
Boeka.ankondiging. 

1) B. Le van Looy te Amsterdam zond ons ter aankondiging: 
N. v HICTIMM. 	,, De geschiedenis van den kleinen 

Eskimo Koedlagoa. (Tweede druk). Gefiluatreerd door J. B. 
Heukelom. Prijs f 0.50; geb. f 0.90. 

Het verschijnen van den tweeden druk zegt omtrent het 
aantrekkelijke van dit fraaie en goede hoe* meer dan onze 
aanbeveling. Ik heb het met veel genoegen gelezen en kan 
begrijpen, dat de kinderen het als een welkom geschenk 
beschouwen. 

2) Bijen enVlinders. Kinderkalender voor handenarbeid ; 
met verhalen en versjes. Bewerkt door Agatha Snellen. 
Groningen. GE. Ramelingh en Co. Prijs, f 0.90. 

Deze echeurkalender bevat doelmatige aanwijzingen voor 
kinderen, die zich met kartonarbeid willen bezighouden, en 
voorts vertellingen, raadsels, aardige spelletjes enz. 

3) Mevrouw M. C. Kooy —Van Zeggelen zond aan de Red. 
een aardig geschreven en smaakvol geillustreerde brochure 
getiteld: „Kinder-vacantie-kolonie te Soekaboemi 4, Wie zich 
voor dit liefdewerk, dat wij gaarne aanbevelen,-interesseeren, 
tullen wel doen zich tot de geachte inzendster, Weststraat 2, 
Arnhem, te richten.. It. P. R. 
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voor geld ... . dan kan ik toch niet zeggen, dat ik met dezen 
vooruitgang erg ingenomen ben. Welk genoegen er bijvoor. 
beeld in 't verzamelen van tramkaartjes steekt, is me totaal 
duister. ter, de kinderen schijnen het prettig te vinden. 
EU 	kwaad steekt er, zoo ver ik zie, niet in ;.:al zou men 
wenschen, dat zulk een overdaad van ijver en belangstelling 
aan nuttiger zaken besteed werd. 

Doch misschien hebben we hier weer met zoon veilig- 
heidsklep te doen, een soort tegengif voor de inspanning 
en geforceerde belangstelling, waartoe de kinderen op school 
genoodzaakt worden. 

Sommige mannen-van-zaken trekken op handige wijze 
partij van de verzamelzucht der kinderen. Zij geven bij 
hun koopwaar een of ander cadeau, waarvan de jongelui, 
een collectie kunnen aanleggen.. Zoo doet de firma Verkade 
te Zaandam, die koek„ beschuit en nachtlichtjes in. den 
handel brengt en bij haar .artikelen: mooie gekleurde. plaatjes 
insluit, welke alle 'k trekking hebben op het leven der natuur. 

ga aangezien nu het natuurleven een onderwerp in, waar- 
over ik vroeger meermalen in „liet Kind" geschreven. heb, 
wil ik, met verlof der Redactie, over .die reclameplaatjes 
van Verkade hier een en • ander in het midden brengen. 

(Slot • volgt:) 	 J. STA ?CER! CS 

„Van een klein melde en een groote klok", door W. G. 
v. d. Hulst. Een werkje, dat bekroond werd, en met rede. 
't Is als een allerliefst sprookje. Er spreekt zooveel gevoel 
uit. 't Is een beelderig boekje zonder wanklanken. Ik denk 
echter dat • groote muilen er evenveel van zullen 
genieten als kinderen en zelfs mimr dan kleine kinderen. 
Trouwens daarvoor is het ongeschikt omdat ze er te levendig 
in vinden beschreven, die moeilijke tocht door kerk en toren 
en vooral den val van het kind, die Maas Ook is uitgebeeld 
op een plaatje. En juist nu 't bier een droom geldt, had 
het vooral niet gelluetreerd moeten worden. Ook door dat 
plaatje stellen de kinderen zich onder Mezen nog sterker 
voor, dat alles waarheid ie. Dus voor kinderen van minstens 
10 jaar en ouder. a  

Ei. 0. GUNNING DE VETES. 

4 
Bespreittng van Kinderboeken. 

,tier wille van het Kind". 

Blijkens door ons ontvangen bericht is van bet bedrag 
van f 70000, noodig voor den bouw van het nieuwe kolonie- 
huis, (Zie „Cone Kind" van 6 Nov., bl. 187) thans aan toe- 
zeggingen en giften bijeen f 13.600, dat is bijna 11. Alge- 
meene penningmeesteresee ie Mej. L M. N. Wertheim, 
Sarphatikade 9, Ameterdam. 

Nog zijn nagekomen 
„Luso", de levensgeschiedenis van een Inlander; Jonk- 

vrouwe C. de la Bassecour (aan, deed zeker een goed werk 
door ,Lasso" uit te geven, bij den beer Misset Doetinchern. 
Lasso wordt door zeeroovers meegevoerd van het eiland 
Benggaai, doch komt gelukkig terecht bij een zendeling. 
In 't eind van 't boekje vinden we hem terug als hoofdver- 
pleger in het Diaconeesenhuis te Depok. Boeiend en leer- 
zaam is dit naar waarheid geteekend verhaal. . 

Voorts bij den uitgever Bootarea te 's Gravenhage: 
,,Grepen uit het Zendingsleven" van dezelfde, een keurig 

werkje en evenala het vorige van vele plaatjes, meest naar 
fotographieën, voorzien, en van een kaartje, dat niet weinig, 

 

tot verduidelijking van den tekst bijdraagt. 
Ook noem ik nog de volgende uitgaven van eallenbach 

„Uit het vuur gerukt", door Na Keller. De tijd ontbreekt 
me dit werkje van 160 blz. te lezen. ik kreeg bet te laat. 

„De Korensolmor, vertellingen van, A. J. Hoogenhirk; 
een verzameling aneedotes waarvan ik er eenige met genoegen 
la& De naam van den schrijver wettigt mijn vermoeden, 
dat ook de rest wel goed zal zijn ; veel aardige plaatjes zijn 
tneschen den tekst aangebracht. 

„liet nichtje van buiten", , 
door 3i. Oden. Noch op 't in- 

noch op 't uitwendige behoef ik innige aanmerking te maken. 
Ik vind het een mooi boekje. De hooghartige Ida krijgt 
tijdelijk een nichtje- te logeeren. zij z  is daar niet op gesteld 
en schaamt zich tegenover hare deftige vriendinnetjes, ook 
over de kleeding van de zoo lief geschetste Trees. Door een 
ernstige ziekte van hare moeder en de lieve houding van 
haar nichtje, ziet zij haar kwaad in en komt tot betere 
gedachten. 

G.EHOORZAAMHEID. 
Wie Zijn kind liefheeft, moet het hem mogelijk maken 

gehoorzaam te zijn, en doorzetten. 
Ongehoorzame kinderen •zijn een zware aanklacht tegen 

'de ouders. De eerste. Het leven zal een reeks van verdere 
aanklachten brengen, en als eens uw kind een grijsaard is, 
zal hijn geheel loeren doorgronden .en u verontachulffigen 
en medelijden met u heb -n. 

Het medelijden uwer kinderen ie een zware aanklacht 
tegen u. De oorkonde van een mislukte levenataak. 

Uit; „De ziel man uw Kind", door H. Lhoteit 
vertaald door Mom.. Goudemit—.Polano. Uitgave van 

1,. Thiome 4. Cie. te Zutpben.. 
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