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Woord vooraf. 

Voor den negenden keer hebben we het voorrecht de Boekbe-
oordeeling van onzen Zondagsscholenbond bij onze leden en 
gebruikers te kunnen aanbieden. 

Het gebruik en de waardeering van deze uitgave nemen jaarlijks 
bij de leiders en leidsters toe. De omvang heeft een aanmerkelijke 
dikte gekregen. Vooral de laatste jaren verschijnen tal van 
Zondagsschooluitgaven, zoodat het voor de opvoeding van de 
Z.S. kinderen een zaak van belang wordt de geschiktste lectuur 
te kiezen. Het personeel van de Z.S. is niet in staat al de uit-
gekomen Kerstuitgaven zelf te lezen en te beoordeelen. De hoe-
veelheid boekjes is daartoe te groot. Onze Z.S. Bond heeft dan 
ook deze moeilijkheid gevoeld en tracht in dezen helpend op te 
treden. Een twinigtal personen, waaronder predikanten, onderwijs-
mannen, leiders e.a. is door ons Bondsbestuur gevraagd en heeft 
gedurende enkele weken druk werk gehad om al de verschenen 
boekwerken te beoordeelen. De namen van deze personen zijn op 
de volgende bladzijde afgedrukt. Ieder boekje is door drie per-
sonen afzonderlijk beoordeeld. Eerst daarna werd een gemeen-
schappelijk oordeel uitgesproken. Zoodoende kunnen onze Z.S. 
van dit werk profiteeren. We brengen deze ijverige recensenten 
hartelijk dank voor hun moeilijken arbeid. De verschillende Uit-
gevers zijn ons zeer ter wille geweest en vergemakkelijkten der 
Commissieleden door tijdige toezending der uitgaven. Ook de druk-
ker verdient als vanouds lof voor de vlugge, keurige afwerking 
en verzending van deze Boekbeoordeeling. We hopen dat alle 
Z.S. zooveel exemplaren van deze Boekbeoordeeling zullen be-
stellen als haar personeel leden telt. 

Mogen we de Z.S. dringend verzoeken alle bestellingen zoo 
vroegtijdig mogelijk te doen? Liefst vóór 1 December a.s. 

De Heere gebiede Zijn onmisbaren zegen over dezen arbeid en 
doe hem tot het geestelijk welzijn der Z.S. kinderen gedijen. 

Hilversum, Nov. 1938 	 M. N. 
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UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH N.V. 
NIJKERK, TEL. 9, POSTGIRO 1639. 

De kleur en de fleur vallen het eerst op, als U de nieuwe Zondagsschool-
boeken van Callenbach ziet. U bent er wel aan gewend, dat elk jaar weer de 
nieuwe collectie vreugdevolle verrassingen brengt en dezen keer worden Uw 
verwachtingen zeker overtroffen. 

Nieuwe methoden en nieuwe technische mogelijkheden hebben Callenbach in 
staat gesteld den omvang en de uitvoering der boeken enorm te verbeteren, zonder 
de prijzen te verhoogen. Deze werden integendeel nog aanmerkelijk verlaagd, door 
een aantrekkelijke „getals-conditie". 

Hoe groot de waardeering voor de uitgaven in vorige jaren ook reeds was, 
de uitgever heeft niet op zijn lauweren gerust of zich met halve maatregelen te-
vreden gesteld. Naast zijn gewone collectie, die belangrijk werd aangevuld, brengt 
hij een geheel nieuwe, n.l. DE ZILVERSERIE. 

Deze serie is werkelijk een evenement op het gebied der Zondagsschool-
uitgaven. Daarmee is hij afgestapt van het speciale formaat van de Kerstboeken. 
Hij heeft „èchte" jongens- en meisjesboeken gebracht, die ook in de oogen van 
de kinderen boven alles uitsteken. 

De Zilverserie, die in drie klassen: rood, wit en blauw is ingedeeld, stelt alles 
in de schaduw, wat tot nu toe aan kinderboeken werd uitgegeven. Daarom zijn 
de prachtige boeken uit deze serie ook zoo buitengewoon geschikt voor geschenk 
bij verjaardagen en huiselijke Kerstfeestviering. 

Hij zou echter geen uitgever van Zondagsschool-boeken zijn, als hij alleen 
oog had voor een mooi en royaal uiterlijk en een lagen prijs. Van de oprichting af 
heeft hij het doel, dat met de Zondagsschool en de Zondagsschoollectuur beoogd 
wordt, vooropgesteld bij de keuze van zijn verhalen. Daarom heeft hij ook dit 
jaar naast de uitvoering bovenal aandacht geschonken aan den inhoud der boeken. 

Hij is daarbij geholpen door voormannen der verschillende Zondagsschool-
vereenigingen, die hem met waardevolle adviezen terzijde hebben gestaan. 

De „Catalogus van Callenbach" zal ook dit najaar een onmisbare vraagbaak 
zijn voor de besturen der Zondagsscholen en hij betwijfelt niet of U zult ook dit 
jaar gaarne met zijn nieuwe boeken kennismaken. Hij vestigt daartoe Uw aan-
dacht op zijn zichtzendingen, die geheel kosteloos kunnen geschieden. De boekjes 
worden keurig verpakt gezonden. 

Extra lage prijzen. Een nieuwe regeling maakt het mogelijk, dat U bij aankoop 
van 5 of meer exemplaren van één titel, voor een extra lagen prijs inkoopt. Boven 
de rubrieken is deze prijsverlaging aangegeven. Nu kunt U dikkere boeken uit-
deden, zonder meer te betalen. 

VIKKIE EN DE WASVROUW, door Riek ter Braake. 

Catalogusno. 1; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.15; 
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Vikkie moet naar Zonnehoek aan de zee, omdat ze een leelijke 
plek op haar arm heeft en er erg slecht uitziet. In Zonnehoek zijn heel wat kin-
deren. Ze wordt vriendin met Klaartje. Zuster Ans leert haar bidden, wat ze 
voor dien tijd nog nooit heeft gedaan. Ook vertelt ze Vikkie van den Heere 
Jezus. Vikkie krijgt nooit bezoek, zooals de andere kinderen. Ze begint daarom 
tenslotte zoo naar haar moeder te verlangen, dat ze Zonnehoek ontvlucht en 
met den trein naar huis wil gaan. Dit lukt echter niet, daar ze geen geld heeft. 
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Piet, de huisknecht van Zonnehoek, komt haar tegen en brengt haar weer terug. 
Er is juist bericht gekomen, dat moeder haar komt bezoeken. Vikkie heeft haar 
veel te vertellen. Ze maakt ook nog het Kerstfeest mee; viertien dagen later gaat 
ze naar huis. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudig, maar oppervlakkig ver-
haaltje. De Kerstfeestviering, die beschreven wordt, staat ons niet aan. Het 
Kerstversje op blz. 19 is niet juist. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in 
plaats van Heere gebruikt. 

Conclusies niet aanbevolen voor Z.S. 

ZO'N JONGEN TOCH, door C. Th. Jongejan-de Groot. 
Catalogusno. 2; aantal blz. 30; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.15; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Karel en zijn zusje Inge zulen meedoen aan een lampion-
optocht. Vader en moeder moeten plotseling naar zieke Oma en nu moeten de 
kinderen thuis blijven. Ze gaan toch 's avonds naar het dorp, omdat ze denken, 
dat vader de optocht vergeten is. Ze winnen een prijs. Bij huis zien ze licht 
boven. Ze denken aan inbrekers en gaan terug. Inge valt en kan niet verder. 
Karel haalt den veldwachter en Trijntje Spoor, een vrouwtje uit het dorp. In-
brekers zijn er niet, maar Lima, de vroegere dienstbode, heeft de kinderen gezocht. 
Intusschen komen de ouders thuis, juist als Inge binnengedragen wordt. Karel 
heeft spijt. Trijntje wijst er hem op, dat hij zonde gedaan heeft en dan is er 
ook wel berouw. Vader wijst op den Heere Jezus, die ook hem helpen wil. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Goed verteld. Christelijke inslag tamelijk 
slap, hoewel niet onjuist. Eigenlijk weinig behoefte aan dit boekje. Nieuwe spelling. 

Conclusie_: matig aanbevolen voor Z.S. 

HELPEN MAAKT BLIJ, door A. Kappers. 
Catalogusno. 3; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.15; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Dit boekje is een van de „Zilver-serie". Een arme weduwe 

wordt als „Malle Marie" door kinderen geschuwd. Wat haar echter zoo „vreemd" 
doet zijn, vernemen we, als Tommie en zijn moeder met haar in aanraking komt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boekje om te lezen: Oordeel en 
veroordeel niet te spoedig. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen. 

EDELSTEENTJE, door M. A. M. Renes-Boldingh. 

Catalogusno. 4; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.15; 
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; Zendings-
geschiedenis. 

Korte inhoud: Het verhaaltje speelt in Indië. Een ouderpaar is blij met het 
eerste kind, een jongen, dien zij Hoemála noemen. 't Blijkt later, dat het kind 
wel geopende oogen heeft, maar dat het blind is. Ze hooren van een Zendeling-
arts, die de oogen genezen kan. Een lange tocht wordt gemaakt. Het gelukt den 
arts om het kind ziende te krijgen. Welk een blijdschap verwekt dat! Bij den 
Zendeling gekomen, vernemen zij van den Toewan Jezus, die de oogen der 
blinden opent. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi geschreven Zendingsverhaal, 
keurig van stijl. 't Is echter meer geschikt voor Zendingslectuur dan voor de 
Kerstuitdeeling. Jammer, dat er meer gesproken wordt over Jezus als arts voor 
het lichaam dan als Redder voor een wereld, die in 't booze ligt. Het zonde-
element wordt zoo niet genoeg belicht. Daardoor wat oppervlakkig. Nieuwe 
spelling. Het woord Heer wordt gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 
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EVA'S ZENDING, door M. Veren. 

Catalogusno. 5; aantal blz. 31; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.15; meisjesboek; geschikt voor een leef tijd van ± 10-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Eva van Runen woont met haar vader op Java. Haar moeder 
is in Indië overleden. Papa van Runen heeft aan z'n vrouw beloofd hun dochtertje 
een goede Hollandsche opvoeding te zullen geven. Hij wordt overgeplaatst, 
verder het binnenland in en nu is de tijd gekomen, dat Eefje naar Holland zal 
gaan. 't Scheiden valt haar moeilijk, temeer daar ze geen prettige herinneringen 
heeft overgehouden van hun laatste bezoek aan haar grootouders, bij wie ze 
haar thuis zal hebben. De overtocht maakt ze met mevrouw Dupré, van wie ze 
veel gaat houden. In Holland wordt ze hartelijk begroet door opa, maar opoe 
,,begrijpt" haar kleinkind niet. 't Doet haar vooral pijn, dat ze niets van haar 
Mary er weer in terugvindt. Botsingen blijven niet uit — opa bemiddelt steeds. 
In de Kerstvacantie „vinden" opoe en Eefje elkaar. Vader komt naar Holland, 
maar Eva blijft bij haar grootouders om de plaats in te nemen, die moeder had 
leeggelaten. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Aardige karakterbeschrijving van een stug 
pleegkind: „Het goede" overwint in Eva. Jammer, dat het godsdienstig element 
zoo oppervlakkig is. De typeering van de Kerstgeschiedenis en de beschrijving 
van de Kerstfeestviering kunnen ons niet bevredigen. Waarom „grote mensen-
preek"? Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. De kerstboom wordt 
verheerlijkt. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

IKE'S GEHEIM, door C. Th. Jongejan-de Groot. 

Catalogusno. 6; aantal blz. 44; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-42 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Moeder heeft Ike een groot geheim verteld. Er zal een kindje 
geboren worden. Het wiegje en de kleertjes zijn al klaar. Alle voorzorgen ziet 
ze nemen. Vader wordt echter werkeloos en door een brand gaan wiegje en 
kleertjes verloren. Ike is daarover bedroefd en bidt den Heere om een andere 
wieg. In het ziekenhuis wordt een zusje geboren gelijk met het prinsesje. Daar-
door wordt een mooie wieg met kleertjes thuisgebracht door enkele dames. Wat 
een blijdschap, als moeder uit het ziekenhuis komt en dat alles ziet. Vader krijgt 
ook weer werk. Den Heere wordt dank gebracht door allen voor zooveel zege-
ningen. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Een mooi boek voor onze meisjes. Het heeft 
zeker opvoedkundige waarde voor de ouders, hoe de kinderen in te wijden in 
een te verwachten blijde gebeurtenis. Kinderlijk geloof juist geteekend. Voor 
Kerstfeestviering geen Kerstboom noodig. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

STEFFIE'S VRIENDIN, door Marijo. 

Catalogusno. 7; aantal blz. 46; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Grietje, de vriendin van $teffie, moet al vroeg voor het huis-
houden zorgen, omdat haar moeder gestorven is. Ze heeft veel steun aan vrouw 
Stoet, die erg vriendelijk en goed voor haar is. Grietje's vader trouwt opnieuw. 
Dat geeft een heele verandering. Nu moet Grietje ook wat gaan verdienen. Een 
gewone dienst kan ze niet krijgen. Dan maar naar de fabriek. Wat zag ze daar 
tegen op. Ze kan eerst niet zoo gemakkelijk wennen. Het gaat er nogal ruw naar 
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toe. Maar ze sluit vriendschap met Ant, die uit een ongodsdienstig gezin komt. 
Ze komt zelfs bij Grietje op bezoek en gaat mee naar de kerk. Dan komt in de 
Paaschvacantie Steffie weer logeeren. Dan komt in de Paaschvacantie Steffie 
weer logeeren. En wat het mooiste is, Grietje mag bij Steffie's moeder dienstbode 
worden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje, waar veel uit te leeren valt. 
Grietje komt er na veel angst en gebed toe om Ant te vragen niet te vloeken. 
Ze neemt Ant mee naar de kerk. Ze doet dus aan evangelisatie-werk. Griet is 
eerlijk en trouw. Maar zou het werkelijk zoo gemakkelijk zijn om iemand, die 
gewoon is naar de bioscoop te gaan, voor den dienst des Heeren te winnen? De 
schrijfster behandelt deze zaak op zeer oppervlakkige wijze. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

IVIIEKE'S ZINGENDE MUIS, door G. Versloot. 

Catalogusno. 8; aantal blz. 46; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.25; 
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-10 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: De zingende muis is een huismuis, die Mieke. een echte dieren-
vriendin, 's avonds een keer hoorde trippelen en later door Mieke's moeder in 
een schoenendoos gevonden werd. Het beest blijft daar erg netjes zitten en laat 
zich door Miekeverzorgen, die erg met zoo'n ongewone muis in de weer is. Het 
mooiste is, zij maakt een eigenaardig geluid bij oogenblikken. Vandaar de naam 
„zingende muis". De muis wordt een bezienswaardigheid van het stadje, de 
meester komt er ook aan te pas en eindelijk blijkt, dat zij ziek is en door een 
gezwel aan de luchtpijp dat wonderlijke geluid maakte. De muis vertrekt naar 
de Veeartsenijschool. Einde. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Neen, uit de korte inhoud kan men wel 
lezen, dat wij geen groote bewonderaar van dit boekje zijn. Dat Mieke een echte 
dierenvriendin is, is goed, maar dat Mieke van plan is 's avonds aan de muis 
te vertellen, dat je nooit alleen bent, maar God altijd bij je is, wekt meer de lach-
lust op dan dat het ons voor haar inneemt. Een lieve Heer-gebedje past in dit 
raam. Ten slotte de manier, waarop de kinderen van 7 en 8 jaar met elkaar 
praten, heeft veel weg van meisjes van 15 en 16 jaar. Nieuwe spelling. Het 
woord Heer in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

TWEE JONGENS OP DE HEI, door Nel van der Vlis. 

Catalogusno. 9; aantal blz. 46; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.25; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Dit boekje is een nummer van de „Zilver-serie". Er wordt 
in verhaald, hoe Klaas, een jongen, die op de hei woont, zich vermaakt met zijn 
logé Willem, een stadsjongen. Vroolijk is hun spel, maar in onbezonnenheid zijn 
ze oorzaak, dat er groote angst komt als de geit is weggeloopen. Ook vader en 
moeder geraken in onrust als beide jongens zoo lang wegblijven, daar ze niet 
durfden thuiskomen. Tenslotte komt alles op een verrassende wijze tot een blij 
einde. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Voor jongens zeer geschikt. Beschrijving 
van die twee jongens met hun ervaringen moet geprezen worden. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

DRIE VRIENDINNEN MET KERSTVACANTIE, door Sophie Woudts. 
Catalogusno. 10; aantal blz. 43; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

ƒ0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van =I: 10-12 jaar; algemeene 
strekking. 



10 

Korte inhoud: Loek en Annie Versteeg gaan met hun vriendinnetje Heddy 
van Zanten bij hun grootmoeder in de Kerstvacantie logeeren. Oma kan ook 
zoo mooi vertellen. Ze spelen nogal eens met de jongens van de overburen. 
Samen maken ze een poppenhuis. Dit poppenhuis, dat de meisjes zoo graag ieder 
voor zich zelf gehad wilden hebben, wordt ten slotte naar een arm gezin ge-
bracht met een ziek meisje. Oma had het gevuld met levensmiddelen. Heddy, niet 
gewend een offer te brengen, is er erg verdrietig onder. Dan maken de anderen 
een nieuw plannetje om er voor Heddy ook nog één te maken. Dit sturen ze 
naar haar moeder. Als ze thuis komt, ziet ze de verrassing. Ze gaat nu ook nog 
met haar moeder alleen bij Oma logeeren. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De strekking van dit boekje is: voor een 
ander wat over te hebben, ja een offer weten te brengen. Dit wordt in verband 
gebracht met hetgeen de Heere over had voor zondaren. Maar de manier, waarop 
deze dingen behandeld worden, is wel zeer oppervlakkig. Daar had meer nadruk 
op gelegd moeten worden, dat zelfzucht zonde is, dat dit opkomt uit ons booze 
en verdorven hart. De rijke zin van het Kerstgebeuren komt in dit boekje niet uit. 
Nieuwe spelling. 

Conclusies matig aanbevolen. 

DOMKOPJE, door Heleen. 

Catalogusno. 11; aantal blz. 107; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.40; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Trudie van Kolven kan niet best leeren. Dat is verdrietig. 
Ze wil wel, maar ze kan niet. Doordat ze dom is, voelt ze zich minderwaardig 
tegenover haar vriendinnetjes, vooral tegenover Ans, die uit de stad komt en 
die zoo „bij-  is. Toch is zij, Ans, een kind zonder gevoel, terwijl Trudie juist een 
liefhebbend hartje heeft. Wanneer anderen de les kenden, bleef zij steken en 
dan klonk het steeds in haar binnenste: „jij kunt toch niets." In de nieuwe juffrouw 
van de Zondagsschool vindt zij steun. Die weet op de juiste manier met haar 
om te gaan. En dan ziet Trudie, dat zij ook talenten heeft. Hoewel zij voor-
waardelijk is overgegaan, mag zij toch blijven, daar juffrouw v. d. Zande haar 
flink heeft bijgewerkt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Met zeer veel genoegen hebben we dit 
mooie meisjesboek gelezen. De karakters der meisjes zijn juist geteekend. Al was 
zij „Domkopje-  genoemd, Trudie is een meisje, dat zelfs meer dan één talent 
bezat. Zij leert dan ook tevreden te zijn met de talenten, die God haar geschonken 
heeft. Ze begeert niet meer om knap te zijn of te worden, maar haar talenten op 
de juiste wijze te gebruiken. Het boek heeft opvoedkundige waarde en de waarde 
van het gebed komt goed tot zijn recht. De Kerstboom liever niet in onze kringen. 
Deze tweede druk heeft een mooier band. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

DE KERSTVACANTIE VAN DE KORTENAERTJES, 
door C. Th. Jongejan-de Groot. 

Catalogusno. 12; aantal blz. 90; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.40; 
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: De kinderen van dokter Kortenaer mogen gaan logeeren in 
Amsterdam bij een tante. Hier ontmoeten zij ook een neefje uit Indië. Het is een 
tenger kereltje, dat door ziekte van zijn moeder eenigen tijd in Holland moet 
blijven. Het neefje ziet er geheel anders uit dan zij zich hebben voorgesteld. Geen 
flinke jongen, maar een verkleumd, tenger ventje, dat heimelijk treurt over het 
gemis van zijn ouders en het pas verlaten warme land. Nom zoo heette het 
neefje, lijkt den Kortenaertjes erg kinderachtig toe, zij beseffen n.l. niet hoe het 
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kind treurde. Zij maken hem tot het middelpunt van hun plagerijen. Tenslotte is 
het mede door hun schuld, dat Nono ernstig ziek wordt en het meegebrachte 
aapje wegsnapt en verstijfd van koude in de dakgoot gevonden wordt. Gelukkig 
worden Nono en het aapje beiden weer beter. De kinderen worden door hun 
tante en later door hun ouders ernstig onder handen genomen en zij leeren hun 
schuld met schaamte inzien en belijden. Later komt het neefje bij hen logeeren en 
nu is alles anders. Ze leeren het ventje beter kennen en waardeeren hem en 
plagen, neen, dat zullen ze nooit weer doen. 

Algemeene op- of aanmerkingen De omslag is prachtig. Onderhoudend is 
dit boek verteld. Als zoodanig een voorbeeld. Vervelend alleen zijn die branie-
achtige woorden van de jongens. De ouders doen ook mee aan die overdreven 
taal, b.v. blz. 10 „nieuws hooren, waar je van omvalt". Trouwens, erg bewonde-
ren kan ik de jongens toch niet, hun houding tegenover Nono is grof. Daartegen-
over staat, dat hun berouw oprecht is. Maar waarom hier niet gewezen op ver-
nieuwing des harten? Het Christelijk karakter van dit boek wordt het best ge-
karakteriseerd door de Kerstviering. Eerst cadeautjes, dán de Kerstboom en dán 
de Kerstgeschiedenis. Waar vinden wij toch eens een krachtig getuigenis van 
de onmisbaarheid van Christus als Borg? Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

'T LEGE HUIS, door M. A. M. Renes-Boldingh. 
Catalogusno. 14; aantal blz. 94; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Bob van Aken zal niet zijn ouders weer naar Indië vertrekken. 
Hij zal al zijn speelgoed verloten. Dat geeft groote opwinding onder de jongens. 
Flip heeft de autoped, maar ruilt deze eerste prijs met de poes, die jas ten deel 
valt. Flip is een dierenvriend. Nu doet hij iets leelijks. Op school heeft hij straf 
gehad en komt in een booze bui thuis. Dat wordt er niet beter op als Moeder ook 
al weg is. Hij gaat nu gooien met steenen naar de bloemen. Onwetend raakt hij 
de poes, die een groote wond in de hals heeft. Het gewonde dier gaat naar het 
leege huis van de familie v. Aken. De jongens spelen in dat leege huis, maar 
worden overrompeld door de komst van den eigenaar. Flip verstopt zich en vindt 
de poes in de kelder. Moeder is echter erg ongerust over Flips wegblijven. Einde-
lijk vinden ze hem. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Wel een aardig jongensboek, maar het 
spreekt soms een taal, die wat onwennig aandoet. Het godsdienstig element is 
oppervlakkig. Er wordt echter weinig over godsdienst gesproken. Nieuwe spelling. 
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

EEN BANGE AVOND, door D. C. Steinfort. 
Catalogusno. 22; aantal blz. 16; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.08; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Drie kinderen moesten alleen thuis blijven. Zij schrikken echter 
zoo hard, omdat zij wat hooren in de keuken, dat ze de straat oploopen en naar 
hun moeder veilen gaan, die bij hun zieken opa op bezoek is. Ze verdwalen. 
Wat een angsten staan ze uit. Een politie-agent vindt hen en brengt ze thuis. 
Wat zijn ze dan allemaal blij en dankbaar. 

Algemeen op- ot aanmerkingen: Een spannend verhaaltje, waar de ouders 
uit kunnen leeren, hoe onverantwoordelijk het is kleine kinderen alleen thuis te 
laten! Godsdienst komt er niet in voor. Toch had de schrijfster aan het slot een 
mooie gelegenheid om wat dieper in te gaan op de bewarende Hand des Heeren, 
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die over de kinderen uitgestrekt was. De woorden zijn in lettergrepen verdeeld. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

FLODDERMIEKE, door M. Veren. 

Catalogusno. 23; aantal blz. 16; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.15; 
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Het verhaaltje handelt over Mieke de Bruin, een arm meisje. 
Haar vader vertoeft vier jaren in de gevangenis, omdat hij in drift iemand bijna 
had vermoord. Vrouw de Bruin moet nu op de fabriek werken om haar gezin 
te kunnen onderhouden. Zij verdient echter slechts weinig en daarom draagt 
Mieke armoedige kleertjes. Hierom is het, dat de kinderen haar Floddermieke 
noemen. Gelukkig maar, dat de familie Velders Mieke's kinderleed weet te ver-
zachten. Door deze familie wordt Mieke meegenomen naar het Kerstfeest, wat 
hier helaas een Kerstboornfeest schijnt te zijn. Mieke fleurt hierdoor geheel op 
en zij vraagt het kindje Jezus om vader weer terug te brengen. Vader komt ten-
slotte vroeger thuis dan men gedacht had en het is voor Mieke een groote ver-
rassing. Nu worden zij weer zoo gelukkig als vroeger. Mieke krijgt weer betere 
kleeren en vader is geheel veranderd. Nooit heeft Mieke geweten, dat hij in de 
gevangenis gezeten heeft. Gelukkig maar. 

Algemeene op- of aanmerldngen: Het verhaaltje is goed geschreven, vooral 
het begin zal de kinderen bezig houden. De strekking van de vertelling is: den 
Heere Jezus mag men alles vragen. Dat komt ook uit, want vader komt thuis 
op Mieke's gebed en als zij bidt om hulp voor Tinuske gebeurt dit ook. Dat wij 
het niet aanbevelen ligt hierin, dat er wonderlijk omgesprongen wordt met dit 
bidden. „Kindje Jezus" bidt Mieke! De platen vind ik niet mooi, zullen de kinderen 
de plaat op blz. 11 begrijpen? Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt soms 
gebruikt. De kerstboom doet dienst. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

DE MOOIE PENHOUDER, door H. Schouten. 

Catalogusno. 28; aantal blz. 24; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.12; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Piet van Beek heeft een mooie penhouder gekregen. Zoo'n 
mooie zouden de andere jongens ook graag willen hebben. Kees van Drie vraagt 
het aan zijn moeder, maar daar heeft moeder geen geld voor. Wat een verdriet 
voor Kees. Hij vindt echter een stuiver. Hij vertelt het aan niemand en koopt de 
begeerde penhouder. Toch is Kees niet gerust. Hij heeft in de kerk over Achan 
hooren preeken. Hij wordt ongerust. Zou hij ook een dief zijn? Eindelijk bekent 
hij alles en geeft de penhouder aan zijn broertje, die na een ernstige ziekte weer 
beter wordt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje heeft een goede strekking. Het 
laat ons zien het berouw van Kees over de zonde van diefstal. Echt berouw leert 
om vergeving vragen. De godsdienstige inhoud is goed. De woorden zijn in letter-
grepen verdeeld, wat voor de kleintjes het lezen vergemakkelijkt. Nieuwe spelling. 

Conclusie aanbevolen voor Z.S. 

TOCH NOG VERENIGD, door H. Schouten. 

Catalogusno. 34; aantal blz. 32; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.16; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Moeder van Velzen is erg ongerust. Haar man is kapitein op 
een zeeboot. Ze wacht hem al enkele dagen thuis. Maar ten slotte komt het 
bericht, dat het schip vergaan is. Ze wordt van smart zenuwziek. Haar eenigst 
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kind, Ida, komt nu bij haar broer op een kasteel. Ina's oom is ongeloovig. Ina  
sluit al gauw vriendschap met het gezin van den tuinman, een geloovige man. 
Wanneer op een Zondag de tuinman de lanen niet in orde wil brengen, krijgt 
hij ontslag. Ina's oom komt er echter op terug, wanneer hij Ina hoort bidden. 
Ondertusschen wordt mevrouw van Velzen weer beter. Ook zij neemt haar intrek 
bij haar broer. Hoe groot is echter de verrassing, wanneer het bericht komt, dat 
de kapitein nog leeft. Wat zijn ze gelukkig en dankbaar als zij weer bij elkander 
zijn. God had wonderlijk voor hen gezorgd. 

Algesneene op- of aanmerkingen: Een goed boekje voor onze meisjes. Ina 
doet in al haar eenvoud prachtig evangelisatie-werk. En dat onopzettelijk. Zij 
leeft ook bij haar ongeloovigen oom, zooals zij thuis opgevoed is. Daar zit een 
goede strekking in. Nieuwe spelling. De plaatjes zijn niet mooi. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

ALLEMAAL KATJES, door W. G. v. d. Hulst. 
Catalogusno. 64; aantal blz. 48; 6e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van *-±. 6 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Liesje en Miesje, twee kleine poesjes, gaan samen op reis. Ze 

verdwalen tenslotte in den grooten tuin van den dokter. In het huis van den 
dokter eten ze van de pudding en gooien een bord en een pijp kapot. Koosje en 
Toosje, de eigenaresjes van de poesjes, zijn hun poesjes kwijt. Eerst gaan ze 
in den tuin zoeken. De dokter, die intusschen thuis is gekomen, denkt dat Koosje 
en Toosje alles hebben stukgegooid en verknoeid. 's Nachts ontdekt de dokter 
de poesjes en nu begrijpt hij alles. Den volgenden morgen krijgen de meisjes hun 
poesjes terug. Toosje en Koosje gaan den dokter een nieuwe pijp brengen. „Alle-
maal katjes'', zegt hij. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een leuk verhaaltje met echt kinderlijke 
sfeer. Maar ook hier is het godsdienstig element heel zwak. Daarom zijn deze 
boekjes van v. d. Hulst niet geschikt voor onze Z.S. Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

DE WILDE JAGERS, door W. G. v. d. Hulst. 
Catalogusno. 66; aantal blz. 48; 5e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.30; jongens,  en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7,-9 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Drie jongens maken jacht op een poesje, dat van een ziek 
meisje blijkt te zijn. Een ander poesje van haar is ze kwijt. Ze is erg verdrietig. 
Maar na allerlei avonturen vinden de drie jongens een poesje, dat door een val 
zijn pootje gebroken heeft. Ze ontmoeten den dokter, die hen meeneemt in zijn 
auto en juist bij dat meisje een visite ging maken. Nu komt alles uit. Ze zijn niet 
elkaar overgelukkig. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt kinderlijk geschreven boekje, 
zooals we van Van de Hulst gewend zijn. Maar de godsdienstige strekking is 
zeer oppervlakkig. Dit laatste is voor ons van te groot belang, dan dat we zulke 
boekjes, hoe goed geschreven ze overigens ook mogen zijn, kunnen aanbevelen. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

VAN DRIE DOMME ZUSJES, door W. G. v. d. Hulst. 
Catalogusno. 73; aantal blz. 48; 5e druk; gecartonneerd: geïllustreerd; prijs 

f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van -± 6-7 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Miep, Betteko en Saartje gaan met hun kleine broertje Jopie 
het Bosch in. Ze komen bij een hek, dat op een kiertje openstaat. Dit hek geeft 
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toegang tot den grooten tuin van den baron. Ze gaan in dezen tuin nu wilde 
aardbeien zoeken en raken op die manier Jopie kwijt. De baron, die gaat wande-
len, ziet Jopie en neemt hem in z'n karretje mee naar het kasteel. Nettie, een 
ziek meisje, vindt Jopie erg leuk. De drie meisjes komen ook bij het kasteel en 
zijn natuurlijk erg blij, dat ze hun broertje weer terughebben. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Op meesterlijke wijze weet Van de Hulst 
altijd weer de juiste toon te pakken voor onze kleinen. Jammer, dat in zijn boekjes 
geen godsdienstige strekking wordt aangetroffen. Even een gebedje tot den 
„lieven Heer" en daarmede is het gedaan. Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

NOOIT EEN ANDERE VRIENDIN, door Johanna Breevoort, 

Catalogusno. 77; aantal blz. 59; 4e druk; geïllustreerd; prijs ƒ 0.30; meisjes-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 10--12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Annet en Magda zijn trouwe vriendinnen. Ze wonen naast 
elkaar en ook hun vaders zijn oude vrienden. Magda is eenig kind, maar Annet 
is uit een groot gezin, Magda's vader gaat aan het andere einde van de stad 
een groentenzaak beginnen. Vader en moeder werken heel hard om maar veel 
te verdienen. Zelfs blijft de zaak 's Zondags open en zoo komt het geestelijk 
leven erg op den achtergrond. Annets ouders blijven eenvoudig en trouw aan hun 
belijdenis. Annet en Magda zoeken elkaar telkens op, maar als een ander vrien-
dinnetje zich bij Magda indringt, verflauwt de vriendschap. Tijdens haar ziekte 
verlangt Magda erg naar Annet en haar familie. Tenslotte komt Ivlagda bij Annet 
om weer op te knappen. De vriendschap tusschen de ouders wordt ook hersteld 
en zij leeren inzien, hoe zondig hun schrapen naar geld is. Beiden willen nu weer 
den Heere zoeken. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Te laat kwam dit boekje vorig jaar in ons 
bezit. Het is een vierde druk. Daar het stellig voor uitdeeling aan te bevelen is, 
nemen we het nu in de Boekbeoordeeling op, want het is een frisch geschreven 
verhaal. De godsdienstige strekking is eenvoudig en goed. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

HET DRIESPAN SLAAGT, door Francina. 

Catalogusno. 79; aantal blz. 69; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.30; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Hein de Wit komt na het behalen van het Mulo-diploma op 
het kantoor, waar zijn vader werkt. Door zijn ijver krijgt hij spoedig opslag. 
Een vriendje, Henk Bouter, die al wat langer op hetzelfde kantoor is, maar slecht 
werkt, is jaloorsch. Van het geld, dat Hein onder zijn beheer heeft, neemt Henk 
j` 25 weg, alleen opdat Hein een standje zal krijgen. Henk is tegen Hein erg on-
vriendelijk. Toch probeert Hein, op aandringen van zijn vader, Henk te winnen 
door liefde. Dat lukt eerst niet. Als Henk zijn voet verstuikt heeft en dus niet 
naar de avondschool kan, komt Hein bij hem leeren om hein te helpen. Dan krijgt 
Henk berouw en vertelt alles. Hij geeft ook het geld terug. Hein is woedend, 
maar vader wijst hem op onze plicht de zonden te vergeven. Daarna kan hij 
Henk vergeven en nu wordt alles weer goed. Tenslotte slagen de 3 vrienden 
voor hun examen. 

Algemeens op- of aanmerkingen: Dit boek bereikte ons vorig jaar te laat 
om opgenomen te worden in de Boekbeoordeeling. Het is een boekje met een 
goede strekking. De moeilijkheid van het vergeven van de zonde van den naaste 
komt duidelijk uit. Wat de illustratie betreft is het boekje slecht verzorgd. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 
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HANS IN 'T BOS, door W. G. v. d. Hulst. 

Catalogusno. 81; aantal blz. 59; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Co en Mien, Gerrie en Toos gaan iederen dag door 't bosch 
naar school. Bij het huisje van Miene-Meu spelen ze altijd even met kleine Hans, 
het kleinzoontje van Miene-Meu. Lange Kees, de tuinmansjongen van den burger. 
meester, houdt ervan, de meisjes te plagen. Toch is hij hun goede vriend. De 
booze boschwachter houdt niet van kinderen. Hij denkt maar, dat de meisjes 
kwaad doen in het bosch en dan zit hij ze wel eens na. Wat een angst hebben 
ze dan. Wat een verdriet ook als kleine Hans zoo erg ziek wordt. Gelukkig wordt 
Hans weer beter. Dan mag Hans met de meisjes mee naar school. En de burge-
meester geeft den boschwachter een standje. Hij mag de kinderen niet meer bang 
maken. Ze mogen zelfs door het verboden laantje voortaan. Dan zijn ze heerlijk 
vroeg op school. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje. Het zal onze meisjes 
wel bevallen. V. d. Hulst laat de kinderen Heer en de groote menschen Heere 
zeggen. Niet duidelijk. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

DE ZENDINGSVRIENDINNEN, door Agnes van Driel. 

Catalogusno. 112; aantal blz. 96; 1e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud Op de handwerkles wordt een plan in elkaar gezet om wat 
te maken voor de zendingstent op den zendingsdag. De meisjes zijn erg enthousi-
ast. Maar Anna is er verdrietig onder. Ze hebben het thuis bij haar niet breed 
meer. Haar vader is schipper. Maar er wordt zoo weinig meer verdiend. Samen 
met haar broer bedenkt ze echter wat aardigs, dat weinig kost. Met behulp van 
gedroogde bloemetjes maakt ze een schemerlampje. Het wordt prachtig. Alles 
wordt opgestuurd en Anna's inzending vindt men het mooist. Dan wordt het 
plan geopperd om allemaal naar den zendingsdag te gaan. Dit vindt algemeene 
instemming. Met het schip van Anna's vader gaan de meisjes en de jongens van 
de hoogste klassen en verder allerlei belangstellenden naar den zendingsdag. 
Dat wordt een mooie dag. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzaam boekje voor de meisjes. 
Kinderlijk en spannend geschreven. Het leert de jeugd bovendien vroeg mee te 
leven en mee te werken met het zendingswerk. De godsdienstige toon is goed, 
hetgeen helaas niet van alle boekjes gezegd kan worden. Nieuwe spelling. De 
illustraties hadden beter kunnen zijn. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL, door W. G. v. d. Hulst. 

Catalogusno. 118; aantal blz. 90; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Dit boekje is een vervolg van „Rozemarijntje-. We maken 
weer kennis met dat leuke, vrijmoedige meisje, dat ieder door haar manier van 
optreden voor zich wist te winnen. Ook in dit werkje, waar ze voor het eerst 
naar school gaat, wordt weer heel wat beleefd. Reeds den eersten morgen is de 
geheele klas in de war, stel je b.v. voor een geheele klas, die schuitje zit te varen. 
Ries, een bang ventje, wordt door haar beschermd en vrijmoediger gemaakt. 
Leuke oogenblikjes worden er door deze twee doorgemaakt, ook in de klas. Tot- 
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dat ze op zekeren dag strafwerk krijgen. Inplaats dat Rozemarijntje de cijfers 
acht opschreef, had ze er allemaal leuke popjes van gemaakt; enfin, verschillende 
leuke momenten worden vervolgens beschreven. 'W e denken b.v., om er nog 
een te noemen, aan dat oogenblik, dat ze met een heel klein biggetje thuiskomt 
en dit dan legt op de schoot van een logé, welke niet minder dan een Commis-
saris van de Koningin is! Gelukkig is deze een kindervriend en moet er hartelijk 
om lachen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje van v. d. Hulst, zooals we 
het meer gewend zijn. Echt kinderlijk, eenvoudig en leuk. Van het begin tot het 
einde heeft de schrijver de kinderen te pakken. De geschiedenis van het biggetje 
en de Commissaris lijkt ons wel wat onwaarschijnlijk. Zou werkelijk een Com-
missaris een varken op zijn schoot nemen? Hoewel we gaarne de boeken van 
dezen kinderschrijver aanbevelen, vinden we het toch jammer, dat deze geen 
rekening houdt met den wensch van zeer velen om n.l. het woord „Heer-  te 
gebruiken. Het bandje is keurig en fleurig. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

ANDA, DE DUINHEKS, door Marijo. 

Catalogusno. 123; aantal blz. 111; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; 
prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 
jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Vijf jongens spelen in dit boek een rol. Doch de voornaamste 
figuur is Anda, de duinheks. Deze is in een armelijke hut in de duinen komen 
wonen. De jongens hadden deze hut ontdekt, toen een zusje van een der jongens 
was verdwaald, dat door Anda in de hut was genomen. Dit werd aanleiding, 
dat Anda in huis bij den dokter kwam. Anda, zoo zonderling in haar gedragingen, 
had een groot leed. Zij had een jongen, die op een schip gegaan was. Dat schip 
was vergaan. Ieder meende, dat haar jongen verdronken was, maar zij hoopte 
altijd op zijn terugkeer. Haar jongen was in Florida aan land gespoeld en door 
een rijken planter in huis genomen. Door middel van de radio-omroep werd 
bekend, dat Gerrit gezocht werd. Eindelijk kwam hij terug en zagen moeder en 
zoon toch elkaar weer. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig jongensboek, waar onze jongens 
van zullen smullen. De stijl is goed. Alleen op blz. 34 van onder dat „Onze 
lieve Heer" bevalt ons minder goed. Godsdienstige strekking goed. Wie bijna 
door ellende wordt verteerd en vertrouwt op God, zal niet beschaamd worden. 
Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt op blz. 34. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

'T WAS MAAR EEN SNEEUWBAL, door Phé Wijnbeek. 
Catalogusno. 131; aantal blz. 103; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.50! jongensboek; geschikt voor een leef tijd van ± 12,-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: De jongens op school mogen Toontje Spaan niet erg. Hier-
door ontstaat een scheeve verhouding in de klas van Mijnheer Verweij. Tom 
krijgt eenerzijds onverdiend straf. Tom die reden dreigt het feestje in die klas 
voor Tom op niets uit te loopen. Er komt nog een gunstige wending door de 
bekentenis van Toontje. Maar er gebeurt iets leelijks. Zeven jongens pakken 
Toontje met sneeuwballen gooien zoo aan, dat deze ernstig ziek wordt. Tenslotte 
komt het toch nog weer eenigszins in orde. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een jongensboek met opvoedkundige waar-
de. De godsdienstige strekking is minder gelukkig te noemen. Uitdrukking van 
„lang zal-ie leven", minder geschikt. De zonde van jaloezie is keurig weergegeven. 
Behoudens de opmerkingen aanbevolen. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 
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MAARTEN PIETERSZ. VAN DER MEY, door Chr. de Bouter. 

Catalogusno. 133; aantal blz. 107; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vaderland-
sche geschiedenis. 

Korte inhoud: Alkmaar wordt belegerd door de Spanjaarden, maar dapper 
verdedigd door Allunaar's burgerij, bijgestaan door een geuzenleger. In de stad 
is groote ongerustheid. Maar toch houden ze moed, zich biddend op God ver-
latend. De aanvallen van de Spanjaarden zijn hevig, maar de Heere is met de 
belegerde stad. Toch schijnt het, alsof ze het niet houden kunnen. Eén mogelijk-
heid is er nog: de dijken kunnen doorgestoken worden. Om dit te bewerkstelligen 
onderneemt van der Mey een zeer gevaarlijke tocht. Hij weet zelfs den Prins te 
bereiken. Maar dan komt er ook uitkomst. Op bevel van den Prins moeten alle 
dijken doorgestoken worden. De vijand is nu gedwongen af te trekken. Hoe dank-
baar is dan Alkmaars bevolking. De Heere heeft hen verlost. Van Alkmaar begint 
de victorie. 

Algeineene op- of aanmerkingen: Een spannend verhaal uit de bange wor-
steling van onze vaderen om de vrijheid. Het is goed, dat de jeugd er van weet, 
wat het onze vaderen gekost heeft zich aan het Spaansche, dus Roomsche, juk te 
ontworstelen. De schrijver laat telkens uitkomen, dat deze strijd alleen in het 
geloof gestreden kon worden. De godsdienstige strekking is goed. De stijl is wel 
zoo nu en dan erg gezwollen. Nieuwe spelling. De illustraties niet onberispelijk. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

JAAP VLOOG LIIT, door Jac. Hazevoet. 

Catalogusno. 137; aantal blz. 125; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs .ƒ 0.60; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Jaap, een H.B.S.-er van 18 jaar (in 't verhaal krijgt men de 
voorstelling, dat hij 14 is) koestert de stille wensch naar Indië te gaan. Hij is 
een aardige jongen, niet het type van den doorsnee H.B.S.-er met veel branie. 
Het werk op school gaat er niet op vooruit en als Overmeer zijn jongen daar-
over onderhoudt, krijgt Jaap de gelegenheid zijn wensch kenbaar te maken. Daar 
de zaak achteruitgaat, werpt vader het voorstel niet direct van zich af en zoo 
gebeurt het, dat Jaap eerst naar de vooropleiding van de Koloniale Reserve 
gaat en later voor Indië vertrekt. Zooals te verwachten was, het valt Jaap niet 
mee zich in te stellen op de geheel andere levenswijze in de kazerne en de strenge 
discipline. Eerst loopt hij gevaar door verkeerde vrienden van den goeden weg 
af te dolen, maar in de menschen, die Jaap bij zijn afscheid van Holland op de 
boot al eens gezien had, vindt hij in de garnizoensplaats aardige vrienden, die 
hun huis voor de soldaten openstellen. Het boek eindigt met een botsing tusschen 
Jaap en de strenge mililtaire tucht en een Kerstverlof bij een houtvester. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Wat jammer, dat we dit boek niet kunnen 
aanbevelen. Het huiselijk leven bij de Overmeers is zoo aardig weergegeven en 
Jaaps wensch beslist actueel te noemen, nu verschillende jongens van de H.B.S. 
voor de Koloniale Reserve vertrekken. Het had voor de jongens een boek kunnen 
worden om van te watertanden, een reis naar Indië, het militaire leven in Indië! 
-Ook was het een prachtige gelegenheid geweest eens aan te toonen welke over-
gang het is uit een Christelijk gezin naar een geheel andere omgeving te moeten 
gaan. Mij dunkt, dat moet voor Jaap heel wat meer geweest zijn dan de schrijver 
ons teekent. Hier had den jongens getoond kunnen worden, vat de goede strijd 
des geloofs is. Wat hiervan in het boek staat, is maar zeer vaag, niet positief 
genoeg. Er zit ook weinig actie in het boek, terwijl het toch een heel ingrijpend 
ding is voor Jaap zelf als voor het geheele gezin, dat hij uitvliegt naar de boot. 
In een Christelijk gezin zullen de ouders toch wel eerst heel wat met hun kind 
gesproken en gebeden hebben, eer hij weggaat. Niets van dit alles. De liturgische 
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Andacht op blz. 97 is wel erg nieuw, maar bekoort ons weinig. Een ouderwetsche 
huisgodsdienstoefening met een preek laat meer achter bij een mensch. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

,,DE GEBROKEN PLANT", door M. Zuidema, 

Catalogusno. 139; aantal blz. 123; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Bald, Brammetje en Mien worden uit school geroepen, omdat 
moeder plotseling ziek is geworden. Bald is een stille strijder. Vooral kwelt hem 
de gedachte aan „de gebroken plant": hij heeft, door onvoorzichtigheid n.l. een 
azalea stuk gemaakt. Moeder moet naar het ziekenhuis. Bald maakt een plan: 
hij zal een andere azalea koopen. Het kost hem echter heel wat moeite om 't 
geld ervoor bij elkaar te krijgen. Ondanks vele moeilijkheden en teleurstellingen 
slaagt hij er tenslotte in. Juist als moeder terug komt, staat de nieuwe plant op 
de oude plaats. 

Algemeene op- of aanmerkingen: 'n Echt jongensboek met goede eigenschap-
pen en spannende momenten. Geleerd wordt alle bekommernissen op den Heere 
te werpen. Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

DE SCHUUR VAN MARTIN VILLEN, door Heleen. 
Catalogusno. 143; aantal blz. 150; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.70; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-15 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Martin Hillen kan het niet vinden met zijn vader. De jongen 
wil meer grond ontginnen. maar z'n vader acht de tijd daarvoor niet geschikt. 
Martin verhuurt zich in de stad als groentenjongens. Spoedig is hij daar weg-
gejaagd. Tenslotte komt hij bij een groentenkweeker. Een vroegere kameraad, 
de z.g.n. „kwaje-, zit hem dwars. Op een avond, wanneer hij de dochter van zijn 
baas tegenfietst, krijgt hij met dezen oneenigheid. Gewond komt hij nu bij z'n 
baas te liggen. Nu komt het ook weer in orde met z'n ouders, die Martin sinds 
zijn vertrek niet meer ontmoet heeft. De oude grootmoeder is getuige van zijn 
terugkeer. Ontroerend is het wederzien van grootmoeder en kleir.,r,00n. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig jongensboek, echt naar het 
leven geteekend. De jongens zullen het met graagte lezen. Jammer, dat het woord 
Heer altijd wordt genoemd. Het is een boek met veel opvoedkundige waarde. 
Martin en zijn vader hebben beiden gelee7d. Behoudens deze aanmerkingen 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

GERDIENTJE, door W. G. v. d. Hulst. 
Catalogusno. 152; aantal blz. 235; 5e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.75; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Het huisgezin van Koenders, een arm, doch Christelijk huis-
gezin, moet door de beproevingen heen. Veel hebben zij te lijden van boer Greve 
en zijn zoons, een rijk boerengezin, die zich op hun geld laten voorstaan. Alles 
moet buigen voor hen; immers zij zijn de bezitters. Geen rekening wordt met 
Gods Woord gehouden. Nu is in het huisgezin van Koenders een dochtertje, 
Gerdientje, een meisje met een teer gevoel en dit kind si later het middel, dat 
Koenders, bijna gedreven tot misdaad door de plagerijen der Greve's, bewaard 
blijft en terugkeert tot de paden van Gods Woord. De dokter, Jobse, de post-
bode, zijn aantrekkelijke figuren en vooral moeder Koenders is in haar huisgezin 
een echte moeder, ja een biddende moeder, die gelaten alles vraagt en opdraagt. 
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Ook Kees Koenders is een jongen met karakter, al komt ook bij hem wel eens de 
haat boven. In de smeltkroes der beproevingen wordt het geloof beproefd. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Is het geheel van Geref. strekking? Dit 
niet en toch vonden we het een boek, waar flinkheid van uitgaat, iets zóó noodig, 
ook in dezen tijd. Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

DE MULO-JAREN VAN GERT VAN SANTEN, door W. Broos. 
Catalogusno. 158; aantal blz. 212; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.80; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van -± 12-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Gert van Santen, een boerenzoon, gaat naar de Mulo in de 

stad. Dat is voor hem een heele overgang. Maar de omgang met de stadsche 
jongens vlot al gauw. Hij leert flink, doet ook mee in de voetbalclubs, waarin 
hij uitblinkt. Een heele voetbalwedstrijd wordt ons zelfs beschreven. Het gaat 
echter op de boerderij niet best. Dientengevolge krijgt Gert ook maar weinig 
zakgeld. Niet genoeg om mee te kunnen doen met de jongens, die na schooltijd 
de stad intrekken. Gert neemt zijn toevlucht tot diefstal. Eerst heel in het klein. 
Maar hij komt erg in de knel te zitten, doordat zijn kas als penningmeester van 
de voetbalclub niet klopt. Godsdienstig opgevoed, kost het hem wel strijd. Gerust 
is hij er niet onder. Eindelijk wordt hij betrapt, als hij weer schriften op school 
steelt. Nu komt alles uit. Thuis zitten ze in groote zorg, want het boerderijtje 
moet verkocht worden. Moeder is heel ernstig ziek en nu dit er nog bij. Gert 
bekent. Alles komt tenslotte in orde. Hij moet wel van school af, maar als eerste 
bediende bij den notaris, met wiens zoon Gert in de klas zat, gaat hij nu geld 
verdienen voor zijn vader — moeder is onderusschen gestorven, — die van de 
boerderij af is. Tegelijk krijgt hij bijlessen van den zoon van den notaris, zoodat 
hij toch nog eind-examen zal kunnen doen. Het loopt wel heel mooi af. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een spannend verhaal, waarin mooie hoofd-
stukken staan. Maar er zijn ook zeer ernstige bezwaren. Gert gaat op een open-
bare u.l.o., terwijl er in het stadje, wat verder, een Christelijke u.l.o staat. Het 
verhaal over den voetbalwedstrijd is voor ons ook een bezwaar. Godsdienstig is 
het vaak oppervlakkig, b.v. het dankgebed op blz. 24. waar geen zonde, noch 
vergeving in voorkomt. Zoo ook wat betreft Gerts bekeering op blz. 192. Het 
is niet in gereformeerden geest geschreven. Daarom kunnen we het maar matig 
aanbevelen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

ABONNEERT U OP HET ORGAAN VAN DEN 
HERVORMDEN ZONDAGSSCHOLENBOND OP G.G. 

,,Onze Hervormde Zondagsschool" 
Belangrijke artikelen. Abonnementsprijs slechts 
50 cent per jaar. WACHT NIET LANGER. 

Iedere Zondagsschool neme voor ieder lid van het personeel 
dit blad. De kosten zijn heel gering. 

Opgaven aan: 
HERVORMD BONDSBUREAU TE HILVERSUM 



UITGAVEN N.V. W. D. 1VIEINEMA TE DELFT 
TEL. 160 — POSTREKENING 1850 — BANKIERS: INCASSOBANK. 

Er verschenen dit jaar niet minder dan 55 nieuwe uitgaven, waarvan 29 
nieuwe boeken en 26 herdrukken. Herdrukt zijn alleen de titels, die door alle 
Zondagsschoolvereenigingen goedgekeurd werden. Drie punten vragen vooral 
de aandacht: 

1. Belangrijke prijsverlaging. Bijna de helft van Meinema's Kerstboeken is 
in prijs verlaagd. In veel gevallen zelfs zeer belangrijk. 

2. Vanaf 25 cent gebonden in luxen cartonnen band. Boeken van ongeveer 
68 bladzijden kosten nu 25 cent. Bovendien zijn ook deze thans gebonden in den 
bekenden luxen cartonnen band met ronden rug. 

3. Alle boeken hebben een volledig handontwerp. Zelfs alle boekjes van 8 
cent hebben een even kleurige omslag als de groote gebonden boeken. Alle boeken 
zijn verder prachtig geïllustreerd. Elk boek ziet er frisch en fleurig uit. 

Door de leiders en besturen kan een zichtzending van al deze boekjes aan-
gevraagd worden. Keurig verpakt in een mooi kistje krijgt men ze franco toe-
gezonden. 

VAN KEZEN, PRUISEN EN ORANJEKLAN I .EN, door H. te Merwe. 

Catalogusno. 12; aantal blz. 150; 3e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vaderlandsche 
geschiedenis. 

Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons naar het jaar 1787. De patriotten, 
gesteund door Frankrijk, trachten de macht overal in handen te krijgen. In Gorcum 
was het hun gelukt. Oranje was uit Holland gevlucht. Prinses Wilhelmina, dap-
perder dan de Prins, werd de terugtocht naar den Haag belet. Dan grijpen de 
Pruisen in. In Gorcum komt beweging. Troepen komen in de stad. Ze zullen 
Gorcum verdedigen. Het plan om het wachtschip voor den Prins in het geheim 
te nemen, mislukt. De Patriotten zijn al blij. Maar hun vreugde duurt niet lang, 
want de Pruisen nemen Gorcum al heel gemakkelijk in. Alle steden moeten zich 
overgeven en Oranje wordt in al zijn waardigheden hersteld. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend verhaal, dat de jongens graag 
zullen lezen. Het is goed, dat zij ook de geschiedenis van ons vaderland kennen, 
opdat zij van Gods leidingen met ons volk zullen weten. De godsdienstige 
strekking is zeer goed. Ons volk heeft noodig weder te keeren tot God en Zijn 
dienst, ons geopenbaard in Zijn Woord. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

WIL EN TIL, door Carla. 
Catalogusno. 15; aantal blz. 47; 4e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6,-8 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: In den tuin van den bovenmeester spelen twee kinderen. Ze 
heeten Mathilde en Wilhelmina, maar ieder noemt ze Wil en Til. Zij zijn twee-
lingen en zijn bij grootmoeder gelogeerd. Wil is ongehoorzaam en valt in een 
sloot. Buurman Welders redt het kind. Hun vader, een predikant, komt hun ver-
tellen, dat ze een broertje gekregen hebben. Wat zijn ze nieuwsgierig, hoe het 
broertje er uit zal zien. Vader wordt dominee in de stad. Nu gaan zij verhuizen. 
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Wat zijn zij blij. Als het September is, gaan de meisjes naar school, waar zij 
een en ander beleven. Wil is op een keer erg stout. Ten slotte loopt alles goed af. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een leuk boekje, waar kinderen van zullen 
genieten. 't Is afwisselend beschreven. De godsdienstige strekking is niet zoo sterk. 
Daarom niet zulke erg geschikte lectuur voor Kerstfeest. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

WIE ZICH VERHOOGT ... door J. Smelik. 
Catalogusno. 18; aantal blz. 118; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Het verhaal teekent ons Jan Gerkema in zijn strijd tegen den 
hoogmoed. Jan is een echte Hollandsche jongen, open en eerlijk, maar heeft een 
groote karakterfout: hij geeft graag hoog op van zijn kennen en kunnen. Dit be-
zorgt hem veel verdriet: een prijs gaat zijn neus voorbij, zijn vrienden vinden 
steeds een zwak punt bij hun plagerijen, aan de gymnastiekuitvoering kan hij 
niet meedoen. Hij wil ook graag „mijnheer" zijn. Vandaar zijn keuze voor de 
H.B.S. Moeder, vader en tante Cor weten het echter zoo te leiden, dat hij, zij 
't dan aanvankelijk met eenigen tegenzin, met volkomen instemming op de Am-
bachtsschool gaat. Wiebe, zijn neef, veroorzaakt nog eenige moeilijkheden. Ten-
slotte is Jan evenwel geheel verzoend met de gedachte „maar-  timmerman te 
worden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek voor de oudere jongens 
van de Z.S. Het godsdienstig gehalte is goed, behoudens een opmerking: Moeder 
wil het geloof aanpraten bij haar jongen. Het zal gewerkt moeten worden door 
Gods Geest. De beschrijving van de uitvoering van de gymnastiekvereeniging 
is ons niet sympathiek. Om het goede, dat er in is, kunnen we het boek toch 
wel aanbevelen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

TOEN 'T TEGENLIEP, door Tine Corner. 
Catalogusno. 28; aantal blz. 113; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.40; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Willy van Doorn is het oudste van een drietal kinderen uit 
een gezin, dat het niet al te breed heeft. Een juffrouw, die bij hen in pension 
is, gaat weg en de kamer kan niet verhuurd worden. Moeder vertrouwt op God 
en Willy gelooft ook, dat de Heere zorgen zal. Willy peinst ook op middelen 
tot verbetering, maar 't loopt alles tegen. Tenslotte verliest ze ook nog een busje 
met Zendingsgeld, dat niet meer opkomt. Het wordt voor Willy een moeilijke 
tijd. Ze raakt er mee aan 't worstelen met het probleem van de onverhoorde ge-
beden. Ten slotte krijgt Willy berouw en belijdt ze haar zonden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig, goed meisjesboek. 't Slot zal 
den kinderen niet zoo erg bevredigen. Toch is het goed, dat er niet zoo met de 
stof gehandeld worden, dat alle moeilijkheden worden opgelost. Het hoofd der 
school lijkt wel wat te streng. Opvoedkundige waarde bezit het. Oude spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

BOB, DE STRIJDER, door Henk van 't Veer. 
Catalogusno. 35; aantal blz. 150; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Bob woont in A'dam en gaat op de Ulo-school. Door bedrog 
weet hij een goed cijfer van den leeraar in Fransch te bemachtigen. Hij voelt het 
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holpen", was zijn antwoord. Het grootste was wel dit, dat de levenswandel van 
Jelle ten zegen was geworden voor Schoofs. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek hebben we met veel genoegen 
gelezen. Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat het een goed, boeiend, Schrif-
tuurlijk boek is. En wat wij het mooiste vinden: Het is eenvoudig en e c h t ge-
schreven. Heel geen flauwe, romantische verhalen er in. Dit is nu juist wat we 
voor onze jongens noodig hebben. Nieuwe spelling. Het uiterlijk is goed ver-
zorgd. Daarom luidt de conclusie ook: 

Conclusie: warm aanbevolen. 

VAN DRIE KLEINE KLEUTERS, door Carla. 
Catalogusno. 70; aantal blz. 40; 3e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs. 

f 0.16; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6 jaar; alge-
meene strekking. 

Korte inhoud: De Boekbeoordeeling 1934, blz. 48, schrijft van dit boekje het 
volgende: Truus en Toos, twee meisjes van 5 jaar, spelen met Koos, een buur-
jongetje van zeven jaar. Door hun spel met een spiegeltje valt een bloempot stuk. 
Poes krijgt de schuld, maar Toos moet bekennen, dat het haar schuld is. Poes. 
gaat naar den bakker Meelman en loopt weg. Nu gaan Toos, Truus en Koos 
haar zoeken, tot zelfs in het bosch. Daar komen zij bij vrouw Vink en hier 
vinden ze Mies. Zoo komen zij tenslotte met Mies in een mandje thuis. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel leuk kinderverhaaltje zonder veel 
opsmuk. Wel wordt er in gesproken over bidden tot God en dat Hij alles hoort 
en ziet, maar overigens kunnen wij het niet bijzonder aanbevelen. De alleraardig-
ste plaatjes verdienen zeker aparte vermelding. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen. 

WAT KOOS ONTDEKTE, door H. te Merwe. 

Catalogusno. 78; aantal blz. 68; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: In de Boekbeoordeeling 1936, blz. 38, staat van dit boek, dat 
nu al de vierde druk beleeft, het volgende geschreven: Koos is het zoontje van 
dokter Giesels. Hij gaat met drie vriendjes met zijn broer Bert mee in diens 
motorboot om 's nachts op de rivier te visschen. Daar zien zij, dat er uit een 
Rijnaak goederen gestolen worden en in de ruïne bij het stadje opgeborgen 
worden. Geurt herkent zelfs in één van de twee mannen zijn buurman. De ge-
heimzinnige gebeurtenis houdt allen bezig in de volgende dagen; zij vermoeden 
allen iets, maar kunnen het niet bewijzen. Toch heeft Koos geen rust te blijven 
zwijgen, want zwijgen is zonde voor God. Biddend tot God komt hij zoover alles 
aan zijn vader te vertellen. Giesels gaat met locker praten, een lid van de Kerk, 
en brengt den man, die zich had laten verleiden, weer op het rechte spoor. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een ongetwijfeld geslaagd jongensboek. 
De strijd van Koos is echt, we leven er in mee. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S, 

TONY OP DORINA-HOEVE, door Annie Vreeland. 

Catalogusno. 83; aantal blz. 68; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.30; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leef tijd van ± 7-10 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Tony komt, tot moeder beter is, bij oom Joe en tante Jet. 
Hij geniet, ondanks zijn blind zijn, van wei en bosch, doch mist de prettige, 
religieuse sfeer van thuis. Wim en Jim, z'n beide neefjes, zijn te ruw en onver-
schillig voor hem, z'n nichtje Dorientje voelt zich tot hem aangetrokken. Dit 
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blijkt duidelijk in 't huis met de tonnen en bij 't naar de Zondagsschool gaan, 
Wanneer Wim en Jim op een schuit aan 't spelen zijn, vallen ze daar van ver-
moeidheid in slaap en bemerken niet, dat ze gaan varen. Tony, bij z'n onder-
zoek, verdwaalt. Groote angst op de boerderij. Zelfs de stugge oom Joe voelt nu 
z'n schuld. Alles komt terecht. Als Tony weer naar Rotterdam gaat, wacht hem 
daar een verrassing. De Heere heeft hen een zusje geschonken, dat... kan zien. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal kon vlotter geschreven zijn. 
Het karakter van Tony wordt echter goed geteekend. Ook de goede invloed van 
Tony op de omgeving wordt goed weergegeven. De vertelling van de blind-
geborene wordt onvoldoende getypeerd. Toch kunnen we het boekje wel aan-
bevelen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

FRANS VAN DEN SMOKKELAAR, door H. Zandbergen. 
Catalogusno. 85; aantal blz. 118; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Frans' Vader was smokkelaar. Moeder en Frans leden daar-
onder, innerlijk en uiterlijk. De gevolgen bleven niet uit. Moeder stierf, terwijl 
haar man op pad was. Vreeselijk oogenblik voor Frans; doch de slag werd nog 
zwaarder, daar op dien zelfden avond zijn vader gewond en naar 't ziekenhuis 
gebracht werd. Frans werd opgenomen bij zijn oom te Alkmaar. Deze was zeer 
best voor hem. Toch maakte Frans voor zich zelf een moeilijken tijd door. Na 
herstel kwam vader zijn zoon weer halen en beloofde beterschap. Aanvankelijk 
leek het ook zoo, vader had een betrekking gekregen als portier. De omgang 
met zijn oude vrienden werd oorzaak, dat hij weer werkeloos werd en het oude 
pad weer ging betreden. Een ernstige ziekte van Frans (hem door een van zijn 
vaders vrienden aangedaan) bracht vader tot inkeer. Gebroken zat hij neer bij 
de sponde, dat wel eens de stervenssponde worden kon. Wat een zelfbeschuldi-
gingen kwamen op hem af. 0, kon hij maar wat doen voor zijn kind. Ja, één 
ding was nog mogelijk: bidden. Daar zonk de man neer, die jaren tegen God 
had gestreden, met de bede: „0 God, wees mij zondaar genadig." Het was een 
nacht van strijd, doch een nacht ook van licht. God verhoorde zijn gebed. Welk 
een blijde jubel rees er in Frans' hart, toen hij, na weer opgesterkt te zijn, uit 
vaders eigen mond hoorde, wat God aan hem gedaan had. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Wij hebben voor dit boek niets dan lof. 
Roerend schoon! Een boek, waarin het geloofsleven en haar strijd op een manier 
wordt beschreven, waarvoor we respect hebben. We denken b.v. aan dat stille 
oogenblik, waarin Frans zijn moeder Psalm 107 voorleest en het afscheidsgesprek 
voor haar sterven. Indrukwekkend is het ook te lezen, welk een strijd er gestreden 
werd in het jongenshart, n.l. om de haat te overwinnen. We noemen maar enkele 
gedachten. Dit boek is een der beste onder de Christelijke lectuur. Moge het in 
groote getale worden uitgegeven! Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

BEATRIJS, door Sophie Woudts. 
Catalogusno. 86; aantal blz. 154; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Het behandelt de geschiedenis van een dochter van den rent-
meester van het kasteel „Spar en Heide", die beneden haar stand met een 
chauffeur trouwt. Haar ouders zijn daar zeer over ontstemd en zij noch haar man 
mogen meer in het ouderlijk huis „De Blinkert" komen. De brieven, die naar 
„De Blinkert" gestuurd worden, komen ongeopend terug. Zij krijgen twee kin-
deren, Beatrijs en een jonger broertje. In een groote stad hebben ze een achter- 
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kamertje gehuurd. Beatrijs' vader sterft en nu heeft haar moeder de grootste toer 
om rond te komen. Zelfs de Statenbijbel wordt verkocht. Beatrijs gaat veel om 
met het dochtertje van een werkster, die beneden haar woont, Cella. Samen gaan 
ze dikwijls naar den dierentuin, waar vooral Beatrijs erg graag naar toe gaat. 
Daar leert ze een ouden man kennen, een echte philantroop, die door de geheele 
stadsjeugd opa genoemd wordt. Deze trekt zich het lot van Beatrijs aan, maakt 
kennis met haar moeder en weet te bewerkstelligen, dat „De Blinkert" weer voor 
haar opengesteld wordt. Dit komt weer voornamelijk door het eenvoudige geloof 
van de kleine Beatrijs. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit verhaal zal ongetwijfeld de meisjes 
van c.a. dertien jaar boeien. Het eerste gedeelte is echter wat „ouwelijk" voor 
hen. Het christelijk element is echter goed, vooral het eenvoudige geloof van de 
kleine Beatrijs. Nieuwe spelling. 

Conclusies aanbevolen voor Z.S. 

HET NIEUWE ZUSJE, door J. S. Dondorp-Tazelaar. 

Catalogusno. 97; aantal blz. 40; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.16; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: In het gezin van den Predikant is een zusje geboren. Dik, Jaap 
en Arie gaan met de tante's Attie en Corrie vanmiddag op visite. 's Avonds 
thuisgekomen, vernemen zij de tijding van het nieuwe zusje, dat Dieneke heet. 
De jongens zijn vol blijdschap over dit heugelijk nieuws. En als zij het nieuwe 
zusje hebben gezien, gaan zij spoedig naar bed. Jaap en Dirk mogen mede naar 
de kerk als zusje gedoopt wordt. Na kerktijd vertelt moeder wat het beteekent 
gedoopt te zijn. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een heel kinderlijke vertelling. Het 
deed ons goed, dat Moeder de jongens vertelde over het verbond, dat de Heere 
reeds in de jeugd met gedoopte kinderen opricht. Toch staat ons zulk een doop-
practijk, waarbij moeder thuis blijft, terwijl het kind nog amper eenige dagen oud 
is, niet aan. Het richt teveel naar Rome. Hier komt de practijk van de veronder-
stelde wedergeboorte teveel in uit, die in onze kringen niet thuis hoort. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

VAN NIEK EN NAN EN DE POP GERTJAN, door Carla. 

Catalogusno. 99; aantal blz. 51; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Niek en Nan (broer en zusje) gaan met hun ouders in Rotter-
dam wonen. Gert Jan is Nans liefste pop. Muizen maken haar stuk, doch moeder 
weet raad. Als ze een keer, terwijl moeder op bed ligt, op de „stoep" spelen, 
worden ze meegelokt door een reclamewagen. Beiden verdwalen. Nan wordt 
thuisgebracht door de opoe van Anneke, 'n ziek buurmeisje. Niek door een 
politieagent. Gert Jan is echter afgenomen. Deze wordt door Piet, Anneke's broer, 
gevonden en thuisbezorgd. Moeder Niek en Nan gaan nu op bezoek bij opoe, 
Anneke en Piet. 

Algemeene op- of aanmerkingen De kinderen worden verplaatst in een echt 
christelijke sfeer. Daarom kunnen wij dit boekje ook van harte aanbevelen. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 
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MARLEENTJE, door Gien de Koning. 

Catalogusno. 102; aantal blz. 46; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Dit boekje beschrijft ons enkele dagen uit het leven van de 
vijfjarige Marleentje. Ze speelt met haar buurmeisje. Ze gaat uit wandelen en 
autorijden met haar opa, boodschappen doen voor haar moeder, naar den ver-
jaardag van haar vriendinnetje. Allemaal blijde gebeurtenissen. Maar ze is ook 
stout, als ze op een regendag in huis moet blijven. Ze breekt zelfs een mooie vaas. 
Maar Marleentje erkent schuld en met moeder bidt zij om vergeving. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig kinderboekje. Onnatuurlijk is 
de aankomst van opa, die niet van den trein gehaald wordt en nu „toevallig" 
Marleentje ontmoet, zonder dat zij haar opa herkent. Het is in kinderlijke trant 
geschreven. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

PIM EN ZIJN BROERTJE PAT, door K. 0. Soon. 

Catalogusno. 103; aantal blz. 109; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Pat en Pim waren broertjes, die heel verschillend waren. Als 
ze bij elkaar waren, draaide het altijd op ruzie uit. Een poosje kon het wel eens 
goed gaan, maar langer dan een half uur duurde dat toch niet. En dat het een 
half uur duurde, was nog te wijten aan Pat en niet aan Pim. Pim was twee jaar 
jonger dan Pat, maar ze zaten in dezelfde klas. Ze woonden in de boschrijke 
omgeving van Woudenberg en beleven daar met hun schoolvriendjes veel avon-
turen in de bosschen. Ze maken o.a. een drijfjacht op klein wild mee, waarbij 
één der drijvers door een onervaren jager in zijn been gewond wordt. Stroopers, 
die hun hut in bezit nemen en daar plannen beramen om den jachtopziener te 
dooden, en ook ondervinden ze de kwade gevolgen van een vuurtje stoken op 
de groge heide, kortom: avonturen, waarvan iedere Hollandsche jongen, die dit 
boekje leest, zal smullen en toch ook weer de geloofsstrijd, die deze twee geheel 
van aanleg verschillende broertjes begrijpen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De jongens, die dit boekje lezen, zullen 
ongetwijfeld veel goeds ervan opsteken. 1-Teel positief is het christelijk element 
misschien niet, maar de schrijver beschrijft een eenvoudig geloofsleven van een 
Hollandschen jongen, dat ongetwijfeld door velen begrepen zal worden. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

HET KONIJNTJE, door Jan van Groningen. 
Catalogusno. 104; aantal blz. 39; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.16; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Het huisgezin van arbeider Bos leidt maar een zeer sober 

bestaan. Jan, de oudste jongen van 8 jaar, heeft nog twee broertjes en een zusje. 
Hij moet dikwijls oppassen en aardappels schillen, als moeder uit werken gaat. 
Hoewel het er bijna niet af kan, krijgt hij toch een klein konijntje, waar hij goed 
voor zorgt. Dan komt vader zonder werk en moeder zal een wissel, die staat 
aangeboden te worden, niet kunnen betalen. Moeder bidt veel en ook Jan doet 
dit. Jan verkoopt zijn konijn voor f 1.— en God hoort het gebed; want moeder 
heeft in haar winkeltje zooveel verkocht, dat de wissel ruim kan voldaan worden. 
Vader, die wat opstandig was, leert met moeder en Jan, dat God een hoorder 
der gebeden is. 



28 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje van J. van Gro-
ningen. Een verhaal voor onzen crisistijd, fijn en teer beschreven. 't Is een klein, 
goed boekje, waarvan de paedagogische en godsdienstige waarde groot is. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

JAN VERMEER, door D. van der Stoep. 

Catalogusno. 111; aantal blz. 55; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Jan gooit, wanneer hij naar 't dorp gaat om boodschappen te 
doen, een ruit in bij boer Bakker van „Rusthof-. Een baby wordt door de glas-
scherven gewond. Arie van de woonschuit — een kleine marskramer — weet op 
handige wijze er achter te komen, wat er gebeurd is. Voor wat, hoort wat. Arie 
moet een kwartje hebben. Jan geraakt nu nog meer in de knel, is erg onrustig. 
Ook Arie voelt zich schuldig, geeft 't kwartje aan Tjitse, de knecht. Die zal 't 
stiekum aan Jan geven. Deze ziet geen kans 't in de beurs te deponeeren. Op 
een dag trekt hij 't met zijn zakdoek uit zijn zak. Vader en moeder zien het. 
Jan weigert ook maar iets te zeggen, loopt beleedigd heen, omdat ze hem voor 
een dief houden. Tijdens zijn zwerftocht (met Arie eerst) door een onweer 
overvallen. Komt tot andere gedachten, zal alles gaan vertellen. Redt bij de 
verzakte brug Bakker, doch wordt zelf bewusteloos de woonschuit van Arie's 
vader binnengedragen. Daar vindt de „hereeniging-  plaats. Voor „straf-  ontvangt 
de patiënt... een fiets. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi verhaal. Er zit spanning in. 
Het godsdienstig element is echter wel zeer gering. Wat wel jammer is, want 
daardoor kunnen we het voor onze Z.S. slechts matig aanbevelen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

EEN DAG OM NOOIT TE VERGETEN, door Adri v. Witzenburg. 

Catalogusno. 125; aantal blz. 16; 2 druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.08; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Arnold, een leerling op de Ambachtsschool, is onder zijn kor-
nuiten een opgeruimde, aardige jongen, maar thuis voor zijn moeder een knorrige 
brommer. 's Ochtends laat hij zijn, toch al niet sterke, Moeder, viermaal de trap 
oploopen om hem te roepen en geeft haar nog een leelijk gezicht, als hij door 
eigen toedoen te laat is. Eerst vergeet hij te bidden, snauwt daarna zijn moeder 
af en loopt boos, zonder te groeten, het huis uit. Op school begint zijn geweten 
hem aan te klagen, maar zijn plan om tusschen schooltijd zijn moeder vergiffenis 
te vragen, loopt spaak, doordat hij den Directeur moet helpen. De Didecteur 
merkt iets aan den jongen, die tenslotte alles opbiecht. Hij is een godsdienstig man 
en wijst hem er op, dat Arnold niet alleen zijn moeder, maar in de eerste plaats 
den Heere om vergiffenis heeft te vragen. Samen bidden zij en wanneer Arnold, 
thuis gekomen, alles vertelt en zich voorneemt in het vervolg Gods wegen te be-
wandelen, wordt het voor moeder en zoon een dag om nooit te vergeten. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het korte verhaal, dat een zeer goede 
strekking heeft en een gegeven uit het dagelijksche leven behandelt, is helaas 
weinig kinderlijk verteld. Er wordt teveel geredeneerd. Ook de godsdienstige 
inslag is weinig diep. Speciaal een goedkoop boekje voor de oudere leerlingen. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen. 
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HUIZE WINDHOEK, door Marijo. 

Catalogusno. 127; aantal blz. 178; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd;  prijs 
f 0.60; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Windhoek is een buitenplaats, bewoond door Nardus Volduit. 
Een gierige man, die zich arm voordoet. Op een slechte manier heeft hij zich 
eigenaar gemaakt en zijn schoonvader, aan wien Windhoek behoorde, bestolen. 
jongste dochtertje Robbie genoodzaakt naar Wiedorp te verhuizen. Nardus heeft 
toestemming gegeven in de Warling een tent te plaatsen, hoewel niet van harte. 
We lezen nu verder de ontmoetingen en avonturen in Wiedorp. De kinderen 
sluiten vriendschap met Gilles, den postbode en Perenaar, den huurbaas. Robbie 
geneest spoedig. We maken ook nog kennis met Frits, een schooljongen, die niet 
wil leeren en nu bij Damme in de kost komt. Armoede dringt daartoe. Hij is 
echter een onaangenaam jongmensch en gaat ook spoedig weg, omdat het ook 
hier niet wil. De kinderen Damme willen huize Windhoek wel eens doorkruisen. 
Als Nardus weg is, gaan ze er heen en Lidewijde, de huishoudster, staat het hun 
toe. Ze gaan nu alle kamers bezien, maar den geheimzinnigen kelder worden ze 
uit gehouden. Op zekeren dag wordt Nardus door twee mannen overvallen en 
gebonden. Lidewijde zag de mannen binnensluipen en gaat hulp halen. Daan snelt 
Windhoek binnen en luidt de groote gong boven op het huis. Het heele dorp 
komt op de been. De bandieten vluchten op het hooren van de gong. Deze ge-
beurtenis brengt Nardus tot de bekentenis van zijn vroegere diefstal. Weduwe 
Damme krijgt haar erfenis en is uit den nood. Daan kan naar de kweek. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend verhaal, waar veel uit te 
leeren valt. Het vertrouwen op God wordt niet beschaamd. Met al zijn geld is 
Nardus nog dood-ongelukkig. De rijkdom van het leven met God had wel beter 
uit kunnen komen. De familieverhoudingen goed uit elkaar te houden, zal alle 
kinderen niet even gemakkelijk vallen! Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

EEN DROEVE EN EEN BLIJDE AVOND, door H. te Merwe. 

Catalogusno. 148; aantal blz. 24; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.08; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: De Boekbeoordeeling 1937, blz. 50, schrijft van dit boekje, 
dat dit jaar reeds in herdruk tot ons komt, het volgende: Kees van Dijken is een 
Rotterdamsche jongen uit een arm gezin: zijn vader is werkeloos. Op zekeren 
dag dwaalt hij door de straten en ontmoet een vriendje, Bas van Dam. Kees 
wordt door Bas verleid op de markt sinaasappelen weg te nemen voor zijn zieke 
zusje. Kees wordt betrapt en naar het politiebureau overgebracht. Het valt echter 
nogal mee; zijn vader mag hem 's avonds weer komen halen. De agent Dankel-
man gebruikt deze gelegenheid om met Kees te praten over den Heere en over 
zonde, voor Kees nog onbekende klanken. Als van Dijken Kees komt halen, 
noodigt de agent beiden uit om de Kerstfeestviering bij te wonen in de zaal 
„Obadja-. Voor het eerst hoort Kies hier de Kerstgeschiedenis. Hij vindt er 
geen Kerstboom, maar gevoelt er iets van wat „zonde-  is. Thuisgekomen, over-
denkt hij nog eens het gehoorde; hij begrijpt er iets van, dat de Heere Jezus alles 
goed kan maken, wat in den mensch bedorven is. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaal met een goede strekking. 
Daarom willen wij het gaarne warm aanbevelen, al hebben wij van dezen schrijver 
wel eens iets beters te lezen gekregen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 
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MET EEN NIEUWE FORD, door J. Roelink Jr. 

Catalogusno. 157; aantal blz. 78; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-11 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Piet Verhaar is herstellende van longontsteking. Hij verveelt 
zich op een middag, gaat uit z'n bed. Een auto, „de nieuwe Ford" van Verdam, 
komt voor. Om z'n nieuwsgierigheid te bevredigen, sluipt Piet door 't opgescho-
ven raam naar buiten. Hij stapt „achter" in den wagen, valt in slaap en maakt 
een avontuurlijke tocht naar Amsterdam. Als de auto een poosje in de garage 
staat, ontwaakt Piet weer. Door middel van de claxon moet hij de aandacht 
trekken. Zijn verontruste ouders halen hem op. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een spannend verhaal, hoewel wat al te 
fantastisch. Het godsdienstig element in dit boek is echter zeer gering. Het plaatje 
op den omslag is leelijk. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

HET GEHEIM VAN RUIGEN TOON, door Wieland Wouters. 

Catalogusno. 158; aantal blz. 139; 1 e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.70; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Een verhaal, waarin de schrijver niet vrij is van overdrijving. 
Het begin is heel aardig. Jan, nogal gauw af te leiden op school, heeft het nog al 
eens met zichzelf te stellen. Hij liegt wel eens, is soms humeurig en doet zijn 
Moeder heel erg verdriet aan. Kwaad brengt een slecht geweten, ervaart Jan. 
Dat is prachtig, want nu gevoelt Jan, dat er schuld beleden moet worden om een 
goed geweten te hebben. Vooral is Jan dit duidelijk door het verhaal van Jacob, 
de bedrieger. Het vervolg is wat onwaarschijnlijk en overdreven. Jan en Henk 
bemerken, dat ruige Toon iets kwaads uitvoert in het park van den baron als 
zij juist bezig zijn appeltjes te gappen, zooals jongens dat zouden zeggen. Later 
komt het uit, Toon wilde den baron in de gracht doen verdrinken. Jan en Henk 
zwijgen, bang door de bedreigingen van ruigen Toon. ook als een de Ruiter 
onschuldig. van deze misdaad verdacht wordt en schrikkelijk lijdt onder de ver-
denking. Het einde is, dat Jan niet langer zwijgen kan. „Alles wordt goed", luidt 
hoofdstuk 18, want de baron vindt Jan en Henk, als zij alles verteld hebben, 
beste, eerlijke jongens, „jongens, die om vergeving vragen, zijn de slechtste niet." 
Eind goed, al goed, de baron beloont de jongens. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De grondslag waaruit dit boek geschreven 
is, lezen wij het best in het verhaal op de Zondagsschool, waar de onderwijzer 
tot de kinderen zegt: „Wij, die God liefhebben, wat zullen wij doen?" Het is te 
begrijpen, dat de ouders in het vervolg van het boek hun kinderen dan ook niet 
op bekeering behoeven te wijzen. Vandaar ook de zeer dubbelzinnige, onjuiste 
uitdrukking op blz. 138: „als wij zeggen, dat Hij onze Zaligmaker ook is; als 
wij gelooven, dat Hij ook voor ons stierf." Het geloof is hier verdienende oorzaak. 
Niet o m, maar door het geloof leert men de zaligheid kennen. blz. 115 „Veilig 
in Morpheus' armen", hoe is dat voor een kind te begrijpen? Stijl middelmatig. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

GUUS DE DURFAL, door E. van Beek. 

Catalogusno. 160; aantal blz. 150; le druk; gecartonneer; geïllustreerd; prijs 
f 0.70; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Guus woont in een café te Vliswijk. Hij heeft heel wat vrien-
den, die met elkaar de club van de Polder-Indianen vormen. Ook Frans, die pas 



31 

uit Indië is gekomen, sluit zich bij hen aan. Als het paard, waar Frans op zit, 
op hol slaat, weet Guus, die voor geen kleintje vervaard is, de teugels te grijpen 
en zoo Frans te redden. In Gouda op de markt verkoopt Guus twee geiten voor 
een boer. Daarna gaat hij boven op het tafeltje van een kiezentrekker staan, 
vanwaar hij de menschen. toespreekt. Op 'n tochtje met z'n vrienden naar Rotter-
dam redt hij een jongen, waarvan 't roeibootje was omgeslagen. Als de jongens 
van school gaan, wordt de club ontbonden. Wim gaat naar 't gym, Frans studeert 
voor Indisch ambtenaar. Guus wordt eerst jachtopziener, heeft daarna nog ver-
schillende baantjes, maar gaat ten slotte met behulp van Frans naar Indië, waar 
hij op een plantage komt. Wim wordt zendeling en komt Guus opzoeken. Hij 
wijst hem op den Heere Jezus. Guus blijft er koud onder. Nadat hij een hevige 
aardbeving en een ernstige ziekte heeft meegemaakt, komt hij tot andere gedachten 
en besluit in Gods kracht een nieuw leven te beginnen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig boek voor onze jongens. 
Guus, de hoofdpersoon, wil hooger op. Zijn meester en zijn vriend Wim wijzen 
hem „Hooger op". Heel goed wordt geteekend hoe Guus dit laatste vindt, na 
veel strijd. Guus, die alles in eigen kracht zocht, leert belijden: Gij toch, Gij zijt 
hun (mijn) roem, de kracht van hunne (mijne) kracht. Toch hebben we wel 
enkele aanmerkingen. De roekeloosheid van Guus bij het oversteken van de 
bandjirrende rivier is wel wat al te heldhaftig voorgesteld. Het is zonde, zijn leven 
moedwillig in gevaar te brengen. Op blz. 26 en 113 wordt onsympathiek over 
andere predikanten gesproken. De uitdrukking „zoo wijs als de kat van Salomo" 
mag niet voorkomen. Nieuwe spelling. Om den inhoud is ons oordeel toch: 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

DE CLUB VAN DE KAT, door Agni van der Torre. 
Catalogusno. 161; aantal blz. 44; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.25; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Teun en Fieke maken zich klaar voor school. Er is iets ge-
wichtigs gebeurd, er zijn jonge poesjes geboren. Vooral Fieke is er „vol" van, 
zelfs onderweg en in de klas nog. Teun denkt meer aan visschen, jagen en... 
Indianen. Een „rustpunt" op den weg van school naar huis is het huisje van 
vrouw Volder, waar ook zieke Corrie woont met Mieke de poes. Bij het In-
diaantje spelen van „de club" wordt Corry's poes gedood. Fieke toont 't meeste 
berouw. Ze geeft háár poes, Moortje, aan haar zieke vriendinnetje, dat zoon 
verdriet heeft, door hun wildheid. Meester vertelt, hoe echte Indianen zijn... 
dierenv r i e n d e n. Ter bescherming van dieren worden nu „clubs" opgericht, 
ook de club van de kat. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De nare gevolgen van onnadenkendheid 
komen duidelijk in dit boekje uit. Toch wordt het kwaad niet als zonde aangeduid. 
En daarom is het geheel toch erg oppervlakkig. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

DE ZEE DREIGT, door G. van Teylingen. 
Catalogusno. 163; aantal blz. 66; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 	12.-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Eindelijk mag Evert van Dijk met zijn vader mee op een 
tocht over zee met de reddingsboot, waarvan van Dijk schipper is. Die eerste 
reis doorstaat hij goed, niettegenstaande den storm. Gaarne wil hij de volgende 
keer mee als er menschen gered moeten worden, doch dan moet hij van het land 
af zijn vaders tocht volgen. Kort daarna geraakt hij op de hoogte van de S.O.S.-
seinen. Dit komt hem goed te pas, als hij met zijn kameraden op de pier verrast 
wordt door den vloed. Ze worden gered. 
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Algemeene op- of aanmerkingen: Voor onze jongens een boek, zeer geschikt 
om te leeren, wat de mannen van een reddingsboot doormaken in hun zoo ge-
vaarlijk beroep. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

EEN JONGEN, DIE DURFDE. door J. van Westenbrugge. 

Catalogusno. 164; aantal blz. 99; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Jaap Brouwer heeft appels gestolen. Bij een poging om te 
ontvluchten valt hij in een sloot. Tegelijk valt hij ook in handen van veldwachter 
van Dijk. Zoo wordt hij naar den burgemeester gebracht, die hem beveelt om de 
appels terug te brengen. Sinds staat hij bij van Dijk in een slecht blaadje. Als 
Jaap een kind uit het water redt, denkt de veldwachter, dat hij er het kind eerst 
in heeft geduwd. Jaap werd ernstig ziek vanwege de groote inspanning. Gelukkig 
herstelt hij weer. Dan krijgt hij een mooi geschenk voor zijn heldendaad. Tijdens 
zijn ziekte hebben de burgemeester en de veldwachter wel hun belangstelling 
getoond. De laatste maakt zijn excuus, omdat hij door zijn praatachtigheid aan-
leiding gegeven heeft tot valsche beschuldiging. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Een heel aardig jongensboek. Er worden 
wel wat lange uitweidingen gemaakt over kleinigheden. Jaap denkt nogal eens 
niet als kind, maar als volwassene. Het ademt wel een christelijken geest. Nieuwe 
spelling. Het woord Heer wordt gebruikt. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

HET BEELD IN DEN TEMPEL, door M. v. d. Hilst. 

Catalogusno. 165; aantal blz. 20; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.08; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar; Zendings-
geschiedenis. 

Korte inhoud: Op Midden-Java staat een oude Hindoetempel, waarin een 
groot beeld van een afgod. Pa Karta, de tempelwachter, geeft aan de bezoekers 
inlichtingen. Aan een jonge vriend, die hij heeft, Kromo, vertelt hij mooie goden-
verhalen. Kromo komt in aanraking met den zendeling-arts, Veer, die hem ge-
holpen heeft, toen hij een been gebroken had. Mevrouw Veer vertelt hem van 
Jezus. Zoo wordt Kromo naar drie kanten getrokken. Pa Karta wordt ziek en 
sterft en Kromo doet enkele dagen dienst in den tempel. Daarna komt hij in dienst 
bij den zendeling-arts. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Als zendingsboekje geeft het wel goed de 
droeve toestanden van het heidendom weer. Maar 't is te weinig positief voor 
het Zendingswerk. Nieuwe spelling. 

Conclusie: zeer matig aanbevolen voor Z.S. 

EEN STIL KERSTFEEST, door Johanna de Waal. 

Catalogusno. 167; aantal blz. 16; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.08; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 13-15 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Kleine Liesje heeft roodvonk. Daarom gaat Toos naar haar 
grootouders logeeren in 't Gooi. Ze vindt het heerlijk. Als ze echter Kerstfeest 
gaat vieren is ze teleurgesteld, want ze mist den Kerstboom en de sprookjes, die 
moeder anders vertelde. Grootvader vertelt alleen de Kerstgeschiedenis en waarom 
hij geen kerstboom heeft. Toos is gauw over haar verdriet heen. Als ze thuis 
alles vertelt, geeft moeder grootvader en grootmoeder gelijk. 
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Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boekje, geschreven tegen den 
kerstboom. Er is echter te veel beredeneerd. Daardoor is dit als kinderboekje 
eenigszins mislukt. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

EéN CENTJE MAAR, door Mien Bouwens. 
Catalogusi.o. 168; aantal blz. 20;  le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.08; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: We worden verplaatst in een werkeloos gezin, waarvan de 
vader „aan den steun" is. Vader en moeder willen geen schuld maken. Op een 
Vrijdag wil moeder 1 ons Leidsche kaas koopen voor 6 cent, doch ze heeft maar 
5 centen meer over. Daarom koopt ze geen kaas. Rietje, de oudste dochter, gaat 
's Zondags daarop met moe naar de kerk. De collecte voor armen en kerk zal 
gehouden worden. Rietje heeft 2 centen voor elk zakje. Ze wil nu 1 cent achter-
houden om later moeder te kunnen helpen als die weer eens om een cent ver-
legen is. Bij de 3e collecte houdt Rie stilletjes 1 cent achter. Ze is echter niet 
gerust over haar daad. 's Maandags komt alles uit. Moeder begrijpt haar dochtertje 
wel, maar moet haar ook waarschuwen nooit meer zoo iets te doen. Moeder weet, 
dat God ook voor hen zal zorgen in dezen moeilijken tijd. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboekje. Hoe beslist doet de 
schrijfster uitkomen, dat in elk menschenhart de zondige neigingen wonen en 
dat het vertrouwen op God, ook in donkere dagen, ons alleen voor kwaad be-
waren kan. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

EEN HOLLANDS MEISJE IN EEN ZWITSERS DORP, 
door Christina Koster. 

Catalogusno. 169; aantal blz. 23; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.12; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6.-8 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Fietje, het dochtertje van een kapper uit Rotterdam, moet voor 
haar gezondheid naar Zwitserland. Moeder brengt haar kindje weg. Fietje wordt 
in Zwitserland goed verpleegd en als het Pinksteren is, komt ze weer hersteld in 
het ouderlijk huis terug. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig boekje. Wat echt wordt de 
moeilijke taak van moeder geteekend, als deze haar kindje moet wegbrengen, toch 
niet sentimenteel. Taal en stijl zijn keurig! Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

HANSJE, door K. S. Pomp. 
Catalogusno. 171; aantal blz. 24; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.12; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7---8 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Hansje speelt een heelen dag in den tuin. Moeder is uit. Maar 
Hansje kan zijn bal niet meer vinden. Ze zoeken overal. Het meisje helpt mee. 
Maar het lukt niet haar te vinden. Na het eten gaat Hansje weer zoeken. En nu 
bij de sloot. Maar dat mocht hij niet. Eindelijk vindt hij de bal. Maar nu is hij 
bedroefd, want Hansje is ongehoorzaam geweest. Als moeder thuiskomt, brengt 
zij een auto voor hem mee. Maar Hansje huilt. Voor hij naar bed gaat, bekent 
hij alles aan moeder. Dan bidden zij samen, als moeder hem van den Heere Jezus 
verteld heeft. 
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje voor de kleintjes met 
een goede strekking. Ook het godsdienstige komt tot zijn recht. En dit is, hoe 
moeilijk dit ook voor schrijvers wezen mag, van groote beteekenis. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

TOEN DE HONGER KWAM, door A. Duijser. 

Catalogusno. 172; aantal blz. 108; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.60; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; 
Zendingsgeschiedenis. 

Korte inhoud: Kleine Lente is de zoon van een armen Chineeschen boer. 
In China is hongersnood. Het zusje van kleine Lente sterft, ook zijn broertje, 
tenslotte ook vader. Moeder stierf reeds eerder. Lente begint nu een zwerftocht 
en valt in handen van een rooversbende. Hij weet te ontsnappen en komt in het 
Zendelingenhuis. Hij waarschuwt den Zendeling voor het plan der roovers. 
Daardoor wordt de aanval van de roovers afgeslagen. Lente blijft bij den Mouse 
en hoort daar de geschiedenissen uit den Bijbel. Eindelijk komt Lente er toe een 
afgodsbeeldje, dat hij uit zijn ouderlijk huis meenam, stuk te gooien. Daaruit 
komt nu een brief, waaruit blijkt, dat Lente's vader van hooge afkomst is. Zoo 
komt Lente in het paleis van zijn oom, die heer is over een groote stad. Als 
Lente echter niet meer offeren wil aan de goden, wordt hij verstooten en komt 
weer bij den Zendeling. 

Algemeene op- of aanmerkingen. Schoon boek. De leidingen des Heeren 
komen duidelijk uit. Chineesche toestanden mooi geteekend. Een weifelende 
heidenziel doet na veel strijd de besliste keuze. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

VAN NIEKJE, RIEKJE EN DE ROZIJNENTAART, 
door Gr. Gilhuis-Smitskamp. 

Catalogusno. 174; aantal blz. 23; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.12; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 5-12 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Niekje en Riekje mogen mee om Oma van den trein te halen. 
Oma brengt natuurlijk cadeautjes voor hen mee. Als zij thuis komen heeft Gijs 
van bakker Buijs een rozijnentaart gebracht. Terwijl moeder en Oma gaan wande-
len, snoepen de kinderen de rozijnen van de taart af. Gijs wordt ten onrechte 
ervan verdacht. Maar bij het naar bed gaan belijden de kleine snoepstertjes schuld. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt, leuk kinderlijk boekje, waarin 
zoo echt de snoeplust van de kinderen beschreven wordt. Heel aardige dingetjes 
komen er in voor. 't Is wat neutraal met een ietwat gemaakt slot. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

HET KRUIS IN DE KERSTNACHT, door Jan Knape Mz. 

Catalogusno. 175; aantal blz. 23; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.12; jongensboek; geschikt voor een leef tijd van ± 11 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Joostje is het eenige kind uit het gezin. Hij moet altijd liggen. 
's Zomers buiten, maar 's winters binnen. Joost gaat aldoor achteruit. Begin 
December is het einde nabij. Moeder brengt Joost daarvan op de hoogte en deze 
berust er in. Hij uit den wensch nog Kerstfeest te mogen vieren. Dit geschiedt, 
maar op 3 December. Dan sterft Joostje, nadat moeder heeft gezongen: „Er 
ruischt langs de wolken". 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje beschrijft wel een zeer moeilijke-
stof. Wie zal zeggen, wat er in de kinderziel omgaat als het sterven wordt? Van 
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ware zonde-. en zelfkennis lezen we niets en die moet ook het kind noodzakelijk 
kennen. 't Is alles slappe, algemeene verzoening in dit boekje. Nieuwe spelling, 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

HET GEWEIGERDE GESCHENK, door H. Henszen Veenland. 
Catalogusno. 176; aantal blz. 35; le druk; slappe omslag; geïluustreerd;  prijs 

f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Enkele meisjes uit de klas willen den meester op zijn ver-
jaardag een cadeautje geven. Er komt ruzie, omdat Joop Joling de baas wil 
spelen. Omdat zij weet, dat de anderen een zakpotlood zullen geven, maakt zij 
het plan er een alleen te geven vóér de anderen. Zij liegt haar ouders voor, dat 
de kinderen niets samen willen geven en krijgt ze het noodige geld. Op den 
verjaardag komt alles uit. De meester geeft haar potlood terug. Thuis bekent 
Joop alles. Moeder bidt met haar. Den volgenden dag maakt ze alles met de 
andere meisjes in orde en nu neemt meester haar potlood ook aan. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De plaatjes van dit mooie boekje zijn niet 
in overeenstemming met het verhaal. Boerenkinderen zien er niet uit als de stads-
kinderen op blz. 6. Het verhaal is goed verteld. Erg onderhoudend en goed van 
strekking. Leugen en hoogmoed en bazigheid worden als zonde gezien en bestraft. 
Gewezen wordt op schuld tegenover anderen en de noodzakelijkheid van harts-
vernieuwing. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

- 	ZIJN WENS, door H. Hoogeveen. 
Catalogusno. 177; aantal blz. 59; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Gerke zou zoo graag meester willen worden, net als de zoon 
van een rijken boer, waar zijn vader werkt. Maar Gerke's ouders zijn arm. Gerke 
is er heelemaal vol van. Hij spaart het geld al bij elkaar met het zoeken van 
eieren. Daar beleeft hij allerlei avonturen mee. Ze zoeken zelfs een keer in ver-
boden tijd. Maar de politie, die toen juist daar surveilleerde, had hen niet gesnapt. 
Toch een spannend avontuur. Maar Gerke wilde per slot geen eieren er van 
hebben. Want op geld, dat zij zoo verdienden, kon geen zegen rusten. Hij heeft 
ook bij den boer gewerkt voor een paar kwartjes, maar dat deed hij toch niet 
graag. Hij wilde zoo graag meester worden. Hij mocht op school meester ook 
wel helpen. Dan kreeg hij weer een boekje, dat Gerke in het kastje van zijn 
grootvader bij de andere zette. Hij hoopte er zoo op om zijn doel te bereiken. 
Maar hij vreesde. Eindelijk valt de beslissing, als Gerke van school moet. Het 
kan onmogelijk, want zijn ouders kunnen het niet betalen. Wat een bittere te-
leurstelling. Gerke wordt boos op zijn ouders, ja op wie al niet meer. Zelfs ook 
op God. Daar schrikt hij van. Dan leert hij onder God te buigen, die bepaalt, 
wat wij worden zullen in het leven. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje met groote opvoedkundige 
waarde. Het leven is vol teleurstellingen. Dat moeten ook de kinderen weten, 
opdat zij het leeren zullen onder God te buigen en in Hem alleen de kracht en 
de troost te zoeken. Het is een spannend verhaal. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

DE TROMPETTER VAN PAPAI, door P. de Zeeuw J.Gzn. 
Catalogusno. 178; aantal blz. 93; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; 

prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; Kerk. 
geschiedenis. 
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Korte inhoud: Dit is een verhaal uit den tijd van de vervolging der Hon-
gaarsche predikanten (1670-1676). Daar was een samenzwering ontdekt tegen 
het leven van keizer Leopold. Hiervan worden de „gereformeerden-  in Hongarije 
beschuldigd. De trompetter van Papai, zelf roomsch, hoort dit van zijn vriend, 
die koerier is. De predikanten en andere leiders der gereformeerden worden in-
derdaad hierom vervolgd. Tenslotte zelfs als galeislaven verkocht naar Napels. 
De trompetter, hoewel roomsch, voelt veel voor het predikantsgezin. Hij helpt 
op allerlei manier, wat hem zelfs nog een korte gevangenisstraf kost. Hij schrijft 
tenslotte een brief aan Michiel de Ruyter, bij wien hij vroeger als matroos gediend 
heeft. Door bemiddeling van den gezant, die voor de vervolgden in de bres springt, 
krijgt de Ruyter dezen brief. Hij weet de gevangenen vrij te krijgen. Wat een 
vreugde als dit in Papai bekend wordt. Maar dit alles wordt ook tot zegen voor 
het gezin van den trompetter, die onder den indruk gekomen is van het stand-
vastige geloof van de „gereformeerden-. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een leerzaam boekje. Het verhaal is 
spannend geschreven. De godsdienstige strekking is zeer goed. De troost van het 
geloofsleven, dat op het Woord Gods steunt, komt ook goed uit. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

MARGJE WIL EEN FIETS, door G. Mulder. 

Catalogusno. 179; aantal blz. 92; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12.-14 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Margje, kind van arme arbeidersmenschen, wordt dienstbode 
bij boer Walda. De boer en zijn vrouw zijn goed voor Margje. Ze beleeft daar 
enkele ruzietjes. Ze heeft echter een groote begeerte: een fiets. Moeder wil echter 
niet toestaan, dat ze een fiets koopt. Ze doet het nu stilletjes van opgespaarde 
fooien. Dat geeft haar geen rust en nu gaat ze er stilletjes van door met de fiets. 
Dat brengt onrust bij den boer en bij Margjes ouders. Men gaat zoeken en vindt 
haar. Ze heeft nu berouw en alles loopt goed af. 

Algemeene op, of aanmerkingen: Een boekje, dat wel boeiend is geschreven, 
maar ons bevredigd het niet. Hét godsdienstige element is er wat bijgehaald. 
Aan 't eind wordt iets gezegd over bidden en zonden belijden aan God. Nieuwe 
spelling. 

Condusie: matig aanbevolen. 

EEN ZONNIGE ZOMER IN ZUIDLAND, door Jan van Groningen. 

Catalogusno. 180; aantal blz. 110; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Rudolf Klaver moet voor zijn gezondheid een half jaar in 
Zuidland doorbrengen bij zijn tante. Hij voelt zich boven de dorpskinderen ver-
heven en dat brengt menig conflict met de schoolmakkers. Maar tante mag vol 
blijdschap ervaren, dat er toenadering komt tusschen de jongens. En dan komt 
een ongeluk, dat geluk aanbrengt. Rudolf hoort het in zijn omgang met de jongens 
en in zijn dankbaarheid voor zijn redder, welk een verandering ten goede in hem 
is gekomen. Zoo kan hij aan 't eind zeggen: Dat het zoo heerlijk zou zijn in 
Zuidland, dat had ik nooit gedacht. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Nieuwe spelling. 
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

JONG BATAKBLOED, door H. Kaal. 

Catalogusno. 181; aantal blz. 92; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; 
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prijs f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leef tijd van ± 12-15 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Het verhaal gaat over een internaat van een Zendingsschool 
te Naroemonda in het Tobaland. Hoofdpersoon is Masinta. De schrijver laat 
zien, hoe het daar toegaat. Inrichting, dagverdeeling, vacanties en schoolreisjes 
worden beschreven. Wek de vacantie wacht een fijne verrassing. Zij gaan met 
autobussen een autotocht maken. Een vriend van Mas vindt een pot met 150 
zilveren munten. Grootvader is ziek, deze is een heiden. Dat geeft den christen-
jongen te denken. Bij de begrafenis van grootvader wordt een doodenfeest ge-
houden. Verder komen er nog enkele avonturen in voor. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Wel een aardig boek, doch te veel samen-
gesteld, soms krijgt men den indruk, dat het meer losse schetsen zijn dan een 
doorloopend verhaal. De godsdienstige strekking is niet sterk. Een autotocht op 
Zondag deugt niet. Als beschrijving van Indische toestanden heeft het waarde. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

LAMBON, HET MEISJE UIT DE POERI, door Fine Schooneveld. 
Catalogusno. 182; aantal blz. 126; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.60; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-18 jaar; 
Zendingsgeschiedenis. 

Korte inhoud: Lambon, het dochtertje van Tedoeg, de rentmeester van 
Taboer, een Balisch vorst, wordt tegen haar zin gedwongen danseresje te worden. 
Brata, de dansmeester, is echter een harde leermeester. De behandeling is zoo, 
dat Lambon ziek wordt. Met medeweten van haar ouders vlucht ze. Ze zwerft 
van de eene plaats naar de andere en is angstig voor booze geesten. Ze komt 
eindelijk in aanraking met een Chineesche christenfamilie. In dat huis hoort ze 
van den Heere Jezus. Echter is zij hier ook niet veilig voor Brata, die alles doet 
om haar terug te halen. Controleur Wolders neemt haar mee naar Buitenzorg, 
waar Lambon onderwijzeres wordt. Ze gaat naar Bali terug en opent daar een 
school om de kinderen van haar volk het Evangelie te brengen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Schitterend boek. De toestanden op Bali 
worden blijkbaar met kennis van zaken geschreven. Het is boeiend en leerzaam. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

VAN BLONDE KRULLEN EN EEN BLANKE SCHAAR, door J. de Groot. 
Catalogusno. 183; aantal blz. 31; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.16; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van -± 7 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Tineke wil graag polka hebben. Het mag echter niet van vader 

en moeder, omdat ze zulke mooie krullen heeft. Als Tietje, een meisje van school, 
wel polka heeft gekregen, is Tineke erg boos. 's Nachts droomt ze, dat ook haar 
kruien worden afgeknipt. Als ze wakker wordt, ziet ze echter, dat het niet zoo is. 
Ze ziet nu een schaar op de waschta fel liggen en hiermee gaat ze aan 't knippen. 
Vader en moeder zijn erg boos en voor straf moet ze zoo, met de onregelmatig 
afgeknipte haren, naar school. 's Middags gaat ze naar den kapper. maar ze 
vindt het nu niets fijn meer. 's Avonds vraagt ze vader, moeder en den Heere 
om vergeving. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje. De ongehoorzaam-
heid wordt niet geteekend als zonde tegen God. Daarom slechts weinig gods-
dienstige strekking. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

DE DAPPERE KETELLAPPER, door P. de Zeeuw J.Gzn. 
Catalogusno. 184; aantal blz. 84; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
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f 0.40; jongens-, en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; Kerk-
geschiedenis. 

Korte inhoud: Het leven van John Bunyan wordt ons vanaf zijn jeugd ge-
teekend. Hoe hij lezen en schrijven leerde. Hoe hij als ketellapper langs de wegen 
trekt en in alle omstandigheden van God en Zijn dienst zich een vijand toont. 
Dan komt de verandering, waarvoor de Heere zijn eerste vrouw Mary gebruikt. 
Ook het vallen van den klepel uit de kerkklok, waardoor 3 vrienden sterven, 
brengt een heilzame onrust bij Bunyan teweeg. De ketellapper komt in de ver-
warring van die dagen in een Baptistengemeente terecht, wordt door die gemeente 
tot diaken gekozen. Aldra blijkt, dat de diaken een eenvoudig, maar Godvruchtig 
mensch is. Hij wordt een vurig prediker der waarheid. Er komt echter een preek-
verbod voor allen, die buiten de Engelsche staatskerk leven. John Bunyan komt 
in de gevangenis, waar hij zijn vermaard werk „De Christenreis-  schrijft. Bunyan 
komt eindelijk weer vrij, maar sterft vrij plotseling in vollen vrede. 

Algemeene op- of aanmerkingen: 't Stemt tot blijdschap, dat de geloofshelden 
in gedachtenis worden gehouden. Hoewel het boek uiteraard niet zoo heel span-
nend kan zijn, zullen onze jongens en meisjes het toch graag lezen. De bekeering 
zal o.i. echter wel wat bewogener geweest zijn. 't Boek is wat algemeen, opper-
vlakkig. Het lezen zal echter vast geen schade doen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

HET KERSTFEEST VAN DEN BUNZINGJAGER, door Jan van Groningen. 

Catalogusno. 185; aantal blz. 31; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.16; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Tineke van den meester heeft twee konijnen gekregen. Tegen 
Kerstfeest zouden ze geslacht moeten worden. Maar dat kan Tineke niet over 
haar hart verkrijgen. Wat wil echter het geval? Ze worden op een nacht gestolen. 
Tineke's vader komt echter op de gedachte, wanneer hij in de stad is, ook op de 
markt te gaan kijken. En werkelijk, hij vindt ze. Vader komt er achter, van wien 
de koopman ze heeft. Karst, de oude bunzingjager, heeft ze gestolen. Vader en 
Tineke brengen den ouden man een bezoek. Het is een echte stakkerd. Hij is 
ziek bovendien. Ze doen hem goed. Karst heeft er geen rust onder, dat hij die 
konijnen gestolen heeft. Op zijn ziekbed, waar Tineke, door hem geroepen, vertelt 
van den Heere Jezus, komt hij tot bekeering. En zoo gaat hij op zijn ouden dag 
nog naar de kerk. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje met een zeer goede strekking. 
Tineke doet goed evangelisatiewerk door de blijde boodschap aan dien armen 
stakkerd te brengen. Daar is genade voor den grootsten der zondaren. Toch 
vragen we ons af: Is Tineke niet al te idealistisch geteekend? We moeten, ook 
in Zondagsschoolboekjes, met beide beenen in de werkelijkheid staan. De ver-
siering met groen en hulst op Kerstfeest bevalt ons maar matig. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

Heeft ieder lid van Uw per- 
soneel reeds een exemplaar 
van de Boekbeoordeeling ? 



UITGAVEN VAN A. VOORHOEVE 
voorheen J. M. Bredee's Uitgeversmaatschappij N.V. 
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De uitgaven van dit jaar kenmerken zich door een groote prijsverlaging, ge-
middeld tot 30%. De boekjes van 25 cent af hebben ronde ruggen en zijn ge-
bonden in luxen cartonnen band. Onder de titels der boeken is heel kort de 
strekking van den inhoud weergegeven. De veertig nieuwste boekjes zijn alle in 
nieuwe spelling gezet. 

Martha-kalender 1939. Zie elders onder Scheurkalenders. 
Belooningskaartjes. Deze zijn door J. N. Voorhoeve te 's-Gravenhage over-

genomen. Zie aldaar. 
Kinderbriefkaarten in fijne kleuren voor de feestdagen. No. 4921; 4815; 4766; 

4965. De engelen-figuurtjes kunnen ons niet bevredigen. Prijs 	cent; 25 ex. á 
6 cent; 50 ex. à 5 cent; 100 ex. à 12; cent. 

Kinderwandteksten no. 58A. 4 soorten, à 25 cent; 10 ex. à 1.2; cent. 
Beschermengelen no. 531. 2 soorten, à 25 cent; per 10 ex. à 12 cent. 
Wandteksten, serie J.M.B. Bloemen in vierkleurendruk, in 4 soorten. Prijs 

30 cent; 10 ex. á 15 cent. 
Wandteksten met rozen, serie no. 47 op zwaar carton, in 4 soorten. Prijs 

60 cent; 10 ex. á 30 cent. 

„ZONNEKE". 
Catalogusno. 45; aantal blz. 16; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.10; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-41 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: „Zonneke" is de bijnaam van Jettie. Zij is 's zomers graag 
bij Oma op het dorpje. Deze is ziek en wil graag, dat Jettie met Kerstfeest bij haar 
komt. Zij had er niet veel zin in. En nu een briefje schrijven, dat ze geen idee 
heeft, dat gaat niet. Dat kostte strijd. Op school hoort zij vertellen, dat Kerstfeest 
is geven. Dat trof haar. Zij moet wekenlang naar het ziekenhuis, waar zij met 
Kerstfeest aan een meisje, dat naast haar ligt, vertelt van Jezus. Zoo vierde 
„Zonneke" heel anders Kerstfeest. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Er wordt wel veel van versiering in het 
ziekenhuis gerept, maar te weinig van hetgeen waarom het gaan moet. Wij 
zouden gaarne wat meer van zonde en genade willen verteld zien. Het heeft 
eenige opvoedkundige waarde. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

KERSTFEEST BIJ DE DUIVENTOREN, door Sophie Woudts. 
Catalogusno. 46; aantal blz. 16; le druk; slappe omslag; prijs f 0.10; meisjes-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Miesje moet op het dorp voor moeder stikzij halen. Zelf krijgt 

zij een nieuwe jurk. Bij de kerk zijn veel duiven. Dat vindt Miesje o, zoo aardig! 
Er is een oud vrouwtje, dat klaagt over gebrek aan voedselvoorraad voor haar 
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duiven. Zij wil met Kerstfeest voor de twee gulden, die zij dan extra krijgt, een 
zak mais koopen voor de duiven. 's Avonds vertelt vader aan Miesje, dat het 
duivenvrouwtje nooit goed de Kerstboodschap begrepen heeft. Zij denkt alleen 
en leeft voor haar duiven. Daags voor Kerstfeest hoort Miesje op school de 
Kerstgeschiedenis vertellen. Miesje denkt bij alles aan het duivenvrouwtje. Een 
buurmeisje kan niet naar het Kerstfeest, omdat zij geen kleeren heeft. Miesje 
geeft haar nieuwe jurk, waar haar vader verblijd om is. Zoo wordt het voor 
allen Kerstfeest. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel het niet onaardig verteld is, heeft 
het verhaaltje weinig Christelijke strekking. Het weldoen aan anderen is wel een 
deugd, die te prijzen is. Echter is het te oppervlakkig. Leer der algemeene ver-
zoening komt er in uit. Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

'T KLEUTERCLUBJE. I. Kareltje, door D. Menkens-v. d. Spiegel. 
Catalogusno. 52; aantal blz. 21; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.12; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; al-
gemeene strekking. 

Korte inhoud: 't Kleuterclubje bestaat uit 2 jongens en 3 meisjes. Het eenre 
jongetje heet Kareltje. Ze spelen treintje met auto-steps, fietsjes, enz. Kareltje 
moet aan een kant van de straat blijven en gehoorzaamt ook, ondanks de scheld-
woorden van de anderen. Hij maakt kennis met een meisje, dat haar beentje 
heeft gebroken en moet liggen. Zij zal straks ook tot het kleuterclubje behooren. 
Als Kareltje weer bij moes is, vertelt hij alles wat er dien middag is gebeurd en 
ook is dan de vrede onder de kleuters weer hersteld. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje is een van de serie van 3 voor 
de kleinsten. Het godsdienstig element is er b ij g em aak t. 't Is een verhaaltje 
met een beetje godsdienst-vernis er op. 't Kan ons niet in het minst voldoen. 
'Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

'T KLEUTERCLUBJE. II. Anneke, door D. Menkens—v. el. Spiegel. 

Catalogusno. 53; aantal blz. 20; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.12; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar: 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: „'t Kleuterclubje" schijnt een serie van drie boekjes te zijn, 
waarvan dit deeltje Anneke heet nnar de gelijknamige hoofdpersoon. Het clubje 
wordt gevormd door kinderen van de eerste klas, die allen op dezelfde kleuter-
school zijn geweest. Anneke wordt in dit clubje opgenomen door toedoen van 
Kareltje. Beschreven wordt dan hoe Anneke vanaf haar ruststoel (haar been is 
gebroken) met de kinderen speelt. De groote gebeurtenis in het boekje is het 
sterven van de oude kanariepiet. „De lieve Heer liet hem inslapen" troost moeder. 
}let viel mij erg mee niet te lezen, dat de lieve Heer piet in den hemel haalde. 
Ik kan het niet helpen, dit vierde hoofdstuk maakt het zeer aardig vertelde boekje 
voor mij niet genietbaar. We willen toch door onze boekjes het Zondagsschool-
kind op Christus den Middelaar wijzen, terwijl dit boekje gerust uitgedeeld kan 
worden op de Zondagsschool van den Ned. Prot. Bond. We kunnen het niet 
aanbevelen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Gedrukt in lettergrepen en klemtoonteekens. 
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

'T KLEUTERCLUBJE. III. Pietepiet, door D. Menkens—v. cl. Spiegel. 
Catalogusno. 54; aantal blz. 22; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
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f 0.12; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Kareltje wil aan Anneke een vogeltje geven. Anneke is ziek. 
Maar een kanarie kost te veel. Hij gaat met z'n vriendje er op uit in 't bosch een 
vogel te vangen. Natuurlijk gelukt dit niet. Een ouder zusje maakt een mooi plan. 
Het heele kleuterclubje zal aan Anneke met Kerstfeest een kanarie geven. Dat 
gebeurt. Ze vieren bij Anneke een heerlijk Kerstfeest. 

Algemeene op- of aanmerkingem Een aardig verhaaltje. Doch als dit evan-
gelisatielectuur voor Kerstfeest moet zijn, is de schrijfster veel te sober en te 
algemeen in haar opvatting over Jezus' komst op aarde. De godsdienstige tendens 
is te slap. Daarom door ons niet goed aanbevolen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

ONS KERSTKINDJE, door Hermina M. Michels. 
Catalogusno. 55; aantal blz. 23; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.12; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Het loopt tegen Kerstfeest. De moeder van Joke en Dikkie 
heeft de kinderen er al op voorbereid door de geschiedenis uit den Bijbel te ver-
tellen. Ze vieren op school ook Kerstfeest. Maar als ze thuis komen, gaat moeder 
naar bed. Dan wordt in dien nacht een „Kerstkindje“ geboren, waarmee de kinde-
ren erg blij zijn. Vader wijst hen er dan op, dat ze het meest blij moeten zijn met 
den Heere Jezus, het Kindje, dat in den Kerstnacht in Bethlehem is geboren. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De bedoeling van de schrijfster is goed. 
Zij wil een Kerstboekje geven met het Kerstgebeuren in het middelpunt. Maar 
de uitwerking is wel zeer teleurstellend. De beide kinderen lijken veel te wijs 
voor hun leeftijd. Veel gang zit er niet in het verhaal. De godsdienstige strekking 
grenst aan de leer der algemeene verzoening. Dat is het grootste bezwaar. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

VAN DRIE KLEINE MEISJES, door Suzanne van Noort. 
Catalogusno. 56; aantal blz. 24; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.12; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Mientje is ernstig ziek geweest, maar is bijnabeter. Haar zusje 
Toosje moet met haar vriendinnetje Corrie nog eens een drankje halen. Corrie 
gaat stilletjes mee. 't Wordt erg laat. Corrie's moeder is ongerust en gaat vragen 
bij Toos' moeder. Toos jokt er later om en zegt, dat ze aan Corrie's moeder 
gevraagd heeft of Corrie mee mocht. Ze heeft berouw en vraagt om vergeving 
van haar zonde. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Eenvoudig kinderlijk verhaaltje, waar voor-
al gehoorzaamheid aan onze ouders uit geleerd kan worden. Vergeving moet ge-
vraagd bij den Heere, ook dat wordt geleerd. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

DE KERSTKLAS, door Sophie Woudts. 
Catalogusno. 57; aantal blz. 24; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.l23; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: De juffrouw van de school gaat met haar klas wandelen. Ze 
komen langs een woonschip, waarin een ziek meisje ligt. Allen zwaaien en wuiven 

6-8 jaar; 
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het kind toe. Greetje, een der leerlingen, is jaloersch, omdat ze a 1 leen het 
vriendinnetje van het zieke kind wil zijn. Ze wil in elk geval de naam van dat 
kind uit het woonschip te weten komen. Ze moet 's Woensdagsmiddags op haar 
zusje passen. maar stilletjes gaat ze naar de woonschuit. Ze valt in 't water en 
de eerste kennismaking met Nelly is niet aan de vroolijke kant. 's Avonds komt 
vader haar halen. Op de school wordt het plan ontworpen om geld te verzame-
len voor arme schipperskinderen, opdat deze ook Kerstfeest kunnen vieren. 't 
Zieke meisje is er ook bij als 't Kerstfeest gevierd wordt, ze zit naast Greetje. 
Als dominé de Kerstgeschiedenis vertelt, voelt Greetjc haar persoonlijke jaloezie 
als zonde. Ze laat een ander meisje naast Nellie zitten. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De bedoeling is hier om jaloezie te teekenen 
als zonde en dit is juist. Maar dat Greetje op het Kerstfeest in eens een andere 
plaats opzoekt en in de woonschuit van haar jaloerschheid vertelt, terwijl ze 's 
avonds vergeet om te bidden om vergeving, is psychologisch onjuist. Slechts 
matig kon 't ons bekoren. Nieuwe spelling. De Kerstboom is er niet, maar wel 
iets dergelijks. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

HOE KNAP DIKKIE'S VADER WAS, door M. G. Bakhoven-Michels. 

Catalogusno. 61; aantal blz. 31; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.15; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Dikkie's vader was vroeger tmmermansbaas. maar nu is hij 
werkloos. De werkloosheid maakt dezen man humeurig voor zijn vrouw en kind 
en opstandig tegen den Heere. Dit verandert als hij aan 't werk gaat om speel-
goed voor zijn kind te maken. De Bijbel, die niet meer gelezen werd, komt weer 
op tafel, hij gaat weer ter kerk en bezoekt het Kerstfeest van de Zondagsschool. 
Door het gesnap van Dikkie komt een rijke mijnheer te weten, dat Van Werken 
een Zwitsersch hotel in 't klein heeft nagemaakt. Deze beer koopt het voor een 
flink bedrag. Bovendien wordt Van Werken in betrekking hij dezen heer genomen, 
die een groote zaak in speelgoed heeft. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Vooral in het begin is de toon en de woord-
keus van het verhaal niet erg gelukkig. Eerst snauwt vader zijn vrouw af om 
haar vrome praatjes, gooit vloekend zijn steungeld op tafel, terwijl even later 
gezongen wordt: „Wie maar den goeden God laat zorgen!" De omkeer is wel 
heel groot. Dat Dikkie „den lieven Heiland" een handje wil geven, mag erg lief 
schijnen, wij stooten er ons aan. Het boekje bevredigt ons maar matig. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

HANNIE'S VERJAARDAG, door Riek ter Braake. 

Catalogusno. 63; aantal blz. 30; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.15; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Hannie's vader is ziek. Daarom zal ze op haar verjaardag niet 
veel krijgen en kan er geen geld overschieten om op school uit te deelen. Dat is 
een groote teleurstelling, daar zij het al aan haar vriendinnetje beloofd heeft. Bij 
het boodschappen doen voor een buurvrouw krijgt ze een kwartje terug, zonder 
dat buurvrouw het weet. Hannie had n.l. bij vergissing een halven gulden ge-
kregen in plaats van een kwartje. Jet, die altijd schamper doet over arme menschen 
en geen goed vriendinnetje is voor Hannie, haalt haar over het kwartje zelf te 
houden — buurvrouw heeft toch niet gezien, dat zij een halven gulden meegaf --
om er koekjes voor te knopen voor de school. Maar het kwaad, met kloppend 
hart gedaan, kan niet verborgen blijven. De schooljuffrouw, op bezoek bij Hannie's 
moeder, is zonder het zelf te vermoeden oorzaak, dat alles uitkomt. Hannie moet 
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schuld bekennen aan haar ouders, maar ook aan den Heere en tenslotte aan de 
buurvrouw. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Over het algemeen goed geschreven. De 
verleiding, door het trotsche vriendinnetje en de strijd, dien Hannie heeft, vóór ze 
aan de verleiding toegeeft, zijn goed getypeerd. Het optreden van de moeder na 
de ontdekking strekt niet tot voorbeeld. Wat de vader op blz. 28 zegt: „De 
Heer Jezus is altijd erg bedroefd als we verkeerde dingen doen'', zouden wij 
stellig anders zeggen. Eerst meende ik, dat het woord Heer een drukfout was, 
maar het werd later nog eens gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

ALS 'T WOENSDAG IS! door M. Krabbendam. 
Catalogusno. 79; aantal blz. 32; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Liesje gaat op een Woensdag met moeder naar Omoe. Ze 

gaat dan 's middags met grootmoeder naar de „Bijenkorf". Liesje raakt groot-
moeder kwijt in de Bijenkorf en is erg geschrokken, maar grootmoeder vindt ze 
weer terug. Ze krijgt een mooie ballon en gaat dan met Omoe naar moeder terug. 
's Avonds mag de ballon in de slaapkamer vastgebonden aan het ledikant bij 
Liesje blijven. 

Algemeene op- of aanmerkingen: 't Is bijna niets meer dan een gewoon ver-
haaltje zonder eenige godsdienstige waarde. Dat kunnen de beide gebedjes, die 
er in staan, niet goed maken. Een boekje, waar niets inzit. Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

KERSTFEEST VOOR IEDEREEN, door D. Menkens-v. d. Spiegel. 
Catalogusno. 83; aantal blz. 40; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.20; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Annie heeft met andere kinderen een jongen van een vodden-
koopman gescholden voor „kippendief'. Als ze nu voor haar vader schoenen 
moet wegbrengen en voorbij zijn huis moet, is ze erg bang. Haar broertje valt 
en verstuikt zijn voet. De jongen draagt hem naar zijn huis. Daar praat het ventje 
met den jongen over het Kerstfeest, dat niet alleen voor rijke menschen is, maar 
voor iedereen. Pet brengt den kleinen jongen naar huis en wordt nu uitgenoodigd 
om mee te gaan naar het Kerstfeest van de Zondagsschool, nadat vader hem 
eerst iets over den Heere Jezus verteld heeft. Hij vindt de Kerstfeestviering erg 
mooi en belooft ook op de Zondagsschool te komen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De kinderen worden verplaatst in een pret-
tige gezinssfeer. Jammer, dat het godsdienstig element ons niet geheel kan be-
vredigen: „De Heere Jezus maakt „gelukkig-. Geloof je het nou?" Tweede Kerst-
dag deed ons te veel denken aan St. Nicolaas. Nieuwe spelling. De kerstboom 
doet dienst. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

ACHTER HET HOGE DUIN, door M. A. M. Renes-Boldingh. 
Catalogusno. 84; aantal blz. 37; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.20; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Ruut is boos op alles en op iedereen. Hij slaat het gras r 
„die arme, vroolijke grassprietjes, ze kunnen zich niet eens verdedigen, zegt de 
schrijfster vrij sentimenteel — slaat een spin — „ik schrik me dood" laat de 



44 

schrijfste de spin mopperen! — doet leelijk tegen het dienstmeisje, die dreigt met 
den boozen man met het koffertje, die kinderen rooft en verkoopt. In zijn boos-
heid loopt Ruut weg, voor altijd. In het duin zakt zijn booze bui; hij wil weer 
naar huis terug, maar den schelpenvisscher hoort hij met diens valschen hond. 
Dus er is geen andere weg dan het duin dieper in te trekken. Maar dáár vertoont 
zich de man met het koffertje, waarvan het dienstmeisje zulke griezelverhalen 
verteld had, een kunstschilder, die in de duinen zijn atelier had. De ontmoeting 
met dezen man valt nogal mee. Hij mag verschillende schilderstukken zien, o.a. 
één van den Heere Jezus temidden van allerlei menschen van dezen tijd. De 
schilder verklaart aan Ruut de beteekenis ervan (op een wijze, die het nu juist 
niet erg begrijpelijk maakt voor een kind van negen jaar!). Ruut schijnt dat alle-
maal goed te kunnen verwerken! Door het zien van de beeltenis van Christus 
komt Ruut in een andere stemming. Als de schilder hem thuis brengt, bekent Ruut 
schuld aan zijn moeder. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Uit bovenstaande inhoudsopgave blijkt al, 
dat dit boekje ons niet erg voldoet. Allerlei uitdrukkingen als: „Ik schrik me 
dood", „Is dat niet erg stom", enz. passen niet in de boekjes, die wij aan kinderen 
geven. Het gesprek van den schilder met Ruut, evenals van de moeder met Ruut, 
deed mij aan de boeken van Wilma denken. Dat een kind van negen jaar bij 
het zien van een modern schilderstuk zegt: „Dat is de Heere Jezus niet, want 
in het Heilige Land zagen de menschen er anders uit", lijkt mij waarschijnlijker 
dan wat er op bladz. 29, 30 staat. Het godsdienstige in dit boekje is zoetelijk, 
niet schriftuurlijk. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

JANTINA VAN DE TURFSCHUIT, door P. A. de Rover. 

Catalogusno. 85; aantal blz. 38; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.20; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Jantine vaart bij haar ouders, menschen, die van geen God of 
gebod willen weten, op een turfschuit. Bidden behoeft Jantine niet en op Zondag 
verkoopen vinden Jantina's ouders geen kwaam. Zij komt ergens op een dorp in 
aanraking met kinderen uit een Christelijke omgeving. Bij deze kinderen mag 
Jantina een keer blijven eten. Hoe eigenaardig, dat kinderen uit een godsdienst-
loos gezin zoo gevoelig zijn voor de sfeer in een Christelijk gezin en dan intuïtief 
hun gemis gevoelen. Jantina neemt een indruk daarvan mede naar de turfschuit. 
Ook als zij voor het eerst naar de kerk gaat en mee Kerstfeest viert, blijkt het 
kinderlijk gemoed vol stille aandacht voor het nieuwe. Wanneer Jantina weer naar 
Drenthe gaat op de turfschuit, heeft zij een goede les gehad, zij moet den Heere 
Jezus zoeken, van Wien zij op het Kerstfeest gehoord heeft. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje van de Rover, zooals we dat 
van hem gewoon zijn uit het schippersleven. Het lijkt mij goede Evangelisatie-
lectuur. In deze richting moet ons wat meer lectuur bezorgd worden. Maar dan 
moet de onmisbaarheid van Christus voor dit leven en voor de eeuwigheid (ook 
voor kinderen) klaarder getoond worden, dan kunnen wij dergelijke lectuur 
„warm" aanbevelen. In dit opzicht stellen bijna alle boekjes teleur. Hebben wij 
onder onze menschen geen enkele schrijver of schrijfster? 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

DORA EN DIENEIK, door C. M. v. d. Berg—Akkema. 

Catalogusno. 86; aantal blz. 46; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene 
strekking. 
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Korte inhoud: Dora is het eenigst kind van een dokter. Zij woont in een 
mooi huis en heeft speelgoed genoeg, maar zij voelt zich zoo alleen. Zij zou zoo 
graag een vriendinnetje hebben. Deze wensch wordt vervuld, wanneer dicht bij 
hen het gezin van een onderwijzer komt wonen. Ze komen al gauw met elkaar 
in contact, omdat Dieneke ziek is en Dora's vader haar als dokter bezoekt. Haar 
wensch is nu dus vervuld. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het is voor de jongeren wel een leesbaar 
boekje, maar veel zit er niet in. Godsdienstig is het zeer oppervlakkig en daarom 
voor uitdeeling op Kerstfeest niet geschikt. Het woord Heer wordt in plaats van 
Heere gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

HET VERDIENDE KERSTBOEK, door G. Bos-Michels. 
Catalogusno. 89; aantal blz. 44; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: De familie van Dam heeft nieuwe buren gekregen. Ze zijn 
niet godsdienstig. Maar Tommy van Dam neemt het nieuwe buurmeisje, Ansje 
Berkenra, mee naar Zondagsschool. Het loopt tegen het Kerstfeest. De kinderen 
krijgen een busje mee om geld te verzamelen voor het Kerstfeest der armen. Wie 
het meeste geld verzamelt, krijgt een mooi boek. Tommy belooft aan Ans, dat zij 
het boek van haar krijgt, indien ze het meeste geld in het busje heeft. Echter onder 
één voorwaarde, dat ze Lukas 2: 1-20 kan opzeggen. Tommy denkt: dat kun je 
toch niet. Ansje leert het. Maar als dan blijkt, dat Tommy het meeste geld in haar 
busje heeft, houdt ze haar belofte niet. Tommy komt echter tot andere gedachten, 
wanneer ze hoort vertellen, dat God Zijn belofte vervuld heeft op Kerstfeest met 
het zenden van Zijn Zoon. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudig, goed boekje. Heel geschikt 
als evangelisatie-lectuur. Het leert ons, dat ook het hart der kinderen boos is. 
Wel had aan het slot meer uitgewerkt kunnen worden, dat Christus gekomen is 
om voor de zonde te boeten, opdat Hij vergeving voor zondaren zou verwerven. 
En dan met toepassing op dit speciale geval. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

LEEN, door Suzanne van Noort. 
Catalogusno. 104; aantal blz. 39; ie druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.25; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9.-12 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: We maken aan 't begin van het boekje kennis met Wim en 
Jan verbrugge, twee zoons van een timmerman. Het huisgezin van Jan Verbrugge 
heeft een echt gezond karakter. In 't tweede hoofdstuk leeren we een zekeren 
Leen kennen. Hij is 14 jaar oud en heeft slechte vrienden. Op een donkeren 
avond gaat hij bij de familie Verbrugge een mooi, wit konijn stelen. Dit hindert 
hem erg. Het geld draagt hij bij zich. Als later een draaiorgel langs de huizen 
gaat en men met de collectebus langs de deur komt, werpt Leen zijn geld, dat hij 
voor 't gestolen konijn gekregen heeft, in de bus. Hij raakt in gesprek met den 
collectant en komt op een jongensclub, waar de heer Verbrugge de leiding heeft. 
Aan 't eind van het boek bekent hij zijn zonde en wordt schaap van den goeden 
Herder genoemd. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Er zijn aardige beschrijvingen in dit boekje. 
De schrijfster heeft wel talenten, maar helaas moeten we opmerken, dat ze weinig 
begrip van Bijbelsch Christendom heeft. Het beeld van den goeden Herder is 
wel Bijbelsch, maar 't altijd weerkeerend refrein van dit genre staat ons tegen. 
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't Is een moraliseerend boekje. 't Erkennen van één zondige daad maakt ons op 
14-jarigen leeftijd zoo maar niet tot kind van God. Dat al onze neigingen ver-
keerd zijn, dat ons heele bestaan vernieuwd moet worden, daarvan schemert 
zelfs niets door in dit boekje. Jammer, want aan zulke lectuur is groote behoefte. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

BOBBIE, door N. den Hollander. 

Catalogusno. 126; aantal blz. 54; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
j' 0.30; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; 
algemeene strekking. 

Korteinhoud: Een heel eenvoudig boekje, waarin verteld wordt van een 
ongeluk, dat Bobbie overkwam, toen hij achter een auto liep. Verder maken we 
kennis met het huisgezin, waar Bobbie thuis behoorde. Een zeer net burgerlijk 
gezin, waar liefde, vrede en eendracht heerschen. Dan nog maken we kennis met 
de klasse-onderwijzeres en Gerard van Helden. Allen worden beloond voor de 
hulp, die ze hebben geboden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Veel diepte zit er niet in. Zeer oppervlakkig 
in 't godsdienstige. En dan nog iets! Bobbie ontvangt niet de minste straf, alleen 
beklag. De geest van den tijd, doch m.i. tegen Gods Woord. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

JANNEMANS FIJNE VACANTIE, door Jeanne Marie. 

Catalogusno. 130; aantal blz. 64; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.30; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Janneman is een jongetje van 4 jaar, die in de vacantie (van 
de Bewaarschool) naar Oom en Tante in Amsterdam gaat. De treinreis, het huis 
van Tante en het spelen wordt alleraardigst verteld op heel kinderlijke wijze. 
Een buurjongetje heeft een lief klein zusje, zooals Jan ook hee graag hebben wil. 
Als hij thuis komt is de groote verrassing het zusje, dat zijn Moeder gekregen 
heeft, terwijl hij in Amsterdam gelogeerd was. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaal voor de kleintjes. De 
talentvolle schrijfster schijnt het kinderleven door en door te kennen. Jammer, dat 
voor het godsdienstige deel zulk een kleine plaats is ingeruimd. Voor de Zondags-
school is het daarom ongeschikt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

WIM'S FEESTDAG, door H. Lourense. 

Catalogusno. 131; aantal blz. 56; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van -± 7 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Wim gaat een schoolreis maken naar Den Haag. Met groote 
bussen gaan de kinderen er naar toe. Dat is natuurlijk een heel feest voor Wim. 
Ze gaan naar een speeltuin, krijgen heerlijke limonade en melk. Daarna brengen 
ze een bezoek aan Scheveningen, waar ze fijn pootje mogen baden. Als ze naar 
de bussen terug moeten, wil Wim die alleen gaan zoeken en loopt daarom de 
anderen vooruit. Hij kan ze echter niet vinden. Hij ziet nu ook de juffrouw en 
de kinderen nergens meer. Hij is nu erg bang en verdrietig. De juffrouw weet 
hem echter tenslotte weer terug te vinden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudige vertelling voor onze klein-
tjes. Over „draaimolens-  in den speeltuin had beter niet gesproken kunnen 
worden. De godsdienstige strekking is echter gering. Verschillende drukfouten 
troffen we aan. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 
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KEES VERHOEF, door Henk de Swart. 
Catalogusno. 133; aantal blz. 63; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.30; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Kees heeft met zijn twee vrienden, Henk en Wim, dikke Mie, 
de snoepvrouw, een valsch dubbeltje in de hand gestopt. De teruggekregen vier 
centen verdeelen ze. Kees krijgt er ook een en heeft die in zijn broekzak gestopt. 
Kees heeft echter geen rust hierover. Hij krijgt een ongeluk. Hij valt van een 
wagen en blijft bewusteloos liggen. Hij komt echter behouden thuis. Moeder vindt 
de cent in Kees' zak. Alles komt uit. Hij moet naar Mie om vergeving te vragen. 
Het eerste groote verdriet in Kees' leven is het sterven van zijn pasgeboren zusje. 
Moeder zegt: „we moeten haar afstaan, Kees, de Heere geeft ons zooveel troost.-
Dan vindt Kees het ook goed. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Aardig verhaal, dat de jongens wel boeien 
zal. Toch bevredigt de godsdienstige strekking niet geheel. Uitdrukkingen als: 
„Als Jezus mee ging in het winkeltje van Mie, zou Kees wel durven", doen wat 
vreemd aan. Toch wel aardig geschreven. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

IN HET HUIS VAN COOTJE, door Cina van Weerden. 
Catalogusno. 134; aantal blz. 53; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Een boekje, echt voor kinderen, leuk verteld. Cootje en Beppie 
zijn de hoofdpersonen. We maken kennis met hun kleine wereldje van spelen en 
dagelijksche genoegens. Hun kleine ruzietjes komen er ook in voor, hun kinderlijk 
berouw en hun kinderlijk vrede-sluiten. Het hoogtepunt is Gootjes verjaardag, het 
gezellige van dien dag wordt aardig beschreven. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Hoewel er een godsdienstige tint aan het 
verhaal gegeven wordt, bevredigt het ons niet heelemaal. Zeer oppervlakkig. ver 
van Gereformeerd. Indien men dit had weggelaten, zou het voor ons meer passend 
zijn. Het versje op blz. 53 is ver van kinderlijk. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

PRECIES EEN GULDEN, door D. J. de Klerk. 
Catalogusno. 147; aantal blz. 70; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leef tijd van ± 12-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Dries is het zoontje van een weduwe. Met zijn vrienden Henk 
en Koos gaat hij een dag kampeeren. Koos, van wien de tent is, heeft gezegd, 
dat hij een rugzak mee moet brengen. Dries haalt nu stiekum een gulden uit de 
spaarpot van z'n zusje en zegt, dat hij hem van Grootmoeder heeft gekregen. Bij 
het kampeeren raken ze slaags met woonwagenjongens. Plotseling verstuikt een 
van deze zijn voet en nu wordt hij op de tent als draagbaar naar de woonwagen 
gebracht. Ru moet rust houden en de drie vrienden gaan nu venten voor Ru's 
moeder en verkoopen 100 kleerhangers. Dries heeft geen rust, hij belijdt schuld 
en spaart een gulden bij elkaar voor de spaarpot van zijn zusje. Die gulden laat 
Moeder hem echter in de collectezak doen. Dan wordt bij hooge Kerstboomen 
het Kerstfeest gevierd, waarbij ook Ru, de woonwagenjongen, tegenwoordig is. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De sfeer in dit boekje is niet echt Christe-
lijk. Hier en daar een godsdienstig versierinkje maakt een boekje nog niet Christe-
lijk. 't Gaat alles op rolletjes. De Kerstboom verheerlijkt. Het boekje is moder-
nistisch. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 
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DE BUSMANNETJES, door W. Ponton. 

Catalogusno. 151; aantal blz. 72; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Vader Buisman heeft vier zoons. De oudste zoon, Dolf, heeft 
Mulo-diploma en solliciteert naar een betrekking. Hij krijgt een plaats op het 
kantoor van een meelhandelaar. Hier echter komt Dolf onder de verkeerde in-
vloed van Peter Hausman. Ze spelen samen in de loterij en winnen elk f 42.50. 
Natuurlijk gaan ze van dit bedrag eens lekker fuiven. Dolf moet zich thuis „op 
de been" houden door allerlei leugens aan elkaar te schakelen. Het blijkt, dat 
Peter Hausman zelfs zijn vriend bedriegt. Door toevallige omstandigheden komt 
vader er achter, dat Dolf al reeds weken de vergaderingen der J.V. niet heeft 
bezocht. Vader gaat naar het kantoor en onderweg belijdt Dolf hem zijn zonde. 
Hij ontvangt vergeving en vindt het thuis weer prettig. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Wat dit boekje met bijbelsch Christendom 
te maken heeft is mij helaas niet duidelijk geworden. Waar is hier berouw over 
't bedreven kwaad? Moet de zonde alleen aan vader beleden worden en niet aan 
moeder en vooral niet aan God? Zegt een sollicitant zulke brutale dingen als hij 
voor 't eerst aan een kantoor komt? Hebben leerlingen, die de lagere school nog 
bezoeken, zakgeld noodig? Neen, zulke slappe lectuur, zonder positieve tendens 
kunnen we niet gebruiken. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

DIE MOOIE BAL, door H. Tuinstra. 

Catalogusno. 154; aantal blz. 68; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoudt Jaap Kroon heeft een broertje gekregen. Zijn zusjes zijn weg 
en nu moet hij alleen spelen. Dat vindt hij wel wat vervelend. Hij moet voor de 
baker een paar boodschappen doen en steekt de bal van zijn zusje Keetje in de 
zak. Onderweg ontmoet hij Kees, een jongen uit de 6e klas. Kees is een valsch-
aard, die Jaap verleidt tot allerlei kwaad. Ze gaan voetballen en de bal raakt in 
de goot van een graanpakhuis. Als Jaap thuiskomt, mist zijn zusje Keetje de bal. 
Jaap liegt en doet of hij nergens van weet. De bal krijgt hij weer terug. Tenslotte 
komt alles uit en Jaap vertelt van zijn kwaad aan vader. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje heeft een goede strekking. De 
zonde van het liegen, het berouw en de vergeving worden er ons in geteekend. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

ZO'N KLEINE VERSTEKELING, door N. den Hollander. 

Catalogusno. 156; aantal blz. 92; le druk; geïllustreerd; prijs f 0.50; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Kleine Jaap Vermeulen is een driftig ventje. Hij heeft ook 
heel goede eigenschappen. Wat houdt hij b.v. veel van zijn moeder en wat was 
hij boos op den dokter, omdat deze zijn moeder naar het ziekenhuis had gebracht. 
Hij schold zelfs den dokter uit en dat, terwijl hij met Roelie van den dokter 
bevriend was. Kleine Jaap is echter ook schrander. Hij had opgevangen, dat de 
dokter op een Woensdagmiddag met zijn auto naar het ziekenhuis zou gaan 
waar ook zijn moeder lag. Stilletjes kroop hij nu onder een reisdeken in de auto 
en gaat als een kleine verstekeling mee naar de stad. Natuurlijk volgde de ont-
dekking. De dokter was eerst erg boos, maar toen hij alles begreep, gevoelde hij 
toch veel medelijden met het ventje. Jaap mocht een poosje naar zijn moeder, die 
haar jongen tactvol wist te troosten en gaat met de beste voornemens naar huis. 
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Algemeene op- of aanmerkingen: N. den Hollander weet wat vertellen is. 
Zelden heb ik een boekje gelezen, dat zoo zuiver het kinderleven weergeeft, Het 
is verdeeld in 28 korte hoofdstukken, elk onder een pakkenden titel. Hoe de uit-
voering is, weten wij niet, daar wij het in drukvellen kregen toegestuurd. Jammer 
is het, dat wij niet erg enthousiast kunnen zijn over de wijze, waarop door dit 
boekje het Evangelie wordt bekend gemaakt. Want dat is toch de bedoeling van 
ieder Zondagsschoolboekje. Blz. 20 Christus is een voorbeeld. Dit is wel Schrif-
tuurlijk, als eerst gewezen wordt op Christus' komst voor zondaren. Deze komst 
is niet tot algemeene verzoening, zooals blz. 20 voorstelt: „Christus leed voor 
ons. Voor jou ook, Jaapje-, maar voor zondaren, die in Hem gelooven. Hierin 
stelt het boekje teleur. Het mist klaarheid in dit opzicht. Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen. 

RIENK DE RAKKER, door D. Menkens-v. d. Spiegel. 
Catalogusno. 159; aantal blz. 87; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.50; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Rienks moeder is gestorven. Zijn tante is nu in de huishouding. 
Deze wordt door Rienk gesard. Dat geeft dikwijls ruzie en 's avonds klachten. 
Vader heeft daarvan veel verdriet. Rienk beleeft allerlei avonturen met de jongens 
van Verweij. Ze komen in aanraking met Fred. loge van den dokter. Deze is 
wel tegen Rienk opgewassen. Fred neemt het katje van Klaas de visscher in 
bescherming. Daardoor valt hij echter dezen ruwen visscher in handen. Deze 
mishandelt Fred. Dat wordt echter aanleiding tot beter leven van Rienk, vooral 
als Rienk merkt, dat Fred hem niet heeft verraden. Vader en zoon vinden elkaar 
en het huiselijk leven wordt nu beter. De gezelligheid komt terug. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boek, dat prettig leest en dat 
de jongens zeker zal boeien. Het godsdienstig element bevredigt echter niet overal. 
Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt soms in plaats van Heere gebruikt. 
De kerstboom wordt genoemd. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

PLEUN I JE, door Riek ter Braake. 
Catalogusno. 161; aantal blz. 117; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

j 0.60; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Pleuntje wil graag onderwijzeres worden, maar haar vader 
krijgt ontslag uit zijn betrekking. Pleuntje moet de studie opgeven. Wat een te-
leurstelling. Ze zoekt een betrekking en wordt kindermeisje. Maar ze doet haar 
werk niet van harte en daarom geregeld verkeerd. Ze wordt weggestuurd. Dan 
komt zij weer bij een paar oudere dames, waarvan de eene liggen moet. Hier gaat 
het wel iets beter. Het einde brengt voor Pleuntje een gelukkige oplossing. Haar 
vader krijgt ook weer werk. Dan mag Pleuntje gaan studeeren bij vernieuwing. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje heeft een heel onbevredigend 
slot. Het is alsof er nog veel meer moest komen. Wel is er een leerzame strekking 
in. Wij moeten ons in Gods weg leeren schikken. De godsdienstige strekking is 
oppervlakkig en daarom door ons maar matig aanbevolen. Het woord Heer wordt 
in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

ALS KAARSJES IN DEN NACHT, door Catharina Bronsveld. 
Catalogusno. 162; aantal blz. 108; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

J 0.60; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-44 jaar; algemeene 
strekking. 
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Korte inhoud: De weduwe Lankers moet wegens overlijden van haar man 
gaan verhuizen. Ze komt in een eenvoudige buurt in de stad te wonen en wordt 
bediende in een zaak. Haar dochter Anna, die studeerde, zal het huishouden gaan 
doen. Maar Anna wordt ontevreden. Ze kan zich er niet langer in schikken. Ze 
is erg onaardig tegen haar moeder en haar broertjes, die het tenslotte vervelend 
vinden om thuis te zijn, wanneer moeder in den winkel is. Maar door een ongeluk 
— een val van haar broertje Piet 	komt er verandering. Annie voelt zich 
schuldig. Nu maakt ze ook kennis met haar zieke buurmeisje, van wie ze leert 
om een brandend kaarsje te zijn, dat licht verspreidt in het donkere leven met al 
zijn moeilijkheden en teleurstellingen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: In dit verhaal zit een leerzame strekking. 
Het laat zich vlot lezen. Wel had de verandering bij Anna, waar ze eens zoo flink 
haar moeder hielp en daarna zoo onaardig werd, wat uitvoeriger beschreven 
moeten worden. Het wordt ons nu zoo maar in eens meegedeeld. Voor de schrijf-
ster schijnt de gezangenbundel het troostboek bij uitnemendheid te zijn. Wij 
houden ons nog maar liever aan de Psalmen. De wezenlijke beteekenis van het 
Kerstfeest had aan het slot zeker meer naar voren gebracht moeten worden. 
De manier, waarop de Zondag doorgebracht wordt, zouden we niet graag als 
ideaal stellen. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

IN HET SPOOR VAN DEN PADWIJZER, door Z. W. Landsheer. 

Catalogusno. 164; aantal blz. 112; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Jan de Bruin heeft zijn moeder verloren en daar zijn vader op 
de groote vaart is, komt hij in het kinderlooze gezin van oom en tante. Oom, 
die geen kinderen gewend is, is bovendien kort aangebonden en Jan is driftig. 
Dit geeft vaak conflicten. Jan is een echte padvinder en besteedt daaraan nogal 
wat tijd. Oom voelt niet voor de padvinderij. Jan raakt van 't goede pad en be-
zoekt zelfs eenmaal op Zondag een bioscoop, meegenomen door Okke Dijkstra, 
die ook een halve wees is en vaak door zijn dronken vader mishandeld wordt. 
De hopman van de padvinders weet Okke in een jongenstehuis te krijgen. Jans. 
oom wordt ook door hopman de Graaf wat milder gestemd en na een avontuur, 
waarin Jan de redder van Okke wordt, is de verhouding tusschen allen in het 
reine gebracht. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek, waarin de Chr. Padvinderij een 
belangrijke rol speelt. Het is eenvoudig en sober, maar vlot geschreven. 't Had 
echter wat boeiender kunnen zijn. De godsdienstige strekking is vrij zwak, had 
positiever moeten zijn. De schrikkelijkheid der zonde wordt wel eens al te weinig 
onder de aandacht gebracht. Ook het gezin van oom en tante is tamelijk in het 
onzekere gehouden, wat de godsdienst betreft. Het aandringen op de noodzake-
lijkheid van de ware bekeering missen we. Het woord Heer wordt gebruikt. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

DE GROTE TAAK VAN EMMELINE, door Nannie van Wehl. 

Catalogusno. 165; aantal blz. 115; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.60; 
jongens- en meisjesboek; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Een verhaal uit den oorlog tusschen de Noordelijke en de 
Zuidelijke staten van U.S.A., ook wel de slavenoorlog genoemd, omdat hier be-
slist werd over de afschaffing der slavernij. Emmeline is een 15-jarig meisje uit 
de N. Staten, die de Zuidelijken als rebellen haat. Emmeline's broer heeft een 
vrouw uit het Zuiden en Emmeline heeft dan ook een sterke antipathie tegen 
haar. Door omstandigheden buiten haar wil is Emmeline gedwongen eenige dagen 
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en nachten alleen op de boerderij van haar Grootouders temidden van haar strij-
dende vijanden door te brengen. De boerderj is tot hospitaal ingericht. Emmeline 
ziet de ellende van den oorlog en leert metterdaad in practijk brengen: „Heb uwe 
vijanden lief." Ze bakt brood en verbindt en verkwikt de gewonen. Als be-
looning hiervoor mag haar broer Henny, cie krijgsgevangen was gemaakt, met 
zijn zusje naar huis te brengen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een boekje met een eigen cachet. 't Is 
een oorlogsboek, zeker, maar het veroordeeld den oorlog. Het leert, dat ook te-
midden van haat en oorlogsellende, ware ritst wordt gevonden in het doen van 
's Heeren geboden. Jammer, we treffen een enkele maal Heer aan. 't Is toch een 
boek, dat we onze jongens en meisjes in handen durven geven. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

DE GIEREN ZOEKEN, doet-  C. van der Zwet Jr. 

Catalogusno. 166; aantal blz. 121; le d'uk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.60; jongens- en meisjesboek; geschikt \oor een leeftijd van ± 14 jaar; al-
gemeene strekking. 

Korte inhoud: De gieren zoeken aas, Larvoi zoekt goud. In de binnenlanden 
van Suriname zoeken ze. En we maken kennis met de hinderpalen, die Larvoi 
ontmoet op zijn tocht door de wildernis. Die onherbergzame oorden, waarin dieren 
en menschen voorkomen, zijn met vaardige hand beschreven. De schrijver bedoelt 
ons te teekenen de gelijkenis van den goudzoekenden mensch en de aaszoekende 
gieren. De mensch zal echter bedenken de dingen, die boven zijn en niet doen 
als de roofdieren. Ook wordt Larvoi beschreven in zijn ruw optreden tegenover 
de Indianen en hoe deze hem niettegenstaande dit, redden van den ondergang. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het godsdienstig element kon met sterker 
nadruk beschreven zijn, naar eisch van olis Gereformeerd beginsel. En dat is 
voor ons een hoofdzaak. Daarom kunnen we het niet aanbevelen. (Zie ook 
Boekbeoordeeling 1936.) Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

HET KAMP BIJ DEN BOSWACHTER, door Z. W. Landsheer. 

Catalogusno. 168; aantal blz. 135; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.70; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ±- 1 1 16 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Wim v. d. Heuvel wil wel met enkele vrienden gaan kam-
peeren, maar ze hebben geen goeden leider en daarom zou het niet doorgaan. 
Er komt echter uitkomst, doordat hun nieuwe onderwijzer, meneer Verheul, met 
hen mee wil gaan. Henk Brouwer, een neefje van Gerrit Kuiper, gaat ook mee. 
Mevrouw Vermeulen en hun zoontje Karel zijn ook van de partij. Deze laatsten 
slapen echter niet in de tenten. Rooken wot-dt verboden. Dat is alle jongens niet 
naar den zin. Henk rookt toch stilletjes en daardoor ontstaat een heidebrand, die 
met groote moeite geblitscht wordt. Henk, die zich de schuldige weet, vlucht, 
maar komt na de beleving van een avontuur met het zusje van Wim v. d. Heuvel, 
weer terug. Zoo eindigt alles nog goed. In Amsterdam teruggekeerd, ontvangt 
Henk een schilderijtje, door een van de kampvrienden zelf gemaakt. Aan de 
achterzijde staat te lezen „In herinnering schuilt geluk" en de namen van de 
vrienden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig jongensboek. Godsdienstig 
echter zeer oppervlakkig. Het zijn allen „vrome-  jongens op één na en die wordt 
het ook. De leider, onderwijzer, spreekt weinig over geestelijke dingen met zijn 
jongens. Een uitdrukking als „duvelsche rakker" zagen we liever niet. Het woord 
Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 
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NIKKERTJE, door D. Menkens—v. d. Spiegel. 

Catalogusno. 173; aantal blz. 198; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.80; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 	12-46 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Ebly, een Indisch kind, komt bij haar oom en tante op de 
pastorie, terwijl haar ouders weer naar Indië gaan. Ze gaat met haar nichtje Bep 
naar de H.B.S. Hier krijgt ze als bijnaam: Nikkertje. Ze ontvangt weinig vriend-
schap. En het ergste is, dat Bep veel met Mary omgaat, een trotsch, verwaand 
kind. Ebly houdt heel niet van Mary en omgekeerd. Allerlei verdrietigheden zijn 
hiervan het gevolg. Ebly krijgt het moeilijk. En tot overmaat van ramp wordt zij 
verdacht van diefstal van een rijksdaalder uit de zak van een leerares. Zij wil 
wegvluchten. Vreeselijke uren brengt ze door in een gure sneeuwstorm. Maar ze 
wordt gevonden en weer thuisgebracht met een heel ernstige longontsteking. Ge-
lukkig wordt ze weer beter. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig verhaal met heel goede karak-
terbeschrijving. Er zit een goede strekking in. De kinderen worden geleerd, hoe 
moeilijk dit ook is, vergeving te vragen aan God in de eerste plaats, maar ook 
aan de menschen, die we iets verkeerds hebben aangedaan. Het is een spannend 
boek, dat de meisjes graag zullen lezen. Het woord Heer wordt in plaats van 
Heere gebruikt. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 
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• , 	JONGENS OP DE GEUZENVLOOT, door K. Norel. 
Catalogusno. 13; aantal blz. 91; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.40; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; Vaderlandsche geschiedenis. 
Korte inhoud: Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Het is de strijd der 

Zuiderzeesteden op de zee tegen Bossu. Aanvoerder der Geuzenvloot is Dirksz. 
Deze slag valt samen met den strijd van den Spanjaard Don Frederik tegen 
Haarlem en Alkmaar. Hardnekkig is de strijd en bloedig. Twee jongens uit Enk-
huizen: Tijs Proost en Jan Haring, varen mee op de Trouw, het Geuzenadmiraal-
schip. Jan Haring haalt de Spaansche vlag uit de mast van Bossu's schip. Dat 
kost hem het leven. De overwinning is tenslotte aan de Geuzen. Ook Alkmaar 
houdt stand. Bossu wordt zelf gevangen genomen en naar Enkhuizen gebracht. 
De Heere had het gebed verhoord. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boek voor onze jongens. Een 
kleine opmerking moeten wij maken. Wij kunnen niet vatten, waarop Jan Harings 
behoudenis bij zijn sterven steunt. Van hartveranderende genade wordt niet ge-
rept. Overigens geeft ons het boekje wel een beeld uit de historie van onzen strijd. 
De stijl is goed. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

FRANSE JAN, door C. Vermeer. 
Catalogusno. 15; aantal blz. 108; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.40; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vad. geschiedenis. 
Korte inhoud.: Het verhaal speelt in den tijd van Stadhouder-Koning Willem 

III. Fransche Jan is met zijn ouders tengevolge van het Edict van Nantes (1685) 
hier in Holland gekomen. Zijn moeder is spoedig weduwe en de eerst zoo wel-
gestelde familie moet zich in Holland een bestaan zien te verwerven met een 
eenvoudig manufacturenwinkeltje. Op 't onverwachts komt Jan voor één reis op 
zee bij schipper De Kort. Hier toont hij zich een flinke jongen. Door zijn kordaat 
optreden redt hij de gansche bemanning uit de handen der Duinkerker kapers. 
En meer! Enkele Duinkerker kapers worden nu uitgewisseld tegen Hollandsche 
gevangenen. Zoo komt ook de vader van Kees Blent uit Duinkerken terug. Bij 
de moeder van Fransche Jan merken we op een vast vertrouwen op den Heere 
en zij wordt niet beschaamd. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot-lezend boek en een boek met goede 
strekking. Het boek is met veel talent geschreven. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

DE k(INDEREN VAN JAN VALENTIJN, door Linda Erics. 
Catalogusno. 149; aantal blz. 172; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.75; 

voornamelijk jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Valentijn is machinist bij het spoor. Hij heeft 3 kinderen, 
Peter, Liesje en Jan. Omdat zijn vader stervende is, gaan de ouders voor enkele 
weken naar Drielsland, waar hun ouders wonen. De kinderen worden onderge- 
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bracht bij tante Piek en oom Jan. Daar komen ze in aanraking op die plaats met 
twee dokterszoontjes, wier ouders naar Zwitserlan d zijn. Dezen waren gelogeerd 
bij de familie Radstaak. Allerlei avonturen beleven ze tijdens hun verblijf aldaar. 
't Ernstigste is wel dat zij oorzaak worden van een brand in een schuur, die tot 
den grond afbrandt. Doeke, een zonderling, wordt verdacht in zijn onnoozelheid 
de brand gesticht te hebben en daarom zal deze in een gesticht worden geplaatst. 
Peter vindt dit verschrikkelijk en na veel strijd bekent hij, dat het aan hun vieren 
is toe te schrijven. Zij zullen nu voor de kosten opdraaien. Er komt evenwel uit-
komst in deze, doordat een rijke mijnheer en vriend van den eigenaar der schuur 
zich aansprakelijk wil stellen voor de gelden. Peet wordt aangetast door malaria, 
wordt hard ziek en als vader weer arriveert wordt hij met een auto naar huis 
gebracht. Ten slotte komt alles in orde. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek bevelen we niet aan. Door het 
geheele boek loopt de leer der algemeene verzoening. We lezen nergens van ware 
zondesmart, van waarachtige bekeering. Toch gaan de menschen, grootvader, 
Doeke, blijmoedig den dood tegen, want immers, zoo luidt het nu eens in deze 
dan in andere toonaard, Jezus is voor alle menschen gekomen. Zij gaan ons voor 
naar een heerlijk land, dat eigenlijk van ons allemaal het Vaderland is; eenmaal 
komen wij daar ook, de een na den ander (blz. 12). De hemel wordt begeerd 
als een heerlijk oord, niet omdat de zalige nabijheid Gods daar eeuwig wordt 
gesmaakt. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

LIVINGSTONE, DE PADVINDER, door Dr. Basil Matthews 
(vertaling van W. A. P. Smit.) 

Catalogusno. 155; aantal blz. 183; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.75; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; Zen-
dingsgeschiedenis. 

Korte inhoud: Het boek beschrijft ons de levensgeschiedenis en het werk van 
den Zendeling-ontdekkingsreiziger Livingstone. De moeilijkheden, ontberingen en 
gevaren worden beschreven, doch ook de onverschrokken moed en volharding 
van den held, zijn strijd tegen den slavenhandel. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Wat het godsdienstige betreft, heeft het 
niet onze instemming. Het is zeer oppervlakkig in dit opzicht. Als verhaal om ons 
een kijk te geven op het donkere werelddeel is het zakelijk goed. Voor uitreiking 
als Kerstgeschenk minder geschikt. De stijl is niet bepaald vlot te noemen. Men 
moet houden van ontdekkingsreizen vol avonturen en dan trekt het. Nieuwe 
spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN, door W. G. v. d. Hulst. 
Catalogusno, 160; aantal blz. 235; 11e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; 

prijs f 0.80; jongensboek; geschikt voor een leef tijd van ± 11 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: jaap Holm is een arme jongen. Zijn vader arbeider bij een 
norschen boer, Baas de Boon, door de jeugd Baas Brom genaamd. De vader van 
Jaap wordt door den boer ontslagen en zoo vervalt het gezin van Holm in bittere 
armoede. Bij al die ellende komt nog, dat Jaap verdacht wordt van diefstal. 
waardoor hij van zijn besten vriend gescheiden wordt en dat de oude Holm wordt 
aangezien als de man, die uit wraak de paarden van zijn vroegeren baas de 
staarten coupeert en zelfs een tot in 't bot afsnijdt. Politie en rechter komen er 
aan te pas. Gelukkig komt de waarheid aan 't licht en worden beiden gerehabili-
teerd, doordat een zwerver, die zijn einde voelt naderen, bekent dat hij zoowel 
de dief als de paardenbeul is. De kansen op stoffelijk gebied keeren nu ook voor 
het arme gezin. De dokter weet boer de Boon te bewegen het bruine paard, 't 
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welk door de mishandeling van den zwerver toch meer weinig waard is, aan  
Holm te schenken. Deze aanvaardt het dankbaar. 't Kan hem nog goede diensten 
bewijzen, daar Holm een bode-zaak heeft overgenomen. Er komt nu weer zonne-
schijn in het gezin. Holm raakt uit de armoede. Op bescheiden wijze kan hij in 
het onderhoud van zijn gezin voorzien. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prettig geschreven boek, natuurlijk 
naar het leven geschetst. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van 
Heere gebruikt. 

Conclusie aanbevolen ook voor Z.S. 

ONDER DE PAPOEA'S, door Albert Zaaijer. 
Catalogusno. 163; aantal blz. 235; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.80; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd boven 14 jaar; Zen-
dingsgeschiedenis. 

Korte inhoud: Hoofdfiguren in dit lijvige boek zijn zendeling Harp Kozijnse 
en de jongere gezaghebber Gijsbert Hardema, die beiden als vrienden op Awek, 
onder de Papoea's hun moeilijk werk verrichten. Want moeilijk is de arbeid van 
Kozijnse in tropisch Papoea-land, met zijn vaak onbegaanbare wegen. Omringd 
door gevaren van menschen en dieren wordt het hem gegeven de Banier des 
Kruises te planten. Evenzeer is de arbeid van Hardema — bijgenaamd Habébé — 
zwaar. In opdracht van de Regeering heeft hij tot taak het gezag te handhaven 
en moet hij bijzonder toezien op den sluikhandel in huiden van paradijsvogels. 
Hij slaagt er eindelijk in de wetsovertreders te straffen. Zoo ontdekte Habébé 
de op vernuftige wijze verborgen huiden van 24 vogels achter een triplex-
bedekking eener schilderij, die eens door zijn vriend Kozijnse was geschilderd en 
in lijst gezet. Al verhalende voert de schrijver ons door dit mooie land. Wij maken 
kennis met leefwijze, zeden en gewoonten, bijgeloof en vrees der inlanders en 
leeren zoo den arbeid van den zendeling, die op eenzame posten, door gevaren 
omringd. de blijde Boodschap des Heils moet prediken. meer waardeeren. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Meer geschikt voor volwassenen. Aan hen 
bevelen wij de lezing aan, omdat zij, meer dan jongeren, de religieuse strekking 
(meer naar ethisch overhellend) benevens de methode van aanbieding des Evan-
gelies onderscheiden kunnen. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats 
van Heere gebruikt. 

Conclusie: aanbevolen. 
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LID van onzen Bond ingeschreven? 

Abonnementsgeld f 3.— per jaar. 
Laat ons gezamenlijk met elkanders ervaring 
en steun in het belang van het Z.S.-kind 

bbk. 	
werken. 

Al onze Zondagsscholen behooren bijeen ! ! 



Cagexáa.d" s eKekstetackex. 
1938 

O Er werd dit jaar extra hard gewerkt voor de 

Nederlandsche Christelijke jeugd! 

O Schrijvers, schrijfsters, teekenaars, drukkers, 

binders, clichémakers enz., zij allen hebben 
hun beste beentje voorgezet! 

O Menigmaal werd door diverse recensenten 

geschreven: De uitvoering kan niet mooier, 

niet smaakvoller! 

O Toch zijn wij er in geslaagd, verbeteringen 

aan te brengen. Ingrijpende verbeteringen 

zelfs. 

O De verschijning van de uitgaven in dit najaar, 

met daarin opgenomen de „Zilver-Serie", 

wordt een gebeurtenis! 

HET IS VOOR DE KINDEREN 
EEN GROOTE BLIJDSCHAP 
ZULKE BOEKEN TE ONTVAN-
GEN! 

HET IS VOOR U EEN PUUR 
GENOT ZE TE GEVEN! 
Voor elke beurs, voor eiken leeftijd iets goeds 

Verkrijgbaar in 	Zichtzending 
den boekhandel 	franco op aanvraag! 

De uitgebreide Zondagsschool-
catalogus wordt gratis verstrekt! 

Q. j.. Caggemickg, nv. - 1141(02k 



NAGEKOMEN UITGAVEN VAN 
W. D. IVIEINEMA TE DELFT. 

DE HUT VAN OOM TOM, door H. Beecher Stowe. 
Opnieuw verteld door Friede van Tilden. 

Catalogusno. 73; aantal blz. 180; 3e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; al-
gemeene strekking. 

Korte inhoud: Een prachtboek. Oom Tom is een figuur, die aantrekt door 
zijn eerlijkheid, oprechtheid en trouw. Hij beleeft, wat hij belijdt, daarbij zacht-
moedig, gaarne vergevende en steeds tot hulp bereid. Hoe gaan wij niet met volle 
belangstelling en met meegevoel mede op Eliza's vlucht en hoe juichen wij niet, 
als wij zien, dat de Heere haar helpt. Het boek toont ons het onbarmhartig lijden 
der slaven en de, harde behandeling van gewetenlooze handelaars. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het godsdienstige is oppervlakkig, over 
wedergeboorte wordt niet gesproken. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in 
plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. om de strekking. 

HET JONGETJE UIT DE POLDER, door H. Hoogeveen. 
Catalogusno. 132; aantal blz. 46; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 	; jongensboek; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Het jongetje uit de polder is het zoontje van een arme weduwe. 

Op weg naar school wordt hij, gelijk meer gebeurd, gepit -agd door Aaltje van 
boer Nijholt. Zij zegt, dat hij meer houdt van de juffrouw -an van zijn moeder. 
Dat kan Ruurd, zoo heet het knaapje, niet verdragen. Hij ''nt op middelen om 
aan een dubbeltje te komen om daarvoor een kop en schotel te koopen voor 
moeder op haar verjaardag. Hij tracht dit met knikkeren te winnen, 't geen mis-
lukt. Dan doet hij een verkeerd ding. Hij krijgt een cent terug van de melk, die 
is afgeslagen en zegt dat niet tegen moeder. Hij behoudt die cent en zal dit telkens 
doen tot hij het dubbeltje heeft. Zijn moeder ontdekt de cent. Ruurd bekent, 
doch wil haar niet zeggen, om welke reden hij dit doet. Het Kerstfeest nadert. 
Hij heeft nog geen dubbeltje voor het cadeautje. Er komt uitkomst. De juffrouw 
moet Ruurd straffen op school, omdat hij verstrooid is en zijn les niet weet. Zij 
ondervraagt Ruurd, die nu de reden zegt. De juffrouw belooft Ruurd een dubbeltje 
als hij haar fiets goed schoonmaakt. Ruurd ontvangt nu het dubbeltje en de 
Tweede Kerstdag wordt een blijde dag, want Ruurd kan nu op den verjaardag 
van moeder haar een kop en schotel aanbieden. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Aardig geschreven, doch voor onze kinde-
ren om zijn oppervlakkige ethische strekking niet geschikt. Geschenken, enz. enz., 
moeten de luister van het Kerstfeest uitmaken. Nieuwe spelling. De kerstboom 
doet dienst. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

DRIE TROUWE VRIENDEN, door R. van der Hauw. 
Catalogusno. 159; aantal blz. 172; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.75; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: In dit boek wordt op heel begrijpelijke wijze in den gemoede- 
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lijken kindertoon de vriendschappelijke omgang geschetst van een drietal leuke 
jongens, Piet Veenendaal, Henk Haverkamp en Douwe Adema, die als ware 
kameraden alles voor elkander over hebben. Eerst komen Piet en Henk op minder 
aangename wijze in aanraking met een zeer rijken boer, Galema. Zij zaten achter 
zijn eenden. Zij meenden echter, dat 't wilde waren. Later vinden zij een porte-
feuille van den boer, inhoudende f 650. Als eerlijke jongens brengen zij die bij 
den boer en ontvangen ieder f 25. Zij hebben 't hart van den boer voor goed 
gewonnen. Veel hebben Piet en Henk op met Douwe, wiens ouders het arm 
hebben. Vader is werkeloos. Douwe krijgt van hen een verfdoos, waarmede hij 
eenig geld verdient. Met triplex zaagt hij allerlei figuren en verft die. Aan ken-
nissen verkoopt hij ze. Zoo krijgt hij een aardig sommetje. De jongens weten te 
bewerken, dat Douwe mee mag naar de boerderij van boer Galema in hun 
vacantie gedurende enkele dagen. Zij weten ook te bewerken, dat hij met den 
vader van Piet mee mag in pension te Egmond aan Zee voor enkele weken. 
Zeer aardig en bevredigend eindigt het boek, doordat vader Adema werk krijgt 
op een boterfabriek en zulks door bemiddeling van boer Galema. Dankbaar er-
kennen de ouders in hun leven de leiding Gods met hen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De idee der algemeene verzoening troffen 
wij aan op blz. 123. Daar lezen wij: Zoo zijn wij nu allemaal kinderen van onzen 
Hemelsen Vader. En op blz. 124 wordt Douwe zonder voorafgaanden strijd, een 
schaapje van Jezus' kudde. Er woonde in zijn hart iets heerlijks, de blijdschap 
ook een schaapje van Jezus' kudde te zijn. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

DE BERG SPREEKT, door Fine Schoonevelt. 
Catalogusno. 162; aantal blz. 20; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.12; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; Zen-
dingsgeschied enis. 

Korte inhoud: Risa is de hoofdpersoon. Zij is het dochtertje van Karman en 
M'bok Siti. Karman verongelukt in een vloedgolf aan de Noordkust van Java 
en haar moeder, die nu weduwe is, vertrekt naar Koeningan, een bergdorp op 
den Tjeremai. Deze vrouw trekt zich niets van haar dochtertje aan. Risa is veel 
alleen. Eens is zij in Lingadjate op een oogstfeest. Dwalend in de omgeving, 
ontmoet zij een Javaanschen zendeling-helper, Paulus, die op weg is naar den 
zendeling in Madjalengka. Kort na die ontmoeting wordt deze overvallen door 
een uitbarsting van de Tjeremai en een vallende steen kneust zijn enkel. Risa 
treft Paulus in hulpbehoevende toestand aan en haar wordt gevraagd hulp te 
halen bij den zendeling in Madjalengka. Zij voldoet daaraan en komt zoo in aan-
raking met den zendeling, bij wien zij blijft, aangezien zij ziek wordt. De zendeling 
met Paulus, die door dezen wordt verzorgd, spreekt nu veel over den Heere 
Jezus, die gekomen is op de wereld om zondaren zalig te maken, welk onderwijs 
gezegend wordt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig zendingsverhaaltje, 't ..welk we 
ter lezing aanbevelen. 't Is een heel dun boekje, als geschenk voor 12-jarigen te 
klein. Voor jeugdige kinderen te weinig bevattelijk, voor ouderen te gering. 
Nieuwe spelling. De kerstboom doet dienst. 

Conclusie: aanbevolen. Voor uitdee]ing ongeschikt, niet vanwege den inhoud, 
doch omdat het voor 12-jarigen geen geschenk genoemd kan worden. 

MEESTER JELLE, door C. Gilhuis. 
Catalogusno. 166; aantal blz. 151; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.70; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Jelle Plantinga is het zoontje van arme lieden. Zijn vader is 

arbeider bij boer Oosterhof. Diens zoontje Fiebe plaagt Jelle steeds op school en 
daarbuiten. Fiebe heeft het niet gemakkelijk: hij wil graag meester worden; hij 
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is de knapste van de klas. De bovenmeester wil het ook wel: doch zijn ouders 
kunnen het niet betalen. Vader zoekt voor hem een plaatsje op de boerderij van 
Oosterhof. Er ontstaat echter een vechtpartij tusschen Fiebe en Jelle, waarbij 
Fiebe geducht slaag krijgt. Het gevolg is, dat vader wordt ontslagen en Jelle niet 
mag komen. Er breken nu moeilijke tijden aan. Jelle wordt schaapherder; maakt 
kennis met Bos Berend, een zonderling, die in de omgeving gevreesd wordt. Toch 
wordt deze door de menschen verkeerd beoordeeld. Later ontmoet Jelle hem in 
zijn hut; de oude baas heeft een hartaanval. Jelle gaat den dokter halen, in dien 
tijd wreekt Fiebe zich; de herdershond wordt mishandeld en een schaap stilletjes 
weggevoerd. Teruggekomen is Bos Berend gestorven. Jelle ontving kort te voren 
een kistje met geld. De boer, wiens schapen Jelle hoedde, jaagt hem weg. Nog 
moeilijker dagen volgen. Jelle verhuist naar de stad, vader neemt een groenten-
zaak over. 't Wordt een schraal bestaan. Jelle moet helpen. In zijn vrijen tijd 
studeert hij voor onderwijzer. Hij werkt verbazend hard, krijgt eenige hulp van 
een leeraar. Hij zakt; is daarna soms moedeloos. Hij helpt in de zaak. Vader 
sterft. Nu is het uitgesloten, dat hij zijn studie kan volbrengen. Doch... de Heere 
verlaat hem niet. De zaken gaan onder zijn leiding goed. Hij trouwt, krijgt een 
gezin en mag jaren later er getuige van zijn, dat zijn oudste jongen, Reinier, 
slaagt voor onderwijzer. Een tweede zoon studeert daar ook voor. Zoo moet 
Jelle 's Heeren weg met hem bewonderen en dankbaar loven. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend, prettig geschreven boek, dat 
we om zijn ethische tendenzen niet aanbevelen. Te gauw staat men in het geloof. 
Bovendien is het soms al te realistisch. Op blz. 36 treffen we het woord „stik" 
aan. Op blz. 78 laat de schrijver Jelle zeggen „verdikke". Bos Berend heeft het 
over zijn baard en zegt: Als ik die niet had, leek ik wel de dood op wieletjes. 
Dergelijke lichtzinnige uitingen wenschen wij niet. Ten slotte treffen we op blz. 
54 een passage aan, die een smaad werpt op onze Herv. Kerk, waarin de Heere 
nog steeds op wondere wijze werkt. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in 
plaats van Heere gebruikt. De kerstboom doet dienst. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

MET VAN RIEBEECK NAAR DE KAAP, door H. Kingmans. 

Catalogusno. 170; aantal blz. 190; le druk; gecartonnee 1; geïllustreerd; prijs 
f 0.75: jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 	12 jaar, .'ad. geschiedenis. 

Korte inhoud: Van Riebeeck was chirurgijn in Culemborg, doch was in hart 
en nieren een koopman met veel ondernemingsgeest. Jeroen Jansz., de zoon van 
een weduwe, wier man op zee was verdronken, wil met alle geweld naar zee. 
Zijn moeder heeft groote bezwaren, doch geeft tenslotte op aandringen van Arie 
Jansz., oom van Jeroen en van Van Riebeeck, toe en zoo maakt Jeroen een reis 
op een walvischvaarder naar Jan IVIayeneiland van 5 maanden. Later maakt hij 
met zijn oom nog drie reizen naar de Oostzee. Daarna neemt Van Riebeeck den 
jongen mee naar Kaap de Goede Hoop. Op weg naar Afrika sterft Arie Jansz 
en wordt in zee begraven. Van hem zegt de schrijver, dat hij een waarachtig 
Christen was. Ofschoon hij volgens onze meening een eerlijk mensch was met 
goede inborst, blijkt ons dit uit niets. Al te gemakkelijk wordt hier iemand tot 
waarachtig Christen verheven. Gaarne hadden wij gezien, dat de schrijver, die 
Arie Jansz vele malen op het tapijt brengt, dit had aangetoond met diens geloof 
en werken. Wij achten dit een tekort. Jeroen komt veilig en wel aan in Zuid-
Afrika. Hij heeft daar met Van Riebeeck en diens rechterhand, Verburg, vele 
moeilijkheden te overwinnen; moeilijkheden met het scheepsvolk, ontevredenheid,  

oneerlijkheid met de Hottentotten; geniepige tegenwerking van enen aanvoerder 
der Hottentotten, Harry genaamd. Doch zij weten die manmoedig te overwinnen. 
Jeroen ontdekt eens een samenzwering op het leven van den kommandeur, brengt 
dit ter kennis van den gezaghebber, die daardoor aan den dood ontkomt. Jeroen 
staat goed aangeschreven bij den kommandeur en wordt diens vertrouweling-
Na den dood van Verburg wordt hij eerste klerk en zelfs secretaris van den 
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Raad, die Van Riebeeck ter zijde stond. Onder leiding van Van Riebeeck komt 
er een kolonie. Rondom het fort, dat in den beginne gebouwd was, verrijst een 
nederzetting. Jeroen treedt in het huwelijk. Zijn moeder komt zich met haar kin-
deren daar ook vestigen. Zoo wordt het leven voor Jeroen gezellig. Na tien jaar 
gewerkt te hebben, wordt van Riebeeck overgeplaatst naar Indië. Velen spijt dit 
vertrek. Opvolger was Zacharias Wagenaar. Evenals Jeroen hebben ook diens 
nakomelingen later zich in Zuid-Afrika zeer verdienstelijk gemaakt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi, vlot geschreven boek, 't welk 
we aanbevelen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen. 

REDBOLD DE ROVER, door H. te Merwe. 
Catalogusno. 173; aantal blz. 24; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.12; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 	10-12 jaar; 
Kerkgeschiedenis. 

Korte inhoud: Dit boekje geeft ons een kijkje in den tijd van de eerste ker-
stening van Nederland. Vanuit Utrecht (Trecht), de stad van St. Maarten, werd 
het Zendingswerk gedreven. Het is de strijd van Wodans volgelingen tegen 
Christus' dienaren. We maken kennis met drie roovers, Dietlyf, Redbold en 
Ewald. Deze drie hebben zich verscholen in het woud ten Z.-W. van Utrecht. 
Hier wachtten zij op terugkeerende monniken, die uit Dorestad moeten komen. 
Eindelijk komen deze. Onverhoeds werden ze aangevallen en... gedood. Eén 
ontkwam. Het was broeder Adalbertus. Deze bereikte Utrecht en verhaalde nu 
aan den abt Gregorius, wat er was geschied. Den volgenden dag wordt een ge-
wapende groep uitgezonden en de roovers worden gevat, naar Utrecht gevoerd 
en voor den abt gebracht. De broeder Adalbertus is hun aanklager en het ge-
roofde, dat bij hen gevonden werd, bewees de aanklacht. Nu denken de roovers: 
de dood wacht ons! Doch hoe verrast hoorden zij op, als de abt hun zijn ver-
giffenis schenkt, ja meer, ook de vrijheid. En mijn vergiffenis is niet voldoende... 
zoek Zijn (des Heeren) vergiffenis. Dit woord laat Redbold niet los. De twee 
andere roovers vluchten weg naar de bosschen der Veluwe. Redbold keert terug 
naar Gregorius. Deze predikte aan hem Christus, Die de straf der zonde droeg 
van hen, die in waar berouw en oprecht geloof tot Hem komen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot geschreven boekje. Miskelk, mis-
kleed en rozekrans zijn voor ons vreemde zaken. Van wedergeboorte wordt niet 
gesproken. Diepte vinden wij er niet in. Overigens geeft ons het boekje een 
kijkje op de moeilijkheden der prediking van het Evangelie te midden van het 
ruwe heidendom. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

Bestelt heden uw 

Kerstliederen  
3 bundeltjes, ieder met een 
tiental liederen. 
Prijs 1 4  cent per stuk 

Zie Bondsuitgaven 



NAGEKOMEN UITGAVEN VAN 
A. VOORHOEVE, ROTTERDAM, 

JAN KWAK EN BERTIE KWEK, door Nel den Hollander. 
Catalogusno. 146; aantal blz. 72; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; al-
gemeene strekking. 

Korte inhoud: Het boekje vertelt van een tweeling, Bertie Kwek en jan 
Kwak. Jan heeft een autoped en Bertie een poppenwagentje gekregen. Ook treedt 
er een oude mijnheer in op. 't Is in een der buitenwijken der stad. Het poppen-
wagentje staat even onbeheerd en rijdt dan het water in. Het popje, Lizelotje, 
drijft in de vaart. Verlegen staan beide kinderen, als ze op de plaats komen, waar 
ze de wagen gelaten hebben. Moeder vindt de wagen in het water en haalt ze 
er uit. Maar 't popje is weg. Later vindt mijnheer de Jong het popje en brengt 
het thuis. Alles is terecht. Beide kinderen hebben er om gebeden en 's avonds 
danken ze den Heere, dat alles terecht is gekomen. Vader wijst zijn kinderen er 
op, dat het hun. eigen schuld is. Wat jullie belooft, moet je doen! 

Algemeene op- of aanmerkingen: Taal kinderlijk. Het godsdienstige zeer: zeer 
oppervlakkig. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere 
gebruikt. 

Conclusie* niet aanbevolen voor Z.S. 

VAN STRIJD EN OVERWINNING, door Jan van Groningen. 
Catalogusno. 163; aantal blz. 112; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 	12 jaar: algemeene strekking. 
Korte inhoud: We maken kennis met twee gezinnen: '` /ezin Bergman, een 

wagenmaker, en de rentenier Kars, eenmaal bakker op het dorp. Bergman heeft 
het moeilijk vanwege de tijdsomstandigheden en is blij, als er weer een kleine be-
stelling komt. Toch trekt ons het gezin van Bergman aan: arbeidzaam naast 
zuinig, oppassend en daarbij een godsdienstig gezin. Vooral moeder Bergman 
laat ons zien, dat zij de zaken ernstig neemt. Kars is gierig, daarbij een man, die 
hard is tegen dieren en ook vaak achterdochtig tegenover zijn medemenschen. 
Jan Bergman, een echte dierenvriend, hindert dit. Altijd zoekt Kars wat, daartoe 
vaak aangezet door zijn knechtje Arie, die valschelijk over de familie Bergman 
spreekt. Allerlei kleinigheden zoekt Kars op, om het Bergman moeilijk te maken. 
Zoo wordt het een gespannen verhouding. Hierin komt echter verandering. Een 
radiopreek treft beide huisgezinnen. Maar nog is er geen toenadering, totdat Rika, 
de werkster bij de familie Kars, het den rentenier duidelijk maakt, dat hij steeds 
verkeerd heeft gehandeld tegenover Bergman. Kars ziet het in en gaat naar zijn 
buurman. Het ijs is thans gebroken en de verhouding is voortaan weer goed. 
De Heere had de harten geneigd. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een verhaal uit het gewone dorpsleven. 
Conceptie is niet sterk. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

EEN VERLOREN ZOON, door H. Kingmans. 
Catalogusno. 167; aantal blz. 136; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.70; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking. 
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Korte inhoud: Een zoon van een Urker visscher, Koen Pieters, loopt weg 
van huis en neemt dienst op de Brederode en vecht mee in den eersten Engelschen 
oorlog. Na ruim 6 jaar komt hij weer thuis. Op weg naar huis lijdt hij schip-
breuk. Op wonderlijke wijze werden hij en zijn verloofde Maria Barendsz, alsook 
kapitein Barendsz zelve gered. En dezelfde visscher Meerlandsz, van wiens schip 
hij te Amsterdam was weggeloopen, brengt hem en Maria naar Urk, waar reeds 
kapitein Barendsz als een schipbreukeling, doch ook als een geredde, was aan-
gekomen. Moeder en vader Berend Pietersz leven nog en samen danken zij den 
Heere, Die hun den verloren zoon als een geredde en dat ten volle, had terug-
gebracht, want Koen had den Heere leeren kennen. Wonderlijk zijn 's Heeren 
wegen. De mensch wikt, doch God beschikt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt mooi verhaal voor onze jongens. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie; warm aanbevolen voor Z.S. 

DE NEGERHUT, door Harriët Beecher Stowe. 
(Vertaald door H. J. v. d. Munnik.) 

Catalogusno. 175; aantal blz. 255; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.90; 
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 	12 jaar en daarboven; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Dit is een beknopte jubileum-uitgave, bewerkt door Nannie 
van Wehl met 50 illustraties. Weinigen, die de Negerhut niet kennen of daarvan 
niet hoorden spreken. We hoorden er in onze jeugd van vertellen, lazen er frag-
menten van of „verslonden-  het geheele boek. 't Is een meesterwerk, letterlijk 
door iedereen geleefd. 't Handelt over een slaaf, Tom geheeten, die eerst een ge-
lukkig leven heeft met zijn vrouw en kinderen. Doordat zijn eigenaar geld noodig 
heeft, verkoopt hij Tom, die nu een anderen meester krijgt, gelukkig een goede. 
Doch na diens overlijden komt Tom in handen van een wreedaard, een onmensch. 
Bij dezen moet hij op plantages werken en wordt van hem verlangd, dat hij 
drijver wordt. Dit nu weigert Tom. Vele beproevingen moet Tom doorstaan, 
doch zijn sterk geloof houdt hem staane, al is het dat hij bijna wordt doodgeslagen. 
Tom sterft en in vollen vrede gaat hij heen. Zich vurig keerende tegen de slaver-
nij, wijst dit boek ons heen naar een vrijmaking uit banden, die door geen men-
schelijke wet te verbreken zijn en waarvan de losmaking een eeuwige vrijheid 
belooft. 

Algemeene op.- of aanmerkingen: De geest is methodistisch. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

ZICIERIMMEEMWESIZED 

Diploma's 
bij het verlaten der Zondagsschool. Mooi 
uitgevoerd in verschillende kleuren. 

Prijs 15 cent per stuk. 

Verkleinde reproductie zwartdruk slechts 71/2  cent. 
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UITGAVEN VAN EDF_ CEA TE 1-/HORN, 
HENK'S WRAAK, door J. Terpstra. 

Catalogusno. 16; aantal blz. 66; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Henk Venstra en Frans Oosterbaan waren elkaar niet wel-
gezind. Henk Venstra, halve wees, daar zijn moeder gestorven was, werd op-
gevoed bij oom en tante op het Friesche boerendorp. Daar woonde ook Frans 
Oosterbaan, zoontje van een rijken boer. Deze jongen liet zich nog al voorstaan 
op zijn rijkdom, hoewel zijn vader het hem steeds anders voorhield en hem aan-
spoorde tot nederigheid en eenvoud. Frans echter luisterde hier niet naar en 
Henk Venstra leed veel onder de vernederende woorden en daden van Frans. 
Frans ontzag zich zelfs niet om Henk te doen gevoelen, dat hij door de familie 
onderhouden werd. Dat deed Henk op wraak zinnen. En — helaas, op zekeren 
avond vond hij hiertoe gelegenheid. Een klein molentje van Frans stak hij in 
brand. Rust gaf Henk dit echter niet. De Heere werkte op wonderlijke wijze om 
èn Henk èn Frans tot belijdenis te brengen. Na een zeiltocht op het meer met 
van der Leest, waardoor van der Leest en Henk ernstig ziek werden, kwam het 
tot schuldbelijdenis. Henk belijdt tegenover Oosterbaan zijn schuld en ook Frans 
wordt door vader op het slechte zijner houding gewezen. Beiden belijden hun 
schuld en worden vrienden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje met een ernstige les. 
Al is het niet zooals wij het wenschen, toch meenen wij, dat lezing ervan zijn nut 
kan hebben. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

HEIDEKIND, door Ali Atten. 
Catalogusno. 19; aantal blz. 88; gecartonneerd; geïr.,._:-eerd; prijs f 0.35; 

meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: We maken kennis met Nora Verhage, dochtertje van de 

weduwe Mevr. Verhage. Zij is op de Mulo-school in het naastbijzijnde stadje. 
Hier zien we, hoe de meisjes elkander 't leven zuur en moeilijk maken door hun 
karakterzonden. Op boeiende wijze vertelt de schrijfster hoe door een weg van 
moeite en smart de overwinning wordt behaald en de goede verstandhouding er 
weer komt. Nora Verhage wordt weer in haar eer hersteld, dank zij de schuld-
bekentenis van Hetty van der Beek. 

Algemeene op- of aanmerkingen: We zien in dit verhaal, hoe kleine oor-
zaken soms zulke ernstige gevolgen kunnen hebben. De zonde wordt altijd duur 
betaald. Het godsdienstige element is zeer oppervlakkig. Van hart-veranderende 
genade spreekt het boekje niet. De stijl is vlot, het verhaal boeiend. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

DE KORPORAAL VAN DEELDORP. 
Catalogusno. 22; aantal blz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd: prijs f 0.35; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: We maken kennis met het grensleven: de smokkelarij en de 

bestrijding ervan. Dirksen, de gepensionneerde korporaal van Peeldorp, die in 
zijn jonge jaren, ondanks de opvoeding zijner ouders, het verkeerde pad was 
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opgegaan, is hier gaan wonen, om hier zijn leven te eindigen met zijn Indisch 
vrouwtje Mina. Ook maken we kennis met Peerke, den scharensliep. De kommies 
Westra met zijn collega's hebben hier een moeilijk en gevaarvol leven. 

Het zoontje van Wiebe Westra wordt een werktuig in de handen van 
den smokkelaar Peerke. Het wordt spannend, als ook de Korporaal er in wordt 
betrokken. Dank zij de bemoeiingen van den pastoor van Meulevier, het Belgische 
grensplaatsje, komt de onschuld van den Korporaal en Wiebe aan 't licht. Meer 
nog! De Korporaal leert zijn zonden belijden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Al geeft het boekje niet, wat wij wenschen, 
toch is het een leerzaam boekje. De strekking is toch ook: alles buiten den mensch, 
alleen om Christus' zoen- en kruisverdiensten de zaligheid. Stijl m.i. goed. Voor 
onze jongens een aantrekkelijk verhaal. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

TOEN FREKIE WEG WAS, door N. M. Schouten. 
Aantal blz. 60; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en meisjes-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Frekie is een hondje, dat boer Schuurman aan Leendert Tensen 

ten geschenke geeft. Dit knaapje trekt er met zijn vriendje Tjerk Woudstra op 
uit om het beestje bij den boer te halen. Na hun vertrek van de hofsteden klimmen 
zij op een vrachtauto en zetten het hondje, dat zich in een mand bevindt, ook 
daar op. Later springen zij van de auto, omdat zij tot hun schrik bemerken, dat 
de chauffeur een andere richting inslaat, doch het hondje laten zij tegen wil en 
dank in de wagen. Leendert geeft Tjerk de schuin; deze had het laatst op den 
hond gepast, de mand gedragen, had dus ook bij het verlaten van de auto voor 
hem moeten zorgen. Tjerk wordt boos op Leendert en verlaat hem. Leendert zint 
op wraak en zal Tjerks konijn verdrinken, doch wordt op het laatste nippertje 
van zijn booze daad weerhouden. Hij heeft berouw en gaat met vader, Leendert 
om vergeving vragen. Het hondje was op dien middag gevonden door Kees den 
slager; hij deed het mandje open en het diertje liep naar den boer terug. Daar 
zijn vader en zoon Tensen het beestje wezen halen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaaltje op zichzelf is wel aardig, 
toch bevelen we het om zijn oppervlakkige strekking niet aan. Op blz. 15 wordt 
ieder, die gelooft, dat in den Kerstnacht de Zaligmaker is geboren, zalig ge-
sproken; dien geeft God het eeuwige leven. Voorts: alles is goed op het Kerst-
feest; ook omdat het hondje terecht is, 't welk op het Kerstfeest een rood flu-
weelen bandje om zijn hals krijgt, want, had Nel gezegd: Op het Kerstfeest moet 
Freekje mooi zijn. Die moest dus mede de feestvreugde volmaken. Nieuwe en 
oude spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

KERSTFEEST IN DE ROEF, door P. A. de Rover. 

Aantal blz. 31; le druk; slappe omslag; geïllustreerd; jongensboek; geschikt 
voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Het boekje brengt ons in het schippersleven. We komen op 
het schip, de „Rival", dat gemeerd ligt te Rotterdam aan de Steenplaat. Vader 
is al lang werkeloos, zijn schip heeft weinig vracht, omdat het onder de „maat" 
is. Hier zien wij, welke verwoesting het doellooze leven brengt. Eens gewend 
Gods Woord te lezen, is dit langzamerhand nagelaten. De sleurgang van het 
dagelijksche, doellooze leven heeft alles verstard. Ongelukkig voor vader, on-
gelukkig voor moeder, maar ook voor Alex Pronk, hun zoontje. Hun dochtertje 
is te Dordt bij grootmoeder, om daar ter school te gaan. En wat gebeurt nu? 
Alex krijgt een ongeluk: hij valt in het „ruim" van het schip en kneust zijn voet. 
Dit brengt hem tot „gedwongen stilzitten". Nu maken zij kennis met het Evan-
gelisatie-schip „de Meeuw", waarop Ds. Temmink de Evangelist is. Deze brengt 
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de Boodschap des Evangelies op de Rival en mag het genoegen smaken, dat ze 
ook komen op het Kerstfeest. De Heere werkt mede. Al mogen we niet van 
waarachtige bekeering hooren, zij komen toch onder het beslag van Gods Woord. 
Een mooi werk voorwaar, het werk onder deze afgedoolden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Wat we niet lezen? We vernemen niet, dat 
gewezen wordt op zondeval en schuld, over 't noodzakelijke van wedergeboorte. 
Dit doet ons iets huiverig staan tegenover de inhoud en strekking. Er is m.i. een 
gevaar in, dat het kind zou denken, dat het in onze eigen hand ligt. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

IJSGANG, door P. A. de Rover. 
Aantal blz. 88; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; jongensboek; geschikt 

voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Dit boek geeft meer de avonturen van eenige jongens. 's 

Winters gaan zij scholletje loopen op de bevroren slooten en hakken het ijs stuk. 
Een boer, die hen nazit, struikelt en moet thuisgebracht worden. Belletje trekken 
bij den schoenmaker komt een paar van hen duur te staan. De vader van Kees 
Drinkwaard is parlevinker. Kees mag mee om de koopwaar aan riviervaarders 
te verkoopen. De vader van Dirk Vermeer is veldwachter. De vijf jongens halen 
nog wel eens streken uit en daarom worden op een avond de twee genoemden 
gesnapt. Na een flinke afstraffing mogen zij gaan. Vader Drinkwaard wordt be-
schuldigd aardappelen te hebben gestolen. Kees wordt op school al uitgescholden 
voor dief. Het komt echter uit, wie het gedaan heeft. Hannes met den bochel 
verklapt het geheim. Er werd een angstige tijd doorgemaakt, maar de onschuld 
van Drinkwaard komt aan het licht. Dan is er groote blijdschap. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot geschreven, echt jongensboek. 
De godsdienstige strekking is wel goed. Echter past het in onze kringen niet zoo-
zeer. 't Is wel geschikt voor evangelisatie-lectuur. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

IN KLAS VIJF, door N. Zwijnenburg 
Aantal blz. 92; le druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; jongens-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 1 1 —14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: In de vijfde klas maakt Wim Wolter veel lief en leed mee. 

De meester kan het heel goed met zijn leerlingen vinden. Thijs de Wilde, een 
nieuweling uit Rotterdam, bederft echter veel. De jongens hebben een hekel aan 
hem. Bij den verjaardag van den meester wordt Thijs overal buiten gehouden. 
Thijs vernielt de mooie plant, die de kinderen aan meester gaven. Thijs wordt 
echter ernstig ziek. Meester spreekt hem over Jezus. Het eerst onverschillige 
gezin leert naar God vragen. De kinderen laten bij Thijs een mandje fruit brengen 
en met Kerstfeest een Kerstpakket. Alles wordt goed en Thijs belijdt zijn daad. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Prettig geschreven boek. De jongens zullen 
het gaarne lezen. Het Kerstfeest met kaarsjes en allerlei versieringen in de klas 
kan ons niet voldoen. Geestelijk contact tusschen onderwijzer en leerling is na-
tuurlijk beschreven. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt een enkele keer 
in plaats van Heere gebruikt. De kerstboom wordt even genoemd. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

FREERK, door G. v. d. Meulen. 
Aantal blz. 107; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; jongens- en meisjes-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking. 
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Korte inhoud: Freerk woont met zijn ouders en zijn zusje Catrientje in een 
oude woonark. Langzamerhand tot armoede vervallen, moeten zij nu met wat 
„handel" en bedelen in hun onderhoud voorzien. Om het voortdurende geplaag 
van hun „buurman" Tanne verlaten ze de stad en komen terecht bij een dorpje. 
Freerk zwerft nu met zijn „handel-  in de buurt rond. Hij wordt al gauw gehaald 
om te getuigen in het onderzoek naar een inbraak in een villa. Hij valt uit een 
boom en wordt zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen, waar hij meer dan 
een jaar ligt. De zuster leert hem bidden en vertelt hem veel uit den Bijbel. Als 
hij weer thuiskomt is alles veranderd. De oude dominee van het dorp is vaak in 
de oude schuit bij Freerks zieke moeder geweest. Hij is in dit, eigenlijk heidensche, 
gezin, evangeliseerend opgetreden en vond daarbij open ooren. Hij zorgde er 
voor, dat de woonark verwisseld werd met een eenvoudig huisje met een paar 
akkertjes, waar vader door hard werken de kost kan verdienen. Moeder sterft 
met het „Onze Vader" op de lippen. Vader en kinderen „in vrede en licht", als 
een Christelijk gezin bij elkaar. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aantrekkelijk, boeiend geschreven 
verhaal. Duidelijk komt hierin uit, wat daadwerkelijke Christelijke naastenliefde 
vermag. Een groot bezwaar is echter, dat van zonde en berouw geen sprake is. 
Daarom, ondanks de goede eigenschappen, hoogstens matig aanbevolen. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

DE ROOSTER 1939 
van onzen Herv. Bond verschijnt in 
November. De gewone uitgave (A) en 
een vereenvoudige (B) voor kinderen 
van 5-8 jaar met kleine versjes en 

teksten. 

DE PRIJS IS 5 CENT PER STUK 

Gecart. roosters 3 ct. per stuk hooger. 
Deze blijven beter en netter in het 

gebruik. 

Ook verkrijgbaar geperforeerde vellen 
of boekjes tegen denzelfden prijs 

Bestellingen aan: 

„Hervormd Bondsbureau" te Hilversum 



UITGAVEN VAN J. N. VOORHOEVE 
TE 's GRAVENHAGE. 

Chr. Scheurkalender 1939. Zie onder rubriek Scheurkalenders. 
Kerstmis-transparantjes no. 440. Vier soorten. Met 1, 2, 3, en 4 brandende 

kaarsjes met onderschrift. De afbeeldingen doen het tegen den donkeren achter-
grond heel goed. De prijs is 35 cent per pakje. 

Tafelkaartjes 6421. Brandende kaarsjes temidden van het groen in een kring 
geschaard, met een tekst als onderschrift. Prijs per pakje van 20 stuks is 75 cent. 

Kerststerren 436. Bloemen, brandende kaarsjes in het groen met tekst op de 
achterzijde. Per pakje van 20 stuks voor 60 cent. 

Briefkaarten 1042. Dennengroen met kaarsjes en klokken met een Kerstlied 
er onder. In 6 soorten. Geschikt om verzonden tè worden. Prijs 100 ex. voor 
f 3.50. Deze laatste drie uitgaven zijn voor onze Z.S. minder geschikt. 

Kinderkaarten 1316 en 1317. Deze afbeeldingen doen het beter. 't Zijn 
fleurige, aantrekkelijke kaarten. Keurig en levendig. De prijs is echter voor ons 
te hoog. 8 cent per stuk. Bij 25 ex. à 6 cent. 

De firma Voorhoeve heeft alle vellen belooningskaartjes van Bredee te 
Rotterdam overgenomen. Deze zijn dus uitsluitend in Den Haag verkrijgbaar. Op 
aanvraag zendt de uitgever gaarne een proefpakje met de verschillende soorten 
kaartjes. Voorhoeve heeft nu een rijke sorteering kaartjes. Allerlei afbeeldingen: 
dieren, bloemen, kindertafereeltjes, vogels, vlinders, enz. We zullen de titels met 
no. en aantal plaatjes even opnemen: 

N.R.M. 1. Gedenk aan uwen Schepper ... 	... 	3C kaartjes in 12 soorten 
N.R.M. 2. Laat uw licht schijnen ... „ 20 
N.R.M. 3. Uw Woord bestaat in eeuwigheid ... 	120 30 
N.R.M. 4. Mijn schild is bij God ... 	 ... 100 „ 25 
N.R-M. 5. Alle 	dingen 	zijn mogelijk bij God 	... ... 	80 „ 20 
N.R.M. 6. Hebt geloof op God 	 54 18 
No. 	299. Bloemen van Gods beloften 	 36 
No. 	361. De welaangename tijd 	 36 P• 

No. 1100. Jezus' 	jeugd 	... 	 20 ,P 
No. 1200. Des Heilands wonderen 	 20 
No. 	1300. Jezus als leraar 	... 	 20 
No. 1400. Des 	Heeren 	gelijkenissen 	... 	 20 
No. 1500. Jezus' lijden en sterven ... 	 20 
No. 1600. Het leven van Jezus 	... 	 20 ,/ 
No. 2640. Kindergebeden 	 ... 	20 
No. 2652. Gij 	zijt 	duur 	gekocht 	... 	 ... 	49 
No. 2654. Gij geeft mij vreugde in mijn hart ... 	... 100 
No. 2661. De zegen des Heeren zij bij u 	... 	25 
No. 2664. Alle goede gave is van boven 	... 	... 	32 
No. 2665. Hij komt en heeft ook mij lief 	... 	... 	25 
Geverniste, mooi sprekende kaartjes, zeer duidelijk. 
No. 359 	— 	144 kaartjes; 	no. 358 	— 	104 kaartjes; no. 357 — 96 kaartjes; 
no. 	360 	— 	112 	kaartjes; 	no. 	356 	— 	80 	kaartjes; 	no. 355 — 56 kaartjes. 
Men kan te kust en te keur. 

De prijzen zijn 25 cent per stuk, bij 10 ex. tegelijk 20 cent. 
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UITGAVEN VAN DE VEREENIGING TOT 
VERSPREIDING DER HEILIGE SCHRIFT 

KEIZERSGRACHT 470, AMSTERDAM (C.). 

Teekenboek, 4 verschillende, á 3 cent. De teekeningen hebben betrekking 
op Bijbelsche tafereeltjes, voorwerpen, bedrijven, enz. Een bijschrift geeft een 
verklaring. 

Bijbeisch Platenboek. Oud-Testament I en II. Op de buitenzijde van den 
gecartonneerden omslag een gekleurde plaat. Tusschen den tekst zwarte en ge-
kleurde platen. De inhoud bestaat uit korte vertellingen van O.T. geschiedenissen 
op kinderlijke wijze. Omvang 125 blz. Afm. 15x21 cm. Auteursrecht wordt voor-
behouden. Nadruk verboden. Prijs is 20 cent. Zeer goedkoop en goede lectuur. 

Evangelie van Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes en Handelingen der 
Apostelen. Omvang ± 48 blz. Een gekleurde plaat op de voorzijde. Tusschen 
den tekst zwarte platen. De prijs is zeer gering, n.l. 5 cent. De boekjes zijn heel 
geschikt voor Evangelisatie-doeleinden en als troostprijzen bij het Kerstfeest. 

Kleine boekjes à 1 IA cent. Ongeveer 30 blz. Kerkgang, Ged. uit Jacobus, 
eenige gezangen, ged. uit 2 Corinthe; id. uit 1 Cor.; id. uit Efeze; id. uit 1 Joh.; 
1 Petrus, Timotheus, Thessalonicenzen, Galaten, 2 Petrus, Colossenzen, Psalmen, 
Filippenzen en troostwoorden voor zieken en bedroefden. Geïllustreerd, duidelijk 
schrift en geschikt voor uitdeeling. 

Levensvragen. Prijs 5 cent. Geïllustreerd. Omvang 32 blz. Onderscheidene 
pakkende levensvragen van en tot de ziel met een antwoord uit Gods Woord. 
Een belangrijke, nuttige uitgave voor de evangelisatie. 

Ansichtkaarten, 20 soorten á 1 cent. Bloemen, kindertafereeltjes, kinderkopjes, 
enz. met bijkomenden tekst. Keurig, onovertroffen in uitvoering en prijs. Zeer 
sterk aanbevolen. 

Merk K. in 6 soorten á 3 cent. 19 bij 12 cm. Teksten met bloemen- of vogel-
contour, tafereeltjes. Wel mooi, duidelijk en voor wandversiering geschikt. 

Merk E. in 4 soorten á 2 cent. Teksten met gouden contour. Roode hoofd-
letters. Duidelijk sprekend. 

Merk C. in 6 soorten á 4 cent. Afmetingen 24 bij 19 cm. Duidelijke letter 
op carton met mooie versierde hoofdletters. 

Merk H. in 4 soorten á 6 cent. Afm. 27 bij 19 cm. Stevige cartonnetjes met 
goed sprekenden tekst en bloemenversiering en tafereeltjes. Glanzend. 

Merk L. in 6 soorten á 6 cent. Af n. 17 bij 21 cm. Cartonnen wandteksten. 
Zeer stevig, keurig, glanzend, mooi contour, met passenden tekst. Tafereeltjes, 
bloemen, schapen, boerderij, enz. Heel geschikt voor wandversiering. Heel goed 
voor troostprijzen. 

Scheurkalender 1939. Zie onder de rubriek Scheurkalenders. 

KERSTVERHALEN. 
Vertellingen voor Kerstfeest en Pasen. Uitgave W. D. Meinema N.V. te 

Delft. Verzameld door H. te Merwe. Omvang 176 blz. Prijs f 1.65 gebonden. 
Voor onderwijzers(essen), voor leiders(sters) van Z.S. en Jeugdvereenigingen. 

INHOUD: Kerstve rh al en: I. Het Kerstfeest van den Bunzingjager, 
door Jan van Groningen; II. Emke's Kerstfeest, door H. Hoogeveen; III. Tocht met 
de ijsvlet, door K. Norel; IV. Het kruis in de Kerstnacht, door Jan Knape Mzn. 
P a a s v er h a 1 e n: V. De mooiste Palmpasen, maar toch..., door C. Th. 
Jongejan—De Groot; VI. Poeangko's Opstanding, door E. van Beek; VII. Toen 
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de Paasvacantiebegon, door Gr. Gilhuis—Smitskamp. Ze n ding s v e r h a a I: 
VII. John Coleridge Patteson, door H. A. v. d. Hoven van Genderen. 

Bij den Kerstboom. Drie Kerstvertellingen door Cath. Bronsveld en Jan Blocx-
man. Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk. 

INHOUD: 1. Stille nacht - Heilige nacht. Hoe het ontstond en de wereld 
inging. Naverteld door Cath. Bronsveld; 2. Grootvaders Kerstboom, door Jan 
Blocxman; 3. Hoe zal ik U ontvangen?, door Jan Blocxman. Prijs f 0.30. 

Als alle lichten branden. Kerstvertelboek door Anne de Vries. Uitgever G. F. 
Callenbach te Nijkerk. Aantal blz. 182, 6e druk. Gebonden f 2.50. Met practische 
wenken voor den verteller. 

INHOUD: 1. Op de groote heide, door Anne de Vries; 2. Joost en het lan-
taarntje, door Rie van Rossum; 3. Zalig zijn de barmhartigen, door W. G. v. d. 
Hulst; 4. Van een Zaanschen molenbrand op Kerstavond, door Mary Pos; 5. Hoe 
vier woonwagenkinderen Jezus zochten, door H. M. van Randwijk; 6. Uit het 
leven van Stantje Schabeels, door Jan H. Eekhout; 7. De zwerver in het ijs, door 
P. A. de Rover; 8. Wat de Lichtboom in Romps leven beteekende, door J. Fort-
gens. 

Naar Bethlehems stal. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag. Verzameld 
door P. de Zeeuw J.Gzn. Omvang 158 blz. Prijs f 1.75; geb. f 2.50. 

INHOUD: 1. Een sprookje, door K. ter Beeke; 2. Jan Petersen, door J. H. 
Kuyper; 3. Het gestoorde Kerstfeest, door A. Wapenaar; 4. Geen plaats in de 
herberg, door Anna Schieber; 5. Lizzy's Kerstfeest, door J. Lens; 6. In den 
menschen een welbehagen, door J. H. Kuyper; 7. Droombeeld, door W. Tuinstra-
Temminck; 8. De overrompelde Pruisische dragonderspatrouille, door L. Penning; 
9. Onder de sterren, door A. Norel—Straatsrna; 10. Een Kerstavond in de Rus-
sische steppen, door P. de Zeeuw J.Gzn.; 11. Het Kerstwonder, door Jo Kalmijla—
Spierenburg; 12. De ongewone Kerstfeestviering, door A. v. Hoogstraten—Schoch; 
13. Van water en wind, door P. A. de Rover; 14. Een dubbel Kerstgeschenk, door 
J. H. Kuyper; 15. Kerstfeest in de bedstee, door Diet Kramer. 

Stille nacht, heilige nacht. Uitgave J. N. Voorhoeve tc -/en Haag. Prijs f 1.90. 
geb. f 2.50. Ongeveer 200 bladzijden. Medewerkers zijn: bed Bakker, Johanna 
van Broekhuizen, J. A. van Heuven, Nalo Kamu, Hendrika Kuyper—van Oordt, 
W. Laatsman, D. Menkens—v. d. Spiegel, Alb. J. de Neef, G. J. Peelen, C. Redert, 
G. van Teylingen, J. Veenstra, Joh. Vis, J. M. Westerbrink—Wirtz en M. van 
de Zande. 

ZANGBUNDELS. 
Stemmen des Heils, bijeengebracht door J. Dourna, V.D.M., 3e herziene en 

vermeerderde druk. De muziek werd herzien door J. H. Besselaar Jr., organist 
der Groote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Uitgave N.V. W. D. Meinema te 
Delft. Liederenbundel voor Zondagsschool, Evangelisatie, School en Huisgezin. 
270 liederen. Formaat 2]x15% cm. 552 blz. Prijs ingenaaid f 2.25; bij 25 ex. á 
f 1.80; bij 50 ex. á f 1.60. Prijs gebonden in rood linnen stempelband met goud-
titel f 2.90; bij 25 ex. á f 2.45; bij 50 ex. á f 2.25. 

Tekstboeltje. Formaat 1511 /2.x12 cm. 180 blz. Prijs ingenaaid f 0.25; bij 25 ex. 
f 0.22; bij 50 ex. á f 0.21; bij 100 ex. á f 0.20; bij 250 ex. á f 0.19. Prijs in 

linnen ƒ 0.37; bij 25ex. á 0.35; bij 50 ex. á f 0.33; bij 100 ex. á f 
bij 250 ex. á f 0.31 /2'. 
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Liederenblaadjes, 4 pag., bevattende 6 á 8 Kerst-, Paasch- of Pinksterliederen. 
Ook liederen geschikt voor andere gelegenheden. 

Kerstliederenblaadjes. Verschenen zijn 5 blaadjes van 4 pagina's, elk met 8 
Kerstliederen. Ze zijn verkrijgbaar in 2 soorten: 

1. Voor de kinderen: De liederen zijn met een flinke letter gedrukt op stevig 
papier, royaal formaat (22x14 cm). Prijs: 100 ex. ƒ 1.50; 250 ex. f 3.—; 500 ex. 
f 4.50; 1000 ex. 	De bestelnummers zijn: A, B, C, D en E. 

2. Voor de bezoekers: Dit is een goedkoopere uitvoering. Kleiner formaat. 
Speciaal om uit te reiken aan de bezoekers van het Kerstfeest. Prijs: 1000 ex. 
f 0.75; 250 ex. f 1.50; 500 ex. f 2.50; 1000 ex. f 4.—. De bestelno.'s zijn: 4, 5, 
10 en 11. • 

Bij de eerste uitvoering kunnen wij de onderste 2 cm. van de eerste bladzijde 
bedrukken met den naam van de Zondagsschool, benevens plaats en tijd van de 
Kerstfeestviering. De kosten hiervan zijn f 1.50, ongeacht het aantal, dat besteld 
wordt. De tekst s.v.p. in drukletters opgeven. 

Inhoud van no. A en no. 4: Psalm 98; Daar is uit 's werelds duist' re wolken; 
Stille nacht; Dit is de nacht, de heil'ge nacht; Eere zij U, groote God; Er is een 
heilig Kind geboren; Laat blij het feestlied hooren; Lofzang van Simeon vers 2. 

Inhoud van no. B en no. 5: Eere zij God in den hooge; Heerlijk klonk het lied 
der eng'len; Dit is de dag, dien God ons schenkt; De sterren blonken in den nacht; 
Wie ligt daar in een kribbe neer; Hoe lieflijk rijst de zon in 't Oosten; In der 
schepping morgenstond; Hallelujah! eeuwig dank en eere. 

Inhoud van no. C en no. 10: De blijde dag; De Koning van 't heelal; De bood-
schap aan de herders; Herders, hoe, ontwaakt gij niet? Eere zij God; In den 
Kerstnacht; De geboorte van Jezus; Na de Kerstfeestviering. 

Inhoud van no. D en no. 11: Hoe zal ik U ontvangen; Nu syt wellecome; 
De Herders; Vol van pracht; De boodschap der herders; Jezus, trouwe Heer; 
Bij de kribbe; Lofzang. 

Inhoud van no. E en no. 12. Lofzang van Zacharias; Het feestlied; Kribbe en 
kruis: Het Licht der wereld; Stille nacht; De lieflijke Naam; Eere aan Christus; 
Lof in eeuwigheid. 

Deze liederen zijn overgenomen uit den Evangelisatie-Bundel Stemmen des 
Heils van Ds. J. Douma. Vraagt gratis monsters van deze Kerstliederenblaadjes 
aan de N.V. W. D. Meinema, Delft. 

Geestelijke liederen. Een nieuwe liederenbundel. Groot 750 blz. 640 liederen 
met muziek. Prijs in luxen band gebonden f 1.50. Volksuitgave. Uitgave G. F. 
Callenbach te Nijkerk. 

Wie zingt mee? Uitgave Ned. Zondagsschoolvereen. te Amsterdam, 31 blz. 
58 van de meest bekende liederen voor de Zondagsschool. De bundel bevat alleen 
het eerste vers der liederen met muziek. Samengebracht door Ds. G. P. Maring 
en L. C. Post. 2e druk. Prijs f 0.50. 

Wie zingt mee? Goede bekenden voor de Z.S. Tekstuitgave A. Prijs 8 cent 
per stuk; bij 25 ex. en meer f 0.06. 

Wie zingt mee? Voor de feestdagen. Een vervolg van bundeltje A. Geïllus-
treerd. Het bevat twee Kerstliturgieën (de eerste met gezangen) en één Paasch-
liturgie (met gezangen). Prijs f 0.06, bij 25 ex. en meer f 0.04. Van beide bundel-
tjes verkrijgbaar een uitgave met vierstemmige muziek, prijs resp. f 0.50 en f 0.25. 

Nieuwe Kerstliederen. Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk. Twee series 
Kerstliederen voor lagen prijs op stevig papier, met heldere, duidelijke letter. Voor 
het personeel is de muziek verkrijgbaar. Prijs met muziek, 1 ex. á 15 cent; 25 ex. á 
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10 cent, Prijs zonder muziek 100 ex. voor f 1.36; 1000 ex. voor f 10.-. 
In de eerste serie zijn opgenomen de liederen: 1. Hoe zal ik U ontvangen? 

2. Stille nacht, heilige nacht; 3. Komt allen te zamen, Komt verheugd van harte!; 
4. 0 kindeke klein, o kindeke teer; 5. De herdertjes lagen bij nachte; 6. Laat het 
vroolijk loflied rijzen. 

In de tweede serie zijn opgenomen de liederen: 1. De aarde was in nacht ver-
zonken; 2. Komt, verwondert u hier. menschen; 3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen; 
4. Herders, hebt gij niet vernomen; 5. Sterre van 't Oosten, wil nog eens verrijzen; 
6. Dankt, dankt nu allen God. (Tekst der liederen overgenomen uit Geestelijke 
Gezangen). 

Ons Liedeboek. Verzameld en gerangschikt door J. Pelser en G. J. v. Santen. 
Uitgave J. B. Wolters U.M. te Groningen. Prijs ƒ 1.90 ingenaaid, f 2.50 gebonden. 
128 liederen voor Huis, School en Zondagsschool. 

Tekstboekjes 25 cent per stuk. 

Zangbundel. 926 liederen en koren, geschikt voor orgel, piano of gemengd 
koor. Ten dienst van huisgezin en samenkomsten. Verzameld door Joh. de Heer. 
Uitgave Joh. de Heer el Zn. te Rotterdam. Prijs f 4.-, uitsluitend in linnen band 
verkrijgbaar. 

Oude en Nieuwe Zangen, voor twee zangstemmen met geheel aparte piano-
of orgelbegeleiding, 316 blz., groot formaat. Ingenaaid f 1.75; 25 ex. à f 1.50; 
50 ex. à f 1.25. Gebonden f 2.50. Bijbehoorend Tekstboekje, 264 blz., met muziek, 
90 cent; 25 ex. à 80 cent. Uitgave A. Voorhoeve te Rotterdam. 

Laudamus. Bewerkt voor vierstemmig gemengd koor; de vervolgbundel op 
Oude en Nieuwe Zangen, bevattende een honderdtal Nederlandsche Protestantsch-
geestelijke liederen, die met groote zorg zijn uitgezocht en waarvan de harmoni-
satie uitmunt. In dezen bundel zijn ook een 40-tal eenvoudige liederen van groote 
schoonheid. 292 blz. Prijs f 1.50; 25 ex. á j 1.25; 50 ex. a f 1.r. Gebonden f 2.-; 
25 ex. à f 1.75; bij 50 ex. à f 1.50. Uitgave als boven. 

Tekstboekje Laudamus, waarin opgenomen de daarir< ,morkomende 40 een-
voudige liederen, met een woord vooraf van Mej. M. van -.1./oensel Kooij, 32 blz. 
Prijs 25 cent; 25 ex. à 20 cent; 100 ex. à 15 cent. Uitgave als boven. 

Oude en Nieuwe Zangen. Bijeengebracht door Mej. M. van Woensel Kooij. 
Uitgave A. Voorhoeve v.h. J. M. Bredée's Uitgeversmy. N.V. te Rotterdam. 
Bewerkt voor vierstemmig gemengd koor. 8e druk. 56-65e duizendtal. In eenige 
jaren 8 drukken. Dit is een prachtige aanbeveling op zichzelf! 320 blz. Hier nog 
veel aan toe te voegen, zou overbodig zijn. Prijs ingenaaid f 1.50; 25 ex. à f 1.25; 
gebonden f 2.-; 25 ex. à f 1.75; 50 ex. à f 1.50. 

Kerstbundeltje 1. Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G. 
Hervormd Bondsbureau te Hilversum. 	cent per stuk. 

INHOUD: 1. Psalm 98 : 2; 2. Eere zij God! 3. Eere zij God! 4. Kribbe en 
Kruis; 5. Scheppingslied; 6. Stille nacht; 7. In Bethlehems dreven; 8. Kerstlied; 
9. Nu sijt wellecome; 10. Psalm 98 : 4. 

Kerstbundeltje II. Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G. 
Hervormd Bondsbureau te Hilversum. IM cent per stuk. 

INHOUD: 1. De geboren Heiland; 2. De blijdste mare; 3. De lang verwachte; 
4. De juichende kinderschaar; 5. Kerstlied; 6. Gods beloften; 7. Scheppingslied; 
8. Kerstgroet; 9. Er is een Kind geboren; 10. Kerstlied loflied. 
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Kerstbundeltje III. Uitgave van den Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G. 
Hervormd Bondsbureau te Hilversum. 	cent per stuk. 

INHOUD: 1. Psalm 138: 1; 2. Stille nacht; 3. Engelenboodschap; 4. Het Lam 
Gods; 5. Kerstlied; 6. De sterke God; 7. Christus en mensch; 8. Profetie en ver-
vulling; 9. Naar Bethlehem; 10. Lofzang van Zacharias vers 4 en 5. 

Iedereen op zijne wijs, door H. C. Feenstra en L. Keemink. Zangbundel voor 
de Chr. School en Huisgezin. Uitgave Nijgh & Ditmar te Rotterdam. 

Osanna in Excelsis: door J. Boven en N. W. van Diemen de Jel. Prijs ingen. 
f 1.90; gebonden f 2.75. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen. 

SCHEURKALENDERS. 
Een handvol koren 1939. Uitgave van het Zendingsbureau van den Gerefor-

meerden Zendingsbond. Director Ds. W, Bieshaar, Beeklaan 389 te Den Haag. 
Girono. 28016. 

Schild: Farao's dochter vindt Mozes in het biezen kistje. De kleuren doen 
het goed. 

De voorzijden van het kalenderblok worden bewerkt door verschillende van 
onze predikanten. De achterzijden bevatten verhaaltjes, gedichten, enz. De prijs 
is f 0.90. De uitgave geschiedt geheel ten voordeele van de Zending. 

Scheurkalender 1939. Uitgave van de Vereeniging tot verspreiding der 
Heilige Schrift, Keizersgracht 470, Amsterdam-C. 

Schild: De vrouwen bezoeken het graf van den opgestanen Heere Jezus. Een 
engel zit bij de grafopening. Onderschrift: Vreest gijlieden niet, want ik weet, 
dat gij zoekt Jezus. 

Blok: voorzijden der kalenderblaadjes bevatten gebruikelijke bijzonderheden 
plus een tekst en een daghoofdstuk om te lezen. De achterzijden bevatten allerlei 
verhaaltjes, enz. De prijs is zeer gering. f 0.25 per stuk. 

Chr. Scheurkalender 1939 „Filippus". Uitgave van het Gereformeerd Trac-
taatgenootschap „Filippus''. Uitgave J. B. v. d. Brink & Co. N.V. te Zutphen. 

Het schild geeft een beeld van het hert uit Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt 
naar de waterstroomen, alzoo schreeuwt mijne ziel tot U, o God, en Jezus riep. 
zeggende: Zoo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. De voorzijden worden 
op de gebruikelijke wijze door enkele predikanten verzorgd. Ze geven een korte 
tekstverklaring. Op de achterzijden verhalen, enz. Particuliere prijs f 0.85. Ge-
bonden als boek .1 1.25. 

Chr. Scheurkalender 1939 „Zaadkorrels". Uitgave als boven. Het schild is 
kleiner, evenwel met dezelfde versiering en teekening. Ook het blok heeft den-
zelfden inhoud. Deze evangelisatie-kalender is bestemd voor uitdeeling op de 
Zondagsscholen. De prijs is dan ook zeer laag gesteld, n.l. 16 cent. 

Gal. Chr. Scheurkalender 1939. Uitgave J. N. Voorhoeve, Den Haag. Deze 
scheurkalender verschijnt reeds voor den 48sten keer, zoodat hij een van de 
oudste en bekendste dagkalenders is. 

Het schild is van zeer stevig carton vervaardigd. De plaat is ontworpen door 
A. J. v. 't Hoff en brengt de ontmoeting tusschen Ruth en Boaz in beeld. De uit-
voering is in kostbaren kleurendruk, zoodat de kalender in elke kamer een pret-
tigen indruk maakt. Dit jaar werkten aan de dagblaadjes weer enkele bekende 
nieuwe schrijvers mee. Er werd getracht om alles (ook de 50 gedichten met 
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teekeningen) zoo aantrekkelijk mogelijk te maken. De prijs is f 0.90; 5 ex. á 
f 0.80; 10 ex. à f 0.70. Het kalenderblok als boekje gebonden f 1.50. 

De lezers van den scheurkalender kunnen weer twee boeken bestellen tegen 
den specialen prijs van f 0.65 per stuk, gebonden in fleurigen band. 1. Het Geu-
zenjong door W. Schippers. Tijdens de belegering van Geertruidenberg wordt 
Raamsdonk geplunderd en weert het geuzenjong zich dapper. 2. Levi, de afvallige 
door Sophie Woudts. Dit mooie en spannende boek is een verhaal over de lang-
zame verandering van den wettischen Jood in een oprecht Christen. Zijn vrouw 
en kinderen verlaten hem en Levi komt in veel moeilijkheden. 

Weekkalender voor 1939. Uitgave J. N. Voorhoeve, Den Haag. Schild-
teekening is een maaier met zeis in rust te midden van het koren. De kalender 
is een mooi geschenk voor zieken, soldaten, enz. Eiken dag een korten tekst met 
ruimte er naast voor aanteekeningen. Prijs f 0.35; 25 ex. à 30 cent; 50 ex. à 25 
cent; 300 ex. à 17 	cent. 

Het licht tegemoet 1939. Uitgave J. N. Voorhoeve, Den Haag. Een kunst-
kalender in schitterende uitvoering. Elk der 12 bladen bestaat uit een foto en 
een spreuk van Kagawa, John Wesley, Blumhardt, Spurgeon, Wapenaar, Vondel, 
enz. 't Zijn zeer sprekende, frissche foto's. Na het gebruik kunnen ze als prent-
briefkaarten gebruikt worden. Ook de gedichten en spreuken. De prijs is 95 cent; 
10 ex. à 85 cent; 20 ex. à ƒ0.75. Voor onze Z.S. zijn de beide laatste uitgaven 
te duur. 

Martha-Kalender 1939. Uitgave A. Voorhoeve, v.h. J. M. Bredee's U.M. 
te Rotterdam. 

Het schild heeft de bekende voorstelling Bijbel met kaars, in een zeer bij-
zondere fijne kleurendruk met chamois achtergrond, waardoor de kalender ook 
in moderne interieurs een goede wandversiering zal zijn. Het formaat is 40 bij 
25 cm. met staand blok. 

De voorzijden van het blok zijn bewerkt door een twaalftal predikanten. 
De achterzijden worden verzorgd door Ds. A. T. W. de 1,  'uis. De prijs is 75 cent. 
In boekvorm als dagboek f 1.25. Bij getallen gereduceer ' Prijzen. De uitgave 
geschiedt ten bate van de Martha-Stichting te Alphen a.d. Rijn. 

Maranatha-kalender 1939. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen, bewerkt door 
Ds. J. J. Knap Czn. 

Schild. Nebukadnezar uitroepende: Is dit niet het groote Babel, dat ik ge-
bouwd heb, enz. Deze voorstelling is teekenend voor de grootheid van eigen glorie 
in deze dagen. God laat zich niet bespotten en Zijn glorie ontnemen. 

Blok. De voorzijden der kalenderblaadjes zijn door dezen alom bekenden en 
gevierden Ds. Knap zelf bewerkt. Ook de achterzijden der blaadjes zijn met zorg 
bewerkt. 

Premieboek. Als premieboek verschijnt: „Wie is mijn naaste" door N. W. 
van Diemen de Jel. 

De prijs van den kalender is f 0.85 en met premieboek f 1.35. 

Wordt lid van den Zondagsscholeribond 
1 GULDEN PER JAAR CONTRIBUTIE. 

VOOR ZONDAGSSCHOOLVEREBNIGINGEN f 3.- 
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HANDLEIDINGEN. 
Handboek Stock-Renkema. 0. en N. Testament. Prijs f 12.50. D. A. Dammen 

te 's-Gravenhage. 
Jachins Handboek, 2e druk door Ds. J. P. Tazelaar en Ds. J. Douma. 0. en N. 

Testament. Prijs f 6.90. Uitgave Jachin's Uitgeversbureau Naaml. Vennootschap 
W.D. Meinema te Delft. 

De Bijbelsche Geschiedenissen door W. G. v. d. Hulst, zesde druk. Prijs f 7.90. 
Uitgever H. J. Spruyt's Uitgevers-maatschappij N.V., Heerengracht 112, A'dam-C. 

Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes, door W. G. v. d. Hulst. Prijs f 5.75. 
Uitgever: H. J. Spruyt's Ultg.-My te Amsterdam. 

De Bijbelsche Geschiedenis door Tine Bonnema. Prijs f 7.50. Uitgave J. H. Kok 
N.V. te Kampen. 

Vertellende de Loffelijkheden des Heeren. Schetsen voor Bijbelsch onderwijs 
door R. Mazijk. Uitgave Mazijk's Uitgeversbureau te Rotterdam. 

Bijbelsch Handboeken Concordantie, 3e druk, 700 blz. Gebonden f 4.90. Uit-
gever A. Voorhoeve te Rotterdam. 

„Laat de kinderkens tot Mij komen" door C. v. d. Hoeven, 2 dln. 0. en N.T. 
Gebonden f 2.90 per deel. ± 400 blz. Uitgever A. Voorhoeve te Rotterdam. 

Bijbelsche Geschiedenis door Nissen. 0. en N. Testament in 2 dln. Gebonden 
2.50. Verkrijgbaar bij J. Wristers, Minrebroederstraat 13 te Utrecht. 

De Heilige Historie door J. C. Koning. 0. en N. Testament. Prachtband f 4.25. 
Uitgave H. J. Spruyt's Uitg.-My te Amsterdam. 

Verbondsgeschiedenis door S. G. de Graaf. 200 schetsen voor de vertelling van 
de Bijb. Gesch. O.T. (120) en N.T. (80). In 14 afleveringen van 75 cent. Uitgave 
J. H. Kok N.V. te Kampen. 

Vertelboek v. d. Bijb. Geschiedenis door J. Hoogwerff. 0. en N. Testament. 
2 dln. Gebonden f 20.—. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag. 

Bij de Bron I en II O.T. in 63 lessen, 685 pag., N.T. in 82 lessen, 728 pag. 
Prijs 	per stuk in linnen band. Uitgave Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij 
te Neerbosch bij Nijmegen. 

Kinderbijbel door H. A. v. d. Hoven van Genderen, met honderd vierkleuren-
drukken naar houtsneden van Gustave Doré, door Jeanne Faure met een woord 
vooraf door Prof. Dr. J. N. Bakhuizen v. d. Brink. Gebonden in prachtband f 3.90. 

Geschiedenis der Godsopenbaring. Hand boek voor de kennis der Bijbelsche 
Geschiedenis door Dr. F. L. Bakker en Dr. J. H. Bavinck, 16 afl. van 80 blz. 

70 cent. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen. 

Het Groote Boek door J. C. de Koning, f 1.90. Geb. f 2.50. Uitgave J. H. Kok 
N.V. te Kampen. 
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BLADEN VOOR DE HERV. BONDEN OP G.G. 
„De Vaandrager". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Jongelingsvereeni-

gingen op G.G_ Abonnementsprijs f 2.25 per jaar voor leden en f 2.50 voor niet-
leden. Redactie-adres: M. Noteboom, Nassaulaan 42, Hilversum. Het blad ver-
schijnt wekelijks. 

,Ons Knapenblad". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Knapenvcreenigingen 
op G.G. Abonnementsprijs f 1.25 per jaar voor leden en f 1.50 voor niet-leden. 
Redactie-adres: C. Blokland te Hardinxveld. Het blad verschijnt om de 14 dagen. 

,,Ons Leidersblad". idem. Voor aangesloten leiders gratis. Het blad verschijnt 
ongeveer om de twee maanden. 

,,De Kandelaar". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Meisjesvereenigingen 
op G.G. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. Redactie-adres: Mej. W. v. d. Sluys, 
Breedstraat 31 te Utrecht. Het blad verschijnt tweemaal per maand. 

,,Ons Meisjesblad". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Jonge-Meisjesver- 
eenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 	per jaar. Het verschijnt maandelijks. 
Redactie-adres: Mej. W. A. Burggraaf, Stadhouderslaan 33, Hilversum. 

,,Onze Hervormde Zondagsschool". Orgaan van den Ned. Herv. Zondags-
scholenbond op G.G. Abonnementsprijs f 0.50 per jaar voor aangesloten leiders, 
voor anderen f 0.60. Redactie-adres: M. Noteboom, Nassaulaan 42, Hilversum. 
Het blad verschijnt om de twee maanden. 

„De Hervormde Vaan". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Mannenver-
eenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.25 per jaar. I -.dactie-adres: Ds. W. 
Rijnsburger te Oud-Beijerland. Het blad verschijnt eenma.-  ^ter maand. 

„De Waarheidsvriend". Onder Redactie van het Hoofdbestuur van den Ge-
reformeerden Bond. Redacteur: Ds. M. van Grieken, Schiekade 121b te Rotter-
dam. Abonnementsprijs f 4.— per jaar. 

',Gereformeerd Weekblad". Onder Redactie van Prof. Dr. H. Visscher. met 
medewerking van Ds. I. Kievit, Ds. J. Ronge, e.a. Abonnementsprijs f 3.80 per 
jaar. Het blad verschijnt wekelijks. Uitgever J. Bout, Ceintuurbaan 32-34, Huizen. 

,,Alle den Volcke". Uitgave van den Gereformeerden Zendingsbond. Redactie-
adres: Ds. W. Bieshaar, Beeklaan 389 te Den Haag. 

,,Ons Zendingsbliaadje". Kinderzendingsblaadje. Gratis verspreid op scholen, 
waar wekelijks voor de Zending van den G.Z.B. gecollecteerd wordt. Redactie-
adres: M. Noteboom, Nassaulaan 42 te Hilversum. 

Hervormd Evangelisatieblad. Orgaan van den Herv. Bond voor Inwendige 
Zending op G.G. Voor leden gratis. Verschijnt maandelijks. Redactie-adres: E. J. 
van Spankeren te Ede. 
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UITGAVEN VAN DEN NED. HERV. 
ZONDAGSSCHOLENBOND OP G.G. 

BESTELLINGEN IN TE ZENDEN AAN HET HERVORMD BONDS-
BUREAU TE HILVERSUM. 

Rooster A en B. Iedere week een Psalmvers en een tekst. De onderwerpen, die 
door de(n) onderwijzer(es) verteld moeten worden, staan aan de tekstzijde met 
dikke letters vermeld, met verwijzing naar de les in het handboek. 

Er worden twee soorten roosters uitgegeven: A en B. De A-Roosters kunnen 
op de Z.S. door alle kinderen gebruikt worden, zonder onderscheid van leeftijd 
en ontwikkeling. Dus ook op Z.S., waar de kinderen niet in klassen gesplitst zijn. 

De B-Roosters zijn speciaal voor de kleine kinderen van 5-8 jaar. De Psalm-
versjes en teksten zijn veel kleiner en bestaan uit enkele regels. Vele kleintjes 
willen gaarne iedere week wat leeren. Doch de groote verzen en teksten kosten 
hun te veel inspanning en een vergelijking van het aantal geleerde verzen en 
teksten met de grootere kinderen zou een onbillijke maatstaf worden. Daarom is 
het zeer aan te bevelen, dat de jongste kinderen eenvoudige roosters, de B-roosters 
gebruiken. Ze kunnen het werk beter leeren en onthouden. Bovendien wordt bij 
het bepalen van een belooning de vergelijking onderling gemakkelijker. Ook 
kunnen de A- en B-roosters gebruikt worden op Z.S., waar de kinderen niet in 
klassen zijn verdeeld. Te meer, daar de onderwerpen bij het vertellen in beide 
roosters dezelfde zijn. 

De A- en B-roosters zijn verkrijgbaar in boekvorm en in geperforeerde vellen. 
De boekjes zijn ook gecartonneerd verkrijgbaar. Daardoor blijven ze het geheele 
jaar in beteren toestand. 

Prijzen zijn: 5 cent per stuk. Gecartonneerd is de prijs 3 cent hooger. 

Rooster A gecartonneerd ... 
Rooster B gecartonneerd ... 
Rooster A ongecartonneerd 
Rooster B ongecartonneerd 
Rooster A geperforeerd (vellen) ... 
Rooster B geperforeerd (vellen) ... 
Rooster A geperforeerd (boekjes) 	... 
Rooster B geperforeerd (boekjes) 	... 

Bestelno. Z.S. 1 
Bestelno. Z.S. 2 
Bestelno. Z.S. 3 
Bestelno. Z.S. 4 
Bestelno. Z.S. 5 
Bestelno. Z.S. 6 
Bestelno. Z.S. 7 
Bestelno. Z.S. 8 

Leerlingkaarten A. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 9. Een snelwerkende 
administratie. De eerste week in het nieuwe jaar worden deze kaarten aan de kin-
deren medegegeven en den volgenden keer ingevuld meegebracht. Alle namen, 
geboortedata, adres, enz. zijn nu oogenblikkelijk bekend. Ze worden alfabetisch 
gerangschikt en zoo noodig in de klasseboekjes en leerlingenlijst ingevuld. Zoo-
doende krijgt men een overzicht van de geheele Z.S. en haar verdeeling naar de 
leeftijden en klassen. 

Leerlingkaarten B. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 10. Deze kaarten worden 
door de(n) leider(ster) of Secretaris der Z.S.-vereeniging ingevuld, na ontvangst 
van de leerlingkaarten A. Ze worden, alfabetisch gerangschikt, in een kistje of 
doos opgeborgen. Dit kaartsysteem kan voor verschillende doeleinden heel goed 
gebruikt worden. 

Gezinskaart. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 11. Ook kunnen de leerlingen 
per gezin op een kaart vermeld worden. De oudste bovenaan. Voor huisbezoek 
en prijsuitdeeling zijn ze heel gemakkelijk en doelmatig. 
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Leerlingenhoekje A. Prijs 15 cent per stuk. Bestelno. Z.S. 12. Heeft bij leer-
lingenboekje B iedere leerling een eigen blaadje, nu komen er twee leerlingen op 
een blaadje voor. Overigens is de invulling dezelfde. De blaadjes zitten nu vast 
in een papieren omslag. Het aantal leerlingen per boekje bedraagt 40. 

Leerlingenhoekje B. Losse blaadjes. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 13. 
Bij het rapportboekje staan alle leerlingen onder elkaar met de gegevens over de 
maanden er achter. In dit boekje heeft iedere leerling een los blaadje met ver-
schillende bijzonderheden. Op de achterzijde kunnen wekelijks de verschillende 
gegevens ingevuld worden. 

Leeren omslag. Prijs 40 cent per stuk. Bestelno. Z.S. 14. De blaadjes van leer-
lingenboekje A kunnen in willekeurig aantal al of niet in bepaalde volgorde in 
leeren omslag opgeborgen worden, zoodat we een handig boekje krijgen, dat jaren 
mee kan. Zoo noodig kunnen bij af- of inschrijving er blaadjes uitgenomen of bij-
gevoegd worden, zoodat er niet geschrapt of bijgeschreven behoeft te worden. 

Klasseboekjes. 10 cent per stuk. Bestelno. Z.S. 15. In het klasseboekje vult de 
onderwijzer(es) de leerlingen in. Zoo noodig kunnen iedere week verschillende 
zaken ingevuld worden, b.v. het aantal punten, dat iedere leerling bij het leeren 
van versje of tekst ontvangt, ook het aantal absenten. Iedere vier maanden kan 
het aantal punten vastgesteld worden. Bij het einde van het jaar kan dit boekje 
bij het bepalen van de prijsuitdeeling uitnemende diensten bewijzen. 

Rapportstaat. Prijs 5 cent per ex. Bestelno. Z.S. 16. Zoodra de maand Decem-
ber aangebroken is, beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de a.s. 
Kerstfeestviering. Vooral in verband met de prijsuitreiking moet het aantal punten 
van iedere(n) leerling bekend zijn. Meestal nemen enkele personen van het per-
soneel deze werkzaamheden op zich en leveren hun staten dan op een leiders-
vergadering in. Deze rapportstaat wil in dit werk tegemoet komen. Alle leerlingen 
kunnen nu ordelijk met de verschillende gegevens achter hun naam op dezen staat 
geplaatst worden. Op deze lijst is er plaats voor naam, voornaam, adres, aantal 
punten, aantal absenten, overgang, klas, belooning, enz. Ook is er gelegenheid te 
vermelden, welke prijzen er uitgereikt zijn. Op iederen staat is er gelegenheid voor 
30 namen, zoodat het werk zeer overzichtelijk gemaakt kal. worden met mogelijke 
klase-indeeling. 

Leerlingenlijst voor het archief. Prijs 25 cent per ex. Bestelno. Z.S. 17. Iedere 
Z.S. behoort, als het goed is, alle komende en gaande leerlingen te boeken. Zoo-
doende kan met een kleine moeite al de leerlingen, die de Z.S. bezocht hebben, 
in het archief bewaard worden. Ieder jaar wordt deze lijst bijgewerkt en bijge-
houden. De lijsten zijn in boekvorm verkrijgbaar, geschikt voor 150 leerlingen. 
Zoodra een lijst vol is, worden deze genummerd en op volgorde in het archief tot 
nader gebruik opgeborgen. De lijst bevat naam, voornaam, adres, geboortedatum, 
welke school bezocht is, wanneer de leerlingen zijn in- en afgeschreven, enz. 

Beloften aangaande den Messias. Prijs 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 19. 
Voor het Kerstfeest worden allerwege door de grootere kinderen beloften ge-
leerd, die op de geboorte van onzen Heere Jezus betrekking hebben. De Bond wil 
in dezen U van dienst zijn en heeft blaadjes laten drukken met een achttal van de 
meest voorkomende beloften. 

De aangehaalde teksten zijn: Gen. 3 : 15; Gen. 9: 26; Gen. 12 : 1, 2 en 3; Gen. 
49: 9a en 10; Deut. 18 : 15; Jes. 9 : 5 en 6a; Jes. 11 : 1; Micha 5 : 1. 

le bundeltje Kerstliederen, à 1 	cent per stuk. Bestelno. Z.S. 20. Inhoud: 
1. Psalm 98 : 2; 2. Eere zij God! 3. Eere zij God! 4. Kribbe en Kruis; 5. Scheppings-
lied; 6. Stille nacht; 7. In Bethlehems dreven; 8. Kerstlied; 9. Nu sijt wellecome; 
10. Psalm 98 : 4. 
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2e bundeltje Kerstliederen, 	cent pee stuk. Bestelno. Z.S. 21. Inhoud: 
1. De geboren Heiland; 2. Oe blijdste mare; 3. De lang Verwachte; 4. Juichende 
kinderschaar; 5. Kerstlied; 6. Gods beloften; 7. Scheppingslied; 8. Kerstgroet; 
9. Er is een Kind geboren; 10. Kerstlied loflied. 

3e bundeltje Kerstliederen, 	cent per stuk. Bestelno. Z.S. 22. Inhoud: 
1. Psalm 138: 1; 2. Stille nacht; 3. Engelenboodschap; 4. Het Lam Gods; 5. Kerst-
lied; 6. De sterke God; 7. Christus God en mensch; 8. Profetie en vervulling; 
9. Naar Bethlehem; 10. Lofzang van Zacharias vers 4 en 5. 

Het is de gewoonte om de kinderen bij de Kerstfeestviering eenlge liederen te 
laten zingen. Dit verhoogt de feeststemming. Het le en 2e bundeltje bevatten een 
aantal alom bekende liederen, die nooit verouderen, zulke, die de ouders in hun 
jeugd zongen en waarvan ook nu nog de kinderen zingen. Het 3e bundeltje bevat 
vreemde, zelfgemaakte liederen op een bekende wijs. 

Verzamelstaat van de uitgegeven Kerstboekjes tot 1935. Prijs 30 cent per ex. 
Bestelno. Z.S. 23. Een verzamelstaat van alle Kerstboekjes, die bij de Uitgevers 
G. F. Callenbach te Nijkerk, W. D. Meinema te Delft en J. M. Bredée's U.M. 
N.V. te Rotterdam in hun prijslijsten vermeld staan. Daarbij zijn aangegeven titel, 
schrijver(ster), aantal blz., prijs, geillustreerd of niet, strekking, verschillende be-
oordeelingen (aanbevolen of niet), enz. Deze uitgave is zeer practisch en voor-
komt het tijdroovende naslaan in prijslijsten, boekbeoordeelingen, enz. 

Boekbeoordeeling 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 en 1937, à 10 cent 
per stuk; 1938 à 25 cent per stuk. Zoolang de voorraad strekt, is deze boek-
beoordeeling te verkrijgen. Zorgt er voor, dat iedere leider(ster) en Zondags-
school alle boekbeoordeelingen bewaart, dan krijgt men met de jaren een ver-
trouwden gids voor den aankoop van jeugdlectuur. De prijs is ten gerieve der 
Z.S.zeer laag. Laten alle leden van het personeel nu een exemplaar voor zich 
aanschaffen. 

	

Boekbeoordeeling 1930 	 Bestelno. Z.S. 24 

	

1931 	 Bestelno. Z.S. 25 

	

1932 	 Bestelno. Z.S. 26 

	

1933 	 Bestelno. Z.S. 27 
PI 	 1934 	 Bestelno. Z.S. 28 

	

1935 	 Bestelno. Z.S. 29 

	

1937 	 Bestelno. Z.S. 30 

	

1937 	 Bestelno. Z.S. 30a 

	

1938 	 Bestelno. Z.S. 30b 

Referaten. Prijs 10 cent per stuk. 
„Onze Jeugd", door Prof. Dr. J. Severijn; 	 Bestelno. Z.S. 31 
„Het Godsdienstonderwijs in het Kinderleven", door Th. Kelfkens; 

Bestelno. Z.S. 32 
„Zondagsschool en Dogma", door C. P. Bogert; 	 Bestelno. Z.S. 33 
„De Z.S. en het Kerkelijk onderwijs", door Prof. Dr. J. Severijn; Bestelno. Z.S. 34 
„De Bijbel en het Kind", door Ds. J. G. Abbringh; 	Bestelno. Z.S. 35 
„Het Genadeverbond en het Z.S.-kind", door Ds. L. Vroegindeweij; 

Bestelno. Z.S. 36 
„Als een Mosterdzaad" (ter herdenking van het 100-jarig bestaan van onze Z.S. 

in Nederland) door H. van Hoogdalem Bestelno. Z.S. 37 

	

„Bijbel en Jeugd", door 	Ds. W. Vroegindeweij; 	 Bestelno. Z.S. 37a 

	

„De vertelling op onze 	Z.S.", door Ds. L. Blok; 	 Bestelno. Z.S. 37b 

Ze bevatten een schat van wijsheid, onderrichting en vorming. Iedere Z.S. en 
iedere Z.S.leider(ster) behoort deze referaten te bezitten, te lezen en in praktijk 
te brengen. 
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Hervormingsboekjes. Prijs 3 cent per stuk. 
,,Maarten Luther", door K. Maatjes; 	 Bestelno. Z.S. 38 
„Johannes Calvijn", door W, Vroegindeweij; 	 Bestelno. Z.S. 39 
„Jan de Bakker", door A. Vroegindeweij; 	 Bestelno. Z.S. 40 
„Guido de Bres", door Ds. G. Lans; 	 Bestelno. Z.S. 40a 

Als de kinderen op den dag van uitdeeling ieder enkele centen extra mede-
brengen, worden de onkosten ruimschoots uit deze collecte bestreden en zijn de 
kinderen een aardig gedenkboekje rijker. 

Diploma. In twee soorten. Groot formaat à 15 cent. Bestelno. Z.S. 43. Het is 
op de meeste Z.S. de gewoonte om den kinderen bij het verlaten van de Z.S. een 
diploma mee te geven. Dit wordt door de meesten zeer gewaardeerd. Veelal ziet 
men het later in de huiskamer als wandversiering opgehangen. Bij vroegtijdige 
bestelling van minstens 30 ex. wordt de naam van de Z.S. er gratis opgedrukt. 

Diploma. Klein  formaat in f,wartdruk 	cent per stuk. Bestelno. Z.S. 44. 

„Onze Hervormde Zondagsschool", 50 cent per jaar. Bestelno. Z.S. 45. Iedere 
leider(ster) of helper(ster) of onderwijzer(es) moet zich op dit blad abonneeren. 
Het blad wordt allerwege zeer gewaardeerd en bevat vele nuttige wenken. Beter 
is het, zich als lid op te geven, dan ontvangt men het blad gratis. Ook de Boek-
bespreking, en men heeft toegang tot alle leidersvergaderingen. Het abonnements-
geld is zoo laag gesteld, om alle Z.S.kassen in staat te stellen, aan ieder lid van  
het personeel een abonnement le verschaffen. Het verschijnt om de twee maanden. 

Kerstverbaal door T. v. D. Prijs 10 cent. Bestelno. Z.S. 46. „Wil tegen wil." 
Een aardig, boeiend en ernstig verhaal, dat niet zal nalaten om indruk te maken. 

Mooie boekjes voor weinig geld! 
Behalve onze bekende soorten 'lebben wij dit jaar 
een zeer voordeelige aanbiedit.u., in onze uitgaven, 
welke geschikt zijn voor uitdeeiing op Zondags-
scholen. 

No. 153 PSALMEN, 
12 Gezangen, Belijdenisgeschriften, volledige for-
mulieren, formaat 7 z  x 111 cm. in linnen stem-
pelband en marmersnee, per stuk slechts 38 cent. 

No. 168 IDEM, 
echter met Nieuw Testament, per stuk slechts 
60 cent. 

Bovenstaande aanbieding is slechts zoolang de voorraad strekt. 
Volledige gegevens over onze andere uitgaven zenden wij U 
gaarne op aanvraag. 

A. JONGBLOED N.V. - Leeuwarden 



80 

EDECA-EDITIE VOOR 
DE JEUGD 

Hebt U al eens kennis gemaakt met 

de boeken in deze editie verschenen? 

Ze zijn alle bij uitstek geschikt voor 

uitdeling met Kerstfeest 

omdat .. 
aan de inhoud een strenge keur 
werd aangelegd; 

aan de uitvoering alle zorg 
werd besteed: ze zijn fraai ge-
bonden, dit jaar met ronde rug 
en door bekende tekenaars ge-
illustreerd; 

de prijs uiterst laag is, slechts 

35 ct, per deeltje 
Vele boeken tellen 100 en meer pag. 

-Vraagt zichtzending bij de boekhandel of bij de Uitgeefster. 

Onze volledige catalogus, waarin ook grotere jeugdboeken zijn 
vermeld, wordt gaarne op aanvrage toegezonden. 

N.V. Drukkerij Edecea, Hoorn 
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alVed_geo   s,- ,,eheetitiging, 
Keizersgracht 756 

Amsterdam-C. 

O Is U nog niet aangesloten als lid? 

O Dan mist ge voor Uw arbeid het meest 
belangrijke. 

O Bijzonder mooie oorspronkelijke uit-
gaven voor de Zondagsscholen en voor 
een belangrijk deel gratis. 

O Vraag spoedig aan! 

WIE ZOEKT NAAR . . 
principieële Protestantsch-
Christelijke Jeugdlectuur 
vraagt den NIEUWEN CATALOGUS i938139 van 

A. Voorhoeve 
v/h J. M. BREDEE's Uitg. 
My N.V. — ROTTERDAM 

40 NIEUWE KERSTBOEKJES 
typografisch goed verzorgd, vanaf 30 cent gebonden in luxe 
cartonnen band, tegen uiterst lage prijzen, bovendien getallenprijzen 
bij 10 ex. van eenzelfden titel. 

J. M. BREDEE's ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN ZIJN 
MET GEMIDDELD 30% IN PRIJS V E R L A A G D. 

Profiteert van deze buitengewone gelegenheid! 
ALOM IN DEN BOEKHANDELAAR VERKRIJGBAAR. 
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Iedere leider(ster) onzer Zondagsschool 
is LID van onzen bond, gebruikt . . 

onzen Rooster 
leest ons orgaan gratis 
en ontvangt jaarlijks de 
boekbeoordeeling voor 

niets. 
~11121=IMZ•K...... 	 

65edamingskactAtjes 
Door overname van de uitgaven op dit gebied 
van de firma A. Voorhoeve (Bredée) is onze 
collectie vellen beloningskaartjes nu uitgebreid tot 

42 GROTE EN 18 KLEINE VELLEN 
in de prachtigste kleuren met moderne en meer 
ouderwetse motieven. 	Proefpakje graits. '. n. V.o.ahilcket,e, - „Den -ficcag. 

Wordt lezer van 
Onze Hervormde Zondagsschool 

50 cent per jaar 
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Zonder kunt gij niets doen 
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ik ben be Weg. be Witarkelb en het /enen. Tok. 14 : 9. 

'Lijd verfden her, 	 
Zilitgereikt aan 	 amens bet OefStuur 

	• ten   _ 193._ 

VERKLEINDE REPRODUCTIE DIPLOMA. 


