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Woord vooraf 

Voor den tienden keer mogen we deze Boekbeoordeeling van 
onzen Zondagsscholenbond onzen leden en gebruikers aanbieden. 
Het is voor ons een groot genoegen, dat de waardeering van deze 
uitgave jaarlijks toeneemt. Onder de uitgevers staat ze als serieus 
bekend en herhaaldelijk wordt de naam van onzen Bond in den 
Catalogus onder de boekjes afgedrukt. Eenigen tijd geleden kregen 
we inzage in een statistiek, die het aantal goedgekeurde boekjes 
door de verschillende Z.S. Bonden van de verschillende uitgevers 
procentsgewijze weergaf. Uit de bereikte resultaten bleek, dat de 
Hervormde Bond de strengste keus had. We zeggen: het doet ons 
genoegen, dat onze Boekbeoordeeling bij uitgevers en gebruikers 
gewaardeerd wordt. Ook buiten onzen kring wordt ze door velen 
gebruikt. We hopen in dezen op denzelfden weg voort te gaan 
en de recensies op steeds beter peil te brengen. Ieder boekje wordt 
gewoonlijk door een drietal recensenten beoordeeld en eerst daarna 
wordt na overleg een oordeel over het werkje uitgesproken. Vele 
boekjes moesten dezen keer als niet geschikt voor onze Zondags-
scholen afgewezen worden. Dat wil niet zeggen, dat ze als kin-
derboek in het algemeen van onwaarde zijn, cl,. cl voor het gebruik 
op onze Z.S. zijn ze niet aan te bevelen. Onges, 	twintig personen 
hebben het de laatste weken zeer druk gehad om alle boekjes te 
lezen. Ook door de mobilisatie werden we in ons werk bemoeilijkt. 
Doch zonder groote stagnatie is dit werkje nog tijdig verschenen. 

We danken de Uitgevers voor de vlugge zending van hun 
boekjes en voor de coulante wijze, waarop ze ons terwille waren; 
een bijzondere dank aan de vele recensenten, die geheel belangeloos 
hun moeilijke taak voor onzen Z.S. Bond volbrachten en ook de 
drukker verdient lof voor de vlugge, keurige afwerking en ver-
zending. We hopen, dat deze Boekbeoordeeling voor het personeel 
op de Z.S. een welkome gast zal zijn en dat iedere leider (ster) 
een exemplaar voor eigen gebruik zal willen aanschaffen. 

De Heere gebiede Zijn onmisbaren zegen over dezen arbeid 
en doe hem tot het geestelijk welzijn der Z.S. kinderen gedijen. 

H. 	 M. N. 
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Dit jaar brengt 58 nieuwe uitgaven en herdrukken. De series hebben een 
belangrijke uitbreiding ondergaan. Zoo werden toegevoegd een serie van f 0.35; 
van f 0.45; van f 0.85 en van f 1.—. De Zilverserie, waarvoor direct bij ver-
schijnen een overweldigende belangstelling bestond, wordt met 12 uitgaven uit-
gebreid. Inhoud, groot formaat en bijzondere uitvoering maken de keuze van 
boekjes voor de kinderen een genot en bereiden de jongens en meisjes groote 
vreugde. 

Zichtzendingen. Aan elk Z.S. bestuur en aan alle belangstellenden wordt 
gaarne op verzoek een stel nieuwe uitgaven ter inzage toegezonden. De toe-
zending geschiedt franco. Terugzending kan ongefrankeerd geschieden. Ieder stel 
is in een zeer practische doos verpakt. 

In den mooien en zeer overzichtelijken Catalogus zijn de nieuwe uitgaven 
met een • voorzien. Bij ieder boekje is de korte inhoud, de prijs, schrijver. 
aantal bldz. en illustraties, enz. vermeld. We raden de Z.S. aan. zoo vroeg 
mogelijk haar bestellingen te doen, om teleurstellingen te voorkomen. Vraagt 
zoo spoedig mogelijk den 108 bldz. dikken geïllustreerden Catalogus aan. 

VEILIG IN HET DONKER, door Greeth Gilhuis-Smitskamp. 

Catalogusno. 2; aantal blz. 20; slappe omslag; geïllustreerd met teekeningen 
tusschen den tekst; prijs f 0.08; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 
6-8 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Joosje woont met haar Moeder alleen op de hei, want Vader 
is ver weg in de werkverschaffing. 't Avonds gebeurt er een ongeluk. Moeder 
valt van een stoel. Joosje moet er op uit om hulp te vragen bij vrouw de Wit. 
Wat is ze bang. Maar moeder troost haar, dat de Heere voor haar zorgt. Het is 
een angstige tocht, maar de Heere zorgt werkelijk, want een blinde man met zijn 
hond vergezellen haar een heel eind. Met vrouw de Wit en haar dochter komt 
Joosje weer veilig thuis. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje voor de kleintjes met een 
leerzame strekking. Het laat ons zien, dat de Heere zorgt, op Wien we in alle 
nood ons vertrouwen mogen stellen. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

EEN MOEILIJKE WEEK, door A. de Graaf Wapperman. 
Catalogusno. 3; aantal blz. 16; 3e druk; slappe omslag; prijs f 0.08; meisjes-

boek; geïllustreerd; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 j.; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Mies, het dochtertje van den burgemeester, is een wildebras. 

Haar vader gelooft, dat ze niet veelmeer aan moeder denkt, die reeds gestorven 
is, toen Mies nog maar drie jaar was. Op moeders verjaardag gaat Mies vergeet-
mij-nietjes plukken. Ze wil ze stil op Vaders studeerkamer om Moeders portret 
schikken. Ze breekt het portret, waarvan Moeder zelf nog het glas beschilderd 
had. Vader heeft eerst veel verdriet, maar dan begrijpt hij toch, dat Mies Moeder 
nog volstrekt niet vergeten is. 
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Algemeene op- of aanmerldngen: Een heel aardig boekje; echter zagen we 
het veelvuldig gebruik van Heer en Lieve Heer uit dit werkje geweerd. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

JOPIE'S WOLLEN AAPJE, door Heleen. 
Catalogusno. 4; aantal blz. 16; 3e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

j 0.08; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van -± 6-8 j.; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Jopie, die van haar tante een wollen aapje gekregen heeft, is 

wel een beetje pronkzuchtig. Ze neemt het zelfs mee naar school. Ze neemt ook 
een stukje gom van haar broertje, waar deze heel zuinig op is. Ze ruilt dat voor 
een appel van een vriendinnetje, dat al jaloersch op het aapje was. Jopie krijgt 
later spijt, dat zij dit gedaan heeft en belooft in haar angst aan „den lieven Heer", 
dat zij 't alles wel wil teruggeven. Rika geeft 't gom alleen terug voor 't aapje. 
Later vertelt zij alles aan haar moeder en samen bidden zij nu om vergeving en 
bewaring voor verder kwaad. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaaltje is goed verteld, maar het 
Christelijk element is niet zoo erg belijnd. 't Is eenvoudig, maar oppervlakkig. 
Het is niet diep genoeg, daar het spijt in plaats van echt berouw stelt. Dat „lieve 
Heer" wil er bij ons heel niet in, ook al wordt het kinderlijk bedoeld. 

Conclusies zeer matig aanbevolen voor Z.S. 

DE OUDE MOLEN, door C. v. d. Linden. 
Catalogusno. 7; aantal blz. 20; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.08; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-9 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Buiten 't dorp staat een molen, buiten dienst, maar ter be-

zichtiging opengesteld. Bas, Cor en Barend, drie vrienden, wonen er dicht bij. 
Bas, 't molenaarszoontje, mag nooit met zijn vriendjes in den molen spelen. Maar 
op een dag doen ze het toch. Niemand merkt het, maar als moeder 's avonds in 
Gods 'Woord leest, begint zijn geweten te spreken. Hij belijdt nu zonde en bidt 
om vergeving. Den volgenden dag is het Kerstfeest. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Strekking goed, vooral ook religieus. Zonde-
besef, berouw, vergeving, gezag, Gods Wciord komen goed tot hun recht. Op 
één bladzij, vooral op de eerste, staan te veel regels. okt niet aan tot lezen. 
Pag. 15: We gaan nog niet naar huis, nog lange niet, is -,1ijk. Nieuwe spelling. 
Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusies warm aanbevolen. 

EEN HELD, door W. G. van de Hulst. 
Catalogusno. 12; aantal blz. 16; 5e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.12; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 j.; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Kleine Wim is een held. Groote jongens vangen een vleermuis, 

sluiten die op in een schuurtje, met de bedoeling om ze aan de deur vast te 
spijkeren. Wim weet haar te bevrijden. Nu zijn de groote jongens boos en willen 
Wim een pak slaag geven. De meester komt echter tusschenbeide en stelt Wim 
aan de klas voor als een held, omdat hij geluisterd had naar de stem van den 
Heiland in zijn hart. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje voor kleine kinderen. 
Het is vlot verteld, zooals we dat van v. d. Hulst gewend zijn. De bedoeling is 
kinderen eerbied in te scherpen voor weerlooze dieren. Het godsdienstige slot is 
er een beetje aangeplakt. Goed bedoeld, doet het toch wonderlijk aan in dit ver-
band. Nieuwe spelling. Niettemin: 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 
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DE MENSEN VAN BOVEN, door Gera Kraan-v. d. Burg. 

Catalogusno. 13; aantal blz. 24; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.12; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 j.; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Nelleke, een meisje van vijf jaar, is goede maatjes met de buur-
vrouw van boven. De buurvrouw van boven liet wel eens een pakje met lekkers 
aan een draadje naar beneden zakken en dat vond Nelleke fijn. Er waren boven 
ook twee jongens en toen hun moeder niet thuis was, haalden ze een laffe streek 
met Nelleke uit .Ze lieten een doosje zakken voor Nelleke en hadden daarin een 
worm gedaan. Dat was niet mooi en Nelleke was er niet weinig boos om. Later 
mocht Nelleke bij de buurvrouw boven komen en zij zag daar een papegaai, vele 
andere buitenlandsche vogels en een aapje, allen meegebracht uit andere landen 
voor mijnheer van boven, die op een groot schip voer. Toen Nelleke weer naar 
beneden moest, vergat zij haar pop. Den anderen dag was de juffrouw van boven 
niet thuis en toen vonden de jongens de pop. Ze lieten de pop naar beneden 
zakken, het touw brak, de pop viel. Nelleke wilde zich wreken. Toen de juffrouw 
niet thuis was, ging zij in stilte naar boven en probeerde de vogelkooi open te 
maken, om de vogels naar buiten te laten vliegen. Dat was heel verkeerd. Ge-
lukkig kwam de buurvrouw juist thuis en Nelleke kreeg een standje. Zij vertelde 
echter niet, wat haar plan was. Eindelijk kwam de mijnheer van boven terug van 
een verre reis. Hij liet voor Nelleke ook een pakje naar beneden zakken en daar-
in zat een nieuwe, mooie pop. Of zij ook blij was! Zij ging naar boven om te 
bedanken, maar toen zij de vogelkooi zag, begon ze te huilen. Eerlijk vertelde ze 
nu, wat ze van plan geweest was. Mijnheer vroeg, of ze ook alles aan den Heere 
Jezus verteld had. Dat had zij gedaan; nu mocht zij weer vroolijk zijn, want nu 
wist de buurvrouw van boven alles. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Jammer, dat dit voortreffelijk geschreven 
verhaaltje niet met warmte aanbevolen kan worden. Vrees om over-godsdienstig 
te zijn, heeft het tot een oppervlakkig verhaaltje gemaakt, terwijl er toch zoon 
goede gelegenheid was, het kwaad der zonde te belichten. N u wordt dit op een 
onbevredigende wijze gedaan. De schrijfster begrijpt goed, wat er in kinderen 

Conclusie: matig aanbevolen. 

WAAR WOLVEN WONEN, door Marijo. 

Catalogusno. 14; aantal blz. 24; slappe omslag; geïllustreerd met zwarte 
teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.12; jongens- en meisjesboek; geschikt 
voor een leeftijd van ± 11-12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Waar wolven wonen is een verhaal uit de Kaukasus in Rus-
land. Bij de boeren is ontevredenheid, dat zij de goede opbrengst van hun vrucht-
bare akkers moeten afstaan aan de communistische regeering, tegen slechts ge-
ringe vergoeding. Er wordt hard gewerkt en toch neemt het gebrek toe. Nu 
teekent ons de schrijfster in Iwan Pedrowski, hoe het geloof leert buigen voor 
het gezag, ook als het gezag onrecht doet, in tegenstelling met Peter Pedrowski, 
die samen met andere boeren de akkers laat vervuilen en slechts zooveel bewerkt 
als noodig is voor eigen onderhoud. Toch eischt de regeering zooveel graan als 
de akkers hadden kunnen opbrengen. Hongersnood is nu het gevolg van het verzet 
der boeren, terwijl bij Iwan geen gebrek is vanwege zijn geloovig buigen voor 
het gezag. Als er op Kerstfeest honger is in het gezin van Peter, gaat Iwan zijn 
broer en de zijnen halen om in Iwans huis Kerstfeest te vieren. Na een spannende 
achtervolging door wolven komen ze behouden aan. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend verhaal, dat weer heel iets 
anders behandelt dan de meeste Zondagsschoolboeken. Als zoodanig is het reeds 
aan te bevelen. Het doet ons iets zien van den droevigen toestand in Rusland, 
maar ook hoe de Heere overal Zijn volk heeft. In alle opzichten kunnen wij het 
aanbevelen. Jammer, dat het boekje wat dun is. De grooteren zullen het daarom 
niet krijgen. De schrijfster zou ons een grooten dienst gedaan hebben als zij er 



een groot boek van gemaakt had voor de oudste klasse. Maar wellicht krijgen. 
wij nog eens iets in dezen geest van de hand van Marijo? Het plaatje op blz. 18 
hadden wij kunnen missen. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

JAN, door P. van Hall. 
geïllustreerd; prijs f 0.15;. 
jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud Jan mocht met zijn ouders bij Grootvader gaan logeeren. Opa 
is dokter. Hij geniet hier, want hij mag mee in het wagentje, als Opa patiënten 
gaat bezoeken. Jan wordt een goede vriend van den koetsier. Opa vertelt hem 
hoe zijn koetsier, die vroeger een ruwe man was, tot verandering is gekomen. 
Na de vacantie speelt hij weer met zijn kameraden. Met één, Gerrit van den 
stationschef, kan hij het niet vinden. Het komt zelfs tot een vechtpartij. Maar 
met Kerstfeest, dat Jan thuis met zijn vrienden bij den Kerstboom viert, wordt 
alles weer goed. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Er zit weinig spanning in. De godsdien-
stige strekking is nogal oppervlakkig. Van het Kerstfeest wordt meer verteld 
over den kerstboom en alles wat daarmee samenhangt. dan over den Heere Jezus. 
Het boekje leert wel vergevingsgezindheid, maar verder is het zoo oppervlakkig, 
dat we het niet kunnen aanbevelen. Nieuwe spelling. 
• Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

JANTJE VAN DE SCHOLTENHOEVE, door W. G. v. cl. Hulst. 
Catalogusno. 20; aantal blz. 32; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs. 

f 0.15; jongens- en ineisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-10 jaar; al-
gemeene strekking. 

Korte inhoud: De rijke boer van Scholtenhoeve heeft als elk jaar een grootsch 
Kerstfeest op touw gezet. In de drukte let niemand op zijn zoontje Jan. Deze 
heeft gehoord, dat er een Kindje geboren is. Hij, jongen van 4 jaar, begrijpt niets 
van het Kerstwonder en gaat het Kindje zoeken, verdwaalt, blijft liggen in de 
sneeuw. Een arme, oude vrouw, verdacht van hekserij, vindt Jan en neemt hem 
mee naar huis. Door deze Christelijke daad komen de boer en zijn vrouw tot be-
zinning en leeren ze verstaan, dat ze op het feest het Kindje zelf hebben vergeten. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Godsdienstige strekking erg sober. Verhaal-
trant goed. Opzet niet bijzonder aannemelijk. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

DE JONGENS VAN DEN DOMINEE, door H. Schouten. 
Catalogusno. 24; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.15; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Enkele voorvallen uit het leven van het gezin van den dominé 

worden ons in dit boekje verteld. De jongens mogen den tuinman helpen, wat ze 
erg fijn vinden. Ze krijgen kleine kuikentjes. Vader vertelt hun het verhaal van 
den goeden Herder. Dat maakt nogal indruk op hen. Want zelf spelen ze later 
.,herder met schaapjes". De kinderen zijn vanzelf ook ondeugend. Maar hun 
ouders leeren hen den Heere om vergeving te bidden. Ze spelen soldaatje en 
droomen van den vijand. Van alles en nog wat wordt er van deze jongens in dit 
boekje verteld. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Voor de jongeren een leuk boekje, dat ze 
met genoegen zullen lezen, Het zijn eigenlijk meer losse stukjes, grepen uit het. 
leven van deze jonge pastorie-bewoners. De schrijver had wel sprekender voor-
beelden kunnen nemen van zonde in het kinderleven. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

Catalogusno. 19; aantal blz. 32; slappe omslag; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van -± 
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EVA'S ZENDING, door M. Veren. 

Catalogusno. 25; aantal blz. 31; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
0.15; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 j.; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Eva, een kind van een Indisch weduwnaar, moet als ze 14 
jaar is, naar Holland. Daar komt zij bij grootouders. Opa valt mee, grootmoeder 
ziet scherp. Langzaam wordt de verhouding iets beter, tot een brief komt: Vader 
keert naar Holland terug. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Godsdienstig betrekkelijk neutraal. Overi-
gens goed verteld. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt gebruikt. De kerst-
boom doet dienst. 

Conclusie matig aanbevolen. 

DE EERSTE KERSTBOOM IN ONS LAND, door Rie van Rossum. 

Catalogusno. 27; aantal blz. 31; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.16; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; 
Vaderlandsche geschiedenis. 

Korte inhoud: Dit boekje verplaatst ons in de zeer bange dagen van het 
beleg van Haarlem in 1572. Wij maken kennis met het gezin van Kapitein VaVn 
Merk; waar we o.a. ook aantreffen Kapitein Carl en Kapitein Cureij. Beide 
heeren hebben heel wat meegemaakt en belangrijke personen gezien en gesproken, 
o.a. Calvijn en Luther. Karl vertelt b.v. van een Kerstfeestviering ten huize van 
Luther, waarbij hij tegenwoordig geweest was. Hij vertelt den kinderen Van 
Merk over de Duitsche gewoonte om met Kerstfeest een Kerstboom neer te zetten. 
Als verrassing heeft hij nu ook een Kerstboom geplaatst op den zolder van het 
huis van Van Merk. Blij verrast waren de kinderen, toen ze den verlichten boom 
zagen. De blijdschap werd echter verstoord door den inval der Spanjaarden. 
Kapitein Karl opent een zolderluik, waardoor het helder licht van den Kerstboom 
over de wallen schijnt. De Spanjaarden werden daardoor verschrikt (meenden, 
dat het een tooverij van de ketters was) en namen de vlucht. Zoo werd Haarlem 
op dezen Kerstnacht door den eersten Kerstboom in ons land bewaard. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Als Vaderlandsche geschiedenis is dit 
boekje wel aan te bevelen. Maar de Kerstboom? Moet die onder ons op onze 
Kerstfeesten een plaats bekomen? En het zou kunnen, dat onze kinderen door 
dit boekje er om gingen vragen. Ook stijl en woordenkeus is voor onze jonge 
kinderen wel wat moeilijk. Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

DE GROOTE VEENBRAND, door Anne de Vries. 

Catalogusno. 29; aantal blz. 31; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.16; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-12 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: 't Leven op de Drentsche hei wordt beschreven. Een veen-
brand wordt geteekend. Jaap, die men voor een waaghals houdt, is edelmoedig, 
want hij redt met groot gevaar een schaap, dat dreigde om te komen in den rook. 
Jaap verkeert in levensgevaar en leert nu juist iets van de beteekenis kennen 
van den Heere Jezus in het leven van een verloren menschheid. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Bijzonder goed. Ook voor het godsdienstige 
aanbevolen. Stuitend de opmerking op pag. 26: nou ga 'k dood. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

JOPIE JOK, door Phé Wijnbeek. 

Catalogusno. 31; aantal blz. 32; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.16; 
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking. 
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Korte inhoud: Jopie is een aardig meisje, maar zij jokt nogal eens. Op haar 
zevenden verjaardag krijgt ze ook een paar jonge poesjes. Daar is zij erg mee 
in haar schik. Helaas, door haar vergeetachtigheid wordt verzuimd de schuurdeur 
dicht te doen. 's Avonds gaan de poesjes weg en blijven 's nachts buiten in den 
regen; zij verdwalen in een tuin, die veel verderop in de straat ligt. Daar haalt 
moeder ze den volgenden morgen weer. Nu komt het uit, dat Jopie alweer gejokt 
heeft. Dat was eigenlijk de oorzaak van het wegloopen van de poesjes. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is niet onaardig. De zonde van 
het jokken wordt juist geteekend. Toch bevredigt ons dit boekje niet. Als altijd 
weer dat „lieve Heer", dat ons onaangenaam aandoet. Wij durven het niet aan 
te bevelen. De Kerstboom doet dienst. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

JANNETJE DOM, door Riek ter Braake. 
Catalogusno. 33; aantal blz. 38; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

,ƒ 0.20; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Jannetje Dom is een meisje, dat niet best leeren kan; vandaar 
haar naam. Ze gaat van school en krijgt een dienstje bij den dokter. Ze durft 
echter niet, omdat in het doktershuis alles zoo mooi is. Ze breekt een vaas en 
vlucht naar huis. Gaat toch weer terug. Bij de buren heeft een jongetje door 
spelen met lucifers het kleed van de wieg in brand gestoken. Jannetje komt voorbij 
het huis en ziet dat. Ze gaat naar binnen en bluscht het brandje. Daardoor brandt 
ze zelf haar handen en moet door den dokter behandeld worden. Buurvrouw en 
dokter noemen haar nu Jannetje Flink. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje, goed verteld. Het 
godsdienstig gedeelte zagen we liever wat degelijker. Het woord Lieve Heer wordt 
één keer in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: aanbevolen. 

WIPPERTJE, door Nel v. d. Vlis. 
Catalogusno. 37; aantal blz. 39; 3e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.20; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 	6-8 j.; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Wippertje is een konijn, dat Joop op z'n verjaardag ten ge-

schenke kreeg. Joop heeft een vriend Jaap. Samen spelen ze met Wippertje. maar 
laten het hok niet goed afgesloten achter. Wippertje ontvlucht en gaat het bosch 
in. Joop en Jaap zijn erg verdrietig. Joop vraagt aan den Heere of Wippertje 
terug mag komen. De onderwijzeres gaat op bezoek bij een vrouw, die aan den 
rand van het bosch woont; daar is het konijn gevangen en nu zorgt de juffrouw, 
dat Wippertje weer terug komt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Moeilijk om voor de kleintjes te schrijven. 
Hier dreigt toch zeker het gevaar van overal maar een gebedje bij te halen. 
Voorzichtigheid is op dit terrein gebiedende eisch. De schrijfster bevindt zich m.i. 
•op de grens, met dit boekje. 't Is niet direct afkeurenswaardig, maar wij hebben 
er toch eenig bezwaar tegen. De strekking is wel goed, maar de vorm kan ons 
niet bekoren. Berouw des harten over de zonden. dat is noodig. Overigens, de 
kinderen zullen het wat graag lezen. De schrijfster begrijpt de kinderziel. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

HET WONDERLIJKE KERSTFEEST VAN WIM EN GREETJE, 
door Netty Faber-Meynen. 

Catalogusno. 39; aantal blz. 45; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.25; 
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van -± 8-10 jaar; algemeene 

.strekking. 
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Korte inhoud: Wim en Greetje zijn kinderen van een werkloozen arbeider. 
in een groote stad. Op een kouden Kerstdag steelt Wim met Greetje voor zijn 
moeder sinaasappelen. Op hun vlucht naar huis komen ze langs een kerk. Ze 
hooren orgelmuziek en gaan kijken bij den ingang. Iemand neemt hen mee naar 
binnen om de Kerstfeestviering van de Z.S. bij te wonen. Hier hooren ze voor 
ret eerst iets van Jezus. Dat maakt Wim onrustig. Na afloop belooft een van de 
leiders hun moeder direct op te komen zoeken. Door dit bezoek worden vader 
en moeder herinnerd aan hun eigen Christelijke opvoeding, die zij geheel los-
gelaten hebben. Nu wordt plotseling alles goed. Vader bromt niet meer. Buur-
vrouw heeft chocolademelk en kerstkoeken gebracht. Ze zingen „Stille nacht", 
wat ze in de kerk hoorden. De bezoeker heeft de zaak van de diefstal in orde 
gebracht door met Wim naar den winkel te gaan en de gestolen sinaasappelen'te 
betalen en aan Wim te geven. Dien avond bidt Wim voor het eerst in zijn leven, 
En dan eindigt het verhaal: „En boven dat prachtig sterrendak, daar juichen de 
Engelen, omdat het kerstlicht doorgebroken is in vier donkere, eenzame mensen-
harten.- 

Algemeene op: of aanmerkingen: Een variatie op een bekend thema: armoede, 
zieke moeder, diefstal, Kerstfeestviering met aan het slot een zeer oppervlakkige 
z.g. bekeering. Zelfs de w oor d e n: zonde en genade, ontbreken. Van een dieper-
gaand beginsel is dus heelemaal geen sprake. Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

IKE'S GEHEIM, door C. Th. Jongejan-de Groot. 

Catalogusno. 40; aantal blz. 44; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Moeder heeft Ike een groot geheim verteld. Er zal een kindje 
geboren worden. Het wiegje en de kleertjes zijn el klaar. Alle voorzorgen ziet ze 
reeds komen. Vader wordt echter werkeloos en door een brand gaan wiegje en 
kleeren verloren. Ike is daardoor bedroefd en bidt den Heere om een andere wieg. 
In het ziekenhuis wordt een zusje geboren, gelijk met het prinsesje, daardoor 
wordt nu een mooie wieg thuisgebracht door eenige dames. Wat een blijdschap 
als moeder uit het ziekenhuis komt en dat alles ziet. Vader krijgt ook weer werk. 
Den Heere wordt dank gebracht voor zooveel zegeningen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een tweede druk verscheen van dit boek. 
Een vorige recensent noemde het een goed boek voor onze meisjes. Inderdaad, 
het is een vlot geschreven, boeiend verhaal, waarin het kinderlijk geloof van Ike 
juist geteekend wordt. In het verhaal wordt duidelijk getoond, dat voor de Kerst-
feestviering geen kerstboom noodig is. In de opvoeding van moeder is een juiste 
Christelijke geest. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

LANGS DEN AFGROND, door H. Schouten. 

Catalogusno. 42; aantal blz. 44; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.25; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Vader Jansen wordt werkeloos. Het gezin Jansen beleeft de 
ellende, die in dit eene woord besloten ligt. Bovendien wordt moeder ziek. Wat 
is het dan moeilijk om Gods weg van harte goed te keuren en om voor Hem te 
buigen. Er komt gebrek in het gezin. Velen probeeren met smokkelen er wat bij 
te verdienen. Maar mag dit op deze manier? Voor vader Jansen wordt het een 
heele strijd. Eindelijk zwicht hij voor de verleiding. Hij gaat er op een nacht 
alleen op uit. Dit merkt Jan, een zoon. Hij begrijpt wat zijn vader van plan is 
en rijdt zijn vader achterop. Jan verdrinkt echter bijna in een moeras. Daar vindt 
zijn vader hem. Samen gaan ze terug. Maar Jan wordt ernstig ziek. Vader Jansen 
vertelt nu alles aan zijn vrouw. Hij is overtuigd van zijn zonde. Na een ziele- 
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worsteling breekt het licht van Gods genade door in zijn hart. Jan en zijn moeder 
worden allebei weer beter. Jansen krijgt weer werk. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boekje, waarin ons de strijd van 
een mensch, die in zonde valt en tot God zich leert bekeeren en om genade smee-
ken, goed geteekend wordt. Aan boekjes met een dergelijke diepe geestelijke 
toon hebben we behoefte. De kinderen zullen het met spanning lezen. Een be-
zwaar voelden we, dat er wel een beetje al te gemakkelijk over „berusten in 
tegenspoed" gesproken wordt. Het doet menschen-in-nood koud en pijnlijk aan, 
wanneer er zoo gemakkelijk over gesproken wordt, dat we berusten moeten. 
Het is wel schriftuurlijk en onze opstand in tegenspoed is zonde voor God. Maar 
laten we vooral met warm mee-voelen er over spreken. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

VADERS KAMERAAD, door Agni v. d. Torre. 
Catalogusno. 43; aantal blz. 46; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.25; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Het boekje vertelt van een jongen, die op zijn verjaardag een 

nieuwe fiets zal krijgen. Moeder wordt ongesteld, moet een tijdlang naar een rust-
huis. Precies op Hans' verjaardag komt ze thuis, maar om moeder, die nog niet 
hersteld is, een ruststoel te geven, schiet het geld voor een fiets er bij in. Hans 
heeft geprobeerd op een kermis met ringwerpen e en nieuwe fiets te winnen als 
prijs. Hij erkent het verkeerde hierin aan zijn ouders en vraagt God om vergeving. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Godsdienstige strekking is zeer goed. Een 
tikje gekunsteld, het leeft niet. Toch is het een goed, zuiver, aardig boekje. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: aanbevolen. 

IN DE BAKKERIJ, door Nel v. d. Vlis. 
Catalogusno. 45; aantal blz. 44; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

0.25; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Guus komt met haar vriendinnetje Truus bij haar oom in de 
bakkerij. Ze krijgen een stukje van de afgesneden randen van de tompoucen, die 
een knecht juist gemaakt heeft. Als Guus even later alleen in de bakkerij is, 
neemt ze stilletjes enkele van die afgesneden randen mee, „want die worden toch 
niet verkocht-. Op weg naar huis eten ze die samen op. Door veel lawaai te 
maken met haar klappers probeert ze het „stemmetje van binnen" het zwijgen 
op te leggen. Maar thuis komt alles uit en Guus moet voor straf naar boven. 
Dan komt het berouw en bidt ze om vergeving. Dienzelfden avond nog gaan ze 
alles bij Oom Piet vertellen. Ze mogen nu de rest van de randen naar een arm 
gezin brengen, waarvoor ze bestemd waren en doen er dan 2 tompoucen bij, die 
ze zelf betaald hebben. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig geschreven verhaal met op-
voedkundige waarde. Het komt hierop neer, dat weinig stelen ook zonde is. 
Dit komt ook duidelijk uit. De beschrijving van het berouw en het gebed om 
vergeving had beter en uitvoeriger kunnen zijn. Het gaat een beetje te vlot en 
blijft daardoor oppervlakkig. Dat we God om kracht moeten vragen om tegen de 
zonde te s t r ij den, komt niet genoeg uit (blz. 36). Ditzelfde oppervlakkige 
vinden we ook in het: ,..1k zal het nooit weer doen" (blz. 33). Nieuwe spelling. 
Het woord Heer soms in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

TINEKE, door Netty Faber-Meynen. 
Catalogusno. 49; aantal blz. 43; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 

f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 j.; algemeene strekking. 
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Korte inhoud: Tineke is wel eens ondeugend. Op een keer heeft ze vaders.  
hooge hoed opgezet en zijn jas aangetrokken. Toch was vader niet boos. Hij 
lachte. Op een anderen keer heeft zij het hoorntje van vrouw Struik stilletjes. 
weggepakt. Toen kon vrouw Struik niet meer hooren. Gelukkig, dat Aaltje, de 
meid, het hoorntje terugvond onder de kast. Nu kon vrouw Struik weer in de 
kerk naar vader luisteren. Als Tineke jarig is, krijgt ze een mooie pop in een 
wagen. Maar de ondeugende poes loopt de pop van de stoel af. Nu is de kop van 
de pop stuk. Maar een mijnheer in de stad maakt de pop weer. Tineke en moes 
hebben aan den Heere om een broertje gevraagd. En heusch komt het broertje 
op een keer. Wat lacht Tineke, als ze die levende pop in zijn wiegje ziet liggen. 
Vader, moeder en Tineke zijn alle drie even blij. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Leuk, kinderlijk, frisch. Onze kleintjes. 
kunnen ervan genieten. Uitstekend voor onzen kring. Nieuwe spelling. 

Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S. 

VAN MIESJE EN GANZENLIESJE, door Jeanne Marie. 

Catalogusno. 50; aantal blz. 44; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs. 
f 0.25; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 j.; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Miesje heeft voor haar verjaardag maar één wensch: een 
mooie, nieuwe pop. Maar Miesje's vader is werkloos. Moeder heeft geen geld om 
een pop te koopen. En toch, moeder gunt haar dit geschenk zoo van harte. Wat 
zal ze doen? Eindelijk besluit ze de pop te geven, die ze zelf eens op haar ver-
jaardag heeft gekregen van haar moeder, kort voordat deze stierf. Wat is Miesje 
er blij mee! De pop heet Ganzenliesje. Ze vertelt het aan haar vriendinnetjes, die 
ook bij haar komen spelen. Maar onder hen is er één, die Miesje dit niet gunt. 
Ze schept erg op over haar pop. Vol minachting doet ze over Miesje's pop. Ja, 
ze verstopt haar zelfs. Miesje is, als dit uitkomt, boos op haar. Ze kan het niet 
vergeven. Maar na een ziekte komt de verzoening toch tot stand. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boekje met een leerzame, gods-
dienstige strekking. De verschillende karakters worden aardig geteekend. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

HET SLEETJE, door Jo Kalmijn-Spierenburg. 

Catalogusno. 52; aantal blz. 48; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.25; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Jantje Jonkers was het vijfjarig jongetje in een werkloos gezin. 
Zijn vader maakte voor hem een sleetje. Door den grooten sneeuwval mocht 
vader een bakker helpen met het trekken van de broodkar. Jan mag meetrekken, 
maar weldra is hij moe en gaat naar huis. Onderweg kwetst hij een enkel en dat 
geeft een heele consternatie. Gelukkig is zijn been spoedig weer opgeknapt en nu 
mag hij met vader gaan sleeën. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Aardig boekje. Evenwel zit er weinig 
waarde in. Het beschrijft ook de moeilijkheid van het werkloos-zijn. De gods-
dienstige strekking is heel gering. Het woord Heer wordt gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

VAN BOB EN BEP EN BRAMMETJE, door W. G. v. d. Hulst. 

Catalogusno. 59; aantal blz. 48; 8e druk; gecartonneerd; geïllustreerd met 
zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.30; jongens- en meisjesboek; ge-
schikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Drie kleine kleutertjes gaan met een mand met aardbeien naar 
Grootmoe. Zij komen aan een plas, waar zij gaan pootje baden. Ze trekken hun 
klompjes uit, die door een bakker aan een boom worden gehangen. Ze zien later 
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de klompjes en slaan ze met een tak van de boom af. De kleuters ontmoeten een, 
oude, sprokkelende vrouw en trekken haar kruiwagen met hout om. Dan vluchten 
ze voor de „boze" vrouw met de blauwe bril. Ze komen bij grootmoe aan. De 
aardbeien zijn stuk geslingerd. Door grootmoe worden de kinderen onthaald op• 
aardbeien met suiker en op pannekoeken. Zij gaan heen en worden door een on-
weersbui overvallen en gaan schuilen bij die oude booze vrouw. Deze is erg 
vriendelijk en beschermt de kleinen. Na de bui begeven de kinderen zich huis-
waarts. Zij vinden in hun mand drie heerlijke krentenbroodjes, door den bakker 
er stilletjes ingestopt. Deze had een vinkje, dat de kinderen hadden gevangen en 
in de mand gestopt, laten ontvluchten, doch hij had er de broodjes voor in de 
plaats gelegd. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi boekje in de juiste kinder-
toon geschreven. Jammer, telkens dat woord Heer. 't Schijnt, dat de schrijver met 
deze opmerking, reeds meerdere malen geuit, maar geen rekening wil houden. 

Conclusie: aanbevolen. 

BRUUN, DE BEER, door W. G. v. d. Hulst. 

Catalogusno. 64; aantal blz. 47; 5e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.30; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leef tijd van ± 7-8 jaar; al-
gemeene strekking. 

Korte inhoud: Kees en Ko, de twee broertjes van Rietje, spelen een wild 
spelletje met Bruun, de beer van hun zusje. Zusje wordt ziek en mist haar beer. 
De jongens alleen weten waar hij is, op het paaltje onder het raam in de gracht. 
Den volgenden morgen is Bruun echter verdwenen. Een schipper vischt hem op 
uit de gracht en geeft hem aan jongens, die er mee gaan voetballen. Kees en Ko 
zien dat, wanneer ze op weg zijn naar school en weten met veel moeite Bruun 
weer in hun bezit te krijgen. Bruun wordt bij Rietje gebracht. Dan is alles weer 
goed. Kees en Ko vertellen de geheele geschiedenis aan vader en moeder als 
eerlijke jongens. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed geschreven boekje, zooals 
we dat van v. d. Hulst gewend zijn. Toch achten we dit boekje voor uitdeeling op 
onze Zondagsscholen niet geschikt, vanwege de zeer geringe godsdienstige strek-
king. Een avondgebedje maakt een boekje nog niet tot een christelijk boekje. Het 
woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

HET KARRETJE, door W. G. v. d. Hulst. 

Catalogusno. 77; aantal blz. 61; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.30; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9.-12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: 3 verhalen. 1. Het karretje, door den ouden nachtwacht in 
zijn wachtttijd gemaakt voor zijn ziek kleinzoontje, wordt door plagerige jongens 
ontdekt en stukgetrokken. 

2. Een sterke vader. Kareltje kan niet opscheppen over zijn vader, zooals de 
andere jongens. Zijn vader is gebogen en kreupel. Maar bij brand gaat hij juist 
het brandend huis in. Daar mag Kareltje trotsch op zijn. 

3. Een vreemde match. Opa vertelt uit zijn jeugd. Toen hij in gevecht was 
geweest met achterbuurtjongens, terwijl hij een meisje uit de buurt hielp met haar 
pop te zoeken en te repareeren. Moraal: beter onrecht te lijden dan te doen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het godsdienstige wijkt terug voor de.. 
Christelijke moraal. Verhaaltrant buitengewoon. Nieuwe spelling,. 

Conclusie: aanbevolen. 



'HET MEISJE VAN DE OVERKANT, door C. Th. Jongejan-de Groot. 

Catalogusno. 78; aantal blz. 61; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Het verhaal van twee buurmeisjes, Barbara, oudste dochtertje 
uit een gezin van zeven kinderen en Diddy, eenigst meisje van de familie Valcke-
.naar, die het „Witte Huis" bewonen, een buitenplaats recht over den winkel 
van Barbara's ouders. Beiden krijgen roodvonk en nu komt Barbara ter verpleging 
in het Witte Huis. Zóó is Diddy niet langer eenzaam -- haar moeder is zangeres 
en vertoeft in het buitenland — en zóó is Barbara's moeder in staat haar groote 
gezin te verzorgen. Barbara spreekt op kinderlijke wijze met Diddy over den 
Heere, waardoor er in Diddy's hart iets ten goede verandert. Zoo werd de ziekte 
beide meisjes tot een zegen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Van dit boekje verscheen een tweede druk. 
En terecht, het is waard verspreid te worden om de boeiende verhaaltrant en de 
goede strekking. Welk een goede invloed kan er uitgaan van een waarlijk christe-
lijke opvoeding. Graag vestigen wij nog eens de aandacht op dit aantrekkelijke 
.boekje. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

STEFFIE'S HORLOGE, door Marijo. 

Catalogusno. 79; aantal blz. 62; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.30; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8.-12 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Dit boekje beleeft een tweede druk. De Boekbeoordeeling 
1937 schrijft ervan: Steffie gaat logeeren bij tante Aagt in Molenkamp. Zij ont-
moet daar spoedig haar vriendin Griet, die door den dood van haar moeder de 
huishouding moet doen voor haar vader en broertje. Als Steffie daar is, laat ze 
haar horloge liggen. Griet vindt dat en breekt het glas. Zij durft het eerste niet 
terugbrengen. Later doet zij het, juist op het oogenblik, dat Steffie er om komt 
vragen. Basje, het broertje van Griet, is ziek geweest en nog zeer zwak. Hij mag 
nu in den tuin van tante Aagt in de zon liggen, terwijl hij tevens versterkende 
middelen ontvangt. In het bosch beleven ze enkele avonturen met den bosch-
wachter. Bij boer Japik krijgen zij van den boschwachter een kaart voor vrijen 
toegang. Veel bramen worden gezocht en jam gemaakt. Na de vacantie vertrekt 
Steffie weer naar huis. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje. Vlot en boeiend ge-
schreven. In den omgang tusschen Steffie en Griet zit opvoedkundige waarde. 
Griet is arm, maar dit is voor Steffie geen bezwaar om met haar te gaan. Het 
kinderlijk geloof van Grietje is juist geteekend. Dit soort boeken wenschen wij 
gaarne voor onze Z.S.-kinderen. De firma Callenbach heeft dit boek keurig uit-
gegeven. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

MIENTJE KOMT OP BEZOEK, door Jeanne Marie. 

Catalogusno. 87; aantal blz. 77; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: De moeder van Jopie Hoogendijk ontvangt een telegram, dat 
Opoe ernstig ziek is. Jopie moet nu alleen met Neeltje blijven tot vader thuis 
is. Zij moet nu wat Zaterdagwerk doen. Mientje Mellema komt en helpt haar. 
Dat geeft echter kleine ongelukjes, een gebarsten ruit, een standje van buurman 
over geknoei met de tuinslang. De kleine Neeltje is intusschen bij het aquarium 
geklommen en grijpt naar de visschen en knijpt een goudvisch dood. Jopie be-
graaft die in den tuin. Ze verzwijgt het echter voor vader. Jopie is erg stil en 



bleek. Het blijkt, dat alles z'n oorzaak vindt in het verzwegen kwaad. Ze vertelt 
alles. Met tante Lena wordt een andere goudvisch gekocht. Ze bidt ook den 
Heere om vergeving. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Vlot geschreven. Het godsdienstig element 
is oppervlakkig. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

DE GEVLUCHTE VOGELS, door Agni v. d. Torre. 
Catalogusno. 88; aantal blz. 76; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 	9.-12 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Hannie doet Zaterdagmiddag steeds het werk voor Moeder, 
die uit naaien gaat. Eerst gaat ze boodschappen doen en dan in huis het werk. 
Ze wil ook de parkietenkooi van haar broer Bert schoonmaken. Als Bert thuis-
komt en dat ziet, wordt hij boos. De parkieten vliegen weg. Hannie gaat ze na 
en komt onder de auto van den dokter. Ze wordt met een gebroken been naar 
het ziekenhuis gebracht. Bert bidt voor zijn zusje. In het ziekenhuis heeft ze het 
erg prettig. Als ze uit het ziekenhuis komt, neemt de dokter haar in huis. Hannie 
krijgt een booi boek over vogels voor Bert en geld in haar spaarpot om Kerst-
geschenken te koopen voor moeder. Op Kerstavond is Hannie weer thuis. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Wel aardig verteld, maar een Kerstfeest 
met cadeautjes kan ons niet bekoren. Waarom dan eens gesproken wordt over 
Kerstmis en later over Kerstfeest, is niet duidelijk. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

.c<LAUWERD, door J. M. Westerbrink-Wirtz. 
Catalogusno. 89; aantal blz. 77; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Jaap en zijn jonger broertje Hans zijn de zoontjes van een 

dokter. Hans is niet sterk en vaak ziek. Ze plagen Jaap en z'n vriend Klaas, 
Geert weer en dan krijgt de doove schoenmaker een ongeluk. Hij wordt door een 
auto aangereden en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Jaap verbergt eerst zijn 
kwaad, maar als Hans erg ziek is en bovendien een andere jongen de schuld 
dreigt te krijgen, bekent Jaap alles aan vader en moeder en gaat in het zieken-
huis manke Geert om vergeving vragen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: 't Is een vlot geschreven verhaal met een 
heel goede strekking. Het had wat spannender kunnen zijn. Taal en stijl in orde. 
Ook de uiterlijke verzorging is zeer mooi. Het Christelijk element is wel wat 
oppervlakkig. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen. 

DE TOCHT VAN TAMME, door Greete Gilhuis-Smitskamp. 
Catalogusno. 90; aantal blz. 74; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ±: 7---40 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: 't Speelt in Friesland, in een arm arbeidersgezin. Tamme, een 
lieve schoolgaande jongen, gaat met zijn broertje groenten venten op een karretje, 
voor scholtijd, valt in de sloot, wordt ziek, moet naar een kinderkolonie en 
ontmoet een Amsterdamsch jog, Sjorsie, die hem verleidt om stiekum in een toren 
te klimmen. Net  komt meester op bezoek. Dan weer thuis. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Mooi verhaal, teer beschreven, echt natuur-
lijk. De schrijfster heeft gevoel, maar godsdienstig is het wel héél erg mager. 
Evangeliseerend werkt het niet. Dit belet ons het warm aan te bevelen. 

Conclusie: matig aanbevolen. 
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JONGENS OP DE GEUZENVLOOT, door K. Norel. 

Catalogusno. 93; aantal blz. 91; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs.  
f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; vaderlandsche 
geschiedenis. 

Korte inhoud: Enkhuizen heeft zich voor den Prins van Oranje verklaard. 
Er is feest in de stad. Jan Haring en Tijs Proost — de jongens, welke de titel 
bedoelt — vieren dat feest mede. De Spaansche vloot onder Boshuizen komt de 
rebelsche stad afstraffen. Enkhuizen en de andere Zuiderzeesteden maken zich 
gezamenlijk gereed voor den komenden strijd. Wanneer de Spaansche vloot uit-
wijkt naar Amsterdam, besluit men den leeuw in zijn hol te gaan opzoeken. Am-
sterdam zal door de geuzenvloot van de zee worden afgesloten. Wanneer de 
schepen echter voor Amsterdam liggen, treedt er plotseling een strenge vorst-
periode in. De geuzenvloot vriest vast in het Y. Alleen na geweldige inspanning 
gelukt het vrij te komen. Jan Haring en Tijs Proost maken al deze avonturen 
mee. Maar dan begint de strijd eigenlijk pas goed. In den nazomer van 1573 ver-
schijnt een vloot van groote schepen onder Bossu op de Zuiderzee. De geuzen 
onder admiraal Dirksz. gaan er op af. Jan Haring haalt uit het topje van de 
mast van het geënterde admiraalschip de vlag, doch wordt doodgeschoten. De 
geuzenvloot behaalt de overwinning. In de Zuiderzeesteden worden dankdiensten 
gehouden voor de verlossing, die de Heere geschonken had. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend, vlot geschreven jongensboek. 
Een dergelijk boek is een tractatie voor onze jongens. Een enkele opmerking. 
Wanneer Jan met Thijs praat over de mogelijkheid van sneuvélen, zegt hij: „Maar 
dan gaan we naar den hemel." Waar Jan dit geloof op grondde, wordt heel niet 
gezegd. Dat is jammer, want hierdoor zou dit boek voor onze Zondagsscholen 
nog in waarde zijn gestegen. Ook op blz. 61 en 90 komen uitdrukkingen voor, 
die we niet geheel voor onze rekening willen nemen. De uitvoering is prachtig, 
mooie bandteekening. 

Condusiiu aanbevolen voor Z.S. 

'T LEGE HUIS, door M. A. M. Renes-Boldingh. 

Catalogusno. 94; aantal blz. 94; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd met 
zwarte teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor 
een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: In de laan staat een huis, welks bewoners naar Indië zullen 
vertrekken. Het zal dus leeg komen. Bob van Aken, het zoontje, geeft nu met 
goedvinden zijner ouders al zijn speelgoed weg. Zoo komt Flip de Raadt in 't 
bezit van een auto-ped en zijn vriend Jas van een poes. Zij ruilen en Flip is dol-
blij met het dier. Flip heeft een groot gebrek. Hij is verbazend driftig. Na een 
vechtpartij krijgt hij van den meester straf. Hij is nu zoo uit zijn humeur, dat 
hij met alles smijt wat hij maar vinden kan. In den tuin gekomen — zijn moeder 
is niet thuis — neemt hij een grapte scherpe steen en gooit die weg, doch treft 
zijn poes, die ernstig gewond wegloopt en zich ten slotte neerlegt in den kelder 
van het leege huis. Flip is ongerust, dat Moe naar de poes zal vragen en behoudt 
het stilzwijgen. Een club van jongens, waartoe ook Flip behoort, gaat verstopper-
tje spelen. Zij verbergen zich in het Jeege huis, waar zij danig in angst geraken, 
omdat de huisbaas met nieuwe huurders het huis komt bezichtigen. Zij verlaten in 
allerijl het huis, doch Flip vlucht naar boven en verstopt zich. Gelukkig ontdekt 
men hem niet. Later wil hij het huis verlaten, doch dit gelukt hem niet, omdat 
alles gesloten is. Daar herinnert hij zich het gat in het kelderraam; hij gaat den 
kelder in en vindt er zijn poes. \Vat is hij blij. Hij zal wachten tot het donker is. 
Intusschen zit moeder, over het lange uitblijven van haar zoontje ongerust ge-
worden, zeer in de war. Zij gaat naar den eigenaar, die met baar het leege huis 
doorzoekt. Men vindt er Flip met zijn kat. Moeder, ten zeerste verheugd, keert 
met haar zoontje huiswaarts. 
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Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek is op een prettige wijze voor kin-
deren geschreven, doch vanwege de godsdienstige strekking bevelen we het niet 
aan: 't Is een boek van slap, slecht godsdienstig gehalte. Op blz. 75 lezen we: 
De Hand is het, die Flippie leidt, Die bij den Doop zijn kleine baby-handje al 
gevat heeft en die vasthoudt, het hele leven door. Op blz. 33 treffen we aan: alle 
mensen en alle kinderen moeten zich bekeren — alle mensen en alle kinderen 
kunnen zich ook bekeren. Er staan ook uitdrukkingen in, die best door andere 
hadden vervangen kunnen worden, zooals: verdraaid nog an toe — blikse m-
s n elle ingeving. En ontactisch is het van de schrijfster om Flip te laten denken 
van zijn onderwijzer: Toe, vervelende vent, schiet nou op met je gepreek, enz. 
Het woord Heer gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

JAAP UIT DE DODE GANG, door Jan van Groningen. 
Catalogusno. 98; aantal blz. 78; 2e druk; gecartonneerd; jongens- en meisjes-

boek; prijs f 0.40; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Oe hoofdpersoon van 't verhaal is Jaap, een arme jongen; 

zijn vader en moeder zijn reeds lang dood, en oom Koen, een goddelooze man, 
een dronkaard, heeft hem bij zich in huis genomen. Hij woont in een klein steegje, 
de doode gang. 

Jaap wordt door de geheele dorpsjeugd geplaagd en gesard als „de bedel-
jongen uit de doode gang", want hij moet zijn kost verdienen met het verkoopen 
van veters en zeep. Gelukkig komt hij in aanraking met den schoenmaker, een 
godvreezend man, die Jaap meeneemt naar de kerk en naar de kerstfeestviering 
en tenslotte hem van z'n oom vandaan haalt en hem wil opleiden in het schoen-
makersvak. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal is niet onverdienstelijk ge-
schreven, doch om de strekking, die absoluut niet Gereformeerd is, hetgeen voor-
namelijk blijkt uit de vertelling, welke de dominee bij de Kerstboom doet, niet 
aanbevolen. De Kerstboom had heel goed gemist kunnen worden. Het woord 
Heer wordt soms in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

IN DE HOLLE BOOM, door A. van Hulzen. 
Catalogusno. 100; aantal blz. 75; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-40 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Brammetje, die in de stad woont, logeert bij Oom Aart. Oom 
en tante, die geen kinderen hebben, zijn erg op hem gesteld. Op een van zijn 
tochten in den omtrek van Oom Aart's boerderij valt hij in een sloot. Men is 
eerst bang, dat hij verdronken is, maar men vindt hem in de schuur. Hierdoor 
komt hij in aanraking met dikken Gerrit. Deze vertelt hem, dat hij een nest met 
jonge lijsters weet in een hollen boom. Hij wil dat nest uithalen en voor de jonge 
vogels heeft hij al een kooi gemaakt. De dierenliefde van Bram komt hiertegen 
in verzet. Hij brengt na een moeilijke tocht in het halfdonker de vogels in veilig-
heid. Een vechtpartij met Gerrit is het gevolg. Bram wordt door Oom Aart 
verlost. De jongens verzoenen zich met elkaar bij het vreugdevuur, dat Oom Aart 
den laatsten avond van Brams vacantie op het weiland ontsteekt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed geschreven boekje. De episode 
van de jonge vogels, die door Bram gered worden, is, hoewel wat al te senti-
menteel beschreven, van opvoedkundige waarde. De godsdienstige strekking is 
echter zeer gering. Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

EVA, door Frouke Bakker. 
Catalogusno. 109; aantal blz. 108; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.45: 

meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking. 



Korte inhoud: Eva van Dam is het dochtertje van een Joodsche weduwe, 
Zij was een goede leerling en nummer één van de klas. Dat wekt de jaloersch-
heid op van Lies de Raadt. De andere leerlingen van de klas plagen Eva en 
schelden haar voor „Jodinnetje-. Daarvan heeft ze veel vedriet. Een echte kinder-
vriend, mijnheer van 't Hof, komt in 't dorp wonen. Eva is met de vriendschap 
van die familie vereerd. Lies moet met haar broertje Petertje gaan wandelen. 
Liever was ze gegaan naar de verjaringspartij van Mien 't Hart. Als ze bij haar 
thuis komt, gaat ze er even binnen en laat Petertje buiten staan. Deze gaat alleen 
op stap en komt bij een onbewaakten overweg. Eva, die daar vlak bij woont, 
weet op 't laatste oogenblik hem te grijpen, terwijl zij zelf licht gewond wordt. 
Dit ongeluk is oorzaak, dat alles goed wordt met de andere leerlingen van de 
klas, door de bemoeiingen van den heer van 't Hof. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Ongetwijfeld een boeiend verhaal. Jammer, 
dat we ook van dit boekje moeten zeggen: „oppervlakkig-. Wat lezen we weinig 
van den eisch tot bekeering. Er wordt ook hier gesproken van liefhebben van 
Jezus zonder meer. Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt. Daarom voor 
onze Z.S. hoogstens 

Conclusie: matig aanbevolen. 

OM TWEE SCHITTEROOGJES, door W. G. van de Hulst. 

Catalogusno, 110; aantal blz. 91; 8e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.45; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Ries heeft een vogeltje gevangen in een kooi, samen met Dirk, 
den palfrenier. Juist komt de Baron aan, dus Ries moest gauw zien, dat hij weg 
kwam. Ries heeft er berouw van, dat hij dat vinkje gevangen heeft, want Dirk 
wil het dier kwaad doen. Hij gaat er op uit om het diertje weer vrij te laten. 
Het lukt niet. Dirk belet het hem. Dirk wil het met een naald de oogen uitbranden. 
Dit wordt nog verhinderd door de komst van Geurtsen, den koetsier. Na lang 
beraad besluit Ries om stilletjes de kooi open te gaan doen. Hij sluipt de zolder 
op. Hij wordt echter bemerkt door een Indisch officier, die hem geducht onder 
handen neemt. Nu vertelt Ries, wat er gebeurd is en wat Dirk van plan is. Den 
volgenden morgen komt de officier met Dirk naar Ries z'n ouders om de kooi met 
het vogeltje te brengen. Dan laat hij het vinkje weer vrij. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een mooi, spannend verhaal, dat de 
jongens graag zullen lezen. Het heeft ook opvoedkundige waarde. Maar specifiek 
„Christelijk-  kunnen we deze boeken niet noemen. Als verhaal kunnen we het 
waardeeren, maar als Kerstboek voor de Z.S. minder. Een bijzondere vermelding 
kan hier aan toegevoegd worden, dat de illustraties van v. d. Hulst werkelijk goed 
op haar plaats zijn. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

PIP, door Nel v. d. Vlis. 

Catalogusno. 111; aantal blz. 107; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.45; 
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Pip is een meisje uit een woonwagen, dat er met een marmotje 
en kleerhangers op uit moet om geld te verdienen. Van God heeft ze nooit ge-
hoord. Ze houdt veel van Dorus, het paard. Pip komt op een dorp, waar ze 
eenigen tijd blijven en dan gaat ze daar naar een Christelijke school. Ze hoort 
daar van den Heere Jezus leert bidden. Vader noemt dat fratsen. Het paard sterft, 
waarover Pip veel verdriet heeft. Op zekeren dag redt ze een jongen, die door 
het ijs gezakt is. Als belooning vraagt en krijgt ze een hond. Vader koopt een 
ander paard en de woonwagen gaat verder. 
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een oppervlakkig verhaaltje. Het gods-
dienstig element oppervlakkig. Als we gelooven, dat Hij de Zoon van God is, 
als we gelooven, dat Hij voor ons aan het kruis gestorven is, dan zijn we Zijn 
kinderen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

CARL'S KERSTFEEST IN PAPOEALAND, door Albert Zaaier. 
Catalogusno. 112; aantal blz. 108; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.45; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; Zendings-
geschiedenis. 

Korte inhoud: Carl Jensen, een Duitsche jongen, gaat met het zeilschip „Posa-
naar Oost-Indië. Door de west-moeson overvallen, strandt het schip op de kust 
van Nieuw-Guinea. Gedurende de reis was Carl voortdurend met zijn gedachten 
in zijn geboortestad Hamburg en bij het naderende Kerstfeest. De kapitein van 
het schip was van plan geweest met de bemaning het Kerstfeest te vieren, maar 
de bemanning valt in handen van de Papoea's en een gedeelte der matrozen wordt 
gedood. Carl en enkele van zijn makkers worden tenslotte gered door den zende-
ling Geiszler, die met een anderen zendeling Ottow in de nabijheid van de 
strandingsplaats een zendingspost heeft. Carl viert dan nog Kerstfeest met de 
zendelingen en de christen-papoea's. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Als zendingsverhaal vinden we dit boek 
niet erg geslaagd. We krijgen wel een indruk van de wildheid der Papoea's, 
maar van het eigenlijke zendingswerk en van de moeilijkheden der zending hooren 
wc niet veel. De beteekenis van het Kerstfeest komt niet duidelijk uit. Van zonde 
en verzoening hooren we weinig. Het woord Heer wordt in plaats van Heere 
gebruikt. De kerstboom wordt verheerlijkt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

JET REINHART, door Heleen. 

Catalogusno. 118; aantal blz. 91; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Jet Reinhart is een wees, die na den dood harer ouders door 
een tante wordt verzorgd. Deze tante behandelt haar allesbehalve liefderijk; het 
kind heeft bij haar een slecht leven. Van de dienstbode, Geeske genaamd, onder-
vindt Jet meer aanhankelijkheid. Als Jet later op school gaat, komt zij daar in 
aanraking met de kinderen van den stationschef van Leeuwen. Bep en Hans 
worden vriendinnen. In het gezin van Van Leeuwen is liet gezellig en Jet wordt 
daar steeds prettig en vriendelijk ontvangen. De menschen, wetende dat Jet van 
tante Ko weinig liefde ontvangt, trachten haar dat gemis te vergoeden. Eens 
mocht Jet met de familie Van Leeuwen mee naar Artis; doch dat reisje had een 
ongelukkig slot. Door een onweersbui verloopen zij den trein en komen zij heel 
wat later thuis. Jet wordt daarna ziek, krijgt longontsteking. De dokter vreest 
voor haar leven. In haar ijlen heeft ze het steeds over tante Ko en nu blijkt aan 
deze, hoezeer het kind op haar liefde gesteld was, die zij echter nooit kreeg. Tante 
Ko ziet haar droevige houding in en neemt zich plechtig voor, anders te gaan 
handelen. Jet herstelt. Haar tante Alida komt bij tante Ko inwonen; Geeske, die 
in een toornige bui van tante Ko haar congé had gekregen, mag blijven en nu 
hebben allen verder een gelukkig leven. Jet niet het minst, die teekenles gaat 
nemen, hetgeen tante Ko haar eerst had geweigerd. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De strekking van dit boekje is wel aardig. 
Voor kinderen van 10 jaar is het onderhoudend geschreven; doch helaas domi-
neert weer een ethische Schriftbeschouwing. Zie b.v. blz. 22, waar maar zoo 
terloops wordt neergeschreven, dat Jet hunkert naar liefde en dat haar heele 
hartje uitgaat naar God. Van het werk van Gods Geest, waardoor het harde en 
stugge hart verbrijzeld en vernieuwd wordt, hadden we gaarne iets gelezen. 
Ook wordt het woord Heer in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: matig aanbevolen. 
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ROZEMARIJNTJE, door W. G. van de Hulst. 

Catalogusno. 120; aantal blz. 91; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leef tijd van ± 8-10 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Rozemarijntje is eenigst kind. Haar vader vaart op zee en 
moeder wordt ziek. Zij, n.l. Rozemarijntje, komt bij een tante, een echte dame, 
niet gewend aan kinderen. Zij begrijpt haar niet. En zij wil tenslotte niet weten, 
dat zij van het kind houdt. Toch heeft Rozemarijntje ook haar Tante gewonnen. 
Haar Oom heeft bijzonder veel pret met deze kleine robbedoes. Wanneer moeder 
weer thuis is, valt het ook voor de deftige Tante niet mee om te scheiden van 
het lieve kind. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit overigens mooie boekje is veel te 
oppervlakkig. De verlossing door het bloed van Christus ontbreekt geheel. Wij 
kunnen het voor de Z.S.: 

Conclusie: matig aanbevolen. 

ER OP OF ER ONDER, door W. G. v. d. Hulst. 

Catalogusno. 134; aantal blz. 110; 7e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.60; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van z1-- 10-15 jaar; 
vaderlandsche geschiedenis. 

Korte inhoud: Het verhaal speelt in 1572, toen de Geuzen den Briel innamen. 
We leven echt mee, doordat Joost, de zoon van een geus, die op de Geuzenvloot 
is, in 't verhaal de hoofdpersoon is. Behalve warme liefde voor de bevrijding van 
vaderland en Kerk, spreekt uit dit boekje ook vergevensgezindheid voor oude 
vijanden, wanneer Joost den valschen koster toch nog helpt ontkomen en hem 
zijn leven redt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Kan niet genoeg worden uitgedeeld. In dit 
soort boeken is v. d. Hulst op z'n best. Godsdienstig, litterair en paedagogisch. 
't Geeft liefde voor den geloofsstrijd van ons land en doet daardoor de tegen-
stelling uitkomen met onzen oppervlakkigen, geestloozen tijd. 

Conclusie: Warm aanbevolen. 

JOOSJE, door Nel van der Vlis. 

Catalogusno. 139; aantal blz. 124; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.60; 
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Joosje is de oudste uit het gezin van vader en moeder de Ruif. 
Ze heeft een broertje Leendert en een zusje letje. Vader is al lang werkeloos. 
Als hij bericht krijgt, dat hij voor enkele weken naar een werkkamp moet gaan, 
belooft Joosje haar vader, dat zij moeder tot een steun zal zijn. Voor buurman 
uit de woonschuit „De Zilvermeeuw" gaat zij kranten rondbrengen. Daarmee 
verdient ze in de drie weken, die vader nog weg is, zooveel, dat moeder een paar 
nieuwe schoenen voor vader knopen kan. Joosje houdt de aan vader gedane be-
lofte, afgezien van kinderlijke afdwalingen. Ze wordt, evenmin als haar broertje 
Leendert, geteekend als volkomen gehoorzaam. Het gaan bezien van buurmans 
nieuwe bootje, voordat de door moeder opgegeven breitaak af is, maakt dit 
duidelijk. Joosje toont echter berouw. Eindelijk komt vader thuis. Samen halen ze 
hem van del ,rein. Het feest van de thuiskomst wordt met oliebollen en... de 
nieuwe schonen gevierd. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig, vlot geschreven meisjesboek. 
De figuur van Joosje, de flinke meid, is goed uitgebeeld. In dit boekje komt uit, 
dat de Heere ons gansche leven bestuurt en dat we van Hem afhankelijk zijn. 
Toch is het godsdienstig element niet bijzonder groot. Daarom achten we het 
boekje voor onze Z.S. minder geschikt. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 
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ZO'N VREEMDE JONGEN, door W. G. v. d. Hulst. 
Catalogusno. 145; aantal blz. 123; 8e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.70; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Hans, zoon van een molenaar, die eenzaam woont in het land 
van wind en water, is een fijngevoelige jongen. Vlak voor 't Kerstfeest gaat hij er 
met een bootje op uit om Iischdodden te snijden; die wil hij morgen aansteken als 
kerstverlichting. Door een dokter, die van hem eischt naar de overkant te roeien, 
wordt het laat. De mist valt en doet hem verdwalen. Maar terwijl vader zoekt, 
zijn moeder en broertje aan 't zingen over het water heen. Eindelijk komt hij 
behouden thuis. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Strekking is goed. Godsdienstig kon 't wel 
wat sterker zijn. De gave van v. d. Hulst komt in dit boekje goed tot haar recht. 
Het woord Heer en Heere gebruikt. De kerstboom wordt wel verheerlijkt. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

TIJS PROOST, DE STUURMAN, door K. Norel. 
Catalogusno. 147; aantal blz. 143; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.70; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vaderlandsche ge-
schiedenis. 

Korte inhoud: „De Trouw" verlaat in 1581 de haven van Lissabon. Alva is 
juist bezig Portugal voor Filips II te veroveren. De Portugeesche koning verlaat 
als passagier van „De Trouw" het land. Kapitein Egmond weet hem veilig aan 
land te zetten. De reeders verwachten nadeel voor hun handel. Filips ontvangt 
echter de schippers. Weer verlaat de Trouw Lissabon met een passagier: een 
officier van Filips, die zal trachten Enkhuizen voor den koning te herwinnen. 
Tijs Proost vertrouwt hem niet. In Enkhuizen blijkt de officier zijn oom te zijn. 
Langzamerhand brengt Dirk Jansz. (Tijs' oom) de schippers op hol. Hoe moeilijk 
't ook voor Tijs en z'n moeder is, zij brengen het complot aan het licht. Als loon 
wordt Tijs de jongste kapitein van de vloot en wordt, op Moeders verzoek, Dirk 
Jansz. alleen verbannen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Vlot geschreven. Echt iets voor jongens. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: Warm aanbevolen. 

DE WATERWOLF VERLIEST, door A. Grimme. 
Catalogusno. 150; aantal blz. 154; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.75; 

jongensboek; geschikt voor een leef tijd van ± 13 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Reijer Sijgers is de zoon van een boer, die bij Aalsmeer zijn 

bedrijf uitoefent, doch die telkenjare zijn grondgebied ziet slinken, omdat het 
water van de Haarlemmermeer als een wolf zijn land inslokt. Voor zijn zoon ziet 
hij geen toekomst. Reijer, die ook graag boer wil worden, ziet zich in dat ver-
langen teleurgesteld en moet buiten Aalsmeer zijn kost zien te verdienen. Hij 
komt in dienst bij Jan Adriaanszoon -- een vriend van zijn vader — die al jaren 
op middelen zint om die plassen droog te leggen. Deze volhardende en voort-
varende Hollander, die later om zijn verdiensten Jan Adriaansz. Leeghwater 
wordt geheeten, is aangesteld om de Beemster droog te leggen. Hij slaagt daarin 
na moeitevol streven. Vele zijn de teleurstellingen en vaak schijnt het of alle 
arbeid vruchteloos zal zijn. Een oude knecht van boer Sijgers, Geurt geheeten, 
die in de Rijp is komen wonen, steekt op zekeren avond de ringdijk door en heel 
het meer loopt weer vol. Reijer wordt op wacht gesteld en in een regenachtigen 
nacht vindt hij Geurt, die voor de tweede maal de dijk wil doorsteken, zulks 
weder op aanstoken van den palingvisscher Jan Klaaszoon, liggende met gebroken 
„enkel, waardoor hij zijn gemeen plan niet kan uitvoeren. Reijer wil zich wreken 
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op Geurt, doch behaalt een overwinning op zichzelf en helpt Geurt naar huis. 
Deze belooft Jan Klaasz. te verlaten, Later loopt de Beemster weer vol, nu door 
een andere oorzaak. Een overstrooming in Noord-Holland bedreigt de dijk van 
buiten en deze bezwijkt. Opnieuw begint Jan Adriaansz. het werk, waarin hij na 
moeizamen arbeid slaagt, daarbij ook door Reijer geholpen. Als later de Beemster 
in vruchtbaar land is herschapen, krijgt Reijer een boerenhofstede in de Beemster 
en met Marijke, een meisje, dat hij heeft leeren kennen bij Jan Adriaansz., betrekt 
hij de nieuwe hoeve. Moeder Sijger is gestorven en nu komt vader bij zijn zoon 
Reijer in, die zich verheugt in het geluk zijner kinderen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prettig geschreven boek, dat wij om 
de strekking, welke karakterdeugd kweekt, behoudens enkele bezwaren, aan-
bevelen. Woorden als: verzuipen, naarling, konden als al te plat en realistisch 
wel vermeden zijn. 't Doet niet prettig aan, dat de eerste bladzijde ons al op de 
kermis brengt. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: aanbevolen. 

GOUDHAANTJE, door C. Th. Jongejan-de Groot. 

Catalogusno. 156; aantal blz. 148; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.75; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: „Goudhaantje-  noemt mijnheer van Hasselt zijn eenigst meisje 
Elsje, om haar roode, prachtig golvende haar. Elsje groeit op zonder Moeder 
onder de zorg van een dienstbode. Tante Ans houdt er een beetje toezicht over 
en dit is wel noodig, want Els is een echte robbedoes, niet van slordigheid vrij te 
pleiten. Trouwens, heel de huishouding is slordig. Door een studiereis naar Indië 
ziet mijnheer van Hasselt zich genoodzaakt zijn meisje toe te vertrouwen aan zijn 
broer in den Haag, een dokter, die zelf ook twee meisjes heeft. Voor Els is de 
overgang van haar ongebonden leven naar de meer deftige omgeving in den Haag 
groot. Zij weet er zich doorheen te slaan, ondanks de botsingen met haar nichtjes, 
echte nuffen, die weinig passen bij de ronde, openhartige Els. Els wordt hierin 
geholpen door den omgang met een leerares van school, die haar ook bekend 
maakt met den eenigen Naam tot zaligheid gegeven. Els probeert in haar leven 
den Heere te volgen. Als haar Vader weer thuis komt, weet zij het gedaan te 
krijgen, dat Gods Woord in huis gelezen wordt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Callenbach heeft dit boek prachtig ver-
zorgd uitgegeven. Een frissche band, mooi papier, heldere druk, aardige teeke-
ningen. Als verjaarsgeschenk zal dit boek heel goed gebruikt kunnen worden, 
beter dan als Kerstboek, lijkt mij. Immers voor onze Zondagsschool willen wij 
graag lectuur hebben, die meer belijnd is. Het boek heeft goede eigenschappen, 
want Mevr. Jongejan schrijft een goede pen. Zij weet van Els een meisje te 
maken, dat stellig een sympathieken indruk achterlaat bij de lezeressen. Maar wij 
vragen meer, n.l. een boek, dat duidelijk de noodzakelijkheid van den Christus als 
Borg aanprijst. Daarom kunnen wij dit boek niet een „warm aanbevolen-  mee-
geven. 

TOT ORANJE VERTROK, door J. van Westenbrugge. 

Catalogusno. 159; aantal blz. 151; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.75; 
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; vader-
landsche geschiedenis. 

Korte inhoud: In dit boekje wordt ons een stuk geschiedenis verteld uit den 
tijd van Willem V. Het Nederlandsche volk was verdeeld in twee partijen, Prins-
gezinden en Patriotten. De Prins werd gesmaad en diep beleedigd, zoodat hij den 
Haag moest verlaten. Bij Goejanverwellesluis werd de Prinses de doortocht belet. 
Wat een droevige tijd. In Scheveningen woonden echter veel Oranjeklanten. 
De schrijver vertelt van het gezin Pronk_ Hoe gevaarlijk was het voor den Prins 
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te kiezen. Vader Pronk heeft er nog voor in de gevangenis gezeten. De Prins 
werd weer teruggeroepen. Frankrijk verklaart den oorlog. Maar men houdt dapper 
stand. Tenslotte vlucht de Prins naar Engeland. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend geschreven boekje. Het is 
goed, dat onze jeugd de geschiedenis kent. De schrijver laat ons goed zien, dat 
we van den revolutiegeest niets goeds te wachten hebben. Ons volk blijve trouw 
aan Oranje. maar dan in gebondenheid aan God en in gehoorzaamheid aan Zijn 
Woord. Wel kunnen we de vraag stellen of dergelijke boekjes op Kerstfeest 
zullen uitgedeeld worden. Maar overigens: 

Conclusie: warm aanbevolen. 

REINA'S EERSTE H.B.S.-JAAR, door Heleen. 
Catalogusno. 162; aantal blz. 173; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.80; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Reina, dochter van Ds. Elsinga, gaat naar de neutrale H.B.S. 
in de naburige stad. Haar opvoeding brengt haar verschillende malen in botsing 
met haar klasgenooten. Ze kan geen lid worden van de korfbalclub, die 's Zon-
dags speelt. Ze kan niet dansen op de verjaardagsfuif van haar vriendin en 
wordt daarom door enkele klasgenooten leelijk behandeld. Verschillende ernstige 
moeilijkheden doen zich voor op school en het is vooral Reina's jaloerschheid, 
die haar het leven moeilijk maakt. Tenslotte leert zij inzien, dat rijkdom en luxe 
geen geluk geven en dat zij met haar heerlijk ouderlijk huis rijker is dan vele 
anderen, maar vooral ook, dat jaloerschheid zonde is. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boek voor de oudere meisjes. 
Zeer leerzaam juist door den omgang van Reina met haar klasgenooten. Ook de 
godsdienstige strekking is goed. De groote waarde van het gezin voor de op-
voeding komt duidelijk uit. Opmerking: blz. 19 wordt de treinconducteur genoemd 
„zonder genade"; was niet noodig geweest. Blz. 36 wijst Ds. Elzinga niet op 
hartsvernieuwing, welk een goede gelegenheid was hiertoe geweest. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

DE VRIENDSCHAP VAN EEN KONINGSKIND, door P. Stouthamer. 
Catalogusno. 165; aantal blz. 182; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.80; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van -± 12-15 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: In dit keurig gebonden en boeiend beschreven jongensboek zijn.  
Peter Hopman, een wees, die door zijn oom en tante wordt verzorgd, Mick, de 
zigeunerjongen en Lange Bart met zijn vrouw, twee woonwagenbewoners, de 
hoofdpersonen. Peter wordt op school vriend met den zigeunerknaap. Deze laatste 
is een jongen met een uitnemenden inborst. Er gaat van hem op Peter een zeer 
goede invloed uit. De jongens halen in hun schooljaren heel wat kattekwaad uit. 
De avonturen, die zij beleven met Kootje Kaas en diens varken, met den gierigen 
rentenier Brouwer en diens merel, waardoor ze nog met de politie in aanraking 
komen, zij laten niet na, de aandacht te spannen. Lange Bart, de grootvader van 
Bart en Zwarte Trees, de vrouw van Bart, zijn typische figuren, doch in aard 
en wezen menschen van gelijke beweging als alle anderen. Bart is een grapjas en 
imponeert door zijn eerlijkheid en heldhaftigheid. Ofschoon al een man op leeftijd, 
bevrijdt hij den fabrieksdirecteur uit de handen van een dief. Daardoor wordt hij 
van woonwagenbewoner boschwachter op de buitenplaats Kilwijk. Een ander 
persoon, van wien Peter Hopman den weldadigen invloed ondervindt, is zijn 
zuster Dina, een godvreezende vrouw, die aan de tering sterft, die veel bad voor 
haar broer en niet kon sterven alvorens zij zekerheid had, dat zij Peter voorging. 
naar beter oord. Peter Hopman gaat later naar de H.B.S., behaalt daar het eind-
diploma en komt op een kantoor. Mick wordt beroepsofficier en ontmoet Peter, 



later, als deze voor herhalingsoefeningen moet opkomen. Zij hernieuwen de 
vriendschap en halen veel herinneringen op, waarbij Miek nu vertelt wie hij is, 
n.l. de zoon van een Zigeunerkoning, die in de kracht van zijn leven werd dood-
geschoten. Vandaar dat Zwarte Trees zoo vaak haar kleinzoon een koningskind 
noemde. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Mooi beschreven. Houdt de spanning er 
in bij het lezen. Godsdienstig vrij goed, af en toe stijl te ruw, om 't echt weer te 
geven, b.v. pag. 19 „luikies dichtslaan-  en ook stijl te gekunsteld, pag. 42 „in 
die boomen". Iets bijzonders is de ik-vorm. Toch niet te verkiezen boven de 
gewone verhaaltrant. Het woord Heer gebruikt. De kerstboom wordt verheerlijkt. 

Conclusie: aanbevolen. 

MIEP'S HARTEWENS, door D. Menkens-v. d. Spiegel. 

Catalogusno. 167; aantal blz. 185; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.85; 
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-16 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: De hartewensch van Miep Bouterse is om onderwijzeres te 
worden. Dit wordt echter niet vervuld. Miep heeft een grooten strijd in haar ziel 
te strijden, wanneer vader haar meedeelt, dat ze door moeders zwakke gezond-
heid geen onderwijzeres worden kan, daar ze in de huishouding helpen moet. 
Die strijd wordt nog verzwaard door het feit, dat Miep goed kan leeren en haar 
.nichtje, dat bij hen in huis is niet, terwijl dat nichtje, omdat ze rijk is, moet stu-
deeren. Dat kost Miep kracht om zich te onderwerpen aan den weg en den wil 
Gods. Toch leert ze dat, omdat de Heere haar kracht geeft. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi meisjesboek. De strijd in Mieps 
ziel is door de schrijfster goed geteekend. jammer is het gebruik van Heer. Het 
boek is echter alleen geschikt voor de alleroudste meisjes van de Z.S. van on-
geveer 14 jaar. Mooie uitvoering. 

Conclusie: aanbevolen. 

EEN „ZESDAAGSE" IN DE WIGWAM, door W. Broos. 

Catalogusno. 169; aantal blz. 228; gecartonneerd; geïllustreerd ;prijs f 1.—; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12.-14 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Onder ]eiding van mijnheer de Groot gaan enkele leden van 
de jeugdclub „Jonge Kracht" kampeeren op de Veluwe. Het is een pracht tocht 
en een fijne week, waarin ze volop genieten. Ze maken van alles mee. Het ergste 
is wel, dat ze op een nacht de fietsen willen stelen. De daders worden gevonden. 
Maar daar ging heel wat aan vooraf. Het verblijf wordt besloten met een mooi 
'kampvuur, waarbij de chef een verhaal vertelt. Ze hebben genoten, veel gezien 
en veel gehoord. Dankbaar gaan ze weer naar huis toe. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Inderdaad, een spannend boek met veel 
mooie dingen er in over de Veluwe. Maar we missen een goede evangelisatie-
strekking. Afgedacht van het feit, dat we geen bewonderaars zijn van het kam-
peeren, gaat het ons toch te ver, als we lezen, dat ze zich in het kamp zoo dicht 
bij God gevoelden. We kunnen door een kampvuur etc. wel allerlei gevoelens 
opwekken, maar dit is nog wat anders dan gemeenschap met Gods, die door 
Woord en Geest in het hart gewrocht wordt. Bovendien wordt er zoo gemakke-
lijk gesproken over „onzen Hemelschen Vader", alsof een ieder, die in een 
„christelijk" gezin opgroeit en op een vereeniging gaat, een kind van God is. 
Hoe boeiend het boek ook geschreven zij, op Kerstfeest deelen we toch liever 
andere lectuur uit. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

KWIKKIE VAN HELLEVOETSLUIS, door Dr. J. C. v. d. Does. 
Catalogusno. 170; aantal blz. 248; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 1.—; 

Jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking. 



Korte inhoud: Kwikkie is het zoontje van een visscher in Hellevoetsluis. 
Zijn eigenlijke naam is Johannes. Als kind was hij al een echte durfal. Zijn hart 
treekt naar zee en op 11-jarigen leeftijd gaat hij met vader mee, maar al spoedig 
wordt hij scheepsjongen op een Oostzeevaarder. Later maakt hij reizen mee naar 
Frankrijk, Noorwegen en Indië. Tenslotte wordt hij stuurman op een oorlogs- 
fregat „de 	In den oorlog tegen Frankrijk wordt een gevecht geleverd 
met een Fransche galei. Deze wordt buit gemaakt en enkele gevangenen op de 
„Emilia-  genomen. Onder deze gevangenen is ook de galeislaaf George, zoon 
van een Hugenoten predikant. Door toedoen van een der gevangenen valt Kwikkie 
over boord. Door de golven wordt hij naar de kust gevoerd. Hij komt aan land 
en valt in handen van de politie. Hij wordt veroordeeld tot de galeien. Echter 
wordt hij onderweg afgeladen, omdat hij verdacht wordt pokkenlijder te zijn. 
Hij maakt nu kennis met den vader van George. Samen ontvluchten ze en alle 
dingen werken er toe mede, dat ze veilig in Genève aankomen. Vandaar trekken 
ze naar Holland, waar Ds. Martini zijn zoon ontmoet en Kwikkie zijn ouders 
weerziet. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Prachtig verhaal. 't Verplaatst ons in den 
tijd der Hugenoten in Frankrijk. Wanneer vroeger op school uit dien tijd verteld 
werd, dan kregen we den indruk, dat alle Roomschen met dezelfde haat vervuld 
waren tegen al wat Protestantsch was. In dit boek is het nu eens niet zoo. Dat 
is zeker een goede eigenschap te meer aan dit boek. Hoewel het voor de kinderen 
wel wat moeilijk zal zijn, willen we het voor de oudste leerlingen een warme 
aanbeveling geven. 

Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S. 

G'C''VP'~''ktP1P1'§P'~'W'klO"tP 
DE ROOSTER 1940 

van onzen Herv. Bond heden versche-
nen. De gewone uitgave (A) en een 
vereenvoudigde (B) voor kinderen van 
5-8 jaar met kleine versjes en teksten. 

DE PRIJS IS 5 CENT PER STUK. 
Ook verkrijgbaar geperforeerde vellen 

of boekjes tegendenzelf denprijs 

Gecart. roosters 3 ct. per stuk hooger. 
Deze blijven beter en netter in het 

gebruik. 

Bestellingen aan: 

„Hervormd Bondsbureau" te Hilversum 



UITGAVEN N.V. W. D. MEINEMA TE DELFT. 
TEL. 160. POSTREKENING 1850. BANKIERS: INCASSOBANK, DELFT. 

Dit jaar is voor Meinema een topprestatie. Er verschijnen niet minder dan 81 
nieuwe uitgaven en herdrukken. waarvan 49 op grooter formaat en dikker papier. 
De boekjes zijn nu kloeke, dikke jeugdboeken geworden. Formaat 23 x 16 c.m. 
Ruime keus. Royale uitvoering. Voor de nieuwe boeken staat in den rijk ge-
illustreerden Catalogus een • 

Dit jaar wordt nog tegen den ouden prijs geleverd. Zelfs zijn enkele titels 
in prijs verlaagd. Elk boek heeft een volledig ontwerp in kleuren en is royaal 
geïllustreerd. Vanaf 25 cent gebonden in luxen cartonnen band met ronden rug. 

Zichtzendingen kunnen in de bekende kerstkistjes aangevraagd worden. 
Bestellingen worden spoedig uitgevoerd. Wacht niet te lang met uw keuze te 
doen en vraag een proefstel aan. 

HET KERSTFEESTOP OUDEJAARSAVOND, door Gera Kraan-v. d. Burg. 

Catalogusno. 6; aantal blz. 32; 3e druk; geïllustreerd; prijs f 0.15; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Toosje, Hannie, Lientje en Frieda zijn bij Mevrouw v. Maars-
dijk op kindervisite. Mevrouw vertelt aan de kinderen de Kerstgeschiedenis. Daar 
Toosje geen godsdienstige opvoeding krijgt. begrijpt ze er niet veel van. Op 
Oudejaarsavond gaat moeder met Toosje, die ziek geweest is, naar Mevrouw 
van Maarsdijk toe, om haar te bedanken voor de zorgen en belangstelling, die 
ze betoond heeft voor Toosje tijdens haar ziekte. De andere kinderen zijn er ook 
weer. Hannie's oom vertelt en vertoont lichtbeelden, o.a. van de Kerstgeschiede-
nis. Toosje begrijpt het nu al wat beter. 's Avondsk thuis nieten moeder en Toosje 
voor God en bidden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel e r leerzame dingen in voorkomen 
bevredigt het boekje ons niet. 't Is veel te gemaakt. In hetgeen gezegd wordt over 
den doop komt de kerkelijk Gereformeerde leer aangaande den doop naar voren. 
De lichtbeelden-voorstellingen bevredigen ons ook niet. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

SCHOOLVRIENDINNEN, door Carla. 

Catalogusno. 16; aantal blz. 104; 5e druk; geïllustreerd; prijs f 0.40; meisjes-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-15 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Het verhaal speelt onder meisjes van een meisjesschool. Adri, 
een der leerlingen, is haar gouden ringetje kwijt. Een speelsch hondje heeft met 
het doosje, waar het in lag, gespeeld. Niemand weet dat. Bijna alle meisjes ver-
denken Marie er van, het gestolen te hebben. Daar heeft Stien aanleiding toe ge-
geven, een meisje met een onprettig karakter. Bets gelooft niet aan de schuld van 
Marie, die zij een goed hart toedraagt. Marie lijdt onder die verdenking. Zij bidt, 
of de Heere haar onschuld aan het licht wil laten komen. Eindelijk komt dit. 
Als een lek door een loodgieter moet gerepareerd worden en men den rooster 
voor de schooldeur opneemt, wordt het ringetje gevonden. Nu komt duidelijk uit, 
dat Marie onschuldig is. Alles met de meisjes komt thans in orde en zij nemen 
Marie in haar kringetje op. Het stille meisje valt wel erg mee. 
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Algemeene op,  of aanmerkingen: Een goed, frisch geschreven boek. De ver-
chillende karakters worden goed geteekend. Er zit opvoedkundige waarde in en 

de geest is goed Christelijk en Schriftuurlijk. 
Conclusie: warm aanbevolen. 

TOEN 'T TEGENLIEP, door Calrien Corner. 
Catalogusno. 28; aantal blz. 112; Se druk; prijs f 0.40; meisjesboek; geschikt 

voor een leeftijd van ± 10-15 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Willy van Doorn is het oudste van een drietal kinderen uit 

een gezin, dat het niet al te breed heeft. Een juffrouw, die bij hen in pension 
is, gaat weg en de kamer kan niet verhuurd worden. Moeder vertrouwt op God 
en Willy gelooft ook, dat de Heere zorgen zal. Willy peinst ook op middelen 
tot verbetering, maar 't loopt alles tegen. Tenslotte verliest ze ook nog een busje 
met Zendingsgeld, dat niet meer opkomt. Het wordt voor Willy een moeilijke 
tijd. Ze raakt er mee aan 't worstelen met het probleem van de onverhoorde ge-
beden. Ten slotte krijgt Willy berouw en belijdt ze haar zonden. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Een aardig, goed meisjesboek. 't Slot zal 
den kinderen niet zoo erg bevredigen. Toch is het goed, dat er niet zoo met de 
stof gehandeld wordt, dat allemoeilijkheden worden opgelost. Het hoofd der 
school lijkt wel wat. te streng. Opvoedkundige waarde bezit het. Oude spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

OM EEN GESTOLEN ZOUTVAATJE, door Johanna Breevoort. 
Catalogusno. 29; aantal blz. 104; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.40; meisjes-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: De geschiedenis verplaatst ons in Schiedam. Mevrouw v. d. 

Wal stelt haar oude dienstbode vóór een 2e meisje te nemen. Kee heeft echter 
nog al bezwaren. Mevrouw zet door en neemt Antje, een verwaarloosde straat-
meid, aan. Zij is afkomstig uit een slop; zij is ruw en leugenachtig. Haar moeder 
is kaartlegster. Maar Keetje en Antje kunnen het niet vinden met elkaar. Wel 
hoort Antje graag uit Gods Woord lezen en ook maakt dit wel indruk op haar. 
De waarschuwingen, aan leugenaars en toovenaars gegeven, hebben indruk op 
haar gemoed gemaakt. Haar moeder komt haar terughalen, want Antje heeft 
een zilveren zoutvaatje gestolen, dat zij nu terug moet geven. Mevrouw v. d. 
Wal krijgt drie logeetjes, n.l. Dina, Jane en Clara. Op een middag gaan deze 
samen naar een kaartlegster, de moeder van Antje. Jane's waarschuwing hielp 
niet en Dina en Clara gingen toch. Antje zegt haar moeder, wie die meisjes zijn. 
Haar moeder wreekt zich nu en maakt hen zoo bevreesd, dat Clara zenuwziek 
wordt en sterft. Clara gaat echter heen met God verzoend, nadat zij haar ver-
zwegen zonde beleden had. Ook Antje krijgt berouw en leert bidden om vergeving 
van zonden. Ook Dina keert terug van haar dwaalweg. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi, degelijk meisjesboek. Gewaar-
schuwd wordt voor lichtvaardig en oppervlakkig leven. Hier en daar is het wat 
„pasklaar-  gemaakt en de uitdrukking „zij behoort tot uw kudde" op blz. 95 
doet wel een beetje vreemd aan. Het is een boek voor ouders en kinderen, het 
bevat veel opvoedkundige wenken. En dan... een waar verhaal. Dat is mooi, dat 
pakt nog meer. De Heer en Mevr. v. d. Wal zijn edele en godvruchtige menschen. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

OUDEJAAR, door Marijo. 
Catalogusno. 30; aantal blz. 32; 4e druk; prijs f 0.12; jongens- en meisjes-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-9 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Ina, het dochtertje van een onderwijzer, weet, dat Moeder op 

Oudejaarsdag oliebollen zal bakken, maar 't moet voor vader een geheimpje 
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blijven. 't Heeft 's nachts gesneeuwd en Ina krijgt een slee, waarin ze door Vader 
en Tante gereden wordt. Een arm, klein jongetje mag dan ook eens rijden. Als 
de bollen op Oudejaarsdag gebakken worden, komt een vreemde hond in de 
keuken. Hij krijgt ook een oliebol. Het arme jongetje krijgt ook z'n deel en 's 
avonds smullen ze lekker van de oliebollen. Op Oudejaar dankt Ina 's avonds 
den Heere en ze bidt ook voor de arme kinderen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een simpel vertelseltje, 't is niet erg boeiend. 
't Blijft moeilijk, wat goeds te geven voor de kleintjes. De taal is echter heel goed 
en de strekking is zoo, dat we zeggen kunnen: 

Conclusie: aanbevolen. 

JOOSTS KERSTFEEST, door H. A. Wijmans. 

Catalogusno. 31; aantal blz. 52; 4e druk; slappe omslag; geïllustreerd; jongens-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Joost viert tenslotte toch nog Kerstfeest, al waren zijn ver- 

wachtingen den bodem ingeslagen: Vader, die steenzetter is bij de Zuiderzee-
werken, zal met Kerstfeest thuiskomen. Hij krijgt echter een ongeluk, doch wordt 
met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. Dat is voor Joost een groote 
teleurstelling. De meester geeft echter geld om naar het ziekenhuis te gaan en de 
vader van Joost mag bij den vader van den meester op de boerderij komen werken, 
daar hij voor ander werk ongeschikt is. Joost heeft zoodoende toch nog een 
prettig Kerstfeest. Hij besluit om, nu de Zuiderzee wordt drooggelegd, later 
visscher op de Noordzee te worden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De uitgever deelde mede, dat deze vierde 
druk van dit boekje door den schrijver was herzien. Die herziening heeft de 
oppervlakkigheid echter niet kunnen wegnemen. Er komen in dit boekje ook 
enkele al te onwaarschijnlijke dingen voor. De uitvoering is mooier dan van 
vorige drukken. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

ONDER HET VEILIGE DAL door Carla. 

Catalogusno. 34; aantal blz. 80; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.35; meisjes-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Het gezin Peters is verarmd voor het verlies van zijn geld, 
door 't springen van een bank. Vader krijgt een beroerte en sterft. De weduwe 
blijft met haar kinderen en een pleegdochter achter. Zij weren zich allen flink 
om door 't leven te komen. Cor kan zich echter moeilijk aanpassen. Zij raakt 
stilletjes op het verkeerde pad door wereldzin; zij gaat zelfs dansen. Zij wordt 
ziek en dat wordt het middel tot haar bekeering. Nu vindt zij het niet meer als 
vroeger zoo saai en vervelend thuis. Zij is nu onder 't veilige dak. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek, prettig geschreven. Het 
teekent den zegen van het leven in echt Christelijken zin. Bezwaar voor ons is 
wel, dat men nogal spoedig „Jezus gevonden heeft". Uitvoering van het boek is 
keurig. Wat mooi voor zoon luttelen prijs. 

Conclusie: warm aanbevolen, behoudens bovengenoemde aanmerking. 

OP LINDENOORD, door Carla. 

Catalogusno. 36; aantal blz. 80; 6e druk; geïllustreerd; prijs f 0.30; meisjes-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Op Lindenoord woont Miep, het hoogmoedige dochtertje van 
Mijnheer Hoogvliet, dat wel een groot verschil maakt met de nichten en neven 
uit het aardige predikaatsgezin van Ds. Hoogvliet, trouwe jongens en meisjes, 
die graag op Lindenoord komen logeeren, niet voor Miep, maar voor hun vrien- 
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delijke Oom en Tante. Op Lindenoord komt een meisje uit een zeer verarmd' 
predikantsgezin uit Saksen logeeren. Ze is ondervoed en geniet dankbaar van de 
groote voorrechten, die Miep op Lindenoord niet opmerkt. Er is nog een andere 
leelijke trek in Mieps karakter: zij is niet eerlijk. Haar oneerlijkheid kost den tuin-
knecht zijn betrekking. Gelukkig komt Miep tot inkeer; als Carla valsch beschul-
digd wordt van diefstal, gevoelt Miep het verdriet, dat zij Frits heeft aangedaan, 
maar ziet zij ook het groote kwaad, dat zij hiermee gedaan heeft. Als Miep alles 
aan moeder beleden heeft, gevoelt zij, niet in eigen kracht tegen de zonde te 
kunnen strijden, maar den Heere noodig te hebben. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aantrekkelijk boekje, dat door onze 
meisjes met veel genoegen gelezen zal worden. Het vertoont zeer goede trekken, 
ook het uitwendige ziet er goed uit. 

EEN ZATERDAG, door Marijo. 
Catalogusno. 45; aantal blz. 78; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.35; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9 jaar; al-
gemeene strekking. 

Korte inhoud: Hin, Mia en Ton zijn de drie jongste kinderen uit het gezin 
van een schoolhoofd. We maken kennis met hen op den Zaterdag, dat prinses 
Irene geboren is. Op dien dag gaan Hin en Mia hun vader uit school halen, 
zonder dat moeder daartoe verlof gaf. Deze zit in groote ongerustheid, doch alles 
loopt goed af. 's Middags worden de oudsten, Mar en Ellie, gehaald voor een 
tochtje naar Artis, terwijl het drietal kleintjes naar Opoe mag en naar het park. 
Zoo hebben allen feest. Wanneer ze aan het einde van den dag gekomen zijn, 
dankt het geheele gezin den Heere voor Zijn zegeningen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een vrij oppervlakkig verhaaltje. Spanning 
zit er bijna niet in. Daarom achten we het voor onze Z.S. niet bijzonder geslaagd. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

IN GODS HAND, door H. te Merwe. 
Catalogusno. 48; aantal blz. 147; 6e herziene druk; gecartonneerd; geïllu-

streerd; prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 
14-16 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: 't Is in de woelige dagen van 1918. Fel heeft de wereldkrijg 
gewoed. Ook in ons land heeft men gedeeld in de algemeene ellende, tengevolge 
van den wereldoorlog. Het gezin van den godvreezenden tramconducteur Over-
diep in Den Haag weet mee te praten over de moeiten van den distributie-tijd. 
Het voedsel is schaarsch en slecht. Daarbij een gevreesde ziekte. die velen ten 
grave sleept. En eindelijk de revolutiepoging van Troelstra en de zijnen. Op 
meetings en congressen wordt tot revolutie aangespoord. Een geest van onrust 
maakt zich van velen meester. Overdiep en velen met hem, nemen krachtig stelling 
tegen het drijven van de oproerkraaiers. Uit Friesland en Limburg, van oost tot 
west, trekken de vrijwilligers op, om de Oranjetroon te stutten. Tot slot een 
grootsche betooging op het Malieveld. 

Algemeene op- of aanmerkingen: 't Is een goede gedachte geweest van den 
schrijver om die bange oorlogsjaren met al den aankleve van dien, voor onze 
jongens te vertellen. De schrijver bedoelt om het opkomende geslacht ervan te 
doordringen, dat opstand tegen de wettige overheid zonde tegen God is. De 
overheid regeert immers bij de gratie Gods. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

DIE ZIJN VERBOND HOUDEN, door A. Warnaar. 
Catalogusno. 52; aantal blz. 96; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.40; jongens-

en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: In het dorp Dalmborg komt een weduwe te wonen met haar 



tweekinderen, Gerrit en Truus Verploeg. Hun vader is overleden. Deze behoorde 
.tot de S.D.A.P. Gerrit moet in Dahnborg noodgedwongen naar de Chr. School. 
Hij weet niets van den Bijbel. Daar leert hij er iets van. Ook van het leven in 
de vreeze des Heeren, doordien hij vriend wordt van Barend Verweer. Hij leert 
het verschil zien tusschen vroeger en nu. Barend en Gerrit onderscheiden zich 
bij een boschbrand door hun eerlijkheid tegenover den baron. In den winter gaan 
zij schaatsen rijken. Gerrit zakt door het ijs en Barend redt hein. De laatste wordt 
gevaarlijk ziek. Barend sterft tenslotte aan t.b.c. Door al deze voorvallen komt er 
meer band tusschen het gezin Wed. Verploeg en Vermeer. Barend is middel 

• geweest, waardoor Gerrit en zijn moeder leeren buigen voor Gods Woord en 
tenslotte Christus als hun Zaligmaker leeren kennen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het boek illustreert goed, hoe arm 't leven 
is zonder den dienst des Heeren. Daartegenover, dat alleen de vreeze Gods de 
menschen gelukkig maakt. Niet de leuze der S.D.A.P. maar het gebod van Christus 

- trekt den mensch hoogerop. Alleen het Christendom is het zuurdeeg om de maat-
schappelijke samenleving te verbeteren. Een prachtboek met groote paedagogische 
waarden. De Verbondsbeschouwing is niet geheel de onze. Zie ook boekbeoor-

, deeling 1934. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

OM VRIJHEID. door H. te Merwe. 

Catalogusno. 56; aantal blz. 64; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.30; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-16 jaar; Kerkgeschiedenis. 

Korte inhoud: Het gaat over de Kruistochten. Vele lijfeigenen trekken mee, 
• op krachtig aandringen van den Paus, om het Heilige Land te veroveren. Want 
hun wordt vrijheid in het uitzicht gesteld. Ook Gerolf van de Arendshorst. De 
moeilijkheden en gevaren van den tocht worden levendig beschreven. Maar een 
monnik spreekt met Gerolf over het doel van den tocht. Hij wijst Gerolf er op, 
dat de vrijheid, die hij zoekt, wel mooi is, maar dat de hoogste vrijheid is: ver-
lossing van de slavernij der zonde. Tot dit inzicht is Gerolf ook gekomen, wanneer 
ze weer behouden zijn thuisgekomen van den Kruistocht. 

Algemeene op- of aanmerkingen.: Het is een vlot geschreven, historisch ver-
haal uit den tijd der Kruistochten. Hoofddoel is het bij den schrijver, te laten 
zien, dat de verlossing der zonde-slavernij, de vrijheid in Christus, van de hoogste 
beteekenis. Er zit spanning in, zoodat de jongens het graag zullen lezen. Toch 
een paar kantteekeningen: Al te veel wordt voorgesteld, alsof het grootste deel 
der legers optrok in het geloof en de rest uit zucht naar vrijheid. Maar de werke-
lijkheid is: Er waren er, die uit edele motieven meetrokken. De benden gespuis 
en geboefte waren ontstellend groot. En als de kerk der Middeleeuwen uit het 

• geloof had geleefd, zou de beweging der Kruistochten nimmer geboren zijn. Want 
dan zou de Kerk verstaan hebben, dat we wel met het zwaard voor een aardsch 
koninkrijk strijden, maar dat de Kerk overwint in de kracht des geloofs. 

Conclusie: aanbevolen. 

GEHOORD — GEHOLPEN, door H. te Merwe. 

Catalogusno. 57; aantal blz. 24; 4e druk; geïllustreerd; jongensboek; geschikt 
voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; prijs f 0.13; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Verhaald worden in dit keurig uitgevoerde werkje lotgevallen 
uit het schippersleven. Tijdens een storm moet het anker op de rivier worden uit-
geworpen, waarbij den schipper een ongeluk overkomt. Zijn knechtje gaat met 
de roeiboot een dokter halen aan den wal. Steunend op het gebed wordt deze 
taak volbracht. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Levendige beschrijving! De macht van he 
gebed komt hier goed in uit. 

Conclusie: warm aanbevolen. 
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DE BELONING, door H. Henszen Veenland. 
Catalogusno. 59; aantal blz. 36; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.15; jongens-

,en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ±• 10-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Theo gaat op de Mulo. Eiken morgen trekt hij met een stuk 

of wat anderen per trein naar de stad. Met het werk op school gaat het niet. 
Theo luiert. Standjes en slechte cijfers zijn het natuurlijk gevolg. Dan gaat Theo 
leelijke dingen doen. Hij schrijft de thema's over uit oude schriften van zijn broer 
en weet daardoor op school de indruk te wekken, dat hij hard werkt. Vader 
geeft hem als belooning een mooi boek. Dan kan Theo het niet langer uithouden. 
Hij belijdt zijn zonde eerst aan den Heere, dan aan vader en zijn onderwijzers. 
Van nu voortaan gaat het beter. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Goed geschreven. Een brokje schooljongens-
leven, dat met de werkelijkheid overeenkomt. Dat boek had minstens 2 maal 
zooveel bladzijden moeten tellen. Sommige uitdrukkingen zijn wat ruw. We 
moeten de neiging van onze jongens om zich ruw en kras uit te drukken, niet 
.cultiveeren. Niet voor alle kinderen geschikt. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

HET GEZIN VAN DEN CHAUFFEUR, door Marijo. 
Catalogusno. 62; aantal blz. 164; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.50; jongens-

en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Volmers is chauffeur bij een autobus-onderneming. Z'n baas 

sterft en een jonge neef neemt de zaak over. Voortaan zal er nu ook 's Zondags 
gereden moeten worden. Hiertegen heeft Volmers bezwaar en nu volgt zijn ont-
slag. Maar hij vertrouwt op den Heere en na eenigen tijd krijgt hij weer- werk 
op een fabriek in de stad. Zij verhuizen met hun gezin daarheen en komen te 
wonen naast Kester. Door het zien van hun godsvrucht en hun wandel wordt 
vrouw Kester bewogen weer orde op haar huishouding te stellen. Kester zelf ziet 
in het vooze van het socialisme en breekt er mee. Het kerkgaan, sinds lang na-
gelaten, wordt op aansporing van de Volmers weer aangevat. Ook de wensch 
van laatstgenoemde gaat in vervulling. De dokter, waar hun dochter dient, heeft 
een chauffeur noodig en nu wordt Volmers chauffeur bij Dr. van Emseren. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een goed boek met opvoedkundige 
wenken. Het gezin van den chauffeur is tot zegen voor de Kesters. Van een echt 
Christelijk leven gaat zegen uit. De geestelijke strekking is degelijk en goed. We 
hebben juist behoefte aan zulke lectuur als hier geboden wordt. De Heere be-
schaamt nooit degenen, die op Hem vertrouwen. Naast vreeze des Heeren past 
ook netheid en reinheid in aardsche dingen. Ook dit werpt zegen af. Ook de 
armoede van het Socialisme wordt aangetoond. Het is een boek voor ouderen en 
jongeren. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

LIErvl TJAN, Dir, ZENDELINGSBEDIENDE, door H. Henszen-Veenland. 
Catalogusno. 63; aantal blz. 64; 3e druk; geïllustreerd; prijs f 0.30; jongens-

en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-16 j.; Zendingsgeschiedenis. 

Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons in China. Wij maken kennis met 
hongersnood en rooversbenden. Liem Tjan wordt door zijn moeder verkocht aan 
een zendelinge Hij hecht zich aan het gezin van den zendeling. En als later de 
zendeling door roovers wordt gevangen genomen, gelukt het Liem Tjan hem te 
bevrijden door zich in de bende te laten opnemen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een leerzame schets van het leven in China, 
zoowel der inwoners als der zendelingsfamilies. 't Is ook voor ouderen zeer 
geschikt. 

Conclusie: -warm aanbevolen voor Z.S. 
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IN VEILIGE HAVEN, door Adri v. Witzenburg. 

Catalogusno. 64; aantal blz. 96; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.40; jongens-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-15 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Het verhaal speelt in een visschersstadje en handelt over twee 
jongens en den blinden klokkeluider Bertus, waar ze veel mee op hebben. Zij 
helpen hem wel bij een en ander. De vaders van de jongens, Bram en Jaap, varen 
op haringloggers. In een stormnacht komt er hoog water, hetgeen groot gevaar 
voor de stad beteekent. De angst wordt gelukkig afgewend voor de visschers, die 
nog op zee zijn. Als allen binnen zijn, blijven de vaders van Bram en Jaap nog 
weg. Zij komen ook behouden thuis. Dan wordt een dankstond gehouden in de 
kerk. Blinde Bertus vertelt intusschen aan de jongens, wat hij heeft moeten missen, 
maar hoe noodig dit voor hem was. Dit maakt op de jongens grooten indruk. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje. Het heeft zelfs litte-
raire waarde, althans voor kinderlectuur. De jongens zijn geen kinderen met 
groote-menschengedachten, maar echte jongens van vleesch en bloed. Wij bevelen 
dit leuke kinderboek hartelijk aan. Zie ook boekbeoordeeling 1934. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

TOEN DE SCHUIT LAG INGEVROREN, door H. te Merwe. 

Catalogusno. 68; aantal blz. 76; 5e druk; geïllustreerd; prijs f 0.25; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9.-14 j.; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Door de strenge vorst was Brand, de turfschipper, gedwongen 
ligplaats te nemen te Linteloo. Jelle, zijn zoon, kwam toen terecht op een ijs-
breker. De havens van Rotterdam moesten opengehouden worden. Zoo kwam 
Jelle voor het eerst in de groote stad, met al haar verleiding. Jelle heeft dat onder-
vonden, doch in Gods kracht mocht hij haar wederstaan, ja zelfs was hij een 
krachtig getuige in dat oogenblik, waarin Brandsma den spot dreef met Gods 
Woord. Zijn optreden verbrak den vriendschapsband met Schoofs, zijn boots-
maat, door wiens toedoen hij in de verleiding was gebracht. Jelle zag hierin de 
hand des Heeren, die hem voor het gevaar beschermde. Later lezen we, heeft 
Jelle Schoofs uit handen van de politie gehouden. Dit trof Schoofs, zocht toe-
nadering en sprak zijn leedwezen uit tegenover Jelle. Ook prees hij Jelle voor 
zijn moedig gedrag, doch Jelle rekende zich die eer niet toe. „Alleen had ik het 
niet gekund. De Heere heeft mij geholpen", was zijn antwoord. Het grootste was 
wel dit, dat de levenswandel van Jelle ten zegen was geworden voor Schoofs. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje hebben we met veel genoegen 
gelezen. We kunnen niet anders zeggen, dan dat het een goed, boeiend, schriftuur-
lijk boek is. En wat wij het mooiste vinden: Het is eenvoudig en echt geschreven. 
Heel geen flauwe romantische verhalen er in. Dit is nu juist wat we voor onze 
jongens noodig hebben. De jeugdige lezers kunnen nog veel van Jelle leeren. 
Het uiterlijk is goed verzorgd. Daarom luidt de 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

DE MINSTE, door A. van Atten. 

Catalogusno. 75; aantal blz. 172; 3e druk; geïllustreerd; prijs f 0.50; jongens-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-14 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Wim Wouters en zijn vrienden, allen jongens van een Chr. 
School, lichten een fuik. Ze komen echter tot schuldbekentenis. Vooral Wim 
Wouters wil voortaan trachten een Christenjongen te zijn. Als hij echter door 
het hoofd der school ten onrechte van diefstal wordt verdacht, valt het hem 
moeilijk, den dader, die met opzet een gestolen gulden onder zijn jas legde, te 
vergeven. Door een goede Kerstpreek komt hij er toe om tegenover zijn belager 
de minste te zijn. Hij is dan niet alleen een Christenjongen, maar toont zich ook 
een jonge Christen. 
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Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boek, dat zonder bepaald heel 
boeiend te zijn, toch den juisten toon treft. Taal en stijl is goed. De strekking is 
in orde. De uiterlijke verzorging is keurig. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

GRIETJE EN FOKKIE, door Carla. 
Catalogusno. 76; aantal blz. 72; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.12; jongens-

en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-9 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Greetje heeft een hondje. Maar het moet weg, want vanwege 

de werkloosheid kunnen haar ouders de belasting niet meer betalen. Zij bidt er 
om, dat ze haar hondje houden mag. Door bijzondere omstandigheden komt het 
hondje bij den dokter. Daar tiert het niet. Het vermagert. Met dit gevolg, dat 
het hondje weer teruggebracht wordt bij Greetje. Greetje natuurlijk blij. Zij dankt 
den Heere, dat haar gebed verhoord is. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit zeer goed gedrukte boekje ziet er keurig 
uit, gelijk dat met de meeste boekjes van Meinema het geval is. De teekeningen 
zijn ook mooi. Het is een kinderlijk verhaal. Ook het godsdienstig element wordt 
op kinderlijke wijze benaderd. 

Conclusie: aanbevolen. 

SIKKO, DE GEVANGENE DER NOORMANNEN, door H. te Merwe. 
Catalogusno. 81; aantal blz. 92; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.40; jongens-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Dit boek is reeds in 1933 beoordeeld. Daar ik mij volkomen 

vereenig met dit oordeel, schrijf ik het hier over: 
Op één der strooptochten wordt Sikko gevangen genomen en weggevoerd 

naar het hooge Noorden. Daar wordt hem aangeraden den dienst van Odin aan 
te nemen en Christus te verloochenen. Maar Sikko weigert en wordt gesterkt 
door het gesprek met Gerardus, ook een gevangen Fries. Als een jaar later de 
schepen der Noormannen weer uitvaren, weet Sikko te ontvluchten en ontmoet 
zijn moeder weer. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek, dat men zonder op te 
houden uitleest. Vol spanning! Mooi en echt is het gedeelte, waar de Christen-
slaaf Gerardus het Evangelie predikt aan een armen slaaf. Jammer, dat de titel-
plaat leelijk is; de illustraties zijn veel beter. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

TONY OP DORINA-HOEVE, door Annie Vreeland. 
Catalogusno. 83; aantal blz. 72; 3e druk; geïllustreerd; prijs f 0.35; jongens-

en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Tony komt, tot moeder beter is, bij oom Joe en tante Jet. Hij 

geniet, ondanks zijn blind zijn, van wei en bosch, doch mist de prettige, religi-
euse sfeer van thuis. Wim en Jim, z'n beide neefjes, zijn te ruw en onverschillig 
voor hem, z'n nichtje Dorientje voelt zich tot hem aangetrokken. Dit blijkt duide-
lijk in 't huis met de tonnen en bij het naar de Zondagsschool gaan. Wanneer 
Wim en Joe op een schuit aan 't spelen zijn, vallen ze daar van vermoeidheid 
in slaap en bemerken niet, dat ze gaan varen. Tony, bij z'n onderzoek, verdwaalt. 
Groote angst op de boerderij. Zelfs de stugge oom Joe voelt nu z'n schuld. Alles 
komt terecht. Als Tony weer naar Rotterdam gaat, wacht hem daar een ver-
rassing. De Heere heeft hen een zusje geschonken, dat... kan zien. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal kon vlotter geschreven zijn. 
Het karakter van Tony wordt echter goed geteekend. Ook de goede invloed van 
Tony op de omgeving wordt goed weergegeven. De vertelling van den blind-
geborene wordt onvoldoende getypeerd. Toch kunnen we het boekje wel aan-
bevelen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 
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HIJ KON GELUKKIG NIET SLAPEN, door S. Hessel-Penning. 

Catalogusno. 87; aantal blz. 24; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; jongens-
boek; prijs f 0.13; geschikt voor een leeftijd van ± 9—.12 j.; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Hans en Arie hadden genoten van het schaatsenrijden. Den 
volgenden dag zouden ze weer gaan. Hans wil bij zijn vriend gaan rijden, wat 
vader en moeder goedvinden. Maar nu wil Arie opeens ook mee. Dat wordt 
moeilijk, want zij hebben samen een fiets. Hans had het 't eerst gevraagd, dus 
hij mocht. Arie boos. Den volgenden middag wil Hans wegrijden. Maar het fiets-
plaatje is zoek. Nergens is het te vinden. Hans gaat dan in de buurt rijden. 
's Avonds komt hij koud thuis en blijkt griep te hebben. Een vriendje komt hem 
opzoeken en krijgt een boek ter leen. Het vriendje vindt in het boek het fiets-
plaatje en brengt het direct terug. Zij vinden het allen vreemd. Arie gaat naar 
bed. Hij kan niet slapen, want hij heeft het er zelf in gelegd, opdat Hans het niet 
zou kunnen vinden. Nu gaat hij zich schuldig voelen. Eindelijk knielt hij neer en 
vraagt God om vergeving en gaat dan ook direct naar zijn ouders om het hun 
te vertellen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig boekje met goede karakter-
teekening. Op kinderlijke wijze laat de schrijfster zien, hoe Arie tot schuldbelijde-
nis komt. Een plaatje, dat in een christelijk boekje niet thuis behoorde, is in den 
tweeden druk vervallen. Overigens erg leuk geïllustreerd. 

Conclusie: aanbevolen. 

STORM IN HET ZUIDEN, door J. Snoep Jr. 

Catalogusno. 89; aantal blz. 208; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.75; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12.-15 jaar; Vaderlandsche ge-
schiedenis. 

Korte inhoud: Henk en Geurt Rijkers zijn een paar Dordtsche jongens uit 
den tijd van Koning Willem I. Ze zien den Prins van Oranje, den held van 
Waterloo, als hij de oude Merwedestad bezoekt. De jongens ondervinden veel 
lief en leed. Ze hooren van den opstand der Belgen in 1830. Hun broer Anton 
trekt met duizenden andere vrijwilligers mee op om de Belgen te gaan bevechten. 
Hoe leven Henk en Geurt mee met de spannende gebeurtenissen, waarvan ze 
hooren op school, in de stad en uit de brieven van Anton. Hoe vurig bidt Groot-
vader Rijkers voor het behoud van zijn kleinzoon, die ginds op het slagveld 
omringd is van zoo vele gevaren. Hoe verheugt zich ook de oude dominé Van 
Rooten, als Anton eindelijk behouden weerkeert. God maakt alles wel. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Voor dit degelijke, leerrijke en boeiende 
jongensboek niets dan lof. De schrijver, die weet op wat voor wijze hij onze 
jongens vangen moet, heeft opnieuw door dat gezond Christelijke werk onze jeugd 
aan zich verplicht. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

TOT HET LICHT GLOORDE, door J. H. v. d. Lichte. 

Catalogusno. 92; aantal blz. 164; 3e druk; geïllustreerd; prijs f 0.50; jongens-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeenc strekking. 

Korte inhoud: Henk van Deelen sluit vriendschap met Kees van den veld-
wachter Harkema. Hermien van Ds. Oostweegel begint een Zondagsschool. Met 
Kees gaat Henk daarheen. Henks vader stroopte in het geheim. Door verstopper-
tje te spelen, ontdekt Henk wat vader doet. Hij komt daarachter door vader na 
te sluipen. Nu bemerkt hij met schaamte, dat zijn vermoeden juist is. Zijn rust 
is weg. De geschiedenis door de juffrouw op de Zondagsschool verteld van 
Achan, den dief, ontroert hem. Hij vertelt het geheim aan Hermien. Vader wordt 
gesnapt door Harkema, hij wordt ziek en nu breekt een tijd van spanning aan. 
Hij moet naar het ziekenhuis. Daar geeft de Heere beterschap en door een won- 
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dere leiding breekt het harde hart. Als een nieuw mensch komt van Deelen op 
Oudejaarsdag weer thuis. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek vol wondere leiding Gods. Hier 
is het Woord des Heeren bewaarheid: „Is Mijn Woord niet als een vuur?" spreekt 
de Heere, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?" Zeer fijn wordt 
geteekend het stroopen in zijn gevolgen. De zonde is als een hellend vlak, waarop 
de voet, eens gezet zijnde, snel brengt van de eene zonde tot de andere. Noodig 
is dus: „waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt". Een boek, dat wij 
gaarne in vele handen zien. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

ROSELIENTJE, door M. van der Hilst. 
Catalogusno. 94; aantal blz. 158; 3e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.50; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Roselientje, die haar moeder verloren heeft, is bij haar nicht 

Pleun in Kwadam. Ze kan het hier echter niet uithouden en vlucht naar haar 
tante Marie in Amsterdam, die haar vriendelijk ontvangt. Nicht Pleun wil haar 
weer terughalen, maar dat lukt niet. De rest van het boek vertelt van Rose-
lientje's leven op school en in huis, van Alida Lormier, die een hekel aan haar 
heeft en de oorzaak is, dat R. van iets heel leelijks verdacht wordt en van R.'s 
gemis aan vergevingsgezindheid jegens Alida. Verder wordt verteld van den 
dood van nicht Pleun, die voor haar sterven haar kwaad belijdt, dat ze R. heeft 
aangedaan, waarvoor ze vergeving vraagt. Als tante Marie ziek wordt, toont R. 
zich een uitstekend huishoudstertje. Ook Alida leert ze vergeven. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Deze derde druk van dit boek zou volgens 
de uitgevers zijn omgewerkt, naar aanleiding van onze recensie in de boek-
beoordeeling 1937. Vergelijking met den tweeden druk maakt ons echter duidelijk, 
dat die omwerking slechts in de verbeelding van de uitgevers bestaat. Derhalve 
handhaven we onze bezwaren, die we in de boekbeoordeeling 1937 hebben aan-
gegeven. Het geheel is zeer oppervlakkig. Alleen het kousen stoppen op Zondag 
is verdwenen. Het boek is keurig uitgevoerd. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

HET PINDAMANNETJE, door H. Henszen-Veenland. 

Catalogusno. 95; aantal blz. 36; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.15; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9.-12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Een aardig werkje, waarin ons beschreven wordt, hoe drie 
schooljongens een pindamannetje lastig vallen met hun hinderlijk naroepen. Ja, 
hun plagerij zelfs zoover doorvoeren, dat ze den man plotseling een duw geven. 
waardoor deze bijna viel. Daarna werd natuurlijk de vlucht genomen, achter-
volgd door het mannetje. Wanneer ze op het schoolplein hun heldendaad aan 
hun makkers vertelden, kwam juist de onderwijzer voorbij, welke achter hun 
ondeugd kwam. Een ernstige vermaning volgde. Niet minder schaamden de 
jongens zich over hun laffe daad, na de onderwijzing, welke meester gaf, voor 
de geheele klas, naar aanleiding van een plaat, waarop allerlei menschen afge-
beeld stonden. Blanken, rooden, negers, Chineezen en Japanners. En dat al deze 
menschen voor den Heere geen verschil uitmaken, zo ook niet bespot, omdat ze 
b.v. geel zijn. En zouden wij dat dan wel mogen doen? Immers neen, want dan 
wordt Gods naam door ons handelen gelasterd. Een der jongens, Herm, was over-
gelukkig, als hij later door zijn verzoek een pindamannetje verblijden kan door 
een warmen maaltijd, God er voor dankt en vraagt om door 's Heeren hulp een 
Christenjongen te worden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig uitgevoerd boekje, met stevig 
gecartonneerd, frisch bandje. Vooral in onze dagen een boekje op zijn plaats. 
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Hoe menigmaal zien en hooren we. dat de bekende pindaman door de jeugd 
wordt lastig gevallen. Er zit veel leering in dit werkje en zal ongetwijfeld voor 
onze jeugd een ernstige vermaning zijn. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

HET NIEUWE ZUSJE, door J. S. Dondorp-Tazelaar. 

Catalogusno. 97; aantal blz. 40; 3e druk; met potloodteekeningen; prijs f 0.15; 
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: In het gezin van den Predikant is een zusje geboren. Dik, 
Jaap en Arie gaan met de tantes Attie en Corrie vanmiddag op visite. 's Avonds 
thuisgekomen, vernemen zij de tijding van het nieuwe zusje, dat Dieneke heet. 
De jongens zijn vol blijdschap over dit heugelijk nieuws. En als zij het nieuwe 
zusje hebben gezien, gaan zij spoedig naar bed. Dirk en Jaap mogen mede naar 
de kerk als zusje gedoopt wordt. Na kerktijd vertelt moeder wat het beteekent 
gedoopt te zijn. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een heel kinderlijke vertelling. Het 
deed ons goed, dat Moeder de jongens vertelde over het verbond, dat de Heere 
reeds in de jeugd met gedoopte kinderen opricht. Toch staat ons zulk een doop-
praktijk, waarbij moeder thuis blijft, terwijl het kind nog amper eenige dagen oud 
is, niet aan. Het richt teveel naar Rome. Hier komt de practijk van de veronder-
stelde wedergeboorte teveel in uit, die in onze kringen niet thuis hoort. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

HENK DE GROOT EN ZIJN VRIEND, door H. Kaal. 

Catalogusno. 101; aantal blz. 88; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.25; jongens-
boek; gescshikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: We maken in dit werk kennis met twee jongens, Henk en Ab. 
Ab, een domineeszoon, heeft in de kerk een portemonnaie gevonden en daaruit 
een dubbeltje ontvreemd. Dit feit brengt veel onrust in het leven van beide 
jongens in hun hart, ook in huis en in de school. Die onrust gaat weg. als de 
diefstal beleden wordt. Tenslotte wordt nog verteld, hoe zij in de groote vacantie, 
In Putten gelogeerd. een „spook" ontmaskeren. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is goed verzorgd in druk en 
teekening. De omslag geeft het nachtelijk tafereel wel wat te gekleurd weer. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

MARLEENTJE, door Gien de Koning. 

Catalogusno. 102; aantal blz. 45; 3e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.20; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 j.; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Marleentje kan nog niet spelen met Tommie: die kan nog 
maar alleen slapen en eten. Ze speelt met een vriendinnetje, Annemarietje. Groot-
vader komt op bezoek. Marleentje gaat met Opoe uit, zelfs in een auto. 's Mid-
dags begint ze een ketting te rijgen voor haar vriendin, bij wie ze op verjaars-
visite gaat. Als ze alleen is, wil ze met inkt schrijven; dat kost echter een vaas! 
Moeder wijst haar op de zonde van de ongehoorzaamheid, die erger is dan een 
gebroken vaas. Tot slot brengt ze met Vader en Moeder Opa weer op den trein. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Echt in den kindertoon geschreven. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie aanbevolen. 
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SLUWARDI, DE BUNZING, door C. v. d. Zwet Jr. 

Catalogusno. 106; aantal blz. 128; 3e druk; geïllustreerd; prijs f 0.35; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: In dit boek wordt op meestal zeer boeiende wijze het roovers-
bestaan van een bunzing beschreven. We krijgen een uitnemende kijk op al de 
gevaren, die het leven van dit dier bedreigen. We moeten het instinct, waarmede 
deze dieren zijn begiftigd, bewonderen. jammer, dat de schrijver alles zoo neutraal 
teekent. Veel wetenswaardigs geeft de schrijver betreffende levenswijze, lichaams-
bouw, uithoudingsvermogen, geslepenheid van deze diersoort. We komen in aan-
raking met de vijanden van de bunzing en met derzelver levenswijzen. Hij toont 
het dieren- en plantenleven goed te kennen. 

Boer Krelis en boer Peters, voornamelijk de eerste, hebben veel last van 
Sluwardi. Hij rooft konijnen, steelt kippen. Verschillende malen wordt het beest 
gevangen. Eens wordt hij gevangen in een klem. Geruimen tijd is het dier op-
gesloten in een kooi. Jantje van den boer laat de bunzing ontsnappen. Sluwardi 
sluipt ook op den graanzolder en houdt daar danig opruiming onder de muizen. 
Krelis ziet niet in, dat het dier daardoor nuttig is. Hij wordt daardoor voor den 
ondergang behoed. Eens vangt hij het beest, slaat het bewusteloos, doch als de 
boer zijn vrouw gaat roepen, is het verdwenen. Men gaat op zoek, ontdekt het 
beest in het konijnenhok van Pik (de fret) wil het uitgraven, doch ontdekte 
veel muizen. Nu gaat Krelis een licht op. De bunzing is geen vijand, doch een 
vriend. Men doodt de bunzing niet. Hij mag vrij op de zolders muizen verdelgen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Bijzonder mooi geschreven dierenverhaal. 
Zeer neutraal geteekend. Zeer geschikt voor jongens van het 5e, 6e en 7e leer-
jaar om onder leiding gelezen te worden. Absoluut ongeschikt voor Kerst-
uitdeeling. 't Is niet gereformeerd. Wat te zeggen van deze vergelijking: zie blz. 
124. De bunzing... onze vriend! Er is Eén, die vijandschap verandert in „toe-
genegenheid-. Er is Eén, die den grooten vrede, de eeuwige vriendschap brengt, 
die eenmaal heerschen zal tusschen alle menschen en alle dieren. Eén, die alles 
bestuurt. 

Conclusie: ongeschikt voor Z.S. 

CORAX, DE JONGE RAAF, door C. v. d. Zwet Jr. 

Catalogusno. 107; aantal blz. 132; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.35; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: De jonge raaf Korax wordt in de oase van Engedi bij de 
Doode Zee geboren in een kraaiennest. Door overmoedigheid valt hij uit het 
nest en wordt, na vele gevaren doorstaan te hebben, het eigendom van den me-
laatschen Ben-Asa, die volgens de Wet van Mozes in afzondering leeft. Ben-
Asa leert hem van alles en de vogel hecht zich aan zijn meester. Bijna dagelijks 
wordt Ben-Asa gekweld en gesmaad door zijn vroegeren slaaf, die wegens diefstal 
naar Egypte verkocht werd. De slaaf Mahatti is rijk teruggekomen en sart en 
bespot zijn vroegeren meester. Ten laatste weet hij zelfs Corax te rooven, die 
hem echter in de handen bijt en de melaatschheid zoo overbrengt. Corax wordt 
naar de Zee van Tiberias gevoerd, maar keert terug. Hij begroet daar zijn meester 
Ben-Asa, die geheel en al melaatsch in de samenleving is teruggekeerd. Hij zegt 
ook Mahatti het oordeel Gods aan. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een schitterend boekje. Dierkunde van de 
beste soort. Hier wordt in het schepsel de Schepper geëerd. Een schat van Bijbel-
kennis en volkenkunde uit de Bijbelsche landen wordt hier geboden. Godsdienstige 
en opvoedkundige waarde is groot. De taal van een zachte fijnheid, terwijl de 
verteltrant schitterend is. De uiterlijke verzorging is in orde; de teekeningen 
sober en mooi. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 
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HET SULTANSKIND, door M. van der HiIst. 
Catalogusno. 109; aantal blz. 142; 3e vermeerderde druk; gecartonneerd; ge-

illustreerd; prijs f 0.50; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 
± 13 jaar; Zendingsgeschiedenis. 

Korte inhoud: Wardjo is het kind van Sultan Agoeng, die afstammeling is 
van een machtig Sultansgeslacht. Sultan Agoeng wordt door de Nederlandsche 
regeering geholpen. Dit krenkt zijn trots, doch hij moet dat verdragen. Sultan 
Agoeng, Mohammedaan in merg en bloed, moet zich beheerschen, doch hij doet 
het met moeite. Hij treedt vaak dubbelzinnig op. Dit blijkt in een voorbereiden 
opstand door Abdoelrachman. De opstand mislukt, dank zij de waarschuwing van.  
Wardjo aan het Zendingshuis. Wardjo komt onder den invloed der Zending. Hij 
leert Jezus Christus kennen, tenminste hiervan hoort hij, als hij eens gewond in 
het Zendingshuis komt. Wardjo leert inzien, dat de geest van den kraton somber 
is en schrik verwekt. Het vertellen van den Heere Jezus en het lezen uit den_ 
Bijbel worden Wardjo tot zegen. Hij ontworstelt zich aan de macht van den Islam. 
Hoofdstuk 12 verhaalt ons dan zijn studie aan een H.B.S., zijn welgeslaagd eind-
examen en zijn terugkeer naar zijn Mohammedaanschen vader. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Van zonde en schuld wordt niet gerept. 
Het boek laat ons wel goed zien de moeilijkheden van Zending en Nederlandsche 
bestuur, daarom zeer leerzaam. Ook Inlandsche toestanden worden beschreven. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

JAN VERMEER, door D. v. d. Stoep. 
Catalogusno. 111; aantal blz. 56; 3e druk; geïllustreerd; prijs f 0.20; jongens-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeen strekking. 
Korte inhoud: Jan gooit, wanneer hij naar 't dorp gaat om boodschappen te 

doen, een ruit in bij boer Bakker van „Rusthor. Een baby wordt door de glas-
scherven gewond. Arie van de woonschuit — een kleine marskramer — weet op• 
handige wijze er achter te komen, wat er gebeurd is. Voor wat, hoort wat. Arie 
moet een kwartje hebben. Jan geraakt nu nog meer in de knel, is erg onrustig. 
Ook Arie voelt zich schuldig, geeft 't kwartje aan Tjitse, de knecht. Die zal 't 
stiekum aan Jan geven. Deze ziet geen kans 't in de beurs te deponeeren. Op 
een dag trekt hij 't met zijn zakdoek uit zijn zak. Vader en moeder zien het. 
Jan weigert ook maar iets te zeggen, loopt beleedigd heen, omdat ze hem voor 
een dief houden. Tijdens zijn zwerftocht (met Arie eerst) door een onweer 
overvallen. Komt tot andere gedachten, zal alles gaan vertellen. Redt bij de 
verzakte brug Bakker, doch wordt zelf bewusteloos de woonschuit van Arie's 
vader binnengedragen. Daar vindt de „hereeniging-  plaats. Voor „straf-  ontvangt 
de patiënt... een fiets. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi verhaal. Er zit spanning in. 
Het godsdienstig element is echter wel zeer gering. Wat wel jammer is, want 
daardoor kunnen we het voor onze Z.S. slechts matig aanbevelen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

HOE GOD HIELP, door Francina. 
Catalogusno. 116; aantal blz. 40; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.20; jongens-

en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Vader Regter is groenteboer. Hij doet goed zijn best en heeft 

een aardige zaak en nette, oppassende kinderen. Hij krijgt het zoo druk, dat hij 
een nieuw paard moet koopen. Daarmee krijgt hij dan een ongeluk. Terwijl men 
bezig is om alles uit het water te halen, jammert vader Regter: „Nu zit ik zonder 
paard en ik kan er niet buiten. 't Was nog niet eens betaald. Hoe krijg ik een 
nieuw?" Er wordt voor hem op straat gecollecteerd. Moeder Regter is thuis door 
haar dochtertje eenigermate op de hoogte gebracht en schrikt geweldig. Toch 
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ondervindt de familie Regter van allen kant medewerking, zoodat alles ten slotte 
toch nog in orde komt. „De Heere is ons ter hulpe gekomen in onze moeiten. 
Hij neigt de harten der menschen tot al wat Hij wil." 

Algemeene op- of aanmerkingen: Vlot verteld. 't Geloof wordt op de proef 
gesteld, doch komt glansrijk uit den strijd. Daarom: 

Conclusie: aanbevolen. 

MARTHA KRIJGT NIEUWE KENNISSEN, door J. M. Westerbrink-Wirtz. 
Catalogusno. 118; aantal blz. 156; 4e druk; geïllustreerd; prijs f 0.50: meisjes-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Enkele grepen uit het familieleven van de Noorda's. De vader 

heeft zijn goed gesalarieerde betrekking verloren, waardoor er een sfeer van zorg,  
in huis gekomen is, die alles anders maakt dan vroeger. Martha, het oudste meisje, 
dat op de H.B.S. gaat en vriendin is met de rijke Lia, schaamt zich voor de be-
zuiniging in haar ouderlijk huis. Een rijke oom komt onverwacht uit het buiten-
land naar zijn neef Noorda, een vereenzaamden man, die blijdschap in de familie 
Noorda brengt door zijn neef directeur te maken van zijn fabriek in Rijnhaven. 
In de nieuwe omgeving krijgen de kinderen mèt het nieuwe huis en de groote ver-
waarloosde tuin er achter, ook nieuwe kennissen. Martha in Mieke een heel wat 
betere vriendin dan de nuffige Lia en Jan in Tom, een Indischen jongen, een 
goede speelkameraad en studievriend. Onder het motto „nieuwe kennissen" wor-
den dan enkele voorvalletjes uit het gezin Noorda verteld in het nieuwe huis te 
Rijnhaven. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Hoezeer het te waardearen is, dat de 
schrijfster de christelijke sfeer van het gezin Noorda wilde teekenen,• blijft het 
toch maar een groot tekort, dat er geen actie in het boek zit en het gegeven geen 
verhaal geworden is. Dat het de kinderen zal bezighouden, gelooven we, dat 
het hen boeien zal, is — zacht uitgedrukt — heel onwaarschijnlijk. Het hoofd-
bezwaar is, dat het godsdienstige in het boek ons onbevredigd laat. We zijn het 
met de schrijfster eens, dat een Christelijke sfeer in een gezin niet bestaat in het 
uitstallen van een massa vrome, vaak holle woorden. Maar als het „Christelijke" 
alleen wordt uitgemaakt door de preek op pag. 107, de Kerstboom en de ont-
boezeming aan het einde, dan kunnen we dit boek voor de Z.S. ten eenetunale-
niet aanbevelen. We hebben iets anders noodig voor onze kinderen. 

TO RIEMEN& door P. B. van Velzen. 
Catalogusno. 119; aantal blz. 158; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs: 

f 0.60; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 13 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: To en Tjik zijn de dochters van den fabrikant Riemens. 

Vooral To is een echte robbedoes. Wat men noemt een sportief meisje. Maar 
uit allerlei leuke voorvallen blijkt, dat To een hart van goud heeft. Als er zorgen 
komen in het gezin Riemens ja zelfs armoede, dan is het vooral To, die door 
haar kordaatheid den moed er in hout. Men weet ook in dat gezin in tegenspoed 
geduldig te zijn. De Heere regeert en dat geeft troost. Als To het zoontje van 
den invloedrijken heer Raaymakers redt, komt er verandering. Vader wordt di-
recteur van een fabriek, de oude welstand keert weer. To met haar leuke vrien-
dinnen en vader en moeder en allemaal zingen dankbaar van Jacobs God, Die 
hulpe geeft. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek. Ernst en luim houden 
elkaar in evenwicht. Onze oudere meisjes zullen genieten. Het getuigt van gezond 
schriftuurlijken zin. De uitdrukking op blz. 149: „Daarom hebben wij U een klein 
reukoffer der dankbaarheid medegebracht", moet worden veranderd. De platen 
zijn, althans sommige, niet passend in een boek voor de Zondagsschool. Het boek 
zal met genoegen gelezen worden. 't Gaat ver uit boven wat gewoonlijk geboden. 
wordt. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 
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EEN DAG OM NOOIT TE VERGETEN, door Adri van Witzenburg. 

Catalogusno. 125; aantal blz. 16; 3e druk; geïllustreerd; jongensboek; geschikt 
voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; prijs f 0.08; algemeene strekking. 

Korte inhoud: _Arnold, een leerling op de Ambachtsschool, is onder zijn kor-
nuiten een opgeruimde, aardige jongen, maar thuis voor zijn moeder een knorrige 
brommer. 's Ochtends laat hij zijn, toch al niet sterke, Moeder, viermaal de trap 
oploopen om hem te roepen en geeft haar nog een leelijk gezicht als hij door 
eigen toedoen te laat is. Eerst vergeet hij te bidden, snauwt daarna zijn moeder 
-af en loopt boos, zonder te groeten, het huis uit. Op school begint zijn geweten 
hem aan te klagen, maar zijn plan om tusschen schooltijd zijn moeder vergiffenis 
te vragen, loopt spaak, doordat hij den Directeur moet helpen. De Directeur 
merkt iets aan den jongen, die tenslotte alles opbiecht. Hij is een godsdienstig man 
en wijst hem er op, dat Arnold niet alleen zijn moeder, maar in de eerste plaats 
den Heere om vergiffenis heeft te vragen. Samen bidden zij en wanneer Arnold, 
thuis gekomen, alles vertelt en zich voorneemt in het vervolg Gods wegen te be-
wandelen, wordt het voor moeder en zoon een dag om nooit te vergeten. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het korte verhaal, dat een zeer goede 
-strekking heeft en een gegeven uit het dagelijksche leven behandelt, is helaas 
weinig kinderlijk verteld. Er wordt teveel geredeneerd. Ook de godsdienstige 
inslag is weinig diep. Speciaal een goedkoop boekje voor de oudere leerlingen. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen. 

ALI GAAT IN EEN DIENSTJE, door Gr. Gilhuis-Smitskamp. 

Catalogusno. 126; aantal blz. 16; 3e druk; prijs f 0.08; meisjesboek; geschikt 
voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Een wedowe met één dochter ziet zich genoodzaakt hois-
houdster te worden en dus moet het meisje zelf ook gaan dienen. Zij had zich een 
andere loopbaan voorgesteld en zij is dus niet van harte in haar betrekking. 
Dat blijft niet verborgen, maar een gesprek met haar mevrouw leert haar het 
„dienen-  van een anderen kant bezien. 

Conclusie.: Zeer vele boekjes in onze dagen rekenen te weinig er mee, dat 
„het bedenken des vleesches vijandschap is tegen God". Dat onze opstand tegen 
hetgeen God ons toezendt, zonde is, wordt ook hier niet genoemd. Onze kinderen 
moeten dit toch ook weten? Overigens is er goede beschrijving; ook de platen zijn 
-goed, de omslag is wel wat bont. 

Conclusie: matig aanbevolen. 

ROLF VAN VLIET KRIJGT Z'N ZIN, door Bert Bakker. 

Catalogusno. 128; aantal blz. 20; 2e druk; slappe omslag; geïllustreerd; prijs 
f 0.10; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Rolf van Vliet en Hessel de Boer zijn schoolmakkers. Hessel 
heeft zijn plannen voor de toekomst reeds klaar. Hij wil advocaat worden. Dan 
zal hij gekleed in toga en witte bef het opnemen voor de armen en verdrukten. 
Rolf, wiens vader advocaat is, zou liefst in het autovak gaan. Hij houdt niet van 
leeren. Hessels vader krijgt door de malaise vermindering van inkomen en nu zal 
Hessel niet meer kunnen doorleeren. Hessel kan zijn verdriet daarover niet ver-
bergen voor Rolf. Rolf heeft bij z'n vriend een waar tehuis gevonden. Want 
Hessels moeder is ook als moeder voor Rolf. Hoewel Rolf alles kan krijgen, wat 
hij verlangt, hij heeft geen moeder en zijn vader is druk op het kantoor. Nu ver-
zint Rolf het plan om te sparen en in de vacantie geld te gaan verdienen in de 
stad bij een vriendje, wiens vader bakker is. Ook het geld, dat hij verdient met 
brood rondbrengen, wil hij bestemmen om Hessels schoolgeld te betalen. Het 
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-geval wordt door Rolf's Vader ontdekt en deze zorgt nu, dat Hessel door kan 
keren. En zoo krijgt Rolf zijn zin. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boek. De wijze, waarop in 't 
gezin van de Boer geleefd wordt is zoo, dat men voelt: hier heeft Gods Woord 
gezag. Vader leert in zijn gezin te bidden ,,Uw wil geschiede". Rolf betoont zich 
een echte vriend in den nood. Hij toont onbaatzuchtigheid en brengt een offer. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

FRITS, door Jan van Groningen. 

Catalogusno. 130; aantal blz. 68; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.35; jongens- 
•en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-13 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud Frits Hofman is een Groninger arbeidersjongen, die goed loeren 
kan. Zijn vader werkt bij boer Hania, die, als Frits van school af is, hem op de 
boerderij wil nemen. Maar God leidt alles anders. Frits bemerkt op zekeren dag, 
dat er een veulen van boer Hania in de sloot zit. Later hoort hij hoe twee dieven 
afspreken 's nachts bij Hania in te breken. Frits deelt hun plan mee aan zijn 
vader en nu worden maatregelen genomen ze te pakken. Nog dienzelfden nacht 
worden beiden ingerekend. Hoewel Hania eerst niets wilde weten Frits te laten 
studeeren, is zoowel het gesprek van den Meester en deze voorvallen middel, dat 
'de boer zich gewonnen geeft en uit dankbaarheid der leergierigen jongen voort-
helpt. Tevens wordt aan Frits een mooie nieuwe fiets geschonken. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een bijzonder mooi jongensboek. Als uit 
het leven gegrepen. De gedachte, als zou dit boekje pasklaar zijn gemaakt, is on-
gegrond. Het is echt een verhaal met een nuchteren kijk op de dingen. De gods-
dienstige strekking is niet overwegend, maar toch treedt ze gedurig naar voren. 
Frits bad in stilte om zijn hartewensch in vervulling te mogen zien gaan. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

HET JONGETJE UIT DE POLDER, door H. Hoogeveen. 

Catalogusno. 132; aantal blz. 48; 3e druk; geïllustreerd; prijs f 0.20; jongens-
en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Het jongetje uit de polder is het zoontje van een arme weduwe. 
Op weg naar school wordt hij, gelijk meer gebeurt, geplaagd door Aaltje van 
boer Nijholt. Zij zegt, dat hij meer houdt van de juffrouw dan van zijn moeder. 
Dat kan Ruurd, zoo heet het knaapje, niet verdragen. Hij zint op middelen om 
aan een dubbeltje te komen om daarvoor een kop en schotel te koopen voor 
moeder op haar verjaardag. Hij tracht dit met knikkeren te winnen, 't geen mis-
lukt. Dan doet hij een verkeerd ding. Hij krijgt een cent terug van de melk, die 
is afgeslagen en zegt dat niet tegen moeder. Hij behoudt die cent en zal dit telkens 
'doen tot hij het dubbeltje heeft. Zijn moeder ontdekt de cent. Ruurd bekent, 
doch wil haar niet zeggen, om welke reden hij dit doet. Het Kerstfeest nadert. 
Hij heeft nog geen dubbeltje voor het cadeautje. Er komt uitkomst. De juffrouw 
moet Ruurd straffen op school, omdat hij verstrooid is en zijn les niet weet. Zij 
ondervraagt Ruurd, die nu de reden zegt. De juffrouw belooft Ruurd een dubbeltje 
als hij haar fiets goed schoonmaakt. Ruurd ontvangt nu het dubbeltje en de 
Tweede Kerstdag wordt een blijde dag, want Ruurd kan nu op den verjaardag 
van moeder haar een kop en schotel aanbieden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Aardig geschreven, doch voor onze kinderen 
•om zijn oppervlakkige ethische strekking niet geschikt. Geschenken. enz. enz. 
moeten de luister van het Kerstfeest uitmaken. Nieuwe spelling. De kerstboom 
'doet dienst. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 
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HET GROTE VERSCHIL, door E. van Beek. 

Catalogusno. 133; aantal blz. 32; 3e druk; prijs f 0.12; jongensboek; geschikt 
voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Henk Hartse en Karel Veerstra zijn van jongsaf al vrienden. 
Ze bewonen „dezelfde trap". Ze bleven ook op school vrienden. Echter is er. 
tusschen beiden een groot verschil. Henk neemt het leven ernstig op en wordt 
daar thuis ook in opgevoed. Karel heeft geen bezwaar Zondags naar het voet-
ballen te gaan en de bioscoop te bezoeken. Henk wijst hem wel eens op het ver-
keerde daarvan. Van school af gaat Karel naar Den Haag en Henk komt bij een 
loodgieter. De laatste doet zijn plicht, omdat God het wil en wordt een goed 
vakman, die later compagnon in de zaak wordt. Karel komt op het verkeerde pad. 
Wordt rijk door bedrog, valsche handteekeningen, diefstal, enz. Door een auto-
ongeluk komt Karel in het ziekenhuis en heeft berouw over zijn slechte leven. 
Na genezing is hij kreupel en begint een groentenwinkel. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Vlot geschreven boekje, waarin opvoed-
kundige strekking zit. Menig gezin kan er uit leeren hoe op Zondag b.v. de radio. 
niet gebruikt moet worden om voetbalwedstrijden te hooren, enz., ook geen voet-
balwedstrijden bezoeken op Zondag. De godsdienstige strekking hadden we liever 
anders. We zien Karel niet met zijn schulden tot God gaan. Jammer, dat de ro-
mantische weg gevolgd is en er eerst een auto-ongeluk moet gebeuren. Ook hier 
weer het gebruik van het gezangvers: „Beveel gerust uw wegen". 

Conclusie: aanbevolen. 

MARTIENTJES VERLANGEN, door P. A. de Rover. 

Catalogusno. 137; aantal blz. 24; 3e druk; prijs f 0.08; meisjesboek; geschikt 
voor een leeftijd van ± 8.-12 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Martientje is een schipperskind. Als ze acht jaar is, gaat ze 
naar de Schippersschool. Helaas, de crisis maakt er een einde aan. Dat is een 
heele teleurstelling in haar leven. Dan komt er een schippersdominee op bezoek. 
Druk wordt er gepraat over de armoede onder de schippers. Maar de dominee 
hoort ook over Martientje's teleurstelling. Door zijn bemiddeling kan ze gratis 
een jaar weer naar school. Maar nu Martientje gehoord heeft van de armoede 
onder andere schippers, wil ze het geld daar liever voor besteden. Ze wil een 
offer brengen. Maar dat behoeft niet. In den Kerstnacht knielt een in-gelukkig 
Martientje op de plecht van het schip om den Heere te danken voor dit onver-
wachte geluk. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboekje van den bekenden 
schrijver. Met genoegen hebben we het gelezen. Het is degelijk van inhoud. De 
auteur blijkt met het schippersleven goed bekend te zijn. De strekking is goed. 
Martientje's bereidheid om een offer te brengen, is mooi geteekend. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

GOD HOORT, door K. S. Pomp. 

Catalogusno. 143; aantal blz. 36; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.15; meisjes-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-11 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: De handwerkjuffrouw van de meisjes der vierde klas gaat de 
school verlaten; nu hebben de meisjes besloten de juffrouw bij wijze van ver-
rassing een foto van de klas als afscheidscadeau mee te geven. Daartoe moesten 
alle meisjes een kwartje meebrengen. Maar een kwartje is veel voor arme men-
schen. Daarom is Geertje Zondag terneergeslagen. Thuis kunnen ze het niet 
missen, daarom wil ze er niet om vragen; dus zal Geertje niet op de foto staan. 
Nu hoort Geertje van den onderwijzer, dat de Heere alles geeft, wat van den 
Heere in 't geloof gevraagd wordt. Dus bidt zij, of de Heere haar in dezen helpen 
wil. Hopend ziet zij uit naar de verhooring. )a, ze gaat (hoe begrijpelijk) naar 
alle kanten uitzien vanwaar misschien het kwartje komen kan. Zelfs stelt zij zich, 



in den weg, den Heere een beetje te helpen; echt menschelijk. De wijze, waarop 
de Heere verhoort, blijkt echter heel wat eenvoudiger te zijn dan de weg, dien 
Geertje uitdenkt. Hij regeert en als Geertje van alles heeft afgezien en in 's 
Hoogsten  welbehagen berust, brengt de Heere verrassend uitkomst. Hoe goed 
gezien, dat Geertje eerst vastloopen moest in haar eigen werk. Spontaan dankt 
zij den Heere voor Zijn verhooring. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje. dat in ruime mate 
verspreid kan worden. Een woord van lof voor den schrijver. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

DE GEMZENJAGER VAN PRA-DEL-TORNO, door P. de Zeeuw J.Gzn. 
Catalogusno. 144; aantal blz. 80; 2e druk; geïllustreerd; jongens- en meisjes-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-13 jaar; Kerkgeschiedenis. 
Korte inhoud: We worden verplaatst naar den tijd, waarin de Roomschen 

de Waldenzen vervolgden. Alle verzoeken om rustig en ongestoord God te mogen 
dienen naar Zijn Woord worden afgewezen. De Waldenzen kunnen kiezen: 
Roomsch worden of gedood. Maar de Waldenzen verdedigen zich, waarbij de 
gemzenjager van Pra-del-Torno een voorname rol vervult. Ook zijn zoon, die 
verdwaalt en in handen van den vijand valt, verricht een goede dienst. Het gevolg 
is, dat de Roomschen den strijd moeten opgeven. 5 Juni 1561 wordt het verdrag 
van Cavona gesloten. De Waldenzen worden met rust gelaten. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Dit is een mooi verhaal. Boeiend vertelt de 
schrijver van de moeiten en den strijd der Waldenzen. Het is zoo goed, dat de 
kinderen ook hiervan gaarne zullen kennis nemen. De schrijver teekent ons de 
menschen in hun „deugden en ondeugden", maar laat ons vooral zien de kracht 
van het geloof. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

HET WAS DIRK SMIT NIET..., door Jeanne Marie. 
Catalogusno. 150; aantal blz. 32; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.15; jongens-

en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Het gezin v. d. Bergh, vader, moeder en twee jongens, is 

door de werkloosheid in moeilijke omstandigheden. Van den Bergh heeft gelijk 
met Dirk Smit, een jeugdvriend, naar een betrekking van chauffeur gesolliciteerd, 
maar Dirk Smit, hoewel minder bekwaam dan v. d. Bergh, is benoemd. Er is tin 
een antipathie tegen Dirk Smit ontstaan. Als de auto van Dirk Smit defect is, 
wel v. cl. Bergh dan ook niet helpen. Alleen op herhaald aandringen van zijn 
vrouw gaat hij tenslotte helpen_ Dirk Smit kan na enkele uren verder en is dan 
in Gods hand het middel om de zoontjes van Van den Bergh uit het ijs te redden. 
Van den Bergh leert dan in ait alles Gods hand zien en verzoent zich met Dirk 
Smit. Zoo gaan zij toch een heerlijk Kerstfeest tegemoet, omdat ook voor de 
toekomst v. d. Bergh geleerd heeft zijn geheele leven in Gods hand te stellen. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Een fijn en prachtig boekje. Hier zit de 
juiste spanning in. Godsdienstig en opvoedkundig van de beste soort. Zoo moeten 
onze boekjes zijn. De uiterlijke verzorging is ook heel goed. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

ONDER ZEEROVERS. door H. Henszen Veenland. 
Catalogusno. 155; aantal blz. 48; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.20; jongens-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: De „Polaris", een passagierschip, wordt in de Chineesche 

wateren door zeeroovers aangevallen; de passagiers worden gevangen genomen 
en meegevoerd. Als geen hooge losprijs voor hen betaald wordt, zullen ze gedood 
worden. De Regeering zendt een oorlogsschip naar het zcerooversnest. De hoofd- 
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man der Chineezen wijst Zendeling Biele aan, om met den commandant van het 
oorlogsschip te gaan onderhandelen over den losprijs. Dat beteekent voor den 
Zendeling de vrijheid. Hij laat in zijn plaats Howard gaan, den ongeloovigen 
planter, die den Zendeling zoo minachtend heeft behandeld. De gevangenen 
worden uit de handen van de zeeroovers bevrijd en Howard leert nu, dat degene, 
die zich in den Christus geborgen weet, voor den dood niet behoeft te vreezen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Uitnemend voor onze kinderen geschikt. 
Geen bont allerlei van onmogelijke avonturen, maar een in rustigen trant vertelde 
geschiedenis. Het is in de nieuwe spelling geschreven en typografisch zeer goed 
verzorgd. 

Conclusie; aanbevolen. 

LUYT LIEVENSZ., DE STRIJDER, door H. te Merwe. 
Catalogusno. 156; aantal blz. 165; 3e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.75; jongensboek: geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vad. Gesch. 
Korte inhoud: De schrijver vertelt op boeiende wijze van de worstelingen van 

Oranje om de vrijheid voor ons volk, dat door den Roomschen koning in Spanje 
geknecht werd. Wat een moeilijke strijd is dat geweest. Teleurstelling op teleur-
stelling hebben ze ondervonden. Maar ook hoe gevaarlijk. We volgen in dit 
boekje Luyt Lievensz., een vertrouwde van Oranje, die met bijzondere zendingen 
belast werd. We gaan met hem door Frankrijk en België en Holland. Toch komt 
er een kentering. Het volk wordt ontevreden. Verschillende steden worden voor 
Oranje bevrijd van de Spaansche tyrannie. Luyt trekt naar Gorcum, zijn ge-
boorteplaats, dat nu ook vrij is. Daar eindigt dit boek mee. De laatste zin ka-
rakteriseert dezen strijd heel juist: God zal Zijn zeg engeven, opdat wij Hem vrij 
mogen dienen in een vrij land. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een spannend boek, boeiend ge-
schreven. De schrijver stelt ons de strijders voor de vrijheid niet mooier voor dan 
zij waren. Daar was veel zonde in dien strijd. Ook bij Luyt. Maar ook mooie 
dingen worden hierin verteld. We krijgen een indruk van de opofferingen van 
den Prins. Het is goed, dat onze jeugd de geschiedenis leert kennen van ons volks-
leven. Ze zullen dit boek graag lezen. Hoewel we voor de uitdeeling op Kerst-
feest de voorkeur geven aan andere boekjes, kunnen we toch niet anders doen 
dan veel goeds van dit boekje zeggen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

EéN CENTJE MAAR, door Mien Bouwens. 
Catalogusno. 168; aantal blz. 20; 2e druk; prijs f 0.08; jongens- en meisjes-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar. 
Korte inhoud: We worden verplaatst in een werkeloos gezin, waarvan de 

vader „aan den steun-  is. Vader en moeder willen geen schuld maken. Op een 
Vrijdag wil moeder 1 ons Leidsche kaas knopen voor 6 cent, doch ze heeft maar 
5 centen meer over. Daarom koopt ze geen kaas. Rietje, de oudste dochter, gaat 
's Zondags daarop met moe naar de kerk. De collecte voor armen en kerk zal 
worden gehouden. Rietje heeft 2 centen voor elk zakje. Ze wil nu 1 cent achter-
houden om later moeder te kunnen helpen als die weer eens om een cent ver-
legen is. Bij de 3e collecte houdt Rie stilletjes 1 cent achter. Ze is echter niet 
gerust over haar daad. 's Maandags komt alles uit. Moeder begrijpt haar dochtertje 
wel, maar moet haar ook waarschuwen nooit meer zoo iets te doen. Moeder weet, 
dat God ook voor hen zal zorgen in dezen moeilijken tijd. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboekje. Hoe beslist doet de 
schrijfster uitkomen, dat in elk menschenhart de zondige neigingen wonen en 
dat het vertrouwen op God, ook in donkere dagen, ons alleen voor kwaad be-
waren kan. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 
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HANSJE, door K. S. Pomp.. 
Catalogusno. 171; aantal blz. 24; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.13; jongens.. 

enmeisjesboek; geschikt voor een leeftijd van. ± 6-8 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Hansje speelt een heelen dag, in den tuin. Moeder is uit. MEar  

Hansje kan zijn bal niet meer vinden. Ze zoeken overal. Het meisje helpt mee. 
Maar het lukt niet haar te vinden. Na het eten gaat Hansje weer zoeken. En nn 
bij de sloot. Maar dat mocht hij niet. Eindelijk vindt hij cle bal. Maar nu is hij 
bedroefd, want Hansje is ongehoorzaam geweest. Als moeder thuiskomt, brengt 
zij een auto voor hem mee. Maar Hansje huilt. Voor hij naar bed gaat, bekent 
hij alles aan moeder. Dan bidden zij samen, als moeder hem van dén Heere Jezus-
verteld heeft. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje voor de kleintjes niet 
een goede strekking. Ook het godsdienstige komt tot zijn recht. En dit is, hoe 
moeilijk dit ook voor schrijvers wezen mag van groote beteekenis. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

ZIJN WENS, door H. Hoogeveen. 
Catalogusno. 177; aantal blz. 60; 2e druk; geïllustreerd; prijs f 0.30; jongens-

boek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Gerke zou zoo graag meester willen wonden, net als de zoon 

van een rijken boer, waar zijn vader werkt. Maar Gerke's ouders zijn arm. Gerke 
is er heelemaal vol van. Hij spaart het geld al bij elkaar met het zoeken van 
eieren. Daar beleeft hij allerlei avonturen mee. Ze zoeken- zelfs een. keer in ver-
boden tijd. Maar de politie, die toen juist daar surveilleerde, had hen niet gesnapt. 
Toch een spannend avontuur. Maar Gerke wilde per slot geen eieren er van 
hebben. Want op geld, dat zij zoo verdienden, kon geen zegen rusten. Hij heeft 
ook bij den boer gewerkt voor een paar kwartjes, maar dat deed hij toch niet 
graag. Hij wilde zoo graag meester worden. Hij mocht op school meester ook• 
wel helpen. Dan kreeg hij weer een boekje, dat Gerke in het kastje van zijn 
grootvader bij de andere zette. Hij hoopte er zoo op om zijn doel te bereiken. 
Maar hij vreesde. Eindelijk valt de beslissing, als Gerke van school moet. Het 
kan onmogelijk, want zijn ouders kunnen het niet betalen. Wat een bittere te-
leurstelling. Gerke wordt boos op zijn ouders, ja op wie al niet meer. Zelfs cok 
op God. Daar schrikt hij van. Dan leert hij onder God te buigen, die bepaalt, 
wat wij worden zullen in het leven. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje met groote opvoedkundige 
waarde. Het leven is vol teleurstellingen. Dat moeten ook dé kinderen weten, 
opdat zij het leeren zullen onder God te buigen en in Hem alleen de kracht en 
de troost te zoeken. Het is een spannend verhaal. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

DE DAPPERE KETELLAPPER, door P. dé Zeeuw J.Gzn. 
Catalogusno. 184; aantal blz. 88; 2e druk; geïllustreerd; prijs jv 0.35; jongens--

en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; Kerkgeschiedenis. 
Korte inhoud: Het leven van John Bunyan wordt ons vanaf zijn jeugd ge-

teekend. Hoe hij lezen en schrijven leerde. Hoe hij als ketellapper langs de wegen 
trekt en in alle omstanc'wheden van God en Zijn dienst zich een vijand tocnt. 
Dan komt de verandering, waarvoor de Heere zijn eerste vrouw Mary gebruikt. 
Ook het vallen van den klepel uit de kerkklok, waardoor 3 vrienden sterven, 
brengt een heilzame onrust bij Bunyan teweeg. De ketellapper komt in de ver-
warring van die dagen in een Baptistengemeente terecht, wordt door die gemeente 
tot diaken gekozen. Aldra blijkt, dat de diaken een eenvoudig, maar Godvruchtig 
mensch is. Hij wordt een vurig prediker der waarheid. Er komt echter een preek-
verbod voor allen, die buiten de Engelsche staatskerk leven. John Bunyan komt_ 
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in de gevangenis, waar hij zijn vermaard werk .,De Christenreis-  schrijft. Bunyan 
komt eindelijk weer vrij, maar sterft vrij plotseling in vollen vrede. 

Algemeene op- of aanmerkingen: 't Stemt tot blijdschap, dat de geloofshelden 
in gedachtenis worden gehouden. Hoewel het boek uiteraard niet zoo heel span-
nend kan zijn, zullen onze jongens en meisjes het toch graag lezen. De bekeering 
zal o.i. echter wel wat bewogener geweest zijn. 't Boek is wat. algemeen, opper-
vlakkig. Het lezen zal echter vast geen schade doen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

VOOR DORDT EN 'T VADERLAND, door J. Snoep Jr. 
Catalogusno. 186; aantal blz. 162; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.60; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vader-
landsche geschiedenis. 

Korte inhoud: „Historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht 
in 1809-1813-, zoo lezen we op het titelblad. Daarmede is de inhoud juist weer-
gegeven. Het boek geeft een duidelijke beschrijving van het leven onzer vaderen 
onder de Fransche overheersching. Vele geschiedkundige gebeurtenissen zijn er 
in verwerkt, zoodanig, dat het een zeer boeiend geheel vormt. Het gezin van 
'Gerard Smits, Ds. van Kooten, een Fransch soldaat... we noemen slechts enkele 
hoofdpersonen uit dit zeer aanbevelenswaardig boek. Ook Knapen- en Jongelings-
vereenigingen zullen hunne bibliotheek met dit boek verrijken. 't Zal lezers vinden. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

DE STILLE, door K. S. Pomp. 
Catalogusno. 187; aantal blz. 92; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.40; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Joke van der Plas komt als nieuwe leerling in de vierde klas 

van de dorpsschool. Hij woont naast Jan Sanders en zit ook op school naast hem. 
Jan Sanders is buiten veel mans, maar al spoedig blijkt, dat Joke hem in het leeren 
de baas is. Dit wekt de afgunst in Jan's hart, en hij zorgt er ook voor, dat jan de 
bijnaam van „de stille" krijgt. Vanaf dat oogenblik is Joke het voorwerp van 
spot en monachting van Jan en zijn kornuiten. Hij krijgt zelfs een pak slaag van 
Jan. Op zekeren dag breekt Jan zijn been. Dat beteekent minstens zes weken op 
bed blijven. En het is juist tegen de verhooging. Dat zal zitten-blijven worden. 
Joke vergeldt echter kwaad met goed en helpt Jan met zijn schoolwerk. Jan gaat 
over en wordt vriend met Joke. 

Algemeene op- of aanmerkingen De strijd van Joke om zijn vijandschap te 
overwinnen is mooi geteekend. Uit dit boek kunnen de jongens leeren hoe ze het 
kwade in Gods kracht moeten overwinnen. Een mooi jongensboek. Pracht uit-
voering. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

MASORA, door Gijsbert de Vries. 
Catalogusno. 188; aantal blz. 94; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.40; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; Zendingsgeschiedenis. 
Korte inhoud: Masora is een heidenjongen op de Molukken. Op de reis om 

sago te kloppen in het bosch sterft zijn vader door een ongeval. Ook Masora's 
zusje sterft in korten tijd door malariakoortsen. Als Masora ook heel ernstig ziek 
wordt en de heidensche tooverdokter niets tot genezing kan doen, roept de rade-
looze moeder tenslotte den zendingsdokter te hulp. Masora geneest en op deze 
wijze komen Masora en diens moeder in aanraking met de Zending en dus met 
het Evangelie. Masora en zijn moeder worden Christenen. De schrijver verhaalt 
van de doopplechtigheid. Masora komt ook op de Zendingsschool. Later gaat 
hij uit zijn geboorteplaats naar de kuststreek als schrijver op het kantoor van den 
gezaghebber. Onschuldig van diefstal verdacht, blijkt daar Masora's oprechtheid. 
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Algemeene op- of aanmerkingen: Het groote bezwaar tegen dit boek lijkt mij 
toe het ontbreken van een echt Indische sfeer, waardoor het leven der heidenen 
ons iets naderbij komt. De gedachte kwam bij mij op: zijn deze menschen wel 
heidenen, die leven in een animistische gedachtenwereld? Zij gelijken veel meer 
op god-looze Europeanen. Men leze b.v. de begrafenis van Masora's vader. 
De groote ommekeer in Masora's zieleleven — toch eigenlijk het belangrijkste 
feit uit Masora's geschiedenis — wordt weergegeven in drie bladzijden. De doop-
plechtigheid vraagt v ij f bladzijden, maar de viering van het Koninginnefeest 
zestien bladzijden van uw aandacht. Bij den doop wordt dan veel verteld 
omtrent het uiterlijke, terwijl het wezenlijke van den doop niet benaderd wordt. 
Blz. 40 zegt de schrijver: „Hij zou nu (dat is bij den doop) tot een kind van God 
worden aangenomen.-  Dit is niet schriftuurlijk. Ook de toespraak van den Pan-
dita stelt teleur. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

DONKERE DAGEN IN 'T VEENLAND, door Jan van Groningen. 
Catalogusno. 189; aantal blz. 69; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10.-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: In het groote gezin van Wolma, een armen veenarbeider, is 

de moeder gestorven. En nu is een tante als huishoudster gekomen, maar deze 
kan de kinderen het gemis van de moeder niet vergoeden. Door haar ontactisch 
en liefdeloos optreden ontstaan er in het gezin geregeld conflicten. Eenmaal wordt 
Ate, de oudste zoon van Wolma, op zoodanige wijze getergd, dat hij kwaad de 
ouderlijke woning verliet. Toen hij echter in een schuurtje op het landgoed van 
een heer den nacht wilde doorbrengen, wordt hij ontdekt en weer naar zijn 
vader teruggebracht. Ate gaat tenslotte inzien, dat hij zijn tante toch gehoor-
zaam moet zijn, omdat dit Gods wil is en omdat zijn moeder dat ook zou hebben 
gewild. Hij vraagt zijn tante zelfs om vergeving en bidt den Heere om hulp, opdat 
hij zich tegenover zijn tante behoorlijk zal gedragen. Die bede wordt verhoord. 
God gaf zelfs meer dan er gevraagd werd. De huishoudster ging weg en in haar 
plaats komt een andere, eveneens een tante, die het gezin verzorgd als een moeder. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig en leerzaam verhaal. Echt 
ongekunsteld vinden we hierin beschreven kinderzonde, kinderberouw, kinder-
gebed en gebedsverhooring. Het eerste hoofdstuk is prachtig doorleefd. Aardig 
is het, hoe de vader zijn oudsten jongen als een volwassene beschouwt. Prachtig 
is ook verteld de botsing tusschen Ate en tante Aaf en de strijd van driftige Ate 
tegen zichzelf. De godsdienstige strekking is goed. Nog enkele opmerkingen. Heeft 
de schrijver getracht het verhaal te bekorten? Zie b.v. de sprong van hoofdstuk 
7 op 8. De uitdrukking „Koningskinderen" op blz. 26 achten wij misplaatst. 
Blz. 32. Had hier niet beter kunnen staan: „je kunt aan de nagedachtenis 
van Moeder...-. Blz. 25: „eenmaal zullen wij haar terugzien, jong." Het boek is 
keurig uitgegeven. Jan Lutz heeft het kostelijk geïllustreerd. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

HET GRIEZELGANGETJE, door Wieland Wouters. 
Catalogusno. 190; aantal blz. 156; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.75; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Bert de Bruin heeft valsch gespeeld met knikkeren. Een vriend 

van zijn tegenpartij wil hem daarvoor eens afstraffen. Per ongeluk valt hij tegen 
het hek van de speelplaats, breekt 2 tanden. Zoo ontstaat een scheeve verhouding 
tusschen Jan Grieve en Henk Putter eenerzijds en Jaap Dreiner en Bert anderzijds. 
Tusschen Henk en Bert komt het in orde. Jaap en Bert stelen eens appels. De 
verdenking valt op Henk Putter. Bert is zedelijk te zwak om niet voor Henk in 
de Bres te springen. Maar als Henk 't kleine broertje van Bert redt met levens-
gevaar, dan vertelt Bert zijn schuld. Op Kerstfeest komt Henk hersteld thuis en 
vieren ze bij zijn grootmoeder Kerstfeest. 
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Algemeene op- of aanmerkingen: Op pag. 24 vertelt i.p.v. verteld. Die uit-
drukking van die tanden op pag. 20 wat griezelig. Mooi verhaal; wel erg uit-
voerig. Spreekt tot het geweten, ondanks af en toe stroeve stijl op pag. 186: elk 
en een iegelijk. Het slot is zeer ontroerend. Een fijn boek. 

Conclusies warm aanbevolen. 

NAAR MOEDER, door K. S. Pomp. 
Catalogusno. 191; aantal blz. 42; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.20; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8.-10 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: De moeder van kleine Jan is ziek en naar het ziekenhuis ge-

bracht. Nu wordt Jan niet met moederliefde omringd. Jan neemt het besluit naar 
het ziekenhuis te gaan. Zijn vriendje zegt hem, dat hij dan bloemen moet mee-
nemen. Zij besluiten deze uit den tuin van den dominee te halen, die heeft er 
zooveel. Als de predikant hen ziet, nemen ze de vlucht. De dominee gaat dan 
zoeken en komt, zonder bedoeling, aan het huis van Jan's vader. Daar wordt Jan 
gemist. Dominee en dienstbode gaan zoeken. Zij worden gevonden door... den 
hond van het vriendje van Jan. En toch gaat Jan naar zijn moeder met bloemen, 
maar... met eerlijk gekregene. Hij ondervindt nu meerder toewijding van de dienst-
bode en de dag wordt besloten met een gebed om vergeving. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje voor kleinen mag wel geslaagd 
genoemd worden. Omslag en illustraties eveneens. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

KEES VAN DEN TORENWACHTER, door H. W. Dreyer. 
Catalogusno. 192; aantal blz. 148; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.75; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: De zoon van Brandsma, den vuurtorenwachter, Kees, beleeft 

van allerlei met zijn vrienden. Ze ontdekken in de duinen een hut, waarin een 
jongen, Rinus, gestolen goederen verborgen heeft. Kees wordt kantoorjongen bij 
een notaris. Op een morgen mist de notaris wat zilvergeld. Een mesje, dat hij 
vindt, wijst op Kees. Hij wordt ontslagen. Maar Rinus heeft het gedaan en het 
mesje van Kees er neergelegd. Rinus was in de macht van afpersers, die met het 
gestolen geld worden afbetaald. Rinus gaat naar zee; twee jaar later verongelukt 
het schip, waarop Rinus vaart. Kees redt hem. Rinus belijdt schuld en Kees wordt 
in zijn eer hersteld. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boek. Spannende en ontroerende 
gedeelten. De redding van Rinus op 't laatst is te opzettelijk, niet erg aannemelijk. 
't Werkt opvoedend, godsdienstig is het niet bijzonder sterk. 

Conclusie: aanbevolen. 

VAN JAN EN JAAPJE EN OUWE TEUN, door K. S. Pomp. 
Catalogusno. 193; aantal blz. 40; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.20; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Jan en Jaapje hebben Ouwe Teun nageroepen. Ze durven 
het niet tegen vader en moeder vertellen. Van grootmoeder hooren ze echter een 
verhaaltje over een jongen, die zijn kwaad ook niet vertelt, waaruit kwade ge-
volgen voortkomen. Wanneer Jan in het water valt, haalt Ouwe Teun hem er 
uit. En dan vertellen Jan en Jaap hun kwaad tegen vader en moeder, maar ook 
tegen den Heere. Ze willen ook Ouwe Teun om vergeving vragen. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig beek voor onze kleuters. Ze 
kunnen er door leeren, dat ze hun zonden aan den Heere moeten belijden en dat 
Hij van hen gehoorzame kinderen maken moet. 

Conclusies warm aanbevolen voor Z.S. 
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HET VERLOREN SPEL GEWONNEN, door Ans Muiderman. 
Catalogusno. 194; aantal blz. 72; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-11 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Kees ten Heuvel heeft altijd goede voornemens, maar er komt 

zoo weinig van terecht. Hij is een wilde, speelsche jongens, kan wel goed leeren, 
maar zijn gedrag is niet best. Zijn vader heeft er vaak met hem over gesproken. 
Kees belooft dan wel beterschap, maar hij is het zoo gauw weer vergeten. Tot er 
iets ernstigs gebeurt. Onder het spelen gooit Kees een jongen van de auto, die 
naar zijn meening valsch speelde. Kees gauw naar huis. Zijn vader, die dokter is, 
komt juist voorbij. Boos komt zijn vader thuis. Kees moet onmiddellijk naar bed. 
Dan moet hij naar Jan toe. Maar Kees doet onverschillig. Jan is echter niet boos 
op hem. Ze worden de beste vrienden. Hij helpt Jan ook, nu hij liggen moet, met 
sommen. Alles komt ten slotte in orde. En alles wordt weer goed. Kees leert 
bidden, dat hij door Gods kracht zijn driften moge overwinnen. Het resultaat is, 
dat Kees een acht voor gedrag op zijn rapport krijgt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De titel is voor kinderen niet duidelijk. 
Het verhaal loopt heel vlot. De jongens zullen het graag lezen. Er zit een leer-
zame strekking in. Alleen door Gods kracht kunnen wij veranderd worden en 
onze zonden overwinnen. Het boekje wijst den eenig goeden weg: het gebed tot 
God. Niet juist is het, dat Kees z'n vader bij het „verhoor-  niet voldoende aan-
dacht schenkt aan hetgeen Kees vertelt en nog verder vertellen wil. Ouders 
kunnen hun kinderen ook verkeerd beoordeelen. Ze dachten, dat Kees er heele-
maal onverschillig onder was, wat toch niet het geval bleek te zijn. Nieuwe 
spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

OPNIEUW KERSTFEEST, door C. G. v. Trecht. 
Catalogusno. 195; aantal blz. 47; slappe omslag; geïllustreerd; jongensboek; 

geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Een arbeidersgezin, waarvan de vader ziek is, gaat in zorg-

volle omstandigheden de Kerstdagen in. Het ergste is, dat zij de Kerstdagen in-
gaan zonder zich om het Kerstevangelie te bekommeren. Een Evangelist heeft al 
eens getracht contact te zoeken met het gezin, maar tevergeefs. De kinderen 
willen graag een Kerstboom, maar het geld ontbreekt. Jan en Grietje gaan nu 
probeeren met sneeuw ruimen wat geld bij elkaar te krijgen voor een Kerstboom. 
Gerrit probeert er een uit het bosch weg te halen, maar verstuikt zijn voet en 
wordt door den boschwachter naar diens huis gebracht. Segers blijkt een oud 
schoolvriend van Gerrits vader te zijn. Intusschen zijn Jan en Grietje thuis ge-
komen. Ze zijn verdwaald en ten slotte verzeild geraakt bij den Evangelist van 
„de goede Tijding", die nu andermaal met het gezin in contact tracht te komen. 
Het gelukt, de kinderen vieren het Kerstfeest mee op Zondagsschool en de Evan-
gelist spreekt met vader, die zijn tegenstand opgeeft en naar Gods Woord luiste-
ren wil. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De omslag van dit boekje vind ik niet mooi, 
de plaatjes zijn veel aardiger. De Evangelist geeft aan Jan en Grietje te kennen, 
dat zij geen kerstboom noodig hebben om Kerstfeest te vieren. Terecht, daarom 
viel het ons op wel roode brandende kaarsjes noodig te hebben voor de Kerst-
feestviering! (blz. 25 en 37). Het verhaal is vlot en boeiend geschreven. De ver-
telling op het Kerstfeest is goed: Hij is arm geworden, daar Hij rijk was om armen 
rijk te maken. Het kan zeker aanbevolen worden. 

Conclusie: aanbevolen. 

HEEFT IEDER LID VAN UW PERSONEEL REEDS 
EEN EXEMPLAAR VAN DE BOEKBEOORDEELING? 



LIESJE EN AALTJE, door Paula. 
Catalogusno. 196; aantal blz. 36; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.15; 

meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Liesje en Antje zijn tweelingen van 6 jaar. Er zijn in het gezin 

nog vier kinderen. Liesje gaat op de Zondagsschool. Antje niet. Vader en moeder 
bidden niet. Vroeger deden ze het wel. Het onderwijs op de Zondagsschool heeft 
vrucht deze gedragen, dat Liesje steeds bidt en hoe klein ook, haar zusje Antje 
daartoe aanspoort. Liesje wordt ernstig ziek, moet naar het ziekenhuis, doch ge-
neest gelukkig. De ziekte van het meisje leidt hiertoe, dat vader en moeder voort-
aan bidden en dat Antje, die voorheen a fkeerig was van de Zondagsschool, ook 
wenscht de school te bezoeken. 

Algemeene op- of aanmerkingen: In de juiste kindertoon, op heel eenvoudige 
wijze geschreven. Voor kinderen van zulk een jeugdigen leeftijd niet onverdien-
stelijk van strekking. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen. 

TWEE MEISJES EVEN OUD, MAAR..., door F. B. van Velzen. 
Catalogusno. 197; aantal blz. 170; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.75; 

meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Lucie van Waerden is zeer hoogmoedig. Als het schaatsen-

wedstrijd is, wil ze eerst niet meedoen, als ze hoort, dat Betje Brands, een arm, 
achterlijk meisje, ook van de partij is. Tenslotte komen ze zelfs in den eindstrijd 
met elkaar, doch geen van beide winnen. Betje wordt door toedoen van Mevr. 
van Waerden dienstmeisje, eerst bij de fam. Berte]s, maar dan bij de fam. van 
Waerden. Telkens blijkt, dat niettegenstaande het afkeurenswaardige in Betje, zij 
toch ook verschillende goede karaktereigenschappen bezit, waardoor ze ons veel 
sympathieker is dan de trotsche Lucie. De trots van Lucie wordt gebroken door 
een nare geschiedenis met een aangeteekenden brief, dien ze verliest. Deze brief 
blijkt gestolen te zijn. Betje vindt hem terug. Ze wordt door den dief in een val-
strik gelokt, maar komt er nog levend af. Hierdoor wordt Lucie heel anders tegen 
Betje. Wanneer ze van de Ulo af is, wil ze verpleegster worden. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De karakterteekening van de hoofdper-
sonen is uitstekend. Toch bevredigt het verhaal niet geheel. Het is hier en daar 
wat overdreven. Uitdrukkingen als: Mijnheer van Waerden geeft een knal-fuif, 
kunnen we niet waardeeren. Zulke dingen komen meer in dit boek voor. Om 
andere goede eigenschappen kunnen we het toch nog wel aanbevelen. De uit-
voering is prachtig. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

HIJ HIELP TOCH, door H. Henszen Veenland. 

Catalogusno. 198; aantal blz. 20; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.10; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-11 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Eppo, een arm arbeiderszoontje, moet vader helpen met aard-
appelen rooien. Hij wordt ziekt, krijgt blindedarinontsteking en wordt naar het 
ziekenhuis gebracht. Jaap en Thale willen hem helpen, maar Evert heeft geen 
zin, hij kan Eppo niet uitstaan. Moeder wijst hem op zijn plicht. Hij bidt of de 
Heere hem wil liefhebben en God overwint. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Goed verhaal, aardig verteld. Godsdienstig 
vrij goed. 

Conclusie: aanbevolen. 

WAT CORRIE VOND EN WAT ZE DEED, door C. B. Drewes. 

Catalogusno. 199; aantal blz. 19; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.10; 
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6,-8 jaar; algemeene 
strekking. 
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Korte  inhoud: Corrie vindt in school de nieuwe puntenslijper van Kees. Ze 
weet, dat hij van Kees is, maar houdt hem toch zelf. Thuis zegt ze, dat ze hem 
gevonden heeft, maar niet weet van wien hij is. Ze probeert haar onrust te ver-
geten. Bij het spelen met haar vriendinnetje komt uit, hoe Corrie aan den punten-
slijper komt Nu komt ook het berouw. Ze vraagt moeder en vader vergeving en 
durft nu ook weer te bidden. Als moeder meegaat naar de juffrouw, komt alles 
weer goed. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig geïllustreerd, prettig geschreven 
boekje voor de kleintjes, met een goede godsdienstige strekking. De kindertoon 
is prachtig getroffen. De kinderen zullen het graag lezen en stellig verrukt zijn 
van de plaatjes. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

RIETJE VERGEET HAAR BELOFTE NIET, door H. Christina Koster. 
Catalogusno. 200; aantal blz. 28; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.15; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Piet en Riet zijn pas twee weken met hun ouders terug uit 
Indië. Met neef en nicht Jan en Nan zijn ze bij Grootvader, die bij de ouders van 
Jan en Nan woont. De ouders van Piet en Riet hebben gebroken met den gods-
dienst. Piet en Riet maken een kerk-Zondag mee. Ook één, als Grootva bij hun 
ouders logeert. Riet gaat een keer alléén naar de kerk: ze vergeet haar stuivertjes. 
Ze verkrijgt van vader de belofte, dat hij nog een keer met haar zal gaan. Een 
bezoek bij ouwe Bartje doet ook moeder kleuren. Vader maakt den beloofden 
kerkgang met Rietje en dat wordt voor hem, afkeerig kind, de wederkeer. Riet en 
Piet worden gedoopt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Vlot geschreven. De „wederkeer-  van de 
afgedwaalden wordt wel heel eenvoudig geteekend, maar is voor de kinderen 
nog juist voldoende. Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen. 

VRIENDEN, door J. C. de Koning. 

Catalogusno. 201; aantal blz. 126; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.50; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van -± 11-13 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Geert heeft een vriend Jan, die ernstig ziek wordt. Intusschen 
krijgt Geert nieuwe buren. Vader en zoon, Jaap, met een huishoudster, die niet 
erg hartelijk is. Met Jaap sluit Geert vriendschap. Hij vergeet Jan wel niet, maar 
daar durft hij niet best heen. Jan gaat achteruit, maar vindt rust in den Heere 
Jezus. Jaap is een slechte vriend voor Geert. Samen doen ze dingen, wat Geert 
van zijn ouders niet mag. Geert krijgt het er moeilijk mee. Hij zegt zelfs een 
gulden uit zijn spaarpot genomen voor een roeipartij. Na afloop is hij den gulden 
verloren. Jaap vindt hem en gebruikt den gulden om zijn schuld af te betalen. 
Geert praat er met Jan over. Hij moet alles thuis vertellen. Maar hij durft niet. 
Jaaps vader overkomt een ongeluk. Hij valt onder zijn werk. Zijn toestand is 
ernstig. Vader in het ziekenhuis. De huishoudster loopt weg. Jaap mag nu bij 
Geert thuis komen. Hij slaapt nog een nacht in zijn eigen bed. Dan hoort Jaap 
's morgens, dat Geert alles aan zijn moeder vertelt. Jaap vlucht de stad in. Geert 
vindt hem. Maar Jaap gooit hem met een steen, loopt weg en struikelt. Hij kan 
haast niet meer opstaan. Geert wil hem eerst niet helpen, maar overwint zichzelf. 
Alles komt nu goed. Jaap komt tot verandering. Jaaps vader wordt beter. Het 
wordt nu een „nieuw leven" voor hem. 

Algemeen op- of aanmerkingen: Een boek met een goede strekking. We 
zien er in, hoe groot het gevaar is van verkeerde invloeden op onze kinderen:  

maar ook, dat God machtig is de harten te veranderen. Het is een mooi verhaal 
geworden, dat ons iets laat zien van de ellende in dit leven, maar ook van het 



54 

nieuwe leven, dat God uit genade schenkt. Een verhaal echt uit het leven met 
al zijn verleidingen en gevaren, maar hierboven uit ons sprekende van hetgeen 
God uit gunst doet tot behoud en redding. Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

MET „HET ZEEPAERT" NAAR DE LEVANT", door H. Henszen Veenland. 

Catalogusno. 202; aantal blz. 61; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.30; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Klaas Rietdijk maakt met zijn vader, die kapitein is op een 
schoener, een pleizierreisje naar de Levant. In het eerste gedeelte van het verhaal 
vinden we verschillende bijzonderheden omtrent de reis en de havens in den tijd 
van de zeilvaart (± 1860). In de Middellandsche Zee wordt het schip over-
vallen door zeeroovers. De bemanning wordt opgesloten en het schip geplunderd. 
Gaten worden in het schip gehakt om het tot zinken te brengen. Als door een 
wonder ontkomen de opvarenden nog aan den dood. God wordt hiervoor gedankt. 
Nu ziet de onverschillige bootsman, dat het geloof van den kapitein meer is dan 
woorden alleen en dat diens z.g. geluk zegen is. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Eerst later merkt men te doen te hebben 
met een verhaal, dat zich ± 1860 afspeelt. Dit komt door het gebrek aan sfeer, 
dát aan dit verhaal kleeft. Het lijkt mij toe al te gemakkelijk geschreven te zijn. 
Daarom moeten er allerlei onwaarschijnlijkheden bijgehaald worden om er een 
„verhaal" van te maken (b.v. de overval door de kapers). Ongerijmd is ook, dat 
over het verlies van schip, lading en geld in het geheel niet meer gesproken 
wordt. Niet bevredigend is dit boek ook wat het godsdienstige deel betreft. Al 
lichtvaardig wordt er gesproken over God als onze Vader (zie ook blz. 59 en 60), 
Wij kunnen het niet aanbevelen. 

Conclusie.: niet aanbevolen voor Z.S. 

DE GONDELIER VAN VENETM, door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Catalogusno. 204; aantal blz. 94; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.40; 
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ±- 12-14 jaar; Kerkgeschiedenis. 

Korte inhoud: Nicco Loredano is gondelier in Venetië en behoort tot de 
Protestanten. Deze kleine groep krijgt een eigen predikant. Luigi Rosso woont 
ook geregeld de godsdienstoefeningen bij. Hij verraadt echter deze menschen door 
ze aan te klagen bij de priesters. De gondelier komt ook in de gevangenis. Luigi 
hoopt nu den gondel van Nicco te krijgen, maar Maffio, Loredano's zoon, doet 
echter het werk van zijn vader. Maffio gaat 's nachts zingen bij de gevangenis 
en spreekt zoo telkens zijn vader. Maffio hoort, dat zijn vader 's nachts in de 
rivier verdronken zal worden. Hij gaat met z'n Roomschen buurman Stefani naar 
de gerichtsplaats. Als vader in het water ligt, springt Maffio te water en weet 
zijn vader te redden. Loredano komt bij Stefani in huis en vlucht later met zijn 
gezin naar Zwitserland, geholpen door den berouwvollen Rosso. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boek. Het verplaatst ons in den 
vervolgingstijd in Venetië. Ook in dit boek maken we kennis met menschlievende 
Roomschen. De jongens kunnen er uit leeren, hoe God machtig is om te helpen 
uit den grootsten nood en Zich toont een Hoorder des gebeds. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

MIEN KOMT ER DOORHEEN, door M. v. d. Hilst. 

Catalogusno. 205; aantal blz. 128; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.60; 
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Hoofdpersoon is Mien Versloot. Maar moeder is zwak, wordt 
ziek; ze wordt verpleegd door zuster Vuyk. Mien kan de zuster niet „zetten-, 
Tonder dat 'ze zich ten volle rekenschap kan geven van haar antipathie. Vóór 
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Moeder sterft, heeft ze nog gelegenheid Mien er op te wijzen, dat er zéér veel 
van haar verlangd zal worden, terwijl haar daarvoor niet de rechte waardeering 
zal ten deel vallen. Mien pakt de huishouding aan met een werkster. Als deze 
niet meer komen kan, komt er een dagmeisje. 't Wordt voor Mien moeilijk. Alleen 
de gedachte, dat zuster Vuyk kan terugkomen, doet haar volhouden. Tenslotte 
echter moet er verandering komen. Zuster Vuyk keert terug. Mien negeert haar. 
't Wordt niet beter, als zuster Vuyk haar tweede moeder wordt: een ander in 
moeders plaats. Ze gaat met een oom en tante mee naar Parijs, om_ vriendin te 
zijn voor een aangenomen kind, een kind uit de beruchte „zone". Dan leert ze 
zien, welk een „moeder" haar de Heere heeft willen schenken in haar stiefmoeder. 

Algemeene op-- of aanmerkingen: Goed geschreven. De strijd van Mien, haar 
opofferingen om zich zelf te handhaven zijn juist geteekend. Geen sensatie, maar 
bij aandachtige lezing kan er opvoedende kracht van uitgaan voor onze oudere 
meisjes en kan het de zegen van een „gelukkig thuis" te meer op prijs doen stellen. 
Nieuwe spelling. 

Conclusie: warm aanbevolen voor oudere meisjes. 

PAK IBRAHIM, DE BLINDE VAN BONDO, door G. de Vries. 
Catalogusno. 206; aantal blz. 110; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.40; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Zendings-
geschiedenis. 

Korte inhoud: (Pak ( = vader) Ibrahim wordt blind en hij kan dus niets 
verdienen. Toovermiddelen worden aangewend, maar helpen niet en bittere ar-
moede komt over man en vrouw. Medelijden vinden ze niet onder de dorps-
genooten en zoo komen ze tot den bedelstaf, zelfs wordt de vrouw dievegge. 
Daarbij komt nog, dat ze bedrogen worden door een neef, die van hun ellende 
misbruik maakt. Deze neef is ook oorzaak, dat ze niet naar een Christelijke in-
richting gaan, maar nog verder in grooten nood geraken. Een aanslag op een 
anderen blinde doet hen omzwerven. Ze worden echter gezocht en gevonden, 
maar Ibrahim slechts alleen, want zijn vrouw heeft hem verlaten. En de arme 
blinde verkrijgt nu een liefdevolle verpleging en het Evangelie der genade Gods 
in Christus neemt zijn ziel in. 

Algemeene op- of aanmerkingen: We roemen de druk en verzorging, zooals 
we die van Meinema gewoon zijn. Toch één opmerking: De omslag van dit 
boekje is wel wat tè kleurvol voor kinderoog en. 

Conclusie: warm aanbevolen. 

IN EN OM DE PASTORIE, door A. Romein. 
Catalogusno. 207; aantal blz. 135; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 

f 0.60; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: In dit boek maken we kennis met het gezin van Ds. Alberts 
en deze kennismaking laat een blijvenden indruk achter; Joost is een voortreffe-
lijke jongen, die veel van zijn vader houdt en dit ook met daden toont. Met zijn 
schoolkameraden vormt hij een club, die heel wat beleeft en zelfs nog een griezelig 
avontuur meemaakt. Zij maken in het bosch een hol en vinden dit later bewoond 
door een strooper. De jongens durven daarom niet langer bij het hol te komen. 
Later wagen zij het echter nog een keer en treffen dan den strooper ernstig ziek 
en half verhongerd bij het hol aan. In het gezin van Ds. Alberts opgenomen, 
knapt hij weer op en blijkt nog een verre verwant van den dominee te zijn. Langs 
dezen weg komt de zwerver ook weer terug tot het geloof van zijn ouders. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Prachtig uitgegeven is dit boek. Kloek van 
model met illustraties, zoo frisch als Jan Lutz die alleen teekenen kan. Met kleine, 
heldere letter gedrukt, waardoor de 135 blz. boekenverslinders verschillende avon-_ 
den zullen bezighouden. Wij melden dit apart, omdat veel boeken expres met 
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groote letter worden gedrukt om den kleinen omvang van het verhaal wat grooter 
te doen schijnen. D i t boek echter zullen de jonge lezers niet in één avond door-
snellen. Het is prettig en vlot geschreven. Als leesboek voor de school zal het 
zeker gebruikt kunnen worden. Als Kerstboek voor de Zondagsschool om het 
Evangelie aan de kinderen uit te dragen, lijkt het ons minder geschikt. Hier ver-
toont het boek een zwakke plek, het mist diepgang. We kunnen het daarom, zeer 
tot onzen spijt, niet een „warm aanbevolen" medegeven. Eén opmerking nog. 
Van de zin: „JO, ben 	had de schrijver maar alles moeten weglaten. Dat 
Bert Verkerk plat Hollandsche uitdrukkingen gebruikt, lijkt mij onwaarschijnlijk 
voor ene Indischen jongen, die pas in ons land is. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

WAAROM JOPIE BANG WAS, door H. Th. van Munster. 
Catalogusno. 208; aantal blz. 77; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7—.8 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Jopie gaat voor het eerst naar school. Voor één ding is hij, 

bang, voor het hok, waarin stoute kinderen gestopt worden. Jopie is wel een lieve 
jongen, leert ook wel goed, maar hij kan niet stilzitten. Hij moet nog al eens in 
de hoek staan. Telkens belooft hij beter te zullen oppassen. Als de meeste kinde-
ren verkouden zijn, heeft één van de jongens een doosje met dropjes. Wat wil 
Jopie ook graag zoo'n doosje hebben. Hij probeert het op alle mogelijke manieren, 
maar zijn moeder vindt het snoepen. Dan steelt hij een dubbeltje uit moeders 
portemonnaie. Nu wordt hij toch bang. De juffrouw vertelt van Achan. Hij denkt 
aan de gevangenis. Hij wordt zoo onrustig. Eindelijk vertelt hij alles aan zijn 
moeder. Nu wordt alles weer goed, maar op Kerstfeest krijgt Jopie nu niets van 
zijn ouders. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Ook in jonge kinderen zit de zonde. Snoep-
lust en niet-onder-willen-doen voor een anderen jongen brengt Jopie tot stelen. 
Het eene kwaad voert tot het andere. Jopie's onrust wordt goed geteekend. We 
moeten de zonde voor God en menschen belijden en om vergeving bidden. Dit 
kan alleen rustig maken. Of kinderen in de eerste klas, die nog zoo kort op school 
zijn, in het algemeen doen, zooals hier beschreven wordt, lijkt twijfelachtig. Het 
is ook de vraag of het juist is om Jopie voor straf op Kerstfeest niets te geven. 
Komt dit overeen met hetgeen we op Kerstfeest gedenken? 
Komt dit overeen met hetgeen we op Kerstfeest gedenken? Nieuwe spelling. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

ZENDINGSTOCHT, door H. te Merwe. 
Catalogusno. 209; aantal blz. 16; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.10; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Zendings-
geschiedenis. 

Korte inhoud: Zendeling Griblbaum werkt in Suriname onder de Boschnegers. 
Hij zoekt hen op in de dichte bosschep, waarin zij wonen. Met hoevele gevaren 
en bezwaren dit vergezeld gaat, vernemen wij uit dit boekje. Maar ook welk een 
ongedachte zegen op dezen arbeid kan rusten. Daarom: 

Conclusie: warm aanbevolen. 

'T KWAM VAN DIE EGEL, door J. W. de Vries. 
Catalogusno. 210; aantal blz. 130; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Hans maakt tengevolge van een kwajongensstreek 	hij stopt 

met zijn vriend Piet een egel in een taartendoos — kennis met het gezin van 
dokter Schuurmaas. mij wordt daar langzamerhand een welkome gast. Piet is 
moeilijk mee te krijgen. Die gaat liever met Roel, den chauffeur, naar de stad. 
Bij Roel ziet en hoort hij echter weinig goeds. Door het slechte voorbeeld van 
Roel komt Piet zelfs tot stelen, als hij weer een keer in de stad is. Hij vlucht en 
Wordt onderweg opgepikt door dokter S,htturrnan. Zijn bekentis volgt nu. Piet 
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ziet zijn kwaad in en gaat ook met Hans mee naar de Zondagsschool. Met het 
Kerstfeest hoort Piet voor het eerst de Kerstgeschiedenis, waardoor hij ten zeerste 
getroffen is. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi jongensboek. Hans en Piet zijn 
„levende-  jongens. De schrijver toont duidelijk aan, hoe noodlottig het is met 
verkeerde vrienden om te gaan. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

TOCHT MET DE IJSVLET, door K. Norel. 
Catalogusno. 211; aantal blz. 23; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.13; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Albert Kramer, een Urker jongen, vaart uit met de U.K. 80, 
voor 't eerst, na de schooljaren. 't Wordt winter. Er komt ijs. 't Loopt tegen 
Kerstfeest. Graag willen ze thuis zijn, maar bij Schellingwoude moet de botter 
blijven liggen: de zee is dichtgevroren. Over land naar Kampen. Vandaar met 
de ijsvlet naar Schokland en den volgenden dag naar Urk, juist op ten Kerstdag. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Spannend beschreven, maar Godsdienstig 
heeft het weinig te beteekenen. Dat is erg jammer, want zulk soort documentaire 
lectuur moeten we juist hebben. 

Conclusie 'matig aanbevolen. 

EMKES KERSTFEEST, door H. Hoogeveen. 
Catalogusno. 212; aantal blz. 24; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.13; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-10 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Emke is een liefhebber van schaatsenrijden. In de Kerst-

vacantie kan hij fijn rijden, want er is ijs. Op den eersten Kerstdag is er een wed-
strijd. Emke wil hier graag naar toe, maar vader en moeder vinden het niet goed. 
Toch gaat hij. Als hij terugkeert, verdwaalt hij in de mist. Hij smeekt God om 
redding. In het vertrouwen, dat God zijn gebed gehoord heeft, gaat hij weer rijden. 
Hij vindt dan den weg weer en viert 's avonds Kerstfeest met de Zondagsschool. 
Het was echter ook Kerstfeest in zijn hart. 

Algemeene op- of aanmerkingen: De strijd tusschen goed en kwaad wordt 
ons mooi in Emke geteekend. Het boekje is keurig uitgevoerd. 

Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S. 

PIONIERS IN ZUIDERZEELAND, door K. Norel. 
Korte inhoud: Jan Kool, veldwachterszoontje, verhuist van Graft naar Wie-

ringen. Daar beginnen de Zuiderzeewerken. Jan maakt in zijn vroolijk jongens-
leven allemaal mee; hoe de afsluitdijk dichtgemaakt wordt; hoe de Wieringer-
meerpolder drooggemalen wordt. En als men daar dorpen bouwen gaat, wordt 
zijn vader naar Slootdorp verplaatst. 't Ongodsdienstig gezin Kool komt door 
Jzal's vriendschap in contact met een frisch, christelijk gezin, Laernoes, uit Zeeland 
afkomstig. Deze weten de Kooien te bewegen naar de kerk te gaan. Goed wordt 
beschreven op welke wijze dit zijn beslag krijgt. 't Eindigt met de kennismaking 
van Jan met een dochter van een Frieschen boer, Folkertsma, en met het avond-
gebed van Kool in 't huisgezin, die dankt, omdat hij in de nieuwe polder God 
heeft mogen vinden. 
- Algemeene op- of aanmerkingen: Spannend, goed beschreven. De jongens 
(maar ook ouderen) zullen hiervan smullen. Godsdienstig is 't wel, maar weinig 
diepgang er in, hoe ontroerend 't vooral in de laatste helft kan zijn. De teeke-
ningen zijn bijzonder aardig. Met onze jongensboeken moet 't dezen kant uit. 
;Dit- soort boeken verkiezen ze ver boven die draken van allerlei onmogelijke 
brave jongetjes, opzettelijk geëncenseerd om een moraallesje er smeuïg bij de 
jongens in te krijgen. Dit is ècht en het leeft voor ons. Maar godsdienstig bezwaar 
blijft: oppervlakkig. Leelijke uitdrukkingen: pag. 29 stik, vent; pag. 62 gedonder; 
pag. 78 donderen; pag. 81 Heer; pag. 96 ga tot uw Vader. Kerstboom. 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 
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Dit jaar is een mijlpaal in de geschiedenis van het kerstboekl 
Vorig jaar waren de zondagsscholen méér dan voldaan over 
onze kerstboeken en menigeen dacht, dat het hoogtepunt be-
reikt was. Toch niet! 1939 levert wat kerstboeken betreft 

een topppestatie 
Er verschijnen nie:: minder dan 81 nieuwe uitgaven, 
waarvan 49 op groter formaat en dikker papier. 
De kerstboekjes van vroeger zijn nu kloeke, dikke jeugdboeken 
geworden. Formaat 23 x 16 cm. Profiteer van de buitengewoon 
ruime keus en de ongekend royale uitvoerins der boeken. 

Dit gaar wordt nog tegen de oude prijs geleverd. 
De prijs van het papier stijgt! Het einde ervan is niet te zien. 
Toch leveren wij nog tegen de oude prijs. Zelfs zijn enkele 
titels in prijs verlaagd 

Elk boek heeft een volledig bandontwerp rn kleuren. 
Vanaf 25 cent gebonden in luxe cartonnen band met 
ronde rug. De succes-uitvoering van Meinema's kerstboeken I 

Vraag het bekende kerstkistje met de nieuwe boeken ter inzage. 
Het vergemakkelijkt Uw keus. De nieuwe catalogus is gratis 
verkrijgbaar in de boekhandel en bij de 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP W. D. MEINEMA, DELFT 

9otep. en óikkeR 
	 óan vopiqe hanen 	 



UITGAVEN VAN DE N.V. DRUKKERIJ 
EDECEA TE HOORN. 

Deze drukkerij bedoelt goede kinderlectuur te geven voor weinig geld. 
Boekjes, die zonder eenig bezwaar in het Christelijk gezin kunnen worden gelezen. 
Mooie boekjes, stevig gecartonneerd, met fraai omslag in drie kleuren en keurig 
geïllustreerd voor jongens en meisjes. De prijs is slechts 35 cent per deeltje. 
Vraagt een Catalogus aan. 

DIRK HOEVERS, door Wout Westland. 
Catalogusno. 23; aantal blz. 92; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 

jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-14 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Dirk Hoevers is de zoon van een kapitein bij de groote vaart. 

Hij wordt opgevoed bij zijn grootvader. Met zijn vrienden Henk, Piet en Jan 
beleeft hij allerlei avonturen. Ze ontdekken in een griend een half afgebrand huis. 
Daar schuilen ze voor een onweersbui. Dan blijkt, dat dieven hier hun verblijf-
plaats hebben. Ze weten ongemerkt te ontsnappen. Later gaan ze er nog dikwijls 
heen. Tijdens een hevigen storm op de Oceaan redt vader een schipbreukeling, 
een Duitschen jongen, Herman. Herman en Dirk zijn weldra goede vrienden. 
Vader heeft voor beiden een tehuis gezocht in Rotterdam. De jongens willen er 
niet heen en beramen een plan om zich te verbergen in het afgebrande huis. Als 
alles voor elkaar is, gaat Herman toch naar Rotterdam. Dirk volvoert zijn plan 
nu alleen. Na hevige angst uitgestaan en een gebed tot God opgezonden te hebben 
wordt hij gevonden. Hij gehoorzaamt nu. Vader vindt in Amerika den vader 
van Herman. Dirk mag nu een reisje meemaken naar Amerika. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek. Wel wat te veel 
avonturen. Vader is een echt geloovig man, die in alles het van den Heere ver-
wacht. Dat geeft aan het boek zijn waarde. 

Conclusie: aanbevolen. 

DE TEMPELWACHTER VAN PLAMBOEN, door M. v. d. Hilst. 
Catalogusno. 24; aantal blz. 95; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 

jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; Zendings-
geschiedenis. 

Korte inhoud: Ardjo is uit de kraton met zijn moeder in de dessa komen 
wonen. Moeder is gedwongen op de suikerfabriek te gaan werken. Ardjo spreekt 
veel met ouden ouden tempelwachter van den Hindoetempel. Deze vertelt al de 
oude godengeschiedenissen. De Mohammedaansche priester leert Ardjo de spreu-
ken uit de Koran en de vrouw van den dokter uit het Zendingshospitaal onder-
wijst hem uit Gods Woord. De oude tempelwachter sterft in het Zendingshospi-
taal, nadat hij getuigenis heeft afgelegd van zijn geloof tegen over Ardjo. Na veel 
strijd komt ook Ardjo tot het geloof in Jezus Christus. Dat kost hem zijn be-
trekking als tempelwachter. Zijn moeder wil hem niet langer als zoon erkennen. 
Later woont hij toch weer bij zijn moeder en werkt als goeroe. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek, dat we gaarne in handen van 
onze kinderen zouden zien. Het beschrijft de moeilijkheden van de Zending en 
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de strijd van den heiden om zijn oude geloof vaarwel te zeggen. De vele vreemde 
woorden maken het lezen wel moeilijk. Ook enkele uitdrukkingen zijn wel eens 
niet kinderlijk. Maar toch: 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

PIMPELTJE, door A. C. Vlasveld. 

Catalogusno. 25; aantal blz. 96; 4e druk; gecartonneerd; geïllustreerd: prijs 
f 0.35; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Pimpeltje is het zoontje van den werkeloos geworden Lapijn. 
De familie Lapijn is gedwongen te verhuizen. Armoede dreigt. Pim kan om school 
niet tracteeren met zijn verjaardag. Meester geeft hem een paar goudvisschen. 
De straat is opgebroken en nu zeggen de menschen, dat er goud in den grond 
zit. Hij gaat zijn vroegeren vriend Hans vragen hem te helpen. Op weg naar huis 
wordt hij aangereden met een auto. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dit 
is oorzaak, dat vader weer werk krijgt. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje is wel aardig geschreven. Gods-
dienstig element oppervlakkig. Het optreden van den onderwijzer van een Chr. 
School bevvredigt ons niet. Als Pim beter is, wordt een liedje gezongen (blz. 94), 
maar we lezen niet van dank aan God. Wij meenen dat zoo ons mooie Chr. on-
derwijs naar beneden wordt gehaald. Ook enkele minder fraaie uitdrukkingen 
doen het boek in waarde dalen. Jammer, dat de uitgever weinig zorg besteedt 
aan de illustraties; die zijn beslist leelijk. Het woord Heer wordt in plaats van 
Heere gebruikt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

JANNA, door Th. J. v. d. Meer. 

Catalogusno. 26; aantal blz. 84; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs f 0.35; 
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Janna is leerlinge van de Mulo. Haar moeder is steeds ziek en 
lijdt aan een ongeneeslijke kwaal. Janna hoopt en bidt, dat haar moedertje nog 
eens beter zal worden. Op school wordt een plan gemaakt voor den ouderavond. 
Janna zal bij een zangstuk „Lentebloemen" de hoofdrol hebben. Ze verheugt er 
zich op, vooral toen ze van tante Jeanne, waar ze eerst niet veel mee op had, een 
blauwe jurk zal krijgen. Echter wordt moeder erger en sterft voor dat feestje. 
Janna had reeds besloten niet mee te doen en haar taak aan haar vriendinnetje 
Joop over te dragen. Deze krijgt ook de jurk. Het valt Janna wel zwaar, maar ze 
leert er in berusten. Haar vader lijdt veel onder het verlies, maar Janna is zijn 
„zonnekind" en helpt hem over het verdriet heen. Zij geeft hem een portret van 
Moeder op zijn verjaardag. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een meisjesboek, dat onze meisjes wel 
zullen lezen. Janna wordt zoo gemakkelijk een kind van den Heere Jezus. Wat 
Jammer, dat de godsdienstige strekking van zooveel boekjes zoo oppervlakkig is. 
De illustraties zijn bepaald leelijk. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

EEN DAG VOL AVONTUREN, door N. M. Schouten. 

Aantal blz. 46; slappe omslag; geïllustreerd; prijs f 0.15; jongens- en meisjes-
boek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking. 

Korte inhoud: Robbie Ruiter is het zoontje van den bakker, die tegenover 
de school woont. Een stukje deeg uit de bakkerij stopt hij in zijn zak. Een bood-
schap doet hij verkeerd en zijn kwartje is zoek. Zijn nichtje Ellie moet school-
blijven met haar vriendin, omdat ze stout geweest zijn. Ze kruipen onder de bank 
en de juffrouw denkt, dat ze al uit de school zijn. Ze worden nu ingesloten. 
Robbie hoort het kloppen op het raam en nu komt de juffrouw om ze te verlossen..  
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Algemeene op- of aanmerkingen: Wel een aardig boekje, maar het gods-
dienstig element bevredigt niet. Ook hier wordt telkens weer „Lieve Heer" ge_ 
bruikt. We vinden dat jammer. Dat is toch geen schriftuurlijke uitdrukking. 
Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt. Om de goede verhaaltrant: 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 

NAAR DE „ZUIVERE RIVIER", door P. A. de Rover. 
Aantal blz. 82; gecartonneerd; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; geschikt 

voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking. 
Korte inhoud: Gert, een zwakke jongen, wil geen schoolmeester worden, 

maar liever schipper. Zijn ouders en ook de bovenmeester vinden het eerste 
echter beter voor hem. De jongens schelden hem voor schoolfik. Maar dit laat 
Gert er niet bij zitten. Hij slaat er op. Met elkaar komen ze in het water terecht. 
Bij den bovenmeester in huis heeft hij een heel gesprek met diens dochtertje. 
Gert noodigt haar uit om in zijn boot een zeiltochtje te maken. Dit gebeurt. Maar 
wat een spannende middag. Door een windvlaag valt Lize in het water. Gert redt 
haar. Maar het heeft voor Gert ernstige gevolgen. Hij wordt ziek, ernstig ziek. 
Het wordt sterven. Gert is bereid. Hij gaat nu naar de „zuivere rivier", waarvan 
zijn vader uit de Openbaringen leest. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek, .dat boeiend geschreven is. met 
mooie stukken er in. Wat kost het Gert een strijd om zijn verlangen op te geven 
en te doen, wat zijn ouders het beste voor hem vinden. De kinderen zullen het 
graag lezen. Er zit een goede strekking in. Eén bezwaar hebben we. Er wordt 
zoo heel gemakkelijk over gesproken, alsof dit vanzelf spreekt, dat kinderen naar 
den hemel gaan. Maar voor kinderen geldt het even goed als voor ouderen, dat 
zij wedergeboren en bekeerd moeten worden. Dat zij door het geloof met Christus 
verzoening bij God hebben. Dit spreekt niet vanzelf. Dit is Gods grootste genade-
gave. Dat men ook in de kinderboeken hierop goed den nadruk leggel 

Conclusie: aanbevolen voor Z.S. 

c==========0 
Is Uw Zondagsschool reeds als 
LID van onzen Bond ingeschreven? 

Abonnementsgeld f 3.— per jaar. 
Laat ons gezamenlijk met elkanders ervaring 
en steun in het belang van het Z.S.-kind 
werken. 

Al onze Zondagsscholen behooren bijeen ! 



NAGEKOMEN UITGAVEN VAN 
C. F. CALLENBACH TE NIJKERK 

BEATRIX EN DE DRIE VRIENDEN, door Annie M. Ringnalda. 

Catalogusno. 95; aantal blz. 91; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 0.40; jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; 
algemeene strekking. 

Korte inhoud: Beatrix is een weesmeisje. Ze heeft het slecht bij haar tante. 
Ze moet veel te hard naaien. Drie jongens, die nogal heel wat kattekwaad deden, 
plaagden haar nogal eens. Maar wanneer die jongens te weten komen, hoe Beatrix 
behandeld wordt, nemen ze een heel andere houding aan. Beatrix wordt ziek. 
De jongens bedenken nu een plannetje om met haar gezellig Kerstfeest te vieren. 
Beatrix knapt goed op. Onverwacht komt er een brief van een rijken oom uit 
Afrika, die naar Holland komt en haar bij zich in huis wil hebben. Tante is echter 
zoo veranderd, dat Beatrix besluit bij haar te blijven. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Daar staan wel mooie dingen in dit boekje, 
het geduld van Beatrix, de veranderde houding van de jongens tegenover haar, 
hun plan om wat aardigs voor het zieke meisje te doen op Kerstfeest. Maar tegen 
het boek als geheel hebben we toch bezwaar. Ook de brief van dien rijken oom 
is nogal romantisch. De Kerstfeestviering bevalt ons slecht. Vanwege de ongods-
dienstige inhoud kunnen we het moeilijk aanbevelen. De kerstboom wordt ver-
heerlijkt. 

Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S. 

JETJE UIT HET HUIS, door Rie van Rossum. 

Catalogusno. 171; aantal blz. 156; 2e druk; gecartonneerd; geïllustreerd; prijs 
f 	meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene 
strekking. 

Korte inhoud: Jetje is in een weeshuis. Ze heeft geen familie, behalve een 
Opoe, waar ze eiken Zondagmiddag heengaat. Jetje kan goed leeren. Daarom 
mag ze van de Regentessen onderwijzeres worden. Nu komt ze op een andere 
school. Hier krijgt ze een nieuwe vriendin, Truus. De ouders van Truus zijn erg 
hartelijk voor haar. Hier mag ze een Zondag na Truus' verjaardag komen spelen. 
Jet mag in de vacantie zelfs mee naar Katwijk. Eén ding vindt ze jammer, dat ze 
nu niet bij Opoe kan komen. En het ergste is, dat Opoe in de vacantie jarig is. 
Dat wordt een heele strijd voor Jet. Ze schrijft een brief. Maar vrede heeft ze 
er niet mee. Tenslotte gaat ze toch met mijnheer naar Opoe. Wat is Opoe dan blij. 

Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt kinderlijk boek, echter met weinig 
godsdienstige strekking. Op Zondag worden brieven geschreven en men gaat 
naar de kinderkerk. Daar staan wel heel mooie dingen in, de hartelijkheid van 
Truus' ouders, de strijd, die Jet heeft, als ze haar Opoe alleen maar een brief 
heeft geschreven met haar verjaardag, enz. Maar voor de uitdeeling op Kerstfeest 
hebben we toch liever boekjes met diepere godsdienstige strekking. Daarom kunnen 
wij dit boekje voor de Kerstuitdeeling niet goed aanbevelen. Nieuwe spelling. 

Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S. 



UITGAVEN VAN j. N. VOORHOEVE 
TE DEN HAAG. 

Bij dezen uitgever kan men voor belooningskaartjes te kust en te keur terecht. 
Van allerlei grootte en afbeelding. Sinds hij den voorraad van de fa. Bredée te 
Rotterdam overgenomen heeft, is hij de leverancier voor de kleine beloonings-
kaartjes in vellen. Men vrage slechts een proefpakje kaartjes aan en men is er 
van overtuigd. 25 cent per vel; bij 10 tegelijk à 20 cent. De 20 Kerststerren en 
4 Kerstmis-transparantjes zijn voor ons minder geschikt. Zijn briefkaarten doen 
het goed, maar de prijs is voor velen wel wat hoog. 

ABONNEERT U OP HET ORGAAN VAN DEN 
HERVORMDEN ZONDAGSSCHOLENBOND OP G.G. 

,,Onze Hervormde Zondagsschool" 
Belangrijke artikelen. Abonnementsprijs slechts 
50 cent per jaar. WACHT NIET LANGER. 

Iedere Zondagsschool neme voor ieder lid van het personeel 
dit blad. De kosten zijn heel gering. 
Opgaven aan: 
HERVORMD BONDSBUREAU TE HILVERSUM 

GEREFORMEERD TRAKTAATGENOOTSCHAP 
„FILIPPUS". 

UITGAVE J. B. v. d. BRINK 6 Co. N.V. TE ZUTPHEN. 

Dit is de firma voor de traktaten en traktaatjes over allerlei onderwerpen, in. 
allerlei pakkenden vorm en Inhoud. Voor ieder geval is ongeveer iets te vinden. 
De aantallen soorten loopen in de honderden. Wie met dit soort lectuur wenscht 
te werken, vrage een prijs- en titellijst aan en men zal slagen. 
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UITGAVEN VAN DE 
BIJBEL-KIOSK-VEREENIGING. 

KEIZERSGRACHT 756 TE AMSTERDAM — 	TELEFOON 37348. 

We ontvingen van deze Vereeniging een groot aantal tractaten, teksten, 
boekjes, platen, vloeimappen, geïllustreerde briefkaarten (sepia tint), Harold 
Copping en Vreedenburgh kaarten, ingelijste platen, mapjes voor de Z.S. Uit-
gaven voor de grootenen: tractaatboekjes, bijbeltractaten voor de kleintjes, enz. 
Een zeer groote verscheidenheid in kleur, vorm, dikte, wijze van uitgave, illustratie 
en prijs, enz. De minste contributie bedraagt f 2.50 per jaar. Ieder lid heeft recht 
op gratis lectuur en wel ongeveer tweemaal zooveel als de contributie bedraagt. 

De Evangeliën en Bijbels zijn in ongeveer 20 verschillende talen aanwezig. 
De kalenders worden in onderscheiding met andere in vier schilden met kwartaal-
blokken uitgegeven (zie onder Scheurkalenders). In het bijzonder moeten we voor 
de gebruikers van deze boekbeoordeeling het nieuwe belooningstelsel noemen. 
Het bestaat uit een achttal mappen, vier voor het O.T. en vier voor het N.T. 
De vulling geschiedt door één groote en 6 kleine tekstkaartjes, die in den album 
geplakt moeten worden. Ze hebben betrekking op een bepaalde geschiedenis. 
In 13 weken kan de map juist gevuld zijn. Als de kinderen wekelijks trouw hun 
versjes of teksten leeren, kunnen ze bij het verlaten van de Z.S. een groote, mooie 
verzameling hebben. De prijs is voor 20 mappen met 20 groote en 140 kleine 
plaatjes f 1.—. Men vrage eens een proefzending aan. 

Diploma's 
bij het verlaten der Zondagsschool. Mooi 
uitgevoerd in verschillende kleuren 
PRIJS 15 CENT PER STUK. 

Verkleinde reproductie zwartdruk slechts 714 cent. 

UITGAVEN VAN DE VEREENIGING TOT 
VERSPREIDING DER HEILIGE SCHRIFT. 

KEIZERSGRACHT 470 — AMSTERDAM-C. 

Bij deze Vereenigingen kunnen onze Z.S. zeer, zeer goedkoop terecht. 
Wanneer iedere Z.S. lid van deze Vereeniging wordt, kan men jaarlijks een flinke 
hoeveelheid gratis plaatwerk krijgen, meer dan de contributie bedraagt. Ieder jaar 
brengt deze Vereeniging iets nieuws en tracht haar uitgaven steeds te verbeteren. 
We kunnen niet alles opnoemen. We noemen slechts de voornaamste uitgaven. 

Bijbelsch Platenboek. Alleen Oud-Testament II. Op de buitenzijde van den 
gecartonneerden omslag een gekleurde plaat. Tusschen den tekst zwarte en ge-
kleurde platen. De inhoud bestaat uit korte vertellingen O.T. geschiedenissen 
op kinderlijke wijze. Omvang 125 blz. Afm. 15 x 21 cm. Auteursrecht wordt voor-
behouden. Nadruk verboden. Prijs 20 cent. Zeer goedkoop en goede lectuur. 
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Evangelie van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes en Handelingen der 
Apostelen. Omvang ± 48 blz. Een gekleurde plaat op de voorzijde. Tusschen 
den tekst zwarte platen. De prijs is zeer gering, n.l. 5 cent. De boekjes zijn heel 
geschikt voor Evangelisatie-doeleinden en als troostprijzen bij het Kerstfeest. 

Levensvragen. Prijs 5 cent. Geïllustreerd. Omvang 32 blz. Onderscheidene 
pakkende levensvragen van en tot de ziel met een antwoord uit Gods Woord. 
Een belangrijke, nuttige uitgave voor de evangelisatie. 

Kleine boekjes à 1% cent. Ongeveer 10-30 blz. Ged. uit Jacobus, ged. uit 
Corinthe; id. uit 1 Cor.; id. uit Efeze; id. uit 1 Johannes; 1 Petrus, Timotheus, 
Thessalonicenzen, Galaten, 2 Petrus, Colosseenzen, Psalmen, Filippenzen en 
troostwoorden voor zieken en bedroefden. Geïllustreerd, duidelijk schrift en ge-
schikt voor uitdeeling. 

Wandteksten. Carton, in verschillende grootten met tekst, al of niet met 
versiering. In verschillende kleurendruk, met treffende afbeeldingen. Zeer goed-
koop. 

Ansichtkaarten, 20 soorten á 1 cent. Bloemen, kindertafereeltjes, kinderkopjes, 
enz. met bijkomenden tekst. Keurig, onovertroffen in uitvoering en prijs. Zeer 
sterk aanbevolen. 

Wandteksten. Triplex met duidelijk sprekenden tekst in verschillende prijzen. 

Scheurkalender 1940. Zie onder de rubriek Scheurkalenders. 

Alles bij elkander genomen verdient deze Vereeniging onzen bijzonderen 
aandacht. Ze levert voor weinig geld veel goede waar, die niet meer aangeprezen 
behoeft te worden. Vraagt een zichtzending aan en .gordt lid voor f I.— off 2.50 
en men zal er geen berouw van hebben. 

KERSTVERHALEN. 

Vertellingen voor Kerstfeest en Pasen. Uitgave W. D. Meinema N.V. te 
Delft. Verzameld door H. te Merwe. Omvang 176 blz. Prijs f 1.65 gebonden. 
Voor onderwijzers(essen), voor leiders(sters) van Z.S. en Jeugdvereenigingen. 

INHOUD: K er s t v er ha 1 en: I. Het Kerstfeest van den Bunzingjager, 
door Jan van Groningen; II. Emke's Kerstfeest, door H. Hoogeveen; III. Tocht met 
de ijsvlet, door K. Norel; IV. Het kruis in de Kerstnacht, door Jan Knape Mzn. 
Paasverhalen: V. De mooiste Palmpasen, maar toch..., door C. Th. 
Jongejan—De Groot; VI. Poeangko's Opstanding, door E. van Beek; VII. Toen 
de Paasvacantie begon, door Gr. Gilhuis—Smitskamp. Z e n d i n g s v e r h a a l: 
VIII. John Coleridge Patteson, door H. A. v. d. Hoven van Genderen. 

»Als Kerstfeest licht". Uitgever N.V. W. D. Meinema te Delft. Een bundel 
verhalen voor Kerstfeestvieringen, verzameld door H. te Merwe. Prijs geb. f 1.65. 

INHOUD: De Kerstgeschiedenis, door F1. te Merwe; 1. Het paradijs ver-
loren en herkregen; 2. Des Heilands geboorte; 3. De beloofde Koning. V e r-
telling en: I. Toch echt Kerstfeest, door A. Warnaar; II. De organist en zijn 
kleinzoon, door Th. Eerdmans; III. De dijk breekt, door K. Norel; IV. Kersttulpen, 
door E. van Beek; V. Geen Kerstboom, tóch Kerstfeest, door D. Menkens-v. d. 
Spiegel; VI. De ster, door H. Hoogeveen. 

Bij no. 1, 2 en 3 behooren passende liederen gezongen te worden. 
Matig aanbevolen. 
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Bij den Kerstboom. Drie Kerstvertellingen, door Cath. Bronsveld en Jan Blocx-
man. Uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk. 

INHOUD: 1. Stille nacht - Heilige nacht. Hoe het ontstond en de wereld 
inging. Naverteld door Cath. Bronsveld; 2. Grootvaders Kerstboom, door Jan 
Blocxman; 3. Hoe zal ik U ontvangen? door Jan Blocxman. Prijs f 0.30. 

Als alle lichten branden. Kerstvertelboek door Anne de Vries. Uitgever G. F. 
Callenbach te Nijkerk. Aantal blz. 182; 6e druk. Gebonden f 2.50. Met practische 
wenken voor den verteller. 

INHOUD: 1. op de groote heide, door Anne de Vries; 2. Joost en het lan-
taarntje, door Rie van Rossum; 3. Zalig zijn de barmhartigen, door W. G. v. d. 
Hulst; 4. Van een Zaanschen molenbrand op Kerstavond, door Mary Pos; 5. Hoe 
vier woonwagenkinderen Jezus zochten, door H. M. van Randwijk; 6. Uit het 
leven van Stantje Schabeels, door Jan H. Eekhout; 7. De zwerver in het ijs, door 
P. A. de Rover; 8. Wat de Lichtboom in Romps leven beteekende, door J. Fort-
gens. 

De lichte nacht. Uitgave van J. N. Voorhoeve te Den Haag. Prijs f 1.75. 
Gebonden ƒ 2.50. De bundel bevat twaalf kerstverhalen van Nederlandsche 
schrijvers. Geschikt om voor te lezen of na te vertellen. Iedere schrijver of schrijf-
ster trachtte het wondere Kerstgebeuren weerklank te doen vinden. We laten 
even den inhoudsopgave volgen: 

Sj. Leiker: Het leven van onzen dorpsdichter; J. W. Ooms: Groote blijdschap; 
G. v. Teylingen: Haya Alla salal God is groot; Guido van Deth: Het bloeiende 
kribbeke; K. Norel: Kerstnacht in het ijs; J. v. d. Heide: Het huisje aan den bosch-
rand; M. A. M. Renes-Boldingh: De liefde is uit God; Phé Wijnbeek: Wij zullen 
feestvieren; Piet Korthuys: Advent; Albert Zaaier: Hij, die gekomen is. Kerst-
verhaal uit Papoealand; J. A. v. Schagen: De wederzijdsche breekt; G. J. Peelen: 
Donkere dagen voor Kerstmis. Totaal 188 blz. 

Naar Bethlehems stal. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag. Verzameld 
door P. de Zeeuw J.Gzn. Omvang 158 blz. Prijs f 1.75; geb. f 2.50. 

INHOUD: 1. Een sprookje, door K. ter Beeke; 2. Jan Petersen, door J. H. 
Kuyper; 3. Het gestoorde Kerstfeest, door A. Wapenaar; 4. Geen plaats in de 
herberg, door Anna Schieber; 5. Lizzy's Kerstfeest, door J. Lens; 6. In den 
menschen een welbehagen, door J. H. Kuyper; 7. Droombeeld, door W. Tuinstra-
Temminck; 8. De overrompelde Pruisische dragonderspatrouille, door L. Penning; 
9. Onder de sterren, door A. Norel-Straartsma; 10. Een Kerstavond in de Rus-
sische steppen, door P. de Zeeuw J.Gzn.; 11. Het Kerstwonder, door Jo Kalmijn-
Spierenburg; 12. De ongewone Kerstfeestviering, door A. v. Hoogstraten-Schoch; 
13. Van water en wind, door P. A. de Rover; 14. Een dubbel Kerstgeschenk, door 
J. H. Kuypers; 15. Kerstfeest in de bedstee, door Diet Kramer, 

Stille nacht, heilige nacht. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag. Prijs f 1.90. 
Geb. f 2.50, Ongeveer 200 bladzijden. Medewerkers zijn: Bert Bakker, Johanna 
van Broekhuizen, J. A. van Heuven, Nalo Kamu, Hendrika Kuyper-van Oordt, 
W. Laatsman, D. Menkens-v. d. Spiegel, Alb. J. de Neef, G. J. Peelen, C. Redert, 
G. van Teylingen, J. Veenstra, Joh. Vis, J. M. Westerbrink-Wirtz en M van 
de Zande. 

Wordt lezer van 
Onze Hervormde Zondagsschool 

50 cent per jaar 
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SCHEURKALENDERS. 

Een handvol koren 1940. Uitgave van het Zendingsbureau van den Gerefor-
meerden Zendingsbond. Director Ds. W. Bieshaar, Beeklaan 389 te Den Haag. 
Girono. 28016. 

De voorzijden van het kalenderblok worden bewerkt door verschillende onzer 
Hervormde predikanten. De achterzijden bevatten verhaaltjes, gedichten. enz. De 
prijs is f 0.90. De uitgave geschiedt geheel ten voordeele van de Zending. 

Scheurkalender 1940. Uitgave van de Vereeniging tot Verspreiding der 
Heilige Schrift, Keizersgracht 470, Amsterdam-C. 

Schild: Een vrouw lezend in Gods Woord. Onderschrift: Zoekt in het boek 
des Heeren en leest. Gods Woord is mij geweest tot vreugde. 

Blok: De voorzijden der kalenderblaadjes bevatten gebruikelijke bijzonder-
heden plus een tekst en een daghoofdstuk om te lezen. De achterzijden bevatten 
allerlei Bij belsce verhaaltjes, enz. De prijs is zeer gering. f 0.25 per stuk. 

Bijbelkalender 1940. Uitgave Bijbel-Kiosk-Vereeniging, Keizersgracht 756, 
Amsterdam. Deze kalender bestaat uit vier kwartaalkalenders, met verschillende 
gekleurde afbeeldingen. 4 predikanten uit de Herv. Kerk, 4 uit de Geref. Kerken 
en 2 uit de Chr. Geref. Kerk hebben de blaadjes bewerkt, die aan de voorzijde 
een korten tekst en aan de achterzijde een heel korte bespreking van een Schrift-
gedeelte weergeven. Het doel is om den lezer tot nader onderzoek van de Heilige 
Schrift te brengen. Tegen lage vergoeding voor gratis verspreiding beschikbaar. 

„Filippus" 1940. Uitgave J. B. v. d. Brink 	Co. N.V. te Zutphen. Van het 
Geref. Tractaatgenootschap. Prijs 85 cent. Gebonden als boek f 1.25. 

Schild: De wijzen uit het Oosten, bij helderen sterrenhemel, volgende de 
groote ster, die bleef staan boven de plaats, waar het Kindeken was. De voor-
zijden worden op gebruikelijke wijze door enkele predikanten verzorgd. Ze geven 
een korte tekstverklaring. Op de achterzijde verhalen, enz. 

„Zaadkorrels". Dezelfde uitgave, maar in kleiner formaat, om op Z.S. in het 
groot verspreid te worden. De prijs is zeer gering. 15 cent per stuk. Een heel ge-
schikt Evangelisatiemiddel. 

Geïll. Chr. Scheurkalender 1940. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag. 
Deze Scheurkalender bestaat dit jaar 50 jaar. Wat een zegen heeft hij dui-

zenden bereid en wat een onvermoeiden arbeid heeft hij dagelijks in al die jaren 
verricht. De jaarlijksche oplagen werden steeds grooter. 

Het schild is van dik carton. De afbeelding een koppel schapen met het 
onderschrift: „Vrees niet." Het eerste schild 50 jaar geleden toonde ook een 
kudde schapen, maar toen tezamen weidend, geschaard in kruisvorm met het 
onderschrift: „Ik ben de Goede Herder." De kleuren doen het best. Prijs 90 cent, 
bij meerdere ex. tegelijk aanmerkelijke reductie. Het kalenderblok als boek ge-
bonden f 1.50. Ter eere van den 50sten jaargang ontvangt ieder een mapje met 
4 gekleurde briefkaarten. Als extra premie verschijnen er twee boeken à 65 cent, 
gebonden in fleurigen band. 1. De mannen van de zee, door W. Schippers. Een 
verhaal, dat de lezers verplaatst in Katwijk van 1820. 2. De vlag op den toren, 
door C. Vermeer. Het verhaal speelt in den Franschen tijd te Vlaardingen. Span-
nend, geliefd en nuttig. 
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Weekkalender voor 1940. Uitgave J. N. Voorhoeve, Den Haag. Schild-
teekening is een ploeger. De kalender is een mooi geschenk voor zieken, soldaten, 
enz. Eiken dag een korten tekst met ruimte er naast voor aanteekeningen. Prijs 
f 0.35; 25 ex. à 30 cent; 50 ex. à 50 cent; 300 ex. 	cent. 

Het licht tegemoet 1940. Uitgave J. N. Voorhoeve. Den Haag. Een kunst-
kalender in schitterende uitvoering. Elk der 12 bladen bestaat uit een foto en 
een spreuk. 't Zijn eer sprekende, frissche foto's. Na het gebruik kunnen ze als 
prentbriefkaarten gebruikt worden. Ook de gedichten en spreuken. De prijs is 
95 cent; 10 ex: à 85 cent; 20 ex. à f 0.75. Voor onze Z.S. zijn de beide laatste 
uitgaven te duur. 

Driebladige kalender 1940. Uitgave J. N. Voorhoeve, Den Haag. Deze be-
staat uit 6 briefkaarten (3 met een gedicht en 3 met een gekleurde afbeelding). 
Prijs 45 cent; 10 ex. à 35 cent. 

Iedere Leider(ster) onzer Zondagsscholen 

worde LID van onzen Bond, gebruikt 

ONZEN ROOSTER, 

LEEST ONS ORGAAN GRATIS EN 

ONTVANGT JAARLIJKS DE 

BOEKBEOORDEELING VOOR NIETS 



69 

HANDLEIDINGEN. 

Handboek Stock-Renkema. 0. en N. Testament. Prijs f 12.50. D. A. Daamen 
te 's-Gravenhage. 

Jachins Handboek, 2e druk, dor Ds. J. P. Tazelaar en Ds. J. Douma. 0. en 
N. Testament. Prijs f 6.90. Uitgave Jachin's Uitgeversbureau Naaml. Vennoot-
schap W. D. Meinema te Delft. 

De Bijbelsche Geschiedenissen, door W. G. v. d. Hulst, 6e druk. Prijs f 7.90. 
Uitgever H. J. Spruyt's Uitgevers-maatschappij N.V., Heerengracht 112, A'dam-C. 

Bijbelsche vertellingen voor onze kleintjes, door W. G. v.d. Hulst. Prijs f 5.75. 
Uitgever H. J. Spruyt's Uitgevers-maatschappij N.V., Heerengracht 112, A'dam-C. 

De Bijbelsche Geschiedenis, door Tine Bonnema. Prijs ƒ 7.50. Uitgave J. H. 
Kok N.V. te Kampen. 

Vertellende de Loffelijkheden des Heeren. Schetsen voor Bijbelsch onderwijs 
door R. Mazijk. Uitgave Mazijk's Uitgeversbureau te Rotterdam. 

Bijbelsch Handboeken Concordantie, 3e druk, 700 blz. Gebonden f 4.90. 
Uitgever A. Voorhoeve te Rotterdam. 

„Laat de kinderkens tot Mij komen", door C. v. d. Hoeven, 2 dln. 0. en N.T. 
Gebonden f 2.90 per deel. ± 400 blz. Uitgever A. Voorhoeve te Rotterdam. 

Bijbelsche Geschiedenis door Nissen. 0. en N. Testament in 2 dln. Gebonden 
2.50. Verkrijgbaar bij J. Wristers, Minrebroederstraat 13 te Utrecht. 

De Heilige Historie door J. C. Koning. 0. en N. Testament. Prachtband 
f 4.25. Uitgave H. J. Spruyt's Uitg.-My. te Amsterdam. 

Verbondsgeschiedenis door S. G. de Graaf. 200 schetsen voor de vertelling 
van de Bijb. Gesch. O.T. (120) en N.T. (80). Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen. 

Vertelboek v. d. Bijb. Geschiedenis door J Hoogwerff. 0. en N. Testament. 
2 dln. Gebonden f 20.—.. Uitgave J. N. Voorhoeve te Den Haag. 

Bij de Bron, I en II O.T. in 63 lessen, 685 pag., N.T. in 82 lessen, 728 pag. 
Prijs f 5.— per stuk in linnen band. Uitgave Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij 
te Neerbosch bij Nijmegen. 

Kinderbijbel door H. A. v. d. Hoven van Genderen, met honderd vierkleuren-
drukken naar houtsneden van Gustave Doré, door Jeanne Faure met een woord 
vooraf door Prof. Dr. J. N. Bakhuizen v. d. Brink. Gebonden in prachtband f 3.90. 

Geschiedenis der Godsopenbaring. Handboek voor de kennis der Bijbelsche 
Geschiedenis door Dr. F. L. Bakker en Dr. J. H. Bavinck. Uitgave J. H. Kok N.V. 
te Kampen. 

Het Groote Boek door J. C. de Koning. f 1.90. Geb. f 2.50. Uitgave J. H. Kok 
N.V. te Kampen. 

Schetsenbundel door M. Noteboom. f 0.70; gecartonneerd f 0.85. Van Adam 
tot Samuël (52 schetsen) voor Z.S. en Knapenvereeniging. Uitgave „Hervormd 
Bondsbureau" te Hilversum. 
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BLADEN VOOR DE HERV. BONDEN OP G.G. 

,,De Vaandrager." Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Jongelingsver-
,eenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 2.25 per jaar voor leden en f 2.50 voor 
niet-leden. Redactie-adres: M. Noteboom, Nassaulaan 42, Hilversum. Het blad 
verschijnt wekelijks. 

„Ons Knapenblad." Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Knapenvereen. 
op G.G. Abonnementsprijs f 1.25 per jaar voor leden en f 1.50 voor niet-leden. 
Redactie-adres: C. Blokland te Hardinxveld. Het blad verschijnt om de 14 dagen. 

,,Ons Leidersblad." idem. Voor aangesloten leiders gratis. Het blad verschijnt 
.ongeveer om de 2 maanden. 

„De Kandelaar". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Meisjesvereeni-
.gingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. Redactie-adres: Mevr. P. C. 
-v. d. Hoek-van Merkestein, Rouveen. Het blad verschijnt tweemaal per maand. 

"Ons Meisjesblad." Orgaan van den Bond van Ned. Herv. jonge-Meisjes- 
vereenigingen op G.G. Abonnementsprijs 	per jaar. Het verschijnt maande- 
lijks. Redactie-adres: Mej. W. A. Burggraaf, Stadhouderslaan 33, Hilversum. 

,,De Hervormde Vaan". Orgaan van den Bond van Ned. Herv. Mannenver-
eenigingen op G.G. Abonnementsprijs f 1.25 per jaar. Redactie-adres: Ds. W. 
Rijnsburger te Oud-Beijerland. Het blad verschijnt eenmaal per maand. 

„Onze Hervormde Zondagsschool." Orgaan van den Ned. Herv. Zondags- 
•scholenbond op G.G. Abonnementsprijs ƒ 0.50 per jaar voor aangesloten leiders, 
voor anderen f 0.60. Redactie-adres: M. Noteboom, Nassaulaan 42, Hilversum. 
liet blad verschijnt om de twee maanden. 

„De Waarheidsvriend." Onder Redactie van het Hoofdbestuur van den Ge-
reformeerden Bond. Redacteur: Ds. M. van Grieken, Schiekade 121b te Rotter-
dam. Abonnementsprijs f 4,— per jaar. 

„Gereformeerd Weekblad." Onder Redactie van Prof. Dr. H. Visscher en 
Ds. I. Kievit. Abonnementsprijs f 3.80 per jaar. Het blad verschijnt wekelijks. 
-Uitgever J. Bout, Ceintuurbaan 32-34, Huizen. 

"Alle den Volcke." Uitgave van den Gereformeerden Zendingsbond. Re-
dactie-adres: Ds. W. Biesaar, Beeklaan 389 te Den Haag. 

„Ons Zendingsblaadje". Kinderzendingsblaadje. Gratis verspreid op scholen, 
waar wekelijks voor de Zending van den G.Z.B. gecollecteerd wordt. Redactie-
adres: M. Noteboom, Nassaulaan 42 te Hilversum. 

Hervormd Evangelisatieblad. Orgaan van den Herv. Bond voor Inwendige 
Zending op G.G. Voor leden gratis. Verschijnt om de twee maanden. Redactie-
adres: E. J. van Spankeren te Ede. 
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UITGAVEN VAN DEN NED. HERV. 
ZONDAGSSCHOLENBOND OP G.G. 

BESTELLINGEN IN TE ZENDEN AAN HET HERVORMD BONDS- 
BUREAU TE HILVERSUM. 

Rooster A en B. Iedere week een Psalmvers en een tekst. De onderwerpen, 
die door de(n) onderwijzer(es) verteld moeten worden, staan aan de tekstzijde 
met dikke letters vermeld, met verwijzing naar de les in het handboek. 

Er worden twee soorten roosters uitgegeven: A en B. De A-Roosters kunnen 
op de Z.S. door alle kinderen gebruikt worden, zonder onderscheid van leeftijd 
en ontwikkeling. Dus ook op Z.S., waar de kinderen niet in klassen gesplitst zijn. 
De B-Roosters zijn speciaal voor de kleine kinderen van 5-8 jaar. De Psalm-
versjes en teksten zijn veel kleiner en bestaan uit enkele regels. Vele kleintjes 
willen gaarne iedere week wat leeren. Doch de groote verzen en teksten kosten 
hun te veel inspanning en een vergelijking van het aantal geleerde verzen en 
teksten met de grootere kinderen zou een onbillijke maatstaf worden. Daarom is 
het zeer aan te bevelen, dat de jongste kinderen eenvoudige roosters, de B-roosters 
gebruiken. Ze kunnen het werk beter leeren en onthouden. Bovendien wordt bij 
het bepalen van een belooning de vergelijking onderling gemakkelijker. Ook 
kunnen de A- en B-roosters gebruikt worden op Z.S., waar de kinderen niet in 
klassen zijn verdeeld. Te meer, daar de onderwerpen bij het vertellen in beide 
roosters dezelfde zijn. 

De A- en B-roosters zijn verkrijgbaar in boekvorm en in geperforeerde vellen, 
De boekjes zijn ook gecartonneerd verkrijgbaar. Daardoor blijven ze het geheele 
jaar in beteren toestand. 

Prijzen zijn: 5 cent per stuk. Gecartonneerd is de prijs 3 cent honger. 

Rooster A gecartonneerd ... 	 Bestelno. Z.S. 
Rooster B gecartonneerd ... 	 Bestelno. Z.S. 2 
Rooster A ongecartonneerd 	 Bestelno. Z.S. 3 
Rooster B ongecartonneerd 	 Bestelno. Z.S. 4 
Rooster A geperforeerd (vellen) ... 	 Bestelno. Z.S. 5 
Rooster B geperforeerd (vellen) ... 	 Bestelno. Z.S. 6 
Rooster A geperforeerd (boekjes) ... 	 Bestelno. Z.S. 7 
Rooster B geperforeerd (boekjes) ... 	 Bestelno. Z.S. 

Leerlingkaarten A. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 9. Een snelwerkende 
administratie. De eerste week in het nieuwe jaar worden deze kaarten aan de 
kinderen meegegeven en den volgenden keer ingevuld meegebracht. Alle namen, 
geboortedata, adres, enz. zijn nu °ogenblikkelijk bekend. Ze worden alfabetisch 
gerangschikt en zoo noodig in de klasseboekjes en leerlingenlijsten ingevuld. Zoo-
doende krijgt men een overzicht van de geheele Z.S. en haar verdeeling naar de 
leeftijden en klassen. 

Leerlingkaarten B. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 10. Deze kaarten wor-
den door de(n) leider(ster) of Secretaris der Z.S.-vereeniging ingevuld, na ont-
vangst van de leerlingkaarten A. Ze worden alfabetisch gerangschikt in een kistje 
of doos opgeborgen. Dit kaartsysteem kan voor verschillende doeleinden heel goed 
gebruikt worden. 

Gezinskaart. 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. II. Ook kunnen de leerlingen 
per gezin op een kaart vermeld worden. De oudste bovenaan. Voor huisbezoek 
en prijsuitdeeling zijn ze heel gemakkelijk en doelmatig. 
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Leerlingenboekje A. Prijs 15 cent per stuk. Bestelno. Z.S. 12. Heeft bij leer—
lingenboekje B iedere leerling een eigen blaadje, nu komen er twee leerlingen op 
een blaadje voor. Overigens is de invulling dezelfde. De blaadjes zitten nu vast. 
in een papieren omslag. Het aantal leerlingen per boekje bedraagt 40. 

Leerlingenboekje B. Losse blaadjes. 80 cent per 100 ex: Bestelno. Z.S. 13. 
Bij het rapportboekje staan alle leerlingen onder elkaar met de gegevens over de 
maanden er achter. In dit boekje heeft iedere leerling een los blaadje met ver-
schillende bijzonderheden. Op de achterzijde kunnen wekelijks de verschillende-
gegevens ingevuld worden. 

Leeren omslag. Prijs 40 cent per stuk. Bestelno. Z.S. 14. De blaadjes van leer—
lingenboekje A kunnen in willekeurig aantal al of niet in bepaalde volgorde in 
leeren omslag opgeborgen worden, zoodat we een handig boekje krijgen, dat jaren 
mee kan. Zoo noodig kunnen bij af- of inschrijving er blaadjes uitgenomen of bij-
gevoegd worden, zoodat er niet geschrapt of bijgeschreven. behoeft te worden. 

Klasseboekje. 10 cent per stuk. Bestelno. Z.S. 15. In het klasseboekje vult de 
onderwijzer(es) de leerlingen in. Zoo noodig kunnen iedere week verschillende 
zaken ingevuld worden, b.v. het aantal punten, dat iedere leerling bij het leeren 
van versje of tekst ontvangt, ook het aantal absenten. Iedere 4 maanden kan het 
aantal punten vastgesteld worden. Bij het einde van het jaar kan dit boekje bij 
het bepalen van de prijsuitdeeling uitnemende diensten bewijzen. 

Rapportstaat. Prijs 5 cent per ex. Bestelno. Z.S. 16. Zoodra de maand De-
cember aangebroken is, beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de a.s. 
Kerstfeestviering. Vooral in verband met de prijsuitreiking moet het aantal punten. 
van iedere(n) leerling bekend zijn. Meestal nemen enkele personen van het per-
soneel deze werkzaamheden op zich en leveren hun staten dan op een leiders-
vergadering in. Deze rapportstaat wil in dit derk tegemoet komen. Alle leerlingen 
kunnen nu ordelijk met de verschillende gegevens achter hun naam op dezen staat 
geplaatst worden. Op deze lijst is er plaats voor naam, voornaam, adres, aantal' 
punten, aantal absenten, overgang, klas, belooning, enz. Ook is er gelegenheid te 
vermelden, welke prijzen er uitgereikt zijn. Op iederen staat is er gelegenheid voor 
30 namen, zoodat het werk zeer overzichtelijk gemaakt kan worden niet mogelijke 
klasse-indeeling. 

Leerlingenlijst voor het archief. Prijs 25 cent per ex. Bestelno. Z.S. 17. Iedere 
Z.S. behoort, als het goed is, alle komende en gaande leerlingen te boeken. Zoo-
doende kan niet een kleine moeite al de leerlingen, die de Z.S. bezocht hebben, 
in het archief bewaard worden. elder jaar wordt deze lijst bijgewerkt en bijge-
houden. De lijsten zijn in boekvorm verkrijgbaar, geschikt voor 150 leerlingen. 
Zoodra een lijst vol is, worden deze genummerd en op volgorde in het archief tot 
nader gebruik opgeborgen. De lijst bevat naam, voornaam, adres. geboortedatum, 
welke school bezocht is, wanneer de leerlingen zijn in- en afgeschreven, enz. 

Beloften aangaande den Messias. Prijs 80 cent per 100 ex. Bestelno. Z.S. 19. 
Voor het Kerstfeest worden allerwege door de grootere kinderen beloften ge-
leerd, die op de geboorte van onzen Heere Jezus betrekking hebben_ De Bond wil 
in dezen U van dienst zijn en heeft blaadjes laten drukken met een achttal van de 
meest voorkomende beloften. De aangehaalde teksten zijn: Gen. 3 : 15; Gen. 9 : 26; 
Gen. 12: 1, 2 en 3; Gen. 49: 9a en 10; Deut. 18: 15; Jes. 9 : 5 en. 6a; Jes. 11 : 1; 
Micha 5 : 1. 

le bundeltje Kerstliederen, 	cent per stuk. Bestelno. Z.S. 20. Inhoud: 
1. Psalm 98 : 2; 2. Eere zij God! 3. Eere zij God! 4. Kribbe en Kruis; 5. Scheppings-
lied; 6. Stille nacht; 7. In Bethlehems dreven; 8. Kerstlied; 9. Nu sijt wellecome; 
10. Psalm 98 : 4. 
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2e bundeltje Kerstliederen, á 1JA cent per stuk. Bestelno. Z.S. 21. Inhoud: 
1. De geboren Heiland; 2. De blijdste mare; 3. De lang Verwachte; 4. Juichende 
-kinderschaar; 5. Kerstlied; 6. Gods beloften; 7. Scheppingslied; 8. Kerstgroet; 
9. Er is een Kind geboren; 10. Kerstlied loflied. 

3e bundeltje Kerstliederen, 	cent per stuk. Bestelno. Z.S. 22. Inhoud: 
1. Psalm 138: 1; 2. Stille nacht; 3. Engelenboodschap; 4. Het Lam Gods; 5. Kerst-
lied; 6. De sterke God; 7. Christus God en mensch; 8. Profetie en vervulling; 
9. Naar Bethlehem; 10. Lofzang van Zacharias vers 4 en 5. 

Het is de gewoonte om de kinderen bij de Kerstfeestviering eenige liederen te 
laten zingen. Dit verhoogt de feeststemming. Het le en 2e bundeltje bevatten een 
aantal alom bekende liederen, die nooit verouderen, zulke, die de ouders in hun 
jeugd zongen en waarvan ook nu nog de kinderen zingen. Het 3e bundeltje bevat 
vreemde, zelfgemaakte liederen op een bekende wijs. 

Verzamelstaat van de uitgegeven Kerstboekjes tot 1935. Prijs 30 cent per ex. 
Bestelno. Z.S. 23. Een verzamelstaat van alle Kerstboekjes, die bij de Uitgevers 
G. F. Callenbach te Nijkerk, W. D. Meinema te Delft en J. M. Bredée's U.M. 
N.V. te Rotterdam in hun prijslijsten vermeld staan. Daarbij zijn aangegeven titel, 
schrijver (ster), aantal blz., prijs, geïllustreerd of niet, strekking, verschillende be-
oordeelingen (aanbevolen of niet), enz. Deze uitgave is zeer practisch en voor-

-komt het tijdroovende naslaan in prijslijsten, boekbeoordeelingen, enz. 

Boekbeoordeeling 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, à 10 
cent per stuk; 1939 á 25 cent per stuk. Zoolang de voorraad strekt, is deze boek-
beoordeeling te verkrijgen. Zorgt er voor, dat iedere leider(ster) en Zondags-
school alle boekbeoordeelingen bewaart, dan krijgt men met de jaren een ver-
trouwden gids voor den aankoop van jeugdlectuur. De prijs is ten gerieve der 
Z.S. zeer laag. Laten alle leden van het personeel nu een exemplaar voor zich 
aanschaffen. 

.Boekbeoordeeling 1930 ... 	 Bestelno. Z.S. 24 
1931 ... ... 	 Bestelno. Z.S. 25 
1932 ... • • • 	 Bestelno. Z.S. 26 
1933 ... ... 	 Bestelno. Z.S. 27 
1934 ... ... 	 Bestelno. Z.S. 28 
1935 ... • •• 	 Bestelno. Z.S. 29 
1936 ... 	 Bestelno. Z.S. 30 
1937 ... 	 Bestelno. Z.S. 30a 
1938 • •• ... 	 Bestelno. Z.S. 30b 
1939 •.• ••• 	 Bestelno. Z.S. 30c 

Referaten. Prijs 10 cent per stuk. 
„,Onze Jeugd", door Prof. Dr. J. Severijn; 	 Bestelno. Z.S. 31 
,,Het Godsdienstonderwijs in het Kinderleven", door Th. Kelfkens; 

Bestelno. Z.S. 32 
,,Zondagsschool en Dogma", door C. P. Bogert; 	 Bestelno. Z.S. 33 
,,De Z.S. en het kerkelijk onderwijs", door Prof. Dr. J. Severijn; 

Bestelno. Z.S. 34 
.,,De Bijbel en het Kind" door Ds. J. G. Abbringh; 	Bestelno. Z.S. 35 
.,,Het Genadeverbond en het Z.S.-kind" door Ds. L. Vroegindeweij; 

Bestelno. Z.S. 36 
„,Als een Mosterdzaad" (ter herdenking van het 100-jarig bestaan van onze Z.S. 

in Nederland) door H. van Hoogdalem 	Bestelno. Z.S. 37 
„Bijbel en Jeugd" door Ds. W. Vroegindeweij; 	 Bestelno. Z.S. 37a 
,,De vertelling op onze Z.S.", door Ds. L. Blok; 	 Bestelno. Z.S. 37b 

Ze bevatten een schat van wijsheid, onderrichting en vorming. Iedere Z.S. en 
ledere Z.S. leider(ster) behoort deze referaten te bezitten, te lezen en in practijk 
te brengen. 
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Hervormingsboekjes. Prijs 3 cent per stuk. 
,,Johannes Calvijn", door Ds. W. Vroegindeweij; 	 Bestelno, Z.S. 38 
„jan de Bakker", door Ds. A. Vroegindeweij; 	 Bestelno. Z.S. 40 
„Guido de Brès", door Ds. G. Lans; 	 Bestelno. Z.S. 40a 
„Petrus Dathenus", door Ds. J. Vermaas; 	 Bestelno. Z.S. 40b 

Als de kinderen op den dag van uitdeeling ieder enkele centen extra mede-
brengen. worden de onkosten ruimschoots uit deze collecte bestreden en zijn de 
kinderen een aardig gedenkboekje rijker. 

Diploma. In twee soorten. Groot formaat à 15 cent. Bestelno. Z.S. 43. Het is 
op de meeste Z.S. de gewoonte om den kinderen bij het verlaten van de Z.S. een 
diploma mee te geven. Dit wordt door de meesten zeer gewaardeerd. Veelal ziet 
men het later in de huiskamer als wandversiering opgehangen. Bij vroegtijdige 
bestelling van minstens 30 ex. wordt de naam van de Z.S. er gratis opgedrukt. 

Diploma. Klein formaat in zwartdruk à 71 2  cent per stuk. Bestelno. Z.S. 44. 

„Onze Hervormde Zondagsschool", 50 cent per jaar. Bestelno. Z.S. 45. Iedere 
leider(ster) of helper(ster) of onderwijzer(es) moet zich op dit blad abonneeren. 
Het blad wordt allerwege zeer gewaardeerd en bevat vele nuttige wenken. Beter 
is het, zich als lid op te geven, dan ontvangt men het blad gratis. Ook de Boek-
bespreking en men heeft toegang tot alle leidersvergaderingen. Het abonneraents-
.geld is zoo laag gesteld, om alle Z.S. kassen in staat te stellen aan ieder lid van 
het personeel een abonnemente te verschaffen. Het verschijnt om de 2 maanden. 

Kerstverhaal door T. v. D. Prijs 10 cent. Bestelno. Z.S. 46. „Wil tegen wil." 
Een aardig, boeiend en ernstig verhaal, dat niet zal nalaten om indruk te maken. 

Bestellingen aan: Hervormd Bondsbureau te Hilve,. 

WOkDT LID VAN 
ONZEN HERVORMDEN 

ZONDAGSSCHOLENBOND 
f I.-- per jaar 

Opgave: „Hervormd Bondsbureau" 
te Hilversum 
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YLeuue ekustgacken 
2939 

De nieuwe collectie Kerstboeken is wederom 
met 'buitengewone zorg samengesteld. 

Zondagsschoolbesturen en allen, die zich voor 
de jeugd interesseeren, zullen slagen, wanneer 
ze van Callenbach's Kerstboeken kennis nemen. 

Er is nauwkeurig toegezien, dat de inhoud aan 
de hoogste eischen voldoet. 

Teekenaars van naam hebben er toe bijgedra-
gen, dat ook het uiterlijk uitstekend is verzorgd. 

Bij meestal kleurrijke bandteekeningen zijn 
Callenbach's Kerstboeken verlucht met een 
groot aantal penteekeningen. 

Ondanks de moeilijke omstandigheden, waar-
onder deze Kerstboeken zijn klaar gemaakt, is 
het verheugend bekend te kunnen maken, dat 
de Doexen op de bekende goede kwaliteit papier 
zijn gedrukt. 

Naar vorm en afwerking een „SUPERIEURE 
COLLECTIE". 

De prijzen zijn uitermate laag gesteld. 

Neem kennis van deze pracht-uitgaven door 
tijdig een complete zichtzending, welke in een 
keurige doos is verpakt, aan te vragen. 

Uitgebreide Zondagsschool-Catalogus wordt gratis verstrekt! 

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den Uitgever 

Q.J.CageRga.c411,1,-710mk 
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Edetea 
Eddie UO.Cth Gl2 jeuckei 
ucto.h. uitcleedixg, met ckekstgeest1 

Aan inhoud en uitvoering 

is zeer veel zorg besteed 

Vraagt Catalogus (ook van onze andere uitgaven), 
die van elk boek een korte inhoudsopgave geeft ! 1 

111). Dhuldwu; &luw. - -Ho" 
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Bestelt heden uw 
Kerstliederen! 

3 bundeltjes, ieder met een 
tiental liederen. 
Prijs 	cent per stuk 
Zie Bondsuitgaven 

qffik,d5LdLdLiLq" dit dLdLdkodloe" 


