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UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH N.V. TE NIJKERK 

Duizenden kinderen kijken verlangend naar de 
kerstboekjes uit. De catalogus bevat een groot 
aantal titels, waaruit een ruime keuze gemaakt 
kan worden. De boekjes zien er keurig afge-
werkt uit en zijn rijk geïllustreerd. Dit jaar wor-
den 60 nieuwe uitgaven en herdrukken aange-
boden. Bekwame kinderauteurs trachten het bes-
te van het beste te geven. Voor allerlei leeftijd 
en beurs een gewenst boek. 
Anne de Vries is een nieuwe serie spannende 
boeken begonnen onder de titel: „Kinderen uit 
het oerwoud-. Het eerste deel heet „Panokko 
en zijn vrienden-. 
Grote zorg is aan de afwerking besteed. Vanaf 
70 cent zijn de boeken gebonden in meerkleurige 
sierbanden. Onze Z.S. kunnen naar hartelust te 
kust en te keur. 

EEN BETER KERSTFEEST, 
door C. W. Bartlema-van Ginkel 

Aantal blz. 16; prijs f 0,25; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Froukje en Harm moeten inkopen doen 
voor de Kerst; ze moeten door het bos gaan. 
Op de terugweg worden hun boodschappen ge-
stolen door 2 broers van Eldert, 'n arme woon-
wagenjongen. Als hij ze terugbrengt en z'n be-
loning krijgt, wordt 't een beter Kerstfeest in 
de woonwagen. 
Strekking: Vertel 't kwade dat je weet en doe 
het goede en het zal beloond worden. Gebruik 
van Heer en kerstboom. 
Conclusie: Een magere vertelling uit kinder-
levens rond de Kerstdagen. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

EEN HELD, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 16; 9e druk; prijs f 0,25; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Zes jongens vangen een vleermuis, slui-
ten die op, omdat ze anders te laat op school 
komen. "Wim heeft hierover geen rust, te meer 
daar de jongens het diertje willen vastspijkeren. 
Wim bevrijdt het diertje. De jongens zijn boos, 
maar worden weer goed als meester ze onder 
handen genomen heeft. 
Strekking: Bescherm de dieren, zij zijn ook 
schepselen Gods. - 
Conclusie: Een boeiend v, d. Hulst-boekje, met 
wat moraliserende tendenz. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET KLEINE NEGERMEISJE, 
door Anne de Vries 

Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag; 
meisjesboek.. 
Inhoud: De kleine Pieng-Pieng wilde graag een 
jonge papegaai, evenals haar kameraadje. Ze 
bad er de Here Jezus om: „zet hem maar op 't 
paadje-. Toen ze een vogel hoorde roepen 
meende ze dat de Here Jezus haar riep — ze 
ging het gevaarlijke oerwoud in, doch kwam be- 

houden thuis... met een jonge papegaai. 
Strekking: kinderlijk geloof. 
Conclusie: Een alleraardigst boekje voor de 
kleintjes. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET KARRETJE VAN DIRK OLIE, 
door Greeth Gilhuis-Smitskamp 

Aantal blz. 24; 3e druk; prijs f 0,25; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Koen en Kors zien 's middags voor 
Kerstmis het karretje van Dirk Olie onbeheerd 
staan. Ze gaan er mee rijden, tot het wagentje 
kantelt. Ia hun angst durven ze niet naar huis; 
ze gaan de kerk binnen. Ze worden ontdekt 
door de meester. Koen vertelt alles. Meester 
stuurt ze naar huis. Ze moeten Dirk Olie ver-
geving vragen. Bovenal schuld bekennen voor 
God en Hem vragen om vergeving van het 
kwaad. 
Strekking: Baldadigheid is niet toelaatbaar. 
Gebruik van Here. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DORUS TROMMELGRAAG, 
door N. M. Schouten 

Aantal blz. 29; prijs f 0,45; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Dorus is een meisje van 9 jaar, dat ei-
genlijk Doortje heet, maar die steeds Dorus ge-
noemd wordt. Ze heeft ook een voorkeur voor 
jongensspelletjes, is dol op trommelen. Dat 
trommelen brengt haar in moeilijkheden: eerst 
vergeet ze een recept te halen bij de dokter, die 
er haar tussenneemt. Straf: twee uur trommel 
missen. Dan trekt een muziekkorps haar weg 
van haar broertje, op wie ze moest passen en 
— de deur valt achter haar dicht. Straf: twee 
weken niet trommelen. 
Strekking: Opgaan in eigen genoegens is ver-
keerd. Eerlijk opbiechten is de beste oplossing. 
Conclusie: Kan de ondeugden leren bestrijden. 
't Jongensspel door meisjes: is 't wel goed, dat 
te bevorderen? Vlot geschreven, dus 
Eindoordeel: aanbevolen. 

0, FOEI LIESJE, 
door C. Th. Jongejan-de Groot 

Aantal blz. 31; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Liesje, zwak meisje, moet aansterken. 
Logeert daarom bij grootmoeder. Ze eet slecht. 
Krijgt eens de kans stilletjes een groot deel van 
haar eten aan hond en poes te geven. Het be-
drog wordt ontdekt. Liesje ziet het verkeerde in. 
Met bijstand van Omoe komt alles weer in orde. 
Strekking: Als er echt berouw is over bepaalde 
zonden, dan mag men ook weten, dat er ver-
geving te vinden is door en in de Here Jezus 
Christus. Daartoe het gebed! 
Conclusie: Goed boekje voor de allerkleinsten. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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HET GAT IN DE HEG, 
door W G v. d. Hulst 

Aantal blz. 32; 10e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Vijf kinderen weten een kortere weg 
naar school, nl. door een gat in de heg bij 
vrouw Booij. Deze heeft een dochterje, dat op 
krukken loopt. Wanneer dit kind, Trieneke, 
naar school moet, zullen de andere kinderen 
goed op haar passen, maar wanneer dan solda-
ten met hun muziek voorbij komen, laten ze 
Trieneke aan haar lot over en komt ze onder 
een soldatenpaard. Later blijft zij zwak. 
Strekking: Verdriet brengt ons vaak dicht bij de 
Heiland. Hij weet waarom Hij ons het lijden 
schenkt. Gebruik van Heer (1 keer). 
Conclusie: Een echte v. d. Hulst voor de klein-
tjes. De tiende druk zegt ook wel wat! 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET BLIJDE TELEGRAM,  _ 
door C. M. v. d. Berg-Akkerman 

Aantal blz. 37; prijs f 0,55; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Corrie en Koosje verheugen zich in 't 
vooruitzicht van vaders thuiskomst. Nu kan 
vader, die zeeman is, met hen het Kerstfeest 
vieren. Maar er komt tijding, dat vaders schip 
met de Kerstdagen in Antwerpen ligt en nu 
gaat moeder naar hem toe en de kinderen moe-
ten bij oma logeren. Eindelijk komt het blijde 
telegram, dat de thuiskomst van vader en moe-
der meldt. 
Strekking: Corrie en Koosje leren een teleur-
stelling te dragen door het verhaal van oma, 
die vroeger een weeskind was. Gebruik van de 
kerstboom. 
Conclusie: Matig verhaaltje. Welke goede moe-
der laat nu twee kinderen alleen in huis? Leef-
tijd 7 á 8 jaar. Jammer, dat de kerstboom dienst 
doet. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

DE GULDEN, DIE IN HET LAANTJE LAG, 
door J. L. Schootland 

Aantal blz. 38; prijs f 0,55; in slappe omslag; 
meisjesboek. 
Inhoud: Beppie heeft haar spaarvarken gebro-
ken, waarin een gulden zat, die ze van groot-
vader heeft gekregen. Ze is bang, dat moeder 
het zal merken. Ze wil de gulden naar groot-
vader terug brengen, maar verliest hem. Groot-
vader vindt de gulden in het laantje, maar weet 
niet van wie hij is. Op de zendingsavond komt 
het uit, dat Beppie stout is geweest. Ze geeft 
haar gulden aan de zending. 
Strekking: We moeten de zending steunen. On-
deugende meisjes moeten bedenken, dat ze vader 
en moeder en bovenal de Heere geen verdriet 
mogen doen. Ons kwaad moeten we goed ma-
ken. 
Conclusie: Meisjes van 7 en 8 jaar zullen dit 
verhaaltje wel mooi vinden. Voor zover dit ver-
haaltje een poging doet om de zending in de be-
langstelling aan te bevelen, is het wel ges' ad. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

OVERAL VEILIG, door Anne de Vries 

Aantal blz. 37; 2e druk; prijs f 0,55; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek, 8-12, jaar. 
Inhoud: Vier verhaaltjes over jongens, die door 
onvoorzichtigheid zichzelf en anderen in levens-
gevaar brengen. 1. Minke wordt aan een over-
wegboom omhoog gehesen. 2. Een chauffeur 
vertelt, hoe spelende jongens hem noodzaakten 
tegen een boom te rijden; z'n been moest af-
gezet worden. 3. Kees rijdt, gewaarschuwd, 
over een wak in 't ijs en verdrinkt bijna. 4. Jan 
rijdt door een rood stoplicht tot hij in 't zieken-
huis terecht komt. 
Strekking: Waarschuwing voor de jeugd tegen 
baldadigheden, 't verwaarlozen van verkeers-
regels, e.d. Gebruik van Heer en Here. 
Conclusie: Een mooi boekje in deze tijd van 
grote gevaren op de weg. Vooral het 2e verhaal 
is prachtig geschreven. Verantwoordelijkheid, 
levensernst, schuldbesef en vergeving worden 
gepast en boeiend geschetst. 't Is geen kerst-
boekje, toch — ook voor bibliotheken. Op blz. 
36 onderaan wordt de zaak omgekeerd. Stond 
Paulus' naam niet in het boek des Levens, toen 
hij Jezus vervolgde? 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

T6CH EEN GOEDE MIDDAG, 
door P. Zijderveld. 

Aantal blz. 38; prijs f 0,55; in slappe omslag; 
jongensboek. 
Inhoud: Jan, Jaap en Kees gaan bramen pluk-
ken. Wanneer ze hun emmertje bijna vol hebben 
oppert Kees het plan druiven te gaan halen 
(stelen). Jaap wil niet meedoen. Kees en Jan 
worden gepakt en in een schuurtje opgesloten. 
Wanneer Jaap hen dan bevrijden wil, wordt hij 
ook gegrepen. Samen worden ze dan naar mijn-
heer van Berkenrode gebracht. Daar vertelt 
Kees hoe alles gegaan is en Jaap niet mee wilde 
doen, omdat stelen zonde is voor God. Jaap 
krijgt dan de tros druiven, die hij dankbaar 
voor zijn zieke vader meeneemt. 
Strekking: Stelen is zonde voor God. Gebruik 
van Heer. 
Conclusie: Een aardig verhaal voor de kleintjes. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ANNIE EN NOORTJE' door Marga 
Aantal blz. 39; 2e druk; prijs f 0,55; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: De moeder van Annie, die in de stad 
woont, moet rust nemen. Ze gaan naar een 
zuster van Annie's moeder in Friesland. Dit 
brengt eerst voor Annie moeilijkheden met zich 
mee, omdat de Friese meisjes haar „vreemd" 
vinden. Na het overlijden van haar moeder zoe-
ken de meisjes toenadering tot Annie onder in-
vloed van de moeder van Noortje, zodat zij in 
hun kring wordt opgenomen. 
Conclusie: Een prettig leesbaar boekje voor de 
jongeren. Kinderen zijn vaak wreed tegenover 
elkaar; wat is een goede leiding van de ouders 
dan heilzaam. Een goed bruikbaar boekje. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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ALS JEZUS WEDERKOMT, 
door Anne de Vries. 

Aantal blz. 31; 4e druk; prijs gecartonneei-cl 
f 0,70; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Dit boekje vertelt de gelijkenissen over 
de toekomst van de Heere Jezus. Het verhaal 
van de vijf wijze en vijf dwaze. maagden en de 
andere twee gelijkenissen uit Matth. 25. 
Conclusie: Anne de Vries kan mooi vertellen. 
Dit doet hij ook in dit boekje, dat een onder-
werp behandelt, waar onze kinderen zeker ook 
van moeten weten. Daarom valt het zeer te be-
treuren, dat in dit boekje niet duidelijk uitkomt, 
dat alleen genade ons in de hemel brengt. Wat 
al te veel wordt de nadruk er op gelegd, dat wij 
ons best moeten doen. Daarom kunnen we deze 
boekjes voor de uitdeling op Kerstfeest niet 
aanbevelen. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

IK BEN EEN OUDE JUFFROUW, 
door W. G. v. d. Hulst jr 

Aantal blz. 43; 2e druk (Cirkelserie); prijs ge-
cartonneerd f 0,80; jongens- en meisjesboek, 
leeftijd 5-7 jaar ( in lettergrepen verdeeld). 
Inhoud: Een oude poes vertelt haar leven. Ze 
ziet aan de overkant wilde Beppie spelen, brood 
snijden, want moeder is ziek. Dan komt Beppie 
bij tante Neeltje en speelt met poes. Poes vlucht 
de daken op, achtervolgd door een hond en 
door wilde jongens, tot Beppie haar vindt.Thuis 
bidt tante Neeltje voor Beppies zieke moeder. 
Die geneest weer en de rust keert weer. 
Strekking: Een kinderlijk vertelseltje à la v. d. 
Hulst sr. De kleintjes leven zich geheel in, 't zal 
ze boeien hoe een poes de mensen- èn kinder-
wereld bekijkt. 
Conclusie: Hoe aardig ook verteld, er zit voor 
óns doel weinig evangelisatielectuur in. Gods-
dienstige strekking is er nauwelijks in. 
Eindoordeel: voor kerstuitdeling matig aanbe-
volen. 

DIE KWAJONGENS, door K. Norel 
Aantal blz. 46; prijs gebonden f 0,80; jongens-
boek. 
Inhoud: Oude Jochem woont alleen. Leentje, een 
van zijn kleinkinderen, woont tijdelijk bij hem. 
Ze is zwak; moet buitenlucht en versterkende 
middelen hebben, die ze thuis niet kan krijgen. 
Jongens uit de buurt plagen vaak de oude Jo-
chem. Er gebeuren dingen, waardoor het tussen 
Jochem en de jongens goed wordt. Ze worden 
vrienden. Door toedoen van Leentje,' het klein-
kind van Jochem. 
Strekking: Wat het geloof en het gebed van een 
kind vermag. Oude Jochem leert door toedoen 
van zijn kleinkind ook weer bidden en luisteren 
naar God. 
Conclusie: Dit boek zullen de jongens graag 
lezen. Goed verteld. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

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

Aantal blz. 47; 12e druk; prijs gecartonneerd 
ƒ 0,80; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Het verhaal van Bob en Bep en Bram-
metje, die van allerlei beleven in 't grote bos is 
oud en jong bekend. Gebruik van „de lieve 
Heer-. - 
Conclusie: Een boekje van Neérlands meester-
verteller, dat reeds de 12e druk beleeft, behoeft 
geen aanbeveling. Toch jammer dat de gods-
dienstige strekking bij v. d. Hulst vaak zo zwak 
is. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET ZWARTE POESJE, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 48; 4e druk; prijs gecartonneerd 
1 0,80; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Santje wil een poesje redden, dat door 
't ijs is gezakt, maar een meneer jaagt haar 
weg, denkend dat ze 't er juist induwt! Gelukkig 
begrijpt moeder haar. De volgende dag is ze 
ziek en komt de dokter (d.i. de boze meneer). 
Hij zorgt dan, dat ze 't poesje krijgt. 
Strekking: Wie 't goede doet, zal 't goede ont-
moeten, ook al wordt hij niet begrepen en al 
moet hij misschien heel wat meemaken. Gebruik 
van Heer. 
Conclusie: Heel aardige vertelling, maar met 
het bezwaar, dat 't woord Heer is gebruikt. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HET PLEKJE, DAT NIEMAND WIST, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 48; 7e druk; prijs gecartonneerd 
f 0,80; jongensboek. 
Inhoud: Jaap van de bakker en Tom van de 
dominee hebben een geheim plekje in een ver-
boden bos. Ze slepen daar een bordje „verbo-
den toegang" van een boer en een ijzeren ketel 
van een oud vrouwtje heen. De boer is z'n 
bordje kwijt, het vrouwtje haar ketel en de 
schooljuffrouw haar 2 jongetjes. Alles komt 
echter weer terecht. 
Strekking: Verboden dingen doen is lelijk, 
kwaad weer goedmaken is mooi. 
Conclusie: Vertelling van v. d. Hulst, dus af! 
Echter ontbreekt de goede godsdienstige strek-
king. 't Is zo maar een verhaaltje en daarom 
voor ons doel weinig geschikt, dus 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ZO'N GRIEZELIG BEEST, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 48; 8e druk; prijs gecartonneerd 
f 0,80; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Hans en Henny hebben een geheim. In 
een emmer water stoppen ze een kikker en een 
plankje. Komt de kikker op het plankje boven 
water uit, dan wordt het mooi weer. Mooi weer 
is nodig voor moeders genezing. In school eerst 
en later thuis komt heel wat opschudding door 
de kikker. Het loopt goed af. 
Strekking: Algemeen. 
Conclusie: Leuk boekje zonder enige pretentie. 
Godsdienstig element zeer oppervlakkig. Voor 
uitdeling op de Z.S. minder geschikt. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 
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HET HUISJE IN DE SNEEUW, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 48; 13e druk; prijs gebonden f 0,80; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Dikkie en Daan moeten vader koffie 
brengen. Ze moeten door de sneeuw en door 
een bos. Maken zich bang voor een „griezelig" 
beest en verdwalen. 't Beest blijkt een hondje te 
zijn, dat ze tenslotte meenemen. Ze komen bij 
een boerderij, waar 't hondje thuis hoort. De 
boer brengt ze in de arreslee thuis. 
Strekking: Vader en moeder gehoorzamen is 
nummer één voor kinderen. God hoort ook het 
eenvoudige kindergebed. 
Conclusie: 'n Echte „v. d. Hulst": gezellig ver-
teld, maar godsdienstig wat oppervlakkig.' 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET WEGJE IN HET KOREN, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 48; lle druk; prijs gebonden f 0,80; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Toos, 't kleindochtertje van de dominee 
en Tineke, een dorpsmeisje, plukken korenbloe-
men en vertrappen 't koren. De oude boer en 
de veldwachter zoeken en vinden de bengels. 
Tineke, de minst schuldige, wordt gegrepen. 
Toos vertelt alles en 't komt weer in orde. 
Strekking: Onnadenkendheid is ook een kwaad. 
't Verkeerde moet beleden aan de mensen en 
aan God. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een vlot verhaal, een keurige uit-
voering, iets voor onze kleintjes, maar, als de 
voorgangers, godsdienstig wat oppervlakkig. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

FFN NEGER IN HET DORP! 
door Nel Verschoor-v. d. Vlis 

Aantal blz. 51; prijs gecartonneerd f 0,90; jon-
gens- en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar. 
Inhoud: Gijs is de belhamel van de „Club van 
acht". Als ze bij sneeuwweer bij 't stationnetje 
komen, stapt een neger uit. Ze roepen hem na, 
gooien en schelden. De neger belt aan het 
schoolhuis en vertelt de volgende morgen in de 
gymzaal over de zending in Suriname. Hij 
vraagt de hulp der kinderen en Gijs, op de 
voorste rij, rent naar huis en haalt z'n dierbare 
figuurzaag, die hij aan de neger geeft met de 
belofte later ook naar Suriname te komen voor 
de zending. 
Strekking: Een nationale jeugdzonde wordt hier 
kostelijk bestreden, niet met straffen, maar met: 
„God zegene je! Amen! Amen!" tegen de groot-
ste belhamel." Tevens goed zendingsboekje. 
Conclusie: Een écht boekje, boeiend, leerzaam. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

LUMMECHIEN, 
door Gré Gilhuis-Smitskamp 

Aantal blz. 52; prijs gecartonneerd f 0,90; jon-
gens- en meisjesboek. 
Inhoud: Lummechien komt met vader en opoe 
uit Drente naar Amsterdam 3e etage. Overgang 
groot. Op de 2e etage woont Rinus, die steelt 
en naar het circus gaat en Lummechien plaagt. 
Grootmoeder is een Godvrezende vrouw. Vader 

komt gelukkig op een werk aan de rand van de 
stad en dan verhuizen zij ook daarheen in een 
vrije woning. 
Strekking: God zorgt voor de Zijnen. 
Conclusie: Een vlot geschreven boekje: Groot-
moeder is een mooie figuur. Jammer dat het 
boefje Rinus aan zijn lot wordt overgelaten. En 
zo blijft de godsdienst een interne aangelegen-
heid in dit gezin. Toch wel: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

BARENDJE EN DE GROENE SPECHTEN, 
door Co van der Steen-Pijpers 

Aantal blz. 52; 2e druk; prijs gebonden f 0,90; 
jongensboek. 
Inhoud: Barendje, een echte natuurliefhebber, 
heeft een club waar ook Bertus op gaat. Bertus 
ontvangt thuis weinig liefde en is daarom wel 
eens wat vervelend. Opa leert Barendje veel 
van de natuur, maar ook dat hij vrienden moet 
zijn met Bertus. Een moeilijke strijd, met van 
beide kanten ernstige fouten. Gelukkig komt 
alles weer goed. 
Strekking: Niet alleen liefhebben, die ons lief-
hebben. 
Conclusie: Een goed jongensboek, waarin de 
kinderen eerbied voor de schepping en de schep-
selen bijgebracht wordt; het ontkomt echter niet 
helemaal aan moralisering. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

BARENDJES KERSTFEEST, 
door Co van der Steen-Pijpers 

Aantal blz. 52; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 0,90; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6.8 j. 
Inhoud: Barendje krijgt een vriendinnetje, van 
de rijke buren. Hij speelt er vaak, maar is bang 
voor mevrouw. Eens rijdt mijnheer weg en geeft 
Barendje de garagesleutel om aan Annemieke te 
geven. Barendje vergeet dat door opa's komst. 
Als hij zijn cadeau, een zakmes, aan zijn vrien-
dinnetje wil laten zien, denkt mevrouw dat hij 
de garage wil openen om de step te stelen. Als 
mijnheer thuis komt, komt alles weer goed en 
krijgt B. de oude step van A. 
Strekking: Aardige kindertafereeltjes met een 
wijze opa, die veel van de natuur houdt en een 
domme, maar eerlijke jongen, wiens gebed ver-
hoord wordt. 
Conclusie: Een echt kinderlijk boekje met kin-
derverlangens, vreugden en verdrietelijkheden. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

BARENDJES KERSTFEEST, 
door Co v. d. Steen-Pijpers 

Aantal blz. 54; prijs gebonden f 0,90; jongens-
boek. 
Inhoud: Barendje, een ijverig lid van de natuur-
club, vat kou als hij in het bos groen ophaalt 
om zijn bank op school daarmee te tooien. Hij 
wordt ernstig ziek, maar gelukkig komt de club 
aan zijn bed Kerstfeest vieren. 
Strekking: Liefde tot de natuur. Soms lijkt het 
wel een populair boekje om verschillende vo-
gels te leren kennen, ook wat de illustraties be-
treft. Onder de liefhebberij mag de plicht niet 
lijden. Gebruik van de kërstboom. 
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Conclusie: Het vijfde deel van de zgn. „Barend-
je"-serie. Hier en daar is het verhaal wat on-
waarschijnlijk. De boswachter geeft al heel geen 
gelegenheid tot verweer en of een agent zo maar 
een natuur-brigade instelt als pendant van de 
„verkeers-brigade"? 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

NELLY, ZUL JE DAPPER ZIJN? 
door Francine 

Aantal blz. 54; prijs gecartonneerd f 0,90; meis-
jesboek. 
Inhoud: Nelly's moeder moet van de dokter 
naar een rusthuis. Nelly gaat nu zolang naar 
haar oma. Het is zo moeilijk voor haar hier te 
wennen. Maar in de vacantie komt haar vrien-
dinnetje. Samen hebben ze het fijn. Maar Nelly 
breekt een mooi bord van oma, waar Annie de 
schuld voor krijgt. Nelly krijgt berouw en ver-
telt het. Alles komt weer goed. 
Conclusie: Dit boekje heeft een goede strek-
king. Het was niet mooi van Nelly om het niet 
eerder te vertellen, dat zij de schuldige was. 
Zij bekent het aan oma, maar oma leert haar 
ook schuld te belijden aan de Heere. Het geeft 
echter te weinig actie en daarom zal het de kin-
deren niet zo erg boeien. Dit is een nadeel van 
dit boekje, dat toch wel brbikbaar is. 
Eindoordeel: aanbevolen. 	 

HET KARRETJE (en twee andere verhalen) 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 61; 5e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,--; jongensboek. 
Inhoud: De jongéns hebben een oude zwerver 
geplaagd. Dan vertelt meester zijn laffe daad 
van toen hij nog een jongen was. Kereltje 
schaamt zich over zijn vader, die niet sterk is. 
Maar vader blijkt bij een brand een held te zijn. 
Grootvader vertelt--vari—liet—grote onrecht, de+ 
hem als jongen werd aangedaan, toen hij een 
klein meisje hielp en toen mishandeld werd. 
Strekking: Kinderen kunnen in hun baldadige 
onnadenkendheid zo wreed zijn' en dingen doen, 
waarover ze zich later schamen. Het is beter 
onrecht te lijden, dan onrecht te doen. 
Conclusie: Ook hier weer toont de heer v. d. 
Hulst zich de kunstenaar, die de snaren van de 
kinderziel weet te bespelen op een wijze, die 
wel nagebootst, maar niet geëvenaard, laat 
staan overtroffen wordt. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HANS IN 'T BOS, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 59; 7e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,—; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Op weg naar school beleven een vier-
tal meisjes allerlei avonturen. Ze komen ook 
met Hans in contact, voor wie ze een prachtige 
sneeuwpop maken. Maar de boswachter zit hen 
dwars. Toch komt alles goed. 
Conclusie: Van de Hulst kan heel mooi vertel-
len voor de jeugd. Ook zo, dat er voor hen iets 
uit valt te leren. Maar het godsdienstig element 
in dit en veel andere boekjes van deze schrijver 
maakt, dat we het voor de Kerstfeestuitdeling 

op onze Zondagsscholen niet van harte kunnen 
aanbevelen. En dit is zo jammer, omdat de kin-
deren boekjes zo aantrekkelijk geschreven graag 
lezen. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

GUUS VAN GOUWE GERRIT, 
door Nel Verschoor-v, d. Vlis 

Aantal blz. 60; 2e druk; prijs gebonden f 1,—; 
meisjesboek. 
Inhoud: Het dochtertje van Gouwe Gerrit, een 
straatmuzikant, die zich onlangs in het dorp 
vestigde en die in 't ziekenhuis terecht kwam, 
mocht Kerstfeest vieren op de pastorie met het 
meisje van de dominee en haar vriendinnetjes. 
Strekking: Vreemde mensen vragen geen hinder-
lijke sensatielust en interesse, maar voorzichtige 
belangstelling, die ook het eeuwig welzijn be-
oogt. Gebruik van de kerstboom. 
Conclusie: Godsdienstig wat oppervlakkig. Ove-
rigens een vlot verhaaltje. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

INEKE'S GROTE GEHEIM, 
door M. A. M. Renes-Boldingh 

Aantal blz. 61; prijs gebonden f \1,—; meisjes- 
boek. 
Inhoud: Ineke  en Rob zijn een tweeling. Eerst  
hebben ze het geheimpje, dat tante Rietje een 
baby zal krijgen. Dan dat van de cadeautjes 
voor moeders verjaardag. Maar Ineke's grote 
geheim is: moeder op haar verjaardag een baby 
te geven. In het park moet ze even passen op 
een kinderwagen. Die rijdt ze naar huis en 
brengt ze stilletjes in het schuurtje. Straks komt 
door de radio bericht van de vermissing van een 
baby en dan brengt Rob alles uit en komt alles 
in orde. 
Strekking: Kinderen zijn een geschenk des Hee-
rpu ne  moederlijke trek in Ineke, zich uitend 
in haar dol zijn op babies en in haar verlangen 
naar een broertje of zusje, is heel goed getrof-
fen. Maar... zij mag geen kindje stelen. 
Conclusie: Zeker te waarderen is, dat moeder 
met haar tweeling op kinderlijke wijze van deze 
dingen spreekt. Toch doet heel het boekje wat 
gekunsteld aan en vooral Ineke's diefstal van de 
baby is erg onwaarschijnlijk. Is: „Wil je weg 
wezen?" wel goed Nederlands? (blz. 40). 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

CHRISJE, door Max de Lange-Praamsma 
Aantal blz. 61; prijs gebonden f 1,--; jongens-
en meisjesboek. - 
Inhoud: Meester de Bruin organiseert een prik-
kaartenactie ten bate van een huis voor achter-
lijke kinderen. Chrisje, het enig kind van een 
weduwe, doet reuze zijn best. Hij overwint in 
's Heeren kracht de verzoeking om het geld, dat 
hij extra ontving, te houden. 
Strekking: „Leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van de boze." 
Conclusie: Goed verteld verhaal voor jongens 
en meisjes van 8-10 jaar. De sfeer bij Chrisje 
thuis en zijn strijd worden psychologisch en re-
ligieus raak weergegeven. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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Cadgenead 
brengt 

60 NIEUWE UITGAVEN 

EN HERDRUKKEN 

Tienduizenden kinderen zien in gespannen verwachting uit naar deze 
frisse, fleurige boeken! 

Geef hun een goed, spannend boek, waarin de grote levenswaarden 
duidelijk naar voren komen! 

De Catalogus telt 120 titels van kinderboeken. Vanzelfsprekend zijn 
daar ook de meest geschikte boeken bij voor de kinderen, die aan Uw 
zorgen zijn toevertrouwd, 

De meeste Van de Hulst-boeken zijn verkrijgbaar. -- Anne de Vries 
begon een serie onder de titel „Kinderen uit het Oerwoud". De titel van 
het spannende eerste deel luidt: „Panokko en zijn vrienden". 

De Catalogus vertelt U over deze en over vele andere mooie kinder-
boeken alle bijzonderheden! 

Raadpleeg de Catalogus van Callenbach en U slaagt het beste! 

Wanneer U moet vertellen of voor-
lezen op het Kerstfeest vindt U zeker 
het verhaal dat U zoekt in: ZEVEN 
KERSTVERTELLINGEN, door W. 
G. v. d. Hulst. Geb. f 5,90, derde druk 

Over nieuw uitdelingsmateriaal, kortom over alle uitgaven ten dienste 
van de Z.S. vindt U de gegevens in de Catalogus van Callenbach. 

Verkrijgbaar in de boekhandel. 

G. F. CALLENBACH N.V. 	 NIJKERK 
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VAN EEN WITTE ZUSTER EN EEN 
KLEIN ZWART KINDJE, 

door M. A. M. Renes-Boldingh 
Aantal blz. 61; prijs gebonden f 1,—; meisjes-
boek. 
Inhoud: Een Bosnegervrouw sterft bij de ge-
boorte van haar kindje. Uit vrees voor de 
wraak der boze geesten durft niemand het kind-
je verzorgen, maar een zendingszuster ontfermt 
er zich over om Jezus' wil. Tal van moeilijk-
heden moet zij overwinnen, maar God geeft 
haar kracht. Tegen alle verwachting in blijft het 
kind in leven. „Nu kunnen mijn mensen zien, 
dat Jezus sterker is dan alle boze machten." 
Strekking: Het evangelie van Christus over-
wint de boze machten van 't heidendom. 
Conclusie: Ontroerend zendingsverhaal. Het 
laat ons zien de diepe ellende van het heiden-
dom en de heerlijkheid van het Evangelie. Leef-
tijd 9-13 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JAN EN JANNEKE IN CANADA, 
door K. Norel 

Aantal blz. 61; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,—; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Jan en Janneke zijn met hun vader en 
moeder naar Canada geëmigreerd. Vader ver-
dwaalt in de sneeuw, doch wordt gered. Jan en 
Janneke beleven een avontuur met een beer, die 
Jan tot drie keer met een stok afweert (sic!) 
Ze worden op 't laatste nippertje gered. Ten-
slotte schrijft Jan een brief naar de vriendjes in 
Nederland. 
Strekking: Dit verhaal laat de toestanden en 
omstandigheden zien der emigranten in Canada. 
Grote afstanden, koude winters, veel eenzaam-
heid, maar toch met een lokkende bekoorlijkheid. 
Het laatste hoofdstuk heet dan ook: „Komen 
jullie?" Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een spannend verhaal voor onze 
jongens. Soms wat onwaarschijnlijk, maar toch 
een beeld gevend hoe het in Canada is. Jan's 
kerkgang was bedoeld als dankbaarheid voor 
vaders redding, maar de zonde ligt aan de deur, 
dat ondervindt Jan. 't Geheel is in een vlotte en 
boeiende stijl geschreven.Wel wat oppervlakkig. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

RUTH VAN LAAR, door Heleen 
Aantal blz. 76; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,10; jongens- en 'meisjesboek. 
Inhoud: Ruth is een vondelinge, opgenomen (als 
van God ontvangen!) in het gezin van Laar. De 
blinde zoon Leo en Ruth doen veel voor elkaar. 
Als Ruth te weten komt, dat ze niet een echte 
van Laar is, komen de moeilijkheden. Toch is 
ze met zoveel banden, gelukkig ook godsdien-
stige, aan het gezin verbonden, dat ze liever 
blijft bij wie ze liefheeft, dan met een rijke oom 
en tante naar Amerika te gaan. 
Strekking: Kind van God te zijn is meer waard 
dan alle schatten der wereld. 
Conclusie: Vlot verhaal. Opvoeding van de 
blinde jongen juist. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

OM TWEE SCHITTEROOGJES, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 76; 1 le druk; prijs gebonden f 1,10; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Dirk de palfrenier is een valse jongen. 
Samen met Ries vangt hij een vinkje. Wanneer 
Dirk hem de ogen wil uitsteken om hem beter 
te doen zingen, stelt Ries alles in 't werk om dit 
te doen mislukken. Door middel van een officier 
krijgt Ries de vink, die hij dan zijn vrijheid terug 
geeft. 
Strekking: Liefde tot het dier. Gebruik van 
Heer. 
Conclusie: Meerdere malen het woord Heer, 
zoals steeds bij v. d. Hulst; verder een fijn 
boekje, dat er steeds nog ingaat. 1 1 e druk. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

IK HEB NOOIT WAT, 
door Nel Verschoor-van der Vlis 

Aantal blz. 76; prijs gecartonneerd f 1,10; meis-
jesboek. 
Inhoud: Noortje Roos, die andere vriendinnen 
ziet uitgaan, is ontevreden en kwaad. Zij heeft 
nooit iets. Er is geen geld voor. Eigenlijk van 
verveling gaat ze bessen plukken op een boer-
derij om geld te verdienen. Daar ontmoet zij 
Evelien, een arm meisje, dat thuis nog een zus-
je heeft. Als Noortje haar bezoekt, merkt zij 
dat het zusje blind is en dat Evelien haar ver-
diende geld uitgeeft aan de dokter, die haar 
zusje behandelt. Ook ontmoet zij op de boer-
derij een jongen, die beide ouders en een broer 
verloren heeft bij de watersnood. Dit alles 
brengt Noortje tot andere gedachten. Nu staat 
ze diep beschaamd over haar kwade uitroep: 
Ik heb nooit wat... 
Strekking: Zie niet naar hen, die 't wel eens 
wat gemakkelijker schijnen te hebben dan wij-
zelf, maar let op hen, die 't minder hebben en 
onder veel verdriet gebogen gaan. Dan houden 
we altijd nog zeer veel over om dankbaar te 
zijn. 
Conclusie: De meisjes zullen dit boekje verslin-
den. 't Is bijzonder vlot geschreven, vol span-
ning en naar 't leven. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

SCHIPBREUK OP MALTA, door K. Norel 
Aantal blz. 78; prijs gebonden f 1,10; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: De vader van Wim en Aaltje is kapi-
tein op een schip. Zij maken een reis naar 
Malta, maar lijden schipbreuk op de kust van 
dat eiland. Ze worden gered en worden onder-
gebracht bij de burgemeester. Op dat eiland be-
zoeken ze verschillende plaatsen, waar ook Pau-
lus vroeger is geweest en zelfs nu nog aan hem 
herinneren. Eindelijk gaan ze dan weer naar 
huis met de Queen of Malta. 
Strekking: Het boek toont ons het eiland, waar 
Paulus eenmaal schipbreuk leed en haalt ver-
schillende passages van Paulus aan uit de Bijbel. 
Conclusie: Een prettig leesbaar boek. Soms ont-
roerend. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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JAPIE, door W. G. v. d. Hulst jr 
Aantal blz. 91; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,20; jongensboek. 
Inhoud: Japie vindt een foto. Hij is van de oude 
juffrouw van het woonscheepje. De foto stelt 
haar zoon voor, die in de oorlog vermist is ge-
raakt. Japie durft de foto niet terug te brengen, 
want de jongens zeggen, dat de oude vrouw een 
heks is. Door de baldadigheid van de jongens 
komt de oude vrouw in het ziekenhuis terecht. 
Haar zoon keert rijk terug. 
Strekking: De Heere Jezus wekte de zoon van 
de weduwe van Naïn op en Hij gaf de oude 
vrouw haar zoon weer. 1 keer gebruik v. Heer. 
Conclusie: De tweede druk bewijst, dat het 
boekje wel gelezen wordt. De kinderlijke fan-
tasie wordt wel gevoed. Het doet nogal  gekun-
steld aan. Niettemin, 9-11-jarige kinderen zul-
len er wel van genieten. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

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

Aantal blz. 91; 9e druk; prijs gecartonneerd 
jf 1,20; jongensboek. 
Inhoud: Joost Jacobsz is een echte geuzenjongen 
uit de tijd, dat Den Briel werd ingenomen. Zijn 
vader, vroeger koster  van de Sinte Catharijne, 
is op de geuzenvloot.I-Wkeert met ckeiname 

DROMELOT, 
door C. Th. Jongejan-de Groot 

Aantal blz. 92; 2e druk; prijs gebonden f 1,20; 
meisjesboek. 
Inhoud: Dromelot — dat is de dromerige, fan-
taserende Marijke uit de bloemenwinkel. Uit 
medelijden wordt ze vriendin met Trijnie, „dat 
meisje met die rare ogen". Het bloemencorso 
neemt haar zo in beslag, dat ze Trijnie uit het 
oog verliest. Ze schrikt als ze hoort dat Trijnie 
in 't ziekenhuis ligt voor een ernstige oogope-
ratie. Gelukkig maakt ze het weer goed en met 
Trijnies ogen komt het ook in orde. 
Strekking: We moeten niet in de eerste plaats 
aan onszelf denken. 
Conclusie: Aardig, goed verteld meisjesverhaal 
met goede strekking. Leeftijd 10-14 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

WAT 	ROENTJE ROBBEDOES LEERDE 
door Max de Lange-Praamsma 

Aantal blz. 91; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,20; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar. 
Inhoud: Roentje is een wildebras. Dichtbij komt 
Truida, wier vader overleden is en moeder ze- 

nuwziek, bij een zure tante in, waar ze 't slecht 
heeft. Roentje beschermt haar, speelt met haar 
uit medelijden. Als Truiela door Roentjes schuld 
te water valt, wordt ze geslagen en gestraft 
door tante. Roentjes moeder bewerkt, dat Trui- 
da bij 	 omt. 	  
Strekking: Roentje leert haar ouders waarderen, 
haar wensen opofferen in naastenliefde, ziet de 
gevolgen van eigen wildheid, bidt zelfs voor 
de „zure-  tante van Truida. 
Conclusie: Een aardig meisjesboekje, boeiend en 
leerzaam. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EEN REIS DOOR HET LAND VAN DE 
BIJBEL, door Lothar Schultze 

vertaald door Anne de Vries  
Aantal blz. 32; prijs f 1,25; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Verschillende zaken en gebruiken uit 
Palestina worden beschreven. 
Strekking: Dit hoekje wil ons de Bijbel beter 
leren begrijpen. 
Conclusie: Een eenvoudig boekje, waar heel 
wat uit te leren valt. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VLEUGELLAM, 
door C. Th. Jongejan-de Groot 

Aantal blz. 107; prijs gecartonneerd f 1,35; 
meisjesboek. 
Inhoud: Reina heeft al heel jong haar moeder 
verloren; ze had een vrome moeder, in tegen-
stelling tot haar vader en tweede moeder. Reina 
is erg sportief, maar ze krijgt kinderverlamming. 
Als haar vader een jongetje van een overleden 
vriend in huis neemt, is dat het middel voor 
Reina om tot de Heere Jezus te komen. 
Strekking: Het gaat niet om sport als 't hoogste 
in deze wereld: We hebben 	alles van de Heere, 
waarom we Hem moeten dienen. Het jongetje 
is bruin, zodat de Heere niet alleen blank aan 
bruin of zwart 't Evangelie laat brengen, maar 
ook omgekeerd! 
Conclusie: Een aardig, pakkend en goed boek 
met heel mooie trekjes: Een pleegmoeder is niet 
altijd slecht voor pleegkinderen; kindergetuige-
nis en samen bijbellezen, hoe klein ze nog zijn. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

	

MARIENTJE,S MOOIE ZOMER, 	 
door A, G. Lameris-Bolt 

Aantal blz. 108; prijs gecartonneerd f 1,35; 
meisjesboek. 
Inhoud: Marientje gaat met haar moeder de va-
cantie doorbrengen op het eiland Vlieland. Wat 
is daar veel te zien. Ze beleven met elkaar 
heel wat. Ook verkeren zij door ongehoorzaam-
heid nog in gevaar. 
Conclusie: In dit boekje vertelt de schrijfster al-
lerlei gebeurtenissen. Soms zit er wat spanning 
in, maar over  het algemeen gaat het nogal ge-
woontjes toe. Er wordt heel wat in verteld, 
maar een bepaald doel is in dit verhaal niet in-
gebracht. Het blijft godsdienstig ook nog al aan 
de oppervlakte. Bruikbaar is het echter wel. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

terug. Ook Coppelstock en Rochus Meeuwsz 
worden niet vergeten. 
Strekking: Dit verhaal geeft een klare indruk 
van de gevaren, waarin de aanhangers van het 
protestantisme leefden. Het gaat echter niet om 
die gevaren, maar om Gods wonderlijke leidin-
gen in het leven van enkelingen en volk. 
Conclusie: Een spannend boek voor onze jon-
gens. Ze kunnen er wat goeds uit meenemen, 
nl. dat wij de vrijheid des geloofs hebben te 
	waarderen en daarom de Heere reeds 	 vroeg 	 
hebben te zoeken. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUF- 
FROUW, door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 91; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,45; meisjesboek. 
Inhoud: Rozemarijntje wordt in het ziekenhuis 
verpleegd en vertedert alle harten niet haar kin-
derlijke ernst en vrolijkheid. Haar buurvrouw op 
de zaal 	een oude juffrouw — krijgt door 
Rozemarijntjes toedoen haar huisje in 't bos, 
dat afgebroken zou worden, weer opgeknapt 
terug. 
Strekking: Een zich spontaan-uitlevend kind 
brengt een zonnetje op een ziekenzaal vol le-
vensleed. De Heere beschaamt het geloof van 
de oude juffrouw niet. Eén keer wordt Heer 
gebruikt. 
Conclusie: Prachtig verteld. Personen raak ge-
typeerd. De godsdienstige strekking is in deze 
v. d. Hulst dieper dan in andere boeken van 
zijn hand. Enig bezwaar: teveel een sprookjes-
kind en teveel een sprookjessfeer. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EENLINGETJE, 
door D. Menkens-v. d. Spiegel 

Aantal blz. 123; 2e druk; prijs gebonden f 1,55; 
meisjesboek. 
Inhoud: Annie is enig kind thuis. Dit geeft 
strijd om de vriendschap te delen van haar 
vriendinnetje Ger en diens broertje met een 
nieuwe vriendin Map uit Indonesië, vooral als 
Map erg vlot bij iedereen getapt is. De jaloers-
heid komt om de deur en wint voor een poos. 
maar tenslotte worden alle moeilijkheden over-
wonnen. 
Strekking: Jaloersheid doet ons alles in het ver-
keerde licht zien, het snijdt de goede omgang 
af en sluit de echte vriendschap uit. Wordt het 
als zonde gezien, dan is er aanvaarding van de 
schuld, maar dan ook helemaal! (heel juist ge-
tekend op pag. 86 onderaan). 
Conclusie: Soms is de stijl wat onverzorgd en 
zijn de uitdrukkingen tè „oud" voor de meisjes. 
Overigens een heel aardig boek, met spannende 
momenten. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

VADER!... KOM TOCH 
door Gré van Tiel 

Aantal blz. 124; prijs gecartonneerd f 1,55; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: De vader van Wim en Josje werkt in 
Indonesië. Moeder is gestorven. De kinderen 
zijn in huis bij oom Niek en tante An. Tante 
sterft en later hertrouwt oom Niek niet de juf, 
die de huishouding bestiert, Dan moeten de kin-
deren naar oom Bertus en tante Neel, stijve, 
kinderloze mensen, die de kinderen slecht be-
grijpen. -Allerlei onaangenaamheden zijn het ge-
volg. Voor vader thuiskomt komt een grote 
verandering. Tante Nel gaat trouwen met vader 
en Wim en Josje krijgen een lieve moeder. 
Strekking: Een kind kan zich erg eenzaam voe-
len en niettegenstaande de beste bedoelingen, 
naak onbegrepen blijven. 
Conclusie: De hele familie heeft eigenlijk anti-
pathie tegen oom B. en tante N. Helaas stijven 
ze daarmee Wims verzet. Oom en tante leven 

ernstig en proberen de kinderen een goede gods-
dienstige opvoeding te geven. De „stijfheid" 
van oom` Bertus en tante Neel trekt de schrijf-
ster door in lange gebeden en langzaam zingen. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

TOEN TRIX 14 WAS, 
door Riet Chardon 

Aantal blz. 126; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,55; meisjesboek. 
Inhoud: Trix vertelt in dagboekvorm haar be-
levenissen van het laatste jaar op de 11.L.O., 
terwijl ze ook nog hulpdiensten voor haar zus 
verricht in een betrekking in de vacantie. 
Conclusie: Een boekje, dat oudere meisjes wel 
graag zullen lezen. Vooral zij, die de sfeer op 
een Ulo-school kennen. Het verhaal is vlot ge-
schreven. Mooi is de- bereidheid van Trix om 
voor haar zus in te springen. Jammer is dat de 
godsdienstige strekking zeer vlak is, daarom is 
het niet geschikt voor onze uitdeling op het 
Kerstfeest. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE MOLENS BIJ DE PLASSEN, 
• door P. Stouthamer 

Aantal blz. 144; 3e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,85; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Jaap woont met zijn zusje bij zijn groot-
vader en grootmoeder in. Jaap is een echte na-
tuurvriend. Grootvader sterft. Hij moet met 
grootmoeder de sluis en de twee molens verzor-
gen. Grootmoeder en Jaap worden het slacht-
offer van 'laaghartige bedriegerij. De sluis en 
één molen worden hen ontnomen. Armoede 
komt hun huis binnen. Eerst als Jaap zijn groot-
ste vijand het leven redt, wordt het onrecht her-
steld. 
Strekking: Het recht zegeviert over 't onrecht. 
Gebruik van Heer, ook Here. 
Conclusie: Een psychologisch verantwoord boek 
in goed verzorgde stijl. Godsdienstig goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

PANOKKO EN ZIJN VRIENDEN, 
door Anne de Vries 

Aantal blz. 124; prijs gebonden f 1,85; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Dit boek beschrijft het leven van de 
Indianen en hun in aanraking komen met negers 
en blanken. 
Strekking: Tonen van zeden en gewoonten van 
de Indianen. Zendingsgeschiedenis. 
Conclusie: Een boek, dat eigenlijk niet uit is, 
maar volgens de schrijver is er nog een deel: 
„Panokko en de wildernis". Met zeer veel ge-
noegen gelezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HERRIE-LET, 
door Nel Verschoor-v. d. Vlis 

Aantal blz. 153; 5e druk; prijs gebonden f 2,10; 
meisjesboek. 
Inhoud: Herrie-let is een vrolijk, flink en sym-
pathiek meisje. Ze gaat op de H.B.S. en heeft 
drie schoolvriendinnen. Ze vormen niet hun 
vieren een leuk stel. Door ziekte van haar va- 
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der moet Herrie-let van school af. Moedig aan-
vaardt ze dit lot, wetende dat God haar leven 
leidt. 
Strekking: Eigen wensen kunnen niet steeds vers 
vuld worden, maar we moeten bereid zijn een 
offer te brengen. 
Conclusie: Fris, leuk meisjesboek. Fijne strek-
king- Leeftijd 16 jaar en ouder. Het boek is 
echter te wijs voor onze leerlingen. Geschikt 
voor Ulo en H.B.S. Daarom als boek warm 
aanbevolen, maar als geschenk voor Z.S. niet 
aanbevolen. 

TUSSEN VRIEND EN VIJAND, 
door H. Westerink 

Aantal blz. 158; prijs gebonden f 2,10; jongens-
boek. 
Inhoud: Een verhaal dat speelt in 1585. De stad 
Elborch zit er moeilijk voor. Er komt een troep 
Staatse soldaten voor bescherming der stad. Spi-
onnen komen er natuurlijk in voor. Een jongen 
wordt gevangen genomen, maar weet zich te 
bevrijden. 

Strekking: Vaderlandse, geschiedenis. 
Conclusie: Een spannend boek. Vooral de jon-
gens zullen het graag lezen. Met heel veel ge-
noegen gelezen. • 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GERDIENTJE, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 182; 10e druk; prijs gebonden f 2.40; 
jongens- 	meisjesboek. 
Inhoud: Dit boek geeft de moeiten en zorgen 
van een gezin, dat tobben moet om rond te ko-
men en nog verdacht wordt van oneerlijkheid, 
maar dat uiteindelijk in eer hersteld wordt en 
een goede tijd tegemoet gaat. Het spreekt van 
haat en nijd, maar ook van Gods genade. 
Strekking: Algemeen christelijke strekking. 
'Gebruik van Heer. 
Conclusie: Al een oude bekende, maar steeds 
mooi en zeker graag gelezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

UITGAVEN VAN N.V. JAN HAAN TE GRONINGEN 
De catalogus was keurig op tijd. Ze bevat een 
flink aantal boeken voor jongens en meisjes en 
zeer gevarieerd in prijs. Naast tal van herdruk-
ken vinden we tal van nieuwe boeken. Ze zijn 
in de catalogus door een zwarte stip aangege-
ven. De boeken zijn keurig verzorgd, uitvoering 
en inhoud heel goed en de tekst rijk geïllus-
treerd. Met gebruikmaking van onderstaande 
boekbeoordelingen kan nu zonder veel moeite 
een goede keuze gemaakt worden. 

HOE LIESJE EN CLARI VRIENDINNEN 
WERDEN, door C. A. ter Heuvel-Meester 

Aantal blz. 16; prijs f 0,30; in slappe omslag; 
meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar. 
Inhoud: Er komt een nieuw meisje op school, 
Clari Bergsma. Eerst vindt ze alle meisjes uit de 
klas even aardig, maar tenslotte wordt Liesje 
haar „echte" vriendin, omdat deze haar uit het 
water redt. 
Strekking: De strekking is zeer zwak, misschien: 
„de echte vriendschap wordt geboren in de 
nood." 
Conclusie: Al te pretentieloos verhaaltje. 'Wei-
nig diepgang in 't christelijk element. Stijl brok-
kelig; hier en daar slordig. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HET MUISJE, door Han Lisse 
Aantal blz. 16; 4e druk; prijs f 0,30; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Cor, een jongen van 7 jaar, krijgt 5 
centen, omdat hij oude Bram geholpen heeft. 
Hij koopt daarvoor stilletjes twee muizen 
(snoep) en wil die op school onder het werk 
aam zijn vriendjes laten zien, die oude Bram 
niet wilden helpen. Door de kerstvertelling van 
de juf vindt hij zijn plan helemaal niet mooi 
meer. Thuis bidt zijn moeder met hem om een 
nieuw hartje. 
Conclusie: Een heel eenvoudig verhaaltic met  

een goede strekking. Ook kinderen hebben een 
zondig hart. Dit moeten zij jong leren, opdat zij 
vergeving zullen vragen en om een nieuw hart. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JAN EN ZIJN JUF, 
door J. Cnossen-Hoorntje 

Aantal blz. 22; prijs f 0,35; in slappe omslag; 
jongensboek. 
Inhoud: Jan, nog maar kort op school, kan het 
best vinden met zijn juf. Ze komt de boerderij 
bezoeken. Jan besluit haar 'n jong geitje te ge-
ven op haar verjaardag. Hij gaat 't zelf bren-
gen, maar ziet een prachtige vlinder, wil die 
vangen, verdwaalt, wordt moe, valt in slaap. 
De juf vindt 't geitje en oom vindt Jan en brengt 
hem thuis. 
Strekking4 Onnadenkendheid brengt in moeilijk-
heden. Ook kinderen kunnen en mogen hun zor-
gen heel eenvoudig aan de Heere voorleggen. 
Conclusie: Aardig verteld. Godsdienstig zéér 
eenvoudig. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

KERSTFEEST IN DE KERK 
door Coby Goedhart 

Aantal blz. 23; prijs f 0,35; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Nelleke neemt Kees mee naar de kerk. 
De deur is open, omdat de koster er nog iets 
in te doen heeft. De koster gaat weg en ze zijn 
opgesloten. Ze merken dat eerst niet;  omdat 
Nelleke met Kees Kerstfeest „viert", ze vertelt 
het verhaal, dat ze op school hoorde, maar als 
ze weg willen gaan, ontdekken ze opgesloten te 
zijn. Moeder vindt de twee kinderen. 
Strekking: Boze dingen verdienen straf, maar 
op Kerstfeest denken we aan de Zoon van 
God, die de straffen, die de mensen en kinderen 
verdiend hebben, zal dragen. Wie gelooft be-
hoeft niet bevreesd te zijn, dat God nog boos 
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op hem is. Gebruik van de kerstboom. 
Conclusie: Dit kinderverhaal is vlot geschreven, 
heeft echter de inhoud van de bijbelse bood-
schap maar oppervlakkig getroffen. Het is alle-
maal nogal ethisch. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

EEN MEISJE ZONDER NAAM 
door Jeanne Marie 

Aantal blz. 26; prijs f 0,40; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Een bijbels verhaal, waarin de geschie-
denis van Naman wordt verhaald. Het meisje 
zonder naam is de slavin uit Israël. 
Strekking: Bijb. Geschiedenis. 
Conclusie: Het verhaal is wel aardig verteld. 
Een beetje minder fantasie had wel gekund. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET BALLONNETJE EN DE POP, 
door Joh. Hidding 

Aantal blz. 30; prijs f 0,45; in slappe omslag; 
meisjesboek. 
Inhoud: Een ballon, die Fini op school, even-
als de andere kinderen, heeft opgelaten, brengt 

,briefwisseling tussen haar en Janny, die de 
ballon gevonden heeft ten koste van een nat 
pak en verlies van haar pop. Als Fini daarna 
bij Janny logeert, vinden ze de pop bij een ziek 
meisje, dat de pop mag houden. 
Strekking: Als je gezond bent, moet je afstand 
kunnen doen van je liefste speelgoed en dat aan 
een ziek kind kunnen schenken. Dan ben je zelf 
blij en de Heere is er blij over. 
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleinere 
kinderen; vlot geschreven, maar wat oppervlak-
kig, zoals bij het vluchten voor de onweersbui 
door beide meisjes. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HANS EN ALLERT, 
door Martha de Rover 

Aantal blz. 32; prijs f 0,45; in slappe omslag; 
jongensboek. 
Inhoud: Dit boekje vertelt de belevenissen van 
de vriendjes Hans en Allert. Eerst trapt een 
jongen Hans' brandglas stuk, wat een vecht-
partij en schoolblijven meebrengt. De oorzaak 
van het kwaad, Geert, komt er toch toe, alles 
eerlijk aan de bovenmeester te vertellen. Dan 
gaan Hans en Allert naar het bos om dieren 
voor Allerts terrarium te vangen, waarbij Al-
lert een gedwongen bad in de vijver neemt. Na 
een verhaal op school over Livingstone maken 
ze een ontdekkingsreis, sluipen stiekum op een 
Rijnaak en Hans valt in de rivier. Hij wordt 
gered, maar komt met een bezeerde voet in het 
ziekenhuis terecht. 
Strekking: Uit paedagogisch oogpunt wel goed. 
Gewezen wordt op het verkeerde van driftig 
worden. Wat we misdoen, moet ruiterlijk er-
kend worden. En als we verboden dingen doen, 
komt het verkeerd uit. 
Conclusie: Maar ondanks deze paedagogisch 
goede eigenschappen acht ik het boekje, wat 
het godsdienstig element betreft, te zwak. Een 
tegenwoordig veel voorkomend verschijnsel, zo- 

wel bij de Kerstboekjes voor de Zondagsschool 
als bij de leesboekjes voor onze chr. scholen. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE TWEELING VAN DE KOSTER, 
door R. de Groot 

Aantal blz. 38; prijs f 0,50; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Koos en Minie zijn de tweeling van een 
koster. Eens is Koos ondeugend en Minie is er 
getuige van: Hij beklimt de kansel, maar gooit 
't glas water voor de dominee om. 't Is juist 
voor de dienst. De gevolgen zijn tweeërlei: 
vrees en „straf-. 
Strekking: Wees nooit ongehoorzaam: kwaad 
straft zichzelf. Niet alleen alles aan mensen, 
maar ook aan de Heere vertellen en beide om 
vergeving vragen. 
Conclusie: Een vlot geschreven, aardig en on-
derwijzend boekje, dat onze kinderen wel wat 
te zeggen heeft. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET GEITJE VAN BERTUS, 
door H. S. van Mussendorp (H. Schouten f ) 
Aantal blz. 40; 2e druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j. 
Inhoud: Bertus, een jongen van 5 jaar, bidt om 
een geitje. Hij steelt een paar pruimen en durft 
dan niet meer om een geitje te bidden. Als hij 
jarig is, krijgt hij toch een geitje. Dat wordt ziek 
en sterft, maar Karel, de zoon van buurman, 
geeft hem zijn geitje. 
Strekking: Kindergebed om „gewone-  dingen, 
kinderzonde en berouw, gebedsverhoring op 
kinderlijke wijze verklaard. Liefde tot de dieren 
wordt bevorderd. 
Conclusie: Een mooi boekje, boeiend en leer-
zaam, van onze overleden secretaris, die spreekt 
nadat hij gestorven is. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HANS, door N. A. Heyligers 
Aantal blz. 48; 2e druk; prijs f 0,60; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Hans, de zoon van een weduwe, wordt 
veracht door de zoon van een notaris. Hoewel 
het vaak kookt in Hans, wint het gezegde van 
moeder het: Wreekt uzelve niet. De zoon van 
de notaris verongelukt en wordt door Hans ge-
holpen. Dit bezorgt Hans naast verzoening met 
de notaris-zoon, ook een baantje als jongste be-
diende op het kantoor van de notaris, terwijl de 
moeder van Hans het naaiwerk uit het notaris-
gezin mag doen. Dit brengt het gezin van de 
arme weduwe uit de nood. 
Strekking: Wreekt uzelve niet. 
Conclusie: Een goed verantwoord boekje. Met 
spanning door onze jongens gelezen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DRIEBEEK, door Joh. Elzen 
Aantal blz. 48; 2e druk; prijs f 0,60; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Adri mag logeren op een boerderij in 
Driebeek dicht bij de Duitse grens. Daar komt 
hij een smokkelaar op het spoor. Hij krijgt ech- 
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ter een ongeluk in het bos en wordt liefderijk 
opgenomen in het huisje van de moeder van 
Dries de smokkelaar. Deze heeft veel verdriet 
van haar zoon. Dries wordt gesnapt, maar 
loopt zijn straf mis door Adrie die er ook voor 
zorgt, dat Dries aangenomen wordt als knecht 
op de boerderij. 
Strekking: God verhoort het gebed van een 
moeder voor haar zoon, die op, 't verkeerde 
pad is. 
Conclusie: Boeiend, goede strekking. Leeftijd 
10-12 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN ZUSJE VOOR DRIE MAANDEN, 
door Wim Broos 

Aantal blz. 54; 3e druk; prijs f 0,65; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: De fam. Bergman neemt een Oosten-
rijks ondervoed meisje, Hilda, voor 3 maanden 
op. Het enige dochtertje, Marijke, kan het al 
spoedig niet meer hebben, dat zoveel aandacht 
aan Hilda wordt geschonken. Ze is jaloers. Als 
Hilda met Marijkes step speelt, geeft Marijke 
haar een duw. De val is zo ernstig, dat Hilda 
in een ziekenhuis moet opgenomen worden. Ma-
rijke komt tot inkeer en vraagt vergeving. 
Strekking: Hebt uw naaste lief als uzelf. 
Conclusie: Mooi verhaal met goede godsdien-
stige strekking. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ER WAREN ZEVEN KIPPETJES, 
door J. W. de Vries 

Aantal blz. 59; 2e druk; prijs f 0,85; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: „Oude Grietje" woont alleen. Bij haar 
oude huisje staat een oud kippenhok, waarin 7 
kippen. Jan, een jongetje van 5 jaar, woont 
vlak bij en komt vaak op bezoek. Helpt oude 
Grietje ook met boodschappen doen e.d. In een 
stormnacht waait het oude kippenhok om. De 
7 kippen weg. Jan zoekt ze stuk voor stuk op. 
Strekking: „Oude Grietje'', een gelovige vrouw. 
Ze weet zich veilig bij God. Ook in de storm-
nacht. 
Conclusie: Voor de peuters heel aardig verteld 
en boeiend. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

STOKKEN-STEVEN, 
door G. H. van Maren 

Aantal blz. 68; prijs gebonden f 1,10; jongens-
boek. 
Inhoud: Aaike en Huib plagen Stokken-Steven, 
een kreupele schoenmaker. Deze raakt zijn stok 
en een paar schoenen kwijt, die terecht komen 
op het landgoed van een rijke heer. Stokken-
Steven wordt van oneerlijkheid verdacht. Maar 
ook de jongens komen in moeilijkheden en van 
het ene kwaad in het andere. Na veel strijd en 
gebed ondernemen ze de zware tocht naar het 
landgoed. Alles komt goed en Stokken-Steven 
krijgt op 't landgoed de betrekking van tuinman. 
Strekking: God vergeeft ons, als wij tot Hem 
komen met belijdenis van schuld. 
Conclusie: Boeiend jongensverhaal. Goede 
strekking. Geschikt voor de leeftijd van 9-12 j. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE HUT IN DE GRIEND, 
door Piet Terlouw 

Aantal blz. 71; prijs gebonden f 1,25; jongens-
boek. 
Inhoud: Jan, de zoon van een veerman, speelt 
met zijn vriendjes „watergeusje" in de griend. 
Niemand mag hun hoofdkwartier, een hut, ver-
raden. Dirk, wordt als verrader uit de club ge-
stoten. Na een avontuur, waarbij o.a. een 
smokkelhandel ontdekt wordt, blijkt Dirk geen 
verrader te zijn en mag weer „geus-  worden. 
Strekking: Godsdienstige strekking. We moeten 
wachten tot de Heere helpt op Zijn tijd. 
Conclusie: Goed jongensboek voor jongens van 
10-14 jaar. Goede stijl. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

IK RIJ DE WERELD ROND! 
door To van Thiel 

Aantal blz. 75; prijs gebonden f 1,25; jongens- 
boek. 	• 
Inhoud: Een jongen wordt door een auto-onge-
luk invalide. Moet één been missen. Krijgt een 
kunstbeen. Voelt zich eerst minderwaardig. Hij 
wil ook geen medelijden. Door een goede aan-
pak wordt hij uit minderwaardigheidsgevoel ge-
tild. Zo komt hij tenslotte ook tot de overmoe-
dige uitroep: „Ik rij de wereld rond!" 
Strekking: Het leed van invalide kinderen wordt 
beschreven; maar ook de vreugde, die deze kin-
deren onder en met elkaar nog kunnen hebben 
Conclusie: Een origineel gegeven. Goed uitge-
werkt. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

VAN' VREEMDE VOLKEN, 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 80; prijs gecartonneerd f 1,30; jon-
gens- en meisjesboek. 
Inhoud: Een bundel van 12 verhalen, de zen-
ding betreffende. 
Strekking: Vooral de medische zending staat in 
het middelpunt. 
Conclusie: Verruiming van vertelstof. Ook wel 
geschikt voor uitdeling. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN EILAND WORDT VEROVERD, 
door M. C. Capelle 

Aantal blz. 88; prijs gebonden f 1,40; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Een zendeling „verovert" het eiland 
Soemba voor Christus. 
Strekking: Het geloof in de.Here Jezus Christus 
maakt waarlijk gelukkig. 
Conclusie: Een keurig zendingsverhaal. Leeftijd 
10 tot 14 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GIJZELAAR IN LONDEN, 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 90; prijs gebonden f 1,50; jongens-
boek. 
Inhoud: Twee Hollandse schippers maken in 
Londen kennis met twee Spanjaarden Pedro en 
Carlos. Deze proberen hen over te halen twee 
schepen met Spaanse soldaten naar Vlissingen 
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WOUTER HARMSEN, DE GEUZEN- 
JONGEN. IN DE DUINEN, 

door P. de Zeeuw J.Gzn. 
(bewerkt naar E. Gerdes) 

Aantal blz. 92; 2e druk; prijs gebonden f 1,50; 
jongensboek. 
Inhoud: De heer de Zeeuw heeft de boeken van 
Gerdes, in mijn jeugd veel en graag gelezen, 
opnieuw bewerkt, waardoor ze minder breed- 

• • e e ••• ot 	en zijn en ziLli ook makkelijker 
laten lezen. Dit is het eerste deeltje: In de dui-
nen. Het speelt in Kennemerland in de eerste 
jaren van de 80-jarige oorlog. Held van het 
verhaal is Wouter Harmsen, zoon van een Cal-
vinistisch prediker. Hij ziet zijn weg telkens ge-
kruist door de sluwe „Noortdorpse vos-, hand-
langer van de inquisitie en Spanjaard. We ont-
moeten Geuzenhopman R.uichaver en de halte-
prediker Jan Arendsz. Op 't laatst van dit boek-
je ontmoet Wouter zijn vader en grootvader, 
omtrent wier lot hij de bangste vermoedens had, 
maar die door de Heere in alle gevaren won-
derlijk bewaard zijn. 
Strekking: Wat is er in die tijd om da geloofs 
wil onzegbaar veel geleden. Dat moeten onze 
kinderen goed Weten. Duidelijk wordt de eis 
van Christus om onze vijanden lief te hebben 
in 't licht gesteld. Wouter brengt die eis in 
practijk. 
Conclusie: Naar mijn smaak — die van een 
volwassene — iets te geforceerd, wat avonturen 
en ontmoetingen betreft. Overigens zijn inhoud 
en strekking uitnemend. De ervaring heeft mij 
geleerd, dat onze jongens dol zijn op deze serie. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET BRUGWACHTERSHUISJE VAN 
LARUM, door J. F. Stulp 

Aantal blz. 126; prijs gecartonneerd f 1,75; 
jongensboek. 
Inhoud: De brugwachter en Lena zijn dochter 
krijgen een kleinzoon, een wees. Ruurd komt 
buiten zijn toedoen in zeer grote moeilijkheden. 
Hij wordt verdacht van beroving. Uit de school-
club wordt hij gestoten. Een moeilijke tijd voor 
Ruurd. Gelukkig komt alles goed. De werkelijke 
berovers worden gegrepen en Ruurd wordt 
weer in de club opgenomen en mag naar de 
H.B.S. 

Strekking: Gods leiding ook in het leven der 
jeugd. 
Conclusie: Een boeiend verhaal. De jongens 
zullen het zeker in één adem uitlezen. De gods-
dienstige tendenz had wel positiever kunnen zijn. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN WEEK VOL PRET, 
door C. M. v. d. Berg-Akkerman 

Aantal blz. 152; prijs gebonden f 3,25; meis-
jesboek. 
Inhoud: Een club meisjes gaat een week kam-
peren. Ze hebben veel pret, maar er zijn ook 
minder aardige momenten. 
Strekking: is moeilijk aan te geven. 
Conclusie: Een boek met vrolijke en soms ook 
minder prettige belevenissen van een club stads-
meisjes. Het godgclienstig element is zwak. De 
illustraties laten ons de meisjes zien in korte 
broekjes. Er staat in dit boek veel, waar wij-
bezwaar tegen hebben. Ook in verband hier-
mee luidt ons 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

PIET COURAGE, door H. Hoogeveen 
Aantal blz. 171; prijs gecartonneerd f 3,25; 
jongensboek. 
Inhoud: Dit boek uit Haan's bibliotheek voor 
de jeugd bes 
eeri domineeszoon, die gouverneur-generaal is 
geworden van Nieuw-Nederland, nl. Pieter 
Stuyvesant. 
Conclusie: Dit boek doet een stuk vaderlandse 
geschiedenis leven voor onze jongens. Wat een 
doorzettingsvermogen heeft het gekost om 
nieuw land te veroveren. Dit boek verplaatst 
ons in een heel andere tijd dan waarin we nu 
leven. Dit wordt nu bestempeld met het woord 
„kolonialisme'', waarvoor men niet zoveel goe-
de woorden over heeft. Het is goed, dat onze 
jeugd ook van deze tijd weet en het karakter 
kent en het godsdienstige leven van deze voor-
trekkers. Het is een goed boek voor de school-
bibliotheek. Voor de kerstuitdeling zullen waar-
schijnlijk over het algemeen andere boeken ge-
zocht worden. Het is overigens boeiend be-
schreven, de jongens zullen het graag lezen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE WIJDE, WIJDE WERELD, 
door Elisabeth Wetherell, 

bewerkt door P. de Zeeuw J.Gzn. 
Aantal blz. 184; prijs gebonden f 3,25; meis-
jesboek (Haan's bibliotheek voor de jeugd). 
Inhoud; Ellens ouders verlaten Amerika, we-
gens ziekte van haar moeder. Ze komt bij tante 
Fortuna, waar ze 't erg moeilijk heeft, maar ook 
goede vrienden vindt. Na verlies van moeder 
en vader komt ze in Schotland bij grootmoeder, 
tot haar „broer" Jan haar daar opzoekt en een 
paar jaar later met haar trouwt. 
Strekking: Het leven van een Schots meisje als 
wees in Amerika, haar strijd tegen slecht hu-
meur en openhartige meningsuitingen. 
Conclusie: Een echt ouderwets Engels-Ameri-
kaans boek, niet geschikt voor onze Z.S.kinde-
ren. Godsdienstig zeer oppervlakkig. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

te brengen om bij verrassing de stad in te ne-
men. Klaas Willemse, de ene schipper, deelt de 
zaak aan Prins Willem mee. Vijfduizend kro-
nen wil Mendoza, de Spaanse gezant, geven, 
maar dan moet de zoon van Klaas Willemse 
als gijzelaar ia Londen komen. De Prins raadt 
aan er in toe te stemmen. Hij zal er dan voor 
zorgen, dat Nicolaas weer ontvoerd wordt. Zo 
gaan twee schepen met Spaanse soldaten in de 
richting van Vlissingen, waar een Hollandse 
vloot op wacht ligt, terwijl Nicolaas bij Men-
doza ontvoerd wordt. 
Strekking: Wij moeten alle krachten inspannen, 
maar de zegen moet van boven komen. Vaderl. 
geschiedenis. 
Conclusie: Een vlot geschreven boek, dat de 
jongens  in één adem zullen willen uitlezen.  
Eindoorcl: warm aanbevolen. 
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KARIO, HET GELUKSKIND, 
door W. A. Bullema 

Aantal blz. 202; prijs gebonden f 3,25; jc -wens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Soekario, door de Kjai gelukskind ge-
noemd, slijt zijn dagen in de dessa. Vader koopt 
een vechthaan en weet er zoveel geld mee te 
verdienen, dat ze enige dagen bij grootvader 
kunnen logeren. Op de terugweg stort de dog-
car in een ravijn. Alleen Soekario en zijn zusje 
brengen er het leven af. Ze komen dan in een 
zendingshospitaal en als de Goede Herder dat 
kind in Zijn armen genomen heeft, dan zal het 
heus zijn: Soekario, gelukskind. 
Strekking: Het ware geluk ligt in het deel heb-
ben aan de Here Jezus. Zendingsverhaal. 
Conclusie: Een aardig boek, dat heel wat laat 
zien van het leven in de dessa. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HOTSE HIDDES, 
door Sibe van Aangium 

Aantal blz. 211; 4e druk; prijs gebonden f 3,25; 
jongensboek. 
Inhoud: Hotse Hiddes heeft kennis aan een 
meisje, dat de nije leer is toegedaan, zij wordt 
gevangen en op de brandstapel terechtgesteld. 
Daar zweert hij „bloedwraak-  aan alle Span-
jaarden en Roomse kerkdienaars. Hij organi-
seert een bende in Friesland en onderneemt 
daarmee strooptochten op kloosters e.d., het-
geen veel bloed doet vloeien. Tenslotte ont-
snapt hij ter nauwernood aan de dood en wordt 
verpleegd bij de ouders van een priester, die 
hij heeft gedood. Dit verandert hem, hij sluit 
zich aan bij de Prins van Oranje. 
Strekking: Wreekt uzelve niet. Niet door 
kracht, noch door geweld, maar door Mijn 
Geest, enz. Strijdt geen onwettige vrijbuiters-
strijd. 't Boek laat zien, hoe reeds in het hart 
van de Roomse kerk 't ware geloof bij velen 
sluimert. 
Conclusie: Een goed boek voor onze jongens, 
met grote spanning geschreven. Veel waarde- 

ring. 't Brengt onze Vaderlandse (Kerk)geschie-
denis uit vroeger dagen nog eens dichtbij. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE VRIJBUITER, 
door Sibe van Aangium 

Aantal blz. 205; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 3,25; jongensboek. 
Inhoud: Hotse Hiddes (bekend uit 't eerste boek 
van de trilogie, waartoe dit boek behoort) krijgt 
een nieuw, eigen schip. Daar doet hij de Span-
jaarden afbreuk mee zoveel hij kan: In die strijd 
zoekt hij rechtvaardig en eerlijk te handelen als 
vrucht van genade. 
Strekking: De duistere macht van de Roomse 
kerk was zeer groot en gemeen. Het ligt in de 
mens Van nature om met gelijke munt te be-
talen, maar Gods genade verandert de mens tot 
een strijder in 's Heeren kracht en in gehoor-
zaamheid aan Gods gebod. 
Conclusie: Een uitgesproken prachtig en goed 
boek voor onze jongens. 't Is wel nodig, dat 
ook het eerste boek van de trilogie bekend is: 
dan kan 't nog meer gewaardeerd worden. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE WATERGEUS, 
door Sibe van Aangium 

Aantal blz. 240; 2e druk; prijs gebonden f 3,25; 
jongensboek. 
Inhoud: Derde boek van een trilogie. Hotse 
Hiddes strijdt met de Watergeuzen tegen de 
Spanjaá'rden. Hij berooft een klooster, de op-
brengst is bestemd om de strijd tegen Spanje te 
bekostigen. Zijn optreden steekt gunstig af bij 
dat van vele andere Geuzen. 
Strekking: Gods geboden moeten we betrachten, 
ook in oorlogstijd. Geen nodeloos bloedvergie-
ten. 
Conclusie: Het leven van de Watergeuzen 
wordt boeiend beschreven. Jammer, dat de il-
lustraties niet helemaal overeenstemmen met het 
verhaal! 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

UITGAVEN VAN N.V. W . D. MEINEMA TE DELFT 
De catalogus bevat een verassend rijke collectie 
jeugdboeken. Voortreffelijk van inhoud, in uit-
voering en laag in prijs. Mooie boeken, innerlijk 
en uiterlijk. Ze veroveren in enkele ogenblik-
ken het kinderhart. Groot zijn de prestaties van 
de auteurs. Ze willen het kind een prettige en 
leerzame ontspanning verschaffen en het ook 
vertellen van een leven rijk in God. Voorts be-
vat de catalogus een bundel kerstvertellingen, 
een aantal beloningskaartjes (tekstkaartjes), bij-
belse platen, kaarten voor zieken en jarigen, 
kerstzegels, diploma's, opdrachtblaadjes, kerst-
declamatoria, blaadjes met kerstliederen, enz. 
Het geheel is rijk van inhoud. 

DE GLAZEN STUITER, 
door Liesbeth Lems 

Aantal blz. 16; 2e druk; prijs f 0,25; in slappe 
omslag; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Jos, een kleine boy van 6 jaar, steelt  

een glazen stuiter uit de winkel van Wims va-
der. Dat beneemt hem alle gemoedsrust en blijd-
schap. De stuiter zakt door een gat in zijn zak. 
's Nachts gaat hij in pyama op zoek, schrikt 
voor de poes en vliegt gillend in mama's armen. 
Hij belijdt z'n kwaad en bidt om vergeving. 
Strekking: Hoe een kleine jongen bezwijkt voor 
de verleiding, zijn rust verliest en tot schuld-
belijdenis komt. 
Conclusie: Een eenvoudig, aardig boekje voor 
de kleintjes. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET FIETSJE BIJ DE KERK, 
door M. Th. Baas-van den Berg 

Aantal blz. 16; prijs f 0,25; in slappe omslag; 
meisjesboek. 
Inhoud: Voor haar verjaardag krijgt Jikke-
mientje een fiets. Als zij de kerkdeuren open 
ziet staan, gooit zij haar fietsje in een bos en 
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gaat de kerk binnen. Intussen gaat de koster 
zonder haar opgemerkt te hebben• weg en sluit 
de deuren. Grote onrust bij haar ouders (haar 
vader is dominee). Tenslotte wordt zij gevon-
den. 
Strekking: Onbedachtzaamheid is de oorzaak 
van veel tranen. Ditmaal zonder ernstige gevol-
gen. Godsdienstige strekking matig. Gebruik van 
Heer. 
Conclusie: Een eenvoudig gegeven aardig ver-
teld voor de kleintjes. Goed geschetst het vol-
komen in de omgeving omgaan van een kind en 
de ernstige ongerustheid der ouders. Vrij op-
pervlakkig en nogal veel gebruikt thema. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET GAT BIJ DE SPOORLIJN, 
door J. Schoute 

Aanta Ilbz. 20; 2e druk; prijs f 0,30; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Twee jongens gaan paddestoelen zoe-
ken. Arie valt in het gat bij de spoorlijn. Henk 
ging het hondje zoeken, maar vindt Arie niet 
meer terug. Ook vader met een buurman kun-
nen hem niet vinden: Op het politiebureau 
wordt even na het aangeven van de vermissing 
melding gemaakt, dat er een jongen gevonden 
is. 
Conclusie: Het is een klein boekje. Voor de 
kleintjes is het niet zo gemakkelijk om een goed 
kerstboekje te schrijven. Maar dit boekje maakt 
een vlakke indruk. Het gaat eigenlijk zo gewoon 
toe,. de schrijver weet de spanning niet uit te 
beelden, die de vermissing van een kind toch 
zeker met zich brengt. Ook godsdienstig bevre-
digt het niet bijzonder. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

WIM, door A. van Vliet-Ligthart Schenk 
Aantal blz. 20; Se druk; prijs f 0,30; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 
jaar, in lettergrepen verdeeld. 
Inhoud: Wim is een enig kind. Hij bidt om een 
broertje of zusje. Als moeder even weg is, gaat 
hij in de kamer voetballen en breekt dan een 
nieuwe verjaardagskop voor pa. Hij lijmt het 
oor er weer aan, maar 's avonds valt 't kopje uit 
vaders handen. Wim vertelt dan alles. Hij bidt 
om vergeving. Een poosje later is het Kerst-
feest, dat Wim bij z'n grootouders viert. Thuis 
wordt een zusje geboren. 
Strekking: Eenvoudig kindergebedje; zonde en 
vergiffenis, gebedsverhoring worden kinderlijk 
verteld. 
Conclusie: Een goed boekje voor de kleintjes. 
Het handige onzichtbaar lijmen door een vijf-
jarig jongetje doet wel wat vreemd aan. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JANBAAS EN DE BEER, 
door J. E. Niemeijer 

Aantal blz. 24; 2e druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 j. 
Inhoud: Janbaas, 3 jaar, wil nooit stout zijn. 
Moe maakt een houtje-touwtje-jasje voor z'n 
beer. Hij speelt verstoppertje en werpt de beer 
met gesloten ogen weg. Jaap, die de vuilnis-
emmers nasnuffelt, vindt de beer op de weg en 

geeft hem aan z'n zieke broertje. Jan bidt om de 
beer en papa informeert bij Jaap. Zo komt de 
beer terug. En Jaap krijgt kippen. 
Strekking: Een eenvoudig kinderverhaaltje met 
als strekking: „Werp ook de kleine kinderzorgen 
op Hem." De hulp van vader aan Jaap en z'n 
broertje kan paedagogisch werken. 
Conclusie: Doet wat zoetsappig aan: „Janbaas 
wil altijd lief zijn" (3 jaar!). „De Here Jezus 
(niet God) is heel lief en heel goed." De prin-
cipiële dingen konden pittiger gezegd. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

VAN MAKS EN DE TOVERSCHAAR, 
door Rie Smaal-Meeldijk 

Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Maks is 't zoontje van de kapper. Sa-
men met z'n zusje Marietje dringt hij in een on-
bewaakt ogenblik door in de knipkamer van z'n 
vader. Tommie, de hond, wordt geknipt, ,en 
Tips, de poes, ingezeept. Dan komt moeder en... 
Strekking: Een blik in het gezinsleven van de 
kapper: Leer al vroeg je knieën buigen en de 
Heere om vergeving vragen. Dan is 't pas goed. 
Conclusie: Een niet geheel bevredigend verhaal, 
dat niet beantwoordt aan de titel. Bovendien, 
de strekking is overigens niet slecht. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

TOCH KERSTFEEST VOOR JAAPJE 
door Ina de Vries-v. d. Lichte 

Aantal blz. 24; prijs f 0,35; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Jaapje heeft met een sneeuwbal naar 
Kromme Sientje gegooid. Ze is gevallen. Jaapje 
moet een kerstbrood voor moeder naar tante 
Sientje brengen, maar durft niet en zet het op 
de stoep neer. Jaapje belijdt 's avonds zijn ver-
keerdheid en gaat de volgende dag naar tante 
Sientje. 
Strekking: Als we onze zonden belijden, wil de 
Here Jezus ze vergeven. 
Conclusie: Een niet onaardig boekje voor de 
kleintjes. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE BOTTER VAN KEES 
door Jeanette van Beilen 

Aantal blz. 32; prijs f 0,45; in slappe omslag; 
jongensboek. 
Inhoud: Oom Teun maakt een botter voor Kees 
van een klomp. Kees speelt er heerlijk mee. Dan 
verkoopt hij zijn scheepje aan een Canadese 
heer, die het visserseiland bezoekt. Voor het 
geld koopt Kees een fles eau de Cologne voor 
moeder, die zo ziek is. Eerst is oom Teun boos, 
maar dan maakt hij een andere botter voor 
Kees, als hij de ware toedracht hoort. 
Strekking: Wees een zegen. Doe wat je kunt om 
anderen te helpen, ook als het je zelf wat kost. 
God kan ook op zee bewaren. Hij waakt. 
Conclusie: Een vlot verteld, onopgesmukt en 
prettig leesbaar verhaaltje, dat gunstig afsteekt 
bij veel, dat uit allerlei bij elkaar gehaalde on-
waarschijnlijkheden bestaat en die men onze 
kinderen wil laten lezen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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HET IS EEN GEHEIMPJE, 
door A. van Vliet-Ligthart Schenk 

Aantal blz. 32; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Joke maakt voor haar zieke moeder een 
mooie tekening, maar verliest die. Uit school 
neemt ze stilletjes kleurtjes mee om thuis te 
tekenen. Moeder vertelt Joke, dat ze een broer-
tje of zusje krijgt: het geheimpje. Een knikker, 
bij vergissing in 't collectezakje gestopt, brengt 
heel wat beroering. De onderwijzer maakt alles 
in orde. Later is moeder weer ziek, als Joke uit 
school komt is een tweeling geboren. 
Strekking: Godsdienstige strekking goed. 
Conclusie: Aardig, vlot verhaal. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

OM EEN IJSJE, 
door H. Henszen-Veenland 

Aantal blz. 32; prijs f 0,45; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Jaap heeft het warm, maar krijgt van 
moeder dit keer geen ijsje. Marijke krijgt van 
oma een stuiver om een ijsco te kopen. Jan 
vraagt een lik, maar neemt Marijkes hele ijsco 
af. Een onderwijzer en moeder wijzen Jaap er 
op, dat hij gestolen heeft. Hij heeft spijt en 
maakt het met Marijke goed. 
Strekking: Diefstal is zonde. Godsdienstige ele-
ment zwak. Van echt berouw is geen sprake. 
Gebruik van Here en kerstboom. 
Conclusie: Wat oppervlakkig. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

LIESJE EN TINEKE, 
door A. van Vliet-Lig thart Schenk 

Aantal 'blz. 39; 3e druk; prijs f 0,55; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Tineke korst met moeder bij haar nicht-
je Liesje logeren. Ze lopen te ver weg en ver-
dwalen. Een agent vindt ze. Als ze een volgend 
maal naar de speeltuin gaan valt Tineke van de 
schommel en moet in bed blijven. Haar moeder 
gaat alleen terug. Als Liesje naar school moet 
houdt ze zich ziek. Alles komt uit. Ze belijdt 
haar kwaad en ontvangt vergeving. 
Strekking: God straft het kwade, maar wil na 
waar berouw vergeving schenken. 
Conclusie: Een eenvoudig kinderverhaaltje. 
Aardig voor de kleintjes. Nog wat meer nadruk 
op de zonde en haar gevolgen was op zijn plaats 
geweest. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

FEMMIE'S BELOFTE, door H. Hoogeveen 
Aantal blz. 40; 2e druk; prijs f 0,55; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Een levenslustig kind, die Femmie. Een 
kind, dat telkens in conflict komt met haar be-
lofte: gehoorzaam te zijn. 
Strekking: Godsdienstige strekking goed. Op het 
kwaad volgt de straf, maar ook vergeving op 
het berouw. Gebedsleven wordt gekend en be-
oefend. Gebruik van Here. 
Conclusie: Tweestrijd goed beschreven. „Niet 
blijven liggen in de zonde-. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

NIET LANGER ALLEEN, 
door J. L. Schoolland 

Aantal blz. 46; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 0,80; jongensboek. 
Inhoud: Henk is enige zoon. Zijn oom neemt 
hem mee in de auto, een ongeluk vindt plaats 
en Henk komt in 't ziekenhuis. Daar komt ook 
eenjongetje, dat door de watersnood geen thuis 
meer heeft. Als er plaatsgebrek komt in 't zie-
kenhuis, wordt de jongen bij Henk thuisgebracht 
en zo krijgt Henk toch ook een broertje. Nu is 
hij niet langer alleen, zoals voorheen ('t geen 
hem hinderde). Dit maakt Henk blij, hij is be-
reid zijn egoïsme af te leren en alles nu te delen 
met het nieuwe broertje. 
Strekking: Een leven, waarin alles gedeeld 
wordt met anderen, is„meer waard dan een le-
ven in overvloed alleen. Dit geeft geen be-
vrediging. Gebruik van Heer slechts een enkele 
keer in de voorlezing door de ziekenhuisver-
pleegster uit de jeugdbijbel. 
Conclusie: Bezwaar: iedereen is vrijwel kind 
Gods. Dit bezwaar komt slechts zelden tot 
uiting. Toch juist een niet te verwaarlozen be-
zwaar. 

VAN KOOS EN TIES EN PEER'S VERLIES 
door A. van Hartingsveldt 

Aantal blz. 45; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 0,80; jongensboek. 
Inhoud: Koos en Ties moeten een pan soep naar 
een nicht brengen. Onderweg vinden ze een 
portemonnaie, verloren door Peer, de manden-
maker. Aanvankelijk willen ze de goede weg be-
wandelen en de portemonnaie aangeven, maar 
uiteindelijk kopen ze wat voor 't geld, dat er in 
zit. Uiteindelijk berouw. 
Strekking: Helpt elkander zoveel mogelijk; laat 
je nergens door van 't goede pad brengen, al 
geeft 't verwikkelingen. Gestolen goed gedijt 
niet, maakt onrustig.. Daarom de zonden erken-
nen en om vergeving vragen. 
Conclusie: Een aardig jongensboek, dat ons laat 
zien, wat er zoal in een kinderhart kan omgaan, 
Het laat ons de goede weg voor 't kind duide-
lijk zien: 't kwade vlieden en het goede belijden. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

AVONTUUR IN DE STORM, 
door Elja Vlas 

Aantal blz. 45; prijs gecartonneerd f 0,80; jon-
gens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar. 
Inhoud: Joop en Ruurd brengen het mooie kerst-
rapport bij Wiek, die al maanden aan t.b.c. ligt. 
Vol medelijden beloven ze 't oude buurvrouwtje 
hem wat voor Kerstfeest te brengen. Ze zagen 
in 't bos een boompje om, de boswachter grijpt 
ze, sluit ze een poos op, maar brengt ze dan, 
door tussenkomst van z'n vrouw, met de truck 
naar huis. Ze tuigen het kerstboompje op en 
vieren bij Wiek zijn laatste Kerstfeest met de 
zingende meisjes van het kerstspel. 
Strekking: Hoe 2 jongens stelen met een goed 
doel en hoe Wiek rust vindt van de angst voor 
de dood. Gebruik van Heer en kerstboom. 
Conclusie: Het feestelijke van het geven had 
weggenomen moeten zijn door de wijze, waarop 
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W at een verrassend rijke collectie jeugdboeken biedt 
U de nieuwe catalogus! Voortreffelijk van inhoud, 

weergaloos in uitvoering en onbegrijpelijk laag in prijs. 

Juwelen van boeken, innerlijk en uiterlijk. Schrijvers; 
talent, smaak en charme wedijveren om 't kinderhart 
te veroveren. 

MEINEMA'S 

JEUGDBOEKEN 

artoizehthaggen 

Onovertroffen in prestaties van de auteurs. Ze willen 
't kind een prettige en leerzame ontspanning verschaf-
fen en het ook vertellen van een leven rijk in God. 

Onovertroffen in de vorm waarin deze lectuur wordt 
voorgezet: kloeke, opvallend goed geïllustreerde boeken. 

Onovertroffen, ook als men let op de prestatie om zulke 
boeken voor zo'n billijke prijs verkrijgbaar te stellen. 

Doe nu vlug Uw keus (uit 170 titels) en bestel royaal. 
U bent er dan zeker van niet achter 't net te vissen. 

Catalogus gratis verkrijgbaar 

N.V. W. D. MEINEM A - DELFT 
Hippolytusbuurt 4 	Telefoon 01730-24771* — Giro 1850 

Alle boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en bij de uitgeefster 
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de boom verkregen was. De sfeer van kerst-
boom, kerstspel, gevleugelde „engeltjes", die 
kerstversjes zingen, achten we niet geschikt 
voor onze Z.S.kinderen. Jammer, dat stotteren-
de kinderen worden nagebootst (blz. 27). Wie-
ke moet „dood gaan" (blz. 35). Niet fijn uitge-
drukt. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

JAN VERMEER, door D. v. d. Stoep 
Aantal blz. 48; 7e druk; prijs f 0,65; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Jan Vermeer gooit een ruit in bij boer 
Bakker en verwondt daardoor een baby. Hij 
raakt vreselijk in moeilijkheden. Overvallen 
door een onweer belooft hij God, dat hij alles 
zal vertellen. Boer Bakker krijgt bijna een on-
geluk, Jan Vermeer weet het te voorkomen, 
maar krijgt daardoor zelf een hersenschudding. 
Als hij weer bijkomt, valt het hem niet moeilijk 
aan boer Bakker zijn schuld te bekennen. 
Strekking: Wie zijn kwaad verzwijgt, komt 
daardoor in groter moeilijkheden. 
Conclusie: Boeiend, goede strekking. Geschikt 
voor de leeftijd van 8-10 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET VAT MET DE RODE RAND, 
door Wieland Wouters 

Aantal blz. 48; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 0,80; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Berends vindt in een sloot een leeg ben-
zinevat, dat later van diefstal afkomstig blijkt 
te zijn. Hij komt in moeilijkheden, wanneer Wim 
van de molenaar, in een ruzie met Dries Be-
rends, diens vader van diefstal beschuldigt. Ten-
slotte komt Berends onschuld uit en heeft dit 
zelfs goede gevolgen. 
Conclusie: Een verhaal voor kinderen van on-
geveer 10 jaar. Met graagte zullen de kinderen 
dit lezen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE KASRUIT, door Annie Sanders 
Aantal blz. 51; nieuwe herdruk; prijs gebonden 
f 0,90; jongensboek. 
Inhoud: Kobus Brunsink, twee neefjes en een 
vriendje gaan met de bal spelen in de buurt van 
een kwekerij, totdat er een glasruit wordt inge-
gooid. De ene leugen stapelt zich op de andere, 
totdat Kobus 't niet meer uit kan houden en alles 
vertelt, 't eerst aan z'n moeder. 
Strekking: 't Verschil tussen christelijke en 
openbare school èn een christelijke en niet-chr. 
opvoeding. Wie in zonden valt, moet daar niet 
in blijven liggen, maar oprecht belijdenis ervan 
doen. 
Conclusie: Soms ietwat gezocht, maar over 't 
geheel een goed en aanbevelenswaardig boekje. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

KLEINE SIMON, door ,Jeannette van Beilen 
Aantal blz. 60; prijs gecartonneerd f 1,—; jon-
gens- en meisjesboek. 
Inhoud: Kleine Simon wil eens groot zijn. Hij 
vindt het zo erg, dat ze hem als klein behande-
len. Voor moeders verjaardag koopt hij een 

kopje. Dit was een avontuurlijke onderneming. 
Maar het ergste was, dat het kopje-  in een• tas 
van een vreemde mevrouw bleef zitten, die ge-
holpen heeft bij het kopen. Toch komt alles op 
moeders verjaardag terecht. 
Conclusie: Een heel aardig verhaaltje, dat de 
kinderen graag zullen lezen. De karakterbe-
schrijving is goed en het godsdienstig element 
ontbreekt niet. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE STRIJDERS VAN SMYRNA, 
door H. te Merwe 

Aantal blz. 60; 4e druk; prijs gebonden f 1,—; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Te Merwe heeft zijn stof voor dit ver-
haal ontleend aan de Christenvervolging te 
Smyrna in het jaar 162. Hij vertelt van de toe-
nemende verbittering van de heidenen tegen de 
Christenen. Germanicus en nog een paar leden 
der Christengemeente worden gevangen geno-
men. Tijdens het verhoOr blijven ze standvastig 
en straks warden ze voor de wilde dieren ge-
worpen. Quintus zoekt de marteldood, maar... 
verloochent de Heiland. Polycarpus, de grijze 
bisschop, heeft de stad verlaten, maar wordt op 
aandringen van het volk opgespoord en sterft 
blijmoedig de marteldood in de vlammen. 
Strekking: Helder komt uit de geloofsmoed van 
deze „Strijders van Smyrna", die getrouw zijn 
tot in de dood. Contrasterend daarmee is de 
figuur van Quintus, die op eigen kracht steunt 
en in de ure van beproeving bezwijkt. 
Conclusie: Historisch verantwoord. En die his-
torie is boeiend genoeg, om zonder veel entou-
rage, de aandacht te spannen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DONKERE DAGEN IN 'T VEENLAND, 
door Jan van Groningen 

Aantal blz. 61; 3e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,—; jongensboek. 
Inhoud: Ate's moeder sterft en tante Aaf komt 
in de huishouding. Met haar kan Ate het niet 
vinden. Dit geeft botsingen. Ate loopt weg, be-
lijdt schuld. Doch het hele gezin is blij als tante 
Aaf vertrekt en tante Riek, de zuster van moe-
der, komt. 
Strekking: God zorgt, als wij al onze bekom-
mernissen op Hem mogen werpen. 
Conclusie: Een fijn boek heeft J. v. G. geschre-
ven. De jongens zullen er zeker met graagte uit 
lezen. Godsdienstig goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GELUKSLAND, door Annie Vreeland 
Aantal blz. 62; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,—; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Door een ongeval komt armoede in het 
gezin Slijper. De kinderen fantaseren een ge-
luksland, waar overvloed is en geluk. Nieuwe 
overburen, echte Christenen, zijn een zegen 
voor heel de buurt. Zij getuigen van een ander 
geluksland, niet van deze aarde, maar bestemd 
voor hen, die de Heere Jezus als hun Heiland 
leren kennen. 
Strekking: Zoekt de dingen, die boven zijn. 
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Conclusie: De genezing van Slijper, lichamelijk 
en geestelijk, aardig beschreven, misschien iets 
gewild. Boekje voor kinderen van 8-12 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE SCHADE MOET VERGOED WORDEN, 
door Bastiaan Schaap 

Aantal blz. 62; prijs gebonden f 1,—; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Nanno heeft met een bal van een paar 
kleine jongens een ruit ingetrapt. Niemand heeft 
dit verder gezien en de beide jongens krijgen de 
schuld en zullen de schade moeten vergoeden. 
Na een moeilijke strijd bekent Nanno en offert 
er zijn kampeergeld voor op. 
Strekking: We moeten niet alleen hoorders, 
maar ook daders van Gods Woord zijn. 
Conclusie: Een niet onaardig verteld verhaal. 
Het heeft opvoedkundige waarde. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

TOM GING TOCH!, door G. H. van Maren 
Aantal blz. 70j prijs gecartonneerd f 1,05; jon-
gensboek. 
Inhoud: Tom gaat tegen het gebod van zijn ou-
ders in toch naar de kermis, terwijl hij op moet 
passen bij zijn zieke zusje. Het gaat van kwaad 
tot erger. Hij verliest een gulden, die hij later 
gaat zoeken in storm en regen, zonder hem te 
vinden en dan radeloos wordt. Tom wordt ge-
vonden en weer thuis gebracht, waar hij alles 
opbiecht. 
Conclusie: Het is een boeiend geschreven boek-
je, waarin de zonde en haar gevolgen getekend 
worden in wat Tom meemaakt. Op een eenvou-
dige wijze wordt dan ook verteld van de inkeer 
van Tom, waardoor alles weer anders wordt en 
Tom leert danken voor Gods bewaring. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

OP LINDENOORD, door Carla 
Aantal blz. 70; 13e druk; prijs gebonden f 1,05; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Wat hebben ze het fijn bij oom en tan-
te op „Lindenoord", de kinderen van Ds Hoog-
vliet. Daar is ook een Oostenrijks meisje, Clara, 
het dochtertje van een Oostenrijks predikant. 
Armoe werd er geleden in de Oostenrijkse pre-
dikantsgezinnen. Clara is dol-gelukkig op Lin-
denoord, maar vergeet toch haar vader en moe-
der niet. Wat is het heerlijk voor haar, als ook 
haar ouders een poosje op Lindenoord mogen 
logeren. 
Strekking: „Voor zoveel gij dit een van Mijn 
minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dit Mij 
gedaan." 
Conclusie: Mooi verhaal, boeiend verteld, goede 
strekking. Leeftijd 10 tot 14 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WOONWAGENS IN HET DORP, 
door J. J. Frinsel 

Aantal blz. 73; 2e druk; prijs gebonden f 1,—; 
jongensboek. 
Inhoud: Peter is een ouderloze jongen bij een 
oom in een woonwagen. Door „Malle Japie", 
die in het dorp voor een zonderling wordt ge- 

houden, komt Peter in aanraking met het evan-
gelie. Als Peters oom in de gevangenis terecht 
komt, neemt Japie de jongen tijdelijk in zijn huis. 
Daar leert Peter veel, want Japie leeft als een 
echt christen. 
Strekking: Malle Japie is de sympathieke figuur, 
die onder alle omstandigheden, ook als hij ge-
plaagd wordt, op Christus ziet en van Hem ook 
alles verwacht. 
Conclusie: Voor jongens van 9-42 jaar een 
goed boek. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MARGJE WIL EEN FIETS, 
door G. Mulder 

Aantal blz. 75; 6e druk; prijs gebonden f 1,10; 
meisjesboek. 
Inhoud: Als ze van school is, komt Margje als 
kleine meid op een boerderij. Ze wil graag net 
als de anderen, een fiets hebben. Ze spaart er 
voor, maar haar ouders zijn er tegen, want ze 
moet eerst een nieuwe mantel hebben. Toch 
koopt ze een tweedehands fiets. Vader en moe-
der willen echter niet hebben, dat ze de fiets 
houdt. Nu gaat Margje er vandoor. Haar ouders 
staan doodsangsten uit. Maar gelukkig, ze wordt 
gevonden en ze belijdt haar kwaad. Op de fiets 
moet ze echter nog een poos wachten. 
Strekking: Eigen zin doordrijven tegen de wil 
van de ouders is zonde. 
Conclusie: Mooi verhaal met goede strekking. 
Het gegeven is echter wat uit de tijd. Dat een 
6e druk nodig is, bewijst echter wel, dat het 
verhaal het nog goed doet. Leeftijd 10-14 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

'T GEHEIM VAN ZIJN VIJAND, 
door G. H. van Maren 

Aantal blz. 85; prijs gecartonneerd f 1,15; jon-
gensboek. 
Inhoud: Paultje heeft veel last van Toon, die 
hem plaagt en scheldt. Koen beschermt Paul. 
Ze worden vrienden. Ze bezoeken Dorus de 
Zwerver, horen van mijnheer Duynstee het ver-
haal van een roofridder en krijgen verlof om in 
het bos te spelen. Toon wordt verdacht van 
diefstal, later blijkt hij onschuldig. Toon en Paul 
worden vrienden. 
Strekking: We moeten onze vijand liefhebben 
en niet te gauw kwaad denken van hen, die ons 
niet sympathiek zijn, want dan kunnen we ons 
deerlijk vergissen. 
Conclusie: Aardig boekje voor onze 9- tot 11-
jarigen. Het biedt een vrij grote verscheiden-
heid van voorvallen en avonturen, waardoor 
de aandacht gespannen blijft. Het hoort wel in 
onze kring thuis. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

WRAAK IN BATAKLAND, 
door M. C. Capelle 

Aantal blz. 85; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,15; jongens- en meisjesboek, lft. 10-14 j. 
Inhoud: Eerst de afgrijselijke moord op twee 
zendelingen in Batakland. De jeugd van Nom-
mensen op een Duits waddeneiland, z'n begeer-
te om zendeling te worden. Dan zijn moeizaam 
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werken gedurende 50 jaar onder de vijandige 
Bataks, die hij door liefde overwon. 
Strekking: Een prachtig zendingsverhaal met 'n 
rake titel: tweeledig, nl. de wraakvan de hei-
den èn de „wraak" van de christen. De eerste 
blz. van het boekje is haast tè bloeddorstig 
voor gevoelige kinderen. 
Conclusie: Ter opleving der zendingsliefde, tot 
kennis van de angsten der heidenwereld, de 
moeiten en opofferingen der zendelingen, de al-
macht Gods over schijnbaar onoverwinnelijke 
machten, is dit een prachtig boekje. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE SCHOUT VAN SOLOTHURN 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 92; prijs  gecartonneerd f 1,20; jon-
gens- en meisjesboek. 
Inhoud: Vervolg op: De schrijnwerker van Zii-
rich. Reformatietijd in Zwitserland na Zwingli. 
Strijd tussen Prot. en R.K. in Solothurn. De 
kast van Zwingli wordt verkocht aan Wengi, 
de schout, een „rechtschapen" Katholiek, die 
veel Prot, vrienden heeft. Gallman, de schrijn-
werker, neemt actief deel aan de strijd te Solo-
thurn. De Prot. besluiten Solothurn te verlaten. 
Strekking: Aardig verhaal uit de Kerkgeschiede-
nis, berustend op historische gegevens. Gebruik 
van Here. 
Conclusie: Goed boek, levendig beschreven. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE WATERVAL, 
door M. van Nuis-Zuidema 

Aantal blz. 92; prijs gebonden f 1,20; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Arco, een hotelhouderszoontje, brengt 
zijn vacantie door in de bergen in een gezin, 
waar hij in kennis wordt gebracht met de Bijbel. 
Strekking: Algemeen christelijk. 
Conclusie: Er zit niet zoveel spanning in; toch 
wel een aantrekkelijk boek. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE KLEINE BRANDSTICHTER, 
door M. C. Capelle 

Aantal blz. 92; prijs gebonden f 1,20; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Kaoemhoel komt met zijn vriendje 
Rondja op een zendingsschool, doch daar bevalt 
riet hem helemaal niet. Hij steekt de zendings- 

-school—in brand en vlucht, menende naar zijn 
eigen kampong, doch in werkelijkheid in tegen-
overgestelde richting. Daar wordt hij door een 
hevig onweer overvallen. De bliksem slaat in 
een boom, waaronder hij een schuilplaats had 
gezocht. In zijn angst bidt hij tot Toehan Jesoes. 
Na gevonden te zijn wordt hij weer naar het 
zendingshuis gebracht, waar hij met zijn berouw 
de weg naar de Heiland leert vinden. 
Strekking: Een zendingsverhaal. 
Conclusie: Een mooi verhaal, leest prettig. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE PRIJS VAN KARELTJE BRINK, 
door A. van Hartingsveld 

Aantal blz. 94; prijs gecartonneerd f 1,20! jon-
gensboek. 

Inhoud: Kareltje Brink heeft het niet gemakke-
lijk op school. Hij is niet zo sterk en daarom 
behandelen hem de andere jongens lang niet 
leuk, vooral Gert. Wat een gemene streken zit-
ten er in deze jongen. Hij kan het heel niet heb-
ben, dat Kareltje een eerste prijs op school 
krijgt. Hij weet het zover te drijven, dat Ka-
reltje hem zijn boek geeft. Na een vreselijk on-
geluk komt de kentering. 
Conclusie: In dit verhaal komen de zonden van 
het kinderhart wel goed naar voren. Wat een 
gemenigheid kan er in het kinderhart zitten. 
Voor Gert is het niet gemakkelijk het trotse 
hart te buigen. Hier had wel wat meer nadruk 
er op gelegd kunnen worden, dat God het hart 
ombuigt. In het verhaal zelf heeft de schrijver 
spanning weten te brengen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE GROTE VLUCHT, 
door Nelly M. Oostlander 

Aantal blz. 102; prijs gebonden f 1,25; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: De moeder van Joska en Erike, twee 
Hongaarse kinderen, is door de Russen gearres-
teerd en zal naar een kamp in Siberië overge-
bracht worden. De beide kinderen zullen dan 
met anderen naar Duitsland vluchten. Na een 
moeilijke reis komen ze in Oostenrijk, waar ze 
in een vluchtelingenkamp ondergebracht wor-
den. Moeder sterft in het gevangenkamp en 
vader komt juist op de verjaardag van Erike in 
hetzelfde kamp als zijn beide kinderen. 
Strekking: Wie God liefheeft, die straft Hij. 
Conclusie: De schrijfster heeft ons juist ge-
tekend de moeiten en zorgen, waarin de vluch-
telingen verkeerden, die huis en haard moesten 
verlaten. Met ontroering gelezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MET VERBODEN WAAR, 
door H. te Merwe 

Aantal blz. 102; 3e druk; prijs gebonden f 1,25; 
jongensboek. 
Inhoud: In het begin van de Kerkhervorming 
trokken verschillende schippers en kooplui door 
ons land om in 't geheim Bijbels en andere-
boeken te verkopen, ten koste van eigen leven. 
Zo ook in dit boek. 
Strekking: Dit boek toont ons weer de grote 
liefde voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 
Conclusie: Een goed en degelijk boek, wat wij 
van harte kunnen aanbevelen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE SCHRIJNWERKER VAN ZURICH, 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 109; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,35; jongensboek. 
Inhoud: De hoofdpersoon is de meubelmaker 
(schrijnwerker) Rudi Gallman, uit de naaste 
omgeving van de kerkhervormer Zwingli. In de 
tijd, dat er strijd ontbrandt om het geloof tus-
sen de protestantse en roomse kantons, ont-
moet hij verraad en liefde voor zijn persoon. 
Strekking: De kracht en het vertrouwen van 
een waar geloof zijn de gouden draden van dit 
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verhaal. Er wordt een indruk gegev'en van de 
dpininé-veldprediker.  Zwingli in zijn strijd voor 
het recht. 
Conclusie: Een ernstig boekje over de verschrik-
king van de geloofsstrijd in ZWitserland. Voor 
oudere 'kiiidereii. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

RODE PAPAVERS, door Mari Zuidema 
Aantal blz. 110; 5e druk; prijs gebonden f 1,35; 
meisjesboek. 
Inhoud: Gert en Klazientje gaan als broertje en 
zusje veel met elkaar om en houden veel van 
elkaar. Gert verzint een plannetje om Klazien-
tje blij te maken. Hij plant papavers in zijn tuin-
tje, die bloeien als Klazientje bij haar vriendin-
netje Lot (door ziekte van haar moeder) lo-
geert. Gert ,gaat ze brengen, maar Klazientje 
doet of ze hem niet kent, omdat Lot hem raar 
vindt, misschien wel een bedeljongen. Gert is 
erg teleurgesteld, maar alles keert ten goede. 
Strekking: Klazientje schaamt zich voor haar 
broertje, haar hartje zit te hoog. Ze moet leren 
vergenoegd te zijn met hetgeen zij is. 
Conclusie: Een mooi boek voor de meisjes. Echt 
begrijpelijk getekend, hoe 't kwam, dat Klazien-
tje (toen „Ina") zich geneerde voor haar broer-
tje. Gert als de goede hartelijke broer iets te 
mooi, toch wel werkelijk. Het verkeerde van 
„verloochenen" goed geschetst, evenzeer als de 
strijd om dit te belijden. Een aardig boek. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JONGENS IN OVERALL, door J. J. Frinsel 
Aantal blz. 110; prijs gecartonneerd f 1,35; 
jongensboek, leeftijd 12-15 jaar. 
Inhoud: Henk gaat naar de ambachtsschool en 
heeft vanaf de eerste dag ruzie met Gijs. Ze 
zijn jaloers op elkaar. 'Waarschijnlijk is het 
Gijs, die een stinkbom onder Henks bank gooit, 
waarvoor Henk strafwerk moet maken. Uit 
wraak ruilt Henk later zijn kapotte vijl voor die 
van Gijs. Gijs wordt woest en van school ge-
jaagd. Na allerlei baantjes komt hij op een fa-
briek, maar als hij daar wordt geplaagd, slaat 
hij 's nachts een kostbare machine stuk en Gijs 
wordt naar een opvoedingsgesticht gebracht. 
Strekking: De tegenstelling tussen het chr. gezin 
van Henk en het ruzie-gezin van Gijs komt 
scherp uit. De vreselijke gevolgen van Henks 
kwaad worden wel hel geschilderd: voor Henk 
die „christen" is, is er een nieuw begin. Maar 
voor Gijs blijft er het opvoedingsgesticht. Dat 
bevredigt niet, daarom is het jammer, dat: 
Conclusie: het boek niet kan worden aanbevo-
len. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET HUIS AAN DE HAVEN, 
door Rie Smaal-Meeldijk 

Aantal blz. 110; 2e druk; prijs gecartonneerd 
f 1,45; meisjesboek, 12-15 jaar. 
Inhoud: José is enig dochtertje, ze verhuist naar 
een bovenhuis aan de buitenhaven. Ze bidt om 
een broertje of zusje, zoals haar vriendin Ma-
rian er -enkele - heeft. Met z'n *achten Ulo- -en 

H.B.S.-leerlingen gaan ze roeien en zwemmen 
met levensgevaar. José gaat met oom en tante 
naar Zwitserland. 't Kindje komt, maar is niet 
normaal. DIn komt de Februari-vloed. 
Strekking: 't Leven van twee vriendinnen, hun 
ruzietjes en vermaken. De beproeving met het 
zieke broertje. De jaloersheid van Marian is 
goed getekend. José is een sympathiek kind. 
Conclusie: Een aardig boek voor oudere meis-
jes met goede godsdienstige achtergrond. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

RONDOM DE WESTERTOREN, 
door J. J. Frinsel 

Aantal blz. 118; 2e druk; prijs gebonden f 1,45; 
jongensboek. 
Inhoud: Gerard komt met zijn vader, zijn oma 
en blinde zus wonen in de Jordaan. Hij sluit 
vriendschap met de boefjes Kokkie en Bram. 
Toch hebben deze jongens ook edele gevoelens. 
Gerards vader wordt verdacht van diefstal in 
hechtenis genomen. Kokkie heeft een aandeel in 
de ontknoping, maar helaas blijkt, dat Brams 
vader erbij betrokken is. 
Strekking: Getuigen van Christus in een ont-
kerstende samenleving. Elkaar vergeven. Iets 
over hebben voor de misdeelde. 
Conclusie; Een spannend boek met goede hoe-
danigheden inzonderheid voor stadskinderen. 
Kokkie kan nog niet spelen „Daor ruist langs 
de wolleke". „'t Gaot nog niet", bromt hij, 
„maor ik zal et wel lere". Misschien iets te 
idealistisch, maar voor een dergelijk boekje is 
dat niet zo bezwaarlijk. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JONGENS UIT 'T ZAANTJE, 
door D. J. Douwes 

Aantal blz. 124; 2e druk; prijs gebonden f 1,55; 
jongensboek. 
Inhoud: Dit boek geeft ons de gebeurtenissen 
uit het dagelijkse leven van enkele Zaandamse 
jongens. 
Strekking: Algemeen christelijke strekking. 
Conclusie: Een boek, dat prettig leest. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE DOORBROKEN CIRKEL, 
door Rudolf van Reest 

Aantal blz. 190; 4e druk; prijs gecartonneerd 
f 2,25; jongensboek. 
Inhoud: Indianenverhaal uit Arizona. Opgesta-
ne Indianen doden een Hollandse kolonist. De 
13-jarige zoon Piet wil z'n vader wreken. Zen-
deling Bartsz weet de jongen tot andere ge-
dachten te brengen. Het goud der Indianen 
wordt tot een zegen als het gebruikt wordt in 
dienst der zending en tot opbouw van beider 
cultuur. 
Strekking: Zendingsverhaal. Blank en bruin zijn 
beiden schepselen Gods. 
Conclusie: Prachtig boek. Liefde tot God en de 
naaste. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

190 



DE KORNET VAN MAURITS' RUITERIJ, 
door H. te Merwe 

Aantal blz. 190; 3e druk; prijs gebonden f 2,25; 
jongensboek. 
Inhoud: Roelof van Nieuweroordt is kornet in 
't leger van Prins Maurits. Hij wordt mee uit-
gezonden met het leger, dat de Duinkerker ka-
pers zal uitroeien. In Nieuwpoort raken ze al 
slaags met de Spanjaarden en behalen de be- 

kende, maar bloedige overwinning. Gelukkig 
komt Roelof ongedeerd thuis. 
Strekking: Verhaal uit de Vad. Gesch. om Gods 
leiding te laten zien in de strijd om, het geloof 
en het vaderland. 
Conclusie: Goed boek voor jongens van 12-16 
jaar. Goede verhaaltrant en stijl. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

STROOIBOEKJE 
Bij de Kerstfeestviering is het een goede gewoonte, om 
de kinderen, die met hun ouders meekomen, een klein 
boekje ter hand te stellen. Daardoor wordt ongemerkt 
propaganda voor de Z.S. gemaakt. Nu is een Strooi-
boekje van 24 blz. voor 35 cent klaargemaakt. Het be-
vat de Kerstgeschiedenis, een paar Kerstverhaaltjes, 
raadsels, puzzles, Kerstliederen, kindergebeden, album 
versjes, kerstpraatje, handwerkhoekje, enz. Grote ver-
scheidenheid in klein verband. Ook als troostprijsjes 
kunnen deze boekjes gebruikt worden. 

De oplage moet nog bepaald worden. Wie te laat komt, 
kan niet meer geholpen worden. 

En Pui de tzehtegaing, 
door J. W. OOMS 

Hebben alle leiders(sters) dit mooie boekje van f 1,25 
al besteld? Wie iets meer van de vertelling wil weten, 
kan hier terecht. Veel goede wenken worden er ge-
geven. Iedere leerkracht moet dit boekje bezitten. 

Bestellingen aan 
HERVORMD BONDSBUREAU 	 HILVERSUM 

191 



HIERONDER VOLGEN ENKELE 

Zondagsschooluitgaven 
DIE VOOR DE A.S. KERSTFEESTVIERING VAN NUT 

KUNNEN ZIJN 

KERSTLIEDEREN, bundeltje 1, 2, 3, 4, 5 (4 blz.) 	  f 0,025  
Te gebruiken bij het leren van Kerstliederen 

KERSTDECLAMATORIUM: Jezus de Verlosser 	  - 0,15 
ZING EEN LIED! Een bundeltje met 65 Chr. liederen 	  - 0,30 
FEESTLIEDEREN. Kerst-, Paas- en Pinksterliederen in één bundel en van 

vier-stemmige muziek voorzien 	  
BUNDEL KERSTVERHALEN. De bekende bundel met 6 verhalen tegen 

halve prijs. Maak hier gebruik van! 	 0,50 

LOSSE VERHALEN UIT DEZE BUNDEL 	  0,10 

BELOFTEN AANGAANDE DE MESSIAS, blaadje 1 en 2 om te leren 

	

100 ex. 	2,50 

DE KERSTGESCHIEDENIS (Lucas 2: 1-20) om te leren, 100 ex. . . . - 2,50 

DE LIJDENDE BORG (Jesaja 53) om te leren, 100 ex. 	  - 2,50 

LEERLINGKAARTEN A en B. In 1 week al de adressen van de kinderen 

in uw bezit. 100 ex 	 • • • 	2  50 
GEZINSKAARTEN idem voor ieder gezin, 100 ex 	  - 2,50 

DIPLOMA'S in kleurendruk, bij het verlaten van de Z.S. mede te geven . 	 - 0,25 

CONVOCATIEKAART voor het uitschrijven van vergaderingen, met in te 
vullen agenda als drukwerk te verzenden, per 100 ex. 	  - 2,50 

KLASSEBOEKJES voor het opnemen van naam en adres der kinderen en 
vermelden van aantekeningen 	  - 0,20 

DE HEILIGE GESCHIEDENIS, door I. Snoek, gebonden 	  - 2,90 

HANDBOEK STOCK-RENKEMA, O.T. en N.T. gebonden 	  25,— 

BIJBELSE GESCHIEDENIS, door M. Noteboom, 210 schetsen van f 9,50 voor 

MAPPEN BIJBELSE PLATEN, v. d. Hulst, 96 gekleurde  	2,75 

GULDEN REGELS, 12x16% cm. met De Twaalf Geloofsartikelen, Onze 
Vadei, Kruiswoorden, Zaligsprekingen, enz. 	  - 0,10 

BELONINGSKAARTJES, per vel (verschillende soorten) 	  - 0,45 

ALBUMS om deze kaartjes in te plakken 	  - 0,25 

LEINWEBERPLAATJES (100 ex. in een map)  	3,95 

ALBUMS om deze kaartjes in te plakken  	0,30 

Bestellingen aan: 

Hervormd Bondsbureau 
NASSAULAAN 42 - HILVERSUM 

192 



CONTRIBUTIE 1956 

Vriendelijk verzoek. 
Zend spoedig uw contributie! 
Z.S. en Kerkeraden f 3,r. Persoons-
leden f 1,50. Zij, die over de Penning-
meester betalen, gelieve het girobiljet 
aan heni' af te geven. 

Met dank, 	De Bondspenningmeester. 

Het lichtende feest, door H. te Merwe. 
Uitgave N.V. W. D. Meinema te Delft. 
Omvang 178 blz. In plasticband f 4,25. 

't Is voor onze Z.S. zo moeilijk om een ge-
schikt kerstverhaal te vinden. Hier kunnen ze 
te kust en te keur terecht. Een tiental personen 
heeft een reeks kerstverhalen geschreven, waar 
wel een keuze uit gedaan kan worden. Aan 
het kerstgebeuren, aan de komst van de Heere 
Jezus in het vlees wordt aandacht besteed. 

Concordantie op den Bijbel. Uitgave J. 
H. Kok N.V. te Kampen. 

Aflevering 2 en 3, ieder van 64 bldz. naar aan-
leiding van de nieuwe vertaling van het Ned. 
Bijbelgenootschap. Het Nieuwe Testament 
wordt in vijf afleveringen van f 2,50 afge-
werkt. Gebonden in linnen stempelband wordt 
de prijs f 14,75. Na verschijning wordt de prijs 
verhoogd. We hebben hier een belangrijk werk 
van blijvende waarde voor de bijbelonderzoe-
ker. Wat Trommius voor de Statenvertaling is, 
wordt deze voor de nieuwe. 

Jaapje, door N. Verschoor-v. d. Vlis, 16 blz. 
Opoe Karbies, door S. de Valk-van Eysden, 
15 blz. 
Het geheim van Josientje, door Julie Teusse, 
32 blz. 
Het heidehuisje, door Annie Sanders, 24 blz. 
Jaspers Kerstfeest, door Coby Goedhart, 23 blz. 
Poncho luidt de klok, door P. de Zeeuw, 32 blz. 
Dit zijn boekjes van de Uitgeverij Voorhoeve 
in Den Haag voor de kleintjes. Het is moeilijk 
om een goed kerstboekje te schrijven, dat ge-
schikt is om uitgereikt te worden aan de klein-
tjes op de Kerstfeestviering. Een bruikbaar 
boekje is het Heidehuisje en aan te bevelen is 
ook Poncho luidt de klok. Vooral dit laatste 
zullen de kinderen met spanning lezen. 	Vr. 

De nieuwe buren, door Martha de Vries, 46 blz, 
Matjan de Tijger, door G. v. Heerde, 46 blz. 

Een boodschap voor Nanda, door Annie San-
ders, 60 blz. 
De trouwe Page, door K. Jonkheid, 61 blz. 
De gestolen Armband, door Cock de Jong,78 blz. 
Paddeltje en Pommetje, door André de Jong, 
78 blz. 
Deze boekjes, die ook uitgegeven zijn door 
Voorhoeve in Den Haag, zijn bestemd voor 
oudere kinderen. De boekjes zijn gecartonneerd. 
Avontuurlijke verhalen zijn er onder, die de kin-
deren wel graag zullen lezen. Voor de Kerst-
uitdeling lijken mij het meest geschikt Matjan 
de Tijger, Een boodschap voor Nanda en voor- 
al De gestolen armband. 	 Vr. 

Ingezonden mededeling 
Zond agsschoolleiders! 
Hier is de Uitgeverij „Flevo", Voorthuizen met 
een viertal welverzorgde, principieel verant-
woorde en boeiende Zondagsschooluitgaven, 
geschreven door Jac. Overeem. 

Allereerst: 
I. De geschiedenis van kleine Dora. Van een 
meisje,dat vriendschap sluit met een oud vrouw-
tje dat God vreest. Het is een zeer bizondere 
vriendschap. Dora's voornemen, het oudje te 
verzorgen als ze van school af zal zijn, wordt 
niet vervuld. Gods wegen zijn hoger dan onze 
wegen. Treffend is het stille afscheid. Een ver-
haal dat diepe indruk maakt. Mooie uitgave, 64 
blz., rijk geïll. slechts f 1,—; meerdere ex. 30% 
korting. 

II. Hans Dierkes' grote reis. Oom Heinrich heeft 
verteld van het gezegende werk van Dr Maar-
ten Luther. Hans is hierdoor zó aangegrepen, 
dat hij slechts één wens overhoudt: zelf de 
grote prediker te horen. Na allerlei wederwaar-
digheden komt hij de avond vóár Kerst bij zijn 
oom in Wittenberg aan en hem valt het grote 
voorrecht te beurt Luther het Kerstevangelie 
te horen verkondigen. In keurig omslag 55 blz., 
met tekeningen van Jo de Nooy f 1,25. Bij ge-
tallen 30% korting. 

III. Mota, de jonge scheper. Hij is de enige jon-
gen van de weduwe Petwas, wier man op de 
zee gebleven is. Bij oom Sander, die de jongen 
komt huren, wordt hij de jongste medewerker. 
Hij past op de schapen en beleeft daarbij veel 
avonturen, vooral met de liond Loetwig. 84 blz. 
met 16 illustraties, royale uitgave slechts f 1,50. 

IV. De landbouwer van Driebergen. In dit boek 
vindt u de levensbeschrijving van Wulfert 
Floor, de bekende oefenaar uit de vorige eeuw. 
Zeer geschikt om aan hen te geven, die de Z.S. 
verlaten en voor alle leiders en leidsters zelf. 
Wulfert Floor liet een lichtend spoor na voor 
allen, die zich stellen in de dienst van Gods 
Koninkrijk. Mooi geb. met portret. Prijs f 4,50. 
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SPOEDIG VERSCHIJNEN 

DE ZONDAGSSCHOOL-ROOSTERS 1956 
A-ROOSTERS 

voor de grote kinderen met grote psalmen 
en teksten. 

B-ROOSTERS 
voor de kinderen van 6-8 jaar. De psalmen 
en teksten zijn kleiner. 

C-ROOSTERS 
voor de kleuters van 4-6 jaar. Psalmen en 
teksten bestaan uit kleine psalmen en teks-
ten of delen daarvan. 

De prijs van deze Roosters is 	 13 cent 

Bestelt spoedig het benodigde aantal bij het HERVORMD BONDS 
BUREAU, dan kan bij het verschijnen der Roosters onmiddellijk met 
de verzending begonnen worden. 

STROOIBOEKJES 
Bij de Kerstfeestviering is het een goede gewoonte, om 
de kinderen, die met hun ouders meekomen, een klein 
boekje ter hand te stellen. Daardoor wordt ongemerkt 
propaganda voor de Z.S. gemaakt. Nu is een Strooi-
boekje van 24 blz. voor 35 cent klaargemaakt. Het be-
vat de Kerstgeschiedenis, een paar Kerstverhaaltjes, 
raadsels, puzzles, Kerstliederen, kindergebeden, album-
versjes, enz. Grote verscheidenheid in klein verband. 
Rijk geïllustreerd. Ook als troostprijsjes kunnen deze 
boekjes gebruikt worden. 
Wie een aantal van deze boekjes wenst te ontvangen, 
haaste zich. Het komt volgende week van de pers. 
Vraag p.o.'gratis een proefexemplaar aan. 

En mi de vghtedaing, 
door J. W. OOMS 

Hebben alle leiders(sters) dit mooie boekje van f 1,25 
al besteld? Wie iets meer van de vertelling wil weten, 
kan hier terecht. Veel goede wenken worden er ge-
geven. Iedere leerkracht moet dit boekje bezitten. 

Bestellingen aan 
HERVORMD BONDSBUREAU 	 HILVERSUM 
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Overzicht van aanbevolen of warm 

aanbevolen boekjes 
UITGEVERIJ N.V. W. D. MEINEMA TE DELFT 

a of wa 	Schrijver Titel 	 aantal blz. prijs 

wa H. te Merwe Zendingstocht 16 25 cent 
a M. Th. Baas-van den Berg Het fietsje bij de kerk 16 25 cent 
a Liesbeth Lems De glazen stuiter 16 25 cent 
a Gr. Gilhuis-Smitskamp Ali gaat in een dienstje 16 25 cent 
wa P. de Zeeuw J.Gzn. Het Kerstfeest van de Rijnschipper 20 30 cent 
a A. van Vliet-Ligthart Schenk Wim 20 30 cent 
wa Ina de Vries-van der Lichte Tóch Kerstfeest voor Jaapje 24 35 cent 
wa G. Kraan-v. d. Burg Jooske's moeilijke dagen 24 35 cent 
wa H. te Merwe Een droeve en een blijde avond 24 35 cent 
wa Gr. Gilhuis-Smitskamp Van Niekje, Riekje en de 

rozijnentaart 24 35 cent 
J. E. Niemeijer Janbaas en de kippen 24 35 cent 

wa H. Hoogeveen Emke's Kerstfeest 24 35 cent 
a Jeanette van Beilen De botter van Kees 32 45 cent 
wa C. Th. Jongejan-de Groot Jobse 32 45 cent 
a J. L. Schoolland En... de schoentjes waren weg 32 45 cent 
a Wieland Wouters Anneke's daad 28 45 cent 
a Piecky de Jong Louitje 32 45 cent 
a Ina van Veen-van der Vlies Het Kerstfeest op de zolder 32 45 cent 
a A. van Vliet-Ligthart Schenk Het is een geheimpje 32 45 cent 
a A. van Vliet-Ligthart Schenk Liesje en Tineke 40 55 cent 
wa H. Hoogeveen Femmie's belofte 40 55 cent 
a F. L. Burg Het huisje op de heide 40 55 cent 
wa Frieda van Felden Pom en haar vriendjes 40 55 cent 
a Joke Dijkshoorn Annètje en de grote toren 40 55 cent 
a D. van der Stoep Jan Vermeer 48 65 cent 
a Annie Sanders Ina van de dokter 48 65 cent 
a J. H. Huisman-Schippers Toen Go bij oom en tante was 48 65 cent 
wa Piet Terlouw Een sigaar voor ouwe Geurt 65 75 cent 
a P. Brouwer Van vriendinnen, vrinden en 

veel vreugde 56 75 cent 
a te Merwe De vondst 56 75 cent 
wa A. Romijn Deetje helpt moeder 48 80 cent 
a Wieland Wouters Het vat met de rode rand 48 80 cent 
a J. J. Frinsel De erepoort 48 80 cent 
a A. van Hartingsveldt Van Koos en Ties en Peer's verlies 48 80 cent 
a Annie Sanders De kasruit 56 90 cent 
wa Jan van Groningen Donkere dagen in 't Veenland 64 100 cent 
a J. W. Grisnigt Margeetje 64 100 cent 
wa Bastiaan Schaap De schade moet vergoed worden 64 100 cent 
wa M. C. Fallentin Robbertje Onrust 64 100 cent 
a N. Verkuyl Vlechten-Ansje 64 100 cent 
wa H. te Merwe De strijders van Smyrna 64 100 cent 
a Jeanette van Beilen Kleine Simon 64 100 cent 
a Annie Vreeland Geluksland 64 100 cent 
wa P. de Zeeuw J.Gzn De mijnwerkersjongen v. Mansfeld 64 100 cent 
wa Carla Op ,,Lindenoord" 72 105 cent 
wa P. de Zeeuw J.Gzn De dappere ketellapper 76 105 cent 
wa G. H. van Maren Tom ging toch! 72 105 cent 
wa Rie Smaal-Meeldijk Zilvervosje 72 105 cent 
wa J. J. Frinsel Woonwagens in het dorp 76 105 cent 
a G. Mulder Margje wil een fiets 80 110 cent 
a G. van Heerde Het geheim van de oude 

watermolen 80 110 cent 
wa Fine Schoonevelt Siti, het waroengmeisje 80 110 cent 
wa H. Henszen Veenland Krantenjongen 88 115 cent 
wa Anton B. Lam De schreeuw in de nacht 88 115 cent 
a G. H. van Maren 't Geheim van z'n vijand 88 115 cent 
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a 
	J. J. Frinsel 

wa P. de Zeeuw J.Gzn 
wa M. C. Capelle 
a 
	

G. van Heerde 
wa M. C. Capelle 
wa P. de Zeeuw J.Gzn 
a 
	H. Hoogeveen 

wa H. te Merwe 
a 
	M. van Nuis-Zuidema 

a 
	

A. van Hartingsveldt 
wa D. Menkens-v. d. Spiegel 
wa Nelly M. Oostlander 
a 
	H. te Merwe 

wa H. te Merwe 
wa Marian van Bergen 
a 
	

A. Duyser 
wa P. de Zeeuw J.Gzn 
wa A. Koster 
wa H. te Merwe 
wa Jan van Groningen 
wa Mari Zuidema 
a 
	M. van Nuis-Zuidema 

wa P. de Zeeuw J.Gzn 
wa A. Romijn 
wa P. de Zeeuw J.Gzn 
wa H. te Merwe 

wa Adriaan J. Kabboord 
wa 
	J. J. Frinsel 

wa Fine Schoonevelt 
a 
	Rie Smaal-Meeldijk 

wa G. Troost 
wa D. J. Douwes 
wa 
	M. van der Hilst 

a 
	

C. van der Zwet Jr 
a 
	D. Menkens-v. d. Spiegel 

wa 
	A. van Hartingsveldt 

wa H. Beecher-Stowe 
wa J. W. Grisnigt 

wa H. te Merwe 
wa H. te Merwe 

wa Annie Sanders 
a 
	

jan van Groningen 
wa 
	J. W. Grisnigt 

wa 
	

A. van Hartingsveldt 
a 
	Hugo Kingmans 

wa H. te Merwe 
wa H. te Merwe 
wa H. te Merwe 
wa Rudolf van Reest 

UITGEVERIJ G. 
a of wa 	-Schrijver 
wa W. G. v. d. Hulst 
a 
	W. G. v. d. Hulst 

wa Greeth Gilhuis-Smitskamp 
wa Anne de Vries 
a 
	Emmy Blij-van der Kooij 

wa W. G. v. d. Hulst 
wa C. Th. Jongejan-de Groot 
wa 
	C. Th. Jongejan-de Groot 

a 
	J. L. Schoolland 

a 
	N. M. Schouten 

a 
	Marga 

wa Anne de Vries 

Een avontuur in school 	 88 	115 cent 
De tuinman van Ferrara 	 88 	115 cent 
Wraak in Batakland 	 88 	115 cent 
Het goud van de Toemoek Hoemak 92 	115 cent 
De kleine brandstichter 	 96 	120 cent 
De schout van Solothurn 	96 	120 cent 
Evert, de jonge schilder 	 96 	120 cent 
Pieter Aertsz, de geuzenschipper 	96 	120 cent 
De waterval 	 96 	120 cent 
De prijs van Kareltje Brink 	96 	120 cent 
Kees en Cas 	 96 	120 cent 
De grote vlucht 	 104 	125 cent 
Reddingstocht 	 104 	125 cent 
Met verboden waar 	 104 	125 cent 
Is Eefje gelukkig? 	 104 	125 cent 
'Toen de honger kwam... 	100 	125 cent 
De hoefsmid van Buda 	 100 	125 cent 
De wandelmars 	 108 	130 cent 
De overwinnaars van Alexandrië 108 	130 cent 
Een zonnige zomer in Zuidland 	108 	130 cent 
Rode papavers 	 112 	135 cent 
Dirk en Kreeftje uit de Karsteeg 	112 	135 cent 
De kleermaker van North Nibley 112 	135 cent 
Marietje heeft het moeilijk 	116 	135 cent 
De schrijnwerker van Zrich 	112 	135 cent 
De Levantreis van Wynant 

Hendricksz 112 135 
Huib, de sluikersjongen 	 112 	135 
Rondom de Westertoren 	120 	145 
Lambon 	 124 	145 
Het huis aan de haven 	 112 	145 
Huize Iepenhorst 	 120 	145 
Jongens uit 't Zaantje 	 128 	155 
Roselientje 	 128 	155 
De zwarte tijgerin 	 120 	155 
't Sopraantje 	 128 	155 
Het teken van de vis 	 128 	155 
De hut van oom Tom 	 128 	155 
Een Krimpense jongen achter 

	

zalmen en walvissen 212 	195 cent 
Luyt Lievens, de zwerver 	168 	195 cent 
Met Karel Martel tegen Moren 	

180 	195 cent en heidenen 

	

208 	195 cent Siem Schans 

	

144 	195 cent Polderjongens 	
225 cent Avonturen op de walvisvaart 

Arie Willemsz, een Hellevoetse bestedeling 225 cent 
225 cent Met van Riebeeck naar de Kaap 	
225 cent Alwin, de koopmansslaaf 	
225 cent Luyt Lievensz, de strijder 	
225 cent De kornet van Maurits' ruiterij 
225 cent De doorbroken cirkel 

F. CALLENBACH N.V. TE NIJKERK 
Titel 	 aantal blz. 	prijs 
De gedroogde appeltjes 	 16 	25 cent 
De held 	 16 	25 cent 
De overwinning 	 24 	35 cent 
Het kleine negermeisje 	 24 	35 cent 
Jaapje's verrassing 	 32 	45 cent 
Het gat in de heg 	 24 	45 cent 
0, foei Liesje 	 32 	45 cent 
Zo'n dom klein meisje 	 32 	45 cent 
Hans en Rob 	 32 	45 cent 

' Dorus Trommelgraag 	 32 	45 cent 
Annie en Noortje 	 40 	55 cent 
Overal veilig 	 40 	55 cent 

cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
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wa 
a 
a 
a 
a 
wa 
a 
a 
wa 

P. Zijderveld 
W. G. v. d. Hulst 
W. G. v. d. Hulst 
W. G. v. d. Hulst 
W. G. v. d. Hulst Jr 
K. Norel 
Francina 
Greet Gilhuis-Smitskamp 
Co van der Steen-Pijpers 

Tóch een goede middag 
Het huisje in de sneeuw 
Het wegje in het koren 
Van Bob en Bep en Brammetje 
Wilhelmus 
Die kwajongens! 
Nelly, zul je dapper zijn? 
Lummechien 
Barendje en Annemieke 

40 
48 
48 
48 
48 
48 
56 
56 
56 

55 cent 
80 cent 
80 cent 
80 cent 
80 cent 
80 cent 
90 cent 
90 cent 
90 cent 

a 
wa 
wa 
wa 
wa 
wa 

Co van der Steen-Pijpers 
Nel Verschoor-v. d. Vlis 
W. G. v. d. Hulst 
Max de Lange-Praamsma 
Hein Kray 
K. Norel 

Barendje en de groene spechten 
Een neger in het dorp 
Het karretje 
Chrisje 
Gevaar in de struiken! 
Houen, jongens! 

56 
56 
64 
64 
64 
64 

90 cent 
90 cent 

100 cent 
100 cent 
100 cent 
100 cent 

a K. Norel Jan en Janneke in Canada 64 100 cent 
wa M. A. M. Renes-Boldingh Van een witte zuster en een klein 

zwart kindje 64 100 cent 
a Heleen Ruth van Laar 80 110 cent 
wa W. G. v. d. Hulst Ergens in de wijde wereld 80 110 cent 
wa W. G. v. d. Hulst Om twee schitteroogjes 80 110 cent 
a Max de Lange-Praamsma De reis naar de Rijn van Rias 

en Roel 80 110 cent 
wa K. Norel Schipbreuk op Malta 80 110 cent 
a P. Terpstra Polderkinderen in de zomer 80 110 cent 
wa Go Verburg Het water kwam!... 80 110 cent 
a Nel Verschoor-v. d. Vlis Ik heb nooit wat!! 80 110 cent 
wa Dick van Wageningen Zon in het oerwoud 80 110 cent 
wa W. G. v. d. Hulst Er op of er onder 94 120 cent 
a 
a 

W. G. v. d. Hulst Jr 
C. Th. Jongejan-de Groot 

Japie 
Dromelot 

96 
96 

120 cent 
120 cent 

wa Dr J. Roelink Gevaarlijke geheimen 96 120 cent 
wa Dr J. Roelink Het geheim van de grijze reismantel 96 120 cent 
wa Max de Lange-Praamsma Wat Roentje Robbedoes leerde 96 120 cent 
wa N. M. Schouten De paarden van de postillon 96 120 cent 
wa W. G. v. d. Hulst Ouwe Bram 112 135 cent 
wa C. Th. Jongejan-de Groot Vleugellam 112 135 cent 
a A. G. Lameris-Bolt Marientjes mooie zomer 112 135 cent 
wa Gré van Tiel Anneke van de domeneer 112 135 cent 
wa W. G. v. d. Hulst Rozemarijntje en Rooie Pier 145 cent 
wa W. G. v. d. Hulst Rozemarijntje en de oude juffrouw 145 cent 
a Regina v. d. Hauw-Veltman Eskimo-boy 128 155 cent 
wa G. van Heerde Moc'wah, de Tarki 128 155 cent 
a D. Menkens-v. d. Spiegel Eenlingetje 128 155 cent 
a P. Stouthamer Tom Fox 128 155 cent 
wa P. Stouthamer De molens bij de plassen 144 185 cent 
wa Anne de Vries Panokko en zijn vrienden 185 cent 
wa H. Westerink Tussen vriend en vijand 160 210 cent 
wa W. G. v. d. Hulst Gerdientje 184 240 cent 
wa W. G. v. d. Hulst Jaap Holm en z'n vrinden 205 250 cent 

UITGEVERIJ JAN HAAN N.V. TE GRONINGEN 
a of wa 	Schrijver Titel 	 aantal blz. prijs 
a Han Lisse Het muisje 16 30 cent 
a G. A. Lenting-Steenhuis Keesje uit de woonwagen 16 30 cent 
a Joop v. d. Weg 't Kwam toch weer goed 16 30 cent 
wa P. A. de Rover Het Kerstfeest in de roef 16 30 cent 
a J. Cnossen-Hoorntje Jan en zijn juf 20 35 cent 
a Gé Verhoog Grootvaders klok 20 35 cent 
wa A. Duyser De verloren vlieger 20 35 cent 
wa J. W. Ooms Het nestje in de struik 27 35 cent 
wa Jeanne Marie Een meisje zonder naam 26 40 cent 
a Marga „Vadertje Wim" 24 40 cent 
wa M. C. Capelle Dohula en zijn trommel 26 40 cent 
wa• Joop v. d. Weg Jan en Rietje vinden wat 26 40 cent 
a C. B. Drewes Het verloren paardje 24 40 cent 
a Riek Houtman Bram en het sleuteltje 32 40 cent 
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a M. C. Capelle 't Was maar een kleine nietsnut 24 40 cent 
a I. de Vries-v. d. Lichte Zulke domme jongens 24 40 cent 
a Jan van Groningen Het nestje aan de muur 24 40 cent 
a Agnes van Driel Duifjes 32 40 cent 
a J. L. Schoolland Toch een ketting 32 45 cent 
a C. B. Drewes Woutertje Wegloop 32 45 cent 
wa P. A. de Rover Jantina van de turfschuit 32 45 cent 
wa N. Zwijnenburg De gestolen schat 35 45 cent 
a W. v. d. Laan Mary en Marry 30 45 cent 
a R. de Groot De tweeling van de koster 40 50 cent 
wa H. S. van Mussendorp Het geitje van Bertus 40 50 cent 
wa • H. Hoogeveen Wiesjes verjaardag 42 50 cent 
a j. W. Grisnigt Mineke 52 50 cent 
a J. v. d. Berg Eén dag bij Beppie en Miep 40 50 cent 
a N. A. Heyligers Hans 48 60 cent 
a Joh. Elzen Driebeek 48 60 cent 
a S. A. Doevendans Derk Jan 48 60 cent 
a To van Thiel 'duin Het lichtje op het 48 60 cent 
wa Wim Broos Een zusje voor drie maanden 53 65 cent 
a Joh. Elzen Feest in Holland 52 65 cent 
wa J. W. Ooms Riekje krijgt een sikje 56 65 cent 
a H. Kingmans En toen daalde de machine 58 75 cent 
a J. W. de Vries Er waren zeven kippetjes 60 85 cent 
wa J. W. Grisnigt Die Els toch... 64 85 cent 
wa J. Goedhart Het houten kistje 64 95 cent 
a J. W. Grisnigt Toosje van Velden 62 100 cent 
a Márian van Bergen Het „rare" kind 66 100 cent 
a W. Bassie De gestolen appel 88 100 cent 
a G. H. van Maren Stokken-Steven 68 110 cent 
a Hein Kray De rooie durft! 68 110 cent 
wa J. de Haan Het kolenschip van Venlo 84 110 cent 
wa G. van Heerde Wari van de Koeboes 76 110 cent 
wa Henk van Mussendorp Van een wonderdokter en een 

potsenmaker 77 110 cent 
wa Wieland Wouters Pastoor, koster en ketter 86 110 cent 
wa Piet de Rover Bieke's levenslied 104 110 cent 
a H. Bleeker De nieuwe fiets 71 120 cent 
wa Sibe van Aangium Der zee ontrukt 72 120 cent 
a Hein Kray Eiland der wilden 77 120 cent 
wa Annie Sanders Mientje leert een les 78 120 cent 
wa Henk van Mussendorp De wonderdokter van Amersfoort 90 120 cent 
wa J. de Haan Een schip in de dorpsvaart 92 120 cent 
wa A. Duyser Het vreemde zusje 80 120 cent 
a D. de Haan Avontuur 73 120 cent 
a Wim Broos ,,Grijze Wolf" wint! 74 120 cent 
a P. Terlouw De hut in de griend 71 125 cent 
a To van Thiel Ik rij de wereld rond! 75 125 cent 
a P. de Zeeuw J.Gzn Van vreemde volken 80 130 cent 
wa P. A. de Rover De waterreus 87 130 cent 
wa P. A. de Rover Ijsgang 82 130 cent 
a Riek Houtman Toen Paultje kwam 85 130 cent 
wa M. C. Capelle Een eiland wordt veroverd 88 140 cent 
wa H. Lourense Het geheim van de boshut 94 140 cent 
wa H. Kingmans Aan de frontieren 110 140 cent 
wa J. W. Grisnigt Moeders „grote dochter" 89 140 cent 
wa J. W. Grisnigt Acht is meer dan duizend 92 140 cent 
wa P. de Zeeuw J.Gzn Gijzelaar in Londen 92 140 cent 
wa P. de Zeeuw J.Gzn Wouter Harmsen de Geuzenjongen: 

Deel 	I: In de duinen 150 cent 
Deel II: Uit de duinen 150 cent 
Deel III: In Utrecht 150 cent 
Deel IV: Het Huis Wijngaerde 150 cent 
Deel V: In Leiden en Vlaanderen 150 cent 

a J. F. Stulp Het brugwachtershuisje van Larum 124 175 cent 
a Annie Sanders Schipperskinderen 100 175' cent 
a Gerda Nefkens Klavervier 144 175 cent 
wa G. van Heerde Water voor de Bosjesmannen 150 cent 
a H. Lourense Het raadsel van het Rietland 150 cent 
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wa Henk van Mussendorp Musketiers van de stedendwinger 150 cent 
wa P. A. de Rover In donkere stormnacht 150 cent 
wa Sibe van Aangium Hotse Hiddes 325 cent 
wa Sibe van Aangium De vrijbuiter 	. 325 cent 
wa Sibe van Aangium De watergeus 325 cent 
wa Sibe van Aangium De zwarte mus als redder 325 cent 
wa Sibe van Aangium De smokkelaars van het Noorden 325 cent 
wa Marian van Bergen Eefs nieuwe taak 325 cent 
a Marian van Bergen letje de Vries 325 cent 
a W. Broos Henk slaat zijn vleugels uit 325 cent 
a W. Broos Henk vecht mee 325 cent 
wa R. de Groot Pim Reuvers overwint 325 cent 
wa S. M. v. d. Galiën De turfschippersjongen van Akkerwoude 325 cent 
wa R. v. d. Hauw Avontuur in de Kempen 325 cent 
wa G. van Heerde Strijd om de Toutenburg 325 cent 
a H. Hoogeveen Piet Courage 325 cent 
wa J. de Haan 't Geweld onttogen 325 cent 
wa H. Kingmans Meester Meindert 325 cent 
wa H. Sturm Toen 't water kwam 325 cent 
wa J. F. Stulp De geest van de Zwarte Hoeve 325 cent 
wa J. F. Stulp De speelman van de Petersburg 325 cent 
wa J. Smelik De waagmeester van Delft 325 cent 
wa Wieland Wouters Het wrekende wapen 325 cent 

nte Catagagits 2955 
geeft U een volledig beeld van de enorme keuze, 

die U maken kunt! 

U kunt kiezen uit 
150 NUMMERS 

in scherp gestelde prijzen, nl. van 30 tot 325 cent. 

Onze boekjes en boeken hebben een verantwoorde 
inhoud en zijn goed geïllustreerd. 

Indien de catalogus nog niet in Uw bezit mocht zijn, 
vraag die dan aan de Boekhandel of aan: 

UITGEVERIJ 	JAN HAAN -61Z~EN 
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