BOEKBEOORDELING 1958
Uitgaven van G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk
EEN FEESTJURK VOOR PIETJE
door Gr. Gilhuis-Smitskamp
Aantal blz. 16; prijs f 0,25; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Pietje wil haar zieke moeder op haar verjaardag verrassen met een kuikentje. Tot haar grote verdriet sterft het
diertje. De dag eindigt met twee grote verrassingen: moeder
mag voor 't eerst het bed uit en vader komt van een zeereis
thuis. Hij brengt gen prachtige jurk mee.
Strekking: Verhaal met alg. strekking. Gebruik van Here.
Conclusie: Goed verteld. Verdriet en vreugde warm uitgebeeld.
Eindoordeel: aanbevolen.
MOEDERS GROTE DOCHTER, door Tjits Veenstra
Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Betteke wil moeder graag helpen, maar ze doet alles
verkeerd. Als moeder een, dag uit zal gaan, moet alles thuis
in orde zijn. Ze bedoelt het wel goed, maar alles loopt verkeerd. Later maakt ze veel goed, door zonder meer de opgedragen taak goed te verrichten.
Strekking: Algemene strekking. Iedereen maakt fouten, we
moeten leren door „schade en schand". Gebruik van Heer.
Conclusie: Matig verhaaltje. We moeten bij kinderen de
goede bedoeling weten te waarderen en niet door ons: „Er
deugt weer niets van" de moed ontnemen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
GEEN VREEMD KIND, door Jeanne Marie
Aantal blz. 29; prijs f 0,45; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Het vriendinnetje van Annelies gaat naar NieuwZeeland. Haar plaatsje op school naast Annelies wordt ingenomen door Deetje, een Papoea-meisje. Deetje heeft eerst
veel verdriet, omdat de meisjes op school niets met haar te
maken willen hebben, totdat Annelies leert, dat voor God alle
mensen, blank, zwart en bruin, gelijk zijn. Later gaat Deetje
als verpleegster naar haar volk op Nieuw-Guinea.
Strekking: De bedoeling van de schrijfster is duidelijk een bijdrage te leveren tot bestrijding van de rassenhaat.
Conclusie: Het geestelijk gehalte zweemt hier en daar in de
o.i. enigszins misleidende zin naar het ,kind'ren van één
Vader", zonder schuld en verzoening. Dit had met name goed
kunnen worden uitgewerkt ten aanzien van Annelies' zonde,
om het kleurling-meisje links te laten liggen. Dit aanknopingspunt, dat het boekje waardevoller gemaakt zou hebben, liet
de schrijfster helaas liggen!
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET HONGAARSE VRIENDINNETJE, door Hetty Drost
Aantal blz. 30. Prijs f 0,45; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Jaap en Rietje gaan op de vrije zaterdag in het bos
spelen en vinden daar een Hongaars meisje uit het kamp, dat
hij hen in de buurt is. Dit meisje heeft geen ouders meer. Het
wordt bij Rietje thuis in het gezin opgenomen.
Conclusie: Het is een sympathieke bedoeling om over een
Hongaars meisje te schrijven en zo belangstelling voor en
meeleven met deze vluchtelingen op te wekken en op deze wijze een voorbeeld te stellen van daadwerkelijke naastenliefde.
Toch blijft de godsdienstige strekking zwak en het verhaal
zelf is een beetje aan elkaar geregen, zodat het niet onverdeeld aanbevolen kan worden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
EEN HONGAAR KEERT TERUG, door Hetty Drost.
Aantal blz. 31; prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek voor 10-14 jaar.
Inhoud: Een Hongaars jongetje van 6 jaar wordt liefderijk
opgenomen in 't gezin van De Bruyn. Na 6 jaar keert het
terug naar Hongarije. Als vele jaren later de Hongaarse vrijheidsstrijd ontbrandt, vlucht de gewonde Hongaar met vrouw

en drie kinderen naar Holland en vindt bij grootvader en
grootmoeder De Bruyn opnieuw een onderkomen en veilige
toekomst op het boerderijtje.
Strekking: Een actueel staaltje uit de Hongaarse opstand en
een fijn voorbeeld van Hollandse gastvrijheid en liefde voor
om het geloof ontheemden.
Conclusie: Een goed boekje om onze jongens en meisjes iets
te leren van de ellende in Hongarije en van het medeleven
van Hollanders. Jammer, dat de slappe omslag en de omvang
het voor de grotere jeugd minder begeerlijk doen schijnen.
Eindoordeel: aanbevolen.
TIMS VERRASSING, door Coby Bos.
Aantal blz. 40; prijs f 0,55; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Tim zou met de Kerstdagen graag een kerstboom
hebben. Maar door de ziekte van vader en oma loopt alles
anders, dan hij zich voorgesteld heeft. Moeder heeft er nu
geen aandacht voor. Van zijn zakgeld koopt hij zelf een
boompje. Maar moeder heeft tenslotte ook nog een boompje
gekocht. Men besluit dit te geven aan een arm jongetje in de
buurt. Zo blijft zijn boom toch nog een grote verrassing.
Strekking: positief-christelijk. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Aardig boekje; de kerstboom neemt een veel te
voorname plaats in, ofschoon ook gewezen wordt op het feit
dat deze het Kerstfeest niet uitmaakt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TOEN DREEF HET BOOTJE WEG... door M. Heijenk.
Aantal blz. 40; prijs f 0,55; in slappe omslag; meisjesboek,
leeftijd ± 6—'8 jaar.
Inhoud: Hermientje moet veel alleen spelen. Ze woont vlak
bij een beekje, waarin ze een bootje laat varen. Eens drijft het
weg en dan wordt het meegenomen en opgeknapt door een
eenzame vrouw, die iets verder op woont en een hoge rug
heeft. Hermientje is bang voor haar en noemt haar spottend
juffrouw „Daag", omdat ze haar daar altijd schuchter, maar
goed bedoeld, mee groet. Als Hermientje haar op aanstoken
van Jansje in een doorntak heeft laten rijden, verandert alles.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Het 2e deel is beter dan het eerste. Helaas enige
storende drukfouten. Hoewel zoiets moeilijk is, moet je je
fouten ook aan de beledigde partij belijden: Dat is het thema
van het slotgedeelte.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
WILHELMUS, door W. G. v. d. Hulst jr.
Aantal blz. 44; 3e druk; prijs f 0,80; gecartonneerd; jongensen meisjesboek, leeftijd 6-10 jaar.
Inhoud: Wilhelmus is een konijntje, dat ontsnapt is uit een
vrachtauto door de schuld van Jaap en Kareltje. Het was bestemd voor een ziek meisje. De jongens weten het dier terug
te krijgen en brengen het naar Bot voor de zieke Harmke.
Ze durven niet te vertellen, dat het konijntje door hun schuld
was ontsnapt. Bot prijst hen als brave jongens, maar ze vinden dit niet prettig. Ze biechten moeder hun kwaad en gaan
daarna ook aan Bot vertellen, hóé alles was gegaan.
Strekking: 't Kwaad wordt beleden, maar 't is vaag en oppervlakkig. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig verteld en geïllustreerd boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
RUDI EN DE RODE ROZEN, door Jeanne Marie.
Aantal blz. 45; prijs f 0,80; gebonden; jongensboek, leeftijd
± 6-8 jaar.
Inhoud: Rudi wil op school graag de beste zijn. Daarom neemt
hij wel eens wat mee voor de juffrouw. Als Preekje van de
nieuwe dokter op school komt, wordt dat moeilijker. Diens
moeder heeft een prachtige bloementuin met veel snijbloemen.
Dat ziet Rudi als hij bij Preekje mag spelen en op school, als
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Freekje bloemen meebrengt. Wanneer juf jarig is, neemt Rudi
rozen weg uit het plantsoen. Dat komt uit en als hij alles ook
aan juf verteld heeft, komt het toch nog goed.
Conclusie: Een aardig boekje, dat niet alleen laat zien wat er
allemaal in een kinderhartje kan omgaan, maar ook dat de
zonde beleden moet worden om vergeving te ontvangen.
Eindoordeel: aanbevolen.
KLEINE ZWERVER, door W. G. v. d. Hulst sr.
Aantal blz. 47; le druk; prijs f 0,90; gecartonneerd; jongensen meisjesboek, leeftijd 6-.8 jaar (in lettergrepen).
Inhoud: Een hond lijdt honger. Hij weet zich los te rukken
van het touw op een schip. Komt terecht in het huis, waar
een ziek meisje is. Daar heeft hij het best naar zijn zin. Later
ontmoet hij op straat zijn baas weer, maar de moeder van het
meisje koopt de hond, tot grote blijdschap van Beppie, die
God dankt.
Strekking: Er wordt gesproken over dierenleed en dierenvreugd.
Conclusie: Vlot geschreven kinderboekje, waaruit de jeugd
liefde leert voor het dier.
Eindoordeel: aanbevolen.
BARENDJE MAAKT EEN SCHOOLREISJE,
door Co van der Steen-Pijpers.
Aantal blz. 50; 3e druk; prijs f 0,90; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Barendje krijgt een nieuwe blouse en een nieuwe
broek als hij naar school gaat. Maar op de dag van 't schoolreisje is zijn pak verdwenen. Nu moet hij in zijn speelpak
mee. Toch geniet hij van dieren- en speeltuin. 's Avonds komt
zijn pak nog terecht op ongedachte wijze.
Strekking: De betekenis van gebed en zondebelijdenis in het
kinderleven.
Conclusie: Een leuke en natuurlijke weergave van de belevenissen van een ventje uit de eerste klas.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ZO'N GRIEZELIG BEEST, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 48; prijs 10,90; gecart.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Twee kleine jongens vangen een kikker, omdat ze
menen, dat die mooi weer kan brengen. Moeder is ziek en
heeft mooi weer nodig. Zo willen ze dus moeder helpen. Na
allerlei avonturen in school en huis belandt de kikker weer in
de sloot.
Strekking: Beter worden ligt in Gods hand. Wij behoren te
bidden. Godsdienstige en opvoedkundige strekking. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een leuk boekje, dat geschikt is voor de kleintjes.
Jammer, dat „Heer" gebruikt wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen wat het verhaal betreft, maar
wegens het gebruik van „Heer" niet aanbevolen.
LUMMECHIEN, door Greeth Gilhuis -Smitskamp.
Aantal blz. 52; prijs f 0,90; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Lummechien is met vader en opoe van Rolde verhuisd naar Amsterdam. Daar wonen ze twee hoog in een armoedige woning, temidden van mensen, bij wie ze zich niet
thuis voelen. Lummechien wordt vaak geplaagd door haar
buurjongen, een straatboefje, die lelijke streken uithaalt en
steelt op de markt. Vader wordt na veel narigheid nachtwaker op een kwekerij, waar de arme mensen zich heel gelukkig voelen.
Strekking: God beschaamt niet degenen, die op Hem vertrouwen. Ook als de nood hoog is en de zorg en de armoede
bijna te groot worden, verlaat God zijn schepselen niet en
geeft Hij uitkomst op het gebed van hen, die kinderlijk op
Hem wachten.
Conclusie: Een goed verteld verhaal, dat op ongesmukte
wijze de tegenstellingen laat zien tussen het plattelandsleven
van eenvoudige mensen en het leven in de volksbuurten van
een grote stad, waar een eenvoudig christelijk gezin zich zo
eenzaam kan voelen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN FIENEKE EN MARJOLIJN, Winter
door J. L. Schoolland.
Aantal blz. 52; le druk; prijs f 0,90; gebonden; meisjesboek.
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Inhoud: Fieneke van dokter van Dam en Marjolijn van kunstschilder Terborg zijn dikke vriendinnetjes. Ze zijn rond het
Kerstfeest bezig met het maken van een sneeuwpop. Ze verdwalen op de hei als ze op eigen houtje de stoel van Teuns
grootvader, die uit het ziekenhuis terugkomt, willen versieren.
Fienekes grootouders komen met de kerstdagen logeren.
Strekking: Het godsdienstig element is nogal gewild. Verder
een boekje met heel weinig strekking.
Conclusie: Het boekje is wel aardig beschreven, maar de inhoud heeft niet erg veel te betekenen. Kennelijk is het een
deeltje uit een serie van meer boekjes, die over Fieneke en
Marjolijn geschreven zijn. Men kan uit dit deeltje niet alles
begrijpen, wanneer men niet eerst ook de andere delen gelezen heeft.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HERMANS HEERLIJKE VAKANTIE, door G. Meynen.
Aantal blz. 56; prijs f 0,90; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Hermans vader, een predikant, gaat in Zwitserland
zieken bezoeken. Hij wil moeder meenemen. Jan, Herman,
Kees en Lily hebben een vakantieadres, alleen Herman niet.
Onverwacht mag Herman naar een dorp, waar hij veel beleeft. Moeder haalt hem weer op en thuis krijgt Herman een
hondje voor zijn verjaardag.
Strekking: Algemeen. Godsdienstige strekking zwak: „Als je
de Heer wel liefhebt, dan heb je altijd een huis en dan is het
nooit donker"! Gebruik van Heer.
Conclusie: Aardig verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
BARENDJE EN ANNEMIEKE, door Co v. d. Steen-Pijpers.
Aantal blz. 52; 3e druk; prijs f 0,90; gebonden; .jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Barendje maakt kennis met een nieuw buurmeisje.
Haar vader geeft hem de sleutel van de garage, die Barendje
vergeet door de mooie wandeling met opa, die onverwachts
op bezoek is gekomen. De moeder van Annemieke denkt, dat
hij de sleutel gestolen heeft. Alles komt echter gelukkig weer
goed en Barendje krijgt een step, waar hij erg naar had verlangd.
Strekking: Niet een step is het allermooiste, maar dit: dat de
Heere ons liefheeft. Mensen kunnen je in de steek laten, maar
God nooit.
Conclusie: Een mooi boekje voor de kleinere jongens en meisjes. Goede inhoud:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
BARENDJE GAAT KAMPEREN,
Co van der Steen-Pijpers.
Aantal blz. 51; 2e druk; prijs f 0,90; gecartonneerd; jongensb.
Inhoud: Barendje mag gaan kamperen met de klas, mits hij
het benodigde geld zelf opspaart. Hij is een nogal heetgebakerd ventje, die wel eens vergeet wat hij wel en wat hij
niet moet doen. In het kamp maakt hij de fiets van de meester
stuk, maar offert zich op om bij een ziek vriendje te blijven.
Strekking: Barendje denkt wel eens al te veel alleen aan zichzelf. In het kamp leert hij ook aan anderen te denken.
Conclusie: Een aardig verhaal voor de jongens, echter met
weinig diepgang. Het gaat allemaal vrij vanzelf, veel strijd
en schuld is er niet bij, overigens wel aanvaardbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
BARENDJES KERSTFEEST, door Co v. d. Steen-Pijpers.
Aantal blz. 54; 2e druk; prijs f 0,90; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Barendje is een zeer ijverig lid van de natuurclub.
Tegen Kerst trekken ze er op uit om groen op te halen om
daarmee hun bank op school te versieren. Barendje vat kou.
Hij wordt zelfs ernstig ziek. De club komt bij zijn bed het
Kerstfeest vieren.
Strekking: Niet of jouw bank het mooist was, niet of de klas
mooi versierd is, is het belangrijkste, maar of we kunnen
zeggen: Ook voor mij hebt Ge Uw rijkdom ontzegd. Gebruik
van de kerstboom.
Conclusie: Een aardig boekje, niet veel diepgang. Toch wordt

hier wel een versierd boompje gebruikt. De Barendjesserie is
vrij oppervlakkig. Slechts:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VAN DE BOZE KOSTER, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 48; 14e druk; prijs f 0,90; gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Een wat brommerige koster is zijn bril kwijt. Kleine
kinderen lopen achter een biggetje aan, dat de kerk ingaat.
Daar vinden ze de bril, waardoor de boze bui van de koster
verdwijnt.
Conclusie: Een alleraardigst verhaal voor kleine kinderen,
maar hierdoor is het nog niet geschikt voor de uitdeling op
het Kerstfeest. Dit vinden we erg jammer.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
PETERTJE, door J. L. Schoolland.
Aantal blz. 61; prijs f l,—; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Petertje is onnadenkend en ongehoorzaam, laat moeders boodschappen onbeheerd op straat staan, krijgt van een
oude heer een poesje om zo te leren ergens voor te zorgen.
Ook met dit poesje loopt het fout, maar Petertje leert er door
en krijgt toch zijn aangereden poes weer terug.
Strekking: Het boekje is een geschriftje met propaganda voor
dierendag. Voorts wordt onnadenkende ongehoorzaamheid
er in zijn nare gevolgen getekend, welke gevolgen voor het
kinderleven pijnlijk zijn.
Conclusie: Een goed boekje, dat onze kleinen met spanning
zullen lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE SCHAT VAN DE EENDENKOOI,
door Bas den Oudsten.
Aantal blz. 62; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Reinder is niet erg getapt onder zijn vrienden, hij is
trots. De boerderij van Reinders vader brandt af. Zij worden
ergens anders ondergebracht. Na eerst bij de meester geweest
te zijn, krijgt Reinder onderdak bij de kooiboer, waar hij al
eens eerder geweest is, toen hij door het ijs gezakt was. Het
verhaal ging, dat er een schat in de eendenkooi verborgen
was, dit blijkt een Bijbel te zijn, een andere schat dan Reinder
zich voorgesteld had.
Conclusie: Dit verhaal laat zich vlot lezen. Er gebeurt het
een en ander in, wat spanning in het verhaal brengt. De clou
van het verhaal is het spreken over de Bijbel, dit had wel iets
meer uitgewerkt mogen worden, ook de indruk, die het op
Reinder maakt.
Eindoordeel: aanbevolen.
BARENDJE EN HET HONGAARTJE,
door Co van der Steen-Pijpers.
Aantal blz. 51; 2e druk; prijs f 1,—; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Barendje van Ginkel is een liefhebber van de natuur.
Voor het mooie daarvan vergeet hij alles, ook zijn zorg voor
Sigmund, het Hongaartje, dat tijdelijk bij hem logeren mag.
Gelukkig loopt alles goed af en leert Barendje er zichzelf
door weg te cijferen.
Strekking: Het boekje wil liefde voor de natuur bijbrengen,
maar de liefde tot de naaste is meer. Wie verkeerd gedaan
heeft, moet daarvoor gestraft worden. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een vlot geschreven boekje, dat wat de inhoud
betreft onze jongens zeker zal boeien en wat zal leren. Jammer is het gebruik van „Heer-.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ALLES OM RUNNIE, door M. A. M. Renes-Boldingh.
Aantal blz. 60; prijs f 1,—; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Bert (10 jaar) vlucht met zijn hondje weg om dat
van Rotterdam naar Apeldoorn te brengen (liftend). Ondertussen vertrekt het gezin naar Canada.
Strekking: De „Goede Herder" ziet alles en zorgt overal wel
voor.
Conclusie: Het gehele verhaal is geweldig onwaarschijnlijk.
Ook pedagogisch is het niet erg geslaagd.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

GOEIE REIS V.V.V.ers, door Wim Broos.
Aantal blz. 76; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Veertien jongens en een meisje maken onder leiding
van hun meester en zijn vrouw een trektocht langs verschillende jeugdherbergen. Zij beleven heel wat avonturen.
Conclusie: Het verhaal is een soort reisbeschrijving, waarin
zeer veel avonturen worden vermeld met zo nu en dan een
godsdienstige noot. Voor onze kerstuitdeling is het niet direct
zo geschikt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
POLDERKINDEREN IN DE WINTER, door P. Terpstra.
Aantal blz. 76; prijs f 1,10; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Taco, een Friese jongen, heeft een bewogen kerstvakantie. Hij komt een inbraak in het stoomgemaal op spoor.
Onwetend raakt hij bevriend met de zoon van één der twee
dieven en vindt het dan z ij n schuld, dat die vader in de gevangenis komt. Zelf gaat hij het aan die nieuwe schaatsvriend
en diens moeder vertellen. Taco's vader belooft die arme
mensen te helpen.
Strekking: Tussen winterpret als sneeuw- en ijsvermaak, elf
meren- en elfstedentocht is het verhaal van de kolendiefstal
ingeweven. Een duidelijke strekking is er daardoor niet. Gebruik van Heer én kerstboom.
Conclusie: Inhoud wat verward, onsamenhangend. Godsdienstig niet sterk. De Elfstedentocht wordt wel erg geïdealiseerd.
Eindoordeel: hoogstens matig aanbevolen.
AALTJE ZOEKT DE HERDERS, door K. Norel.
Aantal blz. 77; 2e druk; prijs J' 1,10; gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Vader maakt met een coaster een reis naar een haven
aan de Middellandse Zee. Zijn vrouw en kinderen gaan mee.
Ze komen eerst in een zware storm terecht. In Sfax (tijdens
de Kerstdagen) gaat Aaltje op zoek naar de herders, maar ze
verdwaalt. Gelukkig wordt zij door een politiehond teruggevonden.
Strekking: Goede godsdienstige strekking. „Wien God bewaart, is wel bewaard.- De schrijver leert ons veel over de
Oosterse gebruiken. Goede natuurbeschrijving.
Conclusie: Een goed boek met mooie inhoud: Het gezin van
de kapitein is een christelijk gezin. Vertrouwen op God tijdens de storm en ook tijdens het weg-zijn van Aaltje. Overeenstemming met de bijbelse verhalen. Leerzaam boek. Zeer
geschikt voor jongens en voor meisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN DIRIDOMDEINE, door K. Norel.
Aantal blz. 93; prijs f 1,20; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Historisch verhaal over het ontzet van Enkhuizen
door de Watergeuzen. Een jongen, Krijn, heeft daaraan meegeholpen.
Strekking: Waarin een kleine jongen groot kan wezen. Niet
„expressie verbis" een strekking. Het historisch descriptium
overheerst.
Conclusie: Wel aanbevolen lectuur voor geschiedenisles, aan
kinderen die van geschiedenis houden. Niet specifiek christelijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET GEHEIM VAN DE WOONARK,
door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 94; prijs f 1,20; gecartonneerd; jongensboek, leeftijd 10-11 jaar.
Inhoud: Jaap van de dokter en Evert van de boekhandelaar,
dikke vrienden, komen door een historische optocht, waaraan
ze mee mogen doen, in aanraking met Maarten, een oudzeeman en met diens hond Hertha. Als Maarten weer eens
een zeereis maakt en Hertha zolang bij Evert thuis mag zijn,
dan wordt zij als moederhond gestolen door een stroper uit
een woonark, die de vader is van Louike, een ziek jongetje,
dat het heel eenzaam heeft en graag een hond wil hebben.
Strekking: Niet alleen dierenliefde, maar ook naastenliefde

121

zijn in dit boekje aan het woord. Een verhaal van christelijke
strekking, waarin het gezinsleven wordt geschetst van mensen, die rekenen met Gods Woord.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE MAN MET DE ENE ARM,
door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 92; prijs f 1,20; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Twee jongens helpen een man met één arm, die
kerstbomen verkoopt. Ze zouden toch zo graag willen weten,
hoe het komt, dat deze man zo ongelukkig is. Peters komt bij
hen thuis en vertelt, hoe hij zijn arm is kwijt geraakt, maar
Jezus heeft gevonden, zodat hij toch gelukkig is. Gebruik van
de kerstboom.
Conclusie: Het is wel een prettig leesbaar boekje, maar de
godsdienstige inhoud is van dien aard, dat we het niet rondom
kunnen aanbevelen. Het laatste hoofdstuk vertelt van een
droom, waarin Joost de herders ontmoet, daar is Peters ook
bij. Dit doet wel een beetje onwerkelijk aan.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
IBUBESI, HET KAFFERTJE, door Go Verburg.
Aantal blz. 94; le druk; prijs f 1,20; gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Het slimme kafferjongetje Ibubesi komt samen met
zijn zusje uiteindelijk terecht op een zendingsschool en mag
daar blijven om meer te horen van de Heere Jezus. Zij waren
weggelopen om slaag te ontlopen en aanvankelijk verdwaald.
Strekking: Goede natuurbeschrijving. Ook de zeden en gewoonten der kafferstammen komen aan de orde. Godsdienstig
zit er in het boekje weinig strekking.
Conclusie: De schrijver (ster) heeft de spanning er goed ingehouden tot de ontknoping aan het eind. Het leven van de
kafferkindertjes is goed beschreven. De stijl is goed en de
kleinere kinderen zullen het graag lezen. Aanbevolen zowel
voor jongens als voor meisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VLISSINGER MICHIEL, 'door Dr. J. Roelink.
Aantal blz. 91; 2e druk; prijs f 1,20; gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Het leven van M. A. de Ruyter, onze grootste zeeheld. Een leven van een oprecht en getrouw man.
Stkkering: Een historisch verhaal, waarin de eenvoud en
godsvrucht duidelijk uitkomen.
Conclusie: Voor de oudere kinderen geschikt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PETER IN ZUID-LIMBURG,
door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 107; prijs f 1,35; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De familie Goedemond gaat met vakantie naar ZuidLimburg. Ze genieten daar van de prachtige natuur en bezienswaardigheden. Ook Peter, de jongste zoon, geniet intens.
Op de laatste dag geniet hij zo, dat hij totaal zijn tijd vergeet.
Het hele gezin zit in spanning en denkt dat Peter verdwaald
is.
Strekking: Dit boekje laat ons kennis maken met een normaal gezin op vakantie. Een soort reisbeschrijving. De stijl
is wat grof. Veel grote en holle woorden.
Conclusie: Wat stijl en zinsbouw betreft vind ik het boek
meer bestemd voor jongens en meisjes van 13 en 14 jaar,
terwijl het overgrote deel van de inhoud mij het best lijkt
voor kinderen van 10 of 11 jaar. Voor onze Zondagsscholen
minder geschikt. De inhoud is wel verantwoord, maar de
vorm is minder geschikt.
EindC>ordeel: matig aanbevolen.
OUWE BRAM, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 105; prijs f 1,45; gebonden; jongensboek, 9-12 j.
Inhoud: Ouwe Bram heeft een teruggetrokken leven. Door de
baldadige jeugd wordt hij niet met rust gelaten. Draagt groot
leed met zich mee; heeft nl. vroeger een dochtertje verloren.
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Strekking: Leven van een teruggetrokken eenzelvig mens.
In christelijke geest beschreven. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een boekje, dat onze jongens graag zullen lezen,
maar ook voor meisjes wel geschikt. Vlotte, levendige beschrijving zoals we van v. d. Hulst gewend zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE GROTE SKITOCHT, door K. Norel.
Aantal blz. 122; prijs f 1,55; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Bas, de zoon van kapitein Helders van de „Reitdiep", een kustvaarder, die enkele malen een lading hout
haalt in Noorwegen, komt in aanraking met een .Noors vissersgezin. Er ontstaat vriendschap met de kinderen van de
visser. Bas maakt met hen een paar bergtochten, leert skiën
en op een winterse dag maken ze een grote skitocht, waarbij
Bas een ongeluk krijgt. Hij wordt maar nauwelijks gered.
Met een gebroken been en een zware longontsteking vinden
we hem straks in een eenzame boerderij, waar hij liefdevol
verpleegd wordt. Hij betert gelukkig en viert het Noorse
Kerstfeest mee.
Strekking: De Heere hoort het gebed en beschaamt niet, wie
op Hem vertrouwen.
Conclusie: Ik heb wel enige bedenkingen. Zo kwam ik een
paar keer de naam „Heer" tegen en in de Kerstfeestviering
(typisch Noors natuurlijk, dus met kerstboom) mis ik het
doel en de noodzaak van Christus' komst om de zonde te
verzoenen. Desondanks een heel mooi boek, ook om de wijze
waarop het ons het Noorse land en leven nader brengt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EENZAME HANNEKE, door C. Th. Jongejan de Groot.
Aantal blz. 137; prijs f 1,85; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Hanneke, die zich eenzaam voelt, omdat haar zusjes
niet zoveel aan haar gelegen laten liggen, kan met de vakantie, na een ongeluk, niet mee. Ze mag logeren bij tante
Meta, die ook een meisje uit een Duits vluchtelingenkamp
enkele weken krijgt. Hanneke maakt met haar heel wat mee,
maar uiteindelijk draagt dit verblijf voor het meisje toch wel
vrucht.
Conclusie: Een boekje, dat de meisjes wel met genoegen zullen lezen. Toch kan de vraag gesteld worden of de opvoedkundige waarde wel zo groot is, om van de godsdienstige
strekking niet te spreken. Dit maakt het moeilijk om dit
boekje voluit aan te bevelen voor de uitdeling met het Kerstfeest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
PANOKKO EN ZIJN VRIENDEN,
door Anne de Vries.
Aantal blz. 125; prijs f 1,85; 3e druk; gebonden; jongensboek,
leeftijd ±: 10-14 jaar.
Inhoud: Panokko is een jonge Indiaan. Hij Woont ergens met
zijn vader, moeder, grootmoeder, zusje en broertjes in het
oerwoud. Daar zijn vader een gewond been heeft, moet hij
gaan jagen. Eens ziet hij een grote, brullende vogel. Hij
meent, dat het Kapoe-na-to, de vader aller Indianen, is. Later
blijkt er een zendeling en een helper in te zitten. Ze komen
hun dorp bezoeken, waarbij ze de Indianen voor zich en hun
boodschap zoeken te winnen. Er volgt een tweede deel op:
„Panokko en de wildernis". Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed boek over de Indianen zonder krijgsgehuil en martelpalen. Het laat de Indianen zien als trouwe,
rechtschapen mensen, die één groot gemis hebben: ze kennen de Heiland niet!
Eindoordeel: aanbevolen.
DE NIEUWE DAG, door Anne de Vries.
Aantal blz. 157; prijs f 2,25; gecartonneerd; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Dit boek is het vierde deel van de bekende serie:
Reis door de nacht. Het vertelt van de laatste oorlogswinter
en de bevrijding. Jan komt na zijn ontvluchting bij de ondergrondse, waar heel wat werk verzet moet worden onder hoge
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spanning. Na de bevrijding haalt hij zijn vader uit het concentratiekamp.
Conclusie: Dit is een mooi boek, dat graag gelezen zal worden om zijn boeiende inhoud. Het is goed, dat onze kinderen
weten wat het gekost heeft om weer vrij te worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JAAP HOLM EN Z'N VRIENDEN,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 204; prijs f 2,75; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Jaap Holm en zijn vader worden verdacht en dit
geeft heel veel zorg in dit gezin. jaap beleeft heel wat avonturen. Maar de verdenking wordt van allebei weggenomen.
Wat een blijdschap geeft dit. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit is wel één van de mooiste boeken, die van de
Hulst geschreven heeft. Het wordt door de jongens graag gelezen. Dit is al de 18e druk, zodat verdere aanbeveling wel
overbodig is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
GERDIENTJE, door W. G. v. d. Hulst sr.
Aantal blz. 180; 11e druk; prijs f 2,50; gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Een spannend boek, zowel voor jongens als meisjes.
Koenders, de vader van Gerdientje, werkt hard voor vrouw

en kinderen. Z'n ideaal is om een eigen huisje met een stukje
land te bezitten. Er is echter iemand, die hem hierbij in de
weg staat, nl. de rijke boer Greve. Deze en zijn zoons doen
alles om Koenders het leven zuur te maken. Toch bereiken
niet zij, maar Koenders het gestelde doel.
Strekking: In dit boek lezen we hoe moeilijk de mensen het
elkaar kunnen maken, maar ook van geloofsvertrouwen, dat
niet beschaamd wordt. Gebruik van Heer.
Conclusie: Goed en mooi boek voor onze kinderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PANOKKO, door Anne de Vries.
Aantal blz. 358; le druk; prijs f 4,90; gebonden; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 11-14 jaar.
Inhoud: De afzonderlijk geschreven verhalen van Panokko
zijn in één band samengebundeld. Het zijn: deel I: Panokko
en zijn vrienden; deel II: Panokko in de wildernis; deel III:
Panokko en de witte mensen.
Strekking: Het leven en werken van de Indianen door een
ooggetuige gezien en verhaald.
Conclusie: Een spannend boek. Stijl en inhoud goed verzorgd,
ook wat de godsdienstige strekking betreft. De prijs is voor dit
prachtig uitgevoerde boek niet te hoog. Een boek van blijvende waarde voor onze opgroeiende kinderen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

Uitgaven van Jan Haan N.V. te Groningen
JOOP EN JOKO, door Frouck van der Hooning.
Aantal blz. 30; prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en
meijesboek.
Inhoud: Een verhaal over 2 moederloze meesterskinderen. Het
verlies van moeder geeft z'n moeilijkheden in de opvoeding.
Grootmoeder, die de kinderen wel wat verwent, wordt 'door
ziekte tijdelijk uitgeschakeld. Het logeren bij de dokter, het
herstel van de zieke en de noodzakelijke opname in een ziekenhuis van een ziek jongetje, dat nu mogelijk is geworden,
zijn zonnestraaltjes in het wat eenzame leven van de tweeling.
Conclusie: Een goed geschreven boekje van godsd. opvoedkundige strekking. Dat God geen vrede van binnen geeft
wanneer kinderen vader of moeder ongehoorzaam zijn, geeft
hier strijd in het kindergemoed.
Eindoordeel: aanbevolen.
'T KWAM TOCH WEER GOED,
door Joop van de Weg.
Aantal blz. 16; prijs f 0,30; 2e druk; in slappe omslag; jongens en meisjesboek.
Inhoud: Gerrie heeft van haar onderwijzeres een boekje gekregen en zit op een stoep daarin te lezen. Een slecht gehumeurde jongen van een andere school pakt het af en gaat
er mee vandoor. Hij leest het boekje — een Kerstverhaal —
's avonds thuis, maar snapt er niet veel van. Een gezegde
van moeder op een vraag van hem is aanleiding om de volgende dag bij het aangaan van de kerk daar te gaan kijken.
Gerries vader neemt hem mee naar binnen en nodigt hem bij
het uitgaan van de kerk uit om 's middags bij hen te komen
en tegelijk Gerries boekje mee te brengen. En zo viert Gijs
daar het Kerstfeest mee.
Strekking: Deze onverschillige jongen uit buitenkerkelijke
kring wordt liefde gewonnen. „Als God ergens mee bezig is,
komt het altijd goed."
Conclusie: Dit verhaaltje doet ietwat gezocht en onwerkelijk
aan. Tegen de slotregel heb ik bezwaar. Die getuigt van een
oppervlakkige godsdienst.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
IK WIL ZO GRAAG BLIJ ZIJN, door Miep Vermeulen.
Aantal blz. 20; prijs f 0,35; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Paulientje is ziek en is verdrietig. Een poesje beurt
haar even op, maar het vangt een muisje en daar is ze weer
verdrietig om. Tenslotte hoort ze dat Tonnie, haar vriendinnetje, weer goed is met een ander meisje, Truusje. Die twee
komen op het Kerstfeest bij haar op visite. Dan is ze blij.
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Strekking: Paulientje wordt blij als ze ziet, dat wat de Here
Jezus wil, ook gebeurt; Tonnie en Truus worden goed op
elkaar.
Conclusie: Eenvoudig verhaaltje voor onze kleinen. Goed
verteld en een mooie strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
KERSTFEEST IN DE ROEF, door P. A. de Rover.
Aantal blz. 19; prijs f 0,35; 4e druk; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Verhaal uit de dertiger jaren, tijd van opgelegde
schepen en weinig vracht. Daardoor heerst er zorg in de roef
van de „Rival", waar men het bidden verleerd heeft. Als
Alex, het zoontje, bij het teren van de luiken in het ruim is
gevallen en zijn voet heeft gekneusd, komt de schipperspredikant op bezoek. Hij spreekt over de eeuwige dingen en ze
bidden samen. Het schippersgezin viert het Kerstfeest mee in
„Lybelle- en in Alex' hart ontwaakt het verlangen, Gods
kind te mogen worden.
Strekking: De zegen van de evangelisatie onder de schippers
wordt in 't licht gesteld.
Conclusie: Uitstekend boekje. Ademt een positief christelijke
geest. De figuur van ds. Temmink is heel goed getroffen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
0, DIE RAKKERS!, door Frouck van der Hooning.
Aantal blz. 28; prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Wat zijn Job en Bonkje dikwijls onaardig tegen hun
lieve kleine broertje Bertie. Het is hun ook heel niet naar de
zin, dat ze hem moeten meenemen, als ze na schooltijd met
een aantal andere kinderen in het bos bramen gaan plukken.
Ze spelen er ook verstoppertje en gaan dan varen in de boot,
die in de vijver van het kasteel ligt, wat verboden was. Ze
merken niets van de opkomende onweersbui, gaan schommelen en daarbij tuimelt Bertie over boord. De boswachter redt
hem nauwelijks van de verdrinkingsdood. Bertie wordt heel
erg ziek, maar betert gelukkig. Daar hebben Job en Bonkje
om gebeden.
Strekking: Wat heeft ongehoorzaamheid vaak droeve gevolgen. In hun nood leren de kinderen bidden. Ze hebben spijt
en vragen ook hun vader vergeving.
Conclusie: wel een aardig boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.

VAN KRELIS EN LEO, door F. L. Burg.
Aantal blz. 32; prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Krelis, die op een boerderij thuis hoort, wordt door
de hond elke dag over het vlondertje heengebracht, als hij
naar school gaat en weer opgehaald. Krelis komt in de sloot
terecht, als hij bloemen voor de juffrouw wil plukken, maar
Leo weet hem te redden.
Conclusie: Voor de kleintjes is dit een prettig leesbaar boekje.
De streepjes tussen de lettergrepen maken het lezen gemakkelijker. De godsdienstige strekking is wel niet zo sterk, maar
toch is dit boekje wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE TWEELING VAN DE KOSTER,
door R. de Groot.
Aantal blz. 40; prijs f 0,50; 2e druk; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Koos is een flinke jongen. Al is Leen een grote jongen
uit de 5e klas, hij durft het tegen hem op te nemen voor zijn
tweelingzusje en de nog jongere Rietje van de dominee. Maar
nu is hij ongehoorzaam geweest, waardoor zijn vader als
koster in verlegenheid komt: Het glas water op de preekstoel voor de dominee is door zijn schuld omgevallen. De
straf van de dominee is nogal origineel, maar toch nog niet
zo eenvoudig voor kinderen.
Strekking: Aardig kinderverhaal van opvoedkundige strekking. De godsdienstige strekking gaat niet diep, maar is niet
aanvechtbaar. Het verband tussen het eerste en tweede deel
van het verhaal is maar heel los.
Eindoordeel: aanbevolen.

OUDE MARTJE, door R. de Groot.
Aantal blz. 52; prijs f 0,60; in slappe omslag; jongensboek,
leeftijd ± 7 jaar,
Inhoud: Oude Martje is een oud, vroom vrouwtje. Ze struikelt op zekere dag over stenen, die zo maar op de weg liggen. Met deze stenen zijn Dik van de meester en zijn vriendje
Piet aan 't spelen geweest. Stenen nodig voor de speelplaats,
waarvan meester tegen zijn zoontje Dik had gezegd: „afblijven!" Dik voelt zich dan ook schuldig aan het ongeluk,
dat Martje overkwam. Hij vertelt alles eerlijk en heeft er spijt
van. Vader bespreekt het hele geval met Dikkie. Dik zal ook
uit de 5e klas, hij durft het tegen hem op te nemen voor zijn
alles eerlijk vertellen aan Martje; maar ook aan die „Ene' ,
die alles weet. En moeder gaat met Dik aan de Heere vragen
of Hij Dik vergeven wil, dat hij zo ondeugend is geweest en
of Hij hem wil helpen een gehoorzame jongen te worden.
Conclusie: Een goed boekje met positief christelijke inhoud.
Eindoordeel: aanbevolen.
JAN POT, door L. Huizinga.
Aantal blz. 47; prijs f 0,60; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: We lezen hoe Jan Pot voor 't eerst naar school gaat,
ondeugend is, naar de kerk gaat, met zijn kameraadje speelt
en toen er ijs was bijna verdronk.
Strekking: Oprechtheid, liefde voor het zendingswerk, dankbaarheid jegens de Heere na uitredding.
Conclusie: Een echt jongensboek. 't Religieuse element wat
schraal. Van zonde wordt niet gesproken.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
EEN ZUSJE VOOR DRIE MAANDEN,
door Wim Broos.
Aantal blz. 56; 4e druk; prijs f 0,75; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Marijke moet voor drie maanden haar plaats, haar
speelplaats delen met een logeetje uit Wenen. Dit kan ze
maar moeilijk, totdat na een ongeluk door haar schuld, de
verhouding beter wordt, zodat ze zelfs haar mooiste pop kan
afstaan.
Strekking: Marijke moet leren geven, wat erg moeilijk voor
haar is, omdat ze enig kind is en graag zelf op de eerste
plaats komt.
Conclusie: Een leerzaam meisjesboek, jammer dat het altijd
een „enig" kind is, dat enigszins ongunstig getekend wordt.

Het is misschien wel regel, dat deze kinderen deze les moeten
leren, maar het type „Marijke" treft men ook onder andere
kinderen aan..
Eindoordeel: aanbevolen.

ER LOOPT EEN KAMEEL DOOR DE TUIN,
door Johan Hidding.
Aantal blz. 54; prijs f 0,75; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Een losgebroken kameel is in een tuin terecht gekomen. Gevolg is dat de tweeling Harrie en Joke met het circusmeisje Miza kennis maken en haar in aanraking brengen met
het evangelie. Later wordt door hun logeren in de kerstvakantie bij tante Ali de kennismaking voortgezet, zodat Miza
haar eerste Kerstfeest viert en een kinderbijbel krijgt.
Strekking: Duidelijk blijkt de grote betekenis van een goede
christelijke sfeer in een gezin en welk een invloed kinderen
op elkaar kunnen uitoefenen. Een bezwaar is dat de gevaren
van het circusleven niet aangewezen worden. Maar de evangeliserende strekking is te waarderen. Gebruik van Heer
één keer op blz. 37.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE VLUCHT VAN WOLFSOOG, door Picky de Jong
Aantal blz. 60; prijs f 1,—; gecartonneerd; 3e druk; jongensboek.
Inhoud: Wolfsoog, zoon van Grauwe Arend, opperhoofd van
een der Apachenstammen, weet door een adembenemende
vlucht te ontkomen aan de bende van Zwarte Jack. Zwaar
gewond wordt hij door een blanke dokter verbonden. Wolfsoog, die tot nu toe de bleekgezichten haatte, is dankbaar voor
al het goede, dat hij in het gastvrije doktershuis ziet en ontvangt. Ja, meer nog. Al is hij zo maar niet van zijn heidense
voorstellingen en gedachtengangen af, maar hij komt toch tot
de erkentenis dat de God der bleekgezichten machtig is en
alle mensen kent en hij wil zijn stam van die God gaan vertellen.
Conclusie: Jammer, dat dit overigens mooie zendingsboekje
niet wat meer diepgang heeft.
Eindoordeel: hartelijk aanbevolen.
TOOSJE VAN VELDEN,
door J, W. Grisnigt.
Aantal blz. 63; prijs f 1,—; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Toosje, het jongste kind van een weduwe, is in de
wolken als de koningin de stad bezoekt. Maar door eigen
schuld volgen op die blijde dag vele moeilijke dagen van
ziekte als gevolg van een gevatte koude. Gelukkig wordt zij
weer beter en kan zij op een ongedachte wijze nog naar de
zaal gaan, waar het Kerstfeest wordt gevierd. Door de trouwe
toewijding van de Zondagsschoolonderwijzer aan deze zieke
leerlinge komt er een kentering ten goede in het wegkwijnend
godsdienstige leven van het gezin.
Conclusie: Een goed geschreven meisjesboek, waarin veel
voorkomt, dat tot lering kan strekken. Behalve de evangeliserende strekking ook liefde tot het Oranjehuis en dierenliefde.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET KAMERPLANTJE, door Louis Speyer.
Aantal blz. 68; prijs f. 1,20; gebonden; jongensboek.
Inhoud: De Meyenborgh is lange tijd een onbewoonde villa
geweest. De dorpsjongens hebben op het terrein „hun" voetbalveld gemaakt. Als er een nieuwe (invalide) bewoonster
komt, zijn ze „hun" veld kwijt. Door onbetamelijke plagerijen
trachten ze de bewoonster (door hen „het kamerplantje" genoemd) te verdrijven. Haar blijvende goedheid wint, hoewel
ze door de jongens in grote rouw is gedompeld.
Strekking: Overwin 't kwaad door liefde. Breng het Evangelie aan hen, die er van vervreemd zijn. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Een onwaarschijnlijk verhaal: ongehoorde kwajongensstreken, zelfs met dodelijke afloop, maar... geen stfaf.
Godsdienstig te week. De stijl doet hier en daar aan parallellisme denken.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
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VERSCHENEN:
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miji

door A. VAN HARTINGSVELDT
Een unieke kinderbijbel, n.l. de bijbel (de H. Schrift,
dus geen verhalen!), bewerkt voor de leeftijd van 9 tot
12 jaar.
Met een 20-tal tekeningen. In geheel linnen stempelband met fleurig stofomslag.
Prijs f

12.90

gebonden

Voorts wordt U meegedeeld, dat de CATALOGUS van geheel ons
fonds „Kerstboekjes" (139 titels!), Jeugdboeken (44 titels!), etc. gereed
en verzonden is. Mocht U niet een exemplaar ontvangen hebben, vraag
aan bij Uw boekverkoper of bij:

UITGEV HIJ JAN HAAN - GRONINGEN
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VAN EEN WONDERDOKTER EN EEN POTSENMAKER, door Henk van Mussendorp.
Aantal blz. 84; prijs f 1,30; 2e druk; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de moeilijke strijd om de vrijheid van ons land uit de lijd van Prins Willem van Oranje.
Frans is de pleegzoon van een wonderdokter. Met geneesmiddelen gaat Frans op stap en kan dan gemakkelijk iets aan
de weet komen over de sterkte van de vijand in bepaalde
plaatsen. Zijn vriend Leo gaat ook mee, zo doen zij dienst
als spion. Het blijkt later, dat Leo een kleinzoon is van de
oude wonderdokter. Wat is de oude man blij, als hij hem
terugziet.
Conclusie: Dit boekje brengt ons in een tijd vol wreedheden.
Maar ook lezen we van geloof en vertrouwen op de Heere.
Voor de jongens is het een verhaal vol spannende momenten,
wat ze graag zullen lezen. Het is goed, dat de herinnering
aan die vrijheidsstrijd ook levendig blijft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET KERSTRAPPORT, door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 76; prijs f 1,40; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Frits van Klaveren krijgt als tussenrapport een gele
kaart mee naar huis. De kans bestaat dat hij blijft zitten. Als
echter het kerstrapport goed is krijgt hij een nieuwe sportfiets. In deze tijd breekt in Hongarije de opstand uit. Velen
moeten vluchten. Tenslotte komt een Hongaarse jongen in
het gezin van Van Klaveren en komt hier tot het geloof in de
Here jezus.
Strekking: positief christelijk. Mooie en goede karaktertekeningen.
Conclusie: Goed boek, vlot geschreven, zal zijn weg wel vinden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE TORENKLOK ZWEEG, door J. de Haan
Aantal blz. 91; 2e druk; prijs f 1,50; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een spannend verhaal uit de geschiedenis van de 80jarige oorlog. Vergeefs is de verraderlijke poging van de

Spanjaarden het stadje Sluis in te nemen. Als de torenklok
maar geslagen had, het afgesproken teken van de vijand, dan
zou de opzet de stad te overrompelen wel gelukt zijn. Maar
de torenklok zweeg.
Strekking: De mens wikt, maar God beschikt.
Conclusie: Dit goed geschreven boekje laat duidelijk uitkomen
Gods uitreddende macht in de geloofsstrijd onzer vaderen.
Geschikt om de historische belangstelling van onze jeugd op
te wekken en te verdiepen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

WIES IN DE KNOEI, door C. M. v. d. Berg-Akkerman.
Aantal blz. 82; prijs f 1,50; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: De vader van Wies is veel van huis, maar verdient
goed. Hij is altijd geweldig royaal voor haar. Moeder vindt
dat nooit goed. Het lijkt ook wel of moeder het niet prettig
vindt, dat vader zoveel verdient. Op een maandagmorgen
gebeurt het. Een ongeluk! Zo wordt het aan Wies verteld,
maar in werkelijkheid is vader door een kogel in het been
getroffen en gearresteerd. Moeder verzuimt dit alles aan
\Vies te vertellen en \Vies raakt in de knoei, Het wordt dan
een stille Kerstfeestviering, want vader is niet thuis. Gelukkigt komt vader na zes weken weer vrij.
Strekking: Waar schuld is beleden met echt berouw, daar
komt vrede en echte blijdschap.
Conclusie: Een zeer spannend meisjesboek. De toon is goed,
de stijl is vlot. Een christelijk boek!
Eindoordeel: warm aanbevolen.

WOUTER HARMSEN DE GEUZENJONGEN
Deel II. Uit de duinen
naar E. Gerdes, door P. de Zeeuw.
Aantal blz. 108; prijs f 1,75; gebonden; 2e druk; jongensboek.
Inhoud: In dit boek van geuzen-avonturen lezen we van de
lotgevallen van Wouter en zijn vader, de prediker Rolf
Harmsen, van de bekering van priester Herwijn en de executie van de Noortdorpse vos.
Strekking: Voor het Evangelie alles over hebben en onze bitterste vijanden liefhebben.
Conclusie: Een spannend boek over de spaanse tijd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven van N.V. W. D. Meinema te Delft
HET GAT BIJ DE SPOORLIJN, door J. Schoute.
Aantal blz. 20; prijs f 0,35; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Henk en Arie gaan paddestoelen zoeken. Als Henk
even terugloopt om hun hondje Rocks te zoeken, valt Arie in
een kuil langs de spoorlijn. Henk denkt, dat hij al doorgelopen is naar huis, maar dat blijkt niet zo. Tenslotte wordt
Arie gevonden door een man, die een lamp bij het, gat komt
zetten. Hij brengt Arie eerst bij hem thuis, waar blijkt, dat
er niet geloofd wordt in God.
Strekking: Arie ziet zijn redding als een geschenk van God
en zijn moeder bidt met hem voor degenen, die niet geloven.
Conclusie: Heel eenvoudig kinderboekje, boeiend verteld.
Goede strekking, ook in de kleine dingen. Gods besturende
hand. 't Is wat oppervlakkig, maar toch wel
Eindoordeel: aanbevolen.
AAPJE JAAPJE, door T. Aaldersberg-van Boven.
Aantal blz. 31; prijs f 0,50; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Een kleine jongen verliest een speelgoedaapje en zijn
zusjes kopen uit haar spaarpot een nieuw.
Strekking: Het is beter te geven dan te ontvangen.
Conclusie: Een boekje zonder veel inhoud met een christelijk
tintje.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
OM EEN IJSJE, door H. Henszen-Veenland.
Aantal blz. 32; prijs f 0,50; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.

Inhoud: Jaap wil zo graag een ijsje, want 't is zo warm. Als
het niet mag van moeder, loopt hij boos weg en neemt Marijke het ijsje, dat ze gekregen heeft, af! De meester komt er
echter achter en hij weet Jaap te overtuigen van het verkeerde ervan.
Strekking: Alle ondeugendheid is zonde tegen God. Daarom
is het zo erg. Berouw moet oprecht zijn, maar dan wil de
Heere ook vergeving schenken. Dan moeten we het kwade
ook weer goed maken.
Conclusie: Een aardig, eenvoudig kinderboekje. We zien de
kinderziel er goed in uitgetekend. Het is zeer nuttig voor
kleinere kinderen, ± 7-jarigen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

JAAPS VERRASSING, door Liesbeth Lems.
Aantal blz. 31; prijs f 0,50; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Van twee vriendjes, Dikkie en Jaap, is de eerste de
grootste plaaggeest. Op school brengt hij Jaap in grote moeilijkheden. Maar alles komt goed.
Strekking: Kleine oorzaken, grote gevolgen. Godsdienstige
strekking goed. Zondebelijdenis aan God is noodzakelijk.
Conclusie: Aardig verhaal.
Eindoordeel: aanbevolen.
JAPIE EN KAZAN, door Wijnand Jacobs.
Aantal blz. 32; prijs f 0,50; in slappe omslag; jongensboek,
leeftijd 7 à 8 jaar.
Inhoud: Groot is de vriendschap tussen Japie en zijn hond
Kazan. Het dier vergezelt hem op zijn wandelingen en redt
hem van de verdrinkingsdood uit het diepe water, waaruit
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hij, ondanks de waarschuwing van zijn ouders, bloemen
trachtte te bemachtigen. Japie wordt daarna heel ernstig ziek,
maar herstelt gelukkig weer, tot dankbare blijdschap niet
alleen van zijn vader en moeder, maar ook van zijn oude
vriend „oom Berend-. Gebruik van Heer eenmaal op blz. 20.
Conclusie: Een boekje van goede, godsdienstig opvoedkundige
strekking. In de ure van levensgevaar wordt de rechte weg
bewandeld. Verdeling in lettergrepen had de leesstof voor
jongeren geschikter gemaakt.
Eindoordeel: aanbevolen.
FEMMIE'S BELOFTE, door H. Hoogeveen.
Aantal blz. 39; prijs f 0,60; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Femmie belooft wel gehoorzaam te zijn, maar ze
houdt er zich niet aan. Ze komt te laat thuis, blijft onderweg
spelen en moet ook nog nablijven op school. Ze gaat met
Lammert slootje springen, valt in de sloot en komt thuis met
een gescheurde, natte jurk en één kous. Ze toont berouw en
krijgt vergiffenis.
Strekking: We kunnen onze beloften niet houden en onze
goede voornemens niet uitvoeren, als God ons in de strijd
tegen het kwaad niet helpt.
Conclusie: Geen onaardig verhaaltje, maar wel wat onwezenlijk en zoetelijk. Het is natuurlijk niet waar, dat kleine meisjes
zo erg over de Heere tobben, als ze de gewone, normale kinderondeugden doen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DIKKIE EN DE GOUDVISJES, door N. A.C. Wissel.
Aantal blz. 40; prijs f 0,60; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Lineke, het buurmeisje van Dikkie, is al een poos
ziek. Dikkie verdient door zijn vader te helpen, twee dubbeltjes. Van dit geld wil hij voor Lineke een verrassing kopen.
De visjes verongelukken onderweg. Van zijn broer krijgt hij
een goudvisje en dat geeft Dikkie aan zijn zieke vriendinnetje.
Strekking: God vergeeft gaarne het kwaad. Gebruik van
Here.
Conclusie: Mooi verhaal voor de kleinen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE ROVERHOOFDMAN, door M. C. Capelle.
Aantal blz. 96; prijs f 0,80; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Het dochtertje van een roverhoofdman wordt ernstig ziek. De bende neemt het besluit om de zendingsarts te
ontvoeren en hem zo te dwingen het meisje te genezen. Dit
kan de dokter alleen in het ziekenhuis doen. Hier komt uit,
dat het meisje een gestolen ketting draagt. Een gesprek van
de dokter met de roverhoofdman is aanleiding tot een grote
verandering in het leven van deze man.
Conclusie: Een goed boekje uit de Bloesem Pocket-reeks. Er
zit spanning in het verhaal, zodat het graag gelezen zal worden. Het zendingswerk komt er ook terloops in ter sprake,
terwijl het verhaal een goede strekking heeft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VERRAAD EN VERZET, door P. de Zeeuw.
Aantal blz. 94; prijs f 0,80; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Het verraad van Rennenberg en het beleg en ontzet
van Steenwijk wordt door twee vrienden onder allerlei avonturen en lotgevallen meegemaakt.
Strekking: Goed christelijke inhoud.
Conclusie: Een spannend boek voor de grotere jongens. Het
is een zgn. pocket-uitgave, d.w.z. een goedkope uitgave.
Daarom is het een boekje, dat er niet zo aantrekkelijk uitziet.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
OP JACHT NAAR GOUD, door H. Henszen-Veenland.
Aantal blz. 94; prijs ƒ 0,80; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Bill Fleet, de Hollander Willem van Vliet, is in
Alaska zijn geluk als goudzoeker gaan beproeven, niet zozeer
uit winstbejag als wel in de ijdele waan door geld alleen de
gevolgen van zijn vroeger losbandige leven in zijn vaderland
weer goed te kunnen maken. Van die waan wordt hij verlost
als hem, bij zijn terugkeer naar huis, zijn goudvoorraad wordt
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ontstolen. Niet alleen gelukt het hem na een spannende achtervolging het gestolen gbud weer terug te krijgen, maar
overtuigd wordend van zijn liefdeloosheid komt er een grote
verandering ten goede in zijn leven, waarvoor hij God dankt
als een onverdiende winst.
Conclusie: Een christelijk boek, dat ons in aanraking brengt
met het avontuurlijke leven van goudzoekers, waarin zielkundig de langzame maar gestadige verandering van wraak
tot vergeving wordt getekend. De natuurbeschrijving is mooi
en leerzaam. Om als kerstboekje te dienen is deze pocketuitgave wat de v or m betreft niet aantrekkelijk. En de vorm
mogen we niet verwaarlozen! Overigens:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE SCHEEPSJONGEN VAN DE PIROLA,
door K. S. Pomp.
Aantal blz. 91; prijs f 0,80; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Jan gaat naar zee en beleeft verschillende avonturen.
Hij ontmoet ook een eenzame, zieke vrouw uit Holland, die
erg naar haar moeder verlangt. Hij is het middel, dat de
moeder haar dochter nog ziet.
Strekking: Jan leert bootsman „de Pruim" kennen, die hem
zijn levensverhaal vertelt. Vroeger paste deze slecht op,
maar knn het later niet meer goed maken, omdat zijn moeder
niet meer leefde. Door middel van Jan krijgt de Pruim nu
een taak tegenover een andere oude moeder.
Conclusie: Een prachtig verhaal, vlot geschreven en van een
goede strekking. Het is een pocket-uitgave, maar net zoveel
waard als een „groot- boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE SCHREEUW IN DE NACHT, door Anton. B. Lam.
Aantal blz. 92; prijs f 0,80; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Ten onrechte krijgt Tom een pak slaag van boer de
Leeuw, als hij terugkomt uit het dorp met medicijnen. De boer
verdenkt hem er van appels gestolen te hebben. Het flesje
medicijnen gaat stuk, zodat hij weer terug moet. Op de terugweg ontmoet Tom ruige Hein, die met plannen rondloopt om
zich op de boer te wreken. Hij wil de hielpezen van het mooiste paard van de Leeuw doorsnijden. Dit weet Tom 's nachts
te verhinderen.
Conclusie: Deze uitgave van Meinema is uit de zgn. Bloesem
pocket-reeks. Vandaar dat het een goedkope uitgave is. Het
verhaal zelf laat zich vlot lezen. De jongens zullen er zeker
door geboeid worden, terwijl de geestelijke strekking ook goed
is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE WITTE VERSCHRIKKING (dl. III Bloesem-Pockets)
door H. Henszen Veenland.
Aantal blz. 96; prijs f 0,80; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: In het Oostenrijkse bergland kunnen lawines vreselijke verwoestingen aanrichten. Dat ondervindt de familie
Langenbacker. De zoon Helmuth, die met verlof op weg naar
huis is, wordt door een lawine overvallen. Hij wordt gespaard
en zet alles op alles om thuis te komen. Hij mag 't geluk
smaken, z'n ouders, broertje en zusje van onder de sneeuw te
bevrijden.
Strekking: Vertrouwen op God, ook voor de toekomst. Dankbaarheid voor wonderlijke bewaring, al is materieel alles
verloren. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een prachtig verhaal over het leven in het Alpenland met zijn schoonheid en zijn lawinegevaar en lawine-leed.
Uiteraard kerstfeestviering met kerstboom; overigens godsdienstig verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
GIJS OP „GROOT ROS'', door Elja Vlas.
Aantal blz. 96, zakformaat, fijne druk; prijs ƒ 0,80; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: De vader van Gijs moet 6 maanden naar NieuwGuinea. Gijs is nogal woelig en dikwijls onbezonnen. Om
moeder wat te ontlasten zal Gijs voor een half jaar naar boer

Rostegge gaan in de Achterhoek. Hij heeft het daar best naar
zijn zin. Door onvoorzichtigheid brandt het oude huis naast
de boerderij afi Gijs durft eerst niets te zeggen, maar wanneer
hij hoort, dat „men- zegt, dat Rostegge de brand zelf heeft
gesticht om geld in handen te krijgen, dan kan Gijs niet langer
zwijgen. Hij vertelt alles eerlijk en heeft nog een echt Kerstfeest met zijn moeder, die hem komt opzoeken.
Strekking: De gevolgen van onnadenkendheid, berouw,
schuldbelijdenis en vergeving worden getekend. Gebruik van
Heer en kerstboom.
Conclusie: Een spannend, leerzaam boekje voor onnadenkende knapen.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN AVONTUUR IN SCHOOL, door J. J. Frinsel.
Aantal blz. 92, klein formaat, fijne druk; prijs f 0,80; in slappe
omslag; jongensboek.
Inhoud: Twee vrienden, Toni en Kees, beleven heel wat op
de laatste dag voor de Kerstvakantie. Op weg naar school en
bij school halen ze nogal wat kattekwaad uit. Tom gooit een
boer de hoed af met een sneeuwbal en werpt een berg sneeuw
over meester Riemstra. 's Avonds gaan ze stielcum de school
in om een boek te halen. Ze worden opgesloten in een donker
hok 'Avonds laat pas worden ze ontdekt. Dan belijdt Kees,
dat hij meesters pijp, waaraan deze zeer gehecht is, heeft gebroken. Meester Riemstra geeft hen een goede les.
Strekking: De jeugd houdt van avontuur. Dit is goede lectuur voor onze jeugd. Geen prikkellectuur. De gevolgen van
onnadenkendheid en ongehoorzaamheid, berouw en vergeving
goed getekend.
Conclusie: Een mooi boekje. jammer, dat deze boekjes door
het kleine formaat en goedkope papier niet zozeer in aanmerking komen voor de uitdeling op onze Z.S.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE GROTE VLUCHT, door Nelly M. Oostlander.
Aantal blz. 101 (Bloesem-pocket); prijs f 0,80; gecartonneerd;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Twee Hongaarse kinderen vluchten met grote mensen
uit Hongarije. Later komt vader in hetzelfde kamp aan. Uit
vele gevaren worden ze gered en smaken in een vreemd land
de vrijheid. Moeders brief komt later in hun bezit en brengt
troost.
Strekking: Vrijheid is een onwaardeerbaar goed. We denken
en bidden te weinig voor hen, die, omdat ze de vrijheid verkiezen, zwervers zijn geworden; displaced persons, die 't
vaak zo ontzaglijk moelijk hebben.
Conclusie: Een boek, dat nog steeds actueel blijft. Onze jongeren moeten deze dingen ook weten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET WEGGEWORPEN TOVERSNOER,
door M. C. Capelle.
Aantal blz. 91 (pocket-boek); prijs f 0,80; in slappe omslag;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Op Soemba woont Ina Kahi met haar man en de
kleine doodzieke Mada. Ze hebben een wrede meester. Op
raad van een oude inlander gaat Ina met haar zieke zoontje
naar de zendeling. Door diens goede zorg geneest de kleine
jongen. De oude inlander leert God kennen, werpt zijn toversnoer weg en sterft in vrede.
Strekking: De zegenrijke invloed van de zending op Soemba
onder de in bijgeloof en angst gevangen bevolking wordt op
aangrijpende wijze verhaald. Ontroerend verhaalt de schrijver van het lijden der inlanders en van de arbeid der zending.
Gebruik van Heer en Heere.
Conclusie: De vorm van het boekje maakt het ongeschikt om
als prijs te worden uitgereikt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE ONTSLAGEN C9WBOY, door H. Henszen-Veenland.
Aantal blz. 92 (pocket-uitgave); prijs f 0,80; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: De cowboy Chester Scott kan 't niet vinden met zijn
wat nukkige voorman. 't Loopt uit op ontslag. Dan begint
Chester een nieuw leven als trapper bij en met Harry Lee.

Na veel prairiebelevenissen wordt Chester door zijn oude
voorman van de dood gered en komt de verzoening tot stand.
Strekking: De strekking ligt in een telkens terugkerend woord
„Gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun
alzo." Treffend wordt de innerlijke strijd van Chester getekend en het kan niemand ontgaan, hoe het kwade in ons
hart heerst.
Conclusie: Voor onze oudere zondagsschooljongens een
boeiend boek, dat ze in één adem uitlezen. De zonde wordt
ons wel getekend in de verhouding van mens tot mens, maar
te weinig als zonde tegen God!
Eindoordeel: toch warm aanbevolen.
NIET LANGER ALLEEN, door J. L. Schoolland.
Aantal blz. 46; 3e druk; prijs f 0,90; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Henk, enigst zoontje, krijgt er een broertje bij, doordat
z'n ouders een slachtoffertje van de „ramp- in het gezin opnemen.
Strekking: Henk moet leren delen met z'n aangenomen broertje. Gebruik van Heer.
Conclusie: Gods zorgende voorzienigheid =✓ ordt door 't hele
verhaal heen wel duidelijk en kinderlijk getekend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE CLUB VAN DE KAT, door .P.kgni v. d. Torre.
Aantal blz. 46; 3e druk; prijs ƒ 0,90; gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Een zwarte poes, het lievelingsdier van Corrie, die
lang ziek is, wordt door wilde jongens gedood bij hun spel.
Een der kinderen besluit haar eigen kat aan Corrie te geven.
Verschillende meisjes richten „de club van de Kat" op.
Strekking: Voor kwaad doen is vergeving nodig. Behalve
schuld belijden is goed maken noodzakelijk. Gebruik van
Here.
Conclusie: Goed geschreven verhaal.
Eindoordeel: aanbevolen.
KLAAS BOS EN ZIJN VRIENDJE,
door L. Huizinga.
Aantal blz. 52; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Klaas Bos en zijn vriendje Harm Wit trekken er altijd
samen op uit. Ze worden vaak geplaagd door jan Vos. Als
Jan door het ijs zakt, wordt hij door Klaas gered. Jan tracht
daarna zijn leven te beteren.
Strekking: Algemene strekking. Doe wel degenen die u haten.
Verbetering bij Jan Vos wat geforceerd.
Conclusie: Aardig verhaal voor kinderen van 7-9 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN TWEE GROTE KLOKKEN IN EEN VER LAND,
door H. J. Teutscher.
Aantal blz. 63; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een klok vertelt, hoe hij met andere broertjes en
zusjes in een fabriek werd gemaakt en hoe hij met zijn zusje
de verre reis maakt naar Papoealand. De klok vertelt verder
van de Papoea's, van de oorlog met de Japanners en hoe de
kerk werd verwoest. De klok vertelt ook van het leven op de
zendingspost in Nieuw-Guinea.
Strekking: De bedoeling van de schrijver is blijkbaar om op
kinderlijke wijze te vertellen van de zending onder de Papoea's. Het boekje vertelt van de moeilijkheden, maar ook
van de zegeningen bij het werk der zending. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Knap en onderhoudend verteld. De schrijver houdt
het 't gehele verhaal door vol om een klok in ongekunstelde
vorm in de ik-vorm te laten spreken, zonder hinderlijk te
worden. Met de beschrijving van de doop op blz. 39 kunnen
we ons principieel niet verenigen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
KLEINE SIMON, door Jeanette van Beilen
Aantal blz. 60; 2e druk; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: De tengere Simon, zwak en klein voor zijn leeftijd,
voelt zich achteruitgezet. Hij wil tonen, dat hij ook meetelt.
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zondagsschool POCKETS — het moderne kerstgeschenk
Het boek in zakformaat, algemeen bekend als „pocket-boek", viert
haar triomftocht. Overal ziet u ze, de kleine, handige en bijzonder
goedkope uitgaven, die in korte tijd de sympathie van de lezers
hebben veroverd. Ook die van de jeugd! Nu geen dure „dikke pillen" meer op onze kerstfeesten, maar moderne, handige pockets voor
slechts ƒ 1,25 en 80 cent.
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ocket4

Geen zoetsappige ,kerst'-boekjes, maar stuk voor stuk spannende, gezellige jongens- en
meisjesboeken, die passen bij de aard
van het zondagsschoolwerk. Omvang
192 bladzijden. Met illustraties. Ze
zijn voor de groep oudere leerlingen.
Reeds eerder verschenen de eerste 12
nummers.
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hebben hetzelfde karakter. Zij tellen
echter 96 bladzijden.
Ook hier uitstekende jeugdlectuur,
boeiend en pedagogisch verantwoord.
Elke pocket is geïllustreerd. De eerste
12 nummers kwamen zojuist
gereed. 't Beste jeugdboek voor
een luttel bedrag.

geef een jeugdpocket!
Twee gloednieuwe series. Fantastisch geslaagd, van binnen en van
buiten. Elk boek heeft een geplastificeerd omslag in vierkleurendruk.
Wat een rijk gezicht zo'n rij vrolijk gekleurde jeugdpockets. En wat
staat er veel tekst in! Net iets voor zondagsscholen!
Wilt u verdere inlichtingen? Vraag dan het prospectus, dat gratis
verkrijgbaar is. Het verplicht u tot niets.

Verkrijgbaar in de boekhandel. Uitgave: MEINEMA DELFT
Verzoeke gratis en zonder dat het mij tot iets verplicht
uw prospectus te zenden van MEI- en BLOESEMpockets. Mijn naam en adres heb ik op de envelop vermeld.
Toezending van deze aanvraag-bon s.v.p. in open envelop, gefrankeerd met postzegel van 4 cent, aan Uitgeverij Meinema, postbus 38, Delft.

1 AANVRAAG-BON
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Daarom wil hij bij moeders verjaardag iets „extra" geven,
een kopje, net zo een als moeder brak. Met boodschappen
doen verdient hij het geld. De tocht naar het warenhuis mislukt, doordat een behulpzame vrouw per ongeluk het kopje
meeneemt. Tenslotte komt alles toch goed.
Strekking: Godsdienstige en opvoedkundige strekking. God
bidden om kracht,
Conclusie: Aardig verhaal voor niet te grote kinderen.
Eindoordeel: aanbevolen.

Strekking: Het kinderhart is erg ontvankelijk, zowel ten kwade als ten goede. Wie verkeerde dingen doet, moet daarvoor
gestraft warden, opdat hij berouw zal krijgen en vergeving
vragen.
Conclusie: Een vlot, goed geschreven boekje voor onze meisjes. Het tekent het gemis van een kind, als het thuis nooit van
de Heere Jezus hoort, maar ook de rijkdom van een kind, dat
Hem liefheeft.
Eindoordeel: aanbevolen.

DIKKIE EN LINEKE, door N. A. C. Wissel.
Aantal blz. 60; prijs f 1,10; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dikkie Hoef en Lineke Jaspers zitten samen bij juffrouw Jaspers in de tweede klas. Lineke heeft geen moeder
meer en is erg zwak. Samen met haar vader en Dikkie gaat
ze naar het strand in de vakantie. Op school vertelt een zendeling hen van zijn werk.
Strekking: De bedoeling van dit boekje is enerzijds liefde tot
de dierenwereld te kweken en anderzijds liefde tot de zending te wekken. Ook wordt de leegte van een moederloos
gezin getekend.
Conclusie: Een aardig boekje voor de jongere kinderen. Eenvoudig, maar soms met wat scherpe overgangen, geschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.

HET GEHEIM VAN DE OUDE WATERMOLEN,
door G. van Heerdc.
Aantal blz. 77; prijs f 1,20; gebonden; jongensboek, 9-12 jaar.
Inhoud: Wederwaardigheden in het jongensleven van Paul
en Henk, rondom de oude watermolen.
Strekking: Een echt christelijk boek, geen overdreven vroomheid.
Conclusie: Een spannend jongensboek, goed beschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.

VOOR TWEE KWARTJES, MARIJKE?
door Jenny Slegers-Kwakkel.
Aantal blz. 70; prijs f 1,15; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Allerlei belevenissen van een gezin met drie kinderen: de vierjarige Willy, die een keer verdwaalt, de zevenjarige Frits, die krom praat en bang is en judo-les krijgt en
dan de oudste, Marijke, die zich altijd verongelijkt voelt en
vaak erg lelijk doet, vooral tegen moeder. Tijdens het vakantieverblijf aan zee gaat het wel met haar, maar thuisgekomen, is 't weer mis. „Mocht ze maar bij Hilda (haar vriendinnetje) wonen". „Vooruit", zegt vader, „daarheen dan.
Hilda's moeder krijgt nog twee kwartjes toe." Maar 's avonds
moet Marijke al komen vragen of ze weer terug mag komen.
Op Kerstfeest wordt er een broertje geboren, waar de kinderen erg blij mee zijn. Marijke is nu heel lief voor moeder.
Strekking: Menen, dat anderen altijd worden voorgetrokken,
is een lelijke karaktertrek. Deze ouders proberen met wijsheid
deze slechte eigenschap van haar dochtertje te overwinnen.
Conclusie: De compositie van hoofdstuk 9 acht ik, ondanks
de goede bedoeling, minder gelukkig. Er had ook een plaats
ingeruimd dienen te worden voor het kinderlijk gebed hij
Marijke in de strijd tegen haar zonde.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
KINDEREN IN BRANDEND LAND, door J. Bik-Meima.
Aantal blz. 68; prijs f 1,15; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kardi, een Mohammedaans jongetje, woont met
vader en moeder in een dorpje bij Bandoeng. Ze moeten
vluchten, als een bende het dorp overvalt. In Bandoeng sterft
Kardi's moeder van verdriet. Door een oude vrouw, een inlandse christin, leert Kardi de Heere Jezus kennen. In het
ziekenhuis, waar Kardi voor zijn oog verpleegd wordt, belijdt
Kardi zijn diefstal en vindt vrede voor zijn onrustig hart.
Later mag hij naar de christelijke school.
Strekking: De schrijver wijst, zonder het met zoveel woorden
te zeggen, op de noodzakelijkheid en het zegenrijke werk der
zending in het vroegere Indië.
Conclusie: Een teer verhaal, dat op sobere, maar ook op
zaakkundige wijze van het leven en lijden van de inlanders
vertelt en hoe het werk der zending onder de Mohammedanen vruchten draagt.
Eindoordeel: aanbevolen.
JUULTJE GAAT NAAR BUITEN,
door Annie Sanders.
Aantal blz. 70; 2e druk; prijs f 1,15; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Juultje is een paar maanden ziek geweest. Nu mag ze
een poosje bij tante Bartje logeren. Daar ontmoet ze Rinus,
die jaloers op haar wordt, maar ook Marijke, die haar voor
het eerst in haar leven uit de kinderbijbel vertelt.

HET MEISJE VOOR HET RAAM,
door Marian van Bergen.
Aantal blz. 76; 3e druk; prijs f 1,20; gebonden; meisjesbock.
Inhoud: Toos en Bep, Hanneke en Nettie, zijn vier vriendinnetjes. In het huis van de baron is onverwachts een meisje
voor het raam. Ze is ziek. Ze sluiten met hun vijven vriendschap en de 4 meisjes doen heel veel voor hun zieke vriendinnetje. Het Kerstfeest is 't hoogtepunt.
Strekking: Kinderen kunnen heel veel voor elkaar doen en
dan blijkt altijd wat een vreugde dat meebrengt. Juist het eenvoudige geloof van kinderen kan zoveel zegen verspreiden
voor oud en jong.
Conclusie: Een zeer goed boekje voor onze meisjes. Het is
niet alleen spannend, maar 't heeft vooral ook een goede
strekking. Zonder twijfel zal 't zijn weg naar het kinderhart
vinden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE DAPPERE KETELLAPPER, door P. de Zeeuw.
Aantal blz. 64; prijs f 1,20; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De titel spreekt voor zichzelf. De schrijver laat ons
zien hoe Bunyan van een vloeker een man werd, die de Heere
met zijn ganse hart zocht te dienen. Hij vertelt van zijn gevaQgenneming en van zijn werk, in de kerker geschreven.
Conclusie: Het is een goede gedachte van de schrijver geweest ons het leven van John Bunyan te tekenen. Velen kennen zijn werk, maar weten vaak van zijn leven heel weinig.
Vooral onze jongens, maar ook onze meisjes zullen het graag
lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE VALCKENIERTJES, door Ina van Veen-van der Vlies.
Aantal blz. 192; pocket-bloesem; prijs f 1,25; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Dit boek beschrijft de verschillende lotgevallen van
een groot gezin.
Strekking: Goed christelijk gezinsleven.
Conclusie: Dit boek is een pocket-uitgave. Aardig voor meisjes. De minimumleeftijd is echter 15 à 16 jaar. Het boek is
zeker niet geschikt voor kinderen van de Zondagsschool.
Daarom wel aanbevolen, maar niet voor onze kinderen.
Eindoordeel: aanbevolen.
GEVECHT OM DE GRAUWE HOEVE,
door G. H. van Maren.
Aantal blz. 192; prijs f 1,25; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Ries Valeur komt als knecht op de grauwe hoeve.
Het staat er met de eigenaar niet best voor. Door allerlei tegenslagen ziet het er naar uit, dat de eigenaar zijn boerderij
kwijt zal raken. Gelukkig komt er verandering, ook de familie van Ries komt op de boerderij wonen.
Conclusie: Dit verhaal zal de jongens zeker boeien. Er zit
gang in de manier van vertellen. De strekking is ook goed.
De uitvoering van dit boekje is niet zo mooi, omdat het uit-
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gegeven is als pocket-boekje, maar we kunnen het overigens Strekking: Zeker heeft dit boek veel bijgedragen tot de afschatting der slavernij.
ten volle aanbevelen.
Conclusie: Dit boek moet ieder gelezen hebben, óók om het
Eindoordeel: warm aanbevolen.
echte, kinderlijke geloof van Oom Tom met de levensware
bestrijding ervan. Maar voor onze Z.S.kinderen is het vaak
SPANNING OP DE SALAMANDER,
te cru! Ook soms te moeilijk.
door G. H. van Maren
Eindoordeel: aanbevolen.
Aantal blz. 85; prijs f 1,25; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Ekele jongens maken met een motorboot een tocht.
DE DOORBROKEN CIRKEL, door Rudolf van Reest.
Ze maken heel wat mee, het wordt een avontuurlijke tocht.
Aantal blz. 187; prijs f 1,25; in slappe omslag; pocket-boek;
Onderling zit er ook wel het een en ander, wat aan het eind
jongensboek.
echter een bevredigende verklaring krijgt, zodat ze goed uit
elkaar gaan.
Inhoud: De vader van Piet Visser wordt door de Indianen
Conclusie: Er gebeuren in dit verhaal wel spannende dingen, vermoord en zijn zusters gevangen genomen. Piet begraaft zijn
maar het geheel maakt een onbevredigende indruk, omdat er vader en tracht zijn zusters te bevrijden. Hij beleeft veel
allerlei onwaarschijnlijkheden in voorkomen. De godsdien- avonturen. Hij redt veel kolonisten het leven door ze te waarstige strekking is ook heel niet sterk, zodat we beter doen
schuwen. Van vader Bartz leert hij zijn vijanden lief te hebandere en betere lectuur te kiezen.
ben en zo de cirkel van de haat te doorbreken.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Strekking: Alleen de ware liefde tot onze vijanden kan de
zonde van haat en wraak te niet doen. Vader Bartz is een
goed zendeling en een trouw gezant van zijn Zender.
ROOS IN DE RIMBOE, door Elja Vlas.
Conclusie: Over de vorm van het pocketboek kan men naAantal blz. 192; prijs f 1,25; in plastic omslag; meisjesboek.
Inhoud: De tam. Van Ingen kan, door ziekte en tegenslag in tuurlijk van mening verschillen. Een heel goed en spannend
zaken, de vakantie niet doorbrengen in Bergen aan Zee. Dat jongensboek. Taal en stijl goed. Ook aardrijkskundig goed
verantwoord. Strekking zeer juist. Een goed indianenboek
is een teleurstelling voor de kinderen, vooral voor de 17voor onze jongens.
jarige Roos, die 't al moeilijk heeft, omdat Jacques, met wie
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ze opgegroeid is, zich meer met een (deftiger) meisje bemoeit.
Woningruil brengt de familie in de woning van een schoolhoofd in de Achterhoek. In die „rimboe" wordt volop geAVONTUUR IN DE RIETSCHUUR,
noten en worden spannende avonturen beleefd. Ze ontmoet
door A. Duyser.
de buurjongen Herman en in beider jonge hart ontwaakt de Aantal blz. 185; prijs f 1,25; in slappe omslag; jongensboek.
liefde. Gebruik van Heer.
Inhoud: Een boeiende beschrijving van de avonturen van een
Conclusie: Géén „kerstboekje voor de Zondagsschool", maar vriendenclub van vier, later vijf jongens, die over een oude
lektuur voor het aankomend meisje. Als zodanig is het aan rietschuur als clubhuis de beschikking hebben gekregen door
te bevelen; de jonge-meisjes-problemen worden gaaf en zuiver de vriendelijke medewerking van de baron, op verzoek van
beschreven. Het gereformeerde beginsel wordt echter gemist
de onderwijzer, mijnheer de Graaf, die erelid van de club is
en daarom slechts:
geworden. Onder de goede leiding van hun meester houden
Eindoordeel: matig aanbevolen.
de jongens zich bezig met onderzoek van de natuur en met
het verzamelen van planten, vlinders, enz. In de echte jonAUSTRALISCH AVONTUUR, door H. Henszen Veenland. gensbelevenissen is ook gemoeid de streng voorkomende,
Aantal blz. 190; prijs f 1,25; in slappe omslag; jongensboek.
maar in de grond goedhartige veldwachter.
Inhoud: Een boerenzoon vertrekt naar Australië om zich daar Strekking: Dit boekje heeft een goede godsdienstig-zedelijke
een bestaan op te bouwen. Dan kan hij zijn verloofde over
strekking. Het wekt op tot eerlijkheid en tot liefde tot de
laten komen. Met een vriend beleeft hij daar heel veel.
natuur. Het verhaal brengt onze kinderen in gezonde gezinConclusie: Op spannende wijze wordt verteld van hetgeen zij
nen, waarin het Woord Gods in ere is. Echt een stof voor
jongens van onze tijd, wier aandacht er door gespannen zal
in Australië beleven. De jongens zullen dit boekje, dat in de
Bloesem-pocket-reeks is uitgegeven, graag lezen.
blijven tot het einde. Jammer dat de stijl soms wat geforceerd
Eindoordeel: warm aanbevolen.
is. Al is de vorm van uitgave niet aantrekkelijk, de inhoud is
het wel.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE ZWARTE TIJGERIN, door C. v. d. Zwet jr.
Aantal blz. 189; pocket-uitgave; prijs f 1,25; in slappe omDE PREDIKANT—VAN ST. ANDREAS,
slag; jongensboek.
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Inhoud: Imontai, een jonge Indiaan, vindt een zwart tijgerjong. Hij brengt het groot en tracht het te dresseren; daarbij
Aantal blz. 94; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongens- en meismaakt hij in zijn onervarenheid enkele fatale fouten. Patois,
jesboek.
een fransman, merkt dat op. Belangrijk is ook de ontmoeting Inhoud: John Knox redt het leven van een zoon van Tonkins,
met zendeling Schwartz.
die goed rooms is. Deze jongen krijgt belangstelling voor de
Strekking: Naast de wreedheid der natuur en het evenwicht prediking van de Hervorming, wat grote opschudding thuis
der schepping vertelt dit moekje ons duidelijk, hoe moeilijk verwekt, vooral wanneer hij de aanleiding is voor de beeldenhet is een mens te winnen voor het evangelie en zijn ziel te
storm in een kerk. Zijn ouders komen echter ook tot andere
behouden.
gedachten. Zij zijn onder zijn gehoor, als hij zijn eerste preek
Conclusie: Een bijzonder spannend boek voor de wat oudere doet.
jongens. Telkens licht er even iets op van de grootheid Gods
Conclusie: Dit boekje brengt ons daar de tijd, dat het moeien de nietigheid van de zondige mens. Met liefde wordt de lijk was uit te komen voor de Hervorming. Wat een geloofsHernhutterszendeling getekend.
moed is toen openbaar geworden. Het is goed, dat onze kinEindoordeel: warm aanbevolen.
deren deze dingen lezen, Het boekje is vlot en prettig geschreven. Het zal de kinderen zeker boeien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE HUT VAN OOM TOM, door H. Beecher Stowe,
opnieuw verteld door Frieda van Felden.
VAKANTIE AAN BOORD, door H. Henszen Veenland.
Aantal blz. 188; prijs f 1,25; in flastic omslag, klein formaat;
jongens- en meisjesboek, 13 jaar en ouder.
Aantal blz. 94; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Dit overbekende verhaal schildert het vreselijk lot Inhoud: Arie mag met zijn oom in de vakantie een week mee
der negerslaven in de zuidelijke staten van de U.S.A. Hun op een schuit; ook zijn vriend Joost, die kreupel is, mag mee.
lijden, hun haat, hun vlucht over de Ohio en dan naar Ca- Ze beleven' van alles, een schipbreuk, het bijna verdrinken
nada, het land der vrijheid. In 1863 werden de slaven vrij
van Arie (door eigen schuld), enz. enz. Aanvankelijk had
verklaard.
Arie liever een andere vriend meegenomen dan zijn kreupele,
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maar aan 't eind is hij toch blij, dat Joost deze vakantie gehad
heeft.
Strekking: Telkens weer blijkt in het verhaal, dat Arie meer
aan zichzelf denkt dan aan een ander. Bovendien brengt zijn
eigenwijsheid hem in groot gevaar van zijn leven. Juist het
eigenwijze, maar vooral ook het baatzuchtige in Arie wordt
helder getekend, vooral in diens gedachtenleven. Tenslotte
is het God, Die in dit boek als Redder wordt getekend.
Conclusie: Een goed boek, met heldere tekening van de diepste motieven van het baatzuchtige jongenshart.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE KLEINE BRANDSTICHTER, door M. C. Capelle.
Aantal blz. 92; 2e druk; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: De zoon van het dorpshoofd Kaoemboel en Rondja,
een andere jongen uit het dop, komen op de zendingsschool.
Kaoemboel went spoedig, maar Rondja blijft vijandig. Hij
steekt de school in brand en vlucht. Hij wordt door de zendeling gevonden en dan komt hij tot berouw en inkeer.
Strekking: Godsdienstig en opvoedkundig. De zielestrijd van
Rondja is goed beschreven.
Conclusie: Aardig zendingsverhaal, dat de duisternis van het
heidendom plaatst tegen het licht van het Christendom.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE WA I ERVAL, door M. van Muis-Zuidema.
Aantal blz. 92; 2e druk; prijs f 1,30; gecart.; jongensboek.
Inhoud: Een gezin, dat in de bergen woont, vlak bij een waterval, krijgt enige tijd een jongen te logeren, die niet opgevoed is bij de Bijbel. De jongens uit het gezin vertellen
hem een en ander en beleven samen veel avonturen.
Strekking: Wie niet van Christus heeft gehoord is arm. Het
is onze taak Zijn Naam te verbreiden en te bidden voor de
onwetenden.
Conclusie: Een heel goed boekje, vol spanning en vaart.
Leuk en van een goed geestelijk gehalte.
Eindoordeel: warm aanbevvolen.
DE SCHOUT VAN SOLOTHURN,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 91; prijs f 1,30; gebonden; jongens- en meisjesboek voor oudere kinderen.
Inhoud: Verhaal uit de Zwitserse reformatie. Strijd om de
zuiverheid en waarheid tegen Rome met opoffering van leven
en goed. Beter emigreren dan in een r.k. land te blijven.
Strekking: Bedoeld een blik te werpen op een episode uit
de Reformatie. Scherpt de historische kijk en de opmerkingsgave voor geloofskracht der vaderen.
Conclusie: krachtig, fris verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROEL EN ZIJN MAKKERS, door D. J. Douwes.
Aantal blz. 102; prijs f 1,35; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Het onderwijzersgezin Stemerding verhuist naar
Oegstgeest. Roel krijgt een kameraad, wiens vader helaas
drinkt. Door een ongeval komt hij tot verandering. Later mag
Jaap mee uit logeren in Roels vroegere woonplaats.
Strekking: Echte vriendschap is veel waard. Hulpvaardigheid
is er een vrucht van. Godsdienstige strekking zwak.
Conclusie: Boeiend verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE FRIESE HOEVENAAR, door H. te Merwe.
Aantal blz. 107; prijs f 1,45; 2e druk; gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Strijd en overwinning van het Christendom in Friesland. Wate de hoevenaar wil eerst niet breken met de oude
afgoden. Door de prediking van Liudger en Bernlef, de blinde zanger, komt hij toch tot het geloof en laat zich dopen.
Strekking: De strekking van dit boek over de opkomst en
voortgang van het Christendom in de Friese landen is vanzelfsprekend godsdienstig.
Conclusie: Een goed boek over de moeilijke beginperiode van
het Christendom in Friesland.
Eindoordeel: aanbevolen.

HET HUIS AAN DE HAVEN,
door Rie Smaal-Meeldijk.
Aantal blz. 110; prijs f 1,45; 3e druk; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: José is een meisje uit Dordrecht en aanvankelijk enig
kind. Haar vriendin Marian is jaloers op Mop, die José op
een vakantiereis met oom en tante heeft ontmoet en die bij
haar komt logeren. Als José een broertje krijgt, dat verlamde
beentjes heeft, vindt ze hierin een aanknopingspunt om haar
van de Heere Jezus te vertellen.
Strekking: De betekenis van het leed in het leven is een van
de hoofdgedachten van dit boekje. Jaloezie en onverantwoord optreden blijven niet zonder gevolgen,
Conclusie: In het eerste deel wat rommelig, maar later veel
rustiger geschreven. De betekenis van het christelijk geloof
voor het kinderleven wordt terecht naar voren gebracht en
daarom een waardevol boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
HUIZE IEPENHORST, door G. Troost.
Aantal blz. 113; 2e druk; prijs f 1,45; gecartonneerd; jongensboek,
Inhoud: Bij de familie van Dam komt een logé, Leo van
Dalen. Samen met de tweeling Jan en Jaap beleeft hij daar allerlei avonturen, We zien goede en verkeerde trekken van de
jongens, vooral van Leo.
Strekking: Goede opvoedkundige en godsdienstige strekking.
Schuldbelijdenis en Godsvertrouwen.
Conclusie: Een spanend boek voor jongens van 12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
RIA ONTDEKT ZICHZELF, door Annie Sanders.
Aantal blz. 125; prijs f 1,65; gebonden; meisjesboek 11-13 jr.
Inhoud: Ria's vader is hertrouwd en Ria kan het met haar
tweede moeder niet zo best vinden, hoewel deze zeer goed is
voor Ria en de andere kinderen. Ria gaat een poos het huis
uit, naar tante Marga. Daar komt ze, ook door toedoen van
tante Marga en opa, tot de overtuiging, dat ze wèl van haar
„moeder- kan houden. Later gaat ze weer naar huis en is
alles goed tussen Ria en „moeder-.
Strekking: Liefde kan alles overwinnen.
Conclusie: Een mooi geschreven meisjesboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ALLE VIJF, door B. Overmeer.
Aantal blz. 123; prijs f 1,65; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Wim krijgt op zijn verjaardag een fluit. Na enige
tijd hebben ook. zijn vier vrienden een fluit. Met dit clubje
zal op het Kerstfeest liederen gespeeld worden. De meester
zal meedoen op zijn viool. Wim haalt enkele lelijke streken
uit. Later heeft hij daarover berouw. Alles wordt weer goed.
Strekking: Wie zijn zonden belijdt en laat krijgt vrede.
Conclusie: Een spannend geschreven jongensboek. De stijl is
goed verzorgd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
'T SOPRAANTJE, door D. Menkens-v, d. Spiegel.
Aantal blz. 126; 3e druk; prijs f 1,65; gecartonneerd; meisjesboek.
Greta was bij haar grootmoeder en is daar gebleven tot oma's
dood. Zo verkeerde zij in een andere sfeer dan haar zuster,
Toen zij thuis kwam, bleek dit al gauw, wat soms moeilijkheden onder elkaar gaf. Greta kan echter bijzonder mooi zingen, maar ziekte maakt het onmogelijk haar stem verder te
ontwikkelen.
Conclusie: Een meisjesboek, waarin de karakters goed getekend worden. Het verhaal heeft een goede strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN SCHOOL, door Jac. van Amstel.
Aantal blz. 140; 3e druk; prijs f 1,85; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Henk, die geen „neen- kan zeggen, raakt in moeilijkheden. Krijgt daardoor een harde les en begint opnieuw.
Strekking: De éne zonde brengt de andere mee. Schuldbelijdenis geeft verruiming en rust. Dat is ook de weg om de verkeerde weg te verlaten en een andere weg te kiezen.
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rneinerna's jeugdboeken
een verrukkelijk bezit!
EISEMMERIEM29539

Rijk en overgelukkig voelt een kind zich bij zijn plank vol
Meinema's jeugdhoeken.
Glunderend laat hij in z'n eentje de frisse, vrolijk uitziende boeken
door z'n handen gaan en de prachtige verhalen, komen hem weer voor de geest.
U weet toch wat een groot plezier u een kind doet met een goed boek?

Meinema's jeugdboeken zijn goede boeken:
de talrijke uitspraken van recensenten staan u daar bora voor
als u 't /elf niet reeds hebt opdekt. Ze passen in het christelijk milieu
en de kinderen vinden ze een verrukkelijk bezit
in de prachtige geschenk-uitvoering met de kleurrijke omelegen.

Elk jaar weer verschijnt een reeks nieuwe boeken van bekwame auteurs.
En in de talrijke herdrukken vindt u ket beste van het beste
uit de meer dan 500 jeugdboeken die bij Meinema verschenen zijn.

De catalogus wordt op verzoek gratis toegezonden.
Zij biedt gevarieerde keus. U kunt terecht zowel voor meisjes als jongens,
of ze pas 6 of al 15 jaar zijn. Uw boekhandelaar levert ze u
en desgewenst kunt u ook rechtstreeks bij de uitgever bestellen.

De nieuwe boeken en herdrukken zijn gemerkt met dit teken: >I.

eire
Hippolytusbuurt 4 — Telefoon 01730-24771 — Giro 1850

...ánowsratosESSMEM22259.637,
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Conclusie: Slappe karakter van Henk goed getekend en het
gevaar er van helder laten uitkomen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
OM EEN EEKHOORN, door S. P. Akkerman.
Aantal blz. 40; prijs ?; in slappe omslag; jongensboek, leeftijd
8-10 jaar.
Inhoud: Hein en Sietse vangen een eekhoorn. Hein doet hem
in een mooie, grote kooi. Ze laten hem hun zieke vriendje

Willem zien. Hein voelt, dat hij Wim zijn eekhoorn zou moeten geven. Na een angstig avontuur in een ingestorte grot
belooft hij dit aan God. Tweede Kerstdag brengt hij dier en
kooi met Sietse naar Willem en heeft een mooi Kerstfeest.
Strekking: Kinderen mogen hun zieke vriendjes niet vergeten.
Een offer geeft innerlijke vreugde. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een aardig boekje, al gaat het niet diep.
Eindoordeel: aanbevolen.

Uitgaven van J. P. v. d. Tol Jzn., Dordrecht
DE BEIDE LOGEERGASTEN, door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 23; 2e druk; prijs f 0,60; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
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.
Conclusie: Een echt Hervormingsboekje, en een wonderlijke
ontmoeting van Luther en één van de ketterjagers. Mooi beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOTIAC, HET INDIAANSE MEISJE,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 46; prijs of 1,25; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Totiac is het dochterje van het Indianenhoofd „Vliegende Pijl". Zijn vrouw Minema heeft veel zorg voor haar
kind. Zij beveelt haar knecht Ponitank bosbessen te zoeken
voor haar dochtertje, daar is ze verzot op. De knecht maakt
hiertegen bezwaar, omdat zijn meester hem opdracht gaf
tijdens zijn afwezigheid te waken voor Totiac. Zijn meesteres
haalt hem over te gaan. Op zijn tocht naar bosbessen te zoeken hoort hij een gesprek aan tussen een vijandig opperhoofd
„Grijze Arend". Deze beschuldigt „Vliegende Pijl" van schending van zijn jachtgebied. Hierover boos, beveelt hij zijn
knechten de kleine Totiac te roven, om daardoor haar vader
„Totohank" in het nauw 'te brengen. Tenslotte weet Ponitank
het kind te redden, nadat de strijd beslist is ten gunste van
Vliegende Pijl.
Conclusie: Het is een spannend verhaal. Ponitank is een gelovige Indiaan. Hij verwacht zijn hulp van Massa Jezus. Hierin onderscheid hij zich van zijn heidense meester en meesteres.
Tenslotte weet hij door zijn godsvertrouwen ook Minema te
winnen voor Massa Jezus.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE MARSKRAMER, door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 99; prijs f 2,50; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een geschiedenis van een Vlaamse jongen, genaamd
Floor. Deze ontvangt les bij een dorpspastoor, Justus genoemd. De pastoor is de hervorming in beginsel toegedaan.
Pater Jozefus verdenkt hem. Vooral omdat een marskramer
bij hem geweest is. Tenslotte wordt de marskramer gevangen
en later ook Justus. Op wonderlijke wijze worden zij verlost.
Floor neemt een werkzaam aandeel in de bevrijding. De
veerman van het klooster neemt ook deel aan de bevrijding.
Wanneer Floor met de zijnen thuis komt is zijn moeder gestorven.
Strekking: De geschiedenis bepaalt ons bij de roomse ketterjacht. Op allerlei listige en valse wijzen is de inquisitie bezig
de belijders van Gods Woord te vangen en te doden.
Conclusie: Een spannend en boeiend verhaal. Ook wordt verhaald dat Petrus Dathenus deel neemt aan de bevrijdings-

strijd. Wel meer voor oudere leerlingen geschreven. De uitvoering en papier zijn uitstekend. Vooral voor jeugdbibliotheken bestemd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE MAN MET DE GOUDEN MOND,
door B. J. W. de Graaff.
Aantal blz. 46; prijs f 1,25; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: De schrijver verhaalt ons het leven en werken van de
bekende bisschop van Constantinopel. Op wondere wijze tot
bisschop gekozen door keizer Arcadius, op voorstel van minister Eutropius. De keizerin haat de vurige godsgezant en
weet door geheime lasterpraat te bewerken, dat hij verbannen
wordt, maar door het volk verlost. Tenslotte toch nog verbannen, wanneer de keizerin weer veld wint.
Conclusie: Een mooi verhaal voor jongens en meisjes van
14 tot 15 jaar. Een stukje kerkgeschiedenis uit de eerste eeuwen onzer jaartelling. De kracht van het Evangelie zegeviert
door de prediking van Chrysostomus, de gouden mond.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET MOEDIGE MEISJE, door L. Janse.
Aantal blz. 54; prijs f 1,25; in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 13-14 jaar.
Inhoud: Een historisch verhaal uit Friesland 1572. Beschrijving van een meisje, dat met een broertje en een klein zusje
vlucht voor de Spanjaarden naar Dokkum. Na veel wederwaardigheden toch weer met de ouders verenigd.
Strekking: Goede strekking en ook godsdienstig wel verzorgd.
Conclusie: We worden in dit verhaal herinnerd aan de strijd
van ons volk in de bange dagen van de 80-jarige oorlog.
Tevens was het een geloofsstrijd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET SLAVINNETJE VAN GENERAAL BAKAR,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 103; 2e druk; prijs f 2,50, bij getallen reductie;
gebonden; jongens- en meisjesboek.
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 ontroerend geschreven. Door het geloof
overwint Nunia. Goede, leerzame strekking. Bestemd voor
oudere kinderen en kinderbibliotheken.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE KETTER VAN SINT JOOSLAND, door L. Janse.
Aantal blz. 110; prijs f 2,50; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De geschiedenis brengt ons in de tijd van de Kerkhervorming. Een schaapherder, Lein Delbeke, is gewonnen
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voor de reformatie. Zijn vrouw Tanneke is nog echt de
roomse leer toegedaan. Het dorp Welsinge op Walcheren
wordt een plaatsje, waar velen de nieuwe leer zijn toegedaan.
Pastoor Fabius verliest steeds meer parochianen. Op aandringen van bisschop de Castro vermaant hij inzonderheid
Delbeke en boer Huibert Boom is een van de vrienden van
Lein. Wanneer een geheime samenkomst wordt gehouden bij
een zekere Wannes Klaassen, worden zij overvallen. Enkelen
worden gegrepen, ook de dominee de Hoornse. Door enkele
moedige mannen worden zij weer bevrijd. De onrust is nog
niet over. De beeldenstormers verwoesten de kerk van Welsinge. Door zoveel onrust overstelpt en door onmatig leven
sterft pastoor Fabius. Lein Delbeke is dankbaar voor de rust,
die wederkeert, maar zijn vrouw is nog als een botte duif,
ongevoelig voor de leer der Hervorming.
Conclusie: Een boeiend verhaal voor jongere mensen. De
zuivere prediking van Gods Woord vindt ingang in menig
hart. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid! Alleen uit genade zalig, door het geloof in Jezus Christus. Moge ook onze
jeugd bewaard blijven door Gods Geest in dat geloof.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVE VAN J. H. KOK N.V., KAMPEN
DE SMOKKELAARS VAN OOSTERHORST,
door Joh. Buursink.
Aantal blz. 120; prijs ?; gebonden; jongensboek (boven 14 j.)
Inhoud: Frits van de grenspolitieman en Henk van de smokkelaar sluiten ondanks het verbond van hun vaders een verbond. Als Frits thuis hoort, dat de smokkelaars gepakt zuiden worden, waarschuwt hij Henk. Zelf sluipt Frits 's nachts
het huis uit, verbergt zich in het hooi van een wagenschuur
en redt dan zijn eigen vader. Uit afgeluisterde gesprekken
weet hij, wat Henks vader en grootvader van plan zijn. De
smokkelaars worden met levensgevaar gevangen of gedood.
Strekking: De trouw van twee schooljongens, die verwikkeld
raken in een grote smokkelaffaire. De schrijver is wel op de
hoogte. De strijd van Frits tussen het verraden van zijn
vriend 6f zijn vader is mooi beschreven.
Conclusie: Een spannend boek, maar voor onze Z.S.kinderen
te dramatisch: ze zouden er van dromen. Voor onze jeugd al
te gruwelijke seenes. Dus:
Eindoordeel: niet aanbevolen voor de Z.S.
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dan de opvoeding onder het volk Israël, dit was een natio- gij goede en getrouwe dienstknecht, kom in in de vreugde
nale opvoeding, door de besnijdenis werd het kind opgenomen uws Heeren.
in het Verbondsvolk. Wij zijn nieuwtestamentisch Israël. De
Een aangename bespreking volgde, waarbij ter sprake
doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen, maar de kwam: bronnen voor de vertelling, het probleem moeilijke
opvoeding is niet meer nationaal. Ons volk is niet het Bonds- kinderen, of het a.h.w. inpompen van de godsdienst bij jonge
volk van God, al dienen we gedoopte kinderen wel afzonder- kinderen, bij overdrijving, voor later geen gevaar kan zijn.
lijk te bezien. Doch ons kind heeft pas waarde voor God als Alle vragen werden door ds. van Wakeren uitvoerig beanthet de Heere vreest. Geleerdheid en wereldwijsheid zonder woord. De voorzitter dankt ds. van Wakeren voor het houde vreze des Heeren heeft geen waarde voor God. De taak den van zijn zeer leerzaam betoog en stelt de rondvraag aan
voor de opvoeders ligt dus duidelijk en ook zien we dat kind de orde. Vr. van Driel (Nieuwe Tonge) vraagt of het niet
en godsdienst alles met elkaar te maken hebben. De gods- mogelijk zou zijn eenvoudige kindergebedjes, naar leeftijd, in
dienst is de mens aangeboren. Het is daarom ook fout als wij de lesroosters op te nemen. Het streekbestuur zegt toe een en
haar in de opvoeding niet centraal stellen. Als de ouders het ander te bespreken met het Bondsbestuur.
voldoende vinden, dat hun kinderen drie kwartier per week
Hierna werd gezongen Psalm 103 vers 1, waarna ds. van
catechisatie krijgen en meer niet, is dit zonde tegenover God. Wakeren deze wel zeer geslaagde najaarsstreekvergadering
Wij mogen Gods werk niet beperken. Na de zondeval zijn sloot met dankgebed.
er sporen van het beeld Gods bij de mens overgebleven, er Middelharnis.
J. Erkelens, secr.
is dus in het hart van het kind een aanknopingspunt. Doch
er zijn ook zorgen, het kinderhart is boos. Veel zielkundige
opvoeders loochenen dit feit en men spreekt dan van onschuldige kindertjes, waarvan je kan maken wat je zelf wilt. Gods
Woord leert anders. De algemene openbaring is een zegen
voor het menselijk geslacht. God vergadert hiermede nog zijn
In de boekbeoordeling 1958 in het novembernummer is een
kerk. Men moet echter de algemene openbaring niet over- lelijke fout geslopen. De laatste beoordeling van de firma Calschatten. Het ingeschapen Godsbesef is vervalst. Nu is er lenbach „Panokko" door Anne de Vries op pag. 124 was
echter nog de bijzondere openbaring. Christus is het licht in matig aanbevolen, dit moet zijn: warm aanbevolen.
de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. God
liefhebben is een bijzondere genade, gewerkt door de Heilige Hier volgen nog enige boekbeoordelingen.
Geest. Als dit laatste dan nu alles Gods werk is, wat zullen
wij dan met de opvoeding bereiken? Velen, en onder hen UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH N.V.
velen die zich Christenen noemen, zeggen van niets en daarTE NIJKERK
om laten ze de ziel van het kind verkommeren. Men beperkt
ROZEMARIJNTJE
EN ROOIE PIER,
zich dan tot de vraag: hoe komt ons kind de wereld door?
door W. G. v. d. Hulst
Aan het,beantwoorden van de vraag: hoe komt het de wereld
uit? komt men niet toe. Dit is Gods werk, zegt men en schermt Aantal blz. 106; 8e druk; prijs ƒ 1,55; gecartonneerd; jongensdan met de uitverkiezing. Van menselijke kant lijkt deze rede- en meisjesboek.
nering soms wel logisch, doch men vergeet dan dat ons ver- Inhoud: Rozemarijntje krijgt nieuwe vrienden, een parlevinker,
stand en onze rede ver beneden de Schepper ligt en dat deze een jongen uit een achterbuurt en een oude officier. Rooie
twee nog bedorven zijn ook. De eis Gods lijkt onuitvoerbaar Pier redt haar uit het ijskoude water, waarin ze zich gewaagd
ook voor de Zondagsschoolonderwijzer. De geboden Gods had om het hondje van Freek voor verdrinking te bewaren.
moeten in de kinderziel worden ingekrast, ondanks onze on- Strekking: Rozemarijntje heeft het vermogen recht en onrecht
macht. Ook al faalt onze opvoeding menigmaal, wij hebben van elkaar te onderscheiden. Ze houdt veel van dieren. Gete gehoorzamen aan Gods gebod. Pleiten op Gods beloften. bruik van Heer.
De waarde en de toekomst van het kind is afhankelijk van Conclusie: Prachtig verhaal. Godsdienstige strekking niet zode vraag hoe het tegenover God staat. Onze plicht is het als wij graag zouden zien; te algemeen, te zwak.
de kinderen hierin te onderwijzen. Daartoe moeten wij de Eindoordeel: aanbevolen.
kinderziel kennen. De bijbel leert dat de ziel een geestelijke
MIEKE VAN DE ROZENLAAN,
zelfstandigheid is. Ieder kind brengt een bepaalde ziel met
door Max de Lange-Praamsma
zich mee en ieder kind is belast met de erfzonde. Wij kunnen
er dus niet van maken, wat wij willen.
Aantal blz. 161; 3e druk; prijs f 2,25; gebonden; meisjesboek.
Achtereenvolgens behandelt spr. de ontwikkeling van het Inhoud: Mieke is een meisje, dat nog al driftig is en wel erg
kind. In de eerste periode zijn oog, oor en andere zintuigen veel alleen aan zichzelf denkt. Ook laat ze zich nogal gemaknog passief, al gauw volgt de tweede, het kind gaat zien en kelijk beïnvloeden door anderen. Eerst heeft ze een vriendinhoren. Dit is reeds een belangrijke periode, reeds hier kan netje, dat niet zo'n goede invloed op haar heeft. Ze vergeet
het kind met de godsdienst in aanraking worden gebracht. een ander vriendinnetje, dat ziek is. Later krijgt ze een nieuw
Het gebed van de moeder bij het wiegje, zij leert het kind wat vriendinnetje, een meisje uit Indië. Dan gaat het beter. Verbidden en gebedshouding is. Later komt het woord erbij, alles der vertelt het boek allerlei uit het gezin, waartoe Mieke bein aansluiting op het voorstellingsvermogen van het kind. hoort.
Kinderen zijn geen kleine grote mensen, al menen velen dit, Strekking: Goede opvoedkundige en godsdienstige strekking.
doch het zijn echte kinderen. Hierin ligt ook een waarschu- Conclusie: Aardig boek voor de grotere meisjes.
wing voor het vertellen op de Zondagsschool. Zoals God Eindoordeel: aanbevolen.
spreekt tot ons: „straten van goud, poorten van paarlen", zo
moeten wij tot onze kinderen spreken. Wij moeten voor onze
kinderen de korf niet te hoog hangen. In de volgende periode UITGAVEN VAN N.V. W. D. MEINEMA
TE DELFT
valt het van buiten leren, dit moet niet worden uitgesteld tot
wij tot de jaren des onderscheids zijn gekomen. Indien dit in
DE NIEUWE JURK, door Liesbeth Lems
de jeugd verwaarloosd wordt, is het fundament drijfzand.
Veel van hetgeen wij in onze jeugd geleerd hebben, kan in Aantal blz. 24; prijs f 0,40; in slappe omslag; meisjesboek.
ons later leven voor ons tot troost zijn. Tenslotte is er de Inhoud: Over ongehoorzaamheid van een klein meisje, dat
derde periode, het streefvermogen, het zelf doen, het is dan door onweer tot schuldbelijdenis komt.
onze taak de kinderen te leren in de praktijk toe te passen wat Strekking: Opvoedkundig, gehoorzaamheid aan ouders.
ze geleerd hebben. Alle onderwijs zal ondergeschikt moeten Conclusie: goed boekje.
zijn aan de verzorging van de ziel. De vreze des Heeren moet Eindoordeel: warm aanbevolen.
de gehele opvoeding als een zuurdesem doorvoeden. De bron
MOEDERTJE MIEP, door Ina van Veen-van der Vlies.
voor de opvoeding is de Bijbel, het centrale leervak moet dan
ook de Bijbel zijn. Wij hebben het onze kinderen in te scher- Aantal blz. 190; prijs f 1,25; inslappe omslag; meisjesboek.
pen: Zie Gods eis, zie Gods beloften, zie ook het loon: Wel, Inhoud: Miep heeft een hekel aan leren, ze tekent dolgraag,
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heeft daar gaven voor. In 't gezin is ze echt als oudste een
zorgzaam meisje, dat haar zieke moeder tot steun is. Tenslotte
behoeft ze na het mulo-examen niet meer naar school, maar
mag ze moeder helpen en tekenles nemen!
Strekking: 1. Zonder God is 't leven, hoe mooi ook, toch arm.
2. Schenkt liefde om u heen in 't gezinsleven. Dat bindt! 3.
Liefde overwint. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Een aardig boekje, met spanning geschreven. Voor
zondagsschooluitdeling minder geschikt.
Eindoordeel: aanbevolen.
STRANDING OP DE WESTKUST VAN AFRIKA,
door H. te Merwe.
Aantal blz. 190; prijs f 1,25; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Segher wordt, hoewel gewaarschuwd, toch geronseld
als matroos. Een schipbreuk brengt hem bij de negerbevolking
in Afrika. Hij gaat door veel gevaren heen en komt wonderlijk bewaard thuis.
Strekking: Gehoorzaamheid dient te worden betracht. Zoek
God, vóór het stervensuur komt.
Conclusie: Een goed boek, dat een klimmende spanning biedt.
Voor zondagsschooluitdeling minder goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET FEEST VAN DE ZESDE, door Aart Romijn
Aantal blz. 190; prijs f 1,25; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: De 6e klas gaat een week kamperen. Allerlei wederwaardigheden in verband met het kamperen worden beschreven. Er gebeurt ook een ongeluk in een speeltuin, waar bange
Karel een kind redt voor een klap van de zweefmolen. Nu
wordt hij zelf getroffen. Later ontvangt hij van de vader van
het meisje een beloning.
Strekking: Een boek met opvoedkundige waarde. Christelijke
beschrijving.
Conclusie: Een goed, spannend boek. Het behoort tot de zgn.
Mei-pockets.
Eindoordeel: aanbevolen.
VER VAN HET HEIDEHUIS, door Gerda van Eysden
Aantal blz. 188; prijs f 1,25; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Ireen vindt in het gure Nederlandse klimaat geen genezing. Op uitnodiging van een rijke tante komt zij bij de
fam. d'Arrezzo. Omdat ze daar erg geplaagd wordt, vlucht ze
naar Rome, waar „tante" Corry met haar dochtertje Elsje
wonen. Daar vindt ze een liefderijk tehuis en de begeerde genezing.
Strekking: Spannend, avontuurlijk boek. Ouders warden met
„jij- aangesproken. Uitdrukkingen als: „O, lieve help, ik ga
nog dood van nieuwsgierigheid", zijn niet gepast. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Behalve genoemde bezwaren, godsdienstige strekking zwak. Gods leiding wordt erkend, er wordt gedankt
voor de bewaring Gods. Men kan beter spreken van godsdienstig tintje,
Eindoordeel: aanbevolen.
HUIZE IEPENHORST, door G. Troost.
Aantal blz. 117; 2e druk; prijs f 1,45; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Door ziekte van zijn moeder en vertrek van vader
komt Leo van Dalen in een doktersgezin. Met twee zoons uit
dat gezin, een tweeling, gaat hij naar school en neemt deel
aan hun echte jongensleven.
Strekking: Godsdienstige strekking zeer goed. Na het kwaad
gedaan te hebben, komt echt berouw. Gebruik van Here.
Conclusie: Vlot en mooi verhaal. Jammer, dat de illustraties
niet beter zijn. Die op blz. 93 is bepaald onjuist.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Kerstboekjes van Voorhoeve
De firma Voorhoeve, Den Haag, zond de volgende Kerstboekjes ons toe:
Coby Goedhart: Joop doet een boodschap.
Jan de Weger: Arjan waar zit je.
Cock de Jong: Tjoepie.

Lenie van Riessen: Kees en Mieke.
Maaike Kylash: Marleentje en het zwarte poesje.
Dolf Kloek: Het seinwachtershuisje.
W. Hartog: Annelies is een prinsesje.
P. Terlouw: Het spook van de Bosweg.
G. van Heerde: De rovers van de gele rivier.
Jo Kalmijn: De Club op zolder.
A. Sanders: Joke's gouden tijd.
In de laatste maanden van het jaar komt er heel wat kinderlectuur van de persen af. Op Kerstfeest worden immers
heel wat boeken uitgereikté Ook de firma Voorhoeve draagt
hier een steentje aan bij. Het uitzoeken van kerstboekjes is
een moeilijke bezigheid. Het maakt een groot verschil een
gewoon leesboekje aan een kind te geven of een boekje uit te
reiken op dit feest, waarin iets uitkomt van de boodschap en
de vrucht van deze boodschap, die op Kerstfeest ons verkondigd wordt. Dan zal er wel verschil in waardering zijn. Het
spijt mij dan ook, dat deze boekjes niet voldoen aan de eisen,
die wij gewoon zijn voor deze uitreiking te stellen. De godsdienstige inhoud willen wij graag iets anders zien.
ADVERTENTIES

Wacht niet langer
en bestelt onmiddellijk de
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OSTE RS voor 1959
ROOSTER A voor oudere kinderen
ROOSTER B voor 6,--8 jarigen
ROOSTER C voor de kleintjes
De prijs is 14 cent per stuk
Zodra ze van de pers komen, kan de
verzending regelmatig geschieden.

Bestellingen aan:
HERV. BONDSBUREAU - HILVERSUM

Bestelde U reeds met de zovelen
het nieuwe BIJBELS DAGBOEK

»DOOR GENADE ALLEEN«
Dit dagboek werd wederom samengesteld
door Ds. A. Vroegindeweij te Veenendaal
Ook nu weer werkten 12 predikanten mee en wel:
Ds. J. R. Cuperus te Waddinxveen, Ds. S. van Dorp
te Zeist, Ds. J. v.d. Haar te St. Maartensdijk; Ds. A. de
Hartogh te Amersfoort, Ds. P. J. F. Lamens te Kamerik, Ds. P. P. J. Monster te Gouda, Ds. K. v. d. Pol
te Veenendaal, Ds. J. van Sliedregt te Putten, Ds. L.
Vroegindeweij te Garneren, Ds. W. Vroegindeweij te
Barneveld en Ds. Wr. Vroegindeweij te Bleiswijk.
Prijs f 6,95, gebonden in prachtband.
Aantal pagina's 388.
Bestellingen aan:
DRUKKERIJ—UITGEVERIJ J. BOUT 8 ZONEN
IIIIWEN N.H.
GIRO 177897
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