
g3"kbeoordeling 1948 

Uitgaven van G. F. Callenbaeh N.V. Nijkerk 

KRAALOOGJE EN FLAPOORTJE, door Co van der Steen-Pijpers. 31 blz. Prijs f 0,35; in 
slappe omslag; gellluStreerd; jongensboek. 
Strekking: Gertje krijgt twee muizen op zijn verjaardag en doet, ondanks zijn belofte, het deksel 
er later even af. Maar alles komt weer terecht. 
Conclusie: Het lettertype is goed. Het laat zich door de kleintjes gemakkelijk lezen. Gertje is on-
gehobrzaam. De gevolgen ondervindt hij. Het is moeilijk om op kinderlijke wijze een goede 
geestelijke strekking in een verhaaltje voor de kleintjes te brengen. Het kan zo licht onwerkelijk 
worden. Een beetje meer pit mocht er wel in heel het verhaal zitten. Het is aan de zoetsappige 
kant. Toch is het wel bruikbaar voor de kleintjes. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

0, FOEI LIESJE, door C. Th. Jongejan-de Groot. 31 blz. Prijs f 0,35; in slappe omslag; geïll.; 
meisjesboek. 
Strekking: Liesje, die bij Oma logeert, wil niet eten. Als Oma weg is, geeft ze haar eten aan de 
poes en de .hond en op school aan haar vriendinnen. Oma jokt ze voor. Liesje wordt ziek en 
bekent alles. 
Conclusie: Het jokken is het hoofdonderwerp. Liesje moet bekennen en leert om vergeving 
vragen. Goed meisjesboekje voor meisjes tot 7 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DIE MIEKE... door Ans Houtman. 32 blz. Prijs f 0,35; in slappe omslag; geïllustreerd; meis-
jesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Strekking: Mieke is erg onoplettend en vergeetachtig. De „juf-  leert haar dit af door haar elke 
dag de kalenderdatum te laten doorstrepen. 
Conclusie: Opvoedkundig boekje met weinig diepgang. Geen evangeliserende strekking. Aardig 
verteld. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE POP VAN SLORDIG LIESJE, door Nel Veerman. 32 blz. Prijs f 0,35; in slappe omslag; 
geïllustreerd; meisjesboek. 
Strekking: Bestrijding van slordigheid bij kleine kinderen. Godsdienstige strekking wel wat ge-
zocht. Verder wel een aardig verhaaltje. Gebruik van Heer. - 
Conclusie: Het is niet gemakkelijk voor kleuters te schrijven op zulk eenwijze, dat het verhaal 
niet een zedepreekje wordt. De schrijfster heeft die klip niet geheel kunnen omzeilen. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

JANTJE VAN DE SCHOLTENHOEVE, door W. G. v. d. Hulst. 32 blz. Prijs f 0,35; in 
slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Wat de strekking aangaat wel wat moeilijk te begrijpen. Het wil de kinderen leren 
om bij het Kerstfeest niet aan het uitwendige te blijven hangen. 
Conclusie: Van de Hulst kleedt het verhaal in een waas van geheimzinnigheid, wat het voor 
jongere kinderen wel wat moeilijk maakt. Geschikt voor de leeftijd van ± 9 jaar. 
Eindoordeel aanbevolen. 

DE GROTE VEENBRAND, door Anne de Vries. 39 blz. Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar. 
Strekking: Niet de mens zelf, maar God wijst zijn levensgang aan en is machtig hem ook in 't 
grootst gevaar te beschermen. 
Conclusie: Een mooi boekje met actie. Het verzoenend werk van onze Heiland wordt bij monde 
van Oude Knelis goed geaccentueerd, op kinderlijke wijze. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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VAN EEN JONGEN EN EEN MEISJE EN EEN BOOTJE, door C. M. v. d. Berg-Akker-
man. 39 blz. Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Strekking: Ongehoorzaamheid jegens de ouders is zonde. Noodzakelijkheid van het vragen van 
vergiffenis aan de ouders, bovenal aan God. 
Conclusie: De inhoud is niet bizonder. Saai beschreven bovendien. De paedagogische waarde 
is niet groot, terwijl het godsdienstige element ver te zoeken is. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

WILHELMUS, door W. G. v. d. Hulst Jr. 44 blz. Prijs f 0,60. gecart. ge111.; jongensboek. 
Strekking: Door, onvoorzichtigheid van twee jongens loopt een konijn uit een auto weg. Dit 
konijn heet Wilhelmus. Het wordt weer gevonden en teruggebracht. Dan vertellen de jongens 
heel eerlijk, hoe het gebeurd is. Gebruik van Heer. 
Conclusie: De schrijver weet op een boeiende manier te vertellen van hetgeen met het konijn 
gebeurt. Helaas bevalt ons de geestelijke strekking niet op blz. 37. Het luisteren naar de stem 
diep in hun hart is meer sentimenteel dan bijbels. Ook kinderen hebben bekering nodig en dat 
is iets anders dan van bange, flinke eerlijke jongens worden, waar ze om bidden. En het lijkt 
ook niet juist om de Zondagmorgen te gebruiken vlak voor kerktijd om het weer goed te maken 
en het mandje bij een ziek meisje te brengen. Jammer, dat we het daarom maar heel matig aan-
bevelen kunnen. Want het is werkelijk aardig, kinderlijk en boeiend verteld. 
Eindoordeel: heel matig aanbevolen. 

KRAAIEN-MIEKE, door J. W. ten Broeke. 45 blz. Prijs f 0,60; gebonden; geïll.; jongensboek. 
Strekking: Twee vriendjes vinden hun verdwenen kraai Ka bij Kraaien-Mieke, die toch geen 
kraaienbeul is. De arme oude vrouw krijgt door bemiddeling van beide jongens allerlei wat ze 
goed gebruiken kan, vooral geld om een nieuwe geit te kopen en de jongens hebben Ka terug. 
Conclusie: Het is een christelijk verhaal, dat de jongens zeer zeker zal boeien. Het voedt op tot 
milddadigheid jegens arme oude mensen, waarvoor men kinderen door griezelige verhalen vaak 
bang maakt. Een fris, aantrekkelijk verhaal voor jongens van 7-8 jaar. Gebruik van Heer. 
Eindoordeel: Aanbevolen. 

HET KLOMPJE DAT OP 'T WATER DREEF, door W. G. v. d. Hulst. 47 blz. Prijs f 0,60; 
gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: De molenaar vindt een drijvend klompje; er is geen kind verdronken, maar Wim 
raakte de klompjes van z'n zusje kwijt. Na veel grappige voorvallen krijgt hij ze terug op de 
verjaardag van de Burgemeester. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Heel aardig verteld. Maar het heeft voor onze Z.S. geen evangeliserende strekking 
van betekenis. Daarom: 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET WEGJE IN HET KOREN, door W. G. van de Hulst. 47 blz. Prijs f 0,60; gecartonneerd; 
geïllustreerd; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Strekking: Toos en Tineke, twee kleine meisjes, zijn op verboden terrein in het korenveld terecht 
gekomen. Daardoor in moeilijkheden. 'Toos heeft alles bedacht. Ze wil wel een gehoorzaam 
meisje zijn, maar vergeet het telkens weer. Grootmoe bidt met Toosje of de Heer al haar kwaad 
vergeven wil. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Van opzet om verkeerd te doen is geen sprake. Zo ongemerkt komen ze in het koren 
terecht, om klaprozen te plukken, waardoor koren wordt vertrapt. Op dit laatste (het kwaad) 

moet de kinderen dan ook Tater worden gewezen. Ifffes komt tensrotte terecht. 
Xtiadstrride.1.- .2,22227ernhu 

TOEN DOORTJE WEER THUIS KWAM, door Louis Speyer. 51 blz. Prijs f 0,70; gebonden; 
geïllustreerd; meisjesboek. 
Strekking: Doortje, een zwak meisje, mag naar een vacantie-kolonie. Ze blijft er 8 weken. Als 
ze thuis komt, vindt ze een broertje, dat intussen geboren is. 
Conclusie: Het boekje heeft weinig strekking. Over zondebesef wordt niet gerept. Voor kinde-
ren van 8 jaar wel aardig verteld. Maar voorts weinig inhoud. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

JOZIENTJE, door Niena Caphas. 61 blz. Prijs f 0,75; gebonden; geïll.; meisjesboek. 
Strekking: Jozientje, op school zeer angstig gemaakt voor het ziekenhuis, moet kort daarop voor 
een operatie opgenomen worden. De ziekte heeft een gunstig verloop, zodat ze na enige weken 
hersteld en nu niet, meer bang het ziekenhuis kan verlaten. 
Conclusie: Het godsdiengtige komt treffend naar voren, wanneer we lezen hoe Jozientje haar 
vast vertrouwen op God uitdrukking geeft inzake de genezing van haar mede-patiëntje, dat ern-
stig ziek is. Een keurig meisjesboekje. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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MET VACANTIE BUITEN, door Annie Sanders. 61 blz. Prijs f 0,75; gecartonneerd; geïll.; 
meisjesboek, leeftijd 6-10 jaar. 
Strekking: Anneke, een enigst kind, is invalide. Ze brengt met haar moeder de zomervacantie 
door in het gezin van een oom, die in een badplaats woont. Daar fleurt ze weer geheel op. 
Conclusie: Echt een vacantie-kinderverhaal. „Wees een zegen' zouden we de strekking kunnen 
noemen. Anneke wordt een zonnestraaltje in het leven van Bardens, die door het levensleed 
verbitterd is. Een aardig, vlot geschreven boekje voor kinderen van 6.-10 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN KERSTVACANTIE IN ZEELAND, door C. Th. Jongejan-de Groot. 62 blz. Prijs f 0,75; 
gebonden; géïllustreerd; meisjesboek. 
Strekking: Marijke, nuffig stadskind, komt in de Kerstvacantie, pas na de oorlog, bij de Zeeuwse 
familie de Braber, net gezin, in een noodwoning, waar nog slechts het allernodigste is. Het gaat 
eerst helemaal niet goed. Enkele onaangename dingen zijn goede lessen om haar besef bij te 
brengen, hoe ondankbaar zij zich gedraagt en haar te genezen van haar nuffigheid. De schrijver 
wil ons leren, dat we niet moeten zien op hen die meer hebben, maar die minder hebben dan 
wij zelf. Dan zijn we dankbare mensen. Ook komt uit, dat méér dan spijt over de hoogmoed is: 
het bidden om een nieuw hart. 
Conclusie: Een boek, dat een goede invloed zal uitoefenen. Er heerst een degelijk christelijke 
geest in het boek. Jammer dat het in de verleden tijd is geschreven. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MIEKE VAN „KWEEKLUST" door Helga v. d. Vlasakker. 77 blz. Prijs f 0,85; gecartonneerd; 
geïllustreerd; meisjesboek. 
Strekking: Lotgevallen van een stadsmeisje, dat buiten gaat wonen. Haar vader zoekt en vindt 
daar genezing. Een romantisch, weinig zeggend verhaal. 
Conclusie: Geestelijke strekking erg oppervlakkig. Zondebesef ontbreekt geheel. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

NIENKE VAN DE KOSTER, door Nel Verschoor-v. d. Vlis. 78 blz. Prijs f 0,85; gebonden; 
geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Nienke Feenstra, het mismaakte meisje van de koster, heeft een zwaar kruis. Ze kan 
niet draven zoals feitje en Sjoerd. De dominé spreekt af, dat ze met Kerstfeest zingen mag. 
Wat doet ze dat mooi. Door watersnood moeten ze vluchten. Nienke wordt ziek, maar gaat naar 
Jezus. 
Conclusie: Jammer, dat in dit tere boekje van zonde en schuld zo weinig. gesproken wordt. De 
rijkdom der genade komt hierdoor niet zo sterk uit. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst. 91 blz. Prijs f 1,—; gecartonneerd; gelllustreerd; 
meisjesboek; 7e druk. 	 • 
Strekking: De vader van Rozemarijntje vaart op zee. Haar moeder wordt.ziek en nu komt ze 
bij een tante, een echte dame. Toch weet ze Ook haar tante in te palmen. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Dit mooie boekje is veel te oppervlakkig. Het evangeliserende element, de verlossing 
door het bloed van Jezus Christus, ontbreekt geheel. Voor de uitdeling op Kerstfeest hebben 
we behoefte aari boekjes, waar dit op kinderlijke wijze wel in verwerkt is. En dan graag boekjes 
met wat meer diepgang, hoe prettig de boekjes van Van de Hulst zich ook laten lezen. Daarom 
kunnen we dit boekje voor onze Kerstuitdeling maar heel matig aanbevelen. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL, door W. G. v. d. Hulst. 93 blz. Prijs f 1,—; gecart.; 
geU.ustreerd; meisjesboek; 9e druk. 
Strekking: Rozemarijntje naar school is het vervolg van Rozemarijntje. De strekking bevredigt 
niet. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Dit mooie boekje is veel te oppervlakkig. Beoordeeld in 1946. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

OUWE BRAM, door W. G. v. d. Hulst. 106 blz. Prijs f 1,10; gecartonneerd; geillustreerd; 
jongens- en meisjesboek; 12 druk. 
Strekking: Ouwe Bram is door het leed verbitterd. Onbegrepen is zijn leed, door kwajongens 
over hem gekomen. Hij schuwt de mensen en koestert haat tegen jongens. Door Gods opzoeken-
de liefde en genade komt er een beslissende omkeer in zijn leven. Hij overwint de haat en vindt 
rust en vrede bij de Heere Jezus. Het is een spannend boek, waarin uitkomt het nodigende 
woord van de Heere Jezus: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 
u rust geven. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Goed boek met opvoedkundige waarde. Jammer dat met de herdruk het woord Heer 
niet is vervangen door Heere. 
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AMIEKE, door C. Th. Jongejan- de Groot. 108 blz. Prijs f 1,10; gecartonneerd; geïllustreerd; 
meisjesboek; 2e druk. 
Strekking: Verwarrend, zonder enige strekking. Gebruik van de Kerstboom. 
Conclusie: Vorig jaar beoordeeld 1947. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

PEERKE EN Z'N KAMERADEN, door W. G. v. d. Hulst. 137 blz. Prijs f 1,60; gebonden; 
géïll.; jongensboek. 
Strekking,: Vier wildebrassen van jongens komen al spelend in aanraking met een jongen, die in 
de oorlog heel erg gewond raakte. Ze krijgen medelijden met hem. Het jongetje is echter veel 
gelukkiger dan zij, omdat hij de Heere Jezus liefheeft. Gebruik van Heer, Here en „Onze lieve 
Heer" 

Conclusie: Over 't wonder van zalig zijn in de Heere Jezus door genade wordt niet gesproken, 
Evenwel: 't Geloof wordt niet als verdienste aangemerkt. Toch is 't godsdienstig element zeer 
slap. Overigens stijl voortreffelijk. Inhoud boeiend. Bestemd voor jongens Jan 10—.15 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN, door W. G. v. d. Hulst. 202 blz. Prijs f 2,40; gebonden; 
geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Jaap Holm, de zoon van een arme boerenarbeider, beleeft met zijn vrienden verschil-
lende avonturen. Hij komt door eigen schuld in moeilijkheden en wordt voor een dief gehouden. 
Zelfs zijn beste vriend laat hem in de steek. Alles komt tenslotte weer goed terecht, Arm zijn, 
maar toch eerlijk blijven. Het vertrouwen op God wordt niet beschaamd. Degenen, die God 
liefhebben, moeten alle dingen medewerken ten goede. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een mooi boek, waarin we v. d. Hulst weer zien als de verteller bij uitnemendheid. 
De illustratie is goed, maar niet in overeenstemming met de tijd, waarin het verhaal zich afspeelt. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Uitga ven van Jan Haan N.V. Groningen 

JAN EN RIETJE VINDEN WAT, door Joop van de Weg. 26 blz. Prijs f 0,35; in slappe om. 
slag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8 jaar. 
Strekking: Twee kinderen doen voor moeder een boodschap en vinden een gouden ketting. 
Deze is van de Zondagsschooljuffrouw. Hierdoor komen de kinderen op de Z.S. en de moeder 
tot Jezus. Niets gaat buiten Gods voorzienigheid om. Ook de kleine onaangenaamheden moeten 
vaak medewerken ten goede. 
Conclusie: Voor kinderen van 8 jaar. Het gaat in dit boekje wel wat gemakkelijk, hoewel iets 
dergelijks goed gebeuren kan. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JA. ZO BLIJ IS MARGRIETJE, door Nel den Hollander. 31 blz. Prijs f 0,40; in slappe omslag; 
geïllustreerd; meisjesboek. 
Strekking: Margrietje gaat met haar moeder een paar schoenen kopen. Ze drijft haar zin door. 
Met de nieuwe srhoenen aan gaan ze naar huis. Expres laat ze de oude schoenen in de tram 
staan. Vader haalt ze later terug en Margrietje heeft er berouw over. 
Conclusie: Het boekje laat zich vlot lezen. De schrijfster laat ons zien, dat Margrietje geen rust 
heeft na haar kwaad. Ze vertelt ook van het berouw en het gebed van haar. Maar het boekje 
heeft een onbevredigend slot. Het kwaad had beleden moeten worden aan vader en moeder. 
En de ouders hadden met haar dan op kinderlijke wijze over de weg naar de Heere kunnen 
spreken. Dit laatste ontbreekt en dat is erg jammer. Want nu kunnen we het maar matig aan-
bevelen. De illustraties zijn ook beneden de maat. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

WOUTERTJE WEGLOOP, door C. B. Drewes. 32 blz., woorden in lettergrepen verdeeld; 
prijs f 0,40; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Wouter loopt telkens weg en vergeet dan z'n tijd. Vader bestraft hem, dan heeft hij 
spijt, maar valt telkens in 't zelfde euvel. Op z'n verjaardag krijgt hij een hondje, dat spoedig 
dood gaat. Daarna nog een jonge hond, maar die bijt alles stuk. Wouter geeft hem dan weg. 
Wouters gebrek wordt bestreden, ook wel met gebed en straffen en door hem een hond te 
geven. Er zit wel een godsdienstige strekking in, al had het „gebrek-  wat sterker als z oen d e 
uit kunnen komen. 
Conclusie: Aardig boekje, dat kleine kinderen (6-8 jaar) wel interesseren zal. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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KLEIN ANNEKE, door Greet Wilhof. 32 blz. Prijs f 0.40; in slappe omslag; geïllustreerd; 
jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Klein Anneke, kind van zes jaar, wordt gestuurd naar de dokter en naar de baker, 
want moeder is niet goed. Het kind beleeft dan een en ander. Als het later thuis komt, is er een 
kindje geboren. Anneke mag voor 't eerst mee Meidoorns plukken voor Moeder. Een bepaalde 
strekking heeft het boekje niet. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Dit boekje is ongeschikt. De Zondag wordt niet gebruikt voor de kerk, maar voor 
bloemen plukken voor moeders verjaardag. Allerlei oppervlakkige vrome uitdrukkingen en ten-
slotte een gebedje kan dit niet weer goed maken! 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

JANTINA VAN DE TURFSCHIPPER, door P. A. de Rover. 32 blz. Prijs f 0,40; in slappe 
omslag; geïllustreerd; meisjesboek; 2e druk. 
Strekking: Jantina komt uit een onkerkelijk gezin. Haar ouders varen met een turfschip. Door 
aanraking met kinderen aan de wal, die tot een christelijk gezin behoren, komt ze tot haar eerste 
Kerstfeest. Het bevat een evangeliserende strekking. 
Conclusie: Aardig kinderboekje voor kinderen van de jongste Zondagsschoolklassen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ZON DOOR DE WOLKEN, door Netty Faber-Meynen. 48 blz. Prijs f 0,55; in slappe omslag; 
geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Het gezin van Van Bergen heeft de laatste oorlogswinter ook erg te tobben. Maar 
Gade zij dank, komt de bevrijding. Wat een blijdschap. Nu weer eten. Maar ze hebben ge-
leden. En daarom een dubbele vreugde, dat ze een poosje naar buiten kunnen, naar Baarn, waar 
de kinderen zelfs nog de verjaardag van Prinses Irene meevieren. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Het is goed om de herinnering levendig te houden aan de druk van de bezettingstijd, 
waaruit de Heere ons verlost heeft. Het wordt zo gemakkelijk vergeten. Waar is de dankbaar-
heid, die uitkomt in de vreze des Heeren? Dit boekje doet een poging in deze richting. Het 
kweekt tegelijk de Oranjeliefde aan. Toch hadden we het graag iets pittiger gehad. Het dreigt 
soms kinderachtig te worden. En voor Kerstuitdeling hebben we liever een meer sprekende, 
evangeliserende toon in de boekjes. Toch kan dit wel aanbevolen worden. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

WIJ HEBBEN ééN VADER, door E. Kok. 63 blz. Prijs f 0,85; gebonden; geïllustreerd; jon-
gens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar. 
Strekking: Abs vader is aan de Duitsers verraden. Dat kost hem het leven. Abs wraak mislukt. 
Een nieuw plan, gericht tegen het dochtertje van de verrader, is oorzaak van een ongeluk van 
Abs onderwijzer, die in het ziekenhuis terecht komt, waar Ab en z'n vrienden hem opzoeken. 
De strekking is: Hebt uw vijanden lief, doet wel. 
Conclusie: De inhoud is nogal gezocht, terwijl de godsdienstige strekking zeer oppervlakkig is 
(zie titel). Lantaarnplaatjes op het Kerstfeest van de Z.S. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET HOUTEN KISTJE, door J. Goedhart. 66 blz. Prijs f 0,85; gebonden; geïllustreerd; jon-
gens- en meisjesboek. 
Strekking: Arie en Piet zien „gekke Gart" aankomen en treiteren hem. Later horen de jongens 
dat Gart 's avonds zijn geld zit te tellen. Ze gaan hem afkijken en dan blijkt, dat in het kistje 
geen geld zit, maar een Bijbeltje, geschenk van Garts moeder. Arie's vader zoekt „gekke Gart" 
nu op. Met Kerstfeest is Gart in de kerk. Men mag ongelukkige mensen niet plagen en we 
mogen niet laag op hen neerzien, omdat God er nog wel iets goeds in gelegd kan hebben. Naar 
voren komt de grote betekenis van de opvoeding bij het licht van Gods Woord. 
Conclusie: Materieel en geestelijk een goed boek, verre van oppervlakkig. De jongens worden 
geconfronteerd met hun eigen boos hart en de noodzakelijkheid om van de Heere een nieuw 
hart te krijgen. Zeer geschikt voor uitdeling op onze Zondagsscholen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

AVONTUUR, door D. de Haan. 73 blz. Prijs f 0,95; gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 13-15 jaar. 
Strekking: Bezettingstijd, verzet, bevrijding. Maar een van de hoofdpersonen is doodgeschoten. 
Conclusie: Aardig boekje, vlot geschreven. Duidelijk komt een vast betrouwen op God hierin 
wel uit. (Geen Kerstboekje). 
Eindoordeel: aanbevolen. 

TWEE KAMERADEN, door H. Hofman. 82 blz. Prijs f 1,10; gecartonneerd; geïllustreerd; 
jongensboek. 
Strekking: Een aardig verhaal uit de tijd van de bezetting. Wat de godsdienstige strekking aan-
gaat, onbevredigend. Er staat niets verkeerds in het boek. Aardige ontspanningslectuur. 
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Conclusie: Hoewel het een vlot geschreven, fris jongensboek is, hebben we er toch ernstig be-
zwaar tegen, dat het gezond godsdienstig leven zo weinig wordt beklemtoond. 
Eindoordeel: met enige schroom aanbevolen. 

DE HEI VAN DE BOSWACHTER, door Fré Oosterhoff. 84 blz. Prijs f 1,10; gecartonneerd; 
geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 11-13 jaar. 
Strekking: Het verhaal beschrijft hoe het zieke kleinzoontje van de Boswachter een paar vriend-
jes krijgt in Jaap en Jelle, die dikke vrienden van elkaar zijn. De eerste ontmoeting met de Bos-
wachter was minder prettig. Ze eindigde in vriendschap met zijn kleinzoontje. 
Conclusie: Het is een vlot geschreven boekje, laat zich prettig lezen. 't Verband met het Kerst-
feest is wat geforceerd. Jaap is een.  jongen, die ervaart dat hij telkens opnieuw verkeerde dingen 
doet. Een goed boek voor jongens van 11-13 jaar. Het zal graag gelezen worden. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

LENTE IN DE WINTER, door J. H. Veenkamp. 87 blz. Prijs f 1,20; gebonden; geïllustreerd; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar. 
Strekking: De Hoop wordt „onderduiker'', gaat later naar de Tommy's in de Betuwe. Moeder 
en Fenny, het 12-jarige zieke dochtertje, blijven achter en maken de „hongerwinter-  mee. Span-
nende avonturen. Kerstmis 1944 wordt toch nog dankbaar gevierd: de blijdschap over 't offer 
van Christus geeft „Lente, zelfs in de winter". 
Conclusie: 't Geloof in Christus is de kracht, die staande houdt en vertrouwen schenkt, ook in 
de donkerste omstandigheden. Gebruik van de Kerstboom. Goed geschreven boek. Wel wat erg 
vol van oorlogsverschrikkingen. Krijgen we niet te véél oorlogsboekjes dit jaar? Dit mooie boek 
kon meer op schuld en bekering wijzen. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE WATERREUS, door P. A. de Rover. 87 blz. Prijs f 1,20; gebonden; geïllustreerd; jongens-
en meisjesboek. 
Strelddngt Door verschillende wederwaardigheden moet de schipper van Ingen van „De Water-
reus" leren op God te vertrouwen. 
Conclusie: Geschikt voor uitdeling op de Z.S. De vele scheepstermen vermoeien. Jammer is dat 
de kinderen „je-  zeggen tegen de ouders. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE SPIJBELAAR, door Jan van Groningen. 100 blz. Prijs f 1,40; gecartonneerd; geïllustreerd; 
jongensboek, leeftijd 10-12 jaar. 
Strekking,: Jouke Stienstra, een boerenjongen uit een afgelegen buurtschap, vindt het school-
gaan in 't dorp niet prettig. Hij is met z'n hart op de boerderij, spijbelt nog al eens. Op z'n 
zwerftochten heeft hij spannende belevenissen. De nieuwe meester „geneest-  hem, door te tonen 
dat hij zijn liefde voor de natuur begrijpt. De strekking is moeilijk onder woorden te brengen: 
spijbelen afleren? 'n soort verlegenheid overwinnen? zoeken, een kind te leren begrijpen? 't leven 
der natuur leren liefhebben? 't Ligt er alles in, en goed. 
Conclusie: 'n Aardig jongensboek, al staan er enkele wel door jongens gebruikte:maar toch 
minder mooie woorden in. De strijd van Jouke is goed getekend. Het geestelijk element ont-
breekt niet, is goed, maar niet diepgaand. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE ZOON VAN DE PATRIOT, door Wieland Wouters. 108 blz. Prijs f 1,40; gebonden; 
geïllustreerd; jongensboek. 
Strekking: Verhaal uit de tijd der Franse bezetting. Vader is een patriot, zoon is Oranjegezind. 
Beiden spelen een rol in het verbreiden van revolutie en contra-revolutie. De schrijver wil laten 
zien hoe men ook in 1795 onder de druk en benauwing der verraders geleefd heeft. 
Conclusie: Een vlot geschreven verhaal, dat de aandacht steeds gespannen houdt. Opvoedend 
is het verhaal niet. Op meerdere plaatsen is de stijl en de inhoud weinig verheffend (stommerd). 
Er ademt in 't boek geen christelijke geest. 
Eindoordeel: matig aanbevolen voor de Z.S. 

HAJO, door S. A. Doevendans. 158 blz. Prijs f 2,90; gecartonneerd; geïllustreerd; jongensboek 
boven 14 jaar. 
Strekking: Hajo, een Friese adeling, wiens vader overleden is, wordt schildknaap bij Graaf 
Willem I. Met deze maakt hij de kruistocht van 1217 mee. Aanleiding, voorbereiding, reis, 
strijd om Damiate, alles maken we mee. Ook de strijd van Fr. van Assisi tegen 't heidendom. 
We leren de zeden en gewoonten kennen van ± 1200, evenals de godsdienstige gesteldheid, 
waar de leus „God wil het" gehoor vindt. Getekend wordt, hoe de Saracenen niet met het 
zwaard, maar door de prediking van het evangelie moeten worden overwonnen. Die ombuiging 
wordt ook bij Hajo getekend. Gebruik van Heer. 
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Conclusie: 'n Goed boek over de kruistochten. Niet geschikt voor jongeren. Gewezen wordt op 
de foutieve gedachte t.o.v. de kruistochten en de Saracenen. Het hogere standpunt van Fr. van 
Assisi wordt getekend en ook, hoe Hajo dat leert delen. Ouderen krijgen een goede kijk op de 
geestesgesteldheid, maar het is voor onze Z.S.leerlingen te moeilijk. 
Eindoordeel: aanbevolen voor ouderen. 

HENK SLAAT ZIJN VLEUGELS UIT, door W. Broos. 188 blz. Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 10-14 jaar. 
Strekking: Een H.B.S.-er brengt z'n zomervacantie door bij een kooiker in Groningerland. Een 
gestrande Poolse vliegenier wordt daar verstopt. Na veel avonturen wordt deze door een Engels 
vliegtuig opgenomen, waarbij Henk, door een Duitse overval, meegevoerd wordt naar Enge-
land. Over de Oranjezender stuurt hij bericht aan z'n ouders. 
Conclusie: Dit mooie boek uit de 2e wereldoorlog kweekt vaderlandsliefde en heldenmoed; ook 
wel geloofsvertrouwen; maar over zonde en bekering wordt gezwegen. Een goed geschreven, 
spannend boek, dat onze jeugd van 10-11 jaar zal verslinden. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

MET PAARDEN DOOR DE NACHT, door J. W. Ooms. 195 blz. Prijs f 2,90; gecartonneerd; 
géïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Een verzetsboek van het platteland. Tinus, de N.S.B.-er en S.D.-spion, wordt door 
velen gehaat en maakt het de boerenbevolking ondraaglijk. Van de bezetter worden 's nachts 
de paarden weggevoerd door de Paardenploeg. Met veel moed treden de boeren tegen de ver-
rader op. 
Conclusie: Voor oudere kinderen en volwassenen een goed boek. De taal is soms ruw, en de 
schrijver springt met de uitdrukking „Gods kinderen" wel wat gemakkelijk om. De liefdes-
historie in het boek wordt kies verteld. Dit boek is geen Kerstlectuur. Hoewel het zich vlot laat 
lezen en door groteren stellig met veel genoegen zal warden gelezen, geloven wij toch, dat we 
moeten zeggen: voor ons doel ongeschikt. 
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

ZWARTE TINUS, DE VERLIEZER, door J. W. Ooms. 189 blz. Prijs f 2,90; gecartonneerd; 
geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Dit boekje is een vervolg op „Met paarden door de nacht". Het vertelt van de illegale 
actie van de Paardenploeg, die een handlanger van de Moffen schaakmat zet. 
Conclusie: Op boeiende wijze vertelt de schrijver van het werk, dat deze illegale groep verricht-
te om zo mee te helpen aan de bevrijding van ons land. Voor oudere kinderen is dit goede 
lectuur. Maar voor uitdeling op de Z.S. is het niet geschikt. De christelijke toon in dit boek 
doet weldadig aan. Daarom voor jongens van 15 jaar en ouder warm aanbevolen. Ook meisjes 
zullen het graag lezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen voor kinderen van 15 jaar en ouder. 

'T GEWELD ONTTOGEN, door J. de Haan. 197 blz. Prijs f 2,90; gecartonneerd; geïllustr.; 
jongensboek. 
Strekking: Geeft de wederwaardigheden weer van enkele gezinnen gedurende de oorlog, met 
alles wat daarbij hoort, zoals werk van de ondergrondse, enz. 
Conclusie: Het boek legt de nadruk op de ontzetting van de Duitse bezetting, de grote inspan-
ning van sommige goede vaderlanders en zet het geheel op juiste wijze in bijbels licht. Zeer 
goed boek voor de oudste jongens. Geen sprake van overdreven nationalisme of heldenverering, 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET WREKENDE WAPEN, door Wieland Wouters. 199 blz. Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; 
jongensboek, leeftijd 10-14 jaar. 
Strekking: Jan Kremer en Doris Daalder zitten elkaar dwars. Schelden, vechten. Jan en z'n 
vrienden verdacht van stroperij, die door Doris c.s. wordt bedreven. Doris wordt gepakt. Wordt 
dan ziek en dan weet meester Bouman te bewerken„ die Jan en z'n vriend Doris opzoeken. 
Conclusie: Het gevoel van haat bij Jan Kremer wordt bestreden door z'n moeder, de meester en 
Toon. Zo bereikt de schrijver zijn doel, aan te tonen, dat haat en nijd niet naar Gods wil is. 
Een mooi boek. Vlot geschreven. En paedagogische en godsdienstige strekking zijn goed en op 
natuurlijke wijze ingevlochten. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE VRIJBUITER, door Sibe van Aangium. 205 blz. Prijs f 2,90; gebonden; geïllustreerd; jon-
gens- en meisjesboek. 
Strekking: Dit boek is het vervolg op Hotse Hiddes. Op boeiende wijze wordt de actie der 
Geuzen in de vrijheidsstrijd beschreven. In deze vrijheidsstrijd helpt God en moeten we alle 
dingen volgens Gods Woord verrichten. 
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Conclusie: Verschillende fouten (taalfouten) zijn het zeer verdienstelijke boek binnengeslopen, 
wat jammer is. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE WATERGEUS, door Sibe van Aangium. 240 blz. Prijs f 2,90; geb.; geïll.; jongensboek. 
Strekking: Hotse Hiddes volbrengt weer daden van grote dapperheid. Hij strijdt tezamen met de 
andere Watergeuzen en doet de Spanjaards zoveel mogelijk afbreuk. Hij steekt echter gunstig 
af bij de andere Watergeuzen. 
Conclusie: Gods geboden betrachten, ook in de strijd met de vijand. Voor de vrijheid vjn ge-
weten en godsdienst moet gestreden. Geen nodeloos bloedvergieten, maar met onbesmette wa-
penen moet gestreden worden. Ook dit derde deel van de trilogie is weer spannend beschreven 
en ook de oudere jongens zullen het met genoegen lezen. Het geeft een goede kijk op het geuzen-
leven in de 16e eeuw. Verwekt liefde tot onze Vad. Gesch. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Uitgaven van N.V. W. D. Meinema, Delft 

STEMMEN DES HEILS. Tekstboekje voor Zondagsscholen. Dit is een herdruk. Ook de uit-
gaaf met muziek is verkrijgbaar. Inlichtingen verschaffen u de blz. 12 en 13 van de catalogus. 

BOUWPLAAT „DE TEMPEL VAN SALOMO". Zie hiervoor de bespreking in het vorige 
Zondagsschoolblad. Ook zijn eenvoudige bouwplaten verkrijgbaar. 

BELONINGSKAARTJES. Serie 14: Leven in Palestina. Serie 13: Bloemenkaartjes van Adri 
Alindo. Dit zijn herdrukte beloningskaartjes, die veel gevraagd worden. 

PRENTBRIEFKAARTEN. Dit is een nieuwe uitgaaf. De kaarten zijn getekend en gekleurd 
door Adri Alindo. Ze zijn verkrijgbaar à f 0,40 per pakje. Bij 10 pakjes à f 0,35. Een pakje be-
vat 7 verschillende kaarten, als volgt gesorteerd: 4 kaarten om te zenden aan kinderen, die 
verzuimd hebben; 2 om aan zieke kinderen te sturen en 1 kaart voor jarigen. 

PRESENTIELIJST. Handige indeling. Ruimte voor 75 namen. Stevig papier. Prijs f 0,75. 

KERSTLIEDERENBLAADJES. In kleine en grote uitvoering. De muziek der liederen is te 
vinden in „Stemmen des Heils". 

DIPLOMA. Ontwerp van J. de Vries, gedrukt in kleuren en goud. Een stijlvol diploma. Prijs 
f 0,25. Bij 50 ex. 1,0,20. Bij 100 ex. f 0,175. 
OPDRACHTBLAADIES. Een drietal soorten. Prijs 100 ex. f 1,30; 250 ex. f 2,90; 500 ex. 
f 5,25; 750 ex. f 6,90; 1000 ex. f 8. 

WAT CORRIE VOND EN WAT ZIJ DEED, door' C. B. Drewes. 18 blz. Prijs f 0,25; in 
slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; leeftijd 6.-8 jaar; 3e druk. 
Strekking: Corrie vond in school een puntenslijper. Ze wist dat deze van Kees was. Zij verbergt 
thuis dat hij van Kees was. Het komt toch uit. Na berouw ontvangt zij vergeving. 
Conclusie: Een keurig geïllustreerd, prettig geschreven boekje voor de kleintjes met een goede 
godsdienstige strekking. Zie boekbeoordeling 1941. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WIM, door A. van Vliet-Ligthart Schenk. 20 blz. Prijs f 0,25; in slappe omslag; geïllustreerd; 
jongens- en meisjesboek; leeftijd 6.-8 jaar; 2e druk. 
Strekking: Heel eenvoudig, kinderlijk verhaaltje voor jongens en meisjes van 6,-8 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VAN NIEKJE, RIEKJE EN DE ROZIJNENTAART, door Gr. Gilhuis-Smitskamp; 23 blz. 
Prijs f 0,25; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; 3e druk. 
Strekking: Een aardig verhaaltje zonder veel godsdienstige strekking. 
Conclusie: Voor Zondagsscholen minder geschikt. Zie Boekbeoordeling 1941. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

MOOIE FLUITJES, door K. S. Pomp. 23 blz. Prijs 0,25; in slappe omslag; geïllustreerd; jon-
gensboek; 2e druk. 
Strekking: Een zendeling komt met de zendingskist, om de kinderen wat te laten zien. Een van 
de jongens koopt van het meegegeven geld fluitjes. De rest geeft hij aan de zending. 
Conclusie: Dit is een aardig boekje voor ons doel. Zie Boekbeoordeling 1940. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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JONNIE'S AVONTUUR, door J. Tasma. 24 blz. Prijs f 0,25; in slappe omslag; geïllustreerd; 
jongens- en meisjesboek; 2e druk. 
Strekking: Het boekje verhaalt van Jonnie, die met z'n vader, die dokter is, mee mocht met de 
auto op ziekenbezoek. Hij gaat aan de wandel, als iemand op zijn verzoek de deur opent. 
Conclusie: Een boekje voor kleine kleuters, om voorgelezen te worden. Voor ons doel minder 
geschikt. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

Ruupw, door G. Snoek. 36 blz. Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïllustreerd; jongensboek. 
Strekking: Verhaal van een jongetje, dat veel van dieren houdt. Van juf mag zijn konijntje mee 
in school. Gegrepen door het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, deelt hij brood uit 
aan een vriendje. 
Conclusie: Wij moeten meer aan anderen denken dan aan onszelf. De behoeftigen en nood-
druftigen plaatst God op onze weg. Aardig kleuterverhaal. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

PREEKJE EN DE NIEUWE SLEE, door M. van Teiland. 36 blz. Prijs f 0,40; in slappe 
omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Freekje is een wilde jongen. Door zijn wild spelen met de hobbel bezorgt hij Fieke 
een bloedend been. Freekje gevoelt zijn schuld. 
Conclusie: Voor alle zonden is bij de goede Herder vergeving. Aardig kleuterboekje. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

LIESJE EN TINEKE, door A. van Vliet-Ligthart Schenk. 39 blz. Prijs f 0,40; in slappe omslag; 
geïllustreerd; meisjesboek. 
Strekking: Kleine gebeurtenissen zijn verwerkt tot een verhaaltje. Liesje en Tineke hebben spijt 
over de leugen. Bekentenis voor moeder en voor God. 
Conclusie: Vlot geschreven, doch de godsdienstige strekking zwak. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JUFFROUW JO ZAG HET NET, door Nel Veerman. 43 blz. Prijs f 0,40; in slappe omslag; 
geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; leeftijd 8-10 jaar; 3e druk. 
Strekking: De Heere Jezus wil ook de zonden der kleine kinderen vergeven, als ze Hem lief-
hebben en dienen. 
Conclusie: Een aardig boekje voor kinderen van 8-10 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DEETJE HELPT MOEDER, door A. Romijn. 48 blz. Prijs f 0,50; in slappe omslag; geïll.; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar. 
Strekking: In de moeilijke oorlogstijd helpt Deetje z'n moeder door 't sprokkelen van hout en 
't vragen om eten, als vader gevangen zit. Als de vliegmachines levensmiddelen brengen, is 't 
einde van de oorlog in zicht en de ontvluchte vader mag met de zijnen thuis zijn, als de capitu-
latie een feit is. Het tekent de hulpvaardigheid van Deetje. Moeder leert hem, dat God machtig 
is uitkomst te geven. Er wordt veel gebeden om hulp en bewaring. 
Conclusie: Aardig boekje voor kinderen van 8-10 jaar, dat de herinnering aan de oorlogstijd 
levendig houdt. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE VERSTEKELING, door. S v. d. Berg. 50 blz. Prijs f 0,50; in slappe omslag; geïllustreerd; 
jongensboek. 
Strekking: Jelle van Sloten, een 10-jarige vissersjongen, wil als verstekeling op vaders botter mee 
naar zee. Wordt zeeziek nog voor ze de Amsterdamse sluizen bereikt hebben. Reist met de 
A'damse boot terug. Berouw over verkeerde daad. Berouw is echt. Godsd. strekking goed. 
Conclusie: Vlot verteld. 't Kwaad getekend als zonde tegen God. Geen verhaal rondom het 
Kerstgebeuren. Toch: 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

0, DIE BAL, door Wieland Wouters. 51 blz. Prijs f 0,50; in slappe omslag; geïllustreerd; 
jongensboek, leeftijd 7-10 jaar. 
Strekking: Jopie ontvangt een bal van zijn grootmoe. Tijdens zijn ziekte spelen zijn twee broer-
tjes er stilletjes mee. Dé bal komt terecht in de tuin van buurman. Thuis een leugen. Tenslotte 
schuldbekentenis en berouw. De schrijver toont aan, dat de leugen gemakkelijk zijn intree in 
het kinderleven kan doen. Aan het slot oprecht berouw, noodzakelijkheid van vergeving en 
nieuw hart. Het woord Here wordt gebruikt. 
Conclusie: Een mooi boekje voor kinderen, vooral jongens van 7-10 jaar. Veel heel kleine 
zinnetjes. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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HAANTJE DE VOORSTE, door Meta Visser-Gorselink. 56 blz. Prijs f 0,50; in slappe omslag; 
geïllustreerd; meisjesboek; 6e druk. 
Strekking: Tineke wil de eerste zijn. Haar oma vertelt van een meisje, dat alleen Haantje de 
voorste wil zijn. Tineke leert tenslotte: Wat vraagt Jezus van mijl 
Conclusie: Wat de zielkunde betreft vlot geschreven. Godsdienstige strekking is van weinig 
waarde. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

EEN ONVERGETELIJKE NAMIDDAG, door Nel den Hollander. 56 blz. Prijs f 0,50; in 
slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; 2e druk. 
Strekking: God helpt degenen, die in hun nood en angst tot Hem om uitkomst bidden. Aardig 
verteld. Nogal wat spanning. 
Conclusie: Wij kunnen het slechts matig aanbevelen. De gedachte neergeschreven: ,,Een ge-
doopt kind is een schaapje van de goede Herder, door Hem gekocht door Zijn bloed", is niet 
schriftuurlijk. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE JONGE FAN' E POLLE, door R. S. Roarda. 59 blz. Prijs f 0,75; in slappe omslag; geïll.; 
jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Het boekje vertelt van een jongen, wiens moeder gestorven is. Heel veel denkt die 
jongen nog aan zijn moeder terug. Hij heeft er smart over, dat hij zijn moeder zo dikwijls be-
droefd heeft. Hij sterft met Jezus als zijn Zaligmaker. 
Concliusie: Slechts één lid van de commissie kon dit boekje, dat in het Fries geschreven is, 
lezen. Dit lid kan het zonder voorbehoud aanbevelen om zijn godsdienstige inhoud. Hier wordt 
over zonde als zonde gesproken en Jezus voorgesteld als Borg, die voor een zondaar nood-
zakelijk is. Maar het boekje kan alleen gegeven worden aan kinderen, die het Fries kennen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VAN VRIENDINNEN, VRIENDEN EN VEEL VREUGDE, door P. Brouwer. 59 blz. Prijs 
f 0,60; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Op aansporing van een onderwijzer gaan enkele meisjes en jongens van de lagere 
school een Zendingsclub oprichten. Door hun werk genieten ze veel vreugde. Dit boekje wil bij 
de kinderen belangstelling wekken voor het Zendingswerk. Laat zien dat iedere jongen en 
meisje, zelfs een zieke jongen, zijn steentje kan bijdragen voor de Zending. 
Conclusie: Een heel goed boek, vooral om zijn paedagogische waarde. 't Is heel erg jammer, dat 
dikwijls de naam Heere wordt uitgedrukt door „Heer-. Hoewel het een zendingsboek is en 
dus ook de dominee die de zieke jongen bezoekt, spreekt over de zending, zo missen we toch 
wel sterk, juist bij dit bezoek, het gesprek, dat deze jongen ook zelf verzoening voor zijn schuld 
nodig heeft. Onder dit voorbehoud: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET NIEUWE SPEELMAKKERTJE, door H. Hoogeveen. 61 blz. Prijs f 0,65; in slappe 
omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Rienk krijgt een speelmakkertje, een evacuétje. In 't begin heeft hij niets met het 
meisje op. Later worden ze speelkameraadjes en doen allerlei spelletjes. Na enige tijd vertrekt 
Corrie weer. Beiden spijt het van elkaar te moeten scheiden. Ongedwongen wordt de deugd van 
vriendelijk samenleven onder kinderen aangeprezen. 
Conclusie: Veel lering biedt het verhaaltje niet. Christelijke tendenz hoegenaamd niet aanwezig; 
toch ook weer niet schadelijk. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

VAN HIPPELTJE EN JANNEMAN, door A. Duyser. 64 blz. Prijs f 0,60; in slappe omslag; 
géïllustreerd; jongens- en meisjesboek; 4e druk. 
Strekking: Een zeer geschikt boekje. Kinderlijk, bevattelijk, ongekunsteld. Het leidt ons in in een 
gezin, waar de Heere gevreesd wordt. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

OP LINDENOORD, door Carla. 72 blz. Prijs f 0,65; geïll.; in slappe omslag; meisjesboek; 
10e druk. 
Strekking: Miep is een hoogmoedig meisje. Daarbij niet eerlijk. Een arme predikantsdochter en 
de tuinknecht warden door haar vals beschuldigd. Zij komt tot inkeer. 
Conclusie: Een aantrekkelijk boekje, dat door onze meisjes met genoegen zal worden gelezen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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DER ZEE ONTRUKT, door Sibe van Aangium. 72 blz. Prijs f 0,95; gecartonneerd; geil; 
jongensboek. 
Strekking: Verhaal van de ramp die de vissersvloot van Paesens en Moddergat trof op 6-3. 
1883 (historisch). De éne overlevende is de hoofdpersoon, Gerben Basteleur, die de grootste 
verschrikkingen in de storm beleeft; komt te staan voor zijn God en mag Hem leren kennen in 
Christus. 
Conclusie: Een heel goed boek voor de oudste jongens. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HULZEN ZOEKEN, door G. van Essen Jr. 86 blz. Prijs f 0,95; gebonden; geïllustreerd; jon-
gensboek. 
Strekking: Gert en z'n vriendjes willen hulzen gaan zoeken van mitrailleurkogels der Tommies. 
't Gaat eerst niet door wegens een aanval van jagers op een auto. Een vliegmachine komt om-
laag, de piloot ontsnapt per parachute. Na andere avonturen gaan de jongens weer hulzen 
zoeken en maken van dichtbij een autobeschieting uit de lucht mee. Gert heeft er genoeg van 
en belijdt zijn ongehoorzaamheid. Ellende en gevaren van de oorlog worden goed getekend. 
De Heere alleen kan bewaren. Er wordt gebeden om bewaring en vergeving. 
Conclusie: Aardig geschreven jongensboek voor 8-12 jaar. 't Godsdienstig element had het 
hele verhaal meer moeten doortrekken. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

LANGE WIETZE EN Z'N VRIENDEN, door S. A. Doevendans. 93 blz. Prijs f 1,05; geïll.; 
gebonden; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar: 
Strekking: Wietze en z'n vrienden uit de 6e klas hebben in 't duin op verboden terrein een hok, 
om vandaar wat konijnen te strikken. Jaap Visser ontdekt het hol en bergt er met z'n vader 
gestolen aardappels in. De jongens worden verdacht van de diefstal. Na een andere diefstal 
van Visser komt het uit. Visser gaat in de gevangenis, z'n vrouw in een zenuwinrichting en 
Jaap komt bij Wietze thuis. Later begint het gezin Visser een nieuw leven. De jongens leren in 
toepassing te brengen: „Hebt uw vijanden lief-. De geestelijke strekking is niet bizonder, 't ver-
haal wat onwerkelijk. 
Conclusie: Een goed geschreven boek, dat de grotere jongens graag zullen lezen. Toch liever 
meer besef van zonde en noodzaak van bekering, dus: 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

IS EEFJE GELUKKIG?, door Marian van Bergen. 108 blz. Prijs .ƒ 1,20; geïllustreerd; gecar- 
tonneerd; meisjesboek; 2e druk. 
Strekking: Door anderen gelukkig te maken, wordt men ook zelf gelukkig. 
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven meisjesboek. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE JONGENS VAN MEERWIJK, door G. Troost. 115 blz. Prijs f 1,40; gebonden; geïll.; 
jongensboek. 
Strekking: Drie flinke jongens, bij wie zich later nog een vierde, een domineeszoontje, voegt, 
halen geld op voor „gekke Gijs", wiens huisje door de bliksem is getroffen en afgebrand. Lange 
Thomas, een slechte knaap, pleegt diefstal en brengt Kees Brak, een jongen met een gaaf karak-
ter, onder verdenking. Kees lijdt daaronder, doch tenslotte wordt de dief ontmaskerd en Kees 
gerehabiliteerd. Gave en gemene karakters worden tegenover elkaar gesteld, daardoor een heel 
leerzaam boekje. De strijd in Kees Braks jongensziel Wordt heel goed geschetst en op uitnemen-
de wijze zet de schrijver uiteen op welke wijze Kees „rust-  vindt. 
Conclusie: Een fris jongensboek, dat van begin tot eind vlot loopt en daarom door de jongens 
gaarne zal worden gelezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE CHINESE DOLK, door A. Duyser. 116 blz. Prijs f 1,30; gecartonneerd; geïll.; jonensboek. 
2e druk. 
Strekking: Si Kok Chun heeft veel te verduren op een Hollandse school. Veel verdriet heeft hij 
van Gerrit. Hij redt deze uit groot gevaar. Nu gaat de Kerstfeestviering voorbij, toch heeft hij 
een goede Kerstavond. 
Conclusie: Een goed geschreven boek, waarin spanning zit. De jongens zullen met deze Chris-
tenchinees meeleven. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ACHT DORPSJONGENS, door E. v. Beek. 138 blz. Prijs f 1,90; gebonden; geïll.; jongensboek. 
&rekking: Belevenissen van acht Geeswijker jongens en hun meester. Ze worden getekend als 
schooljongens, knapen en jongelingen. Dan maken ze de oorlog in Mei 1940 mee. Ken de Heere 
in al uw wegen. Als de grote Meester wil Hij altijd luisteren. De waarde van het Chr. onder-
wijs komt uit in de toespraak, die Arie houdt op het graf van zijn vroegere meester. 
Conclusie: Hier en daar staan storende drukfouten. Tje op blz. 61 gaat lijken op een bastaard-
vloek. Verder een leuk, gezond jongensboek. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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DE SCHRIFTEN VAN GONNIE DE BRUIN, uitgegeven op naam van H. te Merwe. 146 
blz. Prijs f 2,25; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek. 
Strekking: Gonnie vertelt van de lotgevallen van de examenklas van de U.L.O., waarin zij zelf 
een zeer belangrijke rol vervult. 
Conclusie: Te Merwe vertelt in de inleiding het ontstaan van dit boekje. In alles kunt ge merken 
dat het nog geen vakwerk is. Er staan wel aardige stukken in, maar het geheel kan niet bekoren, 
Voor Zondagsschoolkinderen is het heel niet geschikt. Maar het boekje mist ook de rijpheid om 
het zonder voorbehoud voor oudere kinderen aan te bevelen. Gonnie staat zelf nog te veel in 
het middelpunt. Zij moet ook van haarzelf nog afstand nemen. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

BATAVA, HET EILAND IN DE LAAK, door G. M. v. d. Maas. 155 blz. Prijs f 2,25; ge-
cartonneerd; geïll.; jongensboek. 
Strekking: Enkele jongens hebben op een klein eilandje in de Laak een hut gebouwd en beleven 
daar een bonte hoeveelheid, soms onwaarschijnlijke en afkeurenswaardige avonturen. Eindelijk 
verdrinken ze bijna, maar worden nog bijtijds gered. Het bevorderen van gemeenschapszin en 
onderlinge vriendschap. Het godsdienstig element is erg sober, maar aanvaardbaar. De schrijver 
had meer op de vreze Gods kunnen wijzen. 
Conclusie: De schrijver moet wat zuiniger worden met ongelukken, die nog net op het kantje 
goed aflopen. Aanvankelijk wat saai, later wel spannend. Paedagogisch niet steeds juist. Te 
veel schelmenstreken, die zeker geen navolging verdienen. 
Eindoordeel: voor ons doel matig aanbevolen. 

LUYT LIEVENSZ., DE STRIJDER, door H. te Merwe. 165 blz. Prijs f 2,25; gecartonneerd; 
geïll.; jongensboek; 2e druk. 
Strekking: Het is een spannend boek, boeiend geschreven. We krijgen een indruk van de vele 
opofferingen van de Prins. 
Conclusie: Voor Kerstlectuur minder geschikt, toch evenwel: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

MET KAREL MARTEL TEGEN MOREN EN HEIDENEN, door H. te Merwe. 178 blz. 
Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek. 
Strekking: De edeling Epping vlucht met zijn gezin uit Friesland voor de haat en wrok van het 
tegen het Christendom zich verzettend heidendom. Hij bepleit bij Karel Martel de zaak der 
Christen-Friezen en ontvangt de belofte van hulp, zodra de Moren teruggedrongen zijn. Als 
de Moren verslagen zijn, trekt Karel Martel tegen de Friezen op. De belagers in het Zuiden en 
in het Noorden, die het Christelijk geloof bedreigen, worden beide overwonnen. 
Conclusie: Geschiedkundig boek met als onderwerp: De strijd op leven en dood van Christen-
dom met heidendom. Het is een boek, dat door de grotere jongens met plezier zal gelezen wor-
den. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ONDANKS VERVOLGING EN VERRAAD, door A. Romijn. 188 blz. Prijs f 2,90; gecart.; 
geil; jongens- en meisjesboek. 
Strekking: Episode uit illegaliteit gedurende de bezettingsjaren. Speciaal over ondergedoken 
Joden. Jan Halbersma, een H.B.S.er, wordt in dit werk ook ingeschakeld. Oplossing aan het 
eind van het boek: de heer Buddels, die zich als N.S.B.er voordeed, maar alleen om daardoor 
nog te kunnen redden wat mogelijk was. Verzet tegen de bezetter. Halbersma, Jans vader, 
Meent dat hij als Christen een taak te vervullen heeft in de verzorging van onderduikers, speci-
aal Joden. Het geheel uit het Christelijk geloof benaderd. Het woord Here wordt gebruikt. 
Conclusie: Goed weergegeven verhaal. Voor jongens en meisjes geschikt, hoewel méér voor 
jongens, die er verschillende rollen in spelen. Moeder van Jan een mooie figuur in het verzet. 
Het boek zal speciaal jongens aantrekken. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN KRIMPENSE JONGEN ACHTER ZALMEN EN WALVISSEN, door J. W. Grisnigt. 
209 blz. Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek. 
Strekking: Hans is de zoon van een zalmvisser uit Krimpen. Hij wil graag op de walvisvaart. 
Door bemiddeling van zijn neef, de commandeur van een walvisvaarder, lukt hem dat. Het 
boek beschrijft verder historiegetrouw het leven van de walvisvaarders op de vangst. De 
schrijver wil eerbied en waardering kweken voor ons voorgeslacht. Hoofdmotief: Als het God 
behaagt... 
Conclusie: Uitstekend jongensboek. Geestelijke waardering: Vroom, stu, en stoer! 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE JONGEN VAN WAALHAVEN, door G. M. v. d. Maas Lzn. 238 blz. Prijs f 2,90; ge-
cartonneerd; geïll.; jongensboek; 2e druk. 

-Strekking: Een Rotterdamse jongen schiet op een parachutist, wordt gevangen genomen, toch 
weer vrij. Duikt onder. Weer in gevangenschap. Dolle Dinsdag brengt de bevrijding. 
Conclusie: Een spannend jongensboek door het avontuurlijke en door de ernst. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN 
Bijbels 0. en N. Testament 	 ,ƒ 2,— en f 1,20 
Rooster A 1949 voor ouderen, Rooster B 1949 voor de kleintjes ... 	 ... 	0,10 
Leerlingkaarten A. Geschikt voor een snelwerkende administratie. 'In een week naam, 

adres, en geboortejaar van de leerling bekend. Per 100 ex. ... 	 1,50 
Leerlin,gkaarten B. Voor het verkrijgen van verschillende gegevens der 11. Per 100 ex. - 1,50 
Gezinskaarten. Alle gegevens der 11. per gezin gerangschikt. Per 100 ex. ... 	 1,50 
Leerlingboekje A. Voor het opnemen der punten der 11. voor het gehele jaar. Per stuk - 0,20 
Klasseboekjes. Voor het wekelijks invullen van verschillende gegevens. Kennen van 

versje en(of) tekst, verzuim, enz. Per stuk ... 	 ... 	0,20 
Beloften aangaande de Messias I voor het leren van teksten i.v.m. de geboorte van de 

1,50 
Aangehaalde teksten zijn: Gen. 3: 15; Gen. 9: 26; Gen. 12 : 1, 2 en 3; Gen. 49: 
9a en 10; Deut. 18: 15; Jes. 11 : 1; Micha 5: 1. 

Beloften aangaande de Messias II voor het leren van teksten. Per 100 ex. ... 	... 	1,50 
Aangehaalde teksten zijn: Ps. 110: 10; Zach. 9 : 9; Ps. 110 : 4b; Jes. 23 : 5; Jes. 
53 : 7; Jes. 40 : 3; Lucas 2 : 10 en 11. 

De Kerstgeschiedenis, Luc. 2 : 1-20 voor het leren der Kerstgeschiedenis. Per 100 ex. 	1,50 
De lijdende Borg, Jesaja 53, idem. Per 100 ex. ... 	 1,50 
le Kerstliederenbundeltje. Per stuk ... 	 0,025  

Ps. 98 : 2; Ere zij God! Kribbe en kruis; Scheppingslied; Stille nacht; In Bethle-
hems dreven; Kerstlied; Nu syt wellecome; Psalm 98 : 4. 

2e Kerstliederenbundeltje. Per stuk ... 	 0,025  
De geboren Heiland; De blijdste mare; De lang Verwachte; Juichende kinder- 
schaar; Kerstlied; Er is een Kind geboren; Kerstlied loflied. 

3e Kerstliederenbundeltje. Per stuk ... 	 - 0,025  
Psalm 138: 1; Stille nacht; Engelenboodschap; Het Lam Gods; Kerstlied; De 
sterke God; Christus God en mens; Profetie en vervulling; Naar Bethlehem; 
Lofzang van Zacharias : 4 en 5. 

4e Kerstliederenbundeltje. Per stuk ... 	 - 0,025 
Psalm 98 : 2; In de Kerstnacht; De Heilige nacht; Het feestlied; De boodschap aan 
de herders; 0 Kindeke rein, o Kindeke zacht; Vol van pracht; De troost des 
zondaars; Lofzang. 

Zondagsschool in de tegenwoordige tijd, door Ds. A. Vroegindewey. Per stuk ... 	0,25 
Het Kerstboekje en de Z.S., door Ds. W. Vroegindewey. Per stuk ... 	... 	0,25 
Diploma A. De jonge Timotheus door zijn moeder onderwezen. Formaat 30x22% cm. 

In kleurendruk op stevig papier. Per stuk ... 	 0,18 
Diploma B. Modern uitgevoerd. In fraaie kleuren op stevig papier. 25x39 cm. Per stuk - 0,23 
Bijbelse kunst. Formaat 32x25 cm. Per stuk ... 	 0,10 

Een tiental verschillende platen. De intocht in Jeruzalem. Het laatste Avondmaal. 
Gethsémané. Het berouw van Petrus. Jezus voor Pilatus. Zie, de mens! De Em-
masgangers. Simeon in de tempel. De vlucht naar Egypte. De Goede Herder. 
De wijzen uit het Oosten. 

Map Zondagsschoolkaartjes A. In drie kleuren gedrukt op mooi stevig karton. 

	

12 kaartjes in een pakje. Formaat 6x8 cm. Op ieder kaartje een kinderversje. P. st. 	0,10 
Verzuimkaarten. 8 soorten in kleurendruk om ontbrekende leerlingen uit te nodigen 

de Z.S. weer te bezoeken. Per stuk ... 	 0,05 
Beloningskaartjes. Verschillende soorten. Per vel ... 	 ... 	0,30 
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Nieuwe beloningskaartjes. In vier kleuren. Per vel ... 	 - 0,45 
Open brief aan de ouders om hun kinderen naar de Z.S. te zenden. Per stuk ... 	- 0,05 
Doosje Bijbelse briefkaarten. 34 ex. iii kleurendruk ... 	 - 1,95 
In het land van de Bijbel, door Aldus en Snoeck, geb. Hoe het is en was ... 	 3,25 
Leerboek der Heilige Geschiedenis, door I. Snoek, geb. ... 	 - 2,90 
Uit het Oosten, door L. C. Post. Zeden en gewoonten, enz. ... 	 - 0,50 
Gulden regels, 12x16% cm. Met opschrift: 'Welke is uw enige troost; 12 geloofs-

artikelen; de 7 kruiswoorden; de zaligsprekingen; bede voor het eten; dankzeg- 
ging na het eten; Onze Vader. Per stuk ... 	 0,05 

Kerstverhalen. Het Kerstfeest van Jan 'Wijnbergen; Met Kerstfeest „Thuis"; Everdien 
de dochter van de orgelman; Toen de vlokjes vielen; Wil tegen wil; Jopie zoekt 
en... vindt. Elk verhaal afzonderlijk 25 cent. Alle verhalen in één bundel 	... 

Kind en Evangeie• (kinderkrantje). Per stuk 	 - 0,10 
De Bijbel in kort bestek, door M. Noteboom ... - 2,50 
De Bijbel in het algemeen, door M. Noteboom ... 	 - 0,50 
De Kerkgeschiedenis in vogelvlucht, door M. Noteboom 	 - 0,80 

Onderdelen van de leiderscursus. 
Dogmatiek in knop, door M. Noteboom, geb. ... 	 2,50 
Bijbelse Geschiedenis, door M. Noteboom, geb. ... 	 9,50 

210 schetsen om op de Z.S. te gebruiken. 
Bijbelse Aardrijkskunde, door M. Noteboom ... 	 0,90 
Bijbelse Oudheidkunde, door M. Noteboom ... 	 1,50 
Bijbelse wandplaten, door A. Aarts. Serie van 10 ex. Zeden en gewoonten, kaartjes, 

landbouw, woningen, enz. 	 5,— 
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d3mkbeoordeling 1948 

Uitgaven van G. F. Callenbach N.V. Nijkerk 

VEILIG IN HET DONKER, door Gr. Gilhuis-Smitskamp. 16 blz. Prijs f 0,20; in slappe om-
slag; geïllustreerd; meisjesboek; 2e druk. 
Strekking: joosje woont met haar moeder alleen op de hei. Haar moeder valt van de stoel en 
nu moet zij een kennis van haar moeder waarschuwen. Zij komt veilig met vrouw de Wit in 
het donker thuis. 
Conclusie: Een aardig boekje voor kinderen van 6-8 jaar. De Heere zorgt voor hen, die op 
Hem hun betrouwen stellen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

TOCH EEN FLINKE JONGEN, door Heleen. 16 blz. Prijs f 0,20; in slappe omslag; geïllus-
treerd; jongensboek; 4e druk. 
Strekking: Piet wordt door vader streng aangepakt. Hij laat zijn zusje melk halen, omdat hij 
zich schaamt voor zijn vriendjes melk te moeten halen. Tenslotte is Piet toch een flinke jongen. 
Gebruik van lieve Heer een keer en Goede Herder. 
Conclusie: Goede karaktertekening en frisse stijl. Om zijn godsdienstige strekking voor Zon-
dagsscholen niet aanbevolen. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET VERLOREN SCHAAP, door Hermanna. 16 blz. Prijs f 0,20; in slappe omslag; geïll.; 
jongens- en meisjesboek; 2e druk. 
Strekking: Tijdens een onweder was een schaap, „de Wegloper", weggegaan. Krelis, de schaap-
herder, ging nadat hij de andere schapen had opgesloten, het verloren schaap zoeken. Hij vindt 
het en brengt het op zijn schouders thuis. Gebruik van lieve Heer een keer. 
Conclusies Het is een boekje, dat aardig verteld is. Mauk had veel geleerd in het Diaconessen-
huis. In zekere zin was Mauk een verloren en afgedwaald schaapje. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HESSEL, door N. M. Schouten. 108 blz. Prijs f 1,10; gecartonneerd; geïllustreerd; jongensboek. 
Strekking: De moeder van Hessel sterft. Grootmoeder komt nu bij hen in huis. Hessel is een 
echte Urker jongen. Hij houdt van avonturen. Wat vond hij het fijn een weekje mee te Mogen 
naar zee in de vacantie. Terug van de reis krijgt Hessel kinderverlamming Later rijdt hij in een 
wagentje, dat hij van de Prins gekregen heeft. Vol moed wil hij zijn eigen brood verdienen. 
Hij wil winkelier worden. 
Conclusie: Dit boekje zal de jongens wel boeien. Het godsdienstige element ontbreekt niet. Over 
het geloof van moeder bij haar sterven wordt wel in te algemene woorden gesproken. Of het 
verloop van het ziekteproces goed weergegeven is, kan betwijfeld worden. Binnen de 6 weken 
mogen er zeker geen kinderen bij. Het is ook niet juist, dat er helemaal niets aan gedaan kan 
worden. De smart bij de ontdekking niet meer te kunnen lopen en de strijd voor een jongen om 
het hier mee eens te worden, had dieper uitgebeeld moeten worden. Het loopt alles wel wat 
vlak. Overigens een goed boek. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET GEHEIM VAN DE GRIJZE REISMANTEL, door Dr. J. Roelink. 93 blz.; prijs f 1,—; 
gebonden; geïll.; jongensboek. 
Strekking: Van een Hugenotenfamilie, welke om het geloof gevangen wordt genomen, is ten 
slotte alleen de zoon Antoine ontkomen. Hij komt na veel wederwaardigheden in Holland aan. 
Naar hij meent arm. Doch in de zoom van de grijze reismantel, die hij heeft meegenomen, be-
vinden zich enkele edelstenen, door de moeder er vroeger ingenaaid. Een groot deel van zijn 
bezit geeft hij om de vloot van Willem III te helpen uitrusten, op welke vloot hij later ook 
hoopt te komen. De strekking is zo juist weergegeven in het Naschrift: Te allen tijde in her- 
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innering te brengen deze lessen van onwankelbare gehoorzaamheid aan het geweten, van plichts-
getrouwheid, van opofferingsgezindheid, die onze vaderen in dagen van beproeving met zoveel 
moed wisten te geven zowel aan hun nakomelingen, als hun, die hen vervolgden. 
Conclusie: Een prachtig boek, dat van begin tot eind de spanning er in houdt. Jammer dat het 
niet breder uitgewerkt is. De figuur van Anders had beter belicht kunnen warden. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JETJE UIT HET HUIS, door Rie van Rossum. 142 blz. Prijs f 1,75; geb.; geïll.; meisjesboek. 
Strekking: Jetje is een ouderloos meisje, dat wordt opgevoed in het weeshuis. Haar enigste 
familie is Opoe. Op school krijgt ze een vriendinnetje, met wie ze in de vacantie meegaat naar 
zee, waardoor ze Opoe's verjaardag vergeet. Het laat de kinderen zien, hoe groot voorrecht het 
is om een Vader en Moeder te hebben. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Rie van Rossum heeft hier een uitstekend meisjesboek gegeven. Als boek is het af. 
Inhoud is gelukkig niet overmate christelijk, dus geen vrome oppervlakkigheid, hoewel de kern-
vraagstukken niet worden aangeroerd. Het éne nodige wordt verzwegen. Dat is funest. Groot 
bezwaar is ook de kinderkerk, welke niet als Zondagsschool, maar als een aparte dienst wordt 
beschouwd. Om deze laatste dingen: 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

Uitgaven  van N.V. W. D. Meinema, Delft 

DIPLOMA. Door een abuis is in het vorig nummer de prijs vernield van diploma no. 3, terwijl 
hier diploma no. 2 wordt bedoeld. Hiervan is de prijs f 0,30; bij 50 ex. f 0,25 en bij 100 ex. 
f 0,225. 

HET KERSTGEHEIM VAN DORUS, door A. van Hartingsveldt. 40 blz. Prijs f 0,40; in 
slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; leeftijd 7.-8 jaar. 
Strekking: Dorus, een jongen van 7 jaar, fietst met een mand spruitjes aan het stuur, door regen 
en wind. Midden op de weg staat Flip, een luie schildersknecht, die een ruit moet inzetten. Hij 
hoort Dorus niet, springt achteruit en breekt de ruit. Dorus durft niets te zeggen, heeft een mooi 
en een lelijk geheim. Kerstfeest maakt 't in orde. Niet beleden kwaad houdt echte blijdschap uit 
't hart. Hier wordt 't beleden en 	't is goed. Maar eerst moet Flip alles komen vertellen. Dorus 
komt niet uit eigen beweging. 
Conclusie: 'n Gezellig verhaaltje, leuk voor de kleuters, maar niet godsdienstig. 't Gaat om 
Kerstmis, maar 't Kerstfeest wordt nauwelijks en dan nog oppervlakkig aangeroerd. Thema: het 
Kerstkind kwam op de aarde voor ons allemaal! 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

DE MIJNWERKERSJONGEN VAN MANSEELD, door P. de Zeeuw J.Gzn. 60 blz. Prijs 
f 0,60; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; leeftijd 1014 jaar. 
Strekking: Het leven van de grote hervormer Dr. Maarten Luther. In deze levensbeschrijving 
worden de dwalingen der Roomse kerk bestreden en aangetoond en tevens de nadruk gelegd 
op het persoonlijke in de verhouding tussen God en mens. 
Conclusie: Een boeiend geschreven, leerzaam boekje. Zelfs voor ouderen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

STRIJD OM ONNE, door A. Romijn. 66 blz. Prijs f 0,65; in slappe omslag; gejillustreerd; 
jongensboek, leeftijd 9-14 jaar. 
Strekking: Dolf wil een hondje verdrinken. Dit wordt door Kees Bolding verhinderd. Hieruit 
ontstaat een reeks verwikkelingen (plagergen en vechtpartijen) tussen die twee, die eindigen in 
het vergiftigen van de hond door Dolf. Kees wil wraak nemen, doch zijn vader brengt hem tot 
andere gedachten. De vergevingsgezindheid wordt aan Kees door zijn vader geleerd en dat niet 
alleen, hij brengt die ook in practijk. 
Conclusie: Vrij vlot geschreven. Misschien enkele gebeurtenissen te gezocht. Toch een goed 
boekje, dat vooral de jongens graag zullen lezen. Vooral de verhouding van Kees tot zijn hond 
is heel natuurlijk beschreven zonder overdrijving. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ROBBERTJE ONRUST, door M. C. Fallentin. 78 blz. Prijs f 0,85; gecartonneerd; geïllustreerd; 
jongensboek. 
Strekking: Rob Verschuil, een jongen van 14 jaar, is in het weeshuis. Zijn ouders zijn door om-
standigheden in Engeland. Het verhaal speelt in de laatste tijd van de oorlog. Rob redt een 
Engels vliegenier, komt zelf ook in de narigheid van achtervolging en moet tenslotte ook onder-
duiken. Veel diepgang zit er m.i, niet in. De schrijver tekent het verzet van een 14-jarige jongen. 
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Conclusie: De schrijver laat Rob, gezien zijn leeftijd, wel wat erg veel verrichten. „Te veel van 
het mooie", zou ik zeggen. Voor de lezers (jongens) zal dit misschien toch geen bezwaar zijn. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE SCHAAPHERDER VAN MONTCONTOUR, door P. de Zeeuw J.Gzn. 85 blz. Prijs 
f 0,65; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar. 
Strekking: De schaapherder Jean Aubin is een Hugenoot. Rondom deze man worden verschil-
lende gebeurtenissen uit de strijd tussen Hugenoten en Roomsen beschreven. Bekende personen 
als Condé, de Coligny, enz. komen voor. De moeilijkheden en tegenslagen, ondervonden door 
het werkzaam deelnemen aan de strijd, worden door de schaapherder geduldig gedragen, die 
maar zelden zijn vertrouwen op en in God verliest. 
Conclusie: Een pracht-historisch verhaal, levendig beschreven, zodat de belangstelling gewekt 
blijft en tevens heel wat wordt opgestoken, zowel voor verstand en hart. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE BARBIER VAN ST. GERMAIN, door P. de Zeeuw J.Gzn. 88 blz. Prijs f 1,05; geïll.; 
gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar. 
Strekking: Vervolg op de Schaapherder van Montcontour. Alhoewel 't geheel op zichzelf ook 
gelezen kan worden. Gebeurtenissen in en om de Bartholomeiisnacht. Vest op Prinsen geen be-
trouwen. Ds. Merlin worden de woorden in de mond gelegd, dat de Hugenoten van hem zouden 
afzien en opzien tot de Heere der heirscharen. 
Conclusie: Een prachtboek, dat iedere jongen moet lezen. In alle opzichten aan te bevelen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE HOLLE POLSSTOK, door J. de Haan. 100 blz. Prijs f 1,15; gebonden; geïll.; jongens-
boek, leeftijd 10-14 jaar. 
Strekking: Het beleg van Alkmaar en de heldendaad van de stadstimmerman Pieter van der 
Mey, die een brief naar de Prins brengt en terug bij het sluipen door de Spaanse soldaten z'n 
holle polsstok met antwoord van de Prins verliest. Dit leidt tot het ontzet. Een boeiend verhaal 
uit de Vad. Gesch. Het geloofsvertrouwen van Oranje en v. d. Mey wordt niet beschaamd. 
Conclusie: Een keurig boek, dat de jongens van 10-14 jaar graag zullen lezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET ALBUM, door J. M. Buitendorp-Oosterwijk. 73 blz. Prijs f 0,85; geb.; geïll.; meisjesboek. 
Strekking: Belevenissen van een klein bedeesd meisje, dat graag een kerstboompje wil hebben 
en dan samen met een vriendinnetje er een uit het bos haalt en versiert en na het Kerstfeest 
haar album weggeeft aan een invalide meisje. Aankweken van offervaardigheid en de liefde tot 
het invalide meisje komen naar voren. Gebruik van de kerstboom. 
Conclusie: niet spannend, weinig. zeggend. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

EVERT, DE JONGE SCHILDER, door H. Hoogeveen. 92 blz. Prijs f 1,05; gebonden; geïll.; 
jongensboek. 
Strekking: Evert kan zijn ideaal, kunstschilder worden, niet verwezenlijken door financiële 
moeilijkheden thuis en door optredende invaliditeit van zijn vader. Ons hele leven wordt door 
God geleid en bestuurd. 
Conclusie: Weinig boeiend, wat langdradig en weinig zeggend. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

Uitgaven van Jan Haan N.V. Groningen 

DER ZEE ONTRUKT, door Sibe van Aangium. 72 blz. Prijs f 0,95; gebonden; geïll.; jongens-
en meisjesboek. 
Strekking: De schrijver vertelt een waar gebeuren in 1883, toen vrijwel de gehele vissersvloot 
van Paesens en Moddergat in de zee verdween. Gerben Basteleur werd op wonderlijke wijze 
gered. De schrijver tekent de Friese vissers. De moeilijkheden van het vissersleven warden be-
schreven. In de moeiten van hun bestaan het Godsvertrouwen. Gebruik van Here. 
Conclusie: In 't algemeen voor de jeugd niet boeiend geschreven. Wel geschikt voor de Zon-
dagsschoolleeftijd, maar dan de oudsten. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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GOOF BONK, door G. Roeland. 183 blz. Prijs f 2,90; gebonden; géïll.; jongensboek. 
Strekking: Wederwaardigheden en kwajongensstreken, met als hoofdpersonen Govert Versteege, 
die meester Dorger haat, omdat die hem de bijnaam Goof Bonk bezorgde. Voelt zich op school 
en thuis achteruitgezet. Tenslotte komt alles terecht. Haat is ook doodslag. Onze vijanden 
moeten we liefhebben. 
Conclusie: Vrucht van het Evangelie komt niet erg uit. Goof is wel erg miskend (onwaarschijn-
lijk). Geen „Kerstverhaal". 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN 
Bijbels 0. en N. Testament ... 	 2,.— en f 1,20 
Rooster A 1949 voor ouderen, Rooster B 1949 voor de kleintjes ... 	 ... 	0,10 
Leerlingkaarten A. Geschikt voor een snelwerkende administratie. In een week naam, 

adres en geboortéjaar van de leerling bekend. Per 100 ex. ... 	 1,50 
Leerlingkaarten B. Voor het verkrijgen van verschillende gegevens der 11. Per 100 ex. - 1,50 
Gezinskaarten. Alle gegevens der 11. per gezin gerangschikt. Per 100 ex. ... 	 1,50 
Leerlingboekje A. Voor het opnemen per punten der 11. voor het gehele jaar. Per stuk - 0,20 
Klasseboekjes. Voor het wekelijks invullen van verschillende gegevens. Kennen van 

versje en(of) tekst, verzuim, enz. Per stuk ... 	 ... 	0,20 
Beloften aangaande dè Messias I voor het leren van teksten i.v.m. de geboorte van de 

1,50 
Aangehaalde teksten zijn: Gen. 3 : 15; Gen. 9: 26; Gen. 12 : 1, 2 en 3; Gen. 49: 
9a en 10; Deut. 18: 15; Jes. 11 :1; Micha 5: 1. 

Beloften aangaande de Messias II voor het leren van teksten. Per 100 ex. ... 	 1,50 
Aangehaalde teksten zijn: Ps. -110: 10; Zach. 9 : 9; Ps. 110: 4h; Jes. 23 : 5; Jes. 
53 : 7; Jes. 40 : 3; Lucas 2 : 10 en 11. 

De Kerstgeschiedenis, Luc. 2 : 1-20 voor het leren der Kerstgeschiedenis. Per 100 ex. - 1,50 
De lijdende Borg, Jesaja 53, idem. Per 100 ex. ... 	 - 1,50 
le Kerstliederenbundeltje. Per stuk ... 	 - 0,025  

Ps. 98 : 2; Ere zij God! Kribbe en kruis; Scheppingslied; Stille nacht; In Bethle-
hems dreven; Kerstlied; Nu syt wellecome; Psalm 98 : 4. 

2e Kerstliederenbundeltje. Per stuk ... 	 0,02r> 
De geboren Heiland; De blijdste mare; De lang Verwachte; Juichende kinder- 
schaar; Kerstlied; Er is een Kind geboren; Kerstlied loflied. 

3e Kerstliederenbundeltje. Per stuk ... 	 0,025  
Psalm 138 : 1; Stille nacht; Engelenboodschap; Het Lam Gods; Kerstlied; De 
sterke God; Christus God en mens; Profetie en vervulling; Naar Bethlehem; 
Lofzang van Zacharias : 4 en 5. 

4e Kerstliederenbundeltje. Per stuk ... 	 - 0,025  
Psalm 98 : 2. In de Kerstnacht; De Heilige nacht; Het feestlied; De boodschap aan 
de herders; 0, Kindeke rein, o Kindeke zacht; Vol van pracht; De troost des 
zondaars; Lofzang. 

Zondagsschool in de tegenwoordige tijd, door Ds. A. Vroegindewey. Per stuk ... 	0,25 
Het Kerstboekje en de Z.S., door Ds. W. Vroegindewey. Per stuk ... 	 ... 	0,25 
Diploma A. De jonge Timotheus door zijn moeder onderwezen. Formaat 30x22% cm. 

In kleurendruk op stevig papier. Per stuk ... 	 - 0,18 
Diploma B. Modern uitgevoerd. In fraaie kleuren op stevig papier. 25x39 cm. Per stuk - 0,23 
Bijbelse kunst. Formaat 32x25 cm. Per stuk ... 	 - 0,10 

Een tiental verschillende platen. De intocht in Jeruzalem. Het laatste Avondmaal. 
Gethsémané. Het berouw van Petrus. Jezus voor Pilatus. Zie, de mens! De Em-
maiisgangers. Simeon in de tempel. De vlucht naar Egypte. De Goede Herder. 
De wijzen uit het Oosten. 
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Map Zondagsschoolkaartjes A. In drie kleuren gedrukt op mooi stevig carton. 
12 kaartjes in een pakje. Ferm. 6x8 cm. Op ieder kaartje een kinderversje. P. stuk - 0,10 

Verzuimkaarten. 8 soorten in kleurendruk om ontbrekende leerlingen uit te nodigen 
de Z.S. weer te bezoeken. Per stuk ... 	 0,05 

Beloningskaartjes. Verschillende soorten. Per vel ... 	 - 0,30 
Nieuwe beloningskaartjes. In vier kleuren. Per vel ... 	 0,45 
Open brief aan de ouders om hun kinderen naar de Z.S. te zenden. Per stuk ... 	- 0,05 
Doosje Bijbelse briefkaarten. 34 ex. in kleurendruk 	 - 1,95 
In het land van de Bijbel, door Aldus en Snoeck, geb. Hoe het is en was ... 	- 3,25 

Leerboek der Heilige Geschiedenis, door I. Snoek, geb. ... 	 2,90 
Uit het Oosten, door L. C. Post. Zeden en gewoonten, enz. ... 	 0,50 
Gulden regels, 12xt6% cm. Met opschrift: Welke is uw enige troost; 12 geloofs-

artikelen; de 7 kruiswoorden; de zaligsprekingen; bede voor het eten; dankzeg-,  
ging na het eten; Onze Vader. Per stuk ... 	 0,05 

Kerstverhalen. Het Kerstfeest van Jan Wijnbergen; Met Kerstfeest „Thuis"; Everdien 
de dochter van de orgelman; Toen de vlokjes vielen; Wil tegen wil; Jopie zoekt 
en... vindt. Elk verhaal afzonderlijk 25 cent. Alle verhalen in één bundel 

Kind en Evangelie (Kinderkrantje). Per stuk ... 	 0,10 

De Bijbel in kort bestek, door M. Noteboom ... 	 - 2,50 
De Bijbel in het algemeen, door M. Noteboom ... 	 - 0,50 
De Kerkgeschiedenis in vogelvlucht, door M. Noteboom 	 - 0,80 

Onderdelen van de leiderscursus. 
Dogmatiek in knop, door M. Noteboom, geb. ... 	 2,50 
Bijbelse Geschiedenis, door M. Noteboom, geb. ... 	 2,50 

210 schetsen om op de Z.S. te gebruiken. 
Bijbelse Aardrijkskunde, door M. Noteboom ... 	 ••• • • • •• • 	0,90 
Bijbelse Oudheidkunde, door M. Noteboom ... 	 1,50 
Bijbelse wandplaten, door A. Aarts. Serie van 10 ex. Zeden en gewoonten, kaartjes, 

landbouw, woningen, enz. 	 -• 	-• 	 ." 	 5,- 

Bestellingen te zenden aan: HERVORMD BONDSBUREAU TE HILVERSUM. 

ir 
Tot ons genoegen kunnen wij onze besturen van de

--\ 
 

Zondagsscholen mededelen, dat het Jeugdverhaal 

Willy en het hertenjong 
door Jac. Overeem 

D.V. in begin December zal verschijnen. Gebonden in 
mooie band, met 9 tekeningen slechts f 1,75. Bij afname 
van 5 stuks en meer 25% korting. 

Boekcentrale ,,Bogerman" 	Bennekom 
	 _d) 
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