BOEKBESPREKING 1951
UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH N.V. TE NIJKERK
Vraagt allen een catalogus bij deze firma aan.
Met inspanning van alle krachten heeft deze
firma getracht de jeugd van Nederland te verrijken met goede, karaktervormende boeken,
kleurige en fleurige boeken, die het kinderoog
boeien en kinderharten doen genieten. De boeken vanaf 65 cent worden in mooie sierbanden
in de handel gebracht. Ook alle herdrukken
verschijnen in deze mooie banden. Getracht is
de prijs zo laag mogelijk te houden.
De meester-verteller W. G. v. d. Hulst
schreef een nieuw boekje voor de kinderen van
6-8 jaar in de bekende serie ,Voor de kleinen.
Met allerlei leeftijd van jongens en meisjes is
rekening gehouden. Dit jaar kan uit 80 boekjes
gekozen worden.
Naast de boeken zijn ook kleine en grote
platen verkrijgbaar.
Maakt met deze uitgaven kennis. Een onderzoek loont de moeite.
VAN SIIIIKERSIENTJE EN HAAR KLANTEN, door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 16; prijs f 0,30; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek; leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Suikersientje heeft een winkel. Gijs,
een schipperájongen, haalt boodschappen en
draagt een mand voor de kostersvrouw. Hij logeert bij de koster, omdat zijn moeder ziek is.
De volgende morgen heeft Gijs een broertje
gekregen. Geen strekking.
Conclusie: Een beetje wonderlijk boekje. Gijs
doet dingen van een grote jongen en blijkt later
een klein ventje te zijn. Godsdienstige strekking
zwak.
Eindoordeel: matigjes aanbevolen.
EEN HELD!, door W. G. v. d. Hulst jr.
Aantal blz. 16; 8e druk; prijs 30 cent; in
slappe omslag; geil; jongensboek; leeft. 6-9 j.
Inhoud: Zes jongens vangen op weg naar
school een vleermuis en sluiten die op. Wim
heeft medelijden met het gekluisterde diertje en
laat het wegvliegen. De andere jongens zijn
hierover boos. Meester, die alles ontdekt, wijst
hen op de dappere daad van kleine Wim en op
hun eigen lafheid.
Strekking: Wim gehoorzaam aan Gods stem
in z'n hart. Gods wil te volbrengen, al wordt
men er voor uitgelachen.
Conclusie: Goed jongensverhaal. Vrij neutraal. Vlot en boeiend verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
KERSTFEEST OP DE HEI,
door Joop Naerebout
Aantal blz. 16; prijs 30 cent; inslappe omslag;
geïll.; jongensboek; leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Wim Burger, die op krukken loopt,
heeft een zieke vader. Thuis grote zorgen. De
juffrouw van school haalt het hele gezin met
de Kerstvacantie naar haar ouderlijk huis op de
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hei. Wims vader mag daar blijven tot hij beter
is.
Strekking: God hoort het gebed. Gebruik van
de kerstboom.
Conclusie: Aardig geschreven. Het Kerstfeest
helaas slechts terloops genoemd. Wel doet de
kerstboom dienst.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HANS, door J. L. Schoolland.
Aantal blz. 30; prijs 45 cent; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 7-10 j.
Inhoud: Hans wil een gevonden poesje graag
houden. Vader schrijft een advertentie, maar
Hans gooit de brief achter de struiken, inplaats
van in de brievenbus. De brief wordt gevonden
en thuisbezorgd. Op de advertentie komt een
dame om de poes te halen. Als ze Hans' liefde
voor dieren bemerkt, geeft ze hem een hondje.
Algemene strekking: Geen Kerstverhaal. Gebruik van Heer.
Conclusie: Echt, zo kan een kind doen. Liefde voor dieren een voorbeeld. Godsdienstige
strekking zwak en daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VAN EEN KLEINE JONGEN EN EEN
GROTE HOND,
door M. A. M. Renes-Boldingh.
Aantal blz. 32; prijs 45 cc; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek; leeftijd 9—.11 jaar.
Inhoud: Het loopt tegen Kerstfeest. De Sint
Bernhardshond, die oorzaak geweest is van
burenruzie, zoekt een door een sneeuwjacht
overvallen en verdwaald kind, in Zwitserland
weer op, dat zo van een wisse dood wordt gered en waardoor het tussen de twee gezinnen
weer goed wordt.
Strekking: De betekenis van het Kerstfeest
voor de wereld.
Conclusie: Een mooi verhaal. De kerstboom
wordt wel genoemd, maar hij doet geen dienst
op het Kerstfeest. Dat Gods liefde ieder jaar
met Kerstmis de wereld bezoekt en verlicht
(blz. 29) is een erg oppervlakkige uitdrukking.
Waarom zich vooral hier niet wat positiever
uitgedrukt?
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN PRETTIGE VACANTIE EN TOEN...?
door A. van Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal blz. 32; prijs 45 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd
j.
Inhoud: Hans en Ellie gaan logeren bij Oma
en Opa in het bos. Als Opa jarig is, komen
vader en moeder ook. 't Wordt erg fijn. Als het
regent komt er een jongetje langs hun huis. Het
verdwaalde ventje wordt door de veldwachter
bij zijn ouders gebracht. Thuis beleven ze ook
nog het een en ander.
Strekking: Als in het gezin God gevreesd

wordt, dan is er liefde en vrede. Een Godvrezend gezin is een gezond gezin.
Conclusie: Vlot, leuk kinderboekje. De
schrijfster heeft een eigen prettige stijl en weet
op bewonderenswaardige wijze de kindertoon
te treffen.
Eindoordeel: aanbevolen.
JANTJE VAN DE CHOLTENHOEVE
door v. d. Hulst.
Aantal blz. 32; 5e druk; prijs 45 ct; in slappe
omslag; geïll.; jongens.. en meisjesboek, 6-8 j.
Inhoud: De grote Scholtenboer gaat feest vieren. Iedereen moet zeggen, dat het bij hem het
rijkst toegaat. De vele voorbereidingen doen de
ouders hun kind vergeten, dat zo graag weten
wil, welk Kindje er toch geboren zal warden.
Jantje gaat het Kind zoeken, verdwaalt en
wordt gevonden door de oude heks, die eerder
smadelijk van het erf is gejaagd. De ouders
komen tot inkeer en Mienemeu krijgt het goed.
Strekking: De armoede van de rijke en de
rijkdom van de arme.
Conclusie: Teer geschreven met uitnemende
toepassing: we hebben Jezus vergeten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE AUTORIT VAN JAN EN WILLY
door R. Valkenburg.
Aantal blz. 32; prijs 45 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 5-8 j.
Inhoud: Jan en Willy, die dikwijls met een
auto mogen meerijden, stappen op zekere dag
in een verkeerde auto. Komen terecht in Rotterdam. Daar worden ze opgepikt door een
politie-agent. Door een broer van Willy worden ze teruggehaald.
Strekking: God hoort het gebed.
Conclusie: Geen kerstverhaal. Het is spannend voor de kleintjes. Sommige gedeelten zijn
typisch á la Van de Hulst.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ZO'N VERLEGEN IETIE TOCH
door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 38; prijs 55 ct; in slappe omslag;
geïll.; meisjesboek; leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Ietie gaat naar de breischool. Daar
wordt door éen van de meisjes gezegd, dat letie

een bril moet dragen, want dat zij die 's morgens ook op had. In werkelijkheid was het een

oude bril van grootmoeder. Zij durft dit niet te
zeggen en zit nu met de bril op, waardoor zij
niets kan zien, steeds weer te breien. Later komt
door middel van tante Ans alles weer goed.
Strekking: Er is Eén, die je altijd helpen wil,
als je er Hem om vraagt.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes. Wel wat oppervlakkig, daarom kunnen we
het maar:
Eindoordeel: matig aanbevolen.

EDELSTEENTJE
door M. A. M. Renes-Boldingh
Aantal blz. 39; 3e druk; prijs 55 ct; in slappe
omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek; 8-10 j.
Inhoud: Dit boekje vertelt van een blind inlands meisje. Hoe groot is het verdriet van de

ouders. De vader maakt een lange reis naar een
zendeling-arts, die het kindje behandelt, zodat
het van haar blindheid genezen wordt.
Conclusie: Het verhaal is heel inooi verteld,
maar de godsdienstige inhoud is helaas zeer oprcrvlakkig. Er wordt meer gesproken van Jezus
als Arts voor het lichaam, dan als Redder van
zonde en schuld. Was op dit laatste meer nadruk gelegd, het zou voor ons een zeer bruikbaar zendingsboekje geworden zijn. Nu kunnen
we het maar heel matig aanbevelen. Gebruik
van Heer.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
PIERKE'S VERGISSING, door P. Stouthamer.
Aantal blz. 46; prijs 75 ct; gebonden; geïll.;
jongens- en meisjesboek; leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Pierke hoort op de openbare school
tegen Kerstmis vertellen van het kindje in de
kribbe. Dichtbij Pierke's huis woont een schaapherder, Sjef en zijn vrouw Maria, en nu meent
Pierke, dat deze mensen bedoeld waren. De
schaapherder vertelt Pierke dan het ware
Kerstgebeuren.
Conclusie: Een wat wonderlijk verhaal en
nogal oppervlakkig. Jammer, dat er niet meer
pit in zit.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ANNELIES, door W. G. V. d. Hulst.
Aantal blz. 48; prijs 75 ct; gecartonneerd;
geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 6-8 j.
Inhoud: Annelies is stilletjes weggelopen met
Peter van de boer. Ze zijn gaan varen in het
bootje van Bolle Berend, de palingvisser. Annelies valt in de moddersloot en wordt door Berend thuisgebracht.
Strekking: Kinderen kunnen door hun onnadenkendheid vader en moeder veel verdriet
doen. Ze moeten leren, dat dit zonde is.
Conclusie: Een meesterlijk verteld verhaal.
Jammer, dat de schrijver denkt vanuit het verlost zijn: „De Heere heeft al je zonden weggenomen." Het noodzakelijke begin wordt gemist.
Eindoordeel: aanbevolen.
BARENDJE EN ANNEMIEKE
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 52; prffs 85 ct; gecartonneerd;
geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 7-9 j.
Inhoud: Door de komst van nieuwe buren
krijgt Barendje wel geen vriendje, maar toch een
vriendinnetje, Op een vroege morgen vertrouwt
haar vader Barendje de garagesleutel toe, daar
hij enkele dagen op reis moet. Als Annemieke
lang wegblijft en intussen Opa opdaagt, met
wie Barendje gaat wandelen, wordt de sleutel
vergeten. Annemieke krijgt straf voor het wegmaken van de sleutel. Toen B. met de sleutel
kwam, beschuldigde Annemieke's moeder Barendje van opzet. De moeilijkheden stapelen
zich op. Annemiekes vader brengt uitkomst.
Strekking: God helpt kinderen in hun kleine
en voor hen zo grote moeilijkheden, als ze biddend tot Hem komen. Gods wondermacht in de
schepping is groot.
Conclusie: Een heel mooi boekje. Het religi-
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euse moment is niet opgelegd. Belangstelling
voor de natuur wordt gewekt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HANS IN 'T BOS
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 56; 6e druk; prijs 95 ct; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 9-10 jaar.
Inhoud: Op weg naar school beleven een
viertal meisjes allerlei avonturen. Ze komen ook
met Hans in aanraking, voor wie ze een prachtige sneeuwpop maken. Maar de boswachter zit
hen dwars. Toch komt alles goed.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Van de Hulst kan heel mooi voor
de jeugd vertellen. Ook zo, dat er wat uit te
leren valt. Ook dit is een heel aardig boekje.
Maar het godsdienstige element uit dit en andere boekjes van Van de Hulst maakt, dat we
het voor onze Kerstfeestuitdeling maar heel
matig kunnen aanbevelen. En dat is zo jammer,
omdat de kinderen dergelijke boekjes wat het
verhaal betreft, zo graag lezen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TWEE SCHOOLJONGENS MET
VACANTIE, door C. Th. Jongejan-de Groot
Aantal blz. 61; prijs 95 ct; gebonden; geïll.;
jongensboek; leeftijd 10-42 jaar.
Inhoud: De belevenissen en ontmoetingen van
een onderwijzersgezin, dat de zomervacantie
aan zee doorbrengt. Fer en Ger, de oudste jongens, ontmoeten daar een blind meisje, dat ze
helpen, en een Joods jongetje, dat van hen van
de Heere Jezus hoort.
Strekking: Overal en onder alle omstandigheden uitkomen voor de Naam en zaak des
Heeren en trachten anderen ervoor te winnen.
Conclusie: Een heel mooi boekje, dat een
goed gebruik van de vacantie laat zien, waardoor deze mooi kan zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
KERSTFEEST IN 'T WITTE HUIS
door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 61; prijs 95 ct; gecartonneerd;
geïll.; meisjesboek; leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Juultje helpt bakker de Jong met het
wegbrengen van kerstkransen. Zij komt dan in
't grote witte huis letterlijk binnenvallen, waar
een grote kerstboom staat. Josefientje, die daar
woont, viert Kerstfeest jaar op jaar, maar zonder dat er van de Heere Jezus verteld wordt.
Altijd een sprookje. halltje vertelt van de Heere
Jezus. Zij mag dan ook op 't Kerstfeest van
Josefientje komen en vertelt weer op haar wijze
wat Kerstfeest is. Aaltje, het dienstmeisje, heeft
er vroeger ook van gehoord, maar is er aan
voorbijgegaan, maar door Juultje wakker geschud. Zij zal Josefientje nu verder van de
Heere jezus gaan vertellen.
Strekking: Een Kerstfeest zonder de Heere
Jezus is waardeloos. Ook kleine kinderen wordt
alles onthouden, als hen niet van Jezus wordt
verteld. De kerstboom wordt gebruikt.
Conclusie: Hier wordt op kinderlijke wijze
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iets verteld van het Kerstfeest. Helaas heb ik
er in gemist waarom de Heere Jezus gekomen
is, hoewel Aaltje later verder vertellen zal. Als
begin van een nieuwe periode, het wijzen op
Jezus, is dit boekje niet onaardig. Jammer dat
het kind Josefientje in dit boekje niet verder gebracht is. Dat maakt wel nieuwsgierig.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
HET KARRETJE, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 62; 4e druk; prijs 95 ct; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd
10-42 jaar.
Inhoud: Drie vertellingen. Meester vertelt,
hoe hij als jongen in zijn domheid een oude
nachtwaker een groot verdriet heeft gedaan.
Kareltjes vader, een zwakke, gebrekkige man,
redt een zieke man uit een brandend huis.
Grootvader werd als jongen mishandeld voor
zijn goeddoen.
Strekking: Kinderen kunnen in hun domme
onnadenkendheid zoveel kwaad doen. Schijn bedriegt vaak. Ondank is 's werelds loon.
Conclusie: De gegevens voor de vertelstof
zijn soms wel een beetje gezocht. Niettemin
zullen kinderen zijn verhalen graag blijven lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
IN EN UIT SIBERIë, door K. Norel.
Aantal blz. 62; prijs 95 ct; gebonden; geïll.;
jongensboek; leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Karel wordt bij een razzia door de
Duitsers opgepikt en later door de Russen bevrijd, waarna hij in Siberië terecht komt. In
rendiersleden vlucht hij met anderen en beleeft
dan veel gevaren. Eindelijk komt hij in Finland
en vandaar keert hij met een K.L.M.-vliegtuig
naar huis terug.
Strekking: Het boek geeft een mooie kijk op
het leven in Siberië: de Poolnacht, het Russische
Paasfeest, enz. Gebruik van Heer.
Conclusie: Geen kerstboek, maar wel een
boek, dat de jongens met genoegen zullen lezen.
De sfeer van het Russische Paasfeest doet ons
vreemd aan. De viering hiervan is wel erg uitvoerig beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE REIS NAAR DE RIJN VAN RIAS EN
ROEL, door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 75; prijs f 1,10; gecartonneerd;
geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 11-14 j.
Inhoud: De meester vertelt zo mooi van de
Rijn, dat de ondeugende jongens weglopen met
67 cent op zak om 14 dagen langs de Rijn te
gaan zwerven. Ze komen na veel wederwaardigheden niet verder dan bij grootvader, die
gauw opbelt naar huis, waar de verdwaalde
schapen midden in de nacht arriveren.
Strekking: Doe nooit iets zonder voorkennis
van je ouders.
Conclusie: Een aardig boekje, waarvan soms
de betoogtrant hoger ligt dan het simpele gegeven. Heel aardig gevonden is b.v. het telefoongesprek van grootvader met zijn zoon door
de daarin verwerkte jeugdherinneringen.
Eindoordeel: aanbevolen.

RUTH VAN LAAR, door Heleen.
Aantal blz. 76; prijs f 1,10; gebonden; geïll.;
meisjesboek; leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Ruth is een tijdens de oorlog in het
gezin van Laar opgenomen Jodenmeisje. Ze
doet veel voor Leo, een blinde jongen in dit
gezin. Als ze ouder wordt komt ze er achter,
dat haar broers haar broers niet zijn en dat
vader en moeder haar „echte" ouders niet zijn.
Brengt heel wat moeilijke vragen mee. Aan 't
einde blijkt toch duidelijk, dat Ruth bij het gezin
van Laar behoort; immers ze wil niet mee met
een rijke oom naar Amerika. Gebruik van Heer
en Heere.
Conclusie: Probleem „blinde kind" en „jodenkind" goed behandeld. 't Geestelijk leven oppervlakkig beschreven. Overigens een goed,
vlot geschreven boek.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE SCHEEPSJONGEN VAN DE ZEELEEUW, door H. Schouten.
Aantal blz. 77; prijs f 1,10; gebonden; geïll.;
jongens- en meisjesboek; leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Jan Dirksz is in handen van de kapers gevallen. Moeder durft haar zoon Jacob nu
niet te laten varen en doet hem in de leer bij
een kleermaker. Daar kan hij het niet vinden.
Door voorspraak van oom Jan mag Jacob eindelijk toch de zee op. Hij maakt verschillende
avonturen mee. Na een afwezigheid van drie
jaar komt vader plotseling weer thuis. Dan breken er weer betere tijden voor het gezin aan.
Strekking: In 's Heeren hoede is men veilig,
wat er ook moge gebeuren.
Conclusie: Een goed boek, dat we rustig in
handen van onze kinderen kunnen geven. Helaas, ontviel onze vriend H. Schouten te vroeg,
die op eenvoudige wijze naar Gods Woord
boekjes schreef.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

MARIETJES DROOM, door Marga.
Aantal blz. 77; prijs f 1,10; gebonden; geïll.;
meisjesboek; leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Marietje, die een tweede moeder
heeft en thuis voor een druk veel te verzorgen
heeft, moet op school meedoen aan een opstelwedstrijd. Bij een tante, waar ze veel komt en
het goed heeft, maakt ze het. Ze krijgt een eerste prijs, maar wat veel mooier is, ze mag bij
de oom en tante in huis komen en doorleren.
Strekking: De Heere kan nog altijd wonderen
doen en gebruikt daartoe vaak wondere middelen en wegen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Aardig verhaal, maar vrij oppervlakkig. Het gebed wordt wel wat erg omlaag gehaald als een soort middel om de Heere
een verlanglijstje voor te leggen, waar Hij mee
rekent.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

EEN AVONTUUR OP HET WATER
door Nel Verschoor-v. d. Vlis.
Aantal blz. 77; 4e druk; prijs f 1,10; geïll.;
gebonden; jongensboek, leeftijd 9.-12 jaar.
Inhoud: 4 jongens gaan stiekum roeien met
de boot van een oude, mismaakte man. Ze ma-

ken zijn laatste »roeispaan zoek. Gaan stiekum
naar huis. De man gaat naar de politie. Die
haalt twee jongens op. Twee zijn onvindbaar/.
De één is met wat vis naar de oude man en
de ander is de riem gaan zoeken. Allen belijden
schuld.
Strekking: Schuldbesef moet gepaard gaan
met schulderkenning en tegelijk liefdebetoon
aan de naaste om Gods wil.
Conclusie: Heel aardig boekje. Vlot geschreven. Gezien de strekking ook leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE PAARDEN VAN DE POSTILLON
door N. M. Schouten.
Aantal blz. 92; prijs f 1,10; gecartonneerd;
geïll.; jongensboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Een verhaal uit de tijd van de Franse
overheersing. Van een postillon wordt een
paard gevorderd, dat weer terugkomt. De postillen brengt het paard ergens anders heen,
doet het onderduiken. Maar de gevolgen blijven niet uit. Daden van moed en dapperheid
worden aan de dag gelegd. Vlak voor de bevrijding haalt de Postillon al zijn paarden terug.
Conclusie: Dit boeiend geschreven boekje
doet een stukje Vaderlandse geschiedenis voor
ons leven uit de tijd, dat de Fransen in ons land
waren. Ook toen was het geen gemakkelijke
tijd. De godsdienstige strekking is ook goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET LOGEETJE VAN DE DOMINEE
door Helga van de Vlasakker.
Aantal blz. 93; prijs f 1,20; gebonden; geïll.;
meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Trees van Dalen mag in de pastorie
logeren, omdat haar kleine zusje roodvonk
heeft. Ze vindt het fijn bij „Oom Henk" en
„Tante Sietske", ze maakt een familiefeestje
mee (12-jarige bruiloft), waarop o.a. door
de dominee een film gedraaid wordt van de
trouwplechtigheid. Op school heeft ze een keer
narigheid beleefd met 'n achteruitgezet meisje
uit de klas. Later kan ze er niet goed overheen,
dat juist dit meisje (Vlooien-Griet) door Ds en
Mevr. als kind aangenomen wordt, maar ze
leert haar jaloersheid als zonde zien. Alles
neemt een goed eind door de thuiskomst van
haar vader uit Indië.
Strekking: 1. Jaloersheid is zonde. 2. Moeder
helpen. 3. In bange dagen moeten we met onze
nood tot God gaan.
Conclusie: Boeiend beschreven, strekking heel
goed, misschien maakt de passage van de filmvertoning in de pastorie, het boekje voor sommigen ongeschikt.
Eindoordeel: aanbevolen.

ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst..
Aantal blz. 94; 9e druk; prijs f 1,40; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje komt, door ziekte van
haar moeder, bij een deftige tante in huis. Deze
heeft zelf geen kinderen en wil van de robbedoes een net en gehoorzaam kind maken. Toch
gaat deze moeilijke tante van Rozemarijntje
houden, Gebruik van. Heer.
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Conclusie: Een prachtboek. Jammer dat steeds
weer Heer gebruikt wordt. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 94; 1 le druk; prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Vervolg op „Rozemarijntje". Op de
dorpsschool. Weet iedereen te „betoveren". Gebruik van Heer.
Conclusie: Oppervlakkig. Beoordeeld in 1946
en '48. Prachtig verteld, maar om zijn godsdienstige kleurloosheid:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 104; 5e druk; prijs of 1,40; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd
8-12 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje, de dochter van een
zeekapitein, beleeft allerlei. Ze krijgt van Rooie
Pier een gewond waterkipje, dat ze verzorgt.
Met een arm jongetje speelt ze soldaatje, vertoond door grote jongens. Kleine Preek verliest
dan zijn geweertje, dat Rozemarijntje gaat zoeken in 't water bij de overste. Als de hond van
Freek in 't water valt, gaat ze hem redden,
doch valt zelf ook in 't water en wordt door
Rooie Pier gered. De strenge overste gaat dan
Rooie Pier en Rozemarijntje bezoeken en prijst
hun liefde voor mens en dier.
Strekking: Liefde wordt aangekweekt voor 't
zwakke, voor. 't dier. Naastenliefde wordt door
Rozemarijntje in practijk gebracht. Met als achtergrond een biddende moeder, die ook Rozemarijntje leert, dat ze de Heere nodig heeft. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed geschreven boek, dat gerust door onze kinderen gelezen mag worden,
wat natuurlijk niet uitsluit de bezwaren, die er
soms zijn tegen de geest in de boeken van deze
zo eminente schrijver.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE EGYPTISCHE ZWERVERS, door J. M.
Neale, opnieuw bewerkt door J. v. d. Berg.
Aantal blz. 105; prijs f 1,40; gebonden; geïll.;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: ± 300 jaar na Christus woedde in
Egypte een hevige Christenvervolging. Baselius,
een koopman, vlucht met de zijnen de woestijn
in en hebben met veel tegenspoed te kampen.
Zelf wordt Baselius gevangen genomen, doch
weet met behulp van. Diphilus, een slaaf, te
ontvluchten. Wanneer de wrede keizer Maximus sterft, is de vervolging afgelopen en kunnen zij weer terugkeren naar Ombi, naar 't
eigen huis aan de Nijl.
Strekking: Dit boek laat ons zien de wreedheid van de Christenvervolgers en de grote
trouw van vele vervolgden aan hun Heiland.
Conclusie: Een goed boeiend verhaal. Er zit
spanning in. De illustraties zijn minder geslaagd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
OUWE BRAM, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 106; 13e druk; prijs f 1,40; ge.
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bonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 9-14 jaar.
Inhoud: Het verhaal van een oude zonderling,
die altijd door de jongens van het dorp wordt
geplaagd; de jongens, die niet weten van zijn
grote- verdriet om zijn kleinkind. Later wordt
Ouwe Bram verdacht van diefstal en brandstichting. Wanneer hij zijn leven waagt voor
de jongens wordt hij ziek van inspanning. Op
zijn sterfbed komt hij tot berouw. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Een prachtig boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE
JONGEN, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 110; 2e druk; prijs f 1,40; gebonden; geïll.; jongens. en meisjesboek, leeftijd 912 jaar.
Inhoud: Deeltje 4 van de Rozemarijntje-serie.
Rozemarijntje heeft zich door haar vriendelijke
hulpvaardigheid veel vrienden gemaakt. Ze ontmoet Pietro, een zigeunerjongen, die beeldjes
verkoopt, door z'n vader, knap beeldhouwer,
vervaardigd. Hij verkoopt weinig, maar R. doet
goede zaken voor hem. Door haar komt het
vreemde en vervuilde gezin van de beeldhouwer er weer helemaal boven op.
Strekking: Wat R. zo bemind en aantrekkelijk maakt is haar spontane drang tot hulpvaardigheid. Voor anderen goed en vriendelijk
te zijn is de paedagogische les voor de jonge
lezers. De beeldhouwer vertrouwt in al z'n nood
en narigheid op God en wordt in dat vertrouwen niet beschaamd. Gebruik van Heer (2 x),
afgewisseld niet Here, wat m.i. even foutief is.
Conclusie: Boeiend verhaal. R.'s hulpvaardigheid zo sterk gekleurd, dat ze daardoor iets
onwerkelijk aandoet. Godsdienstig element vrij
zwak en wat vlak (á la Van de Hulst). 'k Heb
bezwaar tegen het altijd aanspreken van God
als Vader.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TOEN JOP VAN SCHOOL KWAM,
door Nel Versrhoor-van der Vlis.
Aantal blz. 123; 4e druk; prijs f 1,60; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 11
tot 14 jaar.
Inhoud: Jop (Johanna) van Doorn is de oudste dochter uit een arbeidersgezin. Moeder is
zwak, moest voor algeheel herstel „er uit". Dan
zal Jop van school komen, al bleef ze ook graag
op school. Ze kwijt zich dapper van haar taak,
al wordt het haar wel eens benauwd! Moeders
blijde thuiskomst is het vreugdevolle besluit.
Strekking: „Zonder Mij kunt ge niets doen",
stond er op de tekst, die Jop meekreeg, toen ze
van school ging. Deze strekking wordt 't hele
boekje door vastgehouden. Jop ondervindt de
waarheid, al wordt haar de verantwoordelijkheid soms haast te zwaar.
Conclusie: Opvoedkundig mooi en vormend
voor de lezeressen. Het godsdienstig element
(gesprek tussen Vader en Jop, blz. 113) ontmoet bij ons bezwaren: Vader noemt Jop een
Koningskind. Maar er wordt niet gefegd, hoe
hij dat bedoelt, of hoe Jon dat geworden is.
Het lijkt erg op „algemene verzoening". Daarom
Eindoordeel: matig aanbevolen.

MOC'WAH, DE TARKI, door G. van Heerde.
Aantal blz. 125; prijs f 1,60; gebonden; geïll.;
jongens- en meisjesboek, leeftijd 11-14 jaar.
Inhoud: De vruchtbare arbeid van een zendeling onder de Toeareg, een roofzieke stam in
Noord-Afrika en onder de door hen tot slaven
gemaakte Soedan-negers, resulterend in het
christen worden van Moc'wah, een Toearegjongen, en zijn vroegere vijand Amenckal, de
slavenjongen.
Strekking: De gezegende arbeid van de prediking des Evangelies.
Conclusie: Hoewel het werk van de zendeling, wiens naam zelfs niet genoemd wordt, pas
in de tweede helft van het verhaal naar voren
komt en eigenlijk wat op de achtergrond blijft,
toch komen de vruchten er van openbaar. Het
verhaal is spannend. Ook goed. Vooral de
jongens zullen het graag lezen. De geestelijke
strekking is ook goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOM FOX, door P. Stouthamer.
Aantal blz. 128; prijs f 1,60; gecartonneerd;
geïll.; jongensboek, leeftijd 11-14 jaar.
Inhoud: Tom, hoewel dokterszoon, wordt een
onbegrepen zwerver. Op zijn oude dag komt
hij weer bij z'n geboortedorp terug. Evert de
Braber, een boerenzoontje, die ook zwerversbloed in de aderen heeft, wordt z'n vriend.
Tom wordt verdacht van brandstichting en

komt in de gevangenis. Later redt hij een kindje
uit een brandend huis.
Strekking: De jonge • jaren niet verknoeien.
Scheld geen oude zwervers. De liefde voor de
natuur als gave Gods aankweken. Motief heeft
wat van „Ouwe Bram".
Conclusie: Een vlot verhaal met veel goede
kwaliteiten. Godsdienstig nogal wat algemeenheden, die niet bevredigen, b.v. een heilige
zwerver, blz. 125. Tom en Evert zijn kinderen
Gods.
Eindoordeel: aanbevolen.
GERDIENTJE, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 181; 9e druk; prijs f 2,40; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Koenders, een brave, oppassende
man, wordt in zijn streven om zijn ideaal
een
eigen huisje met een stukje land — te bereiken,
gedwarsboomd door zijn vroegere baas, de rijke
boer Greve, die zich verkneukelt, als alles er
op wijst, dat K. uit armoede hem de grond zal
moeten verkopen. Het loopt anders. Tenslotte
wordt Koenders toch eigenaar van het land.
Strekking: In alle omstandigheden van het
leven sta dit voor ogen: „Werp al uw bekommernissen op ,de Heere, want Hij zorgt voor u."
Gebruik van Heer.
Conclusie: Een heel mooi boek, dat goed
voor de karaktervorming van onze kinderen.
Het is niet van Gereformeerde beginselen. Overigens: Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN W. D. MEINEMA N.V. TE DELFT
Vraagt allen een catalogus bij deze firma aan.
Meinema verschijnt met 142 titels, waaronder
verschillende „uitblinkers". Hij heeft de gewoonte de algemeen goedgekeurde boeken te
herdrukken. Daardoor wordt het gemiddelde
gehalte van zijn lectuur jaarlijks hoger. De boeken zijn gedrukt op houtvrij, helder wit papier.
Kleurig en fleurig zien ze er uit. De firma verzocht vroegtijdige bestelling, om vóór de Kerstfeestviering spoedig gereed te zijn.
Tevens is allerlei beloningsmateriaal enz.
verkrijgbaar.
WAT CORRIE VOND EN WAT ZE DEED
door C. B. Drewes.
Aantal blz. 20; 4e druk; prijs 30 ct; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 j.
Inhoud: Het schoolmeisje Corrie heeft een
puntenslijper van Kees weggenomen, Kees heeft
overal gezocht, maar niet gevonden en is bedroefd. Corrie is er niet rustig onder en probeert te vergeten, vooral als tante een dagje
komt. Moeder vraagt Corrie: hoe kom je aan
die slijper en Corrie jokt. Op een middag komt
echter alles uit. Moeder is er verdrietig onder
en zegt dat Corrie haar fouten: jokken en stelen, de Heere belijden moet. Hij wil altijd hel.pen. 's Morgens vertelt ze alles aan de juffrouw, die de puntenslijper aan Kees terug geeft.
Strekking: Oneerlijkheid wordt bestreden en
de weg gewezen op Hem, die een ieder vergeeft, die zijn zonden belijdt.

Conclusie: De strekking is goed, helaas gemist dat Corrie haar schuld niet tegen Kees
belijdt. Geen kerstfeestboekje, bedoeld in de
vergadering der commissie in Utrecht. 't Is vlot
geschreven en heeft wat te zeggen tot kinderen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
KO EN ZIJN VRIENDJES, door C. B. Drewes
Aantal blz. 20; prijs 30 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Ko vertelt wat hij bij Bijb. Gesch.
hoort aan vriendje Freek, die nooit van Jezus
hoorde. Zo komt het, dat de Bijbel ook weer
wordt gelezen in het gezin van Frèek door
diens vader. Een ander vriendje is Wim, een
plaaggeest. Toch wordt alles zo geleid, dat een
gelukkig drietal vriendjes wordt gevormd.
Strekking: Wat de eenvoudige vertelling Bijb.
Gesch. onder Gods zegen kan uitwerken!
Conclusie: Een heel geschikt boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET KERSTFEEST VAN DE RIJNSCHIPPER, door P. de Zeeuw.
Aantal blz. 20; prijs 30 ct; inslappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-10 j.
Inhoud: Schipper Blaak neemt een vrachtje
aan van de Spanjaarden, maar brengt het bij
Frederik Hendrik. Zodoende wordt het graven
van een kanaal, dat voor de Spanjaarden van
groot nut geweest zou zijn, verijdeld. Ook in
die tijd dus" reeds „illegaal- werk!
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Conclusie: Op boeiende wijze vertelt de
schrijver het stoute ondernemen van de schipper. Ook het godsdienstig element komt tot zijn
recht. De kinderen zullen het graag lezen. Jammer is, dat het boekje zo weinig bladzijden telt.
Nu moet het aan jongeren uitgedeeld worden,
terwijl ouderen er veel meer van zouden genieten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JOOSKES MOEILIJKE DAGEN
door G. Kraan-van den Burg.
Aantal blz. 24; 6e druk; prijs 35 ct; in slappe
omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Jooske beleeft moeilijke dagen als
haar moeder ziek is. Door haar onoplettendheid wordt haar broertje ook ziek. Daar heeft
ze 't erg moeilijk mee, totdat ze het aan vader
vertelt. Kinderverdriet en kinderliefde op gevoelige wijze verhaald.
Strekking: Bidden en tegelijk zonde verbergen
kan niet samengaan. Jooske belijdt dit eerst de
Heere en dan ook voor de mensen. Op noodzaak gewezen, dat een kind een nieuw hart
moet ontvangen.
Conclusie: Een mooi boekje. Goed inzicht in
kinderleven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DIEVEN IN EEN SCHUURTJE
door M. C. Capelle.
Aantal blz. 24; prijs 35 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Twee jongens, die met kleine Bram
achter een boerderij spelen, raken opgesloten in
een schuurtje, dat ver achter het huis staat.
Met behulp van een speurhond worden ze laat
in de avond gevonden.
Strekking: We hebben het altijd weer nodig,
dat de Heere ons bewaart.
Conclusie: Traditioneel gegeven. De bijbelvertelling is ingevoegd om het mogelijk te maken over andere dingen te schrijven dan spelen
en ravotten. Weinig geestelijke inhoud.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ANNEKE'S DAAD, door Wieland Wouters.
Aantal blz. 28; prijs 40 ct; in slappe omslag;
geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Anneke krijgt een mooie slaappop.
Zij heeft een ziek vriendinnetje, Rie. Ze bidt
wel voor Rie, maar na enige strijd komt ook
het werken en ze geeft Rie haar prachtige
slaappop.
Strekking: Opvoeding tot offervaardigheid.
Weest niet alleen hoorders, maar ook daders
des Woords.
Conclusie: Een klein eenvoudig verhaaltje.
Doet wel een beetje onnatuurlijk aan. Maar
voor de kleintjes schrijven blijft moeilijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
BIJ OOM EN TANTE, door K. S. Pomp.
Aantal blz. 28; prijs 40 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 6 jaar.
Inhoud: Kees is met zijn vader en moeder
rondom de Pinksterdagen bij oom en tante. Allerlei kleine ongelukken maakt hij mee, die hij
meestal verzwijgt. Hij is zo bang voor straf,
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dat hij in bed wegkruipt. Na angstig zoeken
vindt moeder hem. Thuis vertelt moeder hem
de gelijkenis van de verloren zoon met ' een
toepassing voor Kees.
Strekking: Zeer kinderlijk is dit boekje geschreven. Er zit ook wel een godsdienstige
strekking in. Op de noodzakelijkheid van eerlijk schuldbelijden wordt gewezen. Het kan wel
aanbevolen worden voor de kleintjes. Het waarderingsoordeel ligt zo tussen aanbevolen en
matig aanbevolen in!
Eindoordeel: aanbevolen.
KEES, door Joh. van Hulzen.
Aantal blz. 28; 3e druk; prijs 35 ct; in slappe
omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd
6,-8 jaar.
Inhoud: Cor, een Hollands jongetje op Java,
heeft een jonge hond, Kees. Hoewel de hond de
weg nog niet kent, mag hij met moeder en Cor
naar de pasnar. Door onoplettendheid van Cor
loopt de hond weg; hij kan de weg terug niet
vinden. Na enkele dagen ziet Cor hem terug
met — een andere jongen. Kees kiest voor Cor!
Strekking: Kinderen moeten zorgen voor hun
(jonge) huisvrienden, ook al nemen andere dingen hen ein beslag". De goede Herder kan en
wil ook jonge honden bewaren.
Conclusie: Een verhaaltje, dat zich vlot laat
lezen, maar waar weinig in zit. Liefde van kinderen tot dieren en hondentrouw komen er wel
in uit, maar het religieuse element is wel érg
mager.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
LOUITJE, door Piecky de Jong.
Aantal blz. 32; prijs 40 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Louitje is een zwak kereltje en kan
niet met de andere jongens meespelen. Hij komt
alleen te staan en is erg verdrietig. Een fijne
onderwijzer weet de kinderen te bewegen
Louitje in hun kringetje op te nemen en hem bij
het spelen ook mee te laten doen.
Strekking: Zorg voor het zwakke en naastenliefde.
Conclusie: De Kerstboodschap krijgt een
goede plaats. Paedagogisch heel goed. Vertelling natuurlijk en vlot.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET MOOIE PLANNETJE, door Joh. Elzen.
Aantal blz. 35; prijs 40 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 j.
Inhoud: Het huis van een buurman brandt af
en Joop en Pim gaan muziek maken in de tunnel om geld bij elkaar te krijgen. Proces-verbaal
volgt, doch op het politiebureau komt alles
goed.
Strekking: Naastenliefde in praktijk!
Conclusie: Prettig geschreven in een warme
toon.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JOSJE EN JAAPJE
door Ina de Vries-v, d. Lichte.
Aantal blz. 35; prijs 45 ct; inslappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Josje en Jaapje kregen een poesje op

hun verjaardag. Als de juffrouw een dierentuin op school maakt, willen Josje en Jaapje
hun poesje meenemen. Onderweg raken ze het
poesje kwijt. Ze zijn erg bedroefd. Ze zoeken
overal, maar kunnen het niet vinden en komen
daardoor te laat op school. Waarschijnlijk is
het poesje in de bakkerij. Josje gaat er heen en
*aagt aan de bakker, als hij 't vindt, 't dan
op school te brengen. Dat gebeurt ook later.
Moeder en vader zijn boos. Als de kinderen
's avonds bidden, moeten ze de Heere vergeving
vragen voor 't verkeerde en 't stiekeme en aan
de Heere overlaten, wat Hij goed vindt te doen.
De bakker brengt het poesje op school en de
kinderen zijn blij.
Strekking: Kinderen mogen niets stiekem
doen. Ook vindt God 't niet goed. Dit met
nadruk gezegd. Geen Kerstboek. Wel: God
zorgt voor alles.
Conclusie: Een aardig kinderboekje, bevattelijk geschreven. Als men persé een kerstboek
wil hebben met als strekking: Christus is in de
wereld gekomen om zondaren zalig te maken,
dan is dit in dit boekje niet 't geval. Toch wil
ik 't aanbevelen.
DE GEVANGEN ROVERS
door M. G. Gijsbers-Westera.
Aantal blz. 36; prijs 45 ct; in slappe omslag;
gein.; jongensboek, leeftijd 6-7 jaar.
Inhoud: Jan en Klaasje mogen 's avonds even
buiten spelen, gaan de straat uit (wat verboden
is) en kruipen onder een zeil in een handkar.
Ze worden per ongeluk weggereden en in een
schuur gesloten. Later in de avond worden ze
gevonden en thuisgebracht.
Strekking: Ongehoorzaamheid wordt gestraft.
Ongehoorzaamheid is zonde. Gebruik van Heer.
Conclusie: Aardig geschreven. Helaas de
naam Heer gebruikt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
BENNIE BENGEL EN ZIJN VRIENDINNETJE, door Gé van Noord.
Aantal blz. 40; 2e druk; prijs 50 ct; in slappe
omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j.
Inhoud: Bennie en Ukkie, zijn buurmeisje,
kunnen het goed met elkaar vinden. Ze gaan
samen op stap, doen stoute dingen, komen in
moeilijkheden, belijden hun ondeugd; ze luisteren graag als Bennies vader 's Zondags uit de
kinderbijbel vertelt. Als Bennies ouders gaan
verhuizen, krijgt Ukkie van Bennie een poppenwagentje.
Strekking: 1. Ongehoorzaamheid is zonde.
2. Zonde moet beleden worden. 3. Goede Zondagsbesteding.
Conclusie: Deze kinderavontuurtjes zullen
gaarne gelezen worden, jonge kinderen komen
door het lezen van dit boekje in aanraking met
de sfeer van een echt chr. gezin (bidden, vertellen uit de Bijbel, zingen van chr. liederen,
kerkgang).
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HARRIE'S EERSTE SCHOOLJAAR
door J. S. Dondorp-Tazelaar.
Aantal blzl 40; 3e druk; prijs 50 ct; in slappe
5-8 jaar.

omslag; geïll.; .Jongens- en meisjesboek, leeftijd
Inhoud: Harrie gaat voor het eerst naar
school. Vaders verjaardag wordt gevierd door
Harrie en z'n zusjes. Het sterven en de begrafenis van een klasgenootje brengt ernst.
Conclusie: weinig zeggend boekje.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ANNÉTJE EN DE GROTE TOREN
door Joke Dijkshoorn.
Aantal blz. 40; prijs 50 ct; in slappe omslag;
gein.; meisjesboek, leeftijd 6.-8, jaar.
Inhoud: Annètje van de koster-schilder is een
handjegauw. Als ze zelf haar poppenwieg wil
maken, gooit ze een pot verf om. Huilend gaat
ze in de kerk haar vader zoeken en komt alleen
boven in de toren terecht. Intussen is vader
bezig een ruit in te zetten bij de bakker. Bij
het zoeken naar Annètje ziet vader eensklaps
een strikje liggen bij het klokketouw. Hij krijgt
een bang vermoeden en snelt naar boven.
Strekking: Het is goed, de kinderen reeds
vroeg bidden te leren. Gebruik van Heer en
Heere.
Kinderlijk boekje. Voor onze kleintjes uitstekend geschikt.
Eindoordeel: aanbevolen.
MET EEN GRIEPJE THUIS
door Nel den Hollander.
Aantal blz. 40; 3e druk; prijs 50 ct; in slappe
omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Job is een paar dagen thuis van
school wegens griep. 't Is niet erg. Hij kan al
weer gauw voor het raam zien wat er buiten
gebeurt. Zondags, als vader naar de kerk is,
vertelt moeder Bijbelse geschiedenis.
Strekking: 't Boekje heeft niet een bepaalde
strekking. Het schetst het leven van een kind
en de belevenissen, als je thuis bent van school.
Een goed voorbeeld komt er in voor van de
moeder, die Zondagsmorgens een bijbels verhaal
vertelt.
Conclusie: Het is niet gemakkelijk om voor
kinderen van deze leeftijd te schrijven en dan
ook werkelijk iets te zeggen. Dat blijkt uit dit
boekje. Wat het godsdienstige betreft, men had
iets positiever kunnen zijn. Bv. dat een kind
ook een nieuw hartje moet hebben. Er wordt
echter wel gesproken over zonde, schuld en
vergeving voor wie z'n zonde belijdt.
Eindoordeel: aanbevolen.
'T ERGSTE --- 'T BESTE
door D. Menkens-v. d. Spiegel.
Aantal blz. 48; 5e druk; prijs 60 ct; in slappe
omslag; geil; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Wout en Fred mogen bij oom en
tante gaan logeren. Maar Wout komt in 't ziekenhuis terecht, terwijl Fred naar de neven
gaat. Wout is boos, omdat hij het zo ongelukkig
treft en zijn gebed niet wordt verhoord. Fred
verdrinkt bijna, doordat de boot omslaat. Nu
begrijpt Wout, voor welk een ramp hij bewaard
is. God weet wat goed voor ons is.
Conclusie: Een mooi boek. Een groot tekort
echter, dat de eerste schrede op de weg der
bekering wordt overgeslagen.
Eindoordeel: aanbevolen.
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DE VERSTEKELING, door S. v. d. Berg.
Aantal blz. 48; prijs 60 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Jelle van Sloten, zoon van een visser,
wil naar zee. Hij zet dit verlangen door, door
stilletjes in 't schip van zijn vader te klimmen
op een Zondagavond. Zijn hart is onrustig en
bang, is gewaarschuwd door zijn broertje 't niet
te doen. Hij zet toch door. Als 't schip uitvaart
krijgt hij last van zeeziekte en wordt ontdekt.
Vader is vreselijk boos. Dan komt 't berouw
bij Jelle. Vader, maar ook de Heere, moet hem
vergeven. Hij bekent zijn zonde. Op een ander
sdhip keert hij terug naar huis.
Strekking: Een jongen wordt ons getekend,
die dwars tegen alles in zijn zin doordrijft,
maar toch tot de belijdenis komt van zijn zonde.
Dat daar een God is, die een ieder vergeeft, die
zijn zonde belijdt.
Conclusie: Een fijn jongensboek. Op mooie
wijze wordt het zeeleven getekend. Een boek,
waar een jongen van genieten zal. Geen Kerstfeestboek, maar toch wel de onmisbaarheid van
de vergeving der zonden door Jezus getekend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ZIJN WENS, door H. Hoogeveen.
Aantal blz. 55; 4e druk; prijs 70 ct; in slappe
omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: De wens van Gerke is onderwijzer
worden. Deze studie kan echter niet warden
betaald. Daarom geld verdienen. Gerke helpt de
boer, waar zijn vader werkt. Hij gaat ook eieren
zoeken. Staat eens grote angst uit als twee
veldwachters de boot nazoeken, omdat het verboden tijd voor eierenzoeken is. Gerke wordt
boerenknechtje.
Strekking: God bepaalt wat we zullen worden
in dit leven.
Conclusie: Goed geschreven boek, dat er zeker in wil bij de jongens. Hier wordt aange:
toond de zonde van oneerlijkheid.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN ONVERGETELIJKE NAMIDDAG
door Nel den Hollander.
Aantal blz. 56; 4e druk; prijs 70 ct; in slappe
omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 10 jaar.
Inhoud: Tom v. d. Tak heeft tegen de zin van
zijn moeder toch spijkerbeslag onder zijn schoenen laten maken. Bij zijn thuiskomst blijkt zijn
zusje ziek te zijn. Hij moet dit zijn grootmoeder
gaat vertellen. Op de terugtocht haalt hij kattekwaad uit met een vriendje en komt op een
politiebureau terecht. Vader moet hem komen
halen en is vreselijk boos, merkt het beslag
onder de schoenen op en zegt dan minachtend
bah. Dat grieft Tom. Hij vertelt dan wat er
gebeurd is. Vader en moeder vergeven hem
alles.
Strekking: Ik kan helaas geen strekking in dit
boekje vinden. De illustraties konden wat beter
verzorgd zijn.
Conclusie: Op zonderlinge wijze wordt een
lied ingelast, dat tot steun voor Tom moet zijn,
terwijl hij nota bene voor straf op het politiebureau zit. Aan 't slot is Tom een beste kerel,
terwijl hij toch verkeerd gedaan heeft. Vader is
dankbaar, dat het met Tom door Gods gunst
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nogal meevalt en dat terwijl er toch niet bepaald
schuldbesef bij Tom is. Is het een vergissing op
pag. 53: Tom pleit zich vrij?
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE TIMMERMAN VAN ZERBST
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 61; 5e druk; prijs 90 ct; gebonden;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 j.
Inhoud: Een verhaal uit het begin van de
Hervorming in Duitsland. Het beschrijft ons de
komst van Tetzel en de bestrijding door Mahler,
de timmerman. Wanneer Luther later op weg
naar Worms door Zerbst komt, wordt hem door
Mahler wijn aangeboden. Deze wordt daarop
uit de stad verbannen. Later wordt van von
Hagenbach, die de oorzaak van de verbanning
was, bij een roofoverval zwaar gewond en in
het huis van Mahler liefderijk verpleegd. Na
zijn terugkeer in Zerbst weet von Hagenbach
de verbanning ongedaan te maken en keert het
gezin van de timmerman terug. Inmiddels heeft
Luther het N. Testament in het Duits vertaald
en tot grote vreugde van de timmerman bezat
von Hagenbach ook een exemplaar.
Strekking: Dit boek toont ons de grote moeilijkheden, die men als aanhanger van Luther
moest ondervinden. .
Conclusie: Een goed boek. Dit toont ons wel
de 5e druk.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE MIJNWERKERSJONGEN VAN MANSFELD, door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 62; 3e druk; prijs 90 ct; gebonden;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 j.
Inhoud: Levensgeschiedenis van Dr Maarten
Luther.
Strekking: Het leven van Luther wordt hier
voor kinderen beschreven. Een maal wordt het
woord „Heer- gebruikt, overigens: Heere Jezus.
Conclusie: Heel goed als kerstboekje!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROBBERTJE ONRUST, door M. C. Fallentin.
Aantal blz. 62; 2e druk; prijs 90 ct; gebonden;
geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Een jongen, wiens ouders juist voor
het aanbreken van de oorlog in 1940 naar Engeland vertrokken zijn, wordt opgevoed in een
weeshuis, komt als knechtje bij een bloemist in
Aalsmeer, helpt een Engels vliegenier met ontvluchten, komt zelf in allerlei gevaren, ontsnapt
meestal ternauwernood, echt „Robbertje Onrust", maar hij verstaat, dat de ware rust alleen
gevonden wordt bij de Heiland.
Strekking: 1. Vaderlandsliefde. 2. De hand
Gods in de verlossing van ons vaderland.
Conclusie: Een spannend boek, dat onze jeugd
verplaatst in -de bange tijd van 1940—'45.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE KARREHOND VAN KOBUS
door A. van Hartingsveldt.
Aantal blz. 62; prijs 90 ct; gecartonneerd;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-11 j.
Inhoud: Een hond vertelt zijn levensgeschiedenis. Mieke, het kleindochtertje van Kas z'n

baas, komt bij Kobus logeren wegens ziekte van
haar moeder. Samen beleven Mieke en Kas heel
wat avonturen.
Strekking: De rechtvaardige kent het leven
van zijn beest.
Conclusie: Geen Kerstboekje. Ook hier weer
veel navolging van v. d. Hulst.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE WITOOG, door M. C. Capelle.
Aantal blz. 66; 2e druk; prijs 95 ct; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd
10-44 jaar en hoger.
Inhoud: Zendeling John Paton op Tanna en
Aniwa, eilandengroep Nieuwe Hebriden. De
Tannaezen vooral zijn zeer vijandig. Paton kent
geen vrees. De Heere waakt. Toch moet Paton
Tanna verlaten. Na 7 jaar doorgebracht in
Australië en Europa per zendingsboot naar de
Hebriden terug en vestigt zich op Aniwa. Zijn
huis een kindertehuis. Hij graaft een waterput.
't Opperhoofd wordt christen.
Strekking: Evenals Wraak in Batakland een
mooi zendingsverhaal over de arbeid van pionier Paton, man des geloofs, trouw en dapper.
„Ik zend u als schapen temidden der wolven."
Conclusie: Laat ons vooral zulke boeken
geven aan de oudere kinderen. Al zijn er geen
guitenstreken, er is iets diepers en hogers in.
Evenals Wraak in Batakland duidelijke druk en
prettig leesbaar. De geestelijke strekking is wat
zwak, maar toch:
Eindoordeel: warm aanbevolen.

TOCH EEN THUIS, door A. van Hulzen.
Aantal blz. 80; prijs f 1,10; gecartonneerd;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 j.
Inhoud: Bobbie, een jonge hond, valt uit een
woonwagen en krijgt een thuis bij vriendelijke
oude mensen. Hij bezorgt door zijn speelsheid
zijn baas een gebroken been, loopt weg en komt
tenslotte, via een voddenkoopman, bij Bertje
terecht.
Strekking: Wees goed voor de dieren. Er is
ook in de dierenwereld leed, door mensen veroorzaakt.
Conclusie: Aardig boekje. Vlot en onderhoudend verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
HULZEN ZOEKEN, door G. van Es.s en Jr.
Aantal blz. 85; 2e druk; prijs f 1,15; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 9,-12 j.
Inhoud: Gert en zijn vrienden gaan hulzen
zoeken. Tot twee keer toe mislukte dat. De
eerste keer stort er een Engels vliegtuig neer en
de tweede keer beschiet een vliegtuig een auto,
zodat Gert in gevaar verkeert.
Strekking: Stellig is het de schrijver zelf niet
duidelijk geweest, wat hij bedoelde. Zou hij
alleen maar een boekje hebben willen schrijven?
Conclusie: Veel geredeneer en weinig handeling. Wat gestoei in bed, het verkeerd aantrekken van een broek, af en toe een flauw jongensruzietje behoren al mede tot de gewichtigste
voorvallen. Het godsdienstig element is alleen
maar sluitstuk.
Eindoordeel: matig aanbevolen,

KLEINE AVONTURIERS, door G. Snoek.
Aantal blz. 74; 2e druk; prijs 95 ct; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 7-40 jaar.
Inhoud: Ruudje, het zoontje van een boer,
speelt veel met het zoontje van de arbeider.
Samen beleven ze veel avonturen. Dikwijls ook
doen ze domme dingen, waarvan de gevolgen
niet altijd even prettig zijn. Als het paard op
hol slaat, redt Hans' vader Ruudje.
Strekking: De beschermende hand des Heeren
wordt duidelijk getekend.
Condusie: Een echt christelijk boekje. Keurige
illustraties. Geen Kerstboekje.
Eindoordeel: aanbevolen.

WRAAK IN BATAKLAND
door M. C. Capelle.
Aantal blz. 86; prijs f 1,10; gecartonneerd;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-15 j.
Inhoud: De zendingsarbeid van Ludwig Nommensen, de eenvoudige sluiswachterszoon, onder
de Bataks op Sumatra. Eindeloos geduld, innige
liefde en rotsvast geloof in zijn God houden
hem staande en stellen hem tot een rijke zegen
voor dit heidenvolk.
Strekking: Hij, die op God vertrouwt, zal
niet beschaamd uitkomen.
Conclusie: Een heel goed zendingsverhaal,
wel geen kerstboek, maar zeer goed bruikbaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

APPIE BONGERS
door N. W. van Diemen-de Jel.
Aantal blz. 78; 3e druk; prijs f 1,05; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Vader en moeder willen niet dat
Appie naar het circus gaat. Deze gaat toch
stiekum en komt daardoor in allerlei narigheid.
Hij tracht zich hieruit te redden door onwaarheid te spreken. Dan pas keert de rust in hem
weer, als hij zijn schuld beleden heeft t.o.v.
God, vader en moeder.
Strekking: Ongehoorzaamheid wordt gestraft.
Voor de Heere is niets verborgen. Leugen en
bedrog maken bidden onmogelijk.
Conclusie: Dit boek zal zeer zeker de jongens
boeien. Tekent duidelijk de gevolgen van zonde en bedrog, maar ook de enige uitweg.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

EEN AVONTUUR IN SCHOOL
door J. J. Frinsel.
Aantal blz. 86; prijs f 1,15; gebonden; geïll.;
jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Toon en Kees zijn trouwe vrienden.
Toon leest graag. Samen sluipen ze in school
om een boek te lezen. Ze worden opgesloten en
maken angstige uren door. Kees heeft nl. in de
klas de pijp van meester gebroken. Later op de
avond worden ze bevrijd.
Strekking: Deze jongens gevoelden, dat ze
iets deden wat niet mocht. Hebben er ook echt
berouw over. Op kinderlijke wijze wordt het
geestelijk leven beschreven.
Conclusie: Boeiend geschreven jongensboek.
Het geestelijk leven op kinderlijke wijze beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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DE SCHREEUW IN DE NACHT
door Anton B. Lam.
Aantal blz. 86; prijs f 1,15; gecartonneerd;
geïll.; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Tom van Dam moet een drankje
halen in de apotheek. Door een ontmoeting met
zijn vrienden wordt het laat. Op de terugweg
krijgt hij het met boer de Leeuw aan de stok,
zodat het flesje stuk gaat. Hij moet weer terug.
Dan ontmoet hij ruige Hein, die zich wreken
wil op de boer. Tom weet dit in de nacht te
voorkomen.
Conclusie: Een goed leerzaam boekje voor
de jeugd. In het verhaal zit gang, het laat zich
heel vlot lezen. De inhoud ademt een christelijke geest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET GOUD VAN DE TOEMOEK-HOEMAK
door G. van HEERDE
Aantal blz. 90; prijs f 1,15; gecartonneerd;
geïll.; jongensboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: De neger Asaba is belust op het goud
van het verre Toemoek-Hoemak gebergte. Onderweg raakt hij gevangen in het negerdorp
van de jongen Samba en zijn vriend Boni, wiens
leven hij gered had. De jongens bevrijden Asaba
en zien zich genoodzaakt met hem mee te trekken naar de Toemoek-Hoemak, achtervolgd
door hun wraakgierig opperhoofd. Op hun gevaarvolle tocht worden ze meermalen gered
door de Christen-neger King, die hun het Evangelie verkondigt. Eindelijk vinden ze goud. Hun
aandeel stelt de jongens Sambo en Boni in staat
de studie voor zendeling te bekostigen.
Strekking: Het christelijk geloof redt van de
vrees voor boze geesten en onderling wantrouwen en stelt in staat tot waarachtige naastenliefde. Niet het goud, maar het geloof maakt
gelukkig. „Asaba wilde zichzelf rijk en gelukkig
maken, King anderen."
Conclusie: Een zeer spannend verhaal. Asaba
b.v. verkeert wel een keer of zeven in levensgevaar. Leert het een en ander over de levenswijze van negers en roodhuiden.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE HOEFSMID VAN BUDA
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 98; 2e druk; prijs f 1,25; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 1014 jaar.
Inhoud: Een verhaal uit de tijd der Hervorming. Andreas, de hoefsmid, verraadt een ketter, waardoor deze in de gevangenis terecht
komt. Als Andreas het paard van de koning beslaat, waarna het kreupel wordt, komt hij zelf
in de gevangenis, waar hij tot zijn schrik de
ketter weer ontmoet. Hier leert hij Christus kennen. Als hij vrij mag, wil hij zijn vriend niet
verlaten, maar met hem sterven. De koning
geeft in een goede bui beiden de vrijheid weer.
Conclusie: Een goed boek voor de grotere
jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOEN DE HONGER KWAM
door A. Duyser.
Aantal blz. 98; 4e druk; prijs f 1,20; gebon-
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den; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd
10-14 jaar.
Inhoud: Het lijden van „Kleine Lente", de
Chinezenjongen, die alleen overschiet van het
hele gezin. Het schijnt, dat hij althans stoffelijk
gered wordt, wanneer een rijke bloedverwant
hem als zoon wil adopteren. Als hij dan echter
moet offeren voor het altaar der voorouders,
vindt hij de moed om te weigeren, want door
onderwijs van een zendeling weet hij, dat offers
alleen gebracht mogen worden aan God, Zo
kiest hij met de daad voor zijn Heiland.
Conclusie: Leerzaam boekje met goede godsdienstige strekking. Rijk zijn geeft geen geluk
altijd.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN ZONNIGE ZOMER IN ZUIDLAND
door Jan van Groningen.
Aantal blz. 104; 3e druk; prijs f 1,35; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Rudolf Klaver, wiens moeder gestorven is, komt vanuit de stad in het dorp Zuidland. Kan door eigen verwaandheid niet met de
jongens opschieten, hetgeen hem toch in feite
dwars zit. Toch wint hij 't vertrouwen van
enkele jongens, o.a. Douwe Kielstra, wiens
vader hard ploeteren moet om 't hoofd boven
water te houden. Rudolf neemt 't op voor een
ongelukkig vrouwtje en sluit vriendschap met
de jongens, heeft een benauwd avontuur in een
hooischuur, doch wordt gered. Zijn goed karakter komt uit als hij voorstelt een dokter uit
de stad te halen, die Douwes vader beter moet
maken.
Strekking: Een moederloze jongen moet strijden tegen zijn fouten. Heeft een tante, die hem
er op wijst, dat 't niet in eigen kracht gaat te
strijden tegen fouten.
Conclusie: Een prettig jongensboek, waar de
ernst niet ontbreekt, waarin gewezen wordt op
Pasen, met afwijzing van de oude Paalgebruiken, die buiten het Paasfeest staan.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
IS EEFJE GELUKKIG?
door Marian van Bergen.
Aantal blz. 108; 4e druk; prijs f 1,30; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-13 jaar.
Inhoud: Eefje, een meisje uit een eenvoudig
gezin, wordt vriendin met Nora, lang het enig
kind van een dokter, die in het dorp komt
wonen. Eefjes jaloersheid komt telkens naar
voren. Nora krijgt een ander vriendinnetje. De
vriendschap wordt bedreigd. Toch blijven tenslotte Eefje en Nora vriendinnen.
Strekking: Verkeerde daden (Nora en Eefje
gaan b.v. samen naar de bioscoop in de stad)'
moeten niet alleen aan vader en moeder, maar
ook aan dé Heere beleden worden. In Zijn
kracht moet tegen alle kwaad gestreden worden.
Van Hem alleen moet steeds alles worden verwacht.
Conclusie: Wel een aardig verhaal, hoewel
de godsdienstige strekking niet bevredigt. De
opvatting over de Doop, lees blz. 91, wordt in
Herv. Geref. kringen niet gehuldigd. Jammer
van dit overigens aardige boekje. Daarom:.
Eindoordeel: matig aanbevolen.,

DIRK EN KREELTJE UIT DE KARSTEEG
door M. van Nuis-Zuidema.

DE VLOTBOUWERS
door Jan van Groningen.

Aantal blz. 109; 2e druk; prijs f 1,40; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Kreeltje is lam. Hij wil zo graag de
zee zien. Dirk wil er hem brengen, maar valt,
zodat Kreeltje in het ziekenhuis terecht komt.
Daar vertelt Marijke hem bijbelse verhalen en
leert hein ook bidden. Dirk komt op de Zondagsschool en op de timmerclub. Daar maken
ze een wagentje voor Kreeltje en nu kan hij
naar zee.
Strekking: De Zondagsschool is een machtig evangelisatiemiddel, waardoor niet alleen
kinderen, maar ook ouderen tot Gods Woord
kunnen worden gebracht.
Conclusie: Het boekje is wat langdradig.
Kreeltje heeft 109 blz. nodig om aan zee te
komen, terwijl hij er vlak bij woont en er mensen genoeg zijn, die hem er brengen kunnen.
Eindoordeel: aanbevolen.

Aantal blz. 110; 3e druk; prijs f 1,30; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: 3 jongens maken van een oude bak
een vlot en gaan daarmee varen. Ze rusten uit
bij een zomerhuis op een eilandje. Worden er
van verdacht daar diefstal gepleegd te hebben.
Blijken onschuldig. Beleven later een heel avontuur als hun vlot wegdrijft, terwijl ze op een
eilandje zitten.
Strekking: Weinig strekking. Min of meer
die, dat de Heere zorgen en bewaren wil. Overigens een oppervlakkig verhaal.
Conclusie: Aardig geschreven, behalve het
slot, dat zeer onbevredigend is en weinig diepgang.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE LEVANTREIS VAN WIJNANT
HENDRICKSZ, door H. te Merwe.
Aantal blz. 110; prijs f 1,40; gebonden; geïll.;
jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Wijnant Hendricksz, een koopmansleerling, neemt het leven luchthartig op. Eindelijk wordt hij door zijn vader geplaatst op de
„Landtskroon-, een Levantvaarder. Wanneer
een gedeelte van de bemanning aan de kust van
Klein-Azië water gaat halen wordt Wijnant
door de Turken gevangen genomen en op de
galeien geplaatst. Na een zware tijd weet hij
te ontvluchten en wordt opgenomen door een
galei van de Venetianen, de vijanden van de
Turken. Later komt hij op „d' Oranjeboom"
weer thuis.
Strekking: Dikwijls moet men door schade en
schande wijs worden.
Conclusie: Een prachtboek, dat de jongens
graag in één ruk zullen willen uitlezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOONTJE KETELLAPPER
door Annie Vreeland.
Aantal blz. 110; 2e druk; prijs f 1,35; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12
tot 14 jaar.
Inhoud: Toontje is een Rotterdamse straatjongen met al de ondeugden van dien, echter
met een warm hart voor zijn zieke broertje.
Vader is ketellapper en krijgt kokend soldeer
over zijn voet. Toontje maakt nu een bedelbrief
en haalt flink wat op. Vader, die De Waarheid
leest, ontsteekt in toorn, dat zijn zoon bij kapitalisten heeft gebedeld. De wijkzuster brengt
Toontje op het goede pad.
Strekking: De waarde van het geloof in de
donkere dingen van het leven, ook in de donkere dagen van een jongensleven.
Conclusie: Een grotestadsboekje met grotestadsuitdrukkingen, voor de plattelandsjeugd
minder goed verstaanbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.

DE HUT VAN OOM TOM
door H. Beecher-Stowe. Opnieuw vertaald
door Frieda van Felden.
Aantal blz. 124; 6e druk; prijs f 1,45; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12
tot 14 jaar.
Inhoud: Overbekend.
Strekking: Afschaffing slavernij bepleit op
bijbelse gronden.
Conclusie: Prima boek. Jammer van enkele
drukfouten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET TEKEN VAN DE VIS
door A. van Hartingsveldt.
Aantal blz. 124; prijs f 1,60; gebonden; geïll.;
jongens- en meisjerboek, leeft. 12 jaar en ouder.
Inhoud: Alard, een Batavenjongen, raakt bevriend met Decius, een jonge Romeinse centurio. Deze is Christen en vertelt ook zijn
vriend van de Heere Jezus. Wanneer Decius
berichten naar Rome moet brengen, gaat Alard
mee. In Rome breekt dan de Christenvervolging
uit onder keizer Nero. Vele Christenen worden
verraden door Ulfert, een vroegere Friese
slaaf. Na de dood van Nero is de vervolging
ten einde. Decius en Alard zijn gespaard gebleven en keren naar het Batavenland terug.
Ook Ulfert is Christen geworden.
Strekking: Als men een waar christen is, heeft
men zijn vijanden lief.
Conclusie: Een prachtboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE LAATSTE REIS VAN KOEN I JE KASPERS, door A. Duyser.
Aantal blz. 126; 2e druk; prijs f 1,45; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-14 j.
Inhoud: Koentje Kaspers wil graag naar zee,
maar z'n grootmoeder heeft 't eerst wat tegengehouden. Dan laat ze haar kleinkind los, maar
draagt hem aan de Heere op. Geeft hem een
Bijbeltje mee met als opdracht Ps. 91 : 1. Op
prettige wijze worden Koentjes ervaringen op
zee vermeld. Grote indruk maakt op hem de
wereldstad New York. Met een jongen beziet
hij de stad, koopt een vogeltje voor zijn grootmoeder als verrassing, als zij terug varen is de
oorlog uitgebroken. Koentje heeft veel houvast
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aan zijn geloof in God. Maar is af en toe bang
te moeten sterven. Het schip loopt op een mijn
en Koentje sterft. Door zijn bidden en lezen
heeft hij indruk op een der matrozen gemaakt,
die nog getracht heeft hem te redden. Deze
matroos vertelt aan grootmoeder het einde van
Kdentje.
Strekking: De grote waarde van een christelijke opvoeding komt naar voren. Ook jongens
moeten voor hun geloof uitkomen en zo een
lichtend beeld zijn voor anderen. God is getrouw. Jammer, dat de leugen op pag. 48 niet
als kwaad beschouwd wordt.
Conclusie: Hoewel men uitziet om met Kerstfeest thuis te zijn, geen specifiek Kerstfeestboek.
De woordenkeus wat plat en ruw. Zit wel een
goede tendenz in. Helaas de leugen niet verkeerd gevonden. Wel te zien als een boek, dat
houvast geeft aan jongens. Gaarne had ik de
liefde van Christus meer gezien, met daaraan
verbonden de noodzaak van een ander leven.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

houding eerst heel slecht. Later komt alles goed.
Daans vader wordt tuinman-chauffeur op de
buitenplaats en Daan kan, nu de omstandigheden thuis gunstiger warden, naar de H.B.S.
Strekking: Daan Mulder is een energieke jongen, die ondanks de moeilijkheden doorzet. Hij
verloochent eigen verlangens door uit eigen
beweging tijdens vaders ziekte te gaan werken.
Maar hij heeft ook te strijden tegen de in z'n
hart opkomende zonden van jalouzie, trots en
drift. Hij leert van z'n eenvoudige vrome ouders, dat deze alleen in Gods kracht kunnen
worden overwonnen. En de jongen ervaart, dat
God ook nu nog wonderen doet.
Conclusie: De avonturen zijn soms wat gewaagd. De mevrouw van Berkensteyn doet in
haar gemaakte manier van spreken denken aan
juffrouw Sophie uit „De rode vlek" van v. d.
Hulst, Overigens een boek, dat onze jongens
wel boeien zal. Daan is een flinke jongen en
z'n ouders zijn vrome mensen en goede opvoeders.
Eindoordeel: aanbevolen.

DE DRIE EN HET EENZAME HUISJE
door A. van Hulzen.
Aantal blz. 141; 3e druk; prijs f 1,90; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-12 j.
Inhoud: Dit boekje vertelt van allerlei belevenissen van drie trouwe vrienden. Hun lief
en leed wordt gevlochten rondom de kano, die
een van ben op zijn verjaardag gekregen heeft
en het eenzame huisje op een eilandje.
Conclusie: De jongens zullen dit boekje graag
lezen. De morele inhoud is goed, ook de godsdienstige. Het bevat een evangeliserende strekking en is daarom voor de uitdeling op het
Kerstfeest heel geschikt.
Eindoordeá: warm aanbevolen.

EEN GEWOON MEISJE EN TOCH ...
door A. Romijn.
Aantal blz. 144; 2e druk; prijs f 2,25; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek, leeftijd 12-15 j.
Inhoud: Bertie Nieboer houdt niet van schoolgaan. Liegt en wendt hoofdpijn voor om onder
de studie uit te komen. Krijgt berouw en doet
haar best om tegen de zonde te strijden. Ze
leert in de vacantie veel van een ziek meisje en
een oom en leert wat voor anderen te zijn.
Strekking: Bestrijding van egoïsme en dat wel
biddend en werkend.
Conclusie: Niet erg veel spanning. Kan wel
dienen voor onze oudere meisjes. Paedagogisch
verantwoord. Beoordeeld in 1949.
Eindoordeel: aanbevolen.

DAAN MULDER HOUDT VOL
door A. van Hartingsveldt.
Aantal blz. 152; 2e druk; prijs f 2,25; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: Daan Mulder, zoontje van een tuindersknecht, kan goed leren en wordt in de opleidingsklas geplaatst. Maar naar de H.B.S. zal
hij niet kunnen. Als vader naar 't ziekenhuis
moet, doet Daan vaders werk en zo wordt het
gezin voor gebrek bewaard. Met z'n school, kameraden kan Daan zeer goed overweg, maar
met Victor van Huize Berkensteyn is de ver176

ARIE WILLEMSZ, EEN HELLEVOETSE
BESTEDELING, door A. van Hartingsveldt.
Aantal blz. 158; prijs f 2,90; gebonden; geïll.;
jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Arie Willemsz is een wees en uitbesteed bij een slotenmaker. Dit bevalt hem
niet. Hij wil liever leren tekenen en schilderen.
Door toedoen van Adriaan de Bree, een heelmeester, krijgt hij toestemming en komt in de
leer bij Johannes Vermeer. Wanneer de oorlog
in 1665 uitbreekt, maakt hij met Adriaan de
Bree de slag bij Lowestoft mee en later de
Vierdaagse zeeslag. Daar zijn pleegvader inmiddels gestorven is, blijft Arie bij de Bree en
gaat weer in de leer bij Johannes Vermeer.
Strekking: Dit boek toont ons een deel van
de Vad. Gesch. onder het beleid van Johan de
Witt en het verlangen naar een Prins van
Oranje.
Conclusie: Een goed en prettig geschreven
boek, dat de belangstelling van de jeugd gaande weet te houden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

LUYT LIEVENSZ, DE ZWERVER
door H. te Merwe.
Aantal blz. 164; 2e druk; prijs f 2,90; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 14 j. en ouder.
Inhoud: Luyt Lievensz moet uit zijn geboorteplaats Gorcum vluchten en gaat naar Einden.
Vandaar komt hij op de Geuzenvloot en in 1570
aanschouwt hij van verre de herovering door
de Spanjaarden van Loevesteyn, dat door Herman de Ruyter bij verrassing was ingenomen.
Luyt Lievensz brengt de tijding van dit gebeuren over aan de Prins.
Strekking: Dit verhaal tekent ons een kleine
periode uit de Tachtigjarige oorlog en beschrijft
het grote leed, dat ondergaan moest worden in
de strijd voor vrijheid van geweten.
Conclusie: Een goed boek voor de grotere
jongens, het tekent de geloofsstrijd en geloofsoffers onzer voorvaderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

AVONTUREN OP DE WALVISVAART
door J. W. Grisnigt.
Aantal blz. 182; prijs f 3,25; gecartonneerd;
geïll.; jongensboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: De avonturen op de Groenlandia,
die ter walvisvaart is uitgevaren, worden in
dit boek verteld. Van gevaren en uitreddingen

lezen we. Het schip wordt tussen de ijsmassa's
verpletterd. Na een gevaarvolle tocht komen ze
in het vaderland terug.
Conclusie: De jongens zullen met genoegen
dit boeiend geschreven boek lezen. Het godsdienstig element is goed. De schrijver weet zeer
onderhoudend te vertellen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN JAN HAAN N.V. TE GRONINGEN
Iedere leider (ster) van onze Z.S. vrage bij
de Uitgeverij een catalogus aan. Deze wordt
op aanvrage gaarne gezonden.
Om de hoge prijzen van de boeken zoveel
mogelijk te drukken, heeft de Uitgeverij de boeken niet gecartonneerd, maar ingenaaid, op de
markt gebracht. Daardoor wordt een aanmerkelijke prijsbesparing voor de Z.S. verkregen.
De uitvoering der boekjes is dezelfde gebleven
als voorheen. De Z.S. behoeven zich bij de
uitdeling niet te beperken.
De uitgever is het vorige jaar reeds begonnen om de vijf bekende Gerdesverhalen om te
werken. Het vorig jaar verscheen „In de duinen". Dit boekwerkje is goed ontvangen. Dit
jaar verschijnen „Uit de Duinen" en „In
Utrecht", terwijl D.V. het volgend najaar „Het
huis Wijngaerde" en „In Leiden en Vlaanderen" zal verschijnen, zodat dan de serie compleet zal zijn.
Tal van boeken werden herdrukt. Nieuwe
boeken worden in de catalogus door een als
aangegeven.
De uitgever verzocht de bestellingen zo spoedig mogelijk te doen.
LIESJE VAN DE MEESTER
door Wijmie Fijn van Draat.
Aantal blz. 19; prijs 35 ct; in slappe omslag;
meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Liesje is boos en koppig, omdat het
dienstmeisje haar pop kapot' heeft gemaakt.
Maar het is Liesjes eigen schuld. Omdat ze zo
lelijk doet, moet ze voor straf naar bed. Daar
krijgt ze berouw en ze maakt alles weer goed.
Strekking: Koppigheid is ook zonde, waarmee
we de Heere Jezus bedroeven.
Conclusie: Niet onaardig. Onze kleine meisjes zullen het wel willen lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET POTLOOD VAN TOOSJE
door Rie Hoogerstegen-Schouten.
Aantal blz. 26; prijs 40 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongens en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: De juffrouw op school slijpt voor
wat kinderen de potloden. Toosje krijgt een
afgesabbeld potlood van een ander terug, waar
ze niet mee wil schrijven. Ze krijgt van moeder een ander terug. Dit bezit maakt haar niet
eerlijk. 't Potlood raakt zoek. Dit brengt verwikkelingen mee. Ze vraagt de Heere of het
terug mag komen. Moeder zegt: De Heere geeft
alleen wat goed is voor je. 't Potlood komt terecht. Toosje vertelt alles aan de juffrouw,
maar niet haar verkeerde dingen. Alles komt

in orde. De Heere heeft toch haar gebed verhoord.
Strekking: Volgens dit boekje moet de strekking zijn: Als je 't maar aan de Heere vraagt,
komt 't in orde. Maar niet wordt verteld, dat 't
verkeerde van Toosje ook in orde moet komen.
Moeder geeft alleen een juist beeld van hoe
men moet staan tegenover de Heere. Gebruik
van Heer. .Woorden in lettergrepen verdeeld.
Conclusie: De figuur van de moeder doet
sympathiek aan. Voorts wordt even vermeld de
geboorte van jezus Christus. Alleen de woorden van moeder hebben paedagogische waarde.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JAN EN RIETIE VINDEN WAT
door Joop v. d. Weg.
Aantal blz. 27; 2e druk; prijs 40 ct; in slappe
omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd
6-7 jaar.
Inhoud: Jan en Rietje vinden een gouden
ketting, die eigendom blijkt te zijn van een
Zondagsschooljuffrouw. Door haar komen ze
op de Z.S., leren van het evangelie en ook hun
moeder wordt er in meegenomen (vader is op
zee). Samen vieren ze het Kerstfeest.
Strekking: Het evangelie van Jezus Christus
doet alles veranderen en maakt echt blij.
Conclusie: Prachtig geschreven. Echt kerstboekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARY EN MARRY
door Wim van der Laan.
Aantal blz. 30; prijs 45 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 j.
Inhoud: Marry, wier moeder ziek is, logeert
nu bij een tante, die aan de buitenkant van de
grote stad woont. Met haar nichtje Mary samen
loopt ze een draaiorgel achterna en dan verdwalen ze. Door een oude juffrouw worden ze
weer op het goede pad gebracht.
Strekking: Ongehoorzaamheid wordt gestraft.
Dit voert tot berouw en gebed in de nood.
Conclusie: Aardig verhaaltje. De bijna gelijke namen kunnen verwarrend werken. Grof
papier.
Eindoordeel: aanbevolen.
JANTINA VAN DE TURFSCHUIT
door P. A. de Rover.
Aantal blz. 32; 3e druk; prijs 45 ct; in slappe
omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd
7-10 jaar.
Inhoud: Wim en Nelly wonen aan het water.
Vader is parlevinker. Er komt een turfschip
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voor hun huis liggen. Daarop woont Jantina.
De kinderen sluiten vriendschap. Jantina leert
bidden, als ze bij Nelly eet en op het Kerstfeest hoort ze van de Heere Jezus.
Strekking: We hebben nergens recht op. Wat
we ontvangen is onverdiende goedheid. Kinderen moeten dat weten. Ze moeten vroeg God
leren zoeken.
Conclusie: In boekjes, speciaal voor het Kerstfeest geschreven, zit vaak te weinig handeling.
Er wordt te veel betoogd, geredeneerd. De kinderen zullen het wel lezen, maar niet voldaan
zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.

dan thuis. Joop kan nog net naar de Kerstfeestviering van de Z.S. toe.
Strekking: De kwade gevolgen van Joops
vergeetachtigheid worden in 't licht gesteld. In
z'n nood bidt Joop tot God en de Heere helpt
uit. In de beschrijving van de Kerstfeestviering
komt uit, waartoe de Heere Jezus op aarde
kwam.
Conclusie: Boeiend verhaal voor de kleintjes.
Kinderlijk en gevoelig geschreven. Ademt een
christelijke geest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE GESTOLEN SCHAT
door N. Zwijnenburg.

Aantal blz. 46; prijs 60 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-12 j.
Inhoud: Henk de Bruin, wonend in Rotterdam, jongen uit een niet-christelijk gezin. Zijn
vader ernstig ziek. Henk komt in aanraking met
een onderwijzer van een christelijke school, die
ook een Z.S. leidt. Henk en zijn broertje komen
op die Z.S., wat geleidelijk een ommekeer in
het gezin brengt. Door bemiddeling van de onderwijzer komt Henk als bediende op een bank,
waar hij ten onrechte van onachtzaamheid, ja
min of meer van diefstal wordt verdacht. Het
gezin verhuist naar de Veluwe. waar de ontknoping komt en eerlijkheid wordt beloond.
Conclusie: Chr. school en Z.S. middelen,
waardoor de Heere werkt. In de Kerstvertelling:
Christus kwam om de schuld te dragen. Eén illustratie doet wat Rooms aan! Kindje wiegen.
Eindoordeel: aanbevolen.

Aantal blz. 36; prijs 45 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 1012 j.
Inhoud: Sannemeu heeft een Bijbel, die ze in
een kistje bewaart. Gert de stroper, die meent
dat in het kistje een schat verborgen is, steelt
dit kistje en vloekt als hij ziet dat er een Bijbel
in zit. Later gaat hij in zijn onrust in de Bijbel
lezen. Dan belijdt hij zijn schuld aan God en
Sannemeu en komt hij weer tot een geregeld
leven.
Strekking: De Bijbel is de grootste schat,
want deze spreekt van de grote liefde van God,
die Zijn Zoon gaf om zondaren zalig te maken.
Conclusie: Een goed en vlot geschreven boekje, van echt christelijk gehalte.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
RONDOM EEN BUSJE
door Joh. Elzen.
Aantal blz. 44; prijs 60 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Govert en Jaap lopen beiden met een
zendingsbusje. Het wordt hen ontfutseld. De
dief is zelf een oud-zendingsvriend, maar geheel verdoold. Hij wordt opgezocht en Govert
en Jaap moeten leren wat vergeving is.
Strekking: Voor een schuldig zondaar met
een behoeftig hart is vergeving bij de Heere,
maar dat zal dan ook in deze wereld openbaar
moeten komen in de omgang tussen gelovige
mensen.
Conclusie: Uitstekend boekje, dat schuldbelijdenis en de genadige vergeving om Christus'
wil zeer goed en eenvoudig weergeeft en aanprijst. Jammer dat dit boekje niet gebonden is.
't Was een betere uitvoering waard.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JOOP'S KERSTFEEST, door H. Lourense.
Aantal blz. 44; prijs 45 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 j.
Inhoud: Op de dag van de Kerstfeestviering
van de Z.S. maakt Joop van de bakker tweemaal ,,stukken" door z'n vergeetachtigheid.
Daarna heeft hij een ongelukje in de schilderswerkplaats van buurman. Uit angst kruipt hij
in de bak van een gesloten vrachtauto en rijdt
noodgedwongen mee naar de stad. De chauffeur ontdekt het schreiende jochie, neemt hem
eerst mee naar z'n eigen woning en brengt hem
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EERLIJKHEID BELOOND
door F. W. Staal.

HANS, door N. A. Heyligers.
Aantal blz. 48; prijs 60 ct; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Hans Mulder, zoon van een arme
weduwe, verkoopt buiten de schooluren heiboenders om iets te verdienen voor moeder.
Komt in conflict met Kees van de notaris, die
met wraakgevoelens wordt bezield. Heeft gevolgen; maar later wordt Kees door Hans geholpen. Komt met beide jongens in orde en
Hans krijgt een baantje op het notariskantoor.
Strekking: Geen kwaad met kwaad vergelden.
Hierop wordt Hans door moeder gewezen uit
de Bijbel. Hans overwint.
Conclusie: Een goed boek. De stijl en zinsbouw misschien iets moeilijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET LICHTJE OP HET DUIN
door To van Thiel.
Aantal blz. 48; prijs 60 ct; in slappe omslag;
geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-11 jaar.
Inhoud: Ieke is moeilijk, wispelturig en eigenzinnig. Als moeder ziek wordt, kan ze niet met
de gezinshulp overweg en gaat dan naar een
kindertehuis in de duinstreek. Hier gaat het vrij
goed, totdat ze een meisje gooit en uit angst in
de duinen vlucht en verdwaalt, maar door „malle Gijs" wordt geholpen en eindelijk weer terug
komt en dan ook gauw naar huis gaat.
Strekking: Algemeen het terugbrengen van
het afgedwaalde. Gebruik van Heer eenmaal,
overigens Here.

Conclusie: Er zit wel spanning in. Doet soms
wat onnatuurlijk aan. Ieke vindt het in het kindertehuis fijner dan bij vader en moeder. Is
ook niet natuurlijk. De druk is klein en gedrongen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
EEN ZUSJE VOOR DRIE MAANDEN
door Wim Broos.
Aantal blz. 53; prijs 65 ct; in slappe omslag;
geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Een Oostenrijks meisje, Hilda, komt
in huis bij de fam. Bergman. Het enige dochtertje, Marijke, is eerst wel lief voor Hilda,
maar als ze merkt, dat ze nu vele dingen met
Hilda moet delen, wordt ze jaloers. Hilda mag
niet met haar mooie pop spelen. Het komt zover, dat Marijke Hilda een duw geeft, wanneer
ze op M's step rijdt; Hilda valt en komt in het
ziekenhuis terecht. Dit brengt Marijke tot nadenken. Ze ziet in, dat ze verkeerd heeft gehandeld en vraagt vergeving. Met Hilda wordt
het nu ook weer goed.
Strekking: ook weer goed.
Conclusie: Geen Kerstverhaal, maar wel een
prachtig verhaal. In het boekje wordt gewezen
op de noodzaak van bekering.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JONGENS BIJ DE PLASHOEVE
door G. van Heerde.
Aantal blz. 56; prijs f 0.65; in slappe omslag;
geïll.; jongensboek, leeftijd 10-11 jaar.
Een drietal vrienden mogen bij boer Lammerts telkens spelen. Maar door ongehoorzaamheid maken ze de boer heel kwaad. Hij verdenkt
hen zelfs van gemene dingen, die zij echter niet
gedaan hebben. Alles komt echter terecht.
Conclusie: De jongens zullen dit boekje graag
lezen. Er zit gang in het verhaal. Er wordt het
een en ander beleefd. De morele strekking is
goed. Een van de jongens gaat het goed maken
bij de boer. Maar godsdienstig is het een zeer
zwak boekje. Er zit geen evangeliserende strekking in. Daarom kunnen we het helaas voor de
uitdeling op Kerstfeest niet aanbevelen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DER ZEE ONTRUKT
door Sibe van Aangium.
Aantal bladz. 72; 2e druk; prijs 95 cent, in
slappe omslag, geïll., jongens- en meisjesboek,
leeftijd 12-13 jaar.
Het ontroerend verhaal van de vreselijke ramp
van 1883, toen bijna de gehele vissersvloot van
Paessens en Moddergat verging, waarbij 83 mensen omkwamen. Daarbij de wonderlijke bewaring van Gerben.
Strekking: De Heere houdt zijn bewarende
hand over Gerben uitgestrekt. Gerben, die de
dood in het aangezicht gezien heeft, leert de zin
van het leven verstaan.
Conclusie: een spannend boek.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE GESTOLEN APPEL
door W. Bassie.
Aantal bladz. 88; prijs f 1.—; in slappe om-

slag; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd: 9
,--12 jaar.
Inhoud: Kees steelt van de toonbank van een
groentewinkel een appel, echter van hout en hol
waarin een gouden ringetje zit, die bestemd is
voor een fruitmand voor het dochtertje van de
burgemeester. Als hij merkt, dat de appel van
hout is, durft hij zijn verkeerde daad niet te
bekennen en beleeft daardoor een paar ellendige
dagen.
Strekking: Verkeerde daden moeten worden
beleden voor de Heere, aan Hem vergeving gevraagd, en in Zijn kracht bestreden worden.
Conclusie: Een gewoon verhaal over een bekend thema. De schrijver beschikt over veel
fantasie. Het boekje heeft wel opvoedende
waarde, doordat het Gods Woord laat spreken bij het wijzen van de weg tot verbetering.
Het verhaal doet wat onwerkelijk aan.
Eindoordeel: aanbevolen.
WOUTER HARMSEN; DE GEUZENJONGEN. Deel III: In Utrecht.
door P. de Zeeuw J.Gzn. (naar E. Gerdes).
Aantal blz. 110; prijs f 1,50; geb.; geïll.;
jongensboek; leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Wouter Harmsen trekt rond als „hagepreker". Hij woont in Utrecht. In botsing met
Roomsen en Wederdopers. Gerard van Klooswijk is door zijn broer 14 jaar lang gevangen
gehouden. Dan alles ontdekt. Gerard weer verenigd met zijn echtgenote en dochter. Zit spanning in het verhaal.
Strekking: Levens geloof bij Wouter Harmsen. Bij de hagepreek aangegeven, hoe deze
mensen iets vinden voor hun godsdienstig leven.
Conclusie: Er zit spanning in het verhaal en
zal dan ook door de jongens graag worden gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE RODE MARSKRAMER
door G. van Heerde.
Aantal bladz. 140; prijs f 2.90; gebonden;
geïll.; jongensboek; leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Roofridder, heer van Kuinze, is de
gevangene van de bisschop van Utrecht, doch
weet te ontsnappen. De rode marskramer, die
later de abt van het St. Jansklooster blijkt te
zijn, tracht de als boer verklede roofridder te
snappen. Na veel avonturen gelukt dit.
Strekking: Het verhaal geeft ons te zien, hoe
het platteland vroeger onveilig werd gemaakt
door roofridders en toont hoe God het recht
laat zegevieren.
Conclusie: Een prachtboek, dat de jongens in
één ruk zullen willen uitlezen. Een boek vol
spanning.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DRIE MANNEN EN EEN HOND
door Sibe van Aangium.
Aantal bladz. 178; prijs f 2.90; gebonden;
geïll.; jongensboek; leeftijd 12-16 jaar.
Inhoud: Het verhaal verplaatst ons in de
Franse tijd en beschrijft ons de avonturen van
drie mannen, die wegens smokkelarij door
Franse soldaten vervolgd worden en telkens in
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hachelijke ogenblikken nog weten te ontkomen.
Strekking kan ik er niet in ontdekken. Sporadisch wordt ons gewezen op het betrouwen op
God.
Conclusie: Een spannend verhaal, maar wegens het zo goed als geheel ontbreken van godsdienstige strekking weinig' geschikt voor uitdeling op het Kerstfeest der Z.S. Een bezwaar
vind ik ook, dat de schr. de personen in 't verhaal nogal vaak een borreltje laat drinken.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
WOUTER HARMSEN, DE GEUZENJONGEN UIT DE DUINEN
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal bladz. 113; prijs f 1.50; gecartonneerd;
geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 9-14 j.
en ouder.
Inhoud: Wouter Harmsen, de zoon van een
bekend prediker ten tijde van de Spaanse over-

heersing, beleeft allerlei avonturen. De Nootdorper vos, poogt hem en zijn vader en enkele
vrienden over te leveren in handen van een
fanatiek pastoor, die later alleen maar bidden
kan: 0 God, wees mij zondaar genadig. God
bewaart Wouter en zijn vader. Het zaad van
het Evangelie wordt gestrooid in harten van
hooggeplaatsten en Roomse geestelijken en eenvoudige mensen. Ook in het hart van Wouter,
die beslist aanhanger is van de leer, die naar
de Schrift is.
Strekking: God bewaart de Zijnen in vooren tegenspoed, ook al moet men de marteldood
sterven. God houdt Zijn volk in stand en breidt
Zijn Kerk uit.
Conclusie: Een pracht jongensboek uit de tijd
der Spaanse overheersing, de tijd van de Geuzen. De tijd van martelaren der Kerk, die alles
over hebben voor hun geloof. Schriftuurlijk..
Eindoordeel: warm aanbevolen,

De Roosters A, B en C 1952
komen deze week van de pers

Eer

Men bestelle spoedig. Dan kan alles vroegtijdig ter verzending gereedgemaakt worden.
Bestellingen naar Hervormd Bondsbureau te Hilversum

Hieronder volgen enkele Zondagsschooluitgaven,
die voor de a.s. Kerstviering van nut kunnen zijn:
ROOSTER A-B-C liggen ter perse. Om tijdig
de roosters in uw bezit te hebben, doet u
12 ct
goed reeds nu te bestellen

LEERLINGKAARTEN A. In 1 week al de
adressen van de kinderen in uw bezit,
f 2, —
100 ex.

KERSTLIEDEREN bundeltje 1, 2, 3, 4 (4 bl.)
te gebruiken bij het leren van Kerstliederen
ct

GEZINSKAARTEN, idem voor het gehele
gezin, 100 ex,

ZING EEN LIED! Een bundeltje met 65 lie30 ct
deren
FEESTLIEDEREN. Al de Kerst-, Paas- en
Pinksterliederen in één bundel van vierstemmige muziek voorzien
BUNDEL KERSTVERHALEN. De bekende
bundel met zes verhalen tegen halve prijs.
f 0,50
Maak hier gebruik van!
LOSSE VERHALEN uit deze bundel f 0,10
BELOFTEN AANGAANDE DE MESSIAS
f 2, —
blaadje 1 en 2, 100 ex.
DE KERSTGESCHIEDENIS (Lucas 2 : 1-20)
f 2, —
om te leren, 100 ex.
DE LIJDENDE BORG (Jes. 53) om te leren
f 2,—
100 ,ex.

CONVOCATIEKAARTEN voor het uitschrijven van vergaderingen. Met de ingevulde
agenda als drukw. te verz. 100 ex. f 2, —
DIPLOMA'S in kleurendruk, bij het verlaten
f 0,20
van de Z.S. mede te geven
KLASSEBOEKJES voor het opnemen van
naam en adres der kinderen en vermelden
f 0,20
van aantekeningen
HANDBOEK Stock-Renkema-Waterink voor
het vertellen onmisbaar, 2 dikke gebonden
f 25,—
delen
Beloningskaartjes, platen, ansichtkaarten, mapjes Z.S.kaartjes, mappen met gekleurde platen,
mappen met gekleurde kaarten, Verzuimkaarten,
Gulden regels, enz.

Bestellingen aan:

Hervormd Bondsbureau - Nassaulaa n 42 - Hilversum
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MEINEHA'S KERSTBOEKEN
tóch goedkoop!
Ondanks duurte... tóch goedkope jeugdboeken! En... in een uitvoering waar niet op bezuinigd is. Zo mogelijk nóg mooier dan
vroeger. Er is dan ook alle reden om ruim uit onze catalogus te
bestellen. Ze is gratis verkrijgbaar.
Tal van nieuwe boeken zagen het licht en verschillende ,,uitblinkers" werden herdrukt. U kunt keus maken uit niet minder dan 142
titels!.Bovendien bent U er zeker van, dat U een goed boek geeft,
want alleen algemeen door recensenten goedgekeurde boeken
worden herdrukt.
Meinema's jeugdboeken zijn gedrukt op houtvrij, helder wit papier.
Het is dan ook een pracht-collectie die U voorgezet wordt. Fleurig
en kleurig van uiterlijk. Lokkend tot lezen. Kortom: boeken waard
ze te bezitten! Bestel vroegtijdig!

Zie verder de catalogus voor:
Belonings(uitdeel)kaartjes Kerstdeclamatoria Kerstvertellingenbundel Bijbelse
wand- en bouwplaten - Diploma's Presentielijst - Opdrachtblaadjes
Kerstliederenprogramma's enz.

Alle boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgeefster

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

W. D. MEINEMA - DELFT
Hippolytusbuurt 4 Telefoon 160 Giro 1850
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