDDINGSTOCHT, door H. te Merwe
Aantal blz. 102; 3e druk; prijs f 1,35; gecartonneerd; jongens-, en meisjesboek.
Inhoud: Kapitein Peer begeeft zich met zijn
boot naar het rampgebied. Op velerlei wijze
kan Peer meehelpen. Teleurstelling wordt hen
niet bespaard. Ondanks veel tegenslag kunnen
verscheidene ongelukkigen gered worden.
Strekking: Onomwonden durft dit boekje in de
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stormramp te zien de hand van God, die slaat
en bezoekt over de zonde. Soms moeten we er
blijkbaar aan herinnerd worden, dat de mens,
met al zijn vernuft, een afhankelijk schepsel is
en blijft.
Conclusie: Zonder sensatie wil dit boek op kinderlijke, ernstige wijze onze jeugd vertellen van
de verschrikkingen, die in 1953 over een deel
van ons volk kwamen, opdat wij allen ons tot
God zouden wenden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ZWARTE HAVIKS GROTE JACHTBUIT,
door S. M. v. d. Gallen
Aantal blz. 85; prijs f 1,40; gecartonneerd;
jongensboek.
Inhoud: Een Indiaanse jongen geleidt een pioniersfamilie van het Amerikaanse Westen veilig door het gevaar van vijandige Indiaanse
stammen, redt hen van een overval en wordt
bevriend met de blanken.
Strekking: Een duidelijke strekking is niet te
vinden in dit boek. Beter is het navolgende:
de eerste aarzelende pogingen van de zending
het Christendom te verbreiden onder de Roodhuiden. Maar het is moeilijk precies aan te geven waar de strekking ligt van dit boek. Een
boek, dat zelfs volwassenen aan het denken zet,
door de argeloze manier waarop wordt verteld.
Conclusie: Dit boek is bijzonder knap gecomponeerd. We moeten deze schrijver in het oog
houden. Hij schrijft weergaloos boeiend. Een
rake typering is b.v. de angst voor de boze
geesten der Indianen, die hen in de ban houdt.
Het moge dan wezen dat het typisch christelijke in dit boek ietwat aarzelend naar voren
komt, een intelligent kind zal zonder meer aanvoelen de onvrede der heidenen en de rustige
vrede der blanken. Het religieuze is hier niet
„akelig vroom" opgelegd. De schrijver heeft
het verhaal zelf doorvoeld. Het is aan alles te
merken. Het christelijke is er veel meer indirect
in, dan zo direct, en zal daarom veel treffender werken.
Eindoordeel: zeer warm aanbevolen voor hogere klassen en intelligente, gevoelige kinderen.
Een sterk boek!
GEVAARLIJKE DIENST,
door H. te Merwe
Aantal blz. 110; le druk; prijs f 1,45; gebonden;
jongensboek.
Inhoud: Ds. Lecourt woont in Rotterdam. Om
zijn geloof heeft hij Frankrijk moeten verlaten.
Hij wil zijn geloofsgenoten in Frankrijk \veer
eens opzoeken om ze te bemoedigen. Na veel
moeilijkheden weet hij eindelijk over de grens
te komen. Hij verricht dan goed, maar gevaarlijk werk. Door verraad komt hij in de gevangenis. Hieruit wordt hij door een vriend bevrijd
en dan weet hij op een Engels schip te komen,
dat hem zal thuisvaren.
Strekking: Te Merwe toont hier het grote geloof van veel Hugenoten en het leed wat men
moest ondergaan, wilde men trouw aan zijn
Heiland blijven.

Conclusie: Een mooi boek, spannend. De jongens zullen het achter elkaar uit willen lezen.
Van kerkhistorische strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROSELIENTJE, door M. van der Hilst
Aantal blz. 123; 7e druk; prijs f 1,65; gebonden;
meisjesboek, leeftijd 10-15 jaar.
Inhoud: Roselien, een wees, loopt weg van haar
nicht naar een oom en tante in Amsterdam. Op
school heeft ze 't moeilijk, eerst ook door haar
klederdracht. Vooral Alida behandelt haar gemeen en beschuldigt haar vals. Roselien wil
eerst niet vergeven. Eindelijk komt alles weer
goed en gaat ze naar zee met de familie.
Strekking: Dit mooie meisjesboek tekent prachtig de onderlinge strijd in een schoolklas, de
moeite om tot schuldbelijdenis te komen, maar
ook om te vergeven. De verwoestende macht
der zonde én de zegenende kracht der genade
komen hier sterk uit.
Conclusie: Een boeiend, leerzaam meisjesboek,
dat ouderen ook graag lezen. Al een 7e druk!
Er zijn prachtgedeelten in. Vooral in 't begin
komen wel wat grote-mensen-termen voor.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
COWBOY OP DE CREEK-RANCH,
door H. Henszen Veenland
Aantal blz. 124; le drIlk; prijs f 1,65; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Jan Dikkers, die in Holland zijn ouders
verloor, zoekt en vindt werk in Amerika. Hij
wordt cowboy bij een veehouder, weet zich aan

te passen en door getrouwe plichtsbetrachting
zich een positie te veroveren.
Strekking: Opvoedkundig goed, godsdienstig
ook.
Conclusie: Een beleven van: Heb God lief boven alles en de naaste als zichzelf. Voor jongens een zeer goed boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HUIZE WINDHOEK, door Marijo
Aantal blz. 157; 5e druk; prijs f 1,95; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: „Windhoek- is in 't bezit van Nardus
Volduit. Hij is gierig en niet rechtmatig aan zijn
geld gekomen. Aan 't eind van het boek bekent
hij dat aan zijn schoonzuster, die weduwe is en
die 'nu een gedeelte van een erfenis ontvangt.
Met dit geld geraakt zij uit de zorgen en kunnen vele wensen worden vervuld.
Strekking: Getekend wordt, hoe geld alleen niet
gelukkig maakt. Nardus is rijk, maar arm. Na
schuldbelijdenis, vergeving ook van de ergste
zonden.
Conclusie: Een goed verhaal met spannende
inhoud. Soms de gierigheid van Nardus tè fel
gekleurd en de andere figuren iets te mooi;
toch een aannemelijk geheel en daarom zeker
geschikt en dus ook:
Eindoordeel: warm aanbevolen.

PRACHTBOEKJES
VOOR UITDELING OP DE ZONDAGSSCHOOL, enz.
Een 3-tal nieuwe uitgaven v.d. bekende schrijver P. DE ZEEUW J.Gz.
DE BEIDE LOGEERGASTEN (een verhaal uit het leven van Luther). Prachtboekje
voor kinderen van 1012 jaar. Mooi geïllustreerd, 24 blz. f 0,60, voor uitdeling bij
25 ex. á f 0,50.
HET SLAVINNETJE VAN GENERAAL BAKAR. Ontroerend verhaal voor eisjes,
wat echter jongens ook graag zullen lezen. 104 blz., fraai geïll., in prachtbandje J' 2,50.
Voor uitdeling bij minstens 25 ex. à f 2,25; bij 50 ex. à f 2,—.
DE MARSKRAMER, door E. GERDES, opnieuw bewerkt door P. de Zeeuw J.Gzn.
Prachtig en spannend historisch verhaal uit de Hervormingstijd. Een boek dat in één
adem door de jongeren wordt uitgelezen. Ca. 100 blz. fraai geïll. in prachtbandje f 2,50,
Voor uitdeling bij minstens 25 ex. à f 2,25, bij 50 ex. à f 2,—.
Verder ook vele andere hoeken voorradig!
Onze nieuwste catalogus wordt u op aanvrage gaarne gratis toegezonden
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UITGAVE VAN J. P. v. d. TOL
TE DORDRECHT
DE BEIDE LOGEERGASTEN,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 23; le druk; prijs f 0,60; in slappe
omslag; jongens- en meisjesbock voor de leeftijd van 10-12 jaar.
Inhoud: Een Augustijner monnik vraagt in een
herberg in Wittenberg slaapgelegenheid. Kort
daarop komt een nieuwe gast. Het was Eberhard von Erbach, die op een kasteel Erbach
woonde. Beiden hadden haast om de volgende

morgen vroeg te vertrekken. Door het zingen
van de monnik getroffen, vraagt de baron de
monnik te spreken. Nu blijkt dat de baron de
monnik zoekt, om hem gevangen te nemen.
Door het gesprek wordt de ketterjager een gevangene, door Maarten Luther gevangen.
Strekking: Op wonderlijke wijze leidt de Heere
Luthers weg en eveneens die van Eberhard von
Erbach.
Conclusie: Een boeiend verhaal uit de Hervormingstijd. Geschikt als hervormingsboekje.
Met genoegen gelezen. Kan ook als kerstboekje
worden uitgegeven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Bondsuitgaven
Hieronder volgen enkele Bondsuitgaven, die zo spoedig mogelijk aanHieronder
geschaft en gebruikt moeten worden:
Hervormingsboekje ,,Door donkere nacht" van J. J. Veenendaal
over Maarten Luther, om bij de herdenking van de Kerkhervorming onder de kinderen te worden uitgedeeld . . f 0,20
En nu... de vertelling, door J. W. Ooms . . . . .
. . - 1,25
Een handleiding over de vertelkunst met tal van praktische
vragen, enz. Ieder moet dit boekje bezitten.
Zing een lied! Een bundeltje met 65 liederen voor onze Z.S. . - 0,30
Feestliederen. Een bundel liederen op vierstemmige muzir" .
1,—
Kerstliederen. Een vijftal bundeltjes, ieder met een tiental liederen, die bij de Kerstfeestviering door groot en klein gebruikt kunnen worden. De meest bekende Kerstliederen
- 0,03
Kerstdeclamatorium: Jezus de Verlosser. Zang en opzeggen van
teksten door de kinderen
0 15
Kerstdeclamatorium: Jezus' komst, met verdeling voor de hele
viering
- 0 07
Kerstdeclamatorium: Een Kind is ons geboren
Beloften aangaande de geboorte van de Heere Jezus I. Een aantal teksten om uit het hoofd te leren, per 100 ex, . .

- 0 15
- 2,50

Beloften aangaande de geboorte van de Heere Jezus II, 100 ex. - 2,50
De lijdende Borg, Jesaja 53. Om uit het hoofd te leren, 100 ex. - 2,50
2,50
De Kerstgeschiedenis, Lucas 2 : 1,-20, per 100 ex. . . . .
Kerstfeest. Een strooiboekje om bij de Kerstfeestviering mee
te geven aan de kinderen, die de Z.S. nog niet bezoeken.
Kerstverhaal, vertellingen, liederen, raadsels, enz. . . . - 0,20
Diploma's, verschillende soorten . . . . . . . f 0,25 of - 0,30
Bestellingen aan:
HERVORMD BONDSBUREAU TE HILVERSUM
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Termaat, sloot vr. de Ruiter uit Schelluinen
deze mooie vergadering met dankgebed, nadat
eerst nog gezongen was Psalm 119: 1.
K. Leenman, secr.
Streek Gouda hield zaterdag 9 november jl.
haar najaarsvergadering in Hervormd Centrum
„De Haven" te Gouda. De voorz. dhr. K. M.
van Dijk te Waddinxveen, opende op de gebruikelijke wijze de vergadering. Door dhr. J.
H. M. Moolenaar te Bergambacht werd een
boeiende vertelling gehouden over „Salomo-.
Met grote aandacht luisterden allen naar deze
prachtige en leerzame vertelling over de jonge
godvrezende koning. Daar de voorzitter nog
een bezoek wilde brengen aan een ernstig ziek
familielid, berustte de leiding na de pauze bij
dhr. H. M. Loeve. Bij de bespreking der proefvertelling ontspon zich een uitgebreide gedachtenwisseling over tijd en wijze, waarop de toepassing moet worden gemaakt.
Bij de rondvraag vroeg mej. N. Verboom te
Nieuwerkerk a.d. IJssel of er niet iets gedaan
kan worden tegen de toneelachtige vorm van
bijbelvertelling, zoals o.a. door de N.C.R.V. gedaan wordt bij de zg. jeugdland-uitzending.
Besloten werd een schrijven aan de bond te
richten met het verzoek om stelling te nemen
tegen deze vorm van bijbelles.
Ter bemoediging van hen die op de Z.S. werken en dikwijls zo weinig vrucht zien, vertelde
dhr. A. Harkes uit Hazerswoude, hoe hij bij het
huisbezoek een moeder uit een onkerkelijk gezin
aantrof, die vroeger op de Z.S. geweest was en
bij wie na zoveel jaren nog vele vragen leefden
aangaande het geloof.
Ook dhr. Loeve vertelde van een jongen, die
door middel van een vriendje, dat op de Z.S.
ging, van Jezus hoorde en stervend aan zijn
ouders vroeg waarom zij hem niet op de Zaligmaker hadden gewezen.
Na de rondvraag niets meer aan de orde zijnde, sloot de 2e voorzitter de vergadering. Na
gemeenschappelijk zingen van Psalm 138 : 1
ging dhr. J. H. M. Moolenaar ons voor in dankgebed. Aanwezig waren 38 personen.
Gouderak.
P. Bregman, secr.
De Streek Goeree en Overflakkee kwam op 13
november jl. te Middelharnis in najaarsstreekvergadering bijeen. We mogen terugzien op een
zeer goed geslaagde vergadering. Voor de
pauze hoorden wij van vr. Bestman uit Dirksland een proefvertelling over „De scheuring des
rijks". De hoofdschotel van deze avond was een
referaat, dat na de pauze werd gehouden door
ds. J. den Besten, Ned. Herv. predikant te
Dirksland, over „de vertelling". Inleider had
zijn onderwerp verdeeld in drie punten: 1. Het
kind, waarvoor de vertelling bestemd is. 2. De
voorbereiding. 3. Het doel der vertelling. We
zijn er van overtuigd, dat we namens alle aanwezigen spreken, dat ons hart met dankbaarheid is vervuld voor hetgeen ds. den Besten ons
liet horen. Een aangename bespreking volgde,
waarbij vooral naar voren kwam hoe belangrijk
het is dat de Z.S. in streekverband verenigd
zijn. Aanwezig waren 61 personen.
J. Erkelens, secr.

Boekbespreking
Panokko en de witte mensen, door Anne
de. Vries. 126 blz. Uitgave Callenbach,
Nijkerk. Jongensboek.
Panokko, de zoon van hoofdman Joeloekama,
gaat met de witte mensen mee naar de stad om
daar lezen en schrijven te leren en meer te
weten te komen van Hoofdman Jezus. Zij beleven dan heel wat. Op de duur kunnen zij het
in de stad niet uithouden en gaan ze weer naar
hun stam terug. Maar 't zwarte Boek gaat mee.
Strekking: De schrijver laat ons zien hoe Gods
Woord nooit tevergeefs wordt gezaaid.
Conclusie: Goed verhaal met godsd. strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
De schoolmeester van Mougon, door P.
de Zeeuw J.Gzn. 77 blz. Prijs f 1,20.
Uitgave Meinema, Delft. Jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Jan Migault, schoolmeester van Mougon, vertelt voor zijn kinderen en kleinkinderen zijn lotgevallen uit de dagen van de herroeping van het Edict van Nantes. Jan Migault
en zijn kinderen komen na veel omzwervingen
'eindelijk in Holland aan.
Strekking: Het doen onthouden hoeveel vele
mensen om hun geloof geleden hebben.
Conclusie: Een mooi, spannend boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Het slavinnetje van Generaal Bakar,
door P. de Zeeuw J.Gzn. 103 blz. Prijs
f 2,50, bij getallen reductie. Uitgave J.
P. v. d. Tol Jzn., Dordrecht. Jongens- en
meisjesboek, leeftijd 14 jaar en ouder.
Inhoud: Chomar, een stad ergens in Armenië,
wordt geplunderd en uitgemoord door de heidense Iberiërs. Het gezin van de wolkoopman
Bendi werd eveneens door de ruwe Iberiërs, op
de dochter Nunia na, gedOod. Door een soldaat
meegevoerd als slavin en op de markt te Gori
verkocht aan generaal Bakar. Zij schaamt zich
niet als christinne voor de Heere uit te komen.
Zij wordt het middel, waardoor zelfs koning
Mirian en zijn vrouw en Ghadani en ook haar
man, generaal Bakar, tot bekering komen. Ja,
de koning vraagt om zendelingen aan keizer
Constantijn, opdat ook de onderdanen het
Evangelie mogen horen.
Conclusie: Het is een ontroerend verhaal, met
een gefundeerde en goede strekking. Het gebed
van Nunia werd verhoord. De Heere wil met
eenvoudige middelen grote dingen doen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Erratum. In het nummer van november is in de
advertentie van de Bijbel Kiosk Vereniging
voor de namen De Jong, Jorissen, G. Spilt, de
letters ds. vergeten. Gelieve deze er voor te
denken. Het was in verband met de kalender
1958.
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Lijst van aanbevolen (a) en warm
aanbevolen (wa) boeken
G. F. CALLENBACH N.V. TE NIJKERK
a
a
a
wa
a
a
wa
wa
wa
wa
wa
wa
a
a
a
a
wa
wa
a
a
wa
a
wa
a
wa
a
wa
a
wa
wa
a
wa
a
a
a
a
a
wa
a
wa
wa
a
wa

Schrijver (ster)
W. G. v. d. Hulst
C. Th. Jongejan-de Groot
A. van Vliet-Ligthart Schenk
Jeanne Marie
A. J. Pleysier
Co van der Steen-Pijpers
Anne de Vries
W. G. v. d. Hulst
W. G. v. d. Hulst
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