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Uitgaven Callenbach, Nijkerk
Keurig verzorgd. Rijk geïllustreerd. Lage prijs.
Ruime keuze uit 63 titels, waarvan 37 nieuwe
uitgaven en herdrukken. Voorts verschijnt er
een nieuwe bundel Kerstvertellingen door Rie
van Rossum: „Klein Gloria". Gebonden in heel
linnen band. Gevat in meerkleurige stofomslag.
Prijs f 4,90. Verhalen voor klein en groot.
Voorts is er het Kerstvertelboek door Anne de
Vries: Verhalen voor de Kersttijd. Gebonden in
geheel linnen band. Prijs f 4,90. Kerst-Declamatorium, samengesteld door P. Menkman. Prijs
f 1,50. Prenten, beloningskaartjes.

VAN HANNIE EN KEESJE, door W. Alting.
16 blz. Prijs f 0,20; in slappe omslag; geïll.;
jongens- en meisjesboek. Leeftijd 6-8 jaar.

Inhoud: De twee kinderen zijn bang voor storm.
Wordt er niet beter op, als ze merken dat het
in hun kamertje lekt. De dag na de storm is het
leed geleden. Mogen dan mee naar de stad. In
een warenhuis beleven ze prettige en spannende
ogenblikken, vooral omdat Keesje hopeloos verdwaalt.
Strekking: Bij weervinden is de vreugde groot.
Krijgen een cadeautje. Gebruik van Heer.
Conclusie: Weer zo'n bekend thema. Er zit
weinig strekking in. Alleen een mededeling „dat
de lieve Heer voor de kindertjes zorgt-. Weinig
waarde als Zondagsschoollectuur.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

KREUPELE HANS, door A. Luyken-Kloppert.
31 blz. Prijs j! 0,35; in slappe omslag; geïll.:
jongensboek.
Inhoud: Kreupele Hans verdient wat met boodschappen doen voor anderen. Op zekere dag
redt hij zijn vriendje Frans, die bijna door een
auto wordt overreden. Zelf komt hij daardoor
in het ziekenhuis terecht.
Strekking: Frans wint bij een tekenwedstrijd een
fiets en geeft die aan kreupele Hans. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een eenvoudig verhaaltje voor de
leeftijd van 6-8 jaar.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

ANNIE EN NOORTJE, door Marga.
39 blz. Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïll.;
meisjesboek; leef tijd 9-10 jaar.

TOCH NOG FEEST, door M. B. GijsbersWestera.
39 blz. Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïll.;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 8--10 jaar.
Inhoud: Op Zondag zal vader verjaren. Anneke
en Hans mogen wat geven. Ook oom Bob is
van de partij. Zondagmorgen zijn de kinderen
alleen in de kamer, moeten op de jongste passen!
In de keuken wordt door de kinderen gesnoept
van de gebakjes. Aan de jongste wordt niet
meer gedacht. Bobje gooit dan moeders hoed in
de vijver. De kinderen gestraft en moeten naar
bed. Toch komt alles weer goed en ze mogen
beneden komen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Aardig verhaaltje, waarvan niet veel
uitgaat.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

STILLE NACHT, door K. Norel.
52 blz. Prijs f 0,70; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek; ill. niet mooi.

Inhoud: Speelt in Oost-Indië in onze tijd. Karel
van Dijk is daar als militair. In „Kerstnacht- op
patrouille. Kan daardoor het Kerstfeest in de
barak niet meevieren. Ontmoeting met een inlandse jongen en een meisje, die zich verscholen
hebben tijdens een schietpartij. Met deze kinderen mee naar de dessa. Daar viert Karel van
Dijk met de inlanders toch nog Kerstfeest. Gebruik van Heer. Boom met lichtjes wordt terloops genoemd.
Conclusie: Goed kinderboek. Van inhoud valt
nog wat te leren. Zendingswerk komt er in uit!
Eindoordeel: aanbevolen.

ERGENS IN DE WIJDE WERELD
door W. G. v. d. Hulst
75 blz. Prijs f 0,85; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek, leeftijd 7-12 jaar.
Inhoud: Henk is een teergevoelige jongen, die
veel van zijn moeder, die ziek geworden is,
houdt. Wanneer zij naar het ziekenhuis moet is
hij bedroefd. Hij wordt ten onrechte van appels
stelen beschuldigd, maar wanneer zijn moeder
weer thuis komt bezorgt hij haar door zijn flink
gedrag nog een heerlijke mand eieren. Het gehele
gezin is blij en dankbaar en dankt God daarvoor.
Strekking: Fijn gevoeld en fijn weergegeven jongensleven wordt in dit boekje behandeld.
Conclusie: Vlot, mooi beschreven jongensboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Inhoud: De Moeder van Annie, die in de stad
woont, moest rust nemen. Ze gaan naar Friesland inwonen bij een zuster van Moeder. Dat
brengt eerst voor Annie moeilijkheden mee, omdat de Friese kinderen haar wat „vreemd- vinden. „Een vreemde eend in de bijt". Annie's
moeder sterft na enige tijd. Daardoor toenadering van de Friese meisjes tot Annie. Deze
wordt dan ook geheel in hun kring opgenomen.
COnclusie; Een verhaal met enige godsdienstige
strekking voor de leeftijd van 9,-10 jaar.
Eindoordeel: Aanbevolen.
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DE VROLIJKE KLAS VAN MEESTER
ZANDSTRA, door Heleen.
75 blz. Prijs f 0,85; gebonden, geïll.; jongensen meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Reneetje Gravensteyn is enig dochtertje
van een dokter, die zich uit Zaandam gevestigd
heeft in een dorp op 't platteland. Zo komt
Reneetje op de dorpsschool. Krijgt ook haar
vriendinnen.
Conclusie: Wel goed beschreven, maar o.a.
komt voor de opvoering door de kinderen van

't sprookje „Sneeuwwitje'. Als Kerstboekje minder geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
KEES MODDERGEUS, door K. Norel
93 blz. Prijs f 1,—; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud Kees Dral, een Sliedrechtse jongen, wil
op een baggermachine werken, evenals zijn vaders. Als kokkie komt hij op de Sliedrecht XV,
die in Nederland baggert; daarna vertrekt hij
met de Humber naar Engeland. Hij vervreemdt
van huis en kerk. Doodsgevaar in storm brengt
hem tot andere gedachten.
Strekking: Rustige arbeid geeft zegen. Kees
raakt in Engeland uit de koers. De bezoeken
bij John doen hem zijn eigen huis geringschatten
en trekken hem af van de kerk. Een „beurt"
thuis doet hem de liefde van zijn moeder waarderen. Echter, een storm is nodig om hem terug
te brengen tot de dienst des Heeren.
Conclusie: Een vlot jongensboek, dat van 't
moeizaam werk van de „baggermensen" een
duidelijk beeld geeft. Een verblijf in de vreemde heeft gevaren, waarvoor ook Kees bijna bezwijkt. Moederliefde en jongensstrijd zijn goed
beschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE
JONGEN, door W. G. v. d. Hulst
jon2ens110 blz. Prijs f 1,20; jebonden;
en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje komt in aanraking met
een verarmde beeldhouwer, die in zijn woonschuit beeldjes van klei vervaardigd. Deze moeten door zijn zoontje Piëtro aan de man worden
gebracht. Door toedoen van Rozemarijntje wordt
de „beeldjesman" door de overste voortgeholpen. Deze zorgt, dat hij weer werk krijgt bij het
bouwen van een brug in een naburige stad, waar
hij het beeldhouwwerk aan de leuningen mag
beitelen.
Strekking: De Heere neigt de harten tot helpen.
Conclusie: Een prachtboek! Jammer, dat „Heer"
wordt gebruikt, daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
EEN BATAVENZOON GAAT NAAR
AMERIKA, door P. Stouthamer
126 blz. Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Interessant, spannend jongensboek met
humor en ernst. Een paar kleine boertjes uit
Herwijnen nemen na een tijd van tegenslag het
besluit naar het land van belofte, Amerika, "te
trekken. Daar begint een hard leven voor hen.
Tenslotte kunnen ze met hard werken wat geld
verdienen, waarmee ze een bedrijfje kopen en
zo over de moeilijkheden heen raken. De houthakker-schoolmeester mooi beschreven.
Conclusie: Een goed boekje voor jongens van
10-14 jaar. Niet rechtstreeks op Kerstfeest gericht, maar de strekking is toch goed. Geschikt
voor evangelisatielectuur. De stijl is niet geheel
onberispelijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE GEDROOGDE APPELTJES,
door W. G. v. d. Hulst
16 blz. Prijs f 0,20; in slappe omslag; geïll.;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Grootmoeder vertelt aan Miep een verhaaltje uit haar eigen jeugd. Een Z.S. in een
oud pakhuis, waar grootmoeder appeltjes steelt
en na dit feit haar kwaad belijdt.
Strekking: God straft het kwaad, maar vergeeft
ook, als men berouwvol tot Hem komt. Een
mooi boekje, goed geschreven en niet te oppervlakkig.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JOSIENTJE VAN DE DOKTER
door Riek ter Braake
32 blz. Prijs f 0,35; in slappe omslag; geïll.;
meisjesboek.
Inhoud: Door toedoen van Josientje wordt Maartje door een auto aangereden en komt in het
ziekenhuis terecht. Ze heeft spijt van haar onvoorzichtigheid en vraagt Maartje om vergeving. Ze durft Jezus niet om vergeving vragen,
daar zij dit al zo dikwijls heeft gedaan. Grootvader zegt, dat de Heere Jezus altijd wil vergeven, wanneer men werkelijk berouw heeft.
Strekking: God vergeeft de berouwvolle zondaar.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleine
kinderen. De illustraties zijn echt.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN OUDE EN NIEUWE KRANTEN
door Co van ,der Steen-Pijpers
38 blz. Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïll.;
jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Bram, een zwak ventje, dat in beugels
loopt, wil ook graag een prijs hebben in een
wedstrijd, wie het meeste oude papier verzamelt.
Zo komt hij er toe een pak nieuwe kranten uit
het tramhuisje te stelen. De meester weet op
tactische wijze Bram op z'n kwaad te wijzen.
Conclusie: Een aardig verteld verhaaltje met
opvoedkundige waarde. Geestelijke strekking oppervlakkig. Illustraties goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET GEHEIM, door W. G. v. d. Hulst Jr
44 blz. Prijs f 0,60; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Gijs, Henk en Rietje maken, nadat hun
moeder erg ziek is geweest, maar eindelijk wat
beter wordt, met tante, die het huishouden doet,
een plan hun moeder te verrassen met een krentebrood. Op weg van de bakker naar huis raken
zij hun brood kwijt, maar kunnen het, dank zij
Kees en de Dominé, toch nog als geschenk
geven.
Conclusie: Een aardig boekje voor kleinen. Toch
geen boekje voor uitdeling op Kerstfeest. Behoudens deze opmerking:
Conclusie: aanbevolen.
HET HUISJE IN DE SNEEUW
door W. G. v. d. Hulst
48 blz. Prijs f 0,60; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Daan en Dikkie moeten midden in de
winter door het besneeuwde bos, koffie aan hun
vader brengen, doch verdwalen. Zij vinden

in het bos een hondje. Ze komen langs de
boerderij waar dat hondje thuis hoort en worden door de boer en de boerin met de arreslee
thuisgebracht. Een paar maal wordt Heer gebruikt.
Conclusie: Een boekje van v. d. Hulst! Vlot geschreven. De jongere kinderen zullen het graag
lezen. Jammer dat v. d. Hulst niet belijnder is.

lezen. Er zit voor hen spanning in. Levendig
is dit alles beschreven. Enige godsdienstige inslag zit er in. Op de bewarende Hand des Heeren wordt gewezen en tot dankbaarheid opgewekt. Dankbaarheid gaat echter niet van zo'n
leien dakje! Toch kunnen we het wel aanbevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.

Eindoordeel; aanbevolen.
HET ZWARTE POESJE
door W. G. v. ei. Hulst
48 blz. Prijs f 0,60; gecartonneerd; geïll.; meis-

HET KERSTFEEST VAN ANNEKETEUN
door N. M. Schouten
61 blz. Prijs f 0,75; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.

jesboek.

Inhoud: Anneketeun moet op advies van de

Inhoud: Santje brengt de jongens een klein
eindje naar school. Als ze terugloopt, ziet ze
een klein poesje, dat in het water terecht komt.
Ze probeert het te helpen om er uit te komen.
Met een natte voet komt ze thuis. Ze wordt
ziek, droomt van katjes enz. Als ze beter is,
zorgt de dokter er voor, dat ze het zwarte poesje krijgt.
Conclusie: V. d. Hulst kan mooi schrijven. Voor
de kleintjes is het een aardig boekje. Van een
eenvoudig gegeven weet hij een boeiend verhaaltje te maken. Toch zijn z'n boekjes meestal
erg zoetsappig. En ons grootste bezwaar is de
godsdienstige inhoud. Daarom kunnen we het
toch voor uitdeling op Kerstfeest maar heel
matig aanbevelen.

schoolarts naar een vacantiekolonie. Daar heeft
ze het goed naar haar zin. Maar enkele dagen
voor ze naar huis mag, krijgt ze waterpokken.
Nu moet ze Kerstfeest hier vieren, want al is ze
beter, toch kan ze nog niet naar huis. Maar wat
een verrassing: van thuis komen ze allemaal
naar haar toe! De kerstboom gebruikt.
Conclusie: Een wel aardig geschreven verhaaltje, waarin we kennis maken met het leven in
een vacantiekolonie. Maar we missen een gezonde diepgang in de geestelijke inhoud ervan.
Dit komt vooral duidelijk uit in de viering van
het Kerstfeest. Zo gemakkelijk wordt er gezegd,
dat de Heere Jezus ook voor Anneketeun geboren is. We willen liever boekjes, waarin het
Kerstevangelie „naar de Schriften" duidelijker
uitkomt. Dan hebben we ook geen kerstboom
nodig.
Eindoordeel: niet 'aanbevolen.

Eindoordeel: matig aanbevolen.
WAT MARJON VOND, door Ans v. d. Sluys'
53 blz. Prijs f 0,70; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.

Inhoudt Marjon gaat voor haar gezondheid een

GREETJE UIT DE NOODWONING
door Wim Broos

poosje naar haar tantes, waar ze nog al straf
wordt aangepakt. Ze vindt op zolder een kinderbijbel, wat iets geheel nieuws voor haar is.
Een juffrouw geeft haar onderwijs, die haar
ook vertelt van de Heere Jezus. Zo valt het
logeren bij haar tantes toch nog erg mee. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boekje had een uitstekend verhaal met een evangeliserende strekking kunnen
worden. Een meisje uit een ongodsdienstig gezin
dat door het vinden van een kinderbijbel en
door de invloed van de juffrouw van de Heere
Jezus hoort en er door veranderd wordt. Maar
de bekering wordt toch wel al te vlot voorgesteld. We verlangen in de boekjes, die we uitdelen, een diepere toon, zodat we wegens te
weinig diepgang dit boekje helaas niet kunnen
aanbevelen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

Duitsland is omgekomen, moet een noodwoning
betrekken. Ze hebben het arm. Moeder doet,
wat zij kon, maar wegens ziekte moet ze het
opgeven. Greetje neemt de voor haar moeilijke
beslissing, die heel wat strijd heeft gekost, om
het leren op te geven en een dienstje te zoeken.
Ze komt bij een familie terecht, die erg goed
voor Greetje en zo ook voor heel het gezin is.
Conclusie: Dit is voor de kinderen een mooi
boekje. Hier valt iets uit te leren. Greetjes moeilijke beslissing wordt goed verteld. Het godsdienstig leven heeft een plaats in dit gezin. Als
Moeder weer beter is, gaan ze met elkaar naar
de kerk. Greetje leert zichzelf verloochenen.
Een goede strekking heeft dit boekje.
Eindoordeel: warm aanbeVolen.

EEN DAG VOL SPANNING
door Nel Verschoor-van der Vlis

EEN AVONTUUR OP HET WATER
door Nel Verschoor-van der Vlis

61 blz. Prijs f 0,75; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Joop en Teun moeten kleren wegbrengen naar een hotel, een behoorlijk eindje lopen.
Maar ze gaan in zee en een wervelwind veegt
het hele strand leeg. Nu zijn ze hun eigen kleren
en de koffer kwijt. Wat een spanning en wat
een angst. Alles komt gelukkig terecht. De koffer en de kleren zijn op een politiepost gedeponeerd. De koffer komt in het hotel en na spannend zoeken worden ook de jongens gevonden.
Conclusie: De kinderen zullen dit boekje graag
112

76 blz. Prijs f 0,85; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.

Inhoud: Het gezin Dingmans, waarvan Vader in

76 blz. Prijs f 0,85; gecart.; geïll.; jongensboek.

Inhoud: Bram van Galen heeft een mooi plan.
Hij haalt al zijn kameraden op. Daar gaan ze
naar de schuit van Teun, een ongelukkige man.
Ze gaan varen en vissen, maar verliezen de éne
roeispaan, die de arme man nog over heeft.
Maar thuis gekomen zijn ze niet gerust. Teun
merkt wat er gebeurd is en gaat naar de politie,
die het hele geval uitzoekt. De roeispaan komt
terecht en de jongens belijden schuld.
Conclusie: Dit boekje zal de jongens ongetwijfeld boeien. Wat krijgen de jongens een goede

les, als hun streek, die toch gemeen was, uitkomt. Mooi ook, dat ze zelf er geen rust bij hadden, maar alles in het werk gesteld werd om
het weer goed te maken. Ook de godsdienstige
strekking is goed. Zulke boekjes zijn heel geschikt voor de uitdeling op Kerstfeest!
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Freekie wil redden. Rooie Pier waagt zijn leven
en redt haar van een wisse dood.
Conclusie: Jammer, dat v. d. Hulst in zijn boeken steeds Heer gebruikt, anders had het warm
aanbevolen kunnen worden. De 4e dryk bewijst,
dat het veel gelezen wordt en graag:
Eindoordeel: aanbevolen.

THIJS EN THOR
door W. G. v. d. Hulst
93 blz. Prijs f 1; gebonden; geïll.; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Ouwe Thijs, reeds 70 jaar oud, is knecht
bij een melkboer en moet, met behulp van Thor,
zijn oude hond, elke morgen melk halen bij de
hofstee „'t Blauwhek". Eindelijk kan hij niet
meer en wordt opgenomen in het Oudelieden.
huis. Thor krijgt het nu zeer slecht, maar wordt
door toedoen van Geertje door haar vader, de
boer van „'t Blauwhek" gekocht, zodat Thijs en
Thor beiden een goede oude dag hebben.
Conclusie: Een mooi boek, dat reeds zijn zesde
druk zag. Het zal door de kinderen graag gelezen worden. De rechtvaardige kent het leven
van zijn beest. Een boek, dat de liefde tot de
dieren als schepselen van God bevordert.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

KINDEREN VAN ÉEN VADER
door Nel Verschoor-van der Vlis
107 blz. Prijs f 1,10; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: Verhaal over een meisje uit Hongarije,
dat opgenomen wordt voor enkele maanden in
een echt christelijk schippersgezin, waarin het
terugvindt wat het thuis geleerd heeft: allen die
geloven, in wat voor, land ze ook wonen, zijn
kinderen van één Vader.
Conclusie: Aardig kinderboek, geeft een voorbeeld van christelijke naastenliefde. Alleen aan
zichzelf denken is verkeerd.
Eindoordeel: aanbevolen.

OMA'S VERHUIZING
door C. T. H. Jongejan-de Groot
93 blz. Prijs f 1; gebonden; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: De oma van Catrientje is genoodzaakt
haar huisje te verlaten en komt bij haar kinderen inwonen. Catrientje moet enkele genoegens
opgeven, o.a. haar kamertje inruimen voor oma
en zelf op de zolder slapen. Ze is soms ontevreden, maar besèft ook, dat zij nog zoveel zegeningen heeft. Wanneer het kettinkje, dat zij van
oma heeft gekregen, zoek is geraakt en later
weer terecht komt, is zij dubbel blij.
Strekking: Ontevredenheid is zonde voor God.
Wij moeten onze zegeningen tellen.
Conclusie: Vooral voor jongere meisjes geschikt.
Ook kinderen moeten naar het Woord des Heeren leren zichzelf uit te schakelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
BRUINE JONGEN, door Elisabeth Buunk
106 blz. Prijs f 1,10; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Een Maleise jongen (vondeling) komt
met zijn pleegzusje uit Indië bij „oom en tante".
Als niet-blanke voelt hij zich achteruitgezet en
sluit dan vriendschap met een gebrekkige achterbuurtjongen. Door een auto-ongeluk komt hij
er pas achter, hoeveel vrienden hij heeft.
Conclusies De bedoeling, de naaste, 't zij blank
of bruin, te moeten liefhebben, is wel wat overdreven naar voren gebracht. De taal van het
vriendje uit de achterbuurt is nogal plat, toch
niet stotend. Weinig spanning. Oppervlakkig.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER
door W. G. v. d. Hulst
107 blz. Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; jongens.
en meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje heeft vriendschap gesloten
met Rooie Pier, de parlevinker. Rozemarijntje
valt in het water, wanneer zij het hondje van

WILLEM WYCHERTS
door W. G. v. d. Hulst
143 blz. Prijs f 1,75; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek.
Inhoud: De inhoud van dit boek is zeker genoeg
bekend. De belevenissen van de Alkmaarse jongen in de tijd der Spaanse bezetting blijven
altijd boeien.
Conclusie: Een boek vol spanning, waarin het
leven met God kinderlijk, maar juist wordt beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
GERDIENTJE, door W. G. v. d. Hulst
181 blz. Prijs f 2;25; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Antipathie tussen de familie Greve en
de vrachtrijder en zijn gezin, waartoe ook Gerdientje behoort. Door allerlei plagerijen van de
fam. Greve komt Gerdientjes vader er toe een
dijkje te willen doorsteken, waarbij hij bijna verdrinkt, zijn zonde belijdt als schuld voor God en
door Gerdientje gered wordt. Gebruik van Heer
en Heere.
Conclusie: Dankbaar in voorspoed, maar vooral
geduldig in tegenspoed, met altijd 't oog gericht
houden op de wijze leiding des Heeren: dit wil
de schrijver de kinderen leren en 't gelukt 'hem
ten volle.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN EEN GEEL BALLONNETJE
door C. Th. Jongejan-de Groot
16 blz. Prijs f 0,20; slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Twee arme kinderen, Dickie en Doortje,
krijgen op de markt een ballonnetje. Ze zijn erg
pover gekleed en lijden kou en honger. Hun
moeder moet gaan werken om geld te verdienen. Dickie heeft een plannetje. Van zijn zusje
heeft hij gehoord, dat de Heere Jezus alles geven
kan. Als hij nu eens het ballonnetje loslaat met
een briefje er aan voor de Heere Jezus om een
jas en een pop voor Doortje en brood en kolen
voor moeder. Meester Boudewijn vindt de ballon
en ontfermt zich. Hij brengt een mand vol met
al het begeerde en vertelt ze van het Kerstfeest.
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Conclusie: Voor de kleintjes had het beter in
lettergrepen verdeeld kunnen zijn. Ook is voor
hen het lettertype minder geschikt. Jammer dat
de aanloop zo groot is en er van de hoofdzaak
zo weinig gezegd wordt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET KERSTFEEST VAN JAPIE
door C. Th. Jongejan-de Groot
41 blz. Prijs f 0,60; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Japie heeft een zusje gekregen. Omoe
en opa komen hem in de stad halen met de arreslee. Ze nemen hem mee naar de boerderij,
waar hij de kerstvacantie doorbrengt. Met Kerstfeest wil hij een kerstboom, maar krijgt hem niet.
Strekking: Kerstboom, krentebrood en geschenken zijn met Kerstfeest bijkomstigheden, die de
eigenlijke betekenis van het Kerstfeest verzwakken. Daarom met Kerstfeest geen kerstboom.
Conclusie: Aantrekkelijk kinderboekje. Kinderlijk, leuk verteld. De schrijfster verstaat de kunst
om voor kinderen van 7 en 8 jaar te schrijven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET HOL IN HET BOS, door C. Roodhart
60 blz. Prijs f 0,75; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Een groep kinderen logeert met hun
ouders hij de Loosdrechtse plassen. Ze richten
een club op. Piet en Wim gravn, zonder dat de
anderen het weten,, een hol. De club neemt
wraak door het hol te verwoesten.
Strekking: Je mag geen woordbreuk plegen. Als
anderen ons kwaad doen, moeten we kunnen
vergeven.
Conclusie: De leugen wordt niet achterhaald. De
grappen zijn profaan. Het berouw is niet van
harte. Meer moraliserend dan evangeliserend.
Totaal ongeschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DORA'S DEEL, door Jac. Hazevoet
61 blz. Prijs f 0,75; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek, leeftijd 11-13 jaar.
Inhoud: Dora is, omdat haar moeder in 't ziekenhuis ligt, tijdelijk met haar broertje bij een
oom en tante. Haar tante laat haar allerlei werkjes verrichten, maar door bemiddeling van haar
oom kan ze van de ijssport genieten. Ze komt in
aanraking met het „spinnewiel-vrouwtje", voor
wie ze handschoenen breit. Van het geld, dat ze
verdient, koopt ze een kerstboom om haar moeder bil haar thuiskomst te verrassen.
Strekking: Dora kan met haar tante niet goed
overweg, maar als moeder er thuisgekomen
met haar over praat en zij samen zingen, trekt
„het duiveltje van de grieven tegen tante Nella
aarzelend en langzaam weg".
Conclusie: Van de eigenlijke betekenis van het
Kerstfeest wordt niets gezegd. Kerstsfeer wordt
geschapen door sneeuw en kerstboom. Totaal
ongeschikt voor de Z.S.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

VADER EN JAAP, door Anne de Vries
124 blz. Prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Inhoud: We worden in aanraking gebracht met
een arm gezin. Vader is erg zwak. Moeder moet
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de kost verdienen. Met z'n vader gaat Jaap
vissen. Vader heeft geen hengelacte. De politie
wordt om de tuin geleid, welk denkbeeld Jaap
op het verkeerde pad brengt. Hij wil z'n moeder helpen verdienen, wat niet steeds met eerlijke middelen geschiedt. Het komt van kwaad
tot erger.
Strekking: Niet de verkeerde levenshouding van
vader en zoon, die van elkaars doen en laten
weten, brengt een ommekeer in de maatschappelijke omstandigheden, maar 't onbeperkte Godsvertrouwen van moeder. Vader wordt tenslotte
koster. Gebruik van Heer.
Conclusie: Jammer, dat er tweemaal Heer staat
inplaats van Heere. De geestelijke strijd van
Jaap wordt wat al te gemakkelijk opgelost. Overigens een fijn geschreven boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven Jan Haan
Groningen
De Catalogus van deze firma bevat nu 67 boeken en boekjes. Dit jaar werd het aantal met 20
titels uitgebreid. De uitvoering is mooi, de illustraties keurig en de omslagen fris. Ook verscheen een bundel Kerstverhalen (voor volwassenen) van Harm de Jong. Fraai gebonden met
stofomslag en artistiek geïllustreerd. Prijs f 2,05.

DUIFJES, door Agnes van Driel
32 blz. Prijs f 0,35; slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6,-8 jaar.
Inhoud: Piet en Wim zijn samen op een boerderij geweest, waar ze de duiven mochten voeren. Op weg naar huis krijgt Wim een ongeluk.
Gerrit, het zoontje van de boer, rijdt hem met
z'n fiets omver. Wim moet met een gekneusd
been rust houden. Krijgt van G. 2 duiven. Piet
laat die per ongeluk wegvliegen. Ontkent eerst,
maar bekent later en bidt met moeder om vergeving. De duiven komen terug.
Conclusie: Aardig goed geschreven verhaaltje.
Geen Kerstverhaal.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET VARKENTJE, door Joh: Elzen
40 blz. Prijs f 0,45; slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Sijmen Baas fokt clandestien twee biggen op, waarvan er een bestemd is voor de vader van Jan Flink. De landwacht neemt de varkens in beslag. Baas en Flink duiken onder.
Moeder en Jan moeten evacueren en trekken
naar Jans grootouders. Daar ontdekt Jan boer
Baas. De vrede komt en allen worden herenigd.
Conclusie: Het verhaal draait in hoofdzaak om
de verrassing die Baas op Kerstfeest 1944 bereid aan de fam. Flink. Het Kerstmysterie wordt
opgelost als een verjaringsfeest. Zeer gewaagde
godsdienstige stellingen, b.v. blz. 35: Want je
weet toch dat je in de hemel komt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
HET GEITJE VAN BERTUS
door H. S. van Mussendorp
40 blz.; Prijs f 0,45; slappe omslag; geul.; jon.

gens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 jaar.
Inhoud: Bertus, het zoontje van de timmerman,
krijgt een geitje cadeau van het zoontje van een
boer. Het geitje gaat dood, hoewel Bertus kinderlijk gebeden heeft om het behoud van het
beestje. Moeder onderwijst hem, dat onze gebeden niet altijd verhoord worden. Later krijgt
hij een ander wit geitje. Intussen zijn er nog andere belevenissen: Bertus steelt een paar pruimen van de schaal, de ziekte van vader, enz.
Bertus leest ook, dat God de gebeden vaak anders verhoort, dan wij hopen.
Conclusie: Een aardig, kinderlijk verteld, boekje, verdeeld in lettergrepen, gezellig gedrukt.
Voor onze jonge Z.S.kinderen een heel geschikt
boekje, dat spreekt over zonde en vergeving.
Bertus zoekt de schuld van het niet-verhoren
van zijn gebedje bij zichzelf. Ook geschikt om
voor te lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
WiESJE'S VERJAARDAG
door H. Hoogeveen
42 blz. Prijs f 0,45; slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Wiesje woont op een eenzame boerderij
in de polder. Haar moeder leeft niet meer. Haar
zusje Els doet de huishouding. Spoedig zal
Wiesje jarig zijn.' Maar dan wordt Els ziek.
Allerlei zorgen in huis en Wiesjes verjaardag
dreigt vergeten te worden. Ze vindt het erg
voor Els, dat ze ziek is, maar Wiesje heeft het
meest medelijden met zichzelf, Daarom „uit dat
zelf-medelijden bidt ze ook" tot de Heere. Gelukkig wordt haar verjaardag niet vergeten.
De volgende dag is meester op school jarig.
Hij vertelt dat zijn moeder gestorven is. Hij had
ook veel gebeden voor haar, maar God geeft
alleen wat goed voor je is. Nu begrijpt Wiesje
dat ze zelfzuchtig is geweest. En nu gaat ze
anders bidden.
Conclusie:. Een mooi boek voor kleinere meisjes. De schrijver laat de kleine kinderen meegaan naar de kerk. Hij laat het uitkomen, dat
het zonder kerkgaan eigenlijk geen Zondag is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DERK JAN, door S. A. Doevendans
47 blz. Prijs f 0,55; slappe omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Derk Jan doet een jongetje uit de eerste
klas voor, hoe hij tollen moet. De tol vliegt door
een ruit: de bovenmeester zegt dat hij f 2 moet
betalen. Die heeft hij niet in z'n spaarpot en
dan... vader en moeder! Een schoolkameraad
snoort hem aan noten te gaan stelen bij een
boer: hij zal voor elke noot een cent geven.
Derk Jan doet het, maar versneelt z'n broodzak
en de noten. 's Nachts droomt hij van de noten
en gilt. Dan — na veel strijd — bekent hij zijn
kwaad aan z'n ouders. Vader beweegt hem tot
schuld belijden aan God en aan de boer. De
spaarpot moet er aan voor de gestolen noten en
de ruit. Het tekort moet hij verdienen door wekelijks meesters tuin te harken. Tegen Kerstfeest
krijgt hij een dubbeltje van de oraelsternmer.
Moeder praat nog eens ernstig met hem en Derk
Jan wil zijn hart aan de Heere geven. Gebruik
een enkele keer „Heer-.
Conclusie: Aardig verteld verhaal, dat wel boeit.

Er wordt gewezen op schuldbelijdenis en gebed
om vergeving. Iets meer kon op Christus gewezen worden, door Wie de vergeving mogelijk
is. Goede paedaoogische strekking; echt kinderlijk. Illustraties konden beter.
Eindoordeel: aanbevolen.
DRIEBEEK, door Joh. Elzen
48 blz. Prijs f 0,50; slappe omslag; geïll.; jon-_
gensboek.
Inhoud: Adri gaat logeren bij van der Laan in
Driebeek, een plaatsje vlak bij de Duitse grens,
waar nogal gesmokkeld wordt. Op een wandeling in het bos verdwaalt hij, valt uit een boom
en wordt met een hersenschudding binnengedragen in het huisje van Dries... een smokkelaar.
Op een nacht komt Dries aangeschoten in huis,
achtervolgd door de douane. Adri kent de douane, zorgt er voor dat Dries niet in de gevangenis komt en als knecht werk krijgt bij boer
van der Laan.
Conclusie: Een aardig jongensboek. Gelukkig
geen dramatische en sentimentele bekering, terwijl toch duidelijk de zonde en Gods vergevende genade naar voren komt,
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ER WAREN 7 KIPPETJES
door J. W. de Vries
59 blz. Prijs f 0,55; ingenaaid; geïll.; jongensboek, leeftijd 7,-8 jaar.
Inhoud: In een stormachtige nacht wordt het
oude kippenhok achter het oude huisje van oude
Grietje in elkaar gedrukt. De zeven kippen zoeken een goed heenkomen. Het zesjarig buurjongetje Jan gaat ze opzoeken, waarbij hij allerlei wederwaardigheden ondervindt.
Conclusie:. Een neutraal boekje, op één zinnetje
na (blz. 47). Aardig verteld (á Ia v. d. Hulst?),
kinderlijk, niet kinderachtig. Er wordt in gemist
wat in een , kerstboekje voor de Z.S. mag en
moet verwacht worden. Daarom:
Conclusie: niet aanbevolen.
DE VLUCHT VAN WOLFSOOG
door Piecky de Jong
62 blz. Prijs f 0,75; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Een boeiend Indianenverhaal. Grauwe
Arend, de leider van een Indianenstam, wordt
met zijn zoon Wolfsoog door een bende Bleekgezichten overvallen. Grauwe Arend is er het
slechtst aan toe, hij valt onder zijn paard en
blijft „als dood- liggen. Wolfsoog ontkomt, ofschoon gewond. Hij wordt verzorgd door een
dokter, die hem spreekt over de God der Bleekgezichten. Grauwe Arend herstelt ook en ontmoet later zijn zoon. Wolfsoog, dankbaar voor
de redding, brengt nu zijn stam in kennis met die
God, die hem uitgeholpen heeft.
Conclusie: Een boekje met slappe religieuze
tendenzen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE RODENHORSTJES
door mej. A. D. Schipper
76 blz. Prijs f 0,95; gecartonneerd; ge111.; leeftijd 8,-10 jaar.
Inhoud: Belevenissen van de kinderen uit een
schoolmeestersgezin, aangevuld met een zen115

dingsverhaaltje en een „gewoon" verhaaltje. Het
kerkgaan wordt aangeprezen. De drie Rodenhorstjes hebben nog een broertje en een zusje
gehad, die heel jong zijn weggenomen, maar...
vader zegt: Wij hebben vijf kinderen: drie hier"
bij ons en twee bij Jezus... Dit klinkt bedenkelijk, al wordt er op gewezen, dat ook kinderen
een nieuw hart moeten hebben en bij Jezus vergeving van zonden kunnen ontvangen.
Conclusie: Er zit geen spanning in. Het zal niet
nog eens en nog eens gelezen worden.

Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE WONDERDOKTERS VAN AMERSFOORT, door Henk van Mussendorp •
81 blz. Prijs f 1,10; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-13 jaar.

Inhoud: Een rondreizend wonderdokter ontfermt
zich over een jongen van 12 jaar, die alle familie verloor door de Spanjaarden. Als de „dokter" oud wordt, gaat Jerans alleen „de boer op"
om op markten en boerderijen zijn kruiden en
dranken te verkopen. Hij komt zo in kennis met
een „potsenmaker", die een spion van Prins
Maurits blijkt te zijn. Zelf mank, kan hij niet
als soldaat dienst nemen, maar gaat nu ook als
spion het vaderland dienen. Eens, in Steenwijk, wordt hij gepakt, maar gered door een
Spanjaard, die hij vroeger van de dood redde.
Conclusie: Een mooi stuk Vad. Gesch. (1591
enz.) wordt hier interessant verweven met de
avonturen der wonderdokters. Fruins „Tien jaren" smakelijk opgedist voor onze jongens! Dit
smaakt naar meer. Gods leiding in 't leven van
mensen en volken, chr. naastenliefde en zelfopoffering worden ons geschilderd. Gezonde
spanning in 't verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen, óók voor schoolbibliotheken.

HET GEHEIM VAN DE BOSHUT
door H. Lourense
93 blz. Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Een paar jongens ontdekken in het bos
bij een landgoed een vervallen hut. Daarin
wordt later een Engelse piloot verborgen. De
vader van een der jongens verraadt de vader
van een ander, waardoor de eerste in een concentratiekamp komt. Voor z'n vrouw en kinderen wordt echter goed gezorgd. Deze vrouw
verzorgt later de verrader, als die door z'n
eigen vrienden, de Duitsers, gewond wordt.
Strekking: In dit boek wordt aan de jonge lezers
geleerd hoe wij iemand vurioe kolen op zijn
hoofd moeten hopen. Thema van het boek: heb
uw naaste lief.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE DOLLE JONKER, door H. Hof man
93 blz. Prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt eed stukje van de
strijd tegen de Spanjaarden in het Noorden van
ons land. Barthold Entens van Mentheda sluit
zich bij de geuzen aan. Hoe moeilijk was het
ook in die tijd en hoe zwaar was de strijd. Vaak
ruw en fel. Barthold Entens sneuvelt. Zijn broer
laat hem begraven in de roomse kerk van Mid-
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delstum, ondanks de bezwaren van de bange
pastoor. De laatste woorden van Entens waren,
Al hield ik mij niet altijd gelijk een christen
betaamt, zo wilde ik nochtans Christus' zaak
voorstaan en mijn vaderland dienen met mijn
lijf en bloed.
Conclusie: Als verhaal laat dit boekje, dat door
de stof, die het behandelt, boeit, zich vlot lezen,
De jongens zullen het mooi vinden. Het is ook
goed, dat onze kinderen weten van de strijd
voor de vrijheid gestreden. Maar, of het nu wel
geschikt is voor onze Kerstfeestuitdeling, betwijfelen we. De godsdienstige strekking is niet
sterk. Dit komt het duidelijkst uit in de brief,
die aan het slot vermeld wordt bij de begrafenis
van de dolle jonker. De enige troost in leven en
sterven houdt nog wel iets meer en iets anders
in. Daarom vinden we het jammer, dat we dit
boekje niet zonder bezwaar kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE TORENKLOK ZWEEG, door J. de Haan
98 blz. Prijs f 1,25; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.

Inhoud: Dit boekje vertelt van de mislukte overrompeling van Sluis. De Spanjaarden hebben
door spionnage en verraad een plan in elkaar
gezet om Sluis te heroveren. Klokslag 2 uur
in de nacht zal van twee kanten een aanval
warden ingezet. Maar de torenklok slaat niet,
omdat de oude koster, die enkele nachten bij
een kleinkind had gewaakt, vergeten was de
klok op tijd op te winden en het nu in het
donker ging doen, maar een vergissing maakte.
De slapende bezetting van Oranje krijgt nu gelegenheid de vijand nog op tijd aan te vallen en
te verdrijven.
Conclusie: Dit boekje zullen de jongens graag
lezen. Boeiend wordt de geschiedenis van de
mislukte overval beschreven. Met nadruk wordt
er op gewezen, dat het de bewarende hand Gods
is geweest, dat Sluis niet in handen van de
Spanjaarden kWam. Het is goed, dat we zo de
geschiedenis van ons vaderland leren lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE VOETBAL, door H. Hoogeveen
99 blz. Prijs f 1,25; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Klaas (14 jaar) is dol op voetballen,
vervalt in voetbal-heldenverering. Op weg naar
een Zondagmiddagwedstrijd, vindt hij de moed
om terug te gaan. Belijdt zijn schuld, ook aan
zijn ouders. Later blust hij tijdens een hevig
onweer een begin van brand in de molen. Wordt
hiervoor beloond en komt in de krant als „een
jonge held", hoewel niet als „sportheld".
Conclusie: Godsdienstige strekking zwak. Stijl
matig. Algemene strekking: een uitblinker op
het voetbalveld is nog geen held, wel duidelijk.

Eindoordeel: matig aanbevolen.
AAN DE FRONTIEREN, door H. Kingmans
110 blz. Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Een historisch verhaal, de gebeurtenissen weergevend uit het rampjaar 1672. De overtocht van de Fransen over de Rijn, mogelijk ge-,
maakt door de verrader, de veerman Jan Petersen. De verheffing van Prins Willem tot stad-.

houder, door wiens krachtig optreden het land
ontzet wordt.
Strekking: De historie van het bange jaar 1672
wordt weergegeven en het gedrag van flinke
jonge boeren voor ogen gesteld, waardoor de
vaderlandsliefde versterkt wordt.
Conclusie: Een goed boek, geschikt voor de
jongens van 12-16 jaar. Het is een leerzaam
boek, zowel in geestelijk als historisch opzicht.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE GEEST VAN DE ZWARTE HOEVE
door J. F. Stulp
172 blz. Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Menno's vader is naar Duitsland gevoerd en na de oorlog niet teruggekeerd. Menno komt nu zolang bij zijn oom op de boerderij
en beleeft dramatische avonturen. Rooie Albert
veroorzaakt bijna een spoorwegramp met oorlogsmunitie. Menno is de held. die de reizigers
redt. 't Spook op de Zwarte Hoeve blijkt een
ondergedoken S.S.er te zijn. Mede met de hulp
van Menno en z'n vrienden wordt de gevaarlijke Duitser gepakt en z'n helper ontmaskerd.
Als vader juist vóár Kerstfeest '45 terugkeert,
wordt het een blij Kerstfeest.
Conclusie: Uitermate spannend boek, de jongens
zullen het verslinden. Bij 't vertellen der kwajongensstreken zit wel de bedoeling voor het
kwaad te bestrijden. Maar... we vrezen voor
navolging! 't Boek is ons ook tè dramatisch,
de jongensstreken misdadig. We missen bij 't
sterven van Rooie Albert een wijzen op de
noodzakelijkheid van bekering. 't Boek is met
onmiskenbaar talent geschreven. De griezelige
plaat op blz. 73 en de sensationele gebeurtenissen lijken ons een gevaar voor de opgroeiende
jeugd. We hopen op iets beters van deze schr.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
RUPELIENTJE, door A. Duyser
181 blz. Prijs f 2,90; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek, leeftijd hoven 12 jaar.
Inhoud: De muloleerlinge Rudi (ook Rupi of
Ruup — en als haar moeder heel erg trots is —
Rupelientje) Haspers mag met een kinderuitzending naar Zwitserland. Voor het vertrek
maakt ze ruzie met Luut van de bakker; ze
vergeeft haar vriendinnetje met de mond, maar
niet met haar hart. In Zwitserland heeft ze haar
tegenslag, maar ook ervaart ze veel liefs en
schoons. Ze redt Pauli van de dokter uit de
rivier. Ze mag iemand uit Holland vragen op
kosten van Pauli's vader. Na veel strijd vraagt
ze of Luutje komen mag, want deze is inmiddels
ziek geworden en ze moet minstens een jaar liggen. Als ze thuis is, zegt moeder: Rupelientje.
Conclusie: Spannend meisjesboek. De strekking
is heel goed. Laat er vele meisjes met dit boek
onder de arm van het Kerstfeest komen.
Conclusie: warm aanbevolen.
DE ZWARTE MUS ALS REDDER
door Sibe van Aangium
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boek.
Inhoud: Het verhaal speelt in de Franse bezettingstijd in Friesland. Ook toen waren er al
verraders en verklikkers, die de „onderduikers"

aanbrachten. Een Friese jonker, genaamd met
zijn geheimzinnige naam „Zwarte Mus", heeft
zich tot taak gesteld om de van huis en haard
verdrevenen in veiligheid te stellen in Engeland.
Dit verhaal is eenvan zijn reddingen.
Strekking: Een zeer spannend jongensboek. Soms
gaat het bij de redding wel eens wat al te fantastisch toe, zodat een pientere jongen zal vragen: hoe kan dat nu? (Vooral het slot). De argumentatie van de schrijver, hoe een officier
tegelijk in dienst van de Fransen en in die van
de Zwarte Mus kan zijn, is heel zwak. Literair
een boek met zwakke plekken.
Conclusie: Toch zouden we dit spannende boek,
waarin een behoorlijke christelijke sfeer heerst,
onze jongens niet graag willen onthouden. Enkele woorden, uitdrukkingen en beschrijvingen
zijn te moeilijk voor kinderen. Bezwaar dat er
geen inhoudsopgave is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HENK VECHT MEE, door W. Broos
213 blz. Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: Henk Bouwens, die na een wonderlijke
tocht naar Engeland, na enige tijd als radiotelegrafist boven bezet Nederland „gedropt"
wordt, onderhoudt radioverbinding tussen de
Nederlandse „ondergrondse" en Engeland. Meermalen in groot gevaar. Na de bevrijding bij
zijn ouders terug. Soms gebruik van „Heer-.
Conclusie: Vlot geschreven, boeiend verhaal.
Hoewel niet speciaal geschikt voor Z.S.lectuur,
toch:
Eindoordeel: aanbevolen.
MEESTER MEINDERT, door H. Kingmans
234 blz. Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Dit boek beschrijft de inneming van
Coevorden in 1672 door de Munstersen en het
heroveren door het Groningse garnizoen, waarbij de schoolmeester en koster Meindert van
Thijnen zulk een grote rol speelde.
Strekking: Aankweken van vaderlandsliefde.
Conclusie: Een boek, dat twaalfjarigen en ouderen met genoegen zullen lezen. Een boek, dat
spannend en degelijk is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven N.V. W.D. Meinema
Delft
Ruime keuze uit niet minder dan 91 boeken.
Duplex-carton-omslag voor boeken van 50 en
60 cent. Gebonden boeken vanaf 75 cent. Ook
verschijnt een nieuwe bundel Kerstvertellingen,
verzameld door H. te Merwe. Omvang 160 blz.
Gebonden in geheel linnen band. Prijs f 4,25.
Voorts verschenen tal van beloningskaartjes en
platen, bijbelse bouwplaten, tekstblaadjes voor
Kerstliederen, Kerstdeclamatoria, enz.
DE DAPPERE DAAD VAN WILLEM
door A. van Hartingsveldt
39 blz. Prijs f 0,40; slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek.
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Inhoud: Gekke Willem, de onnozele zoon van
een arme weduwe, wordt door de grotere jongens van de school geplaagd. Klein Anneke van
de notaris raakt bijna onder een hollend paard.
Willem springt er voor en dikt het dier op zij.
De oude dominé grijpt het kind, Hij,bepraat met
de notaris een mooi plan: Willem krijgt een
nieuw costuum van de dominé, een nieuwe bakfiets voor zijn handeltje van de notaris. Met
het Kerstfeest zitten Willem en zijn moeder
vooraan bij de kerstboom in de kerk.
Conclusie: Een aardig verteld boekje. Dat oude
moedertje en die dominé zijn mooi getekend.
Maar 't blijft wat leeg: beloning van een flinke
daad! Voor onze Z.S. zoeken we liever iets
over schuld en genade in 't kinder- of grotemensenhart. Daarom:
Eindoordeel: heel matig aanbevolen.
RIENTJE VAN 'T KASTEEL
door Francine Onstèin
51 blz. Prijs f 0,60; slappe omslag; geïll.; meisjesboek.

Inhoud: Rientje kan 's avonds met moeder niet
• zo innig haar avondgebedje meer doen. Moeder
merkt het wel, maar weet de oorzaak niet. Rientie zelf weet het wel: omdat ze slecht kan handwerken, spijbelt ze stiekum van handwerkles.
Haar geweten spreekt wel, maar toch gaat ze
door. Voor de zendingscenten koopt ze knikkers. Tot er een brief van de juffrouw komt.
Dan belijdt ze haar zonde voor vader en moeder
en God en haar geweten wordt weer rustig.
Strekking: Als we eenmaal met het kwade beginnen, gaan we van kwaad tot erger. Door de
zonde verdwijnt de vrede uit het hart. Maar na
schuldbelijdenis wil de Heere om Jezus' wil
de vrede en rust herstellen.
Conclusie: Er zit in dit boekje wel veel leerzaams voor meisjes tot 10 jaar. Maar waar de
grondoorzaak ligt van de verkeerde daad van
het kind wordt o.i. niet duidelijk genoeg aangegeven. Daardoor is de godsdienstige betekenis helaas gering. 't Is te oppervlakkig. Wat
algemeenheden. Wat nodig is, nl. kennis van
ons boze hart en daarom hartsvernieuwing,
wordt gemist en daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.

HET MEISJE VOOR HET RAAM
door Marian van Bergen
76 blz. Prijs f .0,85; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Warlientje, een kleindochtertje van de
baron op het „grote huis", heeft haar ouders
in Indië verloren. Ze ligt ziek voor het raam en
komt zo met vier meisjes in aanraking. Die ko.
men haar geregeld bezoeken en uit de Bijbel
vertellen. De baron luistert stil mee, ook als de
onderwijzer en de onderwijzeres van de school
van de Heiland vertellen. Dit wordt ten zegen
voor Warlientje en haar grootvader. De kinderen uit de Se klas maken een poppenhuis voor
haar. Er wordt heerlijk Kerstfeest gevierd op
het buiten met de hele klas. Eindelijk is ze genezen en gaat ook naar school. Gebruik van
Heer en Here en kerstboom.
Conclusie: Dit boekje zullen onze meisjes graag
lezen; 't is aardig verteld en leerzaam. Toch
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doet het ons leed, dat we het niet zonder voorbehoud kunnen aanbevelen. De nederige geboorte van de Heiland is te zeer in contrast met
deze kerstsfeer, met boom en versieringen. Het
verhaal is wat oppervlakkig-godsdienstig. Zie
b.v. op blz. '52: „De Here Jezus (waarom niet
Heere?) kende hij (de baron) niet meer." Kende
hij Hem vroeger dan wèl?
Eindoordeel: voor onze Z.S. niet aanbevolen.

DE HOEFSMID VAN BUDA
door P. de Zeeuw J.Gzn.
98 blz. Prijs f 1,05; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek.

Inhoud: Een verhaal uit de tijd van de Hervorming. Door toedoen van smid Kapotsky komt
Matthias Dévay in de gevangenis. Als de smid
het lievelingspaard van de koning vernageld
heeft, komt hij zelf ook in de gevangenis en
juist in de cel van Dévay. Door diens toedoen
wordt hij van een ketterhater een kettervriend.
Strekking: De schrijver toont ons de moeilijkheden, die de Hervorming in Hongarije ondervond.
Conclusie: Een mooi en goed boek. De Heere
is wonderlijk van raad en groot van daad.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

ROSELIENTJE, door M. van der Hilst
123 blz. Prijs f 1,30; 5e omgewerkte druk; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: Roselientje, een weesje, loopt bij nicht
Pleun weg naar Amsterdam, naar tante Marie.
Pleun is hard voor haar, d'r man drinkt en
vloekt. Ze blijft in Amsterdam en heeft op
school grote ruzie met haar klasgenootjes. Bij
een klassetocht naar Artis speldt Ajida een
kaartje op de jas van de onderwijzer. Roselientje wordt verdacht, doch wil niet klikken.
Alida legt een briefje in de lessenaar, dat Roselientje 't gedaan heeft. De onderwijzer vertelt
van Gehazi's leugen en straf. De vo'gende morgen bekent Alida schuld na een bange nacht.
Als ze op aandrang van de ondeiWijzer vergeving vraagt, zegt Roselientje: „Ga weg, Gehazi!" Na veel strijd en gebed vraagt ze eindelijk Alida openlijk vergiffenis. Alles wordt nu
goed.
Conclusie: Een boeiend meisjesboek voor 10-13-jarigen. De worsteling om tot het elkaar vergeven te komen is spannend beschreven. De
zonde wordt scherp getekend, zowel in de
trotse Alida als in de kordate, maar stugge
Roselientje. Mooie karakterbeschrijving. Sommige bladzijden zijn wat erg „wijs" (blz. 11 en
38) voor 10-jarigen. Overigens:
Eindoordeel: warm aanbevolen.

GELUKSKIND, door Ina van Veen-v. d. 'Vlis
138 blz. Prijs f 1,90; 2e druk; gebonden; geïll.;
meisjesboek, leeftijd 16-19 .jaar.
Inhoud: Lottie is een vrolijk en levens!ustig
meisje, die op de kookschool in Rotterdam nogal
eens grappen uithaalt. Ze komt in den Haag bij
haar getrouwde zuster. Daar komt ze in aanraking met de fam. Huygenstein. Door moeilijke
gezinsomstandigheden wordt ze kinderjuffrouw.
Haar moeder sterft en zij wordt ziek. In den
Haag bij haar zuster komt ze om op te knappen.

Strekking: Lottie wordt gelukskind genoemd,
maar zij wordt dit door een moeilijke weg. Het
belijdenis doen is nogal oppervlakkig. De godsdienstige inhoud is niet zo sterk.
Conclusie: Een boek voor oudere meisjes, niet
geschikt voor uitdeling op de Z.S. Voor een
chr. leesbibliotheek geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

EEN GEWOON MEISJE EN TOCH...
door A. Romijn
144 blz. Prijs f 2,25; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 1216 jaar.
Inhoud: Bertie Nieboer, leerlinge van de ulo,
heeft niet veel zin in leren. Ze spijbelt om een
niet gekende aardrijkskundeles, wat heel wat
moeilijkheden oplevert. Ze logeert bij oom Anton en maakt kennis met een meisje, dat jarenlang ziek is en Bertie leert leven voor anderen.
Strekking: In kinderlijke bewoordingen wordt
egoïsme aangewezen en de weg ter bestrijding:
de Goede Herder draagt het zwaarste. Bertie
wil verpleegster ~den en leert de eerste lessen van de geduldige Mien en een zieke onderwijzeres. De strijd èn de bron van kracht worden kinderlijk eenvoudig aangegeven.
Conclusie: Een geschikt meisjesboek. Zonder
bepaalde diepgang, toch niet oppervlakkig. Over
karakterfouten wordt niet heen geleefd, maar
de weg gewezen ter verbetering: gebed en volharden, ook al kost dat opofferingen. De moeilijkheden van Bertie worden goed uitgewerkt.
Eindoordeel: aanbevolen.
DAAN MULDER HOUDT VOL
door A, van Flartingsveldt
152 blz. Prijs f 2,25; gebonden; geïll.; jongens-,
boek.
Inhoud: Daan Mulder, zoon van een tuindersknecht, kan goed Ieren. Hij wil graag naar de
H.B.S. Zijn vader kan dit niet betalen. Tot
overmaat van ramp wordt zijn vader ziek. Daan
is erg weerspannig. Maar hij overwint zichzelf,
gaat vrijwillig van school af en neemt het werk
van zijn vader waar. Doordat zijn vader herstelt en een goede betrekking krijgt, kan Daan
toch naar de H.B.S.
Strekking: Kan God nog wonderen doen? Daan
zegt: neen. De Heere zegt: ja. Als wij eerst
maar eenswillend geworden zijn met Zijn heilige wil.
Conclusie: 't Boek wordt wat ontsierd door de
woorden „stom en stommerd". 't Geloof is hier
en daar wat erg gemakkelijk, toch ligt er een
goede grondslag in. 't Is vlot geschreven. Boeit
van begin tot eind. En heeft een nuttige geestelijke strekking voor jongens van 10-14 jaar.

Eltibattlèát warm aanbevolen.
DE GEHEIME SCHAT DER OSSAGA'S
door A. van Hulzen
190 blz. Prijs f 2,90; gebonden; •ge'ill.; jongens-

en meisjesboek, leeftijd 11-45- jaar.
Inhoud: Het kiezen der opperhoofden van een
Indianenstam der Ossaga's, de proeven die deze
moeten afleggen; de geheime schat, die door het
gevluchte hoofd Grijze Wolf wordt verraden
aan enkele blanke gelukzoekers, de diefstal van
de schat, de strijd om die terug te winnen, vormen de inhoud. Daar tussendoor de aanraking

met het Christendom. Verklaring van vreemde
woorden was gewenst. Gebruik van Here en
kerstboom.

Conclusie: Leerzaam boek, dat ondanks alle
spanning de armoe tekent van het heidendom.
Jammer van de kerstboom, die nodig schijnt ook
voor deze kinderen.
Eindoordeel: Als kerstboekje niet aanbevolen.

HET GEHEIM VAN DE OUDE TOREN
door A, van Hulzen
250 blz. Prijs f 3,25; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Jan en Kees zijn vrienden, doch raken
van elkaar verwijderd door het heimelijk klimmen in de toren, waar Kees bijna verongelukt.
Later wordt de oom van Jaap van diefstal beschuldigd en Kees' vader van brandstichting.
Wanneer Gijs door een val van het paard bijna
verongelukt en Jan Kees weet te redden door
het paard te grijpen, zonder zelfs aan eigen levensgevaar te denken, wordt alles weer goed.
Strekking: Nooit blijven lopen met onbeleden
kwaad, daar wordt men van binnen hard van.
Vertrouwen op God wordt nooit beschaamd.
Conclusie: E'en prachtboek! Een mooi spannend
jongensboek voor de hogere klassen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET AVONTUUR VAN JOOST EN
MARIJKE, door C. H. Meerburg
24 blz. Prijs f 0,25; slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: Joost en Marijke rijden stilletjes met een
auto mee. Ali de chauffeur het merkt, laat hij
ze naar huis lopen. Maar dit ging niet zo eenvoudig. De politie brengt hen thuis.
Conclusie: Dit boekje laat zich vlot lezen. Maar
een strekking, die we toch zo graag in dit soort
boekjes zouden willen hebben, zit er nu niet bepaald in. Het godsdienstige komt hierop' neer,
dat aan het eind gebeden. wordt. De houding
van de chauffeur kan nu niet bepaald tot een
voorbeeld voor de ,kinderen gesteld worden. En
de politieman doet een beetje dienst als boeman.
In deze geest moeten we onze kinderen toch ook
niet opvoeden. Het is wel bruikbaar, maar zonder reserve kunnen we het toch ook weer niet
aanbevelen.
Eindoordeel; matig aanbevolen.

VAN EEN APPELTJE, DAT NIET GEPLUKT WERD, door joke Dijkshoorn
36 blz. Prijs f 0,40; slappe omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Bartje wil een appel plukken. Maar
door een gemene streek mislukt zijn plan. liet
ergste is daarbij, dat een bus met melk omrolt.
Maar Bartjes vader zorgt ervoor, dat de schade
vergoed wordt.
Conclusies De schrijfster heeft eerst nog al wat
moeite om op gang te komen. Dan vertelt ze wel
aardig van Bartjes inspanning om die appel
machtig te worden. Maar het is stelen. Dat
leert Bartje ook inzien. Voor zijn zonde vraagt
hij om vergeving. Het is wel bruikbaar, Zo nu
en dan zit er ook wel spanning in. Toch zouden
we liever iets beters hebben. Maar voor de
kleinsten is het niet gemakkelijk iets goeds te
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krijgen. Onder dit voorbehoud kunnen we het:

Strekking: Een degelijk boek, dat niet nalaat

Eindoordeel: nog wel aanbevelen.

indruk te maken. Het heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van de vrijheid der negerslavernij. Eenmaal het woord Heer gebruikt.
Conclusie: Een boek dat met graagte gelezen
zal worden. Aandoenlijk beschreven. De godsdienstige strekking kon belijnder zijn, nochtans:
Eindoordeel: warm aanbevolen.

ZILVERVOSJE, door Rie Smaal-Meeldijk
69 blz. Prijs f 0,85; gebonden; geïll.; meisjesboek.

Inhoud: July (bijnaam Zilvervosje) neemt, om
zich groot te houden tegenover haar vriendinnen, geld uit moeders portemonnaie. Ze is er
echter niet gelukkig onder en probeert het weer
goed te maken door later het geld stilletjes terug
te geven. Maar pas na de moeilijke bekentenis
en het samen met moeder bidden wordt alles
weer echt goed.
Conclusie: Goed geschreven, vlot verhaal met
goede strekking. Goede illustraties van Adri
Alinds.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

APPIE BONGERS
door N. W. van Diemen de Jel
78 blz. Prijs f 0,85; 2e druk; gebonden; geïll.;
jongensboek.

Inhoud: Appie Bongers gaat 's morgens voor
schooltijd stilletjes bij het nieuwe circus kijken,
hoewel hij weet dat vader en moeder dit niet
willen. Gevolg: allerlei narigheid, waaruit hij
zich eerst redt door de waarheid te verzwijgen.
Alles komt echter uit en pas als de schuld zowel voor God als voor vader en moeder beleden is, wordt alles weer goed.
Conclusie: Boeiend boek voor jongens van 10-12 jaar. Goede illustraties van Jan Lutz.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE DOORZETTERS, door Nelly v. Dijk-Has
118 blz. Prijs f 1,90; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Het gezin van Rensburg leeft heel oppervlakkig. De ouders worden genodigd door
een broer van de vader op een partij in Parijs.
De kleine Bennie komt tegen de zin van de
vader bij zijn oudste broer Herman. Deze wil
niet op de partij aanwezig zijn, omdat hij van
christelijke levenswandel is. Tenslotte is Bennie
de oorzaak, dat er een hele verandering komt in
het gezin van Rensburg.
Strekking: Er zit een goede strekking in dit
boek. Gods wegen zijn wonderlijk. Door een
jongen van bijna zes jaar werkt de Heere wonderlijk. Ook de godsdienstige strekking is vrij
goed.
Conclusie: Vader en zoon zijn beiden doorzetters. Een mooi en degelijk boek, dat ons tekent
hoe het moet zijn in een christelijk gezin. Geschikte kerst-evangelisatielectuur. Het is niet
zonder gevoel geschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE HUT VAN OOM TOM
door H. Beecher-Stowe
Opnieuw verteld door Frieda van Felden
124 blz. Prijs f 1,30; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek; 4e druk.
Inhoud: Een verhaal, dat ons vertelt van de slavernij in Amerika. Oom Tom moet veel doormaken. Onder alles is hij geduldig en beschaamt
als christenneger vele blanken. Hij sterft met een
gebed voor zijn vijand.
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DE WANDELMARS, door A. Koster
106 blz. Prijs f 1,15; gecartonneerd; geïll.; jongensboek.
Inhoud: De zesde klas zal meedoen aan een
wandelmars. Dick, een geniepige treiter, wiens
moeder weduwe is, kan de kosten niet betalen.
Hij plaagt de jongens, vooral Wim en Jan op
allerlei wijze. Hij wordt dood verklaard en er
ontstaan verschillende nare verwikkelingen.
Door tussenkomst van Wims vader komt alles
goed en Dick leert zijn slechtheid inzien.
Strekking: Wraak nemen is slecht. Wraak nemen van allen tegen één is bovendien laf. Gods
Woord leert ons anders en beter. We moeten
kunnen vergeven, die tegen ons misdrijft, gelijk
God vergeeft degene, die zijn zonden belijdt en
laat.
Conclusie: Prettig, degelijk jongensboek.
Eindoordeel: aanbevolen.

TOONTJE KETELLAPPER
door Annie Vreeland
110 blz. Prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Toontje, een gewiekst straatboefje, slaat
zich handig door al z'n moeilijkheden heen. Zijn
vader, een eerlijke, hard werkende communist,
slaat hem half dood, omdat hij in de buurt van
de rijke kapitalisten om geldelijke steun heeft
gevraagd voor zijn zieke broertje. Zuster Dora
bezorgt het gezin een kinderbijbel. De arme
Kitty, een vriendinnetje, sterft in vrede met God.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

VAN EEN STUITER EN EEN SNEEUWBAL, door C. N. v. d. Berg-Akkerman
47 blz. Prijs f 0,50; slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Onder schooltijd speelt Hans met een
knikker. De juffrouw neemt die af. Na schooltijd pakt Hans hem stilletjes weg. Ook verscheurt hij een briefje van de juffrouw. Hij gooit
een ruit van een auto in, durft niet in huis en
valt in 't schuurtje in slaap. Daar vindt vader
hem en dan bekent hij alles. De kerstboom terloops vermeld.
Condusim De bedoeling is, aan te tonen dat
men beter doet, verkeerde daden dadelijk te bekennen. Het doel wordt min of meer gemist
door de saaie manier van schrijven.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

EEN HOLLANDS MEISJE IN EEN
ZWITSERS DORP, door Christina Koster
23 blz. Prijs f 0,25; slappe omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 6,-8 jaar.
Inhoud: Fietje, het dochtertje van een kapper
uit Rotterdam, moet voor haar gezondheid naar

Zwitserland. Moeder brengt haar kindje weg.
Fietje wordt in Zwitserland goed verpleegd en
als het Pinksteren is, komt ze weer hersteld in
het ouderlijk huis terug.
Conclusie: Een prachtig boekje. Wat echt wordt
de moeilijke taak van moeder getekend, als deze
haar kindje moet wegbrengen, doch niet sentimenteel. Taal en stijl zijn keurig!
Eindoordeel: warm aanbevolen.

MOOIE FLUITJES, door K. S. Pomp
23 blz. Prijs f 0,25; 3e druk; slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, 6-9 jaar.
Inhoud: Op school komt de zendeling met de
zendingskist om over zijn werk te vertellen.
Geert en Harm samen krijgen een stuiver mee.
Geert kan de verleiding niet weerstaan voor _
ieder een fluitje te kopen voor een cent en dan
drie cent aan de zendeling te geven, maar Harm
loopt weg: de Heere ziet het. Het gebeurt niet,
gelukkig. Geert voelt, dat hij een zondig hart
heeft.
Conclusie: Op alleraardigste wijze is in dit boekje het Evangelie van schuldvergeving samengevlochten met een eenvoudig gebeuren uit het
kinderleven. Dit is nu een aardig boekje voor
ons doel. Het is in lettergrepen gedrukt, heeft
vriendelijke plaatjes en is geschreven op kinderlijke toon.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HANSJE, door K. S. Pomp
24 blz. Prijs f 0,25; slappe omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 7-8 jaar.

Inhoud: Hansje speelt de hele dag in de tuin.
Moeder is uit. Maar Hansje kan zijn bal niet
meer vinden. Ze zoeken overal. Het meisje helpt
mee. Maar het lukt niet haar te vinden. Na het
eten gaat hij weer zoeken. En nu bij de sloot.
Maar dat mocht hij niet. Eindelijk vindt hij de
bal. Maar nu is hij bedroefd, want Hansje is
ongehoorzaam geweest. Als moeder thuiskomt,
brengt ze een auto voor hem mee. Maar Hansje
huilt. Voor hij naar bed gaat, bekent hij alles
aan moeder. Dan bidden ze samen, als moeder
hem van de Heere Jezus verteld heeft.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes met een goede strekking. Ook het godsktitts5ke komt tot zijn recht. En dit is, hoe
moeilijk dit ook voor schrijvers wezen mag, van
grote betekenis.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

GEHOORD - GEHOLPEN, door H. te Merwe
24 blz. Prijs f 0,25; 6e druk; slappe omslag;
geïll.; jongensboek.
Inhoud: Verhaald worden in dit keurig uitgevoerde werkje lotgevallen uit het schippersleven. Tijdens een storm moet het anker op de
rivier worden uitgeworpen, waarbij de schipper
een ongeluk overkomt. Zijn knechtje gaat met
de roeiboot een dokter halen aan de wal. Steunend op het gebed wordt deze taak volbracht.
Conclusie: Levendige beschrijving! De macht
van het gebed komt hier goed in uit. Geschikt
voor jongens van 10-12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET KERSTFEEST VAN DE BUNZINGJAGER, door Jan van Groningen.
28 blz. Prijs f 0,35; slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: Tineke van de meester heeft twee konijnen gekregen. Tegen Kerstfeest zouden ze geslacht moeten worden. Maar dat kan Tineke
niet over haar hart verkrijgen. Wat wil echter
het geval? Ze worden op een nacht gestolen.
Tineke's vader komt echter op de gedachte,
wanneer hij in de stad is, ook op de markt te
.gaan kijken. En werkelijk, hij vindt ze. Vader
komt er achter, van wie de koopman ze heeft.
Karst, de oude bunzingjager, heeft ze gestolen.
Vader ee. Tineke brengen de oude man een bezoek. Het is een echte stakkerd. Hij is ziek bovendien. Ze doen hem goed. Karst heeft er geen
rust onder, c'at hij die konijnen gestolen heeft.
Op zijn ziekbed, waar Tineke, door hem geroepen, vertelt van de Heere Jezus, komt hij tot
bekering. En zo gaat hij op zijn oude dag nog
'naar de kerk.
Conclusie: Een boekje met een zeer goede strekking. Tineke doet goed evangelisatiewerk door
de blijde boodschap aan die arme stákkerd te
brengen. Daar is genade voor de grootste der
zondaren. Toch vragen we ons af: Is Tineke
niet al te idealistisch getekend? We moeten,
ouk in Zondagsschoolboekjes, met beide benen
in de werkelijkheid staan. De versiering met
groen en hulst op Kerstfeest bevalt ons maar
matig.
Eindoordeel: aanbevolen.

MARTIENTJES VERLANGEN
door P. A. de Rover
24 blz. Prijs f 0,25; 5e druk; slappe omslag;
geïll.; meisjesboek, 8-12 jaar.
Inhoud: Martientje is een schipperskind. Als ze
acht jaar is, gaat ze naar de Schippersschool.
Helaas, de crisis maakt er een einde aan. Dat
is een hele teleurstelling in haar leven. Dan
komt er een schippersdominee op bezoek. Druk
wordt er gepraat over de armoede van de
schippers. Maar de dominee hoort ook over
Martientjes teleurstelling. Door zijn bemiddeling kan ze gratis een jaar weer naar school.
Maar nu Martientje gehoord heeft van de armoede onder andere schippers, wil ze het geld
liever daarvoor besteden. Ze wil een offer brengen. Maar dat behoeft niet. In de Kerstnacht
knielt een in-gelukkig Martientje op de plecht
van het schip om de Heere te danken voor dit
onverwachte geluk.
Conclusie: Een prachtboekje van de bekende
schrijver. Met genoegen hebben we het gelezen.
Het is degelijk van inhoud. De auteur blijkt met
het schippersleven goed bekend te zijn. De
strekking is goed. Martientjes bereidheid om
een offer te brengen, is mooi getekend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

KEES, door Joh. van Hulzen
28 blz. Prijs f 0,35; slappe omslag; geïll.; jongensboek, 7-8 jaar.
Inhoud: Het verhaal speelt zich af op Java.
Kees z'n hond, die mee ging winkelen, verdwaalt. Maar na een poosje bij een ander geweest te zijn, ontmoet hij weer zijn vroegere
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baas. Kees natuurlijk blij. En dankbaar jegens
God.
Conclusie: Voor de kleintjes een aardig verhaaltje. Het boekje is goed gedrukt. De tekeningen zijn geslaagd. Het is echt kinderlijk geschreven. Het godsdienstige element is niet sterk.
We hebben grote behoefte aan dergelijke boekjes, maar dan met een pittiger, kinderlijk godsdienstig leven.
Eindoordeel: aanbevolen.
BIJ OOM EN TANTE, door K. S. Pomp
32 blz. Prijs f 0,35; 4e druk; slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, 6,-9 jaar.
Inhoud: Kees, die met vader en moeder bij oom
en tante op bezoek is, plukt bloemen en dat
mag niet; hij maakt theevlekjes op het tafelkleed
en dat mag ook niet; hij gooide een bloempot
om en ook dat is niet geoorloofd. Hij kruipt
van angst in bed; wordt eindelijk gevonden.
Hij belijdt zijn kwaad en alles komt goed.
Conclusie: Een vlot verteld verhaaltje. De godsdienstige strekking is echter oppervlakkig. Er
wordt over de dienst des Heeren op onwezenlijke wijze gesproken met de kleine Kees. Het
boekje is mooi uitgevoerd.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
POM'S PRETTIGE DAG
door Frieda van Pelden
35 blz. Prijs f 0,40; 2e druk; slappe omslag;
geïll.; meisjesboek, 6.-8 jaar.
Inhoud: Pom krijgt bezoek van Gert om in de
zandbak te spelen. Poms moeder wordt jarig
over een paar dagen en nu zegt Gert, dat Pom
ook voor een cadeau moet zorgen. Het cadeau
wordt... aardappelen, want moeder had juist
gezegd geen goede aardappelen meer te hebben.
Zij scharrelen wat aardappels bij de buren op.
Moeder vindt het plan toch wel een beetje dom.
Ze brengen de aardappelen terug en met limo-.
nade en gebak wordt het toch een prettige dag.
Conclusie: Het valt ons weer op, hoe Adri Alindo met haar grappige plaatjes een klein boekje
tot iets moois weet te maken. Niet weinig draagt
daartoe bij de heldere letter, waarmee dit boekje is afgedrukt. Wat het verhaal betreft, het is
kinderlijk van toon, maar vrijwel neutraal. Daarom voor ons doel weinig geschikt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET WITTE HONDJE, door Jan Knape Mz.
43 blz. Prijs f 0,40; 2e druk; slappe omslag;
jongensboek, 7—,8 jaar.
Inhoud: Bij Kobus v. d. Plas, een oud, afgeleefd, alleen wonend, bijna kinds mannetje, is
een hondje komen binnenlopen. Dat hondje wil
hij graag houden. Het luisteren naar de omroeper vertelt hem van wie het hondje is. Na
veel innerlijke strijd brengt de oude man het
beestje naar „Het witte Huis". Evert, een van
de logétjes, is erg blij. Op raad van grootvader
staat Evert tenslotte het diertje aan de eenzame
oude af.
Strekking: De strekking van het verhaaltje is,
dat offeren blijdschap geeft als we bedenken
dat de Heere ook Zijn Zoon heeft gegeven als
een offer voor zondaren. Sommige gesprekken
en gedachten lijken ons wat onnatuurlijk. Jam-
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mer dat er op blz. 24, 25 en 27 enkele hinderlijke druk- en taalfouten voorkomen. Het offeren Gods in verband gebracht met het offerer
van een handje lijkt wel wat gezocht. Het verhaaltje zal wel boeien.
Eindoordeel: aanbevolen.
ONDER ZEEROVERS
door H. Henszen Veenland
47 blz. Prijs f 0,50; 4e druk; slappe omslag:
geïll.; jongensboek, 10-14 jaar.
Inhoud: De „Polaris", een passagiersschip, wordt
in de Chinese wateren door zeerovers aangeval
len; de passagiers worden gevangen genomen
en meegevoerd. Als geen hoge losprijs voor hen
betaald wordt, zullen ze gedood worden. De
regering zendt een oorlogsschip naar het zeeroversnest. De hoofdman der Chinezen wijsi
Zendeling Biele aan, om met de commandant
van het oorlogsschip te gaan onderhandelen
over de losprijs. Dat betekent voor de zende
ling de vrijheid. Hij laat in zijn plaats Howard
gaan, de ongelovige planter, die de zendeling
zo minachtend heeft behandeld. De gevangener
worden uit de handen van de zeerovers bevrijd
en Howard leert nu, dat degene, die zich in
Christus geborgen weet, voor de dood niet behoeft te vrezen.
Conclusie: Uitnemend voor onze kinderen geschikt. Geen bont allerlei van onmogelijke avonturen, maar een in rustige trant vertelde geschiedenis. Het is typografisch zeer goed verzorgd.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE VERSTEKELING, door S. v. d. Berg
48 blz. Prijs f 0,50; slappe omslag; 2e druk
geïll.; jongensboek, 10.-14 jaar.
Inhoud: 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 Amsterdamse boot terug. Berouw over ver,
keerde daad. Het berouw is echt. Godsdienstige
strekking goed.
Conclusie: Vlot verteld. Het kwaad getekend
als zonde tegen God. Geen verhaal rondom het
Kerstgebeuren.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JAN VERMEER, door D. v. d. Stoep
51 blz. Prijs f 0,50; Se druk; slappe omslag;
geïll.; jongensboek, 10-15 jaar.
Inhoud: Jan gooit, wanneer hij naar 't dorp gaat
om boodschappen te doen, een ruit in bij boer
Bakker van „Rusthof". Een baby wordt door
de glasscherven gewond. Arie van de woonschuit — een kleine marskramer — weet op
handige wijze er achter te komen wat er gebeurd is. Voor wat, hoort wat. Arie moet een
kwartje hebben. Jan geraakt nu nog meer in de
knel, is erg onrustig. Ook Arie voelt zich schuldig, geeft 't kwartje aan Tjitse, de knecht. Die
zal 't stiekum aan Jan geven. Tijdens zijn zwerftocht (met Arie eerst) door een onweer overvallen. Komt tot andere gedachten, zal alles
gaan vertellen. Redt bij de verzakte brug Bakker.
Conclusie: Een heel mooi verhaal. Er zit spanning in. Het godsdienstig element is echter wel

zeer gering. Wat wel jammer is, want daardoor
kunnen we het voor onze Z.S. slechts matig
aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TOEN GO BIJ OOM EN TANTE WAS
door J. H. Huisman-Schippers
53 blz. Prijs f 0,60; 2e druk; slappe omslag;
geïll.; meisjesboek, 9-11 jaar.
Inhoud: Go's vader moet voor zaken naar Indië
en daar moeder gestorven is, moet Go gedurende die tijd haar intrek nemen bij oom en tante.
Annie, het nichtje van Go, heeft het niet erg op
deze begrepen. Deze leest stiekum brieven van
Go, die ze van vader heeft ontvangen en scheurt
een mooie vreemde postzegel stuk, die Go van
neef Herman heeft gekregen. De ziekte van Go
brengt verandering in de nare houding van
Annie tegenover haar nichtje. ,Bovendien heeft
het niet aan ernstige waarschuwingen van haar
ouders ontbroken. Als Go eindelijk met haar
vader, die haar is komen halen, naar Indië vertrekt, valt het afscheid nemen allen, niet het
minst Annie, zwaar.
Conclusie: Een aardig, vlot geschreven boekje
met goede illustraties en op keurige wijze uitgevoerd, dat we voor onze Z.S. aanbevelen.
Conclusie: aanbevolen.
EEN VRESELIJKE AVOND, EN TOCH...
door P. A. de Rover.
59 blz. Prijs f 0,75; 3e druk; gebonden; geïll.;
jongensboek, 9.-12 jaar.
Inhoud: Gert komt thuis met vacantie. Zijn
broertje ligt ziek op bed. Als hij 's avonds een
boodschap voor zijn vader moet gaan doen,
komt hij zijn kameraden tegen. Zij maken een
plannetje om een touw over de weg te spannen
en voorbijgaande mensen te laten schrikken. Dit
gebeurt ook inderdaad. Iemand gaat voorbij en...
valt. Dat was Gert z'n zusje, die naar de dokter moest. Gert merkt het en loopt dan weg, de
anderen ook. Gert wordt door de politie gepakt
en opgesloten in de „nor". Hieruit weet hij te
ontsnappen. Hij bekent later zijn gemene streek
en belooft nooit meer zo iets te zullen doen.
Onder de indruk hiervan gaan ze Kerstfeest
vieren.
Conclusie: Een echt jongensboek met een zeer
leerzame strekking. De Kerstfèestviering had wel
iets meer uitgewerkt kunnen worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
FRITS, door Jan van Groningen
60 blz. Prijs f 0,60; slappe omslag; 4e druk;
geïll.; jongensboek, 8-12 jaar.
Inhoud: Frans Hofman is Groninger arbeidsjongen, die goed leren kan. Zijn vader werkt bij
boer Hania, die, als Frits van school af is, hem
op de boerderij wil nemen. Maar God leidt alles
anders. Frits bemerkt op zekere dag dat er een
veulen van boer Hania in de sloot zit. Later
hoort hij hoe twee dieven afspreken 's nachts
bij Hania in te breken. Frits deelt hun plan mee
aan zijn vader en nu worden maatregelen genomen om ze te pakken. Nog diezelfde nacht
worden beiden ingerekend. Hoewel Hania eerst
niets wilde weten om Frits te laten studeren, is
zowel het gesprek van de meester en deze voor-

vallen middel, dat de boer zich gewonnen geeft.
Strekking: Een bijzonder mooi jongensboek. Als
uit het leven gegrepen. De gedachte, als zou dit
boekje pasklaar zijn gemaakt, is ongegrond. Het
is echt een verhaal met een nuchtere kijk op de
dingen. De godsdienstige strekking is niet overwegend, maar toch treedt ze gedurig naar voren.
Frits bad in stilte om zijn hartewens in vervulling te mogen zien gaan.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE TIMMERMAN VAN ZERBST
door P. de Zeeuw J.Gz.
61 blz. Prijs f 0,75; 4e druk; geill.; jongens- en
meisjesboek, 10-42 jaar.
Inhoud: Een eenvoudig verhaal, ons vertellende
de gang der Hervorming in de Duitse steden.
De timmerman van Zerbst treedt moedig tegen
de aflaathandel van Tetzel op en trotseert alles
terwille van de waarheid. Verbannen wordt hij
uit Zerbt om zijn moedig optreden en zijn openlijk getuigen voor Luther en de Hervorming.
De Heere is echter met het gezin. Op wonderlijke wijze komt hij te Waldbach, waar hij woning, werk en brood vindt. Zijn grootste vijand
uit Zerbst om zijn moedig optreden en zijn openWaldbach bij hem verpleegd en dit leidt er toe.
dat hij weer in ere hersteld wordt.
Conclusie,: De taal is eenvoudig. Het boekje laat
zich goed lezen en is boeiend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE WITOOG, door M. C. Capelle
66 blz. Prijs f 0,85; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Zendeling Paton werkt op de Nieuwe
Hebriden. Moet vluchten. Na 7 jaar keert hij
terug op een eiland in de buurt. Heeft dan succes. Vooral na het graven van een put. Tenslotte dringt ook op het eerste arbeidsveld het
evangelie door. Moeiten en tegenslagen van een
zendeling worden beschreven.
Conclusie: Een aardig boek. Wel leerzaam, maar
de geestelijke strekking is maar zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.
TOEN DE SCHUIT LAG INGEVROREN
door H. te Merwe
62 blz. Prijs f 0,85; 8e druk; gebonden; geïll.;
jongens- en meisjesboek, 11-13 jaar.
Inhoud. Door de strenge vorst was Brand, de
turfschipper, gedwongen ligplaats te nemen te
Dinteloo. Jelle, zijn zoon, kwam toen terecht op
een ijsbreker. De havens van Rotterdam moesten opengehouden warden. Zo kwam Jelle voor
het eerst in de grote stad, met al haar verleiding.
Jelle heeft dat ondervonden, doch in Gods kracht
mocht hij haar wederstaan, ja zelfs was hij een
krachtig getuige in dat ogenblik, waarin Brandsma de spot dreef met Gods Woord. Zijn optreden verbrak de vriendschapsband met Schoofs,
zijn bootsmaat, door wiens toedoen hij in de
verleiding was gebracht.
Conclusie: Dit boekje hebben we met veel genoegen gelezen. We kunnen niet anders zeggen,
dan dat het goed, boeiend en schriftuurlijk is.
En wat wij het mooiste vinden: Het is eenvoudig en echt geschreven. Heel geen flauwe romantische verhalen er in. Dit is nu juist wat we
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voor onze jongens nodig hebben. De jeugdige
lezers kunnen nog veel van Jelle leren. Het uiterlijk is goed verzorgd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DRIE OP EEN SCHOTS, door K. Norel
65 blz. Prijs f 0.85; 2e druk; Jongensboek 10.13 jaar.
Inhoud: Drie jongens uit Durgerdam zijn dikwijls aan de haven, waar ze elkaar bang maken voor het Zuiderzeevrouwtje. Als de winter
komt, houden de jongens een wedstrijd op de
schaats, waarbij de burgemeester tegenwoordig
is. Kees Deal komt, door de schuld van Henk,
te vallen en is bewusteloos. Dral gaat uit vissen op het ijs en Kees staat er bij te kijken.
Plotseling raakt het ijs los. Tien dagen drijven
ze rond en worden dan gered. Vader Deal sterft
aan de gevolgen.
Conclusie: Een boekje, waar we niets dan goed
van kunnen zeggen. Het kinderlijk geloof van de
eenvoudige visser is, als de nood zo hoog is
gestegen, op aangrijpende wijze getekend. We
wensen het in handen van vele jongens.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
DE WIJNBOER VAN SINT VICTOR
door P. de Zeeuw J. Gzn.
83 blz. Prijs f 0,95; 2e druk; geïll.; jongens- en
meisjesboek; 11-14 jaar.
Inhoud: De wijnboer van St Victor (Jean Cavier) was de Hervorming toegedaan. Dat was
gevaarlijk, want koning Frans I van Frankrijk
deinsde voor geen gruweldaden terug. De ketters moesten uitgeroeid worden. Cavier bezocht
ook de verboden vergaderingen der ketters, was
ook in het bezit van een Nieuw Testament. Op
een van die vergaderingen maakt hij kennis met
Johannes Calvijn. Meerdere malen heeft hij hem
nog ontmoet, doch in Parijs. Eindelijk brak ook
voor Cavier de tijd aan om huis en hof te verlaten. Door tussenkomst van Calvijn krijgt Cavier op het landgoed van een hertog arbeid.
Na een verblijf van een paar jaar brak voor Cavier en zijn gezin de blijde dag aan, waarop zij
weer terugkeerden naar hun huis en hof. De
vervolgingswoede was zeer gematigd geworden.
Conclusie: Een kostelijk boek vol leven, boeiend
en degelijk. Een goed boek voor onze jeugd,
hoewel ouderen er ook met genoegen in zullen
lezen. De uitvoering is af.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARGJE WIL EEN FIETS, door G. Mulder
85 blz. Prijs f 0,95; gebonden; 3e druk; geïll.;
jongens- en meisjesboek; 11-13 jaar.
Inhoud: Margje, kind Van arme arbeidersmensen, wordt dienstbode bij boer Walda. De boer
en zijn vrouw zijn goed voor Margje. Ze beleeft daar enkele ruzietjes. Ze heeft echter een
grote begeerte: een fiets. Moeder wil echter niet
toestaan, dat ze een fiets koopt. Ze doet het nu
stilletjes van opgespaarde fooien. Dat geeft haar
geen rust en nu gaat ze er stilletjes van door
met de fiets. Dat brengt onrust bij de boer en
bij Margjes ouders. Men gaat zoeken en vindt
haar. Ze heeft nu berouw en alles loopt goed
af.
Conclusie: Een boekje, dat wel boeiend is ge-
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schreven, maar ons bevredigt het niet. Het
godsdienstige element is er wat bijgehaald. Aan
het eind wordt iets gezegd over bidden en zon.
den belijden aan God.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
SITI, HET WAROENGMEISJE
door Tine Schoonevelt
86 blz. Prijs f 0,95; gebonden; geïll.; 4e druk;
meisjesboek 11-13 jaar.
Inhoud: Siti is het meisje uit de waroeng. Zij is
een trouwe hulp voor haar moeder, die eten
kookt en koffie schenkt, ook voor de arbeiders
van de suikerfabriek. Siti brengt wel eens ijs hij
Mevr. de Lange, wier man ook op de suiker.
fabriek werkt. Maryam, de moeder van Siti,
wordt door een auto aangereden. Ze wordt naar
het ziekenhuis gebracht en sterft. Siti zal nu de
waroeng waarnemen en dat gaat goed. Joesoep,
haar vader, werkt niet veel. Hij trouwt va
met een andere waroenghoudster. Een vrouw,
waar Siti niet veel mee op heeft, omdat ze weet,
dat het geen goede vrouw is. Ze verkoopt Siti
aan Ibrahim voor f 50,—. Siti ontvlucht en
wordt bij Mevr. de Lange als pleegkind aangenomen.
Conclusie: Een mooi boekje. Het leven der Mohammedanen en de moeilijkheden om het tot
Christen te brengen, worden duidelijk beschreven. Siti heeft een gesloten karakter, maar er
gaat meer in haar om dan gedacht wordt. Als
ze haar Heiland kent, heeft ze geen bezwaar in
Indië te blijven. Mooi zendingsverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE STILLE, door K. S. Pomp
86 blz. Prijs f 1,05; gebonden; geïll.; 2e druk;
jongensboek 10-12 jaar.
Inhoud: Joke van der Plas komt als nieuwe leerling in de vierde klas van de dorpsschool. Hij
woont naast Jan Sanders en zit ook op school
naast hem. Jan Sanders is buiten veel mans,
maar al spoedig blijkt, dat Joke hem in het leren de baas is. Dit wekt de afgunst in Jans
hart en hij zorgt er ook voor, dat Jan de bij^
naam van „de stille" krijgt. Vanaf dat ogen.
blik is Joke het voorwerp van spot en minachting van Jan en zijn kornuiten. Hij krijgt zelfs
een pak slaag van Jan. Op zekere dag breekt
Jan zijn been. Dat betekent minstens 6 weken
op bed blijven. En het is juist tegen de ver.
hoging. Joke vergeldt echter kwaad met goed
en helpt Jan met zijn schoolwerk. Jan gaat over
en wordt vriend met Joke.
Conclusie: De strijd van Joke om zijn vijandschap te overwinnen is mooi getekend. Uit dit
boek kunnen de jongens leren hoe ze het kwade
in Gods kracht moeten overwinnen. Een mooi
jongensboek. Pracht uitvoering.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE RODE GLASSCHERF
door Joke van Kuipers
95 blz. Prijs f 1,05; gebonden; geïll.; 3e druk;
jongensboek.
Inhoud: Roeltje Smits, een leuk achtjarig jog,
woont vierhoog achter, dicht bij de kerk. In die
kerk is hij wel eens geweest, met een Kerstfeest. De groenteboer had hem meegenomen.

Wat een groot raam was daar met de Goede
Herder er op. De jongens gooien eens met stenen dat raam stuk. Roeltje hield het tegen, maar
wordt gepakt. 't Blijkt, dat hij onschuldig is. Hij
mag met dominee de kerk in 'en een rood glasscherfje mag hij houden. Later ruilt hij het in
voor een liniaal, die hij zijn broer wil geven.
Als hij een kat wil vangen, die door jongens
met stenen wordt bekogeld, springt hij op de
treeplank van de tram. Dat gaat vlugger!
Springt er af, raakt onder een auto, moet lang
blijven liggen. Veel bezoek, ook eindelijk de
dominee.
Conclusie: De godsdienstige strekking is goed,
kwajongensstreken warden als zonde getekend.
De strekking is evangeliserend. De liefde van
Christus tot wat verloren is, komt hier duidelijk naar voren. We hebben enkele bezwaren.
Een commissielid viel over het bloemen bezon-,
gen op Zondag. De bekering van Flip is er met
alle geweld bijgesleept. En de dominee verschijnt
als een engel uit de hemel. Deze bezwaren willen de grote verdiensten van dit boekje echter
niet voorbijzien. Laat men het gerust bestellen
en uitdelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
TOEN DE HONGER KWAM
door A. Duyser
98 blz. Prijs f 1,05; gebonden; geïll.; 3e druk;
jongens- en meisjesboek, 1215 jaar.
Inhoud: Kleine Lene is de zoon van een arme
Chinese boer. In China is hongersnood. Het
zusje van kleine Lente sterft, ook zijn broertje,
tenslotte ook vader. Moeder stierf reeds eerder.
Lente begint nu een zwerftocht en valt in handen van een roversbende. Hij weet te ontsnappen en komt in het Zendelingenhuis. Hij waarschuwt de zendeling voor het plan der rovers.
Daardoor wordt de aanval van de rovers afgeslagen. Lente blijft bij de Mouse en hoort daar
de geschiedenissen uit de Bijbel. Eindelijk komt
Lente er toe een afgodsbeeldje, dat hij uit zijn
ouderlijk huis meenam, stuk te gooien. Daaruit
komt nu een brief, waaruit blijkt, dat Lentes
vader van hoge afkomst is. Zo komt Lente in
het paleis van zijn oom, die heer is over een
grote stad. Als Lente echter niet meer offeren
wil aan de goden, wordt hij verstoten en komt
weer bij de zendeling.
Conclusie: Schoon boek. De leidingen des Heeren komen duidelijk uit. Chinese toestanden zijn
mooi getekend. Een weifelende heidenziel doet
na veel strijd de besliste keuze.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN ZONNIGE ZOMER IN ZUIDLAND
door Jan van Groningen
104 blz. Prijs f 1,15; gebonden; geïll.; 2e druk;
jongensboek, 10-14 jaar.
Inhoud: Rudolf Klaver moet voor zijn gezondheid een half jaar in Zuidland doorbrengen bij
zijn tante. Hij voelt zich boven de dorpskinderen verheven en dat brengt menig conflict met
ie schoolmakkers. Maar tante mag vol blijdschap ervaren, dat de toenadering komt tussen
de jongens. En dan komt een ongeluk, dat geIalt aanbrengt. Rudolf hoort het in zijn omgang
net de jongens en in zijn dankbaarheid voor

zijn redder, blijkt welk een verandering ten
goede in hem is gekomen. Zo kan hij aan het
eind zeggen: ,,,Dat het zo heerlijk zou zijn in
Zuidland, dat had ik nooit gedacht."
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE OVERWINNAARS VAN ALEXANDRIë
door H. te Merwe
106 blz. Prijs f 1,15; gebonden; geïll.; 2e druk;
jongens- en meisjesboek, 1214 jaar.
Inhoud: De Christengemeente in Alexandrië
wordt vervolgd op bevel van de keizer. Roerend
worden de eerste martelaren beschreven in hun
geloofsmoed en ook de bekering van Basilides,
een Romeins officier, die door hun belijdenis
wordt gegrepen.
Conclusie: Zeer roerend. Een heerlijk, zuiver
beeld van die christelijke gemeente. In onze tijd
vooral aan te bevelen. De uitvoering is goed,
ook de tekeningen zijn uitnemend en historiegetrouw. We wensen dit boek een ruim debiet,
maar het is wel voor een wat oudere leeftijd,
12-15 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
IS EEFJE GELUKKIG?
door Marian van Bergen
108 blz. Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; 3e druk;
meisjesboek, 13.-15 jaar.
Strekking: Door anderen gelukkig te maken,
wordt men ook zelf gelukkig.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven meisjesboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
RODE PAPAVERS, door Marie Zuidema
113 blz. Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; 2e druk;
meisjesboek, 10-12 jaar.
Inhoud: Een aardig boekje over Gert en Klazientje. Er zijn meer dan 2 kinderen in het gezin, maar zij zijn de „hoofdpersonen". Klazientje
vindt het rood van papavers zo mooi. Na heel
veel moeite plant Gert rode papavers in een eigen tuintje. Moeder komt te vallen en moet om
een hersenschudding in bed blijven. Klazientje
komt door bemiddeling van de dokter zolang bij
rijke mensen in huis. Daar heet ze Ina, wat ze
niet leuk vindt. Door de weelde raakt Klazientje een beetje aan haar eigen omgeving ontwend. Ze schaamt zich voor Gert, die rode papavers komt brengen, om zijn zusje te verrassen. Klazientje voelt wel, dat ze hier kwaad aan
doet. Tenslotte komt ze uit eigen beweging naar
huis. Daar is ze toch het best.
Conclusie: Een goed boek, uitstekend verteld en
goed geïllustreerd.
Eindoordeel: aanbevolen.
LAMBON, HET MEISJE UIT DE POER'
door Tine Schooneveld
122 blz. Prijs f 1,30; gebonden; geïll.; 4e druk;
meisjesboek, 14,-15 jaar.
Inhoud: Lambon, het dochtertje van Tedoeng, de
rentmeester van Taboer, een Balisch vorst,
wordt tegen haar zin gedwongen danseresje te
worden. Brata, de dansmeester, is echter een
harde leermeester. De behandeling is zo, dat
Lambon ziek wordt. Met medeweten van haar
ouders vlucht ze. Ze zwerft van de een naar
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de andere plaats en is angstig voor boze geesten. Ze komt eindelijk in aanraking met een
Chinese christenfamilie. In dat huis hoort ze
van de Heere Jezus. Echter is zij hier ook niet
veilig voor Brata, die alles doet om haar terug
te halen. Controleur Wolders neemt haar mee
naar Buitenzorg, waar Lambon onderwijzeres
wordt. Ze gaat naar Bali terug en opent daar
een school om de kinderen van haar volk het
Evangelie te brengen.
Conclusie: Schitterend boek. De toestanden op
Bali worden blijkbaar met kennis van zaken beschreven. Het is boeiend en leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
LUYT LIEVENSZN DE LIEDJESZANGER
door H. te 14Ierwe
142 blz. Prijs f 1,90; gebonden; geïll.; 3e druk;
jongensboek, 12-15 jaar.
Inhoud: 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.
Strekking: Vad. geschiedenis uit het begin van
de 80-jarige oorlog.
Conclusie: Een goed boek over onze maftelaren. Uiterlijk en inhoud zijn goed verzorgd.
Wij leven mede met de verdrukten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE DRIE EN HET EENZAME HUISJE
door A. van Hulzen
141 blz. Prijs f 1,90; gebonden; geïll.; jongensboek, 10-13 jaar.
Inhoud: Hoe aardig begint dit verhaal. Jan moet
vechten met zichzelf. Hij moet thuis helpen op
het akkertje. Juist als zijn beide vrienden met
hem afgesproken hebben om fijn te spelen.
Maar jan overwint, hij is een gevoelige jongen, die de zorgen van Moeder ziet en niet lang
brommen kan. Tenslotte komt het terecht, zijn
vrienden willen niet zonder hem spelen, dus
zit er niets anders op, dan mee te helpen. Zo
gaat het verhaal voort op onderhoudende manier te vertellen van de drie vrienden en hun
belevenissen. Het hoogtepunt is een voorval met
de kano van Wim. Die schijnt gestolen. De
dief zien zij met een jongen in de kano op de
plas. Wim zwemt er heen, slaat de kano om,
zodat de inzittenden in het water terecht komen, Een groot ongeluk had dit kunnen worden,
want de ene inzittende was verlamd. Zijn broer
had de kano een ogenblik weggenomen om de
verlamde jongen een plezier te doen. Prachtig
verhaalti is de zorg van de ruwe jongen voor
zijn 'erlaincle broer. Prachtig is ook het berouw van Wim. De drie vrienden maken het
goed door de beide arme jongens in hun kring
op te nemen.
Conclusie: Jan Lutz heeft dit boek op pakkende
wijze geïllustreerd. We zullen de jongens een
groot pleizier doen dit boek te geven. De godsdienstige strekking is goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
SIEM SCHANS, door Annie Sanders
205 blz. Prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Siems vader laat na een tijd slecht te
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hebben opgepast, tenslotte het gezin in de steek.
Als moeder dan nog naar het ziekenhuis moet,
komen de kinderen bij oom Thomas, een ver,
standige man en door middel van zijn onderwij,
zer komt Siem tenslotte terecht in een stads,
gezin, waar hij zich thuis gaat voelen. De
verschillende karakters worden goed uitgebeeld,
ieder in zijn eigenaardigheden.
Conclusie: Wel een goed boek, dat het enigste
euvel heef een tikje te oppervlakkig te blijven:
Maar toch:
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven Bureau „Eifri"
Meeuwen
ROND DE WILGENPLAS, door L. Janse
33 blz. Prijs voor Z.S. f 0,40; slappe omslag;
geïll.; voor kinderen van 6.-8 jaar; lettergreep,
indeling.
Inhoud: Een wilgenplas, waaraan een klein zeer
oud huisje. Daarin woont finus. Het is er vies
en vuil geworden na 't sterven van zijn vrome
moeder. Nog eenmaal gaat Tinus ter kerk, maar
nooit weer... Zijn huisje brandt af en Tinus
trekt de wijde wereld in.
Strekking: ontbreekt geheel. Illustraties slecht
Conclusie: 't Boekje zegt mij niets.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
OP DE BOERDERIJ, door L. Janse
38 blz. Prijs voor Z.S. f 0,45; slappe omslag;
geïll.; meisjesboek.
Inhoud: 't Is zomer. Een klein meisje, Mientje,
treffen we op en bij de boerderij. Haar sikje
loopt weg en wordt weer thuis gebracht.
Conclusie: Behalve enkele goede dingen achten
we dit boekje niet geschikt om op de Z.S. uit
te delen. Te weinig verhaal, geen strekking.
Uitvoering van dit boekje doet wat „brochure,
achtig" aan.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET OUDE KASTEEL, door L. Janse
46 blz. Prijs voor Z.S. f 0,45; slappe omslag;
geïll.
Inhoud: Freek en Frank komen in een oud
kasteel bij hun dorp en waar Peter toezicht moet
houden. Deze vertelt hun een oude geschiede,
nis van een der vroegere bewoners. Later wordt
dit kasteel door de bliksem getroffen en gaat in
vlammen op.
Strekking: Niet veel strekking, een beetje mi,
sam enhano end.
Conclusie: Een aardig boekje voor kinderen van
6-10 jaar. De illustraties zijn niet geslaagd.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
BAAS BROM, door L. Danse
34 blz. Prijs f 0,85, per serie van 12 boekjes
f 0,65; voor Z.S. f 0,45; slappe omslag; geïll.
met lelijke tekeningetjes, jongensboek, leeftijd
8-12 jaar.
Inhoud: Gijs en Kees schelden 't oude boertje
v. d. Bom uit voor: Baas Brom loopt krom!
Door veel tegenspoed moet de boer spoedig van

z'n boerderijtje af. Dit doet hem in opstand komen tegen God; zijn vrouw wijst hem ,op Job.
Gijs en Kees gaan snoeken strikken. Kees valt
in 't water en wordt door de boer gered. Nu
schamen de jongens zich en worden trouwe
helpers van de boer. Een erfenis uit Amerika
geeft uitkomst. Gijs en Kees trekken partij voor
baas Brom, als andere jongens hem uitschelden.
Opm.: Snoeken strikken is wettelijk verboden.
Die brief uit Amerika is erg gezocht.
Conclusie: De lettergreep-streepjes veronderstellen: voor 6-8-jarigen. Voor hèn is 't zeker niet
geschikt. De les, die hier geleerd wordt, is zeer
nodig. Welke jongen van ± 8 jaar zegt: „Als je
het tenminste beleven mag; want we worden niet
allemaal.,." enz. Schuldbekentenis aan God en
vergeving vragen ontbreken. Wel wordt zonder
„gepreek- de zonde afgekeurd. Klein formaat,
slecht papier.
Eindoordeel: Alleen matig aanbevolen voor gewoon leesboekje, niet voor de Z.S.
, JAN VELDERS, door L. Janse
102 blz. Prijs f 1,48; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Belevenissen van de enige zoon van de
boswachter. Heel gewone dingen. Maar het
voornaamste van het verhaal schijnen te zijn de
verhaaltjes, die er tussendoor verteld worden.
Er is dus weinig samenhang in het geheel en
tegen de „verhaaltjes" hebben we zeer ernstige
bezwaren. Ze lijken wel erg „vroom", maar zijn
in wezen onschriftuurlijk. Het christendom
wordt wel bepraat, maar niet beleefd. Illustraties heel slecht. Stijl matig.
Conclusie: Onaanvaardbaar.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
MAAIKE MEU, door L. Janse
35 blz. Prijs f 0,45 voor Z.S.; slappe omslag;
geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar.
Inhoud: Drie zusjes plagen Maaike Meu, een
oud, gierig vrouwtje. Ze stelen haar bessen en
appels. Het komt uit op school, dat Lien Maaike
gescholden heeft, als de juffrouw vertelt van
Eliza, die door kinderen werd nageroepen. Vader gaat bij Maaike Meu verontschuldigingen
maken.
Strekking: Je mag geen oude mensen schelden.
Dat vindt God niet goed. Hij strafte ook de kinderen, die Eliza nariepen.
Conclusie: Op de zonde van het stelen wordt
hier niet ingegaan. Wel krijgen de kinderen
straf.
Eindoordeel: zeer matig aanbevolen.

KERSTLIEDEREN
PROGRAMMA'S
Keuze uit 12 programma's van
liederen uit „Stemmen des Heils".
Proefex. gratis. Veel goedkoper
en gemakkelijker dan het zelf laten drukken.
N.V. W. D. MEINEMA
Delft

Uitgaven v. d. Tol
Dordrecht
DE PUNTENSLIJPER
door H. Schouten
16 blz. Prijs f 0,35; ingenaaid.
Inhoud: Janus en Bertus krijgen ruzie, omdat
Bertus Janus verwijt, dat hij zijn puntenslijper
gestolen heeft. Janus heeft het niet gedaan.
Maar een paar dagen later vindt hij hem en
stopt hem in het schuurtje thuis weg. Hiermee
heeft hij geen vrede en brengt hem terug.
Beoordeling: Het is moeilijk om goede boekjes
voor de kleinsten te vinden. Dit is uitstekend
te gebruiken. Warm aanbevolen.
JANTJE WAS ONGEHOORZAAM
door H. Schouten
32 blz. Prijs f 0,55; ingenaaid.
Inhoud: Jantje heeft moeder beloofd niet de
tuin uit te lopen, als moeder weg is. Hij heeft
het toch gedaan. Als moeder thuis is, bekent hij
het. Moeder bidt met hem om vergeving.
Beoordeling: Ongehoorzaamheid is zonde. Dit
wil de schrijver door dit verhaaltje uitbeelden.
Toch lijkt het mij beter om een voorbeeld te
nemen, dat sterker spreekt tot de kinderen. Het
boekje laat zich vlot lezen. We kunnen het om
zijn strekking zeer zeker aanbevelen.
DE JONGE PANTER, door H. Schouten
19 blz. Prijs f 0,40; ingenaaid.
Inhoud: In de prairie vinden de baas en zijn
knecht een gewone Indiaan. Ze nemen hem mee
naar hun farm, waar hij een tijd lang vertoeft,
tot hij ineens met meenemen van een paard en
geweer vertrokken is. Die knecht bidt veel voor
de verdwenen Indiaan. Op Kerstfeest keert hij
terug.
Beoordeling: Iets meer spanning had in dit verhaaltje wel gebracht kunnen worden. De strekking is heel goed. De jonge Panter leert, dat
wij onszelf niet mogen wreken, maar overeenkomstig de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan onze naaste goed hebben te doen.
Aanbevolen.
ZO'N VREEMDE GERRIT
door H. Schouten
16 blz. Prijs f 0,35; ingenaaid.
Inhoud: Tegen Kerstfeest komen ze met hun
schuit in Amersfoort. Gerrit hoopt het Kerstfeest hier mee te vieren. Maar hij krijgt een ongeluk, en kan niet mee. Hij gaat er dieper over
nadenken. Hij wilde naar het Kerstfeest om alles, wat je daar krijgt, maar het is alleen goed,
als we de Heere Jezus willen hebben. Hierover
praten moeder en Gerrit samen en zo is het
toch nog goed.
Beoordeling: De strekking van dit verhaal is heel
goed. De schrijver maakt het de kinderen duidelijk, waar het op Kerstfeest om gaat. En dit
moeten ook de kleintjes van jongsaf weten.
Daarom warm aanbevolen.

Daar alle recensies nog niet binnen zijn,
volgt de rest in het Decembernurnmer.
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Het jaar 1949 presenteert U: het
duplex-earton-omslag voor boeken van 50 en 60 cent en het gebonden boek vanaf 75 cent! —
Uitvoeringen, waarover U enthousiast zult zijn.
Verder: een keus uit niet minder
dan 91 titels, waarvan ruime
voorraad aanwezig is.
Het is niet voor niets, dat in de
afgelopen jaren zoveel titels uitverkocht raakten. Immers, wie
gunt z'n kinderen niet 't mooiste
boek! Dit jaar zullen uitverkochte
titels vrijwel niet voorkomen: de
oplagen zijn verdubbeld!

Een advies: bestel tijdig!
Dat geeft U het rustige gevoel,
dat alles voor elkaar is en voor
komt bij ons opeenhoping van
werk.
Overigens: als regel wordt elke
bestelling op de dag van ontvangst uitgevoerd. U behoeft dus
nooit lang op de boeken te wachten.
De catalogus is gratis verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de
uitgeefster. Ze vermeldt ook tal
van andere uitgaven als: beloningsmateriaal, kerstdeclamatoria,
platen, diploma's, bouwplaten,
enz.
N.V. W. D. MEINEMA - DELFT

wekken Sthrdende gezichten!
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Uitgaven Callenbach, Nijkerk
VAN VERDRUKKING NAAR DE
VRIJHEID, door H. Schouten
92 blz. Prijs f 1,—; gecart.; geïll.; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 11-16 jaar.
Inhoud; Wim Bakker uit Amersfoort beleeft in
de Franse tijd veel avonturen, maakt de tocht
naar Rusland mee, komt vermomd terug in Holland en helpt bij de bevrijding.
Strekking: Goed boekje met verantwoorde strekking, ook godsdienstig.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
BADESIW, DE SCHRIK DER WOUDEN
door F. C. Komma
107 blz. Prijs f 1,10; gecart.; geïll.; jongensboek, leeftijd 9-13 jaar.
Inhoud: Badesiw woont in de bergen van Nieuw
Guinea. Hij wordt de schrik der wouden, omdat
hij in korte tijd zeventien koppen snelde. Door
de politie van de Compagnie wordt hij gevangen, maar hij weet te ontsnappen. Op het Kerstfeest aan de kust, waar hij heimelijk toeluistert,
wordt hij getroffen door het Evangelie en hij
geeft zich vrijwillig over.
Strekking: De politie van de Compagnie kan de
woeste koppensneller niet beteugelen, maar wel
de kracht van het Evangelie. Gebruik van de
kerstboom.
Conclusie; Een spannend, vlot geschreven boek,
waarin ons duidelijk wordt uitgebeeld de nameloze ellende en angst van de Papoea's, voor wie
het Evangelie tot zo'n rijke zegen wordt. Al
wordt de kerstboom hier lichtboom genoemd,
toch wordt hij gebruikt. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.

JETJE UIT HET HUIS, door Rie van Rossum
142 blz. Prijs f 1,75; gecart.; geïll.; meisjesboek,
leeftijd 10-13 jaar.
Inhoud: Jetje uit het Weeshuis heeft alleen nog
maar een opoe. Ze mag later onderwijzeres worden, omdat ze goed kan ieren. Ze krijgt een
vriendinnetje, Truus Smit. Ze gaat met de fam.
Smit zelf een maand naar zee. Bijna verzuimt
ze op opoes verjaardag te zijn, maar dat komt
nog juist in orde.
Strekking: Leef in vrede met je naaste en zorg
voor de beproefden.
Conclusie: Een aardig meisjesboek. Toch weer
een vrij slappe godsdienstige tendenz. 't Is niet
direct verwerpelijk, maar er zit weinig positiefs
in. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE KINDEREN VAN HET RUIGE VELD
door A. Was-Osinga
189 blz. Prijs f 3,50; gebonden; geïll.; jongensen meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Geschiedenis van het gezin van visser
Holt. De oudste jongen, Gerben, heeft een been
verloren. Hij studeert hard. Het dochtertje Ank
en Lydia van de Heer van Lindenstein verongelukken bijna met een kano. Door Gerben gered.
Gerben wordt met steun van de rijke heer van
Lindenstein een bekend beeldhouwer.
Strekking. De zegen van een voorbeeldig gezinsleven. Paedagogisch keurig in orde. Gebruik
van kerstboom.
Conclusie: Jammer, dat de kerstboom, al is het
ook maar even, weer voor de dag komt. Dit
boek hadden we warm kunnen aanbevelen,
maar nu luidt ons oordeel:
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE GEHEIMZINNIGE GAST
door M. A. M. Renes-Boldingh

Uitgaven N.V. W. D. Heinema
Delft

124 blz. Prijs ? ? gecartonneerd; geïll.; jongensbroek, leeftijd 12-16 jaar.
Inhoud: Benno Reinders, wiens vader gefusilleerd is, krijgt een ongeluk en moet z'n been
missen. Zijn moeder tobt erg over haar man
en haar jongen en kan geen steun voor hem zijn.
In Ameland ontmoet hij mevr. Noordam met
drie jongens, die meewerken hem over zijn hulpbehoevendheid heen te helpen.
Strekking: Mevr. Noordam en haar kinderen
trachten hun naastenliefde te bewijzen, door
zichzelf geheel aan deze jongen te geven en
hem het gemis van zijn been minder te doen
gevoelen.
Conclusie: Een goed en vlot geschreven verhaal. De godsdienstige strekking is echter zwak.
Over de zonde en haar macht wordt niet gesproken.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

VLECHTEN-ANSJE, door N. Verkuyl
61 blz. Prijs f 0,75; gecart.; geïll.; meisjesboek,
leeftijd 8-11 jaar.
Inhoud: Ansje
Vlechten-Ansje genoemd l—
is het bange meisje van Ds Gildemeester. Haar
broer Maarten moet zich bij een razzia verstoppen in een kast met dubbele want. Terwijl de
Duitsers reeds in de pastorie zoeken, knipt Ans,
je haar vlechten af, opdat Maarten de wand in
de kast kan vastmaken. Daardoor wordt hij niet
gevonden.
Strekking: Het kinderlijke, maar toch ook vaste
vertrouwen in de Heere wordt gewerkt door
een prediking in de kerk.
Conclusie: Een spannend, vlot geschreven boekje. In bange tijden wordt het vertrouwen in God
getekend. De godsdienstige strekking is echter
niet sterk, maar we kunnen zeggen:
Eindoordeel: aanbevolen.
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KLEINE AVONTURIERS, door G. Snoek
74 blz. Prijs f 0,85; gecart.; geïll.; jongensboek,
leeftijd 8-11 jaar.
Inhoud: Ruudje en Hans zijn vriendjes. Ze spelen vaak op de boerderij bij Ruudje. Hun vriend
is de molenaarsknecht. Hans, het zoontje van de
daggelder, moet vader helpen en kan niet mee
naar de stad met de molenaar. Ruudje zit alleen
op de wagen als het paard op hol slaat. Hij
wordt door de vader van Hans gered.
Strekking: Kleine vriendentrouw en kinderlijke
gehoorzaamheid.
Conclusie: Een goed boekje met sprankelende
humor van het goede soort. Godsdienstig wel
verantwoord.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE VONDST, door H. te Merwe
56 blz. Prijs f 0,60; slappe omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-13 jaar.
Inhoud: Kees Vermeer heeft einddiploma Ambachtsschool. Krijgt direct een baantje. Zijn
broertje Wim vindt een granaat. Bij het demonteren barst deze uiteen. Kees wordt gedood
en z'n vriendjes gewond.
Strekking: Zonde wordt vaak in dit leven al
zwaar gestraft. Vergeving alleen bij de Zaligmaker der wereld.
Conclusie: Niet zo bijster spannend en los van
compositie. Godsdienstige strekking wel goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET BEVRIJDENDE BELEG
door H. te Merwe
181 blz. Prijs f 2,90; gecart.; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-16 jaar.
Inhoud: Gorcum tijdens Napoleons val. De
Fransen houden de stad zo lang mogelijk. Twee
jongens gaan door de Franse wachten naar de
bevrijders over. Eén wordt gedood. Ten laatste
geeft de stad zich over.
Strekking: Aankweken van historische kennis
en vaderlandsliefde. Ook het stellen van ons
vertrouwen op de Heere in dagen van benauwdheid.
Conclusie: Goed boek voor onze jongens en
knapen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven Bureau „Elfrin
Meeuwen N.Br.
Uitgever A. M. Zeeman, Rijnweg 92, Monster
HET HUISJE AAN DE BOSRAND
door L. Janse
35 blz. Prijs voor Z.S. f 0.45; slappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd t.m. 8 jaar.
Inhoud: Een groenteboer heeft vijf jongens. Na
schooltijd helpen de drie groten bij 't werk.
Grootmoeder komt op bezoek en leest uit een
voorleesboek de geschiedenis van Kaïn en Abel,
Strekking: De geschiedenis van Kaïn en Abel
op de laatste 2 bladzijden.
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Conclusie: Een eenvoudig, kinderlijk boekje. Als
grootmoeder voorleest, luistert ook váder met
open mond. Het godsdienstig element pas op de
laatste bladzijden en is dan nog zwakjes. Daarom
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VORT PEERD, VORT, door L. Janse
74 blz. Prijs voor Z.S. ing. f 0,65, geb. f 0,98;
geïll.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De titel van dit boekje doet wel wonderlijk aan voor de lezing ervan. Een beschrijving wordt gegeven van de bevrijding door de
komst van de Canadezen te Dijkhuizen, gelegen
ergens in het Zuiden des lands. Dat boer van
Dommelen nog al eens „vort peerd, vort" tegen
zijn paard zegt, typeert de inhoud of strekking
van het verhaal in geen enkel opzicht.
Conclusie: Het wil een degelijk boekje zijn,
maar 't is niet rijp. De taal is niet vlot en het
verband niet sterk. We kunnen het:
Eindoordeel: matig aanbevelen.

Uitgaven v. d. Tol
Dordrecht
DE REDDING, door H, Schouten
16 blz. Prijs f 0,35; ingenaaid.
Inhoud: Er verkeert een schip in nood. De reddingsboot vaart uit en brengt de bemanning veilig thuis. Er is ook een jongen bij van een lid
van de bemanning van de reddingsboot, die bewusteloos bij iemand binnen gebracht wordt.
Daar wordt hij herkend. Op eerste Kerstdag
kan hij met vader en moeder naar de kerk.
Beoordeling: Een spannend verhaal voor de
jongens, dat ze graag zullen lezen. Door alles
heen klinkt een toon van afhankelijkheid van en
gebed tot de Heere, die alleen redden kan. Het
is wel goed elkaar er aan te herinneren om zo
eenvoudig mogelijk te schrijven voor deze' kleine kinderen en in ons woordgebruik zo gewoon
mogelijk te zijn. B.v. inplaats van het woord
predikatie, het woord preek gebruiken.
Beoordeling: warm aanbevolen.
HENNIE'S KERSTFEEST, door H. Schouten
16 blz.; Prijs f 0,35; ingenaaid.
Inhoud: Op school gaan ze Kerstfeest vieren.
Bij Hennie's vader, het hoofd van de school,
zijn allerlei versnaperingen al gebracht. Hennie
neemt een reep weg. Maar nu denkt zij aan een
gesprek met moeder, dat je met een boos, zondig hartje geen Kerstfeest kunt vieren. Uit
school gaat ze direct naar bed. Daarna spreekt
ze er met moeder over en bekent.
Beoordeling: De bedoeling van dit boekje is heel
goed. Het wil op de betekenis van Kerstfeest
wijzen, hoe wij Kerstfeest moeten vieren. En
daar zit nu de moeilijkheid in. Strikt genomen
kunnen we alleen met een zondig hart Kerstfeest vieren, want andere mensen dan zondaren
zijn er niet op de aarde. Dit zal de schrijver van
harte toestemmen. Maar we kunnen geen echt

Kerstfeest vieren zonder de belijdenis en het gebed van de tollenaar. De moeilijkheid is om
beide kanten naar voren te brengen. En nu mis
ik in dit boekje wel het genoeg nadruk leggen
op de rijkdom van Gods genade, die in Christus'
komen naar deze wereld openbaar wordt. Het
komt mij voor, dat iets te veel nadruk gelegd
wordt op het berouw, dus op hetgeen in de mens
is, op hetgeen de Heere in ons hart werkt om
ons de gave te doen ontvangen, die in Christus
is, en te weinig nadruk, dat het in elk geval
niet genoeg uitkomt, dat alles in Christus is,
dat we niet Kerstfeest kunnen vieren, omdat ons
berouw diep en echt genoeg is, maar alleen om
de liefde van de Heere Jezus, dat Hij alles gedaan heeft tot verzoening en zaligmaking van
zondaren. Het lijkt mij van belang om hier aandacht aan te schenken, want het is een belangrijk punt. Dit neemt niet weg, dat we dit
boekje zeer zeker kunnen aanbevelen, omdat
de bedoeling goed is en de strekking leerzaam.

Uitgaven Boekhandel
„Bogerraan Bennekom
WILLY EN HET HERTEJONG
door Jac, Overeem
115 blz. Prijs voor Z.S. f 1,50; gebonden; geïll.;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Willy, het dochtertje van boer Poot,
krijgt een jong hertje, waarvan de moeder omgekomen is. Het jonge dier, waar ze zich sterk
aan gaat hechten, groeit onder haar trouwe zorg
voorspoedig op, maar op tweede Kerstdag raakt
ze het kwijt, als het z'n wilde natuur terugkrijgt
door de ontmoeting van een groot hert, en er
dan vandoor gaat. Dat is een schaduw op haar
Kerstfeest. Maar het Licht der lichten beschijnt
ook deze schaduw.
Strekking: De godsdienstige strekking van dit
verhaal is goed, maar de compositie is gebrekkig, terwijl de stijl niet vlot is. De woordenkeus
is niet altijd gelukkig.
Eindoordeel: aanbevolen.

Rondom de

oCeestaN
H. Hendrikse: Loutering. 80 blz. ingen.
Uitg. den Hertog, Utrecht.
Dit boekje, dat als ondertitel heeft: beelden
uit het verleden, vertelt van de lotgevallen in
de tijd van de Spaanse inquisitie van de pastoor
uit de Lier, die om zijn meegaan met de „nieuwe leer" op het schavot terecht kwam. Het
verplaatst ons in die vreselijke tijd van roomse
verdrukking, een tijd, die we niet vergeten mogen. Wat een kracht in het geloof om met volkomen overgave het schavot te beklimmen voor
de Naam en de zaak des Heeren.
Vr.
H.

Prof. G. Wisse: Mag ik ten Avondmaal gaan? 32 blz. ingen. Uitg. den
Hertog, Utrecht.
In dit boekje, dat zijn 10e druk al heeft beleefd, schrijft de bekende prof. Wisse op praktikale wijze over de vraag, wie er Avondmaal
mag vieren en wat hiermee samenhangt. Het is
een prachtig boekje. Ik raad een ieder aan het
te lezen. We zullen er zeker winst mee doen.
H.
Vr.
S. Bison: Het verhoorde Idndergebed,
ingen., 40 blz. en: Henkie van Buurvrouw, ingen., 24 blz. Uitg. den Hertog, Utrecht.
Kinderboekjes schrijven is een moeilijk werk.
Het mogen geen preekjes worden en ook geen
bekeringsgeschiedenissen. Het moet de kinderen
pakken en wanneer het boekjes zijn, die op
Kerstfeest uitgedeeld worden, de boodschap van
het evangelie op kinderlijke wijze voorstellen.
Deze boekjes zijn goed bedoeld, maar ik betwijfel of de kinderen het wel met vrucht lezen
zullen.
H.
Vr.
K. van Bosheuvel: Zij bouwden aan
hun levenshuis. Geb., 153 blz. Uitg.
den 'Hertog, Utrecht.
De schrijver vertelt van het gezin Burger,
dat boven zijn stand leefde en dit alleen kon
doen door knoeierijen op kantoor, die uitkomen.
Burger houdt zich groot en wil niet in de schuld
vallen voor God en mensen. Maar zijn verzet
wordt gebroken en dank zij de hulp van zijn directeur kan hij een nieuw leven beginnen op
een andere plaats.
Zo'n boek in de vorm van een roman te
schrijven is een moeilijk werk. Het verhaal laat
zich goed lezen, maar literaire kwaliteiten bezit
het niet. Wel al te gemakkelijk gaat het en niet
diep genoeg beeldt de schrijver de gebeurtenissen en de strijd, die gestreden moet worden, uit.
Aan karakterbeschrijving moet ook zeer zeker
meer aandacht geschonken worden, zodat de
personen meer gaan leven.
H.
Vr.
jac. Overeem: De onzichtbare hand.
143 blz. gebonden. Uitg. den Hertog,
Utrecht.
De schrijver vertelt van een meisje uit een
woonwagen, dat verlangen krijgt naar een gewoon „burgerleven-, waarin door gesprekken
met een ander ook beseffen van God, en van
goed en kwaad tot bezinning brengen. Zij komt
op een boerderij terecht, waar ze geleid wordt
naar de kerk en de Bijbel en tot geloofsbelijdenis
komt. Dit boek zou aan waarde gewonnen
hebben, als het verhaal overtuigender geschreven was, zodat we het gebeuren van dit meisje
mee-beleven. En daarom lijkt het mij beter, dat
er minder gesprekken in voorkomen — over de
inhoud van deze gesprekken zou nog wel het
een en ander te zeggen zijn!
maar dat de
gang van het boek overtuigender aanspreekt en
ons het wonder der bekering dichter bij brengt.
Vr.
H.
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Ds G. van Reenen: Eerste bundel
keurstoffen. 271 blz. geb. Uitg. den
Hertog, Utrecht.
Dit boek bevat 15 preken van Ds van Reenen,
die al eerder verschenen zijn. Eenvoudig en
duidelijk en diep-ernstig wordt het Woord des
Heeren verklaard, waarin het toepassende element niet ontbreekt. De waardij van de Christus
wordt voortdurend voorgesteld en de rijkdom
van het leven der gelovigen, dat uit Christus
ontvangen wordt. Deze bundel zal zijn weg wel
vinden.
H.
Vr.
Jong Nederland. Redactie en Administratie: Rijksstraatweg 252, Haarlem.
Tijdschrift voor de Christelijke jeugd. Omvang 16 blz. Abonnementsprijs f 2 per jaar.
No. 9 is een Kerkhervorming-nummer. De voorpagina toont het interieur van de Herv. Kerk te
Schoonhoven. De Hervormingsdag staat in het
teken der belangstelling en het optreden van
Maarten Luther wordt omstandig behandeld.
Naast andere artikelen, boekbespreking enz. is
er ook een ontspanningshoekje. Het blad ziet
er fris uit en zal de jeugd bekoren.
H. A. Visser: Met God en met ere.
47 blz. gecart. Uitg. J. N. Voorhoeve,
Den Haag.
Dit boekje, dat verschijnt in de serie Brandende kaarsen, handelt over het gezinsleven.
Een onderwerp van zeer grote betekenis in
onze tijd. De titel is ontleend aan een uitdrukking in het huwelijksformulier. Open en eerlijk
spreekt de schrijver in drie meditaties over allerlei vragen en moeilijkheden in het gezinsleven.
Theologisch heb ik wel enkele bezwaren, maar
zeer behartigenswaardige opmerkingen worden
door de schrijver gemaakt, waarmee we goede
winst voor de opbouw van het gezinsleven
kunnen doen.
H.
Vr.
Kerstvertellingen, verzameld door H.
te Merwe. Uitgave N.V. W. D. Meinema te Delft. 150 blz. Gebonden in
geheel linnen band f 4,25.
Deze verzameling, pas verschenen, bevat een
zevental nieuwe vertellingen voor het Kerstfeest. Marian van Bergen: Kerstfeest, ook voor
Gert-Jan; A. van Hartingsveldt: Behouwen vaart;
A. van Hulzen: En tóch vieren zij Kerstfeest;
H. te Merwe: Verloochening en trouw; J. W.
Ooms: De blijdschap en haar schaduw; A. Romijn: Het teken; Ina van Veen-v. d. Vlies: Hoe
het „met z'n twaalven" werd.
Doordat het pas verscheen en de aankondiging in dit no. van ons blad opgenomen moest
worden, kunnen we van de inhoud niet veel
zeggen. 't Is frisse, levendige lectuur. Ze leest
prettig. Onder de medewerkers bemerken we
goede bekenden. Voor onze leiders(sters) is er
zeker wel iets te vinden. De uitvoering is keurig.
't Is de bedoeling dat nog meerdere bundels
volgen.

138

Aanvangsdiensten voor de juniores,
24 blz. Uitg. Voorhoeve, Den Haag.
Hierin zijn opgenomen de diensten, die gebruikt worden voor de kinderen van 8-12 jaar
op de Westhill-Zondagsscholen. Het zijn liturgieën voor verschillende diensten. Wie zich in
dit opzicht oriënteren wil, vindt in deze uitgave
stof. Voor onze Z.S. zijn ze niet bruikbaar.
H.
Vr.
A. M. de Moor-Ringnalda: In de
Wijngaerdt. 208 blz. geb. Uitg. Voorhoeve te Den Haag.
Dit boek brengt ons in een pastorie op een
van de eilanden, waar twee jonge mensen pas
zijn komen wonen. Wat maken ze veel mee.
Misschien wel te veel om het werkelijk diep en
levensecht uit te beelden. Komt de dominé niet
wat te veel op de achtergrond, vergeleken met
zijn vrouw? Het verhaal is heel vlot geschreven
en laat zich prettig lezen. Wel zijn een beetje
te donkere kleuren gebruikt om de tegenstellingen scherp te maken. Zo komen we te weinig
aan het „gewone" domineeswerk in het „gewone" dorpsleven toe.
H.
Vr.
Maranatha-Kalender 1950. Uitgave J.
H. Kok N.V. te Kampen. Prijs f 1,75.
Voor Z.S. en Evangelisatiecommissies
bijzondere reductie.
Vroeger stond deze kalender onder redactie
van Ds J. J. Knap. Thans onder die• van Ds H.
J. Langman en Ds J. Overduin, beiden te Amsterdam. De voorzijden der blaadjes warden
door hen met een kleine Schriftoverdenking gevuld. De achterzijden bevatten een aantal oorspronkelijke kleine verhaaltjes van de hand van
Mevr. G. Sevensma-Themmen en een verzameling ontspanningslectuur vol afwisseling van dhr
Wijnbeek. De bekende illustrator J. H. Isings
zorgde voor het schild, dat in rijke kleurendruk
een indrukwekkende afbeelding van de Heere
Jezus bij de Jakobsbron in gesprek met de Sa.
maritaanse vrouw geeft. We kunnen niet anders
dan aankoop van deze kalender aanbevelen.
Wacht niet te lang met bestellen.
De kleintjes zingen. Uitgave van J.
N. Voorhoeve, 's-Gravenhage. Omv.
145 blz. 111 liederen. Prijs geb. f 5,75,
tekstboekje f 0,50.
Liederenbundel voor Kinderdienst en Z.S., tevens ten dienste van huisgezin en school. Deze
bundel bevat een vertaling van tal van Engelse
kinderliedjes. Er zijn verschillende rubrieken te
onderscheiden. Allereerst liederen, die overgenomen zijn uit V.G.O. (Vereniging voor Godsdienstige Opvoeding). Dan liederen uit de
Volkszang, liederen die van geslacht op geslacht
overgingen. Een aantal psalmen en gezangen,
enz. De liederen kenmerken zich door een eenvoudige woordenkeus en begrijpelijke gedachtengang. Deze bundel werd voornamelijk samengesteld voor kinderen van 5-8 jaar en is
geheel gericht op de Westhill-Z.S. en kinderdiensten. Bij het vele goede, dat wordt geboden,
zijn er tal van verzen, die we niet op onze Z.S.

kunnen gebruiken. De samenstellers erkennen
het, dat bij de selectie liedjes opgenomen zijn,
die de toets niet in alle opzichten kunnen doorstaan. Doch opname geschiedde, omdat de liedjes algemeen ingeburgerd zijn of omdat de orde
van de kinderdienst dit eiste. Voorzichtigheid
moet betracht worden. Vele liederen kunnen we
niet voor onze rekening nemen. Naast de bundel
verscheen 'n tekstboekje voor hoofdelijk gebruik.
Jeugdzangen, bewerkt door V. Witte
Eechout e.a. met medewerking van.
M. v. Voorst v. Beest. 2e druk. Uitgave J. N. Voorhoeve, Den Haag.
Omvang 190 blz. Aantal liederen 169. Prijs
gebonden f 5,25. Liederen bundel voor Jeugdkerk, Kinderdienst, Zondagsschool en Huisgezin.
Deze bundel is meer bestemd voor kinderen
boven 9 jaar en is als een vervolg van de vorige
te beschouwen. De samenstellers hebben getracht de inhoud zo \?eelzijdig mogelijk te houden; naast vertalingen van geliefde Engelse en
Duitse liederen werden enige bekende gezangen
uit andere Nederlandse bundels overgenomen,
terwijl enige stemmingsmuziek werd toegevoegd.
De liederen zijn moeilijker. Naast bekende komen vele onbekende voor. Wat we bij de vorige
bundel opmerkten, geldt ook voor deze We kunnen vele liederen niet voor onze Z.S. aanvaarden.
Bram van Dishoek: Walcheren in
nood. 125 blz. geb. Uitg. den Hertog,
Utsecht.
In dit boek vertelt de schrijver van de gebeurtenissen rondom de aanval van de Geallieerden Op Walcheren. Zijn verhaal is onopgesmukt, maar daarom treft het te meer. Wat een
bloed en tranen heeft de bevrijding met zich
meegebracht. Hoe hebben ze ook op Walcheren geleden. We mogen het niet vergeten. En de
ondertoon van dit boek is niet, dat het de
schuld van de Duitsers of van de Engelsen is,
maar dat de oorzaak van dit alles ligt in onze
zonde. Warm aanbevolen.
Vr.
H.
Kerstvertelboek, samengesteld door L.
H. Stronkhorst. Uitgave A. Roelofs
van Goor te Meppel.
Kloek formaat. Omvang 320 blz. Prijs geb.
f 9.75. Nieuwe Kerstverhalen voor jonge en
oude kinderen. Zestien Kerstverhalen, twee
Kerstgeschiedenissen, negen Kerstgedichten, geschreven voor vier leeftijdsgroepen.
Zoals we weten is het moeilijk ieder jaar bij
de Kerstfeestviering een nieuw, geschikt en goed
yerhaal te vinden. Daarom heeft de samensteller vele bekende auteurs verzocht een bijdrage
voor dit boek te leveren. De indeling is op
overzichtelijke wijze in de inhoudsopgave aangegeven, terwijl de tekst met een 80-tal uitstekende illustraties verlucht wordt. Het geheel
maakt een royale, frisse indruk. De verhalen
zijn in de kindertoon geschreven, hoewel vele
ouderen, ook leden van de jeugdverenigingen,
naar dit werk zullen grijpen. De verhalen en
gedichten zijn rechtstreeks of zijdelings op het
Kerstgebeuren gericht. Jammer dat bij sommige

dit meer samenhangt door een enkele aanduiding
of dat het verhaal speelt in de tijd omstreeks
Kerstfeest. De Kerstgeschiedenis voor oudere
kinderen: In mensen een welbehagen, is beter
geslaagd dan dat voor de jongere kinderen: Davids Zoon, lang verwacht. In het laatste komen
verschillende onnauwkeurigheden voor, die in
de fantasie van de bewerker leven en niet in
Gods Woord vermeld zijn. Vooral bij de Kerstgeschiedenis werkt dit storend. Men leze het gedeelte, dat handelt over de herders in de velden
van Efratha en vergelijke dit met dezelfde stof
in het andere verhaal. Ook hier komen enkele,
fouten of gewaagde veronderstellingen voor.
Sommige verhalen zijn heel goed geslaagd, hoewel we hier en daar een aantekening moesten
maken. Toch kunnen we het geheel gaarne aanbevelen. Onze Z.S. vinden hier bruikbaar materiaal, dat al of niet gewijzigd of aangevuld, voor
een Kerstvertelling gebruikt kan worden, Een
exemplaar in de Z.S.bibliotheek voor de leiders
verdient overweging.
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ADVERTENTIE

STREEK ROTTERDAM
Aan alle leiders en leidsters wordt
medegedeeld, dat de
NAJAARSSTREEK VERGADERING
gehouden zal worden op D.V.
ZATERDAG 10 DECEMBER
te Rotterdam. Plaats van samenkomst
en aanvangsuur wordt nog nader bekend gemaakt.
AGENDA: 1. Opening; 2. Notulen en ingekomen stukken; 3. „Ons gebed met de kinderen"
door de Weleerw. Heer Ds C. A. Korevaar te
Rotterdam; 4. Zingen; 5. Bespreking op punt 3;
6. Prop.verslagen; 7. Broodmaaltijd; 8. Zingen;
9. Bestuursmededelingen; 10. Z.S.vertelling door
Mevr. J. v. d. Graaf-Korteweg, ZS. Rotterdam;
11. Rondvraag; 12. Zingen; 13. Sluiting.
C. W. Blijleven, secr.esse.

EEN REEKS BOEKWERKJES
voor leiders en leden van onze
verenigingen en Zondagsscholen
door M. Noteboom:
Bijb. Geschiedenis, geb. 210 schetsen f 9,50
De Dogmatiek in knop, geb.
2,50
De Bijbel in kort bestek
2,50
De Bijbel in het algemeen
0,50
Bijbelse Aardrijkskunde
0,90
Bijbelse Oudheidkunde
1,50
Overzicht van de Bijbelboeken
- 0,75
Bijzonderheden uit de Bijbel .
- 0,75
De Kerkgeschiedenis in vogelvlucht . - 0,80
Het Ouderlingschap
- 1,25
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