Boekbeoordeeling1946
UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK

De firma Callenbach biedt thans een veertigtal nieuwe Kerstboekjes aan in twaalf prijsklassen. Naast de verschillende herdrukken verschijnen ook een aantal nieuwe boekjes. De firma
heeft getracht goede lectuur tegen lagen prijs te verschaffen. De uitvoering is zeer goed. Heldere
druk, ruim geïllustreerd, gestoken in veelkleurige omslagen en alle boeken van 60 cent af, gebonden in meerkleurigen sierband. Aangedrongen wordt op een spoedige bestelling. Uitvoering
geschiedt in volgorde van binnenkomst. Ook is er een nieuw Kerstvertelboek van de hand van
W. G. v. d. Hulst verschenen, bevattende zeven Kerstvertellingen. Prijs f 5.25. Inhoud: De man
met de lantaarn; „Brinkie"; De engel van de witte bergen; Jan Pierewiet; Sjoerds wondere
Kerstnacht; Kerstfeest der kinderen; Appelkens voor de hemel.
KEESJE EN DE STER, door P. H. Cornelder. 16 blz.; prijs f 0.20; in slappen omslag; geïll.;

jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; Catalogusno. 1.
Strekking: God ziet alles. Klein Keesje gaat op weg naar cie ster, die hij had gezien, en ver-

dwaalt. Hij komt in een gezin, waar de ster boven het huis staat, Gelukkig komt hij weer thuis.
Conclusie: Kinderlijk, goed geschreven boekje, doch: krijgt men zoo gemakkelijk een nieuw hartje?
Eindoordeel: matig aanbevolen.
EEN ZOMERVACANTIE,'cloor Ina van der Werf f. 20 blz.; prijs f 0.20; in slappen omslag;
slag; geïllustreerd; meisjesboek, leeftijd 7.-8 jaar; le druk; Catalogusno. 2.
Strekking: geen beipaalde strekking. Een aantal dood-eenvoudige voorvalletjes worden verteld,
de tweede helft van 't boekje over de vacantie aan zee. Gebruik van „onze lieve Heer".
Conclusie: geen kwaad, geen gbed van te zeggen; géén Kerstverhaal; geen godsd. strekking.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
JOOPS GROTE VRIEND, door Zetta. 16 blz.; prijs f 0.20; in slappen omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 7-9 jaar; Catalogusno. 3.
Strekking: Joop, een jongen uit Rotterdam, komt op de boerderij. Daar hoort hij over den grooten
Vriend. Nu begeert hij den grooten Vriend ook tot zijn vriend.
Conclusie: Het is niet recht duidelijk hoe Joop zoo ineens den grooten Vriend vindt. Gaat het
niet al te gemakkelijk? En hoe is, het in Rotterdam gegaan?
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE OVERWINNING, door Greet Gilhuis-Smitskamp. 24 blz.; prijs f 0.25; in slappen omslag;
geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 9-11 jaar; le druk; Catalogusno. 4.
Strekking: Een jongen, die geroepen wordt door een inhalige kruidenier om te helpen, wordt met

ondank beloond. Hij zint op wraak, maar de liefde wint het.
Conclusie: Een spannend verhaal, waarin de teleurgestelde jongen toch nog mag genieten van

de blijdschap van den ongelukkigen broeder, wanneer hij hem de Kerstgeschiedenis voorleest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
SNEEUWTOCHT, door Francois ten Have. 24 blz.; prijs f 0.25; in slappen omslag; geïll.;

jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-11 jaar; le druk; Catalogusno. 5.
Strekking: Het verhaal is een geschiedenis van een sledetocht naar de Kerstfeestviering. Gebruik

van Heer en Kerstboom.
Conclusie: Godsdienstige strekking bgvredigt niet. Bekeeren gaat zoo gemakkelijk.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
LANGS HET DONKERE BOS, door Nel Verschoor-v. d. Vlis. 24 blz.; prijs f 0.25; in slappen

omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar; 3e druk; Catalogusno. 6.
Strekking: De vader van Rietje de Ruig is gemobiliseerd. Als zij voor haar een boodschap moet

doen, ontmoet zij onderweg een meisje, dat haar voet heeft verstuikt. Maartje en haar grootvader komen nu beiden bij de Ruig.
Conclusie: Een boeiend verhaaltje. Liefde tot den naaste wordt op schoon wijze beschreven.
Het onderhouden van Gods geboden behoort ons leven te beheerschen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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ACHTER DE GROENE SCHOOLDEUR, door W. van Drimmelen. 32 blz.; prijs f 0.35;
in slappen omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar; le druk; Catalogusno. 7.
Strekking: Bedriegen is zonde. Kees doet verkeerd. Hij wordt ontdekt. Hij belijdt zijn zonde ook
voor God. Dat geeft rust.
Conclusie: Dit korte verhaal is niet onverdienstelijk geschreven. De schrijver preekt niet. Dat is
een hoofdverdienste.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET CADEAUTJE, door C. de Goede. 32 blz.; prijs f 0.35; in slappen omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-11 jaar; le druk; Catalogusno. 8.
Strekking: Moeder is te arm om een cadeautje te koopen voor een vriendin. Het kind doet het
stilletjes zelf. Door overstrooming gaat het cadeautje verloren.
Conclusie: Een verhaal met opvoedkundige strekking. Het berouw is mooi geteekend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MAAR VIJF MINUUTJES, door C. Th. Jongejan-de Groot. 32 blz.; prijs f 0.35; in slappen
omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar; le druk; Catalogusno. 9.
Strekking: De gevolgen van een ongehoorzaamheid en hoe een leugentje uitkwam. Greetje laat
haar Oma, die haar bij een sneeuwstorm uit school komt halen, wachten. Zij gaat 5 minuten
sleeën. Oma vat kou en is met de Kerstdagen ziek. Greetje bekend gejokt te hebben en ongehoorzaam geweest te zijn. Zij heeft berouw en vraagt den Heere om vergeving. Kerstboom wordt
genoemd, niet afgekeurd.
Conclusie: Voor 6-7-jarige kinderen een aardig boekje. Goede strekking. Van bekeering wordt
niet gesproken, vrij oppervlakkig geschreven.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
OMOE GAAT OP REIS, door C. Th. Jongejan-de Groot. 29 blz.; prijs f 0.35; in slappen omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; le druk; Catalogusno. 10.
Strekking: Men kan Kerstfeest vieren. Ook al is men ver van huis in een ziekenhuis. Op eenvoudige wijze wordt ons getoond, dat de Heere Jezus als een kind geboren werd om ook zieke
kinderen te zoeken en zalig te maken.
Conclusie: Hoewel er een kerstboom in voorkomt, wordt er toch op gewezen, dat het ware
Kerstfeest niets met een kerstboom te maken heeft.
Eindoordeel: aanbevolen.
BIJNA GEPAKT, door J. L. F. de Liefde. 40 blz.; prijs f 0.40; inslappen omslag; geïll.; jongensboek, 6-8 jaar; le druk; Catalogusno. 11.
Strekking: Twee kippetjes gaan het bosch in en worden bijna gepakt door een vos. Maar een
hond bevrijdt ze. Maarten is blij, dat ze terug zijn. Gebruik van Heer.
Conclusie: Voor de kleintjes een heel aardig leesboekje. Maar godsdienstige strekking zit er niet
in. Daarom voor uitdeeling op Kerstfeest niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE PRIJS VAN DORUS, door J. L. F. de Liefde. 39 blz.; prijs f 0.40; in slappen omslag; geïll.;
jongensboek, leeftijd 6-8 jaar; le druk; Catalogusno. 12.
Strekking: Dorus, de domste jongen in de klas, krijgt de eerste prijs. Een andere jongen, die er
op gerekend had, steelt hem weg. Na een Kerstfeestviering komt alles weer terecht. Gebruik
van Heer en kerstboom.
Conclusie: Godsdienstig een zwak boekje. Voor uideeling op Kerstfeest niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
EDELSTEENTJE, door M. A. M. van Renes-Boldingh. 39 blz.; prijs f 0.40; in slappen omslag;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar; 2e druk; Catalogusno. 13.
Strekking: Zendingsgeschiedenis. Het is een Indisch verhaal van een blind kind. Een zendelingarts weet het kind weer ziende te maken. Er is blijdschap bij de ouders. Nu hooren zij van den
Toewan Jezus, die der blinden oogen opent. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een mooi Zendingsverhaal. Helaas zeer oppervlakkig. Jammer dat van Jezus meer
gesproken wordt als Arts voor het lichaam, dan van Hem als Redder der wereld.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TIPPELTJE, door W. G. v. d. Hulst Jr. 45 blz.; prijs f 0.60; gebonden; geïll.; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; le druk; Catalogusno. 14.
Strekking: Het boekje vertelt van een hondje, dat aan een schipper toebehoort. Ondeugende
jongens gooien de ton om, waarin Tippeltje zit. Het hondje gaat dwalen en wordt teruggevonden. Gebruik van Heer en Heere.
Conclusie: Aardig verhaaltje met weinig inhoud. In het geheel geen lectuur voor Kerstfeestuitdeeling geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
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MARIANNE EN HAAR POESJE, door M. Kaptein. 45 blz.; prijs f 0.60; gebonden; geïll.;
meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; le druk; Catalogusno. 15.
Strekking: Verhaal van een verdwaald poesje. Het wordt gezocht en gevonden.
Conclusie: Een boekje, geschikt voor de kleinen. Voor Kerstfeestuitdeeling niet geschikt, want
het heeft weinig inhoud. Gaarne belijnder lectuur.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
VAN TWEE ONDEUGENDE MEISKES, door Max de Lange-Praamsma. 48 blz.; prijs f 0.60;
gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar; le druk; Catalogusno. 16.
Strekking: Aardig verhaal van twee meisjes, die samen met de fiets naar de stad gaan. Ze
worden overvallen door onweer en rijden met het dokterskoetsje naar huis.
Conclusie: De ongehoorzame kinderen roepen in den nood tot den Heere om bewaring. Overigens is het berouw wel echt kinderlijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
PETER'S EERSTE CONCERT, door N. M. Schouten. 46 blz.; prijs f 0.60; gebonden; geïll.;
jongensboek, leeftijd 11-13 jaar; le druk; Catalogusno. 17.
Strekking: Peter is zeer muzikaal. Hij mag van zijn leeraar een orgelconcert geven. Zijn vriendje
Roel brengt Peter tot een .roekeloos avontuur op het ijs. Roels voeten bevriezen. Peter kan echter geen concert geven.
Conclusie: In dit boekje vinden we een voorbeeld van trouwe vriendschap. Er heerscht een
christelijke sfeer. Toch zijn we een beetje huiverig voor orgelconcerten in de kerk.
Eindoordeel: aanbevolen.
OP DE GROTE HEIDE, door Anne de Vries. 47 blz.; prijs f 0.50; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar; 5e druk; Catalogusno. 18.
Strekking: Het verhaal gaat over Gijs met zijn vader en zijn moeder en de twee konijntjes. Over
de oude schaapskooi, waar een gebrekkig jongetje woont met zijn vader, die bezembinder is.
'Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Anne de Vries vertelt hier kostelijk, maar het godsdienstige is onbelijnd. Het is
onbruikbaar voor Kerstuitdeeling. De uitvoering van de gebonden boekjes is áf. Dit geldt van
alle boekjes vanaf 50 cent.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
GROTE BERTUS EN KLEINE BERTUS, door W. G. v. d. Hulst. 48 blz.; prijs f 0.60; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; 4e druk; Catalogusno. 19.
Strekking: Het verhaaltje gaat over een weggeloopen eendje. Groote Bertus weet het eendje te
pakken. De kleine Elly van den dokter wordt nu verrast. Gebruik van Heer een keer.
Conclusie: Voor kinderen die pas beginnen te lezen heel aardig. Helaas godsdienstige strekking
zit er niet in. Hoe jammer, want v. d. Hulst vertelt zoo mooi.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET KERSTFEEST VAN TWEE DOMME KINDERTJES, door W. G. v. d. Hulst. 46 blz.;
prijs f 0.60; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; 3e druk; Cat.no. 20.
Strekking: Een meisje uit een kasteel gaat op zoek naar haar ster. Een arm jongetje gaat op
zoek naar een gouden engel. Beiden verdwalen en vinden elkander. Door de ouders gezocht en
gevonden.
Conclusie: Voor onze kleinen. Het is aardig verteld. Het lijkt een beetje sprookjesachtig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VAN BOB EN BEP EN BRAMMETJE, door W. G. v. d.'Hulst. 48 blz.; prijs f 0.60; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar; 9e druk; Catalogusno. 21.
Strekking: Een drietal kleuters gaan met een mand met aardbeien naar grootmoeder. Na veel
wederwaardigheden komen zij thuis. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een mooi boekje in de juiste kindertoon geschreven. De schrijver schijnt zich niet te
storen aan de herhaaldelijk gemaakte opmerking het woord Heer weg te laten. Eerbied voor
den naam van den Heere.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN DRIE DOMME ZUSJES, door W. G. v. d. Hulst. 48 blz.; f 0.60; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar; 6e druk; Catalogusno. 22.
Strekking: Drie meisjes gaan met hun kleine broertje het bosch in. Zij gaan in den tuin van den
Baron wilde aardbeien zoeken en raken Jopie kwijt. Tenslotte vinden zij elkander op het kasteel
terug. Gebruik van Heer.
Conclusie: Van de Hulst schrijft op meesterlijke wijze voor onze kleinen. Toch bevredigt ons
de godsdienstige strekking van zijn boekjes niet.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
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WILDE WIETSKE, door Heleen. 61 blz.; prijs f 0.70; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd
8-12 jaar; 5e druk; Catalogusno. 23.
Strekking: Wietske en Elsa hebben vroeg hun moeder verloren, Wietske is een wildebras en de
juf begrijpt haar niet. Een tante van Wietske leert haar begrijpen en nu wordt zij gehoorzaam.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Wel een aardig verhaal voor meisjes. De godsdienstige strekking is zwak. Toch niet
geheel verwerpelijk. De verzorging is af.
Eindoordeel: aanbevolen.
HANS IN 'T BOS, door W. G. v, d. Hulst. 62 blz.; prijs f 0.70; gebonden; geïll.; meisjesboek;
leeftijd 9-11 jaar; 5e druk; Catalogusno. 24.
Strekking: Co, Mien, Gerrie en Toos gaan iederen dag door 't bosch naar school. Zij spelen
altijd even met kleine Hans bij 't huisje van Mienne-meu. De boschwachter houdt niet van kinderen. Na de ziekte van Hans, als hij mee naar school gaat, mogen zij door 't bosch. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Hetzelfde bezwaar als al de boekjes van v. d, Hulst. Steeds Heer. Niet duidelijk.
Wel een aardig boekje voor meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET SLEETJE, door Jo Kalmijn-Spierenburg. 61 blz.; prijs f 0.70; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar; 3e druk; Catalogusno. 25.
Strekking: Het gaat over een klein jongetje in een werkeloos gezin. Vader maakt voor Jantje een
sleetje. Als vader door de sneeuwval werk krijgt, mag Jan met hem mee. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje. Het beschrijft de moeilijkheid van het werkeloos-zijn. De godsdienstige strekking is gering.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ALLEEN MAAR EEN ZWART POESJE, door Rie van Rossum. 60 blz.; prijs f 0.70; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; le druk; Catalogusno. 26.
Strekking: Een ziek kind wil zoo graag een poesje hebben. Haar broertje koopt van het opgespaarde geld een zwart poesje. En het meisje is er zeer gelukkig mee.
Conclusie: Een nietszeggend boekje in een merkwaardige verteltrant geschreven. Niet geschikt
voor Z.S., daar elke godsdienstige strekking ten eenenmale ontbreekt. Een poesje koopen op
Zondag is wel bedenkelijk (blz. 24-27).
Eindoordeel: niet aanbevolen.
TOCH VRIENDEN, door Ans van der Sluys. 62 blz.; prijs f 0.70; gebonden; geïll.; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar; le druk; Catalogusno. 27.
Strekking: De strijd in en jongensziel wordt geschetst. Hans „Vod- heeft een konijn gestolen
van een schoolmakkertje. Hij krijgt spijt — geen echt berouw
over zijn daad, omdat de ouders
•van zijn schoolvriendje zijn zieke moeder, hem en zijn zusje zoo goed behandelen. Hij geeft het
konijn terug en hij krijgt rust in zijn gemoed
geen vrede.
Conclusie: 't Boekje laat zich prettig lezen. 't Is in de kindertoon geschreven. De zonde wordt
niet als „zonde" gevoeld. Algemeene verzoening maakt dit boekje minder aanbevelenswaardig.
Bevat niets origineels.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
INEKE'S KERSTLIED, door Jo Kalmijn-Spierenburg. 79 blz.; prijs f 0.80; gecartonneerd; geïll.;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 11-13 jaar; le druk; Catalogusno. 28.
Strekking: Ineke zal op Kerstfeest alleen zingen, is daar trots op. Denkt aan zich zelf en niet aan
- 't doel van het feest. Wordt ziek en kan niet zingen. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Godsdienstig element wat zwak. Wel een aardig verhaaltje. Kerstboom neemt belangrijke plaats in. Een oppervlakkige'bekeéringsgescbiedenis.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TOEN DE AALBESSEN RIJP WERDEN, door Inge Lievaart. 75 blz.; prijs f 0.80; gecart.;
geïll.; meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar; le druk; Catalogusno. 29.
Strekking: De kinderen hebben van de aalbessen gegeten, terwijl het hun verboden was. Ze krijgen er buikpijn van en spijt. De bekentenis volgt en alles komt weer goed.
Conclusie: Een leesbaar boekje. Het gegeven is wel vaker gebruikt. Het godsdienstig element
is zwak.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
0 16, door K. Norel. 77 blz.; prijs f 0.80; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, te oud voor kindederen der Z.S.; le druk; Catalogusno. 30.
Strekking: Joost Vermande komt bij de marine en maakt op een onderzeeër de oorlog tegen de
Jappen mee. God bewaart hem wonderlijk in vele gevaren.
Conclusie: Prachtboek voor oudere jongens. Voldoet aan de hoogste eischen. Van gezond, positief Christelijke strekking. Een genot om te lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
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EEN AVONTUUR OP HET WATER, door Nel Verschoor-v. d. Vlis. 77 blz.; prijs f 0.80;
gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar; 2e druk; Catalogusno. 31.
Strekking: Vier jongens gaan met de roeiboot met slechts één roeispaan varen. Zij is het eigendom van een mismaakten visscher. Het wordt een wonderlijk avontuur.
Conclusie: Een keurig geschreven, degelijk en christelijk verhaal. De opvoedkundige waarde is
goed te noemen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst. 91 blz.; prijs f 0.90; gebonden; geïll.; meisjesboek,
leeftijd 7-10 jaar; 6e druk; Catalogusno. 32.
Strekking: De vader van Rozemarijntje vaart op zee. Haar Moeder wordt ziek en nu komt zij
bij een tante, een echte dame. To‘h weet zij ook haar tante in de palmen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit mooie boekje is veel te oppervlakkig. De verlossing door het bloed van Christus
ontbreekt. Voor onze Z.S. niet aanbevolen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL, door W. G. v. d. Hulst. 93 blz.; prijs f 0.90; gebonden;
geïll.; meisjesboek, leeftijd van 7-10 jaar; 6e druk; Catalogusno. 33.
Strekking: Dit boekje is een vervolg van Rozemarijntje. Dit leuke kind maakt op school ook de
heele klas in de war. Ries, een bang ventje, 'wordt door haar beschermd en vrijmoediger gemaakt. Gebruik van Heer.
Conclusie: De commissaris met het biggetje is wel een beetje onwaarschijnlijk. Hoewel wij gaarne
de boeken van v. d. Hulst aanbevelen, blijft het hoofdbezwaar het woord Heer. Eveneens de
godsdienstige strekking bevredigt niet.
Eindoordeel: aanbevolen.
DOMKOPJE, door Heleen. 108 blz.; prijs f 1.—; gebonden; geill.; meisjesboek, leeftijd 11-13
jaar; 3e druk; Catalogusno. 34.
Strekking: Truda van Kolven kan niet best leeren. Daarom heeft zij een minderwaardigheidsgevoel over zich, Vooral tegenover een meisje uit de stad, Ans. In de nieuwe juffrouw van de
Z.S. vindt zij steun. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Met veel genoegen hebben wij dit boekje gelezen. Het is een echt meisjesboek. De
karakters der meisjes zijn juist geteekend. Het boekje heeft opvoedkundige waarde. De waarde
van het gebed komt tot zijn recht.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
AMIEKE, door C. Th. Jongejan-de Groot. 110 blz.; prijs f 1.—; gebonden; geïll.; meisjesboek,
leeftijd 9-12 jaar; le druk; Catalogusno. 35.
Strekking: Amieke komt bij twee oude tantes. Amalia is zeer aantrekkelijk. Annemie wordt door
de brand in huis eveneens veel zachter.
Conclusie: Goede opvoedkundige strekking, die ons doet zien dat we niet uit de hoogte moeten
neerzien op onze minderen. Gaarne de godsdienstige strekking belijnden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TIENENKIND, door D. Menkes-v. d. Spiegel. 107 blz.; prijs f 1.—; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar; 1e druk; Catalogusno. 36.
Strekking: Hilly's vader moet gedwongen naar Duitschland. Haar vader spreekt ernstig met
haar. Zij belooft haar moeder te helpen. Zij wil een tienenkind worden. Gebruik van Heer en
Heere.

Conclusie: Een aardig meisjesverhaal. Het godsdienstig element kon beter. Wel komt naar voren
dat niets zonder gebed gaat.
Eindoordeel: aanbevolen.
LANGS DE WEG, door Nel Verschoor-v. d. Vlis. 108 blz.; prijs f 1.—; gebonden; geïll.;
meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar; Catalogusno. 37.
Strekking: Dit boek leert, wat het gebed beteekent: „leid ons niet in verzoeking" en geeft te
zien hoe zwak een mensch in zichzelf is.
Conclusie: Een mooi, frisch geschreven meisjesboek van zeer goede strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EENLINGETJE, door D. Menkens-v. d. Spiegel. 120 blz.; prijs f 1.—; gebonden; geïll.; meisjesboek; le druk; Catalogusno. 38.
Strekking: Eenlingetje is een tikje verwend; omdat zij zelf in het middelpunt staat, óók een beetje
jaloersch. Op welke pijnlijke maar heilzame manier zij hiervan in de omgang met een derde
vriendin genezen wordt, vertelt het verhaal.
Conclusie: Jammer die branie-achtige manier van praten van Map in het begin, het is zonder
deze dikdoenerij zoon aardig meisjesboek. Het godsdienstig element is te theoretisch.
Eindoordeel: aanbevolen.

83

BART VERDAM, door J. C. de Koning. 132 blz.; prijs ƒ 1.20; gebonden; geïll.; jongensboek,
leeftijd 12-14 jaar; Catalogusno. 39.
Strekking: Het vertrouwen op God wordt niet beschaamd. Het gaat over een gezin, waar vader
door oneerlijkheid werkeloos is geworden.
Conclusies Vlot geschreven jongensboek, dat gráág gelezen zal worden. Terug naar de bron, dat
is naar God, is de weg van waarachtig geluk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN BRUINE JONGEN, door Betsy Buunk. 137 blz.; prijs f 1.40; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar; le druk; Catalogusno. 40.
Strekking: Het prijst zelfverloochening en naastenliefde aan door 't voorbeeld van een negerjongen, die niet begrepen door zijn omgeving, ongelukkige nl,enschen gaat zoeken om vriendelijk
en lief tegen te zijn. Gebruik van Heer.
Conclusie: Psychologische conflicten goed geteekend, maar te weinig bezien in christelijk licht.
De 'schrijfster springt te lichtvaardig om met het kindschap Gods.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

UITGAVEN N.V. W. D. MEINEMA TE DELFT
Dit jaar behoeven geen rantsoeneeringsbepalingen gemaakt warden. Iedere Z.S. kan naar behoefte bestellen. Naast diverse herdrukken verschenen negen nieuwe titels. Boeiend geschreven
en levendig geïllustreerd. Spoedige bestelling wordt aangeraden. Mocht een bepaalde titel uitverkocht zijn, dan wordt er een soortgelijk boek voor in de plaats gezonden. De boeken tot en
met 75 cent zijn ingenaaid. Ze hebben alle een eigen omslag in kleuren, evenals voor den oorlog. Ze zijn ruim geïllustreerd. De gebonden boeken zijn gebonden in een luxen cartonnen band
met ronden rug. Elk boek heeft een eigen bandontwerp in kleuren. r Naast deze boekjes verschillende tekstblaadjes van Kerstliederen (klein en groot formaat), belooningskaartjes: Bloemen,
kaartjes, Leven in Palestina, Geïllustreerde psalmregels, Woorden der zaligheid; Paarlen uit
Gods Woord; Goddelijke waarheden; Bouwplaten (Tabernakel, de Synagoge van Kapernam
en Oostersch huis).
HOE 'T IN ORDE KWAM, door K. S. Pomp. 19 blz.; prijs 25 cent; in slappen omslag; geïll.;
jongensboek,'"leeftijd 8-12 jaar; le druk; Catalogusno. 271.
Strekking: Twee jongens, die boos zijn op elkaar, warden, doordat Meester een mooi verhaal
vertelt van zelfo'verwinning, weer goed. Ze overwinnen ook zichzelf.
Conclusie: Voor jongens van 8-12 jaar is dit een aardig boekje, met een goede strekking. Hoewel we ook in dit verhaal wel missen, dat de ware zelfoverwinning tot grondslag heeft hartsvernieuwing. Door bidden moeten we het kwade overwinnen.
Eindoordeel: aanbevolen.
JAN, JAAP EN KOEN, door C. B. Drewes. 26 blz.; prijs f 0.30; in slappen omslag; geïll.;
jongensboek, leeftijd 6,-9 jaar; le druk; Catalogusno. 285.
Strekking: Kinderen beloven zoo vaak, dat ze gehoorzaam zullen zijn, maar van die beloften
komt vaak niets terecht. Een nieuw hart is noodig. Gebruik van Heer.
Conclusie: Kinderen hebben een zondig hart en we moeten hen leeren, dat ongehoorzaamheid
zonde is. In plaats van spijt zagen we liever 't diepere woord berouw. Een goed verhaaltje voor
kleine kinderen.
Eindoordeel: aanbevolen.
ALS G' IN NOOD GEZETEN, door A. Duyser. 36 blz.; prijs 35 cent; in slappen omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar; le druk; Catalogusno. 287.
Strekking: Spannend verhaal uit de Mei-dagen van 1940. Japie verliest zijn Moeder en Vader en
ligt zelf zwaar gewond in een ziekenhuis. Hij leert den Heere Jezus kennen en sterft dan ook.
Conclusie: Zeer jammer, dat in dit mooie verhaal de algemeene verzoening naar voren komt.
't Is overigens een goed en leerzaam verhaal. Vooral aantrekkelijk voor jongens van 10-14
jaar. Ook meisjes kunnen het lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN DRIE KLEINE KLEUTERS, door Carla. 40 blz.; prijs 40 cent; in slappen omslag; geïll.;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 5,-6 jaar; 9e druk; Catalogusno. 70.
Strekking: Truus en Toos, twee meisjes, spelen met een buurjongetje. Door hun spel valt een
bloempot stuk. De poes loopt weg, maar wordt later thuisgebracht.
Conclusie: Een aardig kinderlijk verhaal, maar met weinig godsdienstige strekking. Het is niet
aan te bevelen. De uitvoering van de slappe omslagen is royaal.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
84,

WAT BRAM BRONS JEN ENKELE DAGEN BELEEFDE, door H. Christina-Koster. 36 blz.;

prijs f 0.40; in slappen omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-11 jaar; 2e druk; Cat.no. 256.
Strekking: De algemeene strekking van dit verhaal is, dat het gezin van Brons in moeilijke dagen

komt. Het jongste kind sterft en de anderen gaan met Tante Truus mee.
Conclusie: Een aardig verteld kinderlijk verhaal. Tante Truus weet de kinderen door haar ver-

tellingen te boeien. Toch kunnen wij dit boekje om haar oppervlakkige strekking matig aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
BENNIE, BENGEL EN ZIJN VRIENDINNETJE, door Gé van Noord. 48 blz.; prijs f 0.45;
in slappen omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar; le druk; Catalogusno. 279.
Strekking: De kinderen wordt geleerd om in alle dingen in afhankelijkheid van God te leven en
hun zonden te bekennen. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: De belevenissen van deze twee kinderen wordt op leerzame en onderhoudende wijze
weergegeven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN ONVERGETELIJKE NAMIDDAG, door Nel den Hollander. 56 blz.; prijs f 0.50; in
slappen omslag; geïll.; jongens- en meisjesboék, leeftijd 8-12 jaar; le druk; Catalogusno. 288.
Strekking: God helpt degenen, die in hun nood of angst tot Hem om uitkomst bidden.
Conclusie: Aardig verteld. Nogal wat spanning. Hier en daar wat te „vroom'', b.v. een gedoopt
kind is een schaapje van den goeden Herder, door Hem gekocht met Zijn bloed.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HAANTJE DE VOORSTE, door Meta Visser-Gorselink. 56 blz.; prijs f 0.50; in slappen omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 9-10 jaar; 9e herdruk; Catalogusno. 215.
Strekking: Een verhaal, waarin Tineke de hoofdpersoon is. Zij is een hoogmoedig kind, dat
naast zich geen ander kind duldt, ook niet al sterft haar moeder. Tenslotte wordt zij bewogen
op school.
Conclusie: Een vlot geschreven boek met een goeden kijk op de kinderziel. De godsdienstige
strekking is zee: zwak.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE MIJNWERKERSJONGEN VAN MANSFELD, door P. de Zeeuw J.Gzn. 60 blz.; in
slappen omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar; le druk; Catalogusno. 286.
Strekking: Een verhaal uit de Kerkgeschiedenis. Het leven van den kerkhervormer Luther wordt
in dit boekje beschreven vanaf zijn jeugd tot aan zijn sterven.
Conclusie: Aanbevelenswaardige lectuur voor de jeugd. De jeugd moet Gods daden, Gods leiding
met Zijn Kerk in gedachtenis houden.
Eindoordeel: aanbevolen.
STRIJD OM ONNE, door A. Romijn. 66 blz.; prijs f 0.65; in slappen omslag; geïll.; jongens-

boek, leeftijd 10-12 jaar; le druk; Catalogusno. 284.
Strekking: De schrijver stelt ons met sprekende voorbeelden voor oogen, dat men vergevensgezind moet zijn.
Conclusie: 't Verhaal is boeiend geschreven. De eisch van het Chr. geloof (vooral naastenliefde) wordt duidelijk naar voren gebracht. De schr. denkt zich de problemen van de jeugd in
die jaren goed in.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE SCHAAPHERDER VAN MONTCONTOUR, door P. de Zeeuw J.Gzn. 85 blz.; f 0.75;
in slappen omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 11-13 jaar; le druk; Catalogusno. 281.
Strekking: Iets te vertellen ,pit den geloofsstrijd van de Hugenoten ± 1568. De schaapherder is
een trouwe aanhanger van de leer der Reformatie.
Conclusie: Een leerzaam boekje, niet allereerst om de geschiedkundige bijzonderheden, maar omdat het laat zien wat het wil zeggen in de wereld verdrukking te hebben en wat oprecht geloof
vermag.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARTHA KRIJGT NIEUWE KENNISSEN, door J. M. Westerbrink-Wirtz. 144 blz.; prijs
ƒ,1.75; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 12-16 jaar; 4e druk; Catalogusno. 118.
Strekking: De familie Noorda is in moeilijkheden geraakt. De vader is zijn betrekking verloren.
Martha schaamt zich voor haar vriendin Lia. Tenslotte krijgt Martha nieuwe kennissen. Gebruik
van kerstboom.
Conclusie: Het godsdienstige laat ons onbevredigd. Het christelijke alleen wordt uitgemaakt door
de preek op blz. 107, de kerstboom en de ontboezeming aan het einde.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
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.DE DRIE BLIJVEN BIJ ELKAAR, door A. van Hulzen. 180 blz.; prijs ƒ 1.90; gebonden; geïll.;
jongensboek, leeftijd 11-14 jaar; 3e druk; Catalogusno. 273.
Strekking: Echte vriendschap blijft, ondanks armoede van de één, ondanks de verdenking die op
hem rust. Stroopen en drinken brengt geen „uitkomst-. 't Stille gebed wordt verhoord.
Conclusie: Een fijn jongensboek. Vriendschap goed geteekend; strijd goed geteekend, èn van
Jan en van zijn moeder. De liefde tot vader en 't vaste geloof in zijn onschuld (verdacht van
inbraak) doen Jan groote dingen verrichten. Het ademt een goede christelijke geest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
LUYT LIEVENSZN DE LIEDJESZANGER, door H. te Merwe. 142 blz.; prijs f 1.90; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 12.-15 jaar; herdruk; Catalogusno. 100.
Strekking: Vad. Geschiedenis uit het begin van den 80-jarigen oorlog. Luyt is de zoon van een
smid uit Gorcum. Zijn vader vluCht voor de inquisitie en zijn moeder sterft. Hij moet tenslotte
heel wat zwerven en verkoopt dan liedjes.
Conclusie: Een goed boek over onze martelaren. Uiterlijk en inhoud zijn goed verzorgd, Wij
leven mede met de verdrukten,
Eindoordeel: warm aanbevolen.
NAAR 'T NIEUWE VADERLAND, door J. Snoep Jr. 155 blz.; prijs f 1.90; gecartonneerd;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-16 jaar; herdruk; Catalogusno. 219.
Strekking: Hierin wordt beschreven de trek der boeren uit de Kaapkolonie dieper het ZuidAfrikaansche land in om vrij te zijn van de Engelschen en verder:hun strijd met de Kaffers, die
hen hun nieuwe vaderland betwisten.
Conclusie: Een prachtig boek, waarin ons duidelijk geteekend wordt, dat al onze verwachting
moet zijn van den Heere. De moeilijkheden van de trekboeren worden ons beschreven en hun
godsvrucht.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VOOR DORDT EN 'T VADERLAND, door J. Snoep Jr. 162 blz.; prijs f 1.90; gebonden;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar; herdruk; Catalogusno. 186.
Strekking: Vad. Gesch., n.l. de historische gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809-1813. Het
geeft een duidelijke beschrijving van het leven onzer vaderen onder Fransche heerschappij.
Conclusie: Het is een zeer aanbevelenswaardig leesboek onzer Vad. Gesch. Vooral de bibliotheken onzer vereenigingen moeten dit werk aanschaffen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
LUYT LIEVENSZN, DE ZWERVER, door H. te Merwe. 164 blz.; prijs f 1.90; gebonden;
geïll.; jongensboek, leeftijd 14-16 jaar; herdruk; Catalogusno. 156.
Strekking: Vad. Gesch. uit den tijd van Oranje, die als de aanvoerder streed voor de vrijheid.
Het verhaal groepeert zich om Luyt Lievenszn., dien we meemaken op een Geuzenschip.
Conclusie: Een echt boek voor onze jeugd. Er zit spanning in het verhaal. Het gaat om vrijheid
van godsdienst en geweten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN JAN HAAN N.V., GRONINGEN
0, DIE JANNEKE, door Louis Stadman. 20 blz.; prijs f 0.40; in slappen omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.
Strekking: Afgunst, ook op speelgoed, brengt tot zondige gedachten en daden. Den Heere jezus
't kwaad belijden is allereerst noodig. Afgunst èn hoogmoed moeten bestreden worden.
Conclusie: Geen bepaald „kerst--boekje: geen kerstgeschiedenis. Heel geschikt verhaal. Voor de
jonge lezeressen soms te moeilijke woorden. Lettergrepen-verdeeling niet steeds doorgevoerd.
Eindoordeel: aanbevolen.
PAULIENTJES NACHTZOEN, door P. de Zeeuw J.Gzn. 24 blz.; prijs f 0.50; in slappen omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-11 jaar.
Strekking: Een verhaal uit den Fransch-Duitschen oorlog, maar niet erg duidelijk weergegeven.
Conclusie: Een sentimenteel gegeven, onwaarschijnlijk uitgevoerd, met een wel schijnbaar godsdienstig, maar toch onmogelijk slot.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
HET NESTJE IN DE STRUIK, door J. W. Ooms. 27 blz.; prijs f 0.45; in slappen omslag; geïll.;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar.
Strekking: Liefde voor de natuur, omdat alles Gods schepping is.
Conclusie: Vlot geschreven, prettig om te lezen, opbouwend in den zin van dierenbescherming.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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EN TOEN DAALDE DE MACHINE, door H. Kingmans. 36 blz.; prijs f 0.55; in slappen
omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-14 jaar.
Strekking: Een verhaal uit den bezettingstijd. Kees weet in Engeland te komen en wordt piloot.
Aangeschoten brengt de ondergrondsche hem weer in veiligheid. Als de prinsesjes in Holland
terugkomen, is Kees de bestuurder van het vliegtuig.
Conclusie: Een boekje, dat de oudere jongens graag zullen lezen. Maar het mist een evangeliseerende strekking. Daarom niet geschikt voor uitdeeling op Kerstfeest.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
WIEBELTJE TERPSTRA, door Joke Vlot. 40 blz.; prijs f 0.55; in slappen omslag; geïll.;
jongensboek, leeftijd 7,-10 jaar.
Strekking: Ook een kind kan leeren, wat voor een ander over te hebben; iets te geven, waar hij
zelf op gesteld is. 't Verhaal concentreert zich om de gezelligheid van het Kerstfeest. Gebruik
van Heer en kerstboom.
Conclusie: Als verhaaltje wel aardig; voor onze Z.S. ongeschikt. Geen aanwinst voor onze kinderlectuur. Slechts deugd wordt geprezen, ondeugd gelaakt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
ZULKE GALGENBROKKEN TOCH, door J. de Haan. 78 blz.; prijs f 1.35; gebonden; jongensboek, leeftijd 11-13 jaar.
Strekking: Geuzenverhaal uit den tijd van Alva, waarin Jan Arentsz, de bekende hagepreeker,
de hoofdrol speelt. God is machtig om te verlossen, wie op Hem betrouwt.
ConClusie: Op sobere, boeiende wijze verhaalt de schrijver, een rasverteller, van de godsvrucht
der vervolgden uit de 16e eeuw. Jammer dat dit prachtverhaal op zoo schriele, armoedige wijze
wordt uitgegeven. Enkele drukfouten zijn hinderlijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN N.V. EDECEA TE HOORN
NAAR DE ZUIVERE RIVIER, door P. A. de Rover. 86 blz.; prijs f 1.50; gebonden; geïll.:
jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar; 2e druk.
Strekking: Een verhaal van een zwakken jongen, die geen schoolmeester wil warden. Als hij
toch gaat leeren, wordt hij door de jongens gescholden voor schoolfik. Bij een boottocht redt hij
een meisje uit het water. Hij wordt ziek en sterft.
Conclusie: Een boeiend verhaal met goede stukken er in. De godsdienstige strekking kon veel
beter. Gaarne wat meer nadruk gelegd op waarachtige bekeering ook'voor kinderen. Het spreekt
niet vanzelf dat kinderen naar den hemel gaan. De uitvoering is veel verbeterd.
Eindoordeel: aanbevolen.
Meerdere boekjes worden door deze firma uitgegeven. Doch de recensie-boekjes kwamen te
laat voor dit nummer.

ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN
Zoolang de voorraad strekt, zijn de volgende uitgaven te leveren. Op spoedige bestelling wordt
aangedrongen.
1. Bijbelsche Kunst, groote Bijbelsche platen, per stuk
2. Gulden regels, groote briefkaarten. Bedrukt met: Zeven kruiswoorden, 12 Geloofsartikelen, Welke is uw eenige troost, Onze Vader, enz., per stuk
3. Mapje met 12 gekleurde plaatjes, waarop een klein kinderversje, per stuk . . .
4. Diploma A. De jonge Timotheus door zijn moeder onderwezen. Gekleurd met tekst
2 Timotheus 3 : 14 en 15, per stuk
5. Diploma B, met goud opdruk. Mooi, per stuk
6. Leerlingenboekje A, bevattende gelegenheid voor wekelijksche aanteekeningen voor
40 leerlingen. per stuk
7. Leerlingkaart A voor het opnemen van naam, adres en geboortedatum van het
kind. Per 100 ex
8. Leerlingkaart B voor het opnemen van allerlei gegevens van het kind, kan ook als
archiefkaart gebruikt warden. Per 100 ex. ..... ..
. .
.
9. Gezinskaart voor de gegevens van het gezin. Per 100 ex.

f 0.10
0.06
0.10
- 0.17
- 0.23
- 0.20
1.50
1.50
1.50
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10. Klasseboekje voor het opschrijven van leerlingen en het maken van wekelijksche
aanteekeningen. Per stuk
- 0.20
0.05
11. Open brief aan de Ouders. Voor het winnen van nieuwe leerlingen. Per stuk .
12. Belooningskaartjes. Verschillende soorten, 30-50 pl. p. vel, met onderschr. Per vel - 0.30
13. Kerstliederen le, 2e en 3e bundeltje, bevat een tiental liederen voor het Kerstfeest.
Vraagt proefexemplaar. Per stuk
- 0 025
14. Beloften I en II. Voorzeggingen aangaande den Heere Jezus. Om bij het Kerstfeest op te zeggen. Vraagt proefexemplaar. Per 100
- 1.50
Om te leeren of uit te reiken. Per 100 - 1.50
15. Kerstgeschiedenis. Bevattende Luk. 2 :
16. Lijdende Borg. Bevattende Jesaja 53. Om te leeren. Per 100
- 1.50
17. Verzuimkaarten, 8 soorten, om aan de kinderen te zenden, die de Z.S. verzuimen
- 0.05
te bezoeken. Gekleurde illustraties met onderschrift. Per stuk
...
- 0.25
18. Wil tegen wil. Kerstverhaal. Per stuk . . . .
. . .
- 0.25
19. Jan Wijnbergen. Kerstvertelling. Per stuk
20. Kleine landkaart van Palestina door Eldad. Geschikt om bij het vertellen gebruikt
7.35
te worden. Op doek met houten rollen
21. Kleine landkaart der Oude Wereld. Palestina met omgevende landen. Op doek
met houten rollen
- 7.35
22. Uit het Oosten, door L. C. Post. Boekje, bevattende bijzonderheden over zeden,
gewoonten, opgravingen, enz. Per stuk
- 0.50
23. Geloofsbelijdenis in 2 kloeke dl. Sions Roem en Sterkte, door Ds. A. Rotterdam
Ingenaaid
5.00
24. Heilige Geschiedenis door I. Snoek. Leerboek. Aanteek. uit den geheelen Bijbel.
Gebonden
2.90
25. Rooster A 1947. In boekjes (voor de groote leerlingen). Per stuk
0.08
26. Rooster B 1947. In boekjes (voor 5-8-jarigen). Per stuk
0.08
27. Bijbelsche platen. Serie van 10 platen: Koren-, Wijn-, Huizenbouw, Huwelijk, Begrafenis, Plattegrond Jeruzalem, Paulus' Zendingsreizen, enz. Per serie . . . .
5.00
28. ,,Met Kerstfeest thuis". Nieuw Kerstverhaal
0.25
Bestellingen te zenden aan: „HERVORMD BONDSBUREAU TE HILVERSUM

ADVERTENTIES

STREEKVERGADERING
voor leiders en leidsters, wonende en
werkzaam in de Streek GOUDA, te
houden D.V. ZATERDAG 7 DEC. a.s.
des middags 2.30 uur in de Chr. Landbouwschool te Gouda, Geuzenstraat 54
(zijstraat Lange Tiendeweg).
AGENDA:
1. Opening
2. Zondagsschoolvertelling door den heer D.
Oskam te Waddinxveen. Onderwerp: In de
leeuwenkuil, Daniël 6.
3. Mededeelingen
4. Financiën
5. Rondvraag en sluiting
De Secretaris: P. Bregman
IJsseldijk A 39, Gouderak.
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KERSTBOEKEN !
Aan Zondagsscholen en Evangelisatiecommissies wordt medegedeeld, dat dit
najaar bij ons zullen verschijnen de
volgende titels:
Louis Stad:Ban:
0, die Janneke!
j. W. Ooms:
Het nestje in de struik
P. ae Zeeuw J.Gz.: Paulientjes nachtzoen
Joke Vlot:
Wiebeltje Terpstra
J. de Haan:
Zulke galgebrokken toch!
To van Thiel en
Hein Kray:
Davina's eekhoorntje
H. Kingmans:
En toen daalde de
machine
Pakkende, gezonde lectuur; keurige typografische verzorging; in prijzen, die
varieeren van 35 cent tot f 2.40.
Beredeneerd prospectus wordt op aanvraag omgaand toegezonden.

GRONINGEN - JAN HAAN

