
BOEKBESPREKING 1953 
UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH N.V. TE NIJKERK 

Dit jaar weer een ruime keuze Kerstboeken. 
Naar inhoud en uitvoering voor de jeugd alles-
zins begerenswaard. Tal van boekjes met goede, 
verantwoorde verhalen met bijpassende illustra-
ties en gebonden in vrolijke, frisse banden. Voor 
iedere leeftijd en voor iedere beurs een ruime 
keus. Totaal weer 46 nieuwe uitgaven en her-
drukken. De prijzen zijn niet hoog. Vanaf 65 
cent zijn alle uitgaven gebonden in prachtige 
sierbanden. Onze lezers kunnen van onderstaan-
de recensies gebruik maken. 

ALS JEZUS ROEPT, 
door Nel Verschoor-v. d. Vlist. 

Aantal blz. 16; le druk; prijs f 0,25; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j. 

Inhoud: Drie kinderen van een schipper ko-
men in een dorpje langs een kerk, waar de kos-
ter met enkele kinderen alles voor het Kerst-
feest klaarmaakt. De drie schipperskinderen 
hebben nooit van Kerstfeest gehoord. Ze mogen 
ook komen, maar helaas vertrekt hun schip. Op 
Kerstavond maakt moeder het toch gezellig en 
vertelt zo goed en kwaad als het gaat de Kerst-
geschiedenis. 

Strekking: Dat kinderen op ongedachte wijze 
met het Evangelie in aanraking kunnen komen. 

Conclusie: Dit boekje heeft een aardig ge-
geven, maar het is zeer fragmentarisch uitge-
werkt, waardoor de duidelijkheid geschaad 
wordt. 't Is vrij oppervlakkig. Stijl en taal zijn 
wel goed verzorgd en de uitvoering is heel goed. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE GEDROOGDE APPELTJES, 
door W. G. v. d. Huist. 

Aantal blz. 16; 3e druk; prijs f 0,25; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Grootmoe, gaat u een verhaaltje ver-
tellen? vraagt Miep. Dit verhaaltje uit groot-
moeders jeugd krijgen we hier gepresenteerd. 
Grootmoe steelt appeltjes uit een oud pakhuis, 
waar ze Zondagsschool in hielden. Ze belijdt 
gelukkig haar kwaad. 

Strekking: Wie met berouw in 't hart tot 
Jezus gaat, krijgt vergeving. 

Conclusie: Een aardig boekje voor onze klein-
sten. Het is in lettergrepen verdeeld. Prettig, dat 
we dit boekje van v. d. Hulst ook om zijn evan-
geliserende strekking kunnen meegeven een: 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

LANGS HET DONKERE BOS, 
door Nel Verschoor-van der Vlise 

Aantal blz. 24; 4e druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; meisjesboek. 

Inhoud: Rietje ontdekt als zij een boodschap 
doet, een meisje aan de rand van het bos. Ze 
is bang in het donker, maar toch helpt zij het 
gevallen kind en brengt het bij haar moeder, die 
het meisje verzorgt en opneemt. Ze mag blijven 
slapen naast Rietje. 

Strekking: Het betrachten van naastenliefde. 

Conclusie: Een vlot geschreven en goed boek-
je. Paedagogisch en godsdienstig in orde. Leef-
tijd 6-9 jaar. Taal en stijl goed. Ook evangeli-
serend. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HANS EN ROB, door J. L. Schoolland. 
Aantal blz. 31; le druk; prijs f 0,45; in slappe 

omslag; jongensboek, leef tijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Hans durft niet thuis te komen, om-

dat hij het erkerraam heeft stukgegooid. Met 
Rob, zijn hond, is hij diep het bos in gegaan; hij 
verdwaalt en komt bij een oud mannetje in huis, 
die hem een voorval uit zijn jeugd vertelt, en 
hem op zijn kruiwagen thuisbrengt. Hans moet 
de helft vergoeden, maar als hij slaapt, doet 
vader het geld weer in de spaarpot. 

Strekking: Ongehoorzaamheid is zonde, en 
zonde moet beleden worden. Gebruik van Heer. 

Conclusie: Aardig verteld; godsdienstige 
strekking wat slap. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

MIENTJE, ONS MOEDERTJE, 
door Anne de Vries. 

Aantal blz. 32; 4e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek. 

Inhoud: Mientje gaat niet met Bep van de 
dominé fietsen, maar met vader en moeder naar 
't land om op broer en zus te passen, aren te 
lezen en bramen te plukken. Hans wordt door 
een bok in 't water gestoten. Tijdens 't drogen 
van z'n kleren kruipen ze in een schoof; dan 
breekt een hevig onweer los. 'De ouders hebben 
met angst gezocht. Mientje wás een moedertje. 

Strekking: Karaktervormend, godsdienstig. 
Plichtsgevoel, ouders helpen moet boven eigen 
genoegen uitgaan. Gebed in nood en kinderlijk 
vertrouwen. Gebruik van Heer. 

Conclusie: Leuk en vlot verteld. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN JONGETJE IN DE SNEEUW, 
door Nel Verschoor-van der Vlis. 

Aantal blz. 40; 2e druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; jongensboek. 

Inhoud: Paultje Donker krijgt zijn eerste rap-
port mee van school. Inplaats van direct naar 
huis te gaan blijft hij in de sneeuw spelen. Ver-
liest het rapport en verdwaalt in de sneeuw. 
Na door een boer te zijn gevonden, komt hij ten-
slotte weer thuis. 

Strekking: Het laat de zonde en de gevolgen 
van ongehoorzaamheid zien. 

Conclusie: Een aardig, een goed boekje. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WILHELMUS, door W. G. v. d. Hulst. 
Aantal blz. 44; 2e druk; prijs f 0,75; gecarton-

neerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Wilhelmus is de naam van een konijn, 

dat door onvoorzichtigheid van Kareltje en Jaap 
uit een vrachtauto ontsnapt. Het voor Harmke 
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bestemde dier is terecht gekomen bij de dokter. 
De jongens krijgen het mee en brengen het op 
de plaats waar het hoort. 

Strekking: Op Zondag voor de kerkdienst 
brengen de jongens het konijn weg. 't Kwaad 
wordt beleden, maar ook in dit boekje blijft al-
les vaag en oppervlakkig. Opbiechten van 
kwaad aan moeder. Dan alles zomaar goed. Ge-
bruik van Heer. 

Conclusie: Goed verzorgd Nederlands. Taal 
gericht op 't kind van de bedoelde leeftijd. Met 
weinig gegevens een geschikt kinderboek opge-
bouwd. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

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

Aantal blz. 47; 11e druk; prijs f 0,75; gecar-
tonneerd; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: 3 kinderen moeten aardbeien bij hun 
grootmoeder brengen. Onderweg trekken ze een 
kruiwagen vol hout om; een oude vrouw had 
met veel moeite dit hout gesprokkeld. Ze wisten 
echter niet dat die kruiwagen van dat vrouwtje 
was. Dat zagen ze toen het gebeurd was. Als 
ze van Grootmoeder naar huis gaan, vangen ze 
een vogeltje en stoppen het in de mand. Dan 
onweer. Ze schuilen in 't huis van het vrouw-
tje, wier kruiwagen ze hebben omgetrokken. De 
vrouw is vriendelijk voor hen en bidt. Bob voelt 
't verkeerde van het gevangen vogeltje en bidt. 

Strekking: De oude vrouw is niet boos op 
hen; dit maakt indruk op de 3 kinderen. Ze bidt 
als het hevig onweer. Door de goedheid van de 
vrouw voelt Bob 't verkeerde vooral van het 
opgesloten vogeltje. Hij belijdt dit stil. Gebruik 
van Heer. 

Conclusie: Psychologisch is het goed: mees-
terlijk wordt het gedachtenleven van het kind 
weergegeven. Maar godsdienstig is het in de 
stijl van „de lieve Heer". 't Gevaar is dat de 
eerbied voor de heilige God bij het kind zo-
doende gemist wordt. Overigens wordt het ver-
keerde gevoeld en beleden. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

VAN TWEE ONDEUGENDE MEISKES, 
door Max de Lange-Praamsma. 

Aantal blz. 44; 2e druk; prijs f 0,75; gecarton-
neerd; meisjesboek. 

Inhoud: Twee kinderen, Trudy en Marieke, 
mogen samen naar het park met één fiets. Ze 
gaan stilletjes naar het park van een grote stad, 
een goed half uur van hun stadje. Op de terug-
weg komt er een onweersbui en schuilen ze in 
een schuurtje. Trudy vraagt voor beiden aan 
de Heere om bewaring en vergeving voor hun 
ongehoorzaamheid. Als de bui over is gaan ze 
verder, maar de band is leeg. Gelukkig mogen 
ze in een wagentje meerijden naar huis, waar 
de familie erg ongerust was. 

Conclusie: Een mooi boekje. Goed verteld. 
Uitvoering goed. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET GEHEIM, door W. G. v. d. Hulst Jr. 
Aantal blz. 44; 3e druk; prijs f 0,75; gebon-

den; jongensboek. 
Inhoud: Het geheim, dat is het krentebrood,  

dat Gijs en Henk hebben gekocht voor Moeder, 
die zo erg ziek is geweest en nu weer opknapt. 
Maar het gaat heel vreemd met dat krentebrood 

door onnadenkendheid spelen met een roei-
boot. Gelukkig komt het nog goed terecht. 

Strekking: Onnadenkendheid brengt in moei-
lijkheden. 

Conclusie: Dit grappige verhaaltje zal ieder 
kind boeien. Godsdienstige waarde is er weinig 
aan te hechten. Voor evangelisatiedoeleinden 
minder geschikt. Met het oog hierop dus: 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

- VOETSTAPJES IN DE SNEEUW, 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 45; le druk; prijs f 0,75; gebon-
den; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 

Inhoud: De voetstapjes in de sneeuw zijn van 
Miep, die oliebollen mag brengen bij grootmoe-
der. Ze valt en kan niet meer opstaan. In haar 
bangheid bidt ze tot God. Bello is de voetstapjes 
gevolgd en vindt Miep en kort daarop wordt ze 
door grootvader naar zijn huis gedragen, waar 
ze door grootmoeder warm wordt toegestopt. 

Strekking: Gods hand bewaart ons en voor 
die bewaring moeten we Hem danken. Eén keer 
het woord Heer gebruikt. 

Conclusie: Het eenvoudige gegeven is prachtig 
uitgewerkt tot een boeiend verhaal. De gods-
dienstige strekking is wat slap. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET KERSTFEEST VAN TWEE DOMME 
KINDERTJES, door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 46; 5e druk; prijs f 0,75; gecar- 
tonneerd; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Het prinsesje van het kasteel en Kees 
uit het kleine huisje gaan op Kerstavond het 
donkere, koude bos in om het Kindeke in de 
kribbe te zoeken. Ze verdwalen en Esmeralda 
bezeert haar voet. Ze worden gevonden door 
een oude man uit een hut in het bos en vieren 
Kerstfeest op het kasteel. 

Strekking: Hoewel de Heere Jezus op aarde 
niet meer te vinden is, is Hij er toch en laat zich 
vinden, ook door kinders, die er biddend om 
vragen. 

Conclusie: Boeiend en kinderlijk. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

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

Aantal blz. 47; 7e druk; prijs f 0,75; gebon-
den; jongensboek. 

Inhoud: De tweeling Hans en Hennie hebben 
een kikker, die in school en thuis allerlei narig-
heid teweegbrengt, als weerprofeet in een em-
mer mee in bed genomen, omdat ze graag willen 
weten of het mooi weer wordt, want dat moet 
moeder beter maken volgens het zeggen van de 
dokter. 

Strekking: Zich niet alles laten wijs maken 
en geen domme dingen doen. 

Conclusie: Geen godsdienstige strekking. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE WILDE JAGERS, 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 47; 6c druk; prijs f 0,75; gecar. 



HET PRETTIGE WERK VAN KIEZEN EN 

DELEN KAN BEGINNEN 

Cagengack 
is dit jaar present met de mooist denkbare collectie 

eKehsteneken I 
De nieuwe catalogus bevat niet minder dan 96 verschillende titels 
van waardevolle, fleurig uitgegeven boeken voor Neerlands jeugd! 

46 van deze titels zijn geheel nieuwe uitgaven of herdrukken van 
bekende algemeen gewaardeerde Kerstboeken. 

W. G. van de Hulst schreef een nieuw deeltje in zijn serie „Voor 
onze kleinen", terwijl een groot aantal herdrukken voor zeer ruime 

keuze zorgt. 

Boeken voor kinderen van iedere leeftijd. Onder het bereik van 
iedere beurs! U kunt al slagen voor slechts 25 cent. Van 65 cent 
af zijn alle boeken gebonden in prachtige fleurige sierbanden! 

ER IS ZEER RIJKE KEUS 
DE PRIJZEN ZIJN UITERST LAAG 

Geef ze de jeugd in handen. 

OV* 
Catalogus op aanvraag gratis. Raadpleeg deze beslist. 

Ook voor uitdelingsmateriaal. 

Verkrijgbaar in de boekhandel 

G. F. CALLENBACH N.V. NIJKERK 
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tonneerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Drie jongetjes spelen jagertje. Veel 

avonturen worden beleefd. Voor een varken 
gaan ze op de vlucht. Toch „vangen-  ze een 
poesje, dat gewond is en zorgen er goed voor. 
Het blijkt het poesje te zijn van zieke Dieneke. 
Deze was erg verdrietig, omdat ze haar poesje 
kwijt was. Ze is echter erg blij als ze het terug-
krijgt en de jongens vinden het fijn, dat zij het 
gevonden hebben. 

Strekking: Helpt de zwakke en gewonde die-
ren. Godsdienstige strekking ontbreekt bijna ge-
heel. Gebruik van Heer. 

Conclusie: Een schitterend geschreven boekje. 
Echt v. d. Hulst, de meester-verteller, maar voor 
ons doel niet geschikt. Niet evangeliserend en 
godsdienstig zeer zwak. 

Eindoordeel; niet aanbevolen. 

HET HUISJE IN DE SNEEUW, 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 48; 12e druk; prijs f 0,75; gebon-
den; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 6 jaar. 

Inhoud: Daan en Dikkie moeten vader, die 
aan de spoorlijn werkt, koffie brengen. Onder-
weg worden ze bang voor een griezelig beest. 
Ze nemen een ander laantje door het bos en 
verdwalen. Het beest blijkt een aardig hondje te 
zijn. Samen komen ze bij een boerderij, waar 
het hondje thuis hoort. Met de arreslee brengt 
de boer de jongetjes weer bij hun moeder. 

Strekking: Kinderlijk eenvoudige beschrijving 
van een stukje kinderleven. Gebruik van Heer. 

Conclusie: Kinderboekje, psychologisch en 
paedagogisch verantwoord. Godsdienstig echt 
van de Hulst: gemoedelijke sfeer, weinig belijnd. 
Geen kerstboek. 't Gebed doet wat gewild aan. 
't Moet een godsdienstige sfeer aan dit boekje 
aanbrengen. 

Eindoordeel: heel matig aanbevolen. 

BARENDJE EN DE GROENE SPECHTEN, 
door Co v. d. Steen-Pijpers. 

Aantal blz. 54; prijs f 0,85; gecartonneerd; 
jongensboek, leeftijd 9-12 jaar. 

Inhoud: 't Is voor Barendje heel moeilijk om 
vriendelijk te zijn tegen de moederloze Bertus. 
Opa zorgt er voor dat ook Bertus lid mag wor-
den van „De groene spechten". maar in 't oog 
van Barendje is hij geen echt lid. Verschillende 
conflicten zijn er tussen deze twee. Gelukkig 
worden 't echte vrienden. 

Strekking: Heb je naaste lief en leer dit ook 
in je naaste omgeving in de practijk te brengen. 

Conclusie: De stijl is goed verzorgd. Een mooi 
boekje voor onze jongens van 9-12 jaar. Gods-
dienstig en zielkundig ged. Uitvoering mooi. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GEVAAR IN DE STRUIKEN, 
door Hein Kray. 

Aantal blz. 61; le druk; prijs f 0,95; gebon-
den, jongens- en meisjesboek, leeft. ± 10-12 j. 

Inhoud: Aart woont met zijn moeder en drie 
broertjes in Rotterdam. Moeder is weduwe. Als 
Aart vacantie heeft, wil hij ook graag eens de 
stad uit, evenals zo vele van zijn vriendjes. Ge-
lukkig komt er een uitnodiging van zijn oom, 
die in een groot huis in Overijsel woont. Hij  

geniet volop van de natuur en vermaakt zich 
reusachtig. In de vacantie is Betty, het nichtje 
van Aart, jarig. Aart moet het prieeltje ver-
sieren ter ere van haar verjaardag. Bij de ver-
siering gebruikt hij ook rode en zwarte bessen, 
die zeer gevaarlijk zijn, hoewel Oom hem daar-
voor had gewaarschuwd. Betty eet van de bes-
sen en wordt doodziek. Aarts berouw en angst 
zijn groot. Gelukkig herstelt Betty weer. Aart 
ontvangt vergeving en gaat nu biddend strijden 
tegen zijn zelfzucht en eigenzinnigheid. 

Conclusie: Aardig verhaal. We vragen ons 
wel af, waarom de Oom, die zo'n groot huis 
bewoont en een goede positie heeft, zich zo 
weinig schijnt te bekommeren om zijn zuster, 
die in Rotterdam woont en weduwe is. Aart is 
een echte Rotterdamse jongen, die buiten veel 
leert en zijn zonde gaat inzien. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE GEBROKEN KETTING, 
door G. van Heerde. 

Aantal blz. 61; le druk; prijs f 0,95; gecar-
tonneerd; jongensboek, leeftijd 8-41 jaar. 

Inhoud: Jan raakt een stuk ketting kwijt, dat 
hij voor een kraanmachinist bij de smid moet 
brengen. Hij durft het niet te gaan zeggen. Hij 
komt nu in moeilijkheden. Alles komt uit, door-
dat zijn hond Bello onder de hijskraan gewond 
wordt. Gelukkig komt het stuk ketting terecht 
en alles loopt goed af. 

Strekking: Belijdenis van het kwade geeft 
voldoening. 

Conclusie: "Wel goed van taal en stijl, maar 
godsdienstig zwak. Niet bijster spannend. Ge-
woontjes. We hebben van van Heerde betere en 
mooier boekjes gehad. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HET GAT IN DE SCHUTTING, 
door Netty Faber-Meynen. 

Aantal blz. 62; le druk; prijs f 0,95; gecar-
tonneerd; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Aart en Lientje Korevaar vinden de 
nieuwe buurvrouw een raar mens. Later blijkt 
het een lieve Oma te zijn met een groot ver-
driet om 't verlies van een zoon en met veel 
zorgen over haar kleinkinderen. Aart en Lientjes 
ouders nodigen die kinderen uit in de Kerst-
vacantie. Nu horen ze voor 't eerst uit Oma's 
mond wie Jezus is. In z'n sterven heeft vader 
z'n zoontje de naam Jezus genoemd. 

Strekking: De verloren zoon heeft toch be-
houd gevonden in Jezus' naam. Oma brengt de 
kinderen tot de grote Kindervriend. Evangeli-
serende strekking. Gebruik van Here. 

Conclusie: Vlot verhaal. Godsdienstig wat op-
pervlakkig. Jezus is gekomen voor zondaren. 
Zondebesef echter gering. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

„HOLLEN JONGENS!", door K. Norel. 
Aantal blz. 62; le druk; prijs f 0,95; gecar- 

tonneerd; jongens- en meisjesboek, leeft. 10-16 
jaar. 

Inhoud: In de rampnacht van 1 Februari heb-
ben de mensen in Colijnsplaat met hun ruggen 
de vloedplanken gestut en doordat God een 
schip dwars voor die vloeddam wierp is het 
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dorp behouden gebleven. Lijn, Aart en Cootje 
helpen dapper mee. Cootje redt een klein kind. 
Aart mag ook vele andere mensen helpen red-
den. Ook vader, moeder en broers en zusjes. 
Helaas sterft z'n moeder, maar het is goed met 
haar. 

Strekking: Deze rampnacht voor het nage-
slacht te doen voortleven en te leren, dat men-
senwerk nooit volle waarborg biedt. 

Conclusie: Een prachtboek! De kinderen zul-
len het in één ruk uitlezen. Even meer heen-
wijzing naar zondebesef en de almacht Gods 
had wel gekund. Taal en stijl in orde. Uitvoe-
ring mooi. Een goede aanwinst. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE LAATSTE WAGEN, door Jeanne Marie. 
Aantal blz. 78; le druk; prijs f 1,05; gecar-

tonneerd; meisjesboek. 
Inhoud: Malia, het dochtertje van circus-

artisten, moest naar het ziekenhuis. Haar moe-
der, die godsdienstig is opgevoed, krijgt wroe-
ging omdat ze haar kind als heidinnetje heeft 
laten opgroeien. De Landstra's trekken van 
plaats tot plaats tot Malia genezen is. De heer 
v. d. Berg brengt de uitkomst door Landstra 
werk te geven in zijn fabriek. 

Strekking: Nood leert bidden. Uit dankbaar-
heid voor de verlossing uit de moeilijkheden 
keren de Landstra's terug naar de kerk. De 
echte verslagenheid over de zonde ontbreekt 
helemaal. Gebruik van Here. 

Conclusie: Godsdienstige strekking zwak. Er 
wordt wel een goede oplossing gegeven. Het 
verlaten van de oude werkkring zonder kennis-
geving zeer wonderlijk. Stijl wel eens slordig, 
b.v.: Hij dankte een kort gebed. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

VAN JAAP EN JOOP EN JANNEKE, 
door D. Menkens-van der Spiegel. 

Aantal blz. 78; le druk; prijs f 1,05; gebon-
den; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Jaap en Joop gaan zonder toestem-
ming met het hondje van Joops broer, dat aller-
lei kunstjes kende, langs de huizen om geld 
voor de zending onder de Bosnegers. Het hond-
je raakt zoek en komt bij zieke Janneke, die 
zienderogen opknapt. Na strijd staat Joops broer 
Moppie af aan het meisje. 

Strekking: Opvoedkundig. Het heilige doel — 
de zending — heiligt niet de middelen. Het onze 
aanwenden en afstaan tot nut van de naaste. 
Gebruik van Heer. 

Conclusie: Jammer dat 't woord Heer enkele 
malen voorkomt. Overigens een aardig boekje. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

INEKE'S KERSTLIED, 
door Jo Kalmijn-Spierenburg. 

Aantal blz. 78; 2e druk; prijs f 1,05; gebon-
den; meisjesboek. 

Inhoud: Ineke kan mooi zingen. Ze mag op 
het Kerstfeest van de Zondagsschool alleen zin-
gen. Op de dag voor Kerstmis wordt ze ziek. 
Na veel strijd geeft ze het over en schenkt zelfs 
haar mooie jurk voor die gelegenheid aan het 
meisje, dat voor haar invalt. 

Strekking: De strekking van dit boekje is wel 
aardig. Het wijst op zelfverloochening. Wijst de 
trots af, omdat dat God onteert. Jammer dat het 
christelijk gehalte verder zo droevig dunnetjes 
is. Gebruik van de kerstboom. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

ERGENS IN DE WIJDE WERELD, 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 78; 6e druk; prijs f 1,05; gecar-
tonneerd; jongensboek. 

Inhoud: Henks moeder moet naar 't zieken-
huis, waarover hij erg bedroefd is. Henk wordt 
beschuldigd van appelroof, een laffe jongen 
schuift Henk de schuld in de schoenen. De huis-
houdster zet de zaken recht bij boer Pommer. 
Deze bezorgt een mand eieren als moeder uit 
het ziekenhuis terugkeert. 

Strekking: Verdriet, angst en de vreugde van 
Henk fijn getekend. Gebruik van Heer. 

Conclusie: Een echt, vlot geschreven boek, 
waarin de jongen zo raak getypeerd wordt. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GEVAARLIJKE GEHEIMEN, 
door Dr J. Roelink. 

Aantal blz. 90; le druk; prijs f 1,15; gebon-
den; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 11-13 
jaar. 

Inhoud: De ontvluchting uit Doornik, van 
maitre Pierre, een door de inquisitie gezochte 
prediker der reformatie, mislukt en heeft z'n 
gevangenneming als gevolg. Ook de vervolging 
van vele anderen begint. Johan Cardon, een 
jongen, die door zijn blinde vader gevaarlijke 
geheimen weet, slaagt er in met zijn ouders naar 
Engeland uit te wijken. 

Strekking: Een historisch verhaal, gegrond op 
de gebeurtenissen van het jaar 1544. Vaderland-
se geschiedenis uit de tijd der Hervorming. 
Velen werden om het geloof gedood. 

Conclusie: Een bijzonder boeiend verhaal, 
waarin uitkomt de standvastigheid der vervolg-
den. De vervolging kon het licht van Gods 
Woord niet doven. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE VERLOREN SCHOEN, 
door C. M. v. d. Berg-Akkerman. 

Aantal blz. 94; le druk; prijs f 1,15; gecar- 
tonneerd; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar. 

Inhoud: Lotgevallen van enige jongens be-
schreven. Bij stelen van appels raakt een van 
de vrienden een schoen kwijt. Zo komen ze in 
aanraking met de boer, die een ongelukkige jon-
gen heeft. Deze jongen, die niet kan lopen, 
wordt in de vriendenkring opgenomen. Dikwijls 
brengen de vrienden dan ook een bezoek op de 
boerderij. 

Strekking: Het meeleven van de vrienden met 
het ongelukkige zoontje van de boer. De zonde 
('t stelen van de appels) wordt door God ge-
straft; maar er is vergeving voor die z'n zonde 
belijdt. 

Conclusie: Een mooi, vlot geschreven boek, 
dat de jongens zeker zal boeien. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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THIJS EN THOR, 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 93; 7e druk; prijs f 1,15; gebon-
den; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-12 j. 

Inhoud: We hebben hier het ontroerende ver-
haal van een oude man en zijn hond, die zo 
aan elkaar gehecht zijn. Iedere morgen moeten 
ze met een hondenkar melk halen bij een boer. 
Het dochtertje van de boer hecht zich ook aan 
Thor. Als Thijs ziek wordt, moet een ander 
met de hond omgaan, die nu een slecht leven 
heeft, maar Geertje weet er voor te zorgen, dat 
de hond het goed krijgt tot blijdschap van zijn 
oude baas. 

Strekking: „De rechtvaardige kent het leven 
van zijn beest." 

Conclusie: Een prachtig boek, van een echt 
Christelijke geest doortrokken. De oude Thijs 
is in zijn eenvoudige en kinderlijke godsvrucht 
kostelijk getekend. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

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

Aantal blz. 20; 5e druk; prijs f 0,30; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek, lft. 7-9 j. 

Inhoud: Kees heeft een puntenslijper, waar-
mee hij erg blij is. Corrie raapt hem van de 
vloer in de klas op en houdt hem. Ze wil hem 
graag houden; zegt dus niets. Op zekere dag 

Haag bij vaders broer, een dokter. Elsje heeft 
daar een verdrietig leven, maar ze leert door 
juffrouw de Wijs de Heere Jezus kennen. 

Strekking: Een oppervlakkig opgevoed kind 
leert de zegen van het Evangelie kennen. Ge-
bruik van Heer. 

Conclusie: Een boeiend verhaal, waarin we 
een ongedwongen en gevat meisje leren kennen. 
De meisjes zullen het zeker in één ruk willen 
uitlezen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

WILLEM WIJCHERTS, 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 140; 10e druk; prijs f 1,75; ge-
bonden; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Willem Wijcherts, een dappere Alk-
maarder jongen uit de tijd van het voorspel en 
het begin van de 80-jarige oorlog, heeft het 
hart op de rechte plaats en betoont zich in veel 
moeilijkheden onverschrokken en edelmoedig. 

Strekking: De opvoedkundige strekking is 
zeer goed, de godsdienstige eveneens. Gebruik 
van Heer en Here. 

Conclusie: Dit boek, dat de ouderen in hun 
jeugd met genoegen lazen, doet het nog goed. 
Jammer dat niet steeds de naam „Here-  wordt 
gebruikt inplaats van „Heer-. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

. D. MEINEMA TE DELFT 
ziet een vriendinnetje van Corrie de punten-
slijper, die hem herkent als die van Kees. Zo 
komt het kwaad voor de dag. Moeder gaat met 
Corrie mee naar de juffrouw en vertelt het hele 
geval. Kees krijgt z'n slijper terug. 

Strekking: Het verkeerde dat Corrie deed, 
duidelijk getoond. Ook het kind heeft nodig een 
vernieuwd hart; immers het is zondig. 

Conclusie: Goed boekje. Wat Corrie deed 
was zonde. Ze vraagt om vergeving. De juf-
frouw laat tegenover de andere kinderen niet 
bemerken, wat Corrie gedaan heeft. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET GAT BIJ DE SPOORLIJN, 
door J. Schouten. 

Aantal blz. 20; le druk; prijs f 0,30; jongens-
boek, leeftijd 7-9 jaar. 

Inhoud: Henk en Arie zijn aan 't paddestoelen 
zoeken. Arie valt in een gat bij de spoorlijn. 
Henk vindt hem niet. Ongerustheid thuis. Door 
middel van de politie komt Arie weer thuis. 

Strekking: Wel vlot geschreven, maar Chris-
telijke strekking kon beter. Uitkomst, die God 
in de nood geschonken heeft. Dat had echter 
meer naar voren kunnen komen. 

Conclusies Godsdienstig is het oppervlakkig. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

KEES, door Joh. van Hulzen. 

Aantal blz. 24; 4e druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; jongensboek. 

Inhoud: 't Verhaal gaat over een hond, Kees. 
Het heeft plaats op het eiland Java. Cor raakt 
zijn hond Kees kwijt. Kees wordt na enkele 

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

Aantal blz. 124; 3e druk; prijs f 1,50; gecar-
tonneerd; meisjesboek 

Inhoud: Goudhaantje heeft geen moeder. Va-
der, een beste, maar ongelovige man, is leraar. 
Hij gaat lezingen houden in Indië en Elsje 
(Goudhaantje) vindt haar tijdelijk tehuis in Den 

UITGAVEN VAN N.V. W 
Goede lectuur voor onze Zondagsscholen. 

Goede inhoud, aantrekkelijke verhalen, mooie 
afwerking en rijke illustraties tussen de tekst, 
fris lettertype en echte kinderlectuur. Naast vele 
herdrukken zijn ook tal van nieuwe boekjes ver-
schenen. Deze uitgever heeft thans 155 titels, 
waaruit gekozen kan worden. Bij het nagaan 
van onderstaande boekbeoordelingen valt een 
keuze van geschikte lectuur voor onze kinderen 
niet moeilijk. 

WIM, door A. v. Vliet-Ligthart Schenk. 
Aantal blz. 20; 4e druk; prijs f 0,25; in slappe 

omslag; jongensboek. 
Inhoud: De 5-jarige Wim is ondeugend ge-

weest en vraagt bij 't naar bed gaan met Moe-
der samen de Here om vergeving. Hij viert op 
de kleuterschool het Kerstfeest mee, brengt de 
Kerstvacantie bij zijn grootouders door en hoort 
daar, dat hij een zusje gekregen heeft. 

Strekking: De betekenis van het Kerstfeest 
wordt goed aangegeven. Wij doen telkens zonde 
en moeten steeds weer vragen, of de Here Jezus 
de zonden wil vergeven. 

Conclusie: Godsdienstige strekking goed. Kin-
derlijk verteld. Leeftijd 6 á 7 jaar. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
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jagen zwerven door een jongen meegenomen, 
die hem goed verzorgt. Later ziet Kees zijn oude 
baas weer en de uitgelaten hond gaat met hem 
weer mee. Zo komt alles weer in orde. 

Strekking: Liefde voor de dieren. De kinderen 
uit het verhaal houden van de hond en verzor-
gen hem goed. 
Conclusie; Niet veel van godsdienstig christe-

lijke te bemerken. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

JANBAAS EN DE KIPPEN, 
door J. E. Niemeijer. 

Aantal blz. 24; le druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; jongensboek. 

Inhoud: Janbaas komt dikwijls bij Oom Fre-
derik bij diens kippen. Eens is hij stout en gaat 
in de kippenren, maar laat het deurtje open, 
zodat de kippen er uit gaan op de weg, waarbij 
er één overreden wordt. Janbaas vertelt z'n 
stoutheid aan de Heere Jezus. 

Strekking: Men moet zijn zonden belijden en 
vergeving vragen. 

Conclusie: Niet onaardig verteld. Het is echt 
een boek voor onze kleintjes, echter geen letter-
greepverdeling. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

KLEIN KEESJE IN DE GROTE STAD, 
door H. Christina Koster. 

Aantal blz. 15; 2e druk; prijs f 0,25; in slappe 
omslag; jongensboek. 

Inhoud: Keesje (4 jaar) raakt in een grote 
winkel in de stad zijn moeder kwijt. Als hij bui-
ten op straat komt, raakt hij geheel in de war. 
Iemand brengt hem op het politiebureau. Daar 
vindt moeder hem terug. Vader leest aan tafel 
le geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de 
'empel. Kinderen moeten aan vader en moeder 
gehoorzaam zijn. 

Strekking: Het onderdanig, gehoorzaam zijn 
van kinderen aan hun ouders. 

Conclusie: Een goed boekje voor de aller-
kleinsten. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

LOUITIE, door Piecky de Tom 
druk; prijs) D;t5; in slappe 

omslag; jongensboek. 
Inhoud: Louitje heeft een zwak hartje en kan 

niet meerennen met de jongens. Meester de 
Vries is zijn grote vrind. Deze bezorgt hem af-
leiding, maar organiseert ook de jeugd om Wiet 
toch in te schakelen in hun spelen. 

Strekking: Opvoedkundig. Denk om je zwak-
ke kameraadje en maak hem het leven aange-
naam. 

Conclusie: De godsdienstige strekking is niet 
verkeerd, alleen wat oppervlakkig. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE GEVANGEN ROVERS, 
door M. B. Gijsberts-Westera. 

Aantal blz. 36; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongensboek. 

Inhoud: Jan en Klaas spelen op straat en krui-
pen op een handkar onder een zeil. Als het 
donker wordt, gaat de kar naar binnen en zitten  

ze opgesloten. De ongerust geworden ouders 
vinden voor de nacht hun kinderen weer terug. 

Conclusie: Wel een aardig geschreven ver-
haaltje voor de kleintjes. Taal en stijl goed. De 
Heere wordt gevraagd om weer thuis te mogen 
komen, waaruit men in 't algemeen de conclusie 
kan trekken, dat het kinderen zijn uit een gods-
dienstig gezin; meer niet. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET KERSTFEEST OP DE ZOLDER, 
door Ina van Veen-van der Vlies 

Aantal blz. 30; le druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Doordat Mieneke's vader in Duits-
land plotseling ziek wordt, moet moeder er heen 
en komt Mieneke bij tante Mien. Zij is het 
middel in Gods hand om haar neefjes in aan-
raking te brengen met het heerlijke Evangelie en 
dat wel op een „versierde" zolder. 

Strekking: God maakt ook gebruik van de 
„kleinen-. Gebruik 1 x kerstboom. 

Conclusie: Een in goed proza geschreven 
boekje. Kinderen van 6 à 8 jaar zullen het met 
spanning lezen. Toch had het wel wat positiever 
mogen zijn. 't Gaat alles vrij gemakkelijk. 't Is 
wel Kerstevangelisatielectuur, daarom: 

Eindoordeel: aanbevolen. 

EN... DE SCHOENTJES WAREN WEG, 
door J. L. Schoolland. 

Aantal blz. 32; le druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek. 

Inhoud: Klaartie heeft voor haar verjaardag 
nieuwe schoentjes gekregen. Ze zet ze bij Groot- 
moe op de bank in de tuin en gaat zelf met de 
bakker mee. De stoelenmatter neemt de schoenen 
weg. Vader neemt hem de schoentjes weer af, 
als deze in de hei ligt te slapen. Vader gaat 
naar de burgemeester en bezorgt de stoelenmat-
ter werk. 

Strekking: Zo nodig moeten we afstand kun-
nen doen van wat ons lief is om Christus' wil. 
God heeft de blijmoedige gever lief. 

Conclusie: Aardig meisjesboek, kinderlijke 
verteltrant. Uitstekend  gpr,.-i,j0,3,- 	4e. 'Wring, 

,w,,".}r even ob. "gat is de kring van 
kinderen uit het Christelijk gezin. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

MIETSIE EN LAJOS, door Marijo. 
Aantal blz. 32; 3e druk; prijs f 0,45; in slappe 

omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Vader, een Hongaar, sneuvelt in 

dienst van het vaderland. Moeder blijft met twee 
kinderen achter. Mietsie gaat met andere kinde-
ren naar Nederland. Ze heeft het bijzonder goed 
in een boerengezin zonder kinderen. Met de 
Kerstdagen komt Lajos ook naar Holland. 

Strekking: Algemene strekking. De nood in 
Hongarije na de oorlog geschilderd. De verhou-
dingen in 't gezinsleven goed: liefde en mede-
leven. Gebruik van Here. 

Conclusie; Goed verteld en goed van inhoud, 
goed kinderboekje! Heel jammer is het, dat de 
betekenis van het Kerstfeest op de achtergrond 
komt door de komst van Lajos. 

Eindoordeel; aanbevolen. 



om strijd geprezen! 

„Uitstekend geschikt voor de zondagsschool", aldus 
een boekbeoordeling. „Hier wordt iets goeds geboden", 
luidt het oordeel van een deskundige. „Stuk voor stuk 
juweeltjes-, leest U elders. En... „Vergeet niet een 
keus te doen uit de catalogus van Meinema", adviseert 
een predikant. 
Zo zouden we kunnen doorgaan, maar U weet het 
toch immers al lang, dat Meinema's Kerstboeken er 
goed op staan? Dat valt U direct op uit de Boek-
beoordelingen ... dat is natuurlijk ook Uw ervaring. 
Want wie koopt Meinema's Kerstboeken nu niet? Dat 
zou zeer onverstandig zijn, want ze zijn niet, alleen 
scherp gekeurd op de inhoud en fris en prettig uit-
gevoerd, maar bovendien buitengewoon goedkoop! Let 
U eens speciaal op de prijzen van Meinema's Kerst-
boeken. Dan merkt U het verschil! 
Er is weer een prachtige nieuwe serie titels bijgekomen. 
Verder talrijke herdrukken. U hebt keus uit 155 titels! 
Wacht U niet te lang met bestellen? Meinema's Kerst-
boeken worden nu eenmaal veel gevraagd en een titel 
die uitverkocht raakt kan niet zo spoedig herdrukt 
worden. 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

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

ALLE BOEKEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL EN BIJ DE UITGEEFSTER 
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JOSJE EN JAAPJE, 
door Ina de Vries-v. d. Lichte. 

Aantal blz. 35; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongensboek. 

Inhoud: Josje en Jaapje, de tweelingen, krij-
gen op hun verjaardag een zwart poesje. Als de 
juffrouw op school een dierentuin maakt, willen 
ze hun poesje meenemen, maar hebben het thuis 
niet gevraagd. Onderweg raken ze Jimmie kwijt. 
De jongens zijn erg bedroefd en vader is erg 
boos. Moeder bidt met hen en Juf helpt hen 
zoeken. De bakker brengt Jimmie terug. 

Strekking: De Heere straft de ongehoorzaam-
heid, maar we mogen Hem bidden om vergeving 
en uitkomst. 

Conclusie: Een aardig boekje voor kleine kin-
deren. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

JANNEMIENTJE, 
door Ina de Vries-v. d. Lichte. 

Aantal blz. 43; le druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; meisj esboek. 

Inhoud: Jannemientje speelt met een klomp in 
de vaart en valt er in. Het is een tuinderskind, 
mag vader helpen. Blij gaat ze met haar moeder 
mee om 't kleine broertje van haar vriendinnetje 
te bekijken. Zelf krijgt ze er een als vader een 
arme vrouw op de weg vindt en haar kindje in 
huis neemt om te verzorgen tot de moeder beter 
is. 

Strekking: Nogal sterk moraliserende strek-
king: goed doen = Jezus volgen. Maakt een 
braaf-achtige indruk. Preekstoel versierd met 
sparregroen. 

Conclusie: De taal is niet altijd kinderlijk, de 
stijl doet nu en dan aan v. d. Hulst denken. Het 
geheel is vrij fragmentarisch - stukjes met on-
derling weinig verband. Geestelijke strekking 
zeer oppervlakkig. Onze armoede, waarvoor 
Christus Zijn rijkdom verliet, wordt gemist. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

BEETJE HELPT MOEDER, door A. Romijn. 
Aantal blz. 48; 3e druk; prijs f 0,50; in slappe 

omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Deetje helpt moeder in de bezettings-

tijd met sprokkelen en gaat stilletjes op eten uit. 
Vader is in Duitse gevangenschap, weet te ont-
snappen en duikt onder. De bevrijding en va-
ders thuiskomst vormen het blijde slot. 

Strekking: We moeten behulpzaam zijn je-
gens onze ouders. We mogen de bange oorlogs-
nood van ons volk en ook de bevrijding uit de 
grote ellende van de oorlog nooit vergeten. 

Conclusie: Dit sober doch boeiend geschreven 
verhaal zal niet nalaten indruk te maken op de 
jeugdige lezer. Leeftijd 8-10 jaar. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

INA VAN DE DOKTER, door Annie Sanders. 
Aantal blz. 46: prijs f 0,60; in slappe omslag; 

meisjesboek, leeftijd = 8-10 jaar. 
Inhoud: Ina van de dokter vindt het zo heel 

erg als haar vader met de Kerst 's avonds weg 
moet, waarom ze een boodschap voor haar 
vader om direct bij een zieke te willen komen 
niet doorgeeft, hetgeen een heel vervelende si- 

tuatie geeft, hoewel het met de zieke gelukkig 
nog al mee blijkt te vallen. Maar Ina krijgt het 
er erg te kwaad mee. Een zieke vergeefs laten 
wachten, omdat het thuis zo gezellig is, dat is 
wel een heel slechte manier van Kerstfeest 
vieren. 

Strekking: opvoedkundig. Aardig verhaal. Een 
goed meisjesboek. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

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

Aantal blz. 48; le druk; in slappe omslag; 
prijs f 0,60; jongensboek. 

Inhoud: Koos en Ties, twee broertjes, vinden 
een portemonnaie, maar zwijgen er over. Wan-
ner blijkt dat deze toebehoort aan Peer, de arme 
mandenmaker, dan wordt hun innerlijke onrust, 
die ze maar niet kwijt konden raken, nog groter. 
Tenslotte danken een vader en moeder God, die 
hun kinderen de weg tot het berouw deed vin-
den. Het optreden van de burgemeester doet 
wat onwaarschijnlijk aan en blijkt de figuur van 
Peer niet wat te sterk getekend? Overigens een 
degelijk boekje in z'n godsdienstige strekking. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN SIGAAR VOOR OUWE GEURT, 
door Piet Terlouw. 

Aantal blz. 55; le druk; prijs f 0,60; in slappe 
omslag; jongensboek. 

Inhoud: Cor en Wim gaan bramen plukken in 
de boomgaard van Ouwe Geurt. Deze ontdekt 
hen en wil Wim een pak slaag geven. Wim be-
looft in zijn angst een sigaar, wanneer hij geen 
afstraffing krijgt. Tweemaal weet Wim een 
sigaar te bemachtigen. De eerste keer breekt de 
sigaar en de tweede maal wordt deze doornat. 
Wim wordt ziek en vertelt alles aan zijn ou-
ders. Dan gaan vader en Wim naar Ouwe 
Geurt en brengen hem een doosje sigaren. Moe-
der Jansje krijgt een zak koekjes. 

Conclusie: Een vlot geschreven, aardig boek-
je. De strekking had beter uitgebeeld moeten 
worden. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE VONDST, door H. te Merwe. 
Aantal blz. 54; 2e druk; prijs f 0,70; in slappe 

omslag; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar. 
InIhoud: Kees slaagt voor het Ambachts-

schooldiploma en zal gaan werken in een ga-
rage. Een paar dagen tevoren slaat hij met een 
nijptang op de kop van een gevonden granaat. 
Het kost hem het leven. Zijn vrienden worden 
zwaar gewond, maar herstellen gelukkig weer. 

Strekking: Een waarschuwing tegen het de-
monteren van oude projectielen schijnt nog 
steeds op z'n plaats te zijn. Ook tot jonge men-
sen komt de boodschap: Weest bereid. want on-
verwachts kan het einde daar zijn. 

Conclusie: Een goed boekje, maar geen 
Kerstboekje. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE HULSTTAKJES, door A. van Hulzen. 
Aantal blz. 62; Ie druk; prijs f 0,95; gebon-

den; jongensboek. 
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Inhoud: Voor het Kerstfeest heeft de Zon-
dagsschooljuffrouw aan de kinderen gevraagd 
wat mee te brengen voor de versiering. Jaapje 
heeft hulsttakjes beloofd, maar dit brengt hem 
in moeilijkheden, want die hulsttakjes moet hij 
wegnemen uit het bos van de baron. Met de 
juffrouw gaat hij naar 't kasteel om de baron 
van de diefstal te vertellen. 

Strekking: We mogen niet zo maar iets weg-
pakken, ook al is het voor een goed doel. Ge-
bruik van kerstboom. Is hier wel heel erg kin-
derlijk. 

Conclusie: Aardig, kinderlijk, boeiend verteld. 
Geschikt voor jongens van 6,-8 jaar. De be-
tekenis van het Kerstfeest komt echter niet tot 
zijn recht. Het is de verjaardag van de Here 
Jezus en die moeten we met kerstversjes vieren, 
want de Here Jezus hoort graag kinderen zingen. 

Eindoordeel: zeer matig aanbevolen. 

MIJNWERKERSJONGEN VAN MANS- 
FELD, door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 64; 4e druk; prijs f 0,95; gebon- 
den; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Dit boekje handelt over Dr Maarten 
Luther. De bekering van hem, zijn schuldbesef 
Jen rechtvaardiging door het geloof worden be-
vattelijk voorgesteld. 

Strekking: 't Is een geschikt boek om hij 
voortduring de aandacht van de kinderen te be-
palen bij de grote waarde van de Reformatie. 
Het geeft een goed inzicht in het. grote werk, 
dat God aan Zijn Kerk gedaan heeft door mid-
del van Luther. 

Conclusie; Geschikt voor de uitdeling op het 
Kerstfeest. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE VOLHARDING, door H. Hoogeveen. 
Aantal blz. 69; le druk; prijs f 1,—; gebon-

den; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar. 
Inhoud: Het verhaal speelt in Friesland. Keim-

pe wil na z'n schooljaren graag op een vracht-
schip. 't Varen zit hem in 't bloed. Maar een 
andere jongen, Auke, is hem voor. Dan komt de 
afgunst in Keimpe's hart tegen Auke. Keimpe 
steekt dat niet onder stoelen of banken. Later 
komt Keimpe toch in de plaats van Auke op 
de boot. Steeds duidelijker wordt het voor Keim-
pe (vooral na een gesprek van de stuurman) 
dat hij het met Auke in orde moet maken. Na 
het lijden van schipbreuk komt het ook in orde. 

Strekking: Afgunst in Keimpe's hart (en nog 
wel afgunst ontstaan door een verkeerde be-
oordeling) moet warden overwonnen. Dat kost 
strijd; maar het gelukt. Keimpe komt met zijn 
schuld terecht bij de Heere Jezus, die de schuld 
verzoende aan het kruis. 

Conclusie: Een spannend boek voor jongens. 
De innerlijke strijd bij Keimpe wordt goed be-
schreven. Gewezen ook op Christus en Zijn 
schuldverzoenend lijden. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET RODE SLEETJE, 
door A. G. Lameris-Bolt 

Aantal blz. 78; prijs f 1,05; gecartonneerd; 
meisjesboek, 

Inhoud: Een meisje ziet voor een winkel een 
rood sleetje staan en wil dat graag hebben. Ze 
zet het, op haar verlanglijst voor Sinterklaas. 
Als zeliet heeft, krijgt ze er een ongeluk mee J--
omdat ze ongehoorzaam was. 

Strekking: De auteur laat zien hoe lang het 
duurt vóér ze het krijgt. Want ze moet leren 
dat niet alleen belangrijk is dat ze zelf wat 
krijgt, maar dat ze ook blij moet zijn met wat 
anderen krijgen. 

Conclusie: Er heerst een goede gezinssfeer. 
Het is goed geschreven. Maar voor onze Z.S. 
niet aan te bevelen: Sinterklaasfeest beslaat een 
groot deel van het boek. Kerstboom. Is in 't 
gezang op pag. 63, 2e regel, geen gevaar voor 
de gedachte aan algemene verzoening? De eigen-
lijke betekenis van Christus' werk wordt ver-
zwegen. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET GEHEIM VAN DE OUDE WATER-
MOLEN, door G. van Heerde. 

Aantal blz. 76; le druk; prijs f 1,05; gecar-
tonneerd; jongensboek. 

Inhoud: Henk is afgunstig op z'n klassegenoot 
Paul. Hij kan 't niet hebben, dat Frits, een 
neefje van de meester, dat om z'n zwakke ge-
zondheid naar de boslucht komt, vriend wordt 
met Paul. Als hij dan ook nog merkt, dat Paul 
bij de meester in huis komt, kan hij Paul heel 
niet meer uitstaan. De afkeer wordt wederkerig, 
maar Paul vraagt tenslotte aan de boswachter, 
waarmee hij bevriend is: „Zou u een streep door 
de bekeuring (van Henk) willen halen?" 

Strekking: Opvoedkundig. Kwaad met goed 
vergelden; hebt uw vijanden lief. 

Conclusie: 'n Spannend jongensboek, met en-
kele onwaarschijnlijkheden, die wel „geslikt" 
worden. Het godsdienstig element is er, maar 't 
is niet sterk. Toch 

Eindoordeel: aanbevolen. 

TOCH EN THUIS, door A. van Hulzen. 
Aantal blz. 78; 2e druk; prijs f 1,05; gecar-

tonneerd; jongensboek. 
Inhoud: Uit de kist onder een woonwagen valt 

een jong hondje. De belevenissen hiervan vor-
men de inhoud van het boekje. Eerst bij oude 
mensen, dan meegenomen door een voddenkoop-
man, tenslotte in huis genomen door Bertje's 
ouders. 

Strekking: Goede opvoedkundige strekking: 
liefde voor het zwervende dier. Ook het ver-
keerde in Bertje's handelen als hij Bobbie weg-
haalt bij de voddenkoopman wordt goed behan-
deld. Het evangeliserend getuigen van Bertje's 
vader is mooi weergegeven. Geen overdrijving. 

Conclusie: Een goed jongensboek, dat gericht 
is tegen de verruwende invloeden van het jon-
gensieven. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EEN AVONTUUR IN SCHOOL, 
door J. J. Frinsel, 

Aantal blz. 86; 2e druk; prijs f 1,10; gebon-
den; jongensboek, leeftijd.7--H 10-14 jaar. 

Inhoud: Tom en Kees klimmen tijdens de 
Kerstvacantie in de school. Tom heeft daar nog 
een mooi boek van de bibliotheek, dat hij graag 
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wil lezen. Kees breekt de mooie pijp van de 
meester, een aandenken van zijn vader, die bij 
redding van schipbreukelingen was omgekomen. 
Tom en Kees worden dan opgesloten door de 
veldwachter, de vader van Kees, die hen had 
zien inbreken en hen een lesje wilde geven. 
Door drukke werkzaamheden had de veldwach-
ter de jongens vergeten en zaten de andere fa-
milieleden in angst. Wanneer Kees' vader thuis 
komt, spoedt hij zich naar de meester, die dan 
alles verder afhandelt. 

Conclusie: Een mooi boek, 2e druk waard! 
De strekking is opvoedkundig. 

Eindoordeel; aanbevolen. 

HET GOUD VAN DE TOEMOEK,  
HOEMAK, door G. van Heerde. 

Aantal blz. 90; 2e druk; prijs f 1,10; gebon-
den; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Asaba, een neger in Suriname, gaat 
op zoek naar goud in het Toemoek-Hoemak-
gebergte. Hij redt twee jongens van een andere 
negerstam, wordt desondanks door het hoofd 
van die stam aangewezen om de volgende dag 
geofferd te worden. Hij wordt 's nachts door 
de jongens bevrijd en met z'n drieën vluchten 
ze en willen naar het goudland. Op hun tocht 
ontmoeten ze de neger-zendeling King, die hen 
steeds als een reddende engel bevrijdt uit groot 
gevaar en in die bevrijding heenwiist naar Hem, 
die ze gered heeft, in Wie te geloven meer is 
dan het goud van de Toemoek-Hoemak, dat 
inderdaad ook gevonden wordt. 

Conclusie; Een spannend verhaal, dat de kin-
deren boeien zal. Toch doet de manier, waarop 
King steeds naar voren komt, wat onwerkelijk 
aan. Het zendingswerk blijft teveel op de ach-
tergrond. Sommige illustraties zeggen weinig. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE SCHREEUW IN DE NACHT, 
door A. B. Lam. 

Aantal blz. 86; 2e druk; prijs f 1,10; gebon 
den; jongensboek. 

Inhoud; Tom is niet mooi behandeld door 
boer de Leeuw, maar als hij hoort, dat een 
stroper uit wraak het mooiste paard van de 
boer wil verminken. wil hij dit verhinderen. Hij 
zaagt de plank half door, waar de stroper over 
moet, zodat deze van schrik een schreeuw geeft, 
waardoor de boer gewekt wordt. Tom bereikt 
bij de boer ook, dat deze Ruige Hein in dienst 
neemt. 

Strekking; We moeten geen kwaad met 
kwaad vergelden. 

Conclusie: De strekking van dit boeiend ver-
haal is prachtig. Leeftijd 10-12 jaar. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

KRANTEMONGEN, door Henszen Veenland. 
Aantal blz. 88; prijs f 1,10; gecartonneerd; 

jongensboek. 
Inhoud: Freeks vader is gestorven. Hij helpt 

door kranten te bezorgen, houdt 't meeste geld 
zelf, is kribbig en werkt niet voor de Ulo. Een 
ernstig gesprek met grootvader brengt kentering, 
hij geeft z'n spaarpot voor een mantel. 

Strekking: „Ga niet alléén door 't leven!" We  

moeten ons genoegens weten te ontzeggen am 
anderen een plezier te doen. 

Conclusie: Best boek voor de groten! Mooie 
opvoedkundige en godsdienstige strekking. Leef-
tijd 12-14 jaar. 

Eindoordeel; warm aanbevolen. 

IS EEFJE GELUKKIG? door Marian v. Bergen. 
Aantal blz. 102; 5e druk; prijs ƒ 1,20; gebon-

den; meisjesboek. 
Inhoud: Eefje Hardeman, meisje uit kinderrijk 

gezin, wordt vriendin met Nora van de nieuwe 
dokter; Nora heeft lange tijd geen broertjes of 
zusjes. Eefje is erg jaloers en kan heel snibbig 
doen thuis. Ze kan niet velen, dat Nora zich 
over een vreemd meisje uit Friesland ontfermt. 
Telkens maakt haar jalouzie haar ongelukkig. 
Erg is het, dat haar kleine broertje door haar 
onwetendheid verdwaalt en dan ernstig ziek 
wordt. Tiaar vriendschap met Nora wordt nog 
eens bedreigd, nu door de H.B.S.-vriendinnen 
van deze, maar door velerlei zorgen en zonden 
heen komt alles weer goed. 

Strekking; Opvoedkundig. Eefjes jaloersheid 
is niet alleen zeer onaangenaam voor haar ou-
ders, broertjes en zusjes, maar maakt haar zelf 
ook ongelukkig. Ze leert echter tegen de zonde 
strijden en bij de Heere vergeving zoeken. 

Conclusie: Vlot geschreven en boeiend ver-
haal. Echte meisjes zijn het met haar spel en 
vrolijkheid, maar ook met haar gebreken en 
zonden. Maar hier zijn ook ouders, die hun kin-
deren wijzen op Hem, die de zonde vergeeft, 
aan wie ze met berouw belijden en Die kracht 
schenkt om tegen het kwaad in eigen hart te 
strijden. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

REDDINGSTOCHT, door H. te Merwe. 
Aantal blz. 102; le druk; prijs f 1,20; gebon-

den; jongensboek. 
Inhoud: De schrijver vertelt hoe een kapitein-

eigenaar van een motorsleepboot er bij de over-
stromingsramp op uittrekt om mensen te redden. 

Conclusie: Een boek met weinig actie, maar 
goede godsdienstige strekking. God alleen kan 
troost en kracht schenken. 

Eindoordeel; aanbevolen. 

MET VERBODEN WAAR, door H. te Merwe 
Aantal blz. 102; le druk; prijs f 1,20; ge-

bonden; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Wouter Geertsz de turfschipper uit 

Leiden, heeft naast zijn turf ook Bijbels en an-
dere verboden geschriften aan boord, die hij 
tracht te verkopen. De zilversmid sinjeur Fop-
pens uit Delft wordt er om verbannen. Geertsz 
zelf wordt onthoofd. Het gezin Foppens en 
Geertsz weduwe, samen naar Embden. Maar de 
jonge Geert wil vaders werk voortzetten. 

Strekking; De eerste jaren uit de Hervor-
mingstijd, het gebeuren vindt ± 1526 plaats, 
wordt hier behandeld door iemand, die his-
torisch verantwoord werk leverde én die ver-
tellen kan. 

Conclusie: Een uitstekend jeugdboek, dat de 
oudere kinderen wat tracht te géven, omdat het 
in het middelpunt van het leven wil stellen de 
rijkdom van Christus' verzoeningsarbeid. Taal 
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goech minder gelukkige uitdrukkingen als riet-
Leplainide oevers, vreesvolle spanning. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE WANDELMARS, door A. Koster. 
Aantal blz. 106; 4e druk; prijs f 1,25; gecar-

tonneerd; jongensboek, leeftijd 1014 jaar. 
Inhoud: De zesde klas zal meedoen aan een 

wandelmars. Dick, zoon van een weduwe, heeft 
geen geld. Hij treitert de andere jongens, vooral 
Wim en Jan. De jongens maken een afspraak 
om hem links te laten liggen. Ze verklaren hem 
„dood-. Veel narigheden komen hieruit voort. 
Wims vader bemerkt het en weet alles in orde 
te maken. Dick en Wim worden vrienden. 

Strekking: Leer je boze begeerten te over-
winnen, want je bent wel degelijk je broeders 
hoeder. Die zichzelf overwint is sterker dan die 
een stad inneemt. 

Conclusie: Een echt vlot geschreven jongens-
boek. Godsdienstig en opvoedkundig goed. Taal 
en stijl in orde. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE KLEERMAKER VAN NORTH NIBLEY, 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 110; le druk; prijs f 1,30; gebon-
den; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Dit boekje geeft de geschiedenis van 
William Tyndall, Luthers tijdgenoot, die de 
H.S. in het Engels vertaalde. Eerst predikt hij 
in North Nibley, waar ook een kleermaker 
woont, die met zijn gezin de Hervorming is toe-
gedaan. Deze man redt met zijn zoon Tim Tyn-
dall, wanneer hij gevangen genomen zal wor-
den. De kleermaker komt nu zelf in de gevange-
nis terecht, maar de Heere leidt alles ten goede 
en hij mag op zijn wijze meewerken aan Tyn-
dall's levensarbeid. Een verrader, die later zijn 
kwaad belijdt, geeft nog meer spanning aan het 
verhaal. 

Strekking: Kerkgeschiedenis. Titel, stijl en stof 
verraden de hand van de heer De Zeeuw. Hij 
heeft al menig boekje over de tijd der Hervor-
ming geschreven. Onze kinderen kunnen van 
het grote werk Gods in die tijd, alsmede van 
het geloof, de moed en het lijden van 's Heeren 
kinderen in de 16e eeuw niet licht te veel lezen 
en weten. 

Conclusie: Die ligt al in het vorige opgeslo-
ten. Uit godsdienstig opzicht beschouwd: uit-
nemende lectuur. Karaktervormend. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HUIZE IEPENHORST, door G. Troost. 
Aantal blz. 117; le druk; prijs f 1,40; gebon-

den; jongensboek. 
Inhoud: Leo van Dalen komt door familie-

omstandigheden enige tijd in het gezin van dok-
ter van Dam met de tweeling Jan en Jaap, met 
wie hij naar school gaat. We zien de goede en 
verkeerde trekken van de jongens, vooral van 
Leo. 

Strekking: Goede godsdienstige en opvoed-
kundige strekking. 

Conclusie: Een aardig boekje. Het verhaal 
loopt vlot. Sommige illustraties konden beter 
zijn. 

Eindoordeel: warm aanbevolen.  

HET HUIS AAN DE HAVEN, 
door Rie Smaal-Meeldijk. 	• 

Aantal blz. 110; le druk; prijs f 1,40; gecar-
tonneerd; meisjesboek. 

Inhoud: Het boekje vertelt van José. Wat 
heeft zij een vriendelijk tehuis en een mooi 
leven, waar lang niet ieder meisje van die leef-
tijd aan toekomt. Na een overgang op de Ulo 
mag zij mee met een oom en tante naar Zwitser-
land. Ze heeft erg verlangd naar een broertje. 
Haar wens wordt vervuld, maar het broertje 
wordt een zorgen-kindje. Maar ook dit wordt 
aanvaard. 

Conclusie: Een prettig leesbaar boekje. De 
godsdienstige toon is goed. Voor velen ligt het 
wel een beetje te ver van hun leven af, want 
zo'n buitenlandse reis is nog niet aller deel! 

Eindoordeel: aanbevolen. 

RODE PAPAVERS, door Mari Zuidema. 
Aantal blz. 113; 4e druk; prijs f 1,30; gecar-

tonneerd; meisjesboek. 
Inhoud: Klazientje vindt Papaverrood heel 

mooi. Ze krijgt zelfs naar haar hartewens een 
jurk in die kleur. Haar broet: Gert weet zelfs 
papavers voor haar te kweken. Tijdens moeders 
ziekte is Klazientje bij een rijke familie uitbe-
steed. Als Gert haar de inmiddels uitgekomen 
papavers komt brengen, is Klazientje te trots 
om haar vrij armoedig gekleed broertje te ken-
nen. Ze jokt er zelfs om. Na nog wat volhou-
den komt ze toch tot inkeer en alles komt weer 
goed. 

Strekking: Begeerte naar grootheid des levens 
voert af van het rechte pad. 

Conclusie: Een goed geschreven boek voor 
onze meisjes. Godsdienstig kon het iets positie-
ver, wat betreft het zondebesef. Gert is een 
mooie figuur. Taal en stijl goed. Paedagogisch 
heel goed. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

MARIETJE HEEFT HET MOEILIJK, 
door A. Romijn. 

Aantal blz. 114; 3e druk; prijs f 1,30; gecar-
tonneerd; meisjesboek. 

Inhoud: Het gezin de Groot is van het platte-
land in Amsterdam komen wonen. Vader wil 
vooruit. Alles loopt tegen. Vader verdient erg 
weinig. Karel is hard op weg een dief te wor-
den. Moeder ligt jaren ziek. Vader wil van God 
niet meer weten. Alle zorg drukt op Marietje. 
Goede mensen helpen en het gezin keert naar 
het dorp terug. 

Strekking: De grote stad, is vol gevaren. Te-
genspoed en zorg voeren vaak van God af en 
leiden tot verbittering. Een godvrezende moe-
der is een onwaardeerbare schat in het gezin. 
God verlaat de Zijnen niet. 

Conclusie: Met fijne tact en tere zorg geschre-
ven. Een aanwinst voor de Zondagsschool. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET TEKEN VAN DE VIS, 
door A. van Hartingsveld. 

Aantal blz. 124; prijs f 1,50; gecartonneerd; 
jongensboek. 

Inhoud: Alard, een Bataven-jongen, raakt be- 
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vriend met Decius, een jonge Romeinse Centu-
rio. Deze is een christen en vertelt zijn vriend 
van de Heere Jezus, waardoor Alard gewonnen 
wordt. De vriendschap is zeer innig. Alard weet 
zijn vriend Decius uit de handen van zijn vij-
anden te houden. Met hem naar Rome gegaan, 
omdat de centurio een bijzondere opdracht had, 
maakt Alard de christenvervolging mee, waar 
velen verraden worden door Wulf ert, een be-
kende van Decius en Alard. Maar ook Wulf ert 
komt tot bekering. 

Conclusie: Een uitstekend boekje, dat de kin-
deren met spanning zullen lezen. Het is heel 
leerzaam, want hier worden ze vertellende in-
geleid in de spannende tijd van de christenver-
volging onder Nero. De godsdienstige strekking 
is goed. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

'T SOPRAANTJE, 
door D. Menkens-van der Spiegel. 

Aantal blz. 126; 2e druk; prijs f 1,50, gebon-
den; meisjesboek. 

Inhoud: Greta, het oudste kind van de familie 
Brandwijk, die van een dorp naar de stad trekt, 
blijft bij haar vrome grootmoeder. Als die sterft, 
komt ze thuis. Greta, die niet zo goed kan leren 
als haar zusje Miep, komt in de huishouding. 
Greta heeft wel muzikale aanleg. Dat heeft de 
belangstelling van de moeder van Mieps vrien-
din Eline, die zangeres is. De knappe Miep 
dreigt nu in de schaduw te komen. De verhou-
ding tussen de zusjes wordt slecht. Ze willen 
zelf met de hun van God gegeven gaven pron-
ken. Een ernstige ziekte is het middel, waar-
door ze dit zien en berouw hebben. Gebruik 
van Heer. 

Conclusie: De schrijfster heeft talent. Psycho-
logisch zeer goed. Een boek, waar de kinderen 
wat aan hebben. De godsdienstige strekking 
meest goed. Jammer dat soms de algemene ver-
zoening wat om de hoek komt gluren. Waarom 
niet altijd de naam Heere gebruikt? 

Eindoordeel: aanbevolen.  

ROSELIENTJE, door M. van der Hilst. 
Aantal blz. 123; prijs f 1,50; gebonden; meis-

jesboek, leeftijd 10-13 jaar. 
Inhoud: Roselientje woont in Kwadam bij 

nicht Pleun, waar ze het zo slecht naar haar zin 
heeft, dat ze wegloopt naar tante Marie in Am-
sterdam. Boer Peters gaat dit aan Pleun vertel-
len en vrouw Peters zorgt er voor, dat Rose-
lientje veilig bij haar tante aankomt. Ze mag bij 
haar tante blijven. In het begin heeft ze het wel 
moeilijk op school, vooral ook, omdat ze nog 
steeds de Kwadamse klederdracht heeft. Alida 
Lormier, een van de klasgenootjes van R., speldt 
een briefje op de rug van de onderwijzer. Rose-
lientje krijgt de schuld. Als de onderwijzer de 
geschiedenis van Gehazi vertelt, wordt Alida 
onrustig. Ze belijdt schuld, maar R. kan er 
eerst niet toe komen, haar te vergeven. Na veel 
strijd doet ze dit toch. 

Conclusie: Prachtig meisjesboek met keurige 
illustraties. Heel mooi worden getekend: een 
schijnberouw en een oprecht berouw. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

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

Aantal blz. 124; Ie druk; prijs f 1,50; ge-
cartonneerd; jongensboek. 

Inhoud: Een jongensclubje uit de Zaanstreek 
beleeft allerlei avonturen. Ze ijveren voor 
t.b.c.ebestrijding, maken een tocht naar „Zonne-
gloren-. één der jongens brengt een week op 
Texel door en ze vieren ook „luilak-. 

Strekking: le. De betekenis van de Z.S. in 
het licht te stellen; 2e. de noodzakelijkheid der 
t.b.c.-bestrijding duidelijk te maken; 3e. de ze-
gen, te doen zien van de opvoeding in een 
christelijk gezin. Gebruik van de kerstboom. 

Conclusie: Fris, levendig geschreven jongens-
boek, met een bonte afwisseling van avonturen 
en voorvallen. Soms grenzen de gedachten van 
Cor over de hemel bijna aan het profane. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

UITGAVEN VAN N.V. JA N HAAN TE GRONINGEN 
Een groot aantal titels van boekjes en boeken 

voor uitdeling op onze Zondagsscholen, op 
Evangelisatieverenigingen en op de Kerstfeest-
vieringen. Er is gestreefd naar goede lectuur 
tegen zo laag mogelijke prijs. Er is voor elk 
wat wils, voor alle leeftijden. Ook voor de 
„smalle beurzen". 

De boeken zijn van groot formaat, keurig uit-
gevoerd, gevat in meerkleurige omslagen en 
voorzien van vele en goede illustraties. Behalve 
al van herdrukken is ook een groot aantal 
iieuwe boeken verschenen. 

TOOSJE EN MANSJE, 
door G. A. Lenting-Steenhuis. 

Aantal blz. 16; prijs f 0,30; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Toos en Hans hebben geen ouders. 
Ze zijn bij een tante. Deze drinkt en is vaak 
dronken. Ze slaat de kinderen als ze geen geld 
genoeg thuis brengen met bedelen. Deze kinde- 

ren komen bij de politie, komen in een door-
gangshuis en tenslotte bij pleegouders. Tante 
vertelt 's avonds van de Here Jezus als ze naar 
bed gaan. 

Conclusie: Het gegeven is zeer simpel. De 
oplossing voor de hand liggend. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HET KLEINSTE PAKJE, door To van Thiel. 
Aantal blz. 15; prijs f 0,30; in slappe omslag; 

meisjesboek. 
Inhoud: Het boekje vertelt van enkele beleve-

nissen van een tweeling, die met moeder mee 
mogen op de slee het bos in. Daar brengen ze 
een bezoek aan de vroegere werkster, die ziek 
is. Geesje mag daarom een poosje logeren bij 
hen, wat Mineke erg leuk vindt, maar Tineke 
niet. Ze komt echter tot andere gedachten en 
geeft wat moois aan Geesje. 

Conclusie: Dit boekje is wel heel klein en 
daarom toch al ongeschikt voor de uitdeling op 
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Kerstfeest. Bovendien is het er wel een beetje 
erg dik opgelegd om op de manier, waarop de 
schrijfster dit wil, Tineke tot andere gedachten 
te brengen. Er wordt wel een beetje al te erg 
met de zwart-wit-tegenstelling gewerkt. Het is 
moeilijk boekjes voor de kleinsten te schrijven, 
maar deze zijn toch naar onze mening niet ge-
schikt. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

LIESJE VAN DE MEESTER, 
door Wijmie Fijn van Draat. 

Aantal blz. 19; le druk: prijs f 0,35; in slappe 
omslag; meisjesboek, leeftijd ± 6-8 jaar. 

Inhoud: Liesje van de bovenmeester heeft ver-
schillende poppen. Op Anne Marietje was ze 
erg trots, maar van Geertje hield ze het meest. 
Toen ze de laatste eens had laten slingeren, 
zette Riekje, het dienstmeisje, er per ongeluk een 
emmer water op, waardoor de pop stuk ging. 
Liesje is nu boos op Riekje en ook tegen haar 
vader en moeder is ze niet lief. 'Wanneer zij 
's avonds te bed ligt, komt zij tot andere ge-
dachten en wordt alles weer goed. 

Conclusie: Een boekje voor de kleintjes. Heel 
eenvoudig, maar niet onaardig. Godsdienstig 
nogal slap. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ZULKE DOMME JONGENS, 
door I. de Vries-v. d. Lichte. 

Aantal blz. 24; I e druk; in slappe omslag; 
jongensboek, leeftijd ± 6-10 jaar. 

Inhoud: Bertus en Wim hebben wild ge-
speeld en daardoor een oude man omver ge-
lopen. Zij lopen hard weg en wanneer zij be-
merken, dat een agent naar school gaat, lopen 
zij weg en verdwalen. Later worden ze op een 
bakfiets thuis gebracht. 

Conclusie: . Een eenvoudig gegeven; niet on-
aardig beschreven. Het is een aardig kinder-
verhaal. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

LIENTJE, door Janny Kwakkel. 
Aantal blz. 28; le druk; prijs f 0,40; in slappe 

omslag; meisjesboek, leeftijd -± 6-8 jaar. 
Inhoud: Lientje viert haar verjaardag. Kort 

daarop gaat zij naar school en krijgt een broer-
tje. 

Conclusie: Een eenvoudig verhaaltje. De 
godsdienstige achtergrond kon veel beter. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

EEN DAG BIJ BEPPIE EN MIEP, 
door J. van den Berg. 

Aantal blz. 40; le druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; meisjesboek, leeftijd ± 6-8 jaar. 

Inhoud: Een onderwijzersgezin aan de rand 
van de stad. Beppie en Miep beleven heel wat 
op een dag: klein broertje wordt in het bad ge-
stopt, Miep is bang voor een poes, een jongen 
slaat een kikker dood, vader redt een pad, Miep 
gaat uit wandelen en Beppie verruilt haar fietsje 
voor een spiegeltje, enz. enz. Gebruik van Heer. 

Conclusie: Aardig verteld. Kindertoon goed 
getroffen. Illustraties niet mooi. 

Eindoordeel: aanbevolen.  

VAN TRIJNTJE EN HAAR MAND, 
door J. L. Schoolland. 

Aantal blz. 41; le druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; meisjesboek, leeftijd -± 7-8 jaar. 

Inhoud: Trijntje moet voor moeder een mand 
met eieren enz. naar Grootmoe brengen, die 
ziek is. Onderweg ontmoet ze Thea, met wie ze 
samen bloemen voor Oma gaat plukken in een 
vreemde tuin. De mand raakt weg en komt na 
veel tranen en zorgen weer terecht, dank zij een 
kunstschilder. Trijntje wordt door moeder op 
haar kwaad gewezen. Gebruik van Heer. 

Conclusie: Wel aardig verteld voor de klein-
tjes. Voortdurend wordt het woord „Heer-  ge-
bruikt. Op kinderlijke wijze worden de meisjes 
gebracht tot belijdenis van zonde en tot gebed 
om vergeving. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

• BERTJE OP DE BOERDERIJ, 
door J. L. Schoolland. 

Aantal blz. 39; prijs f 0,50; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 7 jaar. 

Inhoudt De melkboer neemt Bertje, een bleke 
stadsjongen, wiens moeder ziek is, mee naar de 
boerderij. Daar beleeft Bertje van alles. Een rit 
op een varken brengt hem nog in de sloot. 
's Avonds wordt hij met de auto thuis gebracht, 
een mand vol geschenken brengt hij mee. Ge-
bruik van Heer. 

Conclusie: Het loopt „model-  in dit boekje en 
daarom al te gemaakt. Bertje beleeft op zo'n 
dag wel heel tegenstrijdige dingen. Godsdienstig 
staat het ook zeer zwak. Deze boekjes kunnen 
we toch eigenlijk voor onze Kerst-uitdeling niet 
gebruiken. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

JOS WIL DE EERSTE ZIJN, 
door To van Thiel. 

Aantal blz. 40; prijs f ,050; in slappe omslag; 
meisjesboek. leeftijd ± 11 jaar. 

Inhoud: Twee zusjes willen moeder verrassen, 
die dol is op witte viooltjes. Marianne vindt de 
eerste, maar Jos wil haar toch nog voor zijn, 
wat haar gelukt. Jaloersheid drijft haar ertoe. 
Ze komt tot een bekentenis, als ze vergeten 
heeft het recept voor opoe Klok bij de apotheker 
te brengen. 

Conclusie: De bedoeling van de schrijfster is 
wel goed, zij wil de zonde van jaloersheid teke-
nen. Zij weet ook een goede godsdienstige in-
houd aan het verhaal te geven. Maar toch kan 
het boekje niet bekoren, het is wat te veel in 
elkaar gezet, zodat het niet zo direct aanspreekt 
en een beetje onwerkelijk aandoet. Dat is jam-
mer, want zo kunnen we het niet goed aanbe-
velen. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

MINEKE, door J. W. Grisnigt. 
Aantal blz. 52; prijs f 0,50; in slappe omslag; 

meisjesboek, leeftijd ± 6 jaar. 
Inhoud: Het boekje brengt ons in de tijd van 

oorlog en bezetting. Mineke's vader vaart. Wat 
verlangen moeder en Mineke naar zijn thuis-
komst. Gelukkig krijgen ze zo nu en dan nog 
enig bericht. Het wachten is zo spannend, maar 
de thuiskomst na het beëindigen van de oorlog 
dan ook des te fijner. 
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ECORD 
slaan wij dit jaar met ons fonds 

Kerst- en Jeugdboeken 

Niet minder dan 

33 
nieuwe en herdrukken kwamen van 
de pers! * Voor elck wat wils * Voor 
elke leeftijd * In scherpe prijzen, ook 
voor de „smalle beurs" * In solide, 

aantrekkelijke uitvoering. 

Onze rijk geïllustreerde Catalogus 
1953 is verzonden. Wie die niet heeft 
ontvangen en er belang in stelt, 
vrage die aan bij de boekhandel of 

bij: 

UITGEVERIJ JAN HAAN 
Groningen 
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Conclusie: Grisnigt is een goed verteller, 
daarom laat dit boekje zich vlot lezen. Een 
direct evangeliserende strekking bevat dit ver-
haaltje niet, maar de godsdienstige toon is goed. 
Voor uitdeling op Kerstfeest daarom wel bruik-
baar. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET LICHTJE OP HET DUIN, 
door To van Thiel. 

Aantal blz. 48; prijs f 0,60; in slappe omslag; 
meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar. 

Inhoud: Ieke is geen gemakkelijk kind. Als 
Moeder het bed moet houden, blijkt al gauw, 
dat de gezinshulp niet met Ieke overweg kan. 
Daarom doen vader en moeder haar naar een 
kinder-tehuis in een duinstreek. Daar geniet 
Ieke, maar ze beleven ook wel het een en ander 
met haar. Ze verdwaalt zelfs nog een keer, 
maar door „Malle Gijs" geholpen, komt ze weer 
in het Tehuis. 

Conclusie: Een goed geschreven verhaal, dat 
meisjes graag zullen lezen. Godsdienstig heeft 
het een degelijke inhoud. Alleen moet de schrijf-
ster oppassen, dat het ogodsdienstige niet over-
dreven wordt. Dan zijn het geen echte kinderen 
meer, maar gaan ze op oudere mensen lijken. 
Voor uitdeling op het Kerstfeest is het wel ge-
schikt. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

FEEST IN HOLLAND, door Joh. Elzen. 
Aantal blz. 52; prijs f 0,65; in slappe omslag; 

jongensboek, leeftijd ± 10 jaar. 
Inhoud: Johann mag na de oorlog naar Hol-

land. Wat vindt hij het daar fijn en het is zo 
goed voor hem. Maar hij ondervindt ook ver-
drietige dingen, zijn kameraden hebben hem ge-
meen behandeld. Hij wordt er ziek van, maar na 
verloop van tijd kan hij gezond naar huis terug. 

Conclusie: Een boekje, dat de kinderen wel 
graag zullen lezen. Het is vlot geschreven en 
heeft een goede godsdienstige strekking. Een en-
kele keer wordt het woord Heer gebruikt. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

JONGENS BIJ DE PLASHOEVE 
door G. van Heerde. 

Aantal blz. 56; prijs f 0,65; in slappe omslag; 
jongensboek, leeftijd ± 10 jaar. 

Inhoud: Een drietal vrienden mogen bij boer 
Lammerts telkens spelen. Maar door ongehoor-
zaamheid maken zij de boer heel kwaad. Hij 
verdenkt hen zelfs van gemene dingen, die zij 
heel niet gedaan hebben. Alles komt echter 
terecht. 

Conclusie: De jongens zullen dit boekje graag 
lezen. Er zit gang in het verhaal. Er wordt het 
een en ander beleefd. De morele strekking is 
goed. Eén van de jongens gaat het goed maken 
bij de boer. Maar godsdienstig is het een zeer 
zwak boel*. Er zit geen evangeliserende strek-
king in. Daarom kunnen we het helaas voor de 
uitdeling op Kerstfeest niet aanbevelen. 

Eindoordeel; niet aanbevolen. 

RIEKJE KRIJGT EEN SIKJE, 
door J. W. Ooms. 

Aantal blz. 56; 2e druk; prijs f 0,65; in slappe  

omslag; meisjesboek, leeftijd ± 6-10 jaar. 
InIhouds Riekje heeft op haar verjaardag een 

jong geitje gekregen, waar zij erg blij mee is. 
Wanneer de geit van de arme Miete-meu dood 
gaat, geeft Riekje haar geit. Het kost haar wel 
tranen, maar ze heeft leren inzien, dat de Heere 
Jezus wil, dat wij andere mensen helpen. 

Conclusie: Een mooi boekje met een goede 
strekking. Godsdienstig en opvoedkundig ver-
antwoord. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EN TOEN DAALDE DE MACHINE, 
door H. Kingmans. 

Aantal blz. 60; 3e druk; prijs 1 0,75; in slappe 
omslag; jongensboek. 

Inhoud: Kees Vroom ontsnapt naar Engeland 
in de eerste tijd van de Duitse bezetting. Daar 
wordt hij tot oorlogsvlieger opgeleid. Hij maakt 
verscheidene bombardementsvluchten mee naar 
Duitsland. Zijn machine wordt een keer ergens 
in Groningen neergeschoten. Kees komt toch 
weer in Engeland en later komt hij veilig thuis. 

Strekking: Goede Nederlanders werkten niet 
voor de Duitsers tijdens de oorlog. Het onder-
gronds verzet heeft uitstekend werk verricht. 

Conclusie: Goed geschreven verhaal, dat zon-
der sensatie vertelt over de verschrikkelijke be-
zettingstijd. De schrijver wijst er op, dat er 
mensen waren, die in vrome overgave hun zo-
nen afstonden voor de goede zaak. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DIE ELS TOCH, door J. W. Grisnigt. 
Aantal blz. 61; 2e druk; prijs f 0,85; in slappe 

omslag; meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar. 
Inhoud: Els van Nigtevegt is vaak zeer on-

nadenkend. Ze heeft haar liefhebberijen, waar-
voor ze al het andere vergeet. Vlak voor de 
Kerstdagen brengt ze zichzelf in grote moeilijk-
heden: er ligt sneeuw. Els is daar zo vol van, 
dat ze zelfs haar morgengebed vergeet, haar 
schoolwerk en haar boodschappen. Als de va-
cantie is aangebroken, gaat ze met haar vrien-
dinnetjes ravotten in de sneeuw. Door de schuld 
van Els bezeert Lineke.Bakker haar voet, zodat 
ze straks niet naar het Kerstfeest kan. Els 
tracht zichzelf vrij te pleiten en haar geweten te 
sussen. Ze gaat Lineke eens opzoeken en merkt 
dan, dat deze niet weet, dat zij de schuld is van 
het ongeval. Els zwijgt er over. Bij de Kerst-
feestviering neemt Els op zich het cadeautje 
voor Lineke mee te nemen en het haar te be-
zorgen. Ze laat het echter liggen op een heg. 
Een postbode vindt het daar en bezorgt het. 
Als Els het niet kan vinden, gaat ze naar Moe-
der en biecht alles eerlijk op. Daarna gaat ze 
ook naar Lineke om vergeving te vragen. En 
dan wordt alles weer goed. 

Conclusie: Een mooi boekje, met goede lessen 
voor de meisjes. Goede christelijke gezinssfeer. 
Mooie karakterbeschrijving. Principiële inhoud. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET HOUTEN KISTJE, door J. Goedhart. 
Aantal blz. 63; prijs f 0,95; gecartonneerd; 

jongensboek, leeftijd ± 10-11 jaar. 
Inhoud: De gedachte leeft, dat „gekke Gart" 

op zijn eentje zijn geld zit te tellen. Kees, de 
slagersknecht, heeft het zelf gezien, toen hij 
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voor een onweersbui bij diens huisje schuilde. 
Daar willen Arie en Piet meer van weten. Het 
loopt wel een beetje anders dan de jongens zich 
gedacht hadden. Het blijkt, dat Gart in dat 
kistje een Bijbeltje heeft, waaruit hij leest. Gart 
vindt de weg naar de Kerk terug. 

Conclusie: Een boekje, waar spanning in zit. 
Het is goed geschreven, terwijl er een degelijke 
christelijke strekking in zit. Voor onze Zondags-
scholen heel geschikt. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

AVONTUUR, door D. de Haan. 
Aantal blz. 73; prijs f 1,20; gecartonneerd; 

jongensboek, leeftijd ± 11 jaar. 
Inhoud: Dit boekje vertelt over de tijd van de 

Duitse bezetting en het ondergrondse werk. We 
worden herinnerd aan de spanning en de strijd, 
aan het leed uit die dagen. Wat een moed werd 
toen opgebracht, wat een afhankelijkheid werd 
geleerd. Hoe goed werd het toen verstaan, dat 
alleen het geloof in de Heere Jezus een bron 
van kracht en troost is. 

Conclusie: Een goed boekje, dat boeit. Een 
christelijke toon valt er in te beluisteren. Goed 
dat de kinderen van de tijd der bezetting en 
van de worsteling uit die dagen iets weten. 
Maar ook, dat zij deze dingen leren zien in het 
licht van de Bijbel. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

WARI VAN DE KOEBOES, 
door C. van Heerde. 

Aantal blz. 74; Ie druk; prijs f 1,10; gebon-
den; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 j. 

Inhoud: Wari is een zoon van de zwerf-
Koeboes uit Sumatra. Met Donkan, een jongen 
van de hut-Koeboes, verlaat hij zijn volksstam, 
wordt gevangen genomen door de Bataks, doch 
weet met zijn kameraad te vluchten. Wanneer 
zij hun reis vervolgen, komen zij op een Zen-
dingspost terecht, waar zij liefderijk worden op-
genomen. Daar horen ze van de Heere Jezus. 
Na enkele maanden besluit de zendeling naar 
de Koeboes te gaan en vindt Wari zijn ouders 
terug. 

Strekking: Een goed zendingsverhaal, waaruit 
blijkt hoeveel heidenen nog verstoken zijn van 
het Evangelie. 

Conclusie: Een mooi boek. De kinderen zullen 
het graag lezen. Vlot geschreven. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GRIJZE WOLF WINT, door Wim Broos. 
Aantal blz. 74; prijs f 1,20; gecartonneerd; 

jongensboek, leeftijd ± 12 jaar. 
Inhoud: Dit boekje brengt ons in de wereld 

van de Indianen en zo naar het zendingsterrein. 
Grijze Wolf, die dan nog kleine Wolf heet, wil 
iets bijzonders doen, waardoor hij in zijn kring 
promotie maakt. Op een tocht zet hij een beer 
achterna, die hij doodt, maar verdwaalt dan ook 
en komt terecht bij een nederzetting van blan-
ken, die hem eerst hard behandelen, maar onder 
invloed van de zendingsdokter daarna goed. Hij 
weet te ontvluchten. Later redt hij bij een over-
val van de roodhuiden het dochtertje van de 
dokter. Dit kost hem het leven. Maar het evan- 

gelie draagt vrucht bij hem. Later gaat zijn 
vader ook over tot het Christendom. 

Conclusie: Dit vlot geschreven boekje zullen 
de jongens graag lezen. Het boeit van begin tot 
het eind. Jammer is, dat de invloed van de Zen-
ding niet meer uitkomt. Het wordt wel ge-
noemd, maar het had meer in het verhaal ver-
werkt kunnen worden. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HET VREEMDE ZUSJE, door A. Duyser. 
Aantal blz. 79; prijs f 1,20; gecartonneerd; 

meisjesboek, leeftijd ± 10-14 jaar. 
Inhoud: Het vreemde zusje is een Jodenmeis-

je, dat bij een boer in de oorlogstijd onderge-
bracht wordt. Ook daar worden moeilijke dagen 
gekend, maar God redt ook daar wonderlijk uit. 

Conclusie: Het is goed voor de kinderen van 
thans, dat zij lezen wat er in de oorlogstijd is 
meegemaakt en de Heere vaak wonderlijke uit-
redding gaf. Verantwoord christelijk boekje. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

TOEN PAULTJE KWAM, 
door Riek Houtman. 

Aantal blz. 82; prijs f 1,25; gecartonneerd; 
jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 11 jaar. 

Inhoud: In het gezin van een predikant wordt 
een kleine geboren. Het is een ongelukkig kindje. 
Wat een teleurstelling. Maar er is hoop, dat er 
nog wat aan gedaan zal kunnen worden. Dit 
kost wel heel veel, maar het hele gezin werkt er 
aan mee om deze kosten te dragen. Paultje krijgt 
een vriendje, dat hem er doorheen helpt. 

Conclusie: Dit boekje beschrijft een ideaal ge-
zin. Ik vraag mij af, of er ergens zo'n gezin te 
vinden is. En nu kunnen wij er van uitgaan, dat 
zo'n boekje bedoelt ons te vertellen, hoe het zou 
moeten zijn, maar wordt dan het verhaal niet 
een beetje onwerkelijk? Het loopt erg vlot, van 
spanningen merkt men niet veel. Helemaal be-
vredigen doet het niet, toch is het wel bruik-
baar. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

IJSGANG, door P. A. de Rover. 
Aantal blz. 81; Se druk; prijs f 1,30; gebon-

den; jongensboek, leeftijd ± 10-14 .aarj 
Inhoud: Kees gaat met zijn kameraden ijsje-

kwaken bij het land van boer Heykoop. Deze 
jaagt ze na en valt, waarbij hij zich ernstig be-
zeert. Ze helpen hem. De vader van Kees is 
aardappelparlevinker op de rivier. De jongens 
halen allerlei kattekwaad uit. Kees wint de prijs 
bij een hardrijderij. De lange knul moet het tegen 
hem afleggen en slaat Kees een blauw oog. De 
rivier gaat zitten door de strenge vorst. Bij boer 
Heykoop worden aardappels gestolen en de 
verdenking valt op Drinkwaard, de vader van 
Kees. Door Hannes, de ongelukkige zoon van 
Heykoop, wordt de dader aan het licht ge-
bracht. Na weken van nietsdoen kan vader ein-
delijk weer uitvaren. 

Conclusie: Echt een boek van De Rover. Het 
is een spannend verhaal en het is leerzaam. De 
strijd van Kees tegen z'n drift is goed getekend, 
evenals moeders hulp en gebed. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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MOEDERS GROTE DOCHTER, 
door J. W. Grisnigt. 

Aantal blz. 89; le druk; prijs f 1,40; gecarton-
neerd; meisjesboek, leeftijd ± 10,-14 jaar. 

Inhoud: Ans Riemsdijk is  in de stad  op de  
Ulo-school en verblijft daar bij een tante. Alleen 
de weekenden komt ze thuis, Ze maakt dan de 
watersnood van 1 Februari mee. Hun gezin 
komt er gelukkig goed af. Daarna moet Ans 
naar een oom en tante in Den Haag, waar ze 
opnieuw naar de Ulo kan. Hier heeft ze het 
eerst niet gemakkelijk, maar ze leert inzien, dat 
zij nog veel voorrechten heeft hij veel anderen. 

Strekking: Godsdienstige strekking is goed en 
opvoedkundig. Er wordt een beeld gegeven van 
de ramp, die een groot deel van ons land heeft 

	 getroffen.  
Conclusie: Een meisjesboek, dat zeer zeker 

ook door de jongens zal gelezen worden. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ACHT IS MEER DAN DUIZEND, 

door J. W. Grisnigt. 

Aantal blz. 89; prijs f 1,40; gebonden;' meis-
jesboek, leeftijd ± 10-12 jaar. 

Inhoud: Loes ten Bosch neemt het leven nogal 
gemakkelijk op. Ze is erg zorgeloos. Ze zal 

	 spoedig haar 12e verjaardag vieren 	en daar 	is 

HET AVONTUUR OP HOOGHOLT, 
door Gé Oosterhoff. 

Aantal blz. 90; prijs f 1,50 (Jong-Holland-
reeks); gebonden; jongensboek, leeftijd ± 13 j. 

Inhoud: De vader van Anneke en Kees Berger 
is in de bezettingstijd door de Duitsers  gepakt en 
gestorven. Nu moet moeder proberen rond te 
komen. Van een familielid erfde ze een land-
goed in de Achterhoek en daar gaat ze met 
haar kinderen wonen. Kes beleeft daar een heel 
avontuur. Hij ontdekt opiumsmokkelaars, man-
nen, die vroeger bij de W.A. waren. Door toe-
doen van Kees worden de mannen gepakt en 
later berecht. 

Conclusie: Spannend beschreven. Het doet 
wat eigenaardig aan, dat zo'n landgoed zo lang 
onbewoond is en dan door. de weduwe, die niet 
zoveel inkonien heeft, 	kan worden bewoond. Er 
zit niet veel christelijks in. 

Eindoordeel: voor onze Z.S. niet aanbevolen. 

ze zo vol van, dat het werk op school er onder 
lijdt. Op een vrije middag moet ze met haar 
zusjes naar Grootmoeder. Ze heeft er niet veel 
zin in en is erg onhartelijk voor de kleintjes en 
ook voor Grootmoe. Later heeft ze daar berouw 
over. Op haar verjaardag gaat haar grote wens 
in vervulling: ze krijgt een nieuwe fiets, waarop 
ze niet had durven hopen, omdat vader lange 
tijd niets verdiende. Op een Woensdagmiddag 
zal ze met haar club-vriendinnen een fietstocht 
gaan maken, maar... de fiets is zoek. letje meent 
gestolen. De politie komt er aan te pas. Dan 
blijkt, dat een buurjongen uit plaagzucht de fiets 
heeft meegenomen. Een dag daarna neemt vader 
Loes mee op een fietstocht langs de boerderijen 
met de opschriften. Op een daarvan leest Loes: 
„Acht is meer dan duizend". Ze vindt dit be-
lachelijk, maar vader geeft haar de verklaring 
en Loes neemt de les ter harte. 

Conclusie: Leerzaam en boeiend beschreven. 
De karakterfout van Loes wordt goed getekend, 
ook in haar zonde. Door haar ouders wordt ze 
geholpen in haar strijd door gebed en goede 
raad. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ONDER DE WIEKEN VAN „DIE HELT 

GHIDEON", door D: J. Douwes. 

Aantal blz. 114; le druk; prijs j 1,50; gebon-
den; jongensboek. 

Inhoud: Ries Noordhoek uit Vlaardingen gaat 
enkele weken voor zijn gezondheid naar Geers-
kerke, waar hij onder de jongens van het dorp 
spoedig vrienden heeft, o.a. Giel van de mole-
naar. 

Strekking: Zonder veel godsdienstige strek- 
king. Het heeft wel opvoedkundige waarde. 

Conclusie: Een boek zonder veel spanning. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

MUSKETIERS VAN DE STEDEN- 
DWINGER, 

door Henk van Mussendorp (H. Schouten t) 
Aantal blz. 120; prijs f 1,50 (Jong-Holland-

reeks); gebonden; jongensboek. 
Inhoud: Hoofdpersoon is Gerrit, een boeren-

knecht in Stoutenburg bij Amersfoort. Deze 
wordt  opgenomen in  het leger--,,hart Frederik—
Hendrik. Vele tochten maakt hij mee en veel 
overwinningen. Op de ruwe soldaten heeft Ger-
rit dikwijls een goede invloed. 

Conclusie: Een mooi boek voor avontuurlijke 
jongens. (Er komen misschien wel erg veel be-
keringen voor onder deze soldaten.) 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

IETJE DE VRIES, door Marian van Bergen. 
Aantal blz. 155; le druk; prijs f 3,25 (Haan's 

Bibliotheek voor de jeugd); gebonden; meisjes-
boek, leeftijd ± 12 jaar. 

Inhoud: letje de Vries is het dochtertje van 
Boer De Vries, die gaat emigreren naar Califor-
nië. Als zijn vrouw aan het inpakken is, raakt 
ze een gouden armband kwijt. letje vindt die, 
maar ze gooit hem in een doos, als ze iemand 
hoort aankomen. Via Antwerpen gaat de reis 
naar New-York en dan per vliegtuig naar Cali-
fornië. Op de boot wordt de armband door 
letjes zusje Gerrie gevonden en zij geeft hem 
aan haar „vriend" Sam, een neger, die veel van 
Gerrie houdt. Deze komt zelfs voor de armband 
in de cel terecht. Als er op een nacht een hevige 
storm woedt, is letje bevreesd, dat het schip zal 
vergaan. Ze belijdt eerlijk alles aan moeder en 
dan wordt ook de kapitein in kennis gesteld van 
het gebeurde, zodat Sam weer wordt vrijgelaten. 
Gebruik van Heer. 

Conclusie: Een boeiend en leerzaam boek. 
Sommige bladzijden doen wat onwaarschijnlijk 
aan, b.v. blz. 64. Zonde, berouw en vergeving 
worden ons ook in dit boek beschreven. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN WONDERLIJKE REDDING, 

door P. A. de Rover. 

Aantal blz. 171; prijs f 3,25; gecartonneerd; 
jongensboek, leeftijd ± 13 jaar. 
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Inhoud: Twee schippersjongens komen aan 
de weet, dat boeven een overval op een schip 
willen doen. Oom Jaap helpt deze jongens en zo 
weten ze de plannen goeddeels te verijdelen. 

Conclusie: In dit boekje worden alle mogelijke 
fantastische gebeurtenissen verteld. Het kan zo 
ongeveer ondergebracht worden bij de detec-
tieve-verhalen, aangevuld met wat godsdienstige 
opmerkingen. Dit soort boekjes, vol avontuur-
lijke gebeurtenissen, die nog al vreemd en on-
werkelijk aandoen, kunnen we hij onze Kerst-
uitdeling niet gebruiken. En dat is jammer. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

DE TURFSCHIPPERSJONGEN VAN AK,  
KERWOUDE, door S. M. van Galiën. 

Aantal blz. 181; le druk; prijs f 3,25; gebon-
den; jongensboek; leeftijd 12 jaar en ouder. 

Inhoud: Sybo, de zoon van een turfschipper, 
maakt in 1572 de verovering van Dokkum door 
de Geuzen mee, waarin hij zelf een werkzaam 
aandeel heeft. Ook de terugname door de Span-
jaarden wordt meegemaakt, met al het lijden 
daarvan. 

Strekking: Dit boek geeft ons een episode uit 
de Tachtigjarige oorlog. Goede karakterbeschrij-
ving. 

Conclusie: Een spannend boek, dat de jongens 
in één adem zullen willen uitlezen. 

Eindoordeel; warm aanbevolen. 

TOEN 'T WATER KWAM, door H. Sturm. 
Aantal blz. 189; le druk; prijs f 3,25; gebon-

den; jongensboek, leeftijd ± 12 jaar en ouder. 
Inhoud: De schrijver verhaalt ons de avon-

turen van vijf Walcherense jongens in de oorlog 
van 1940—'45, toen de Engelsen de dijken stuk 
bombardeerden om de Duitsers te verdrijven. 
Hij toont ons de moeilijkheden tijdens de bezet-
ting door de vijand, maar straks ook de bevrij-
ding door de Tommies. 

Conclusie: Een goed boek, vlot geschreven. 
De schrijver weet er de spanning in te houden. 
Ook de grotere jongens zullen het graag lezen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

KERSTDECLAMATORIUM 
JEZUS, DE VERLOSSER 

Verkrijgbaar bij ons Bureau een proeve van 
een Kerstdeclamatorium, over de komst en ge-
boorte van de Heere Jezus. Naast de bijbel-
teksten zijn tal van Kerstliederen opgenomen. 
De bedoeling is om bij de Kerstfeestviering de 
kinderen tot grotere activiteit aan te zetten. 
Naast de liederen, die door sommigen, enkelen, 
groepjes en allen gezongen kunnen worden, 
vindt men tal van tekstgedeelten uit de Bijbel 
of Catechismus, die door flinke kinderen met 
een heldere stem voorgelezen of opgezegd kun-
nen worden. Zo nodig kunnen de leiders deze 
taak overnemen. De Kerstfeestviering wordt, 
indien de leiding goed is, voor de kinderen aan-
trekkelijker, waardoor lawaai en het woelige 
gedoe voorkomen worden. Men neme eens een 
proef met deze uitgave. Men zorge voor een 
goede voorbereiding. 

OE 30 33 E01) Cfl Et% C€13€ 3€ 5E CE 
DE KETTING, door J. W. Ooms. 

Uitgave van J. Bout te Huizen (N.H.) Aan-
tal blz. 132; prijs gebonden f 1,60; rijk geïll. 

Boekjes voor uitdeling geschikt op het Kerst-
feest verschijnen er telkens ook uit onze eigen 
kring. Ik denk terug aan onze overleden vriend 
Schouten, terwijl de heer Grisnigt ook verschil-
lente boekjes heeft uitgegeven en zo zullen er 
wel meer in onze kring zijn. Dit boekje is van 
de bekende schrijver Ooms en wordt uitgegeven 
door de in onze kring evenzeer bekende uit-
geverij Bout. We verblijden ons er in, dat er 
zo gewerkt wordt om boekjes op de markt te 
brengen, die volkomen verantwoord zijn. Dit 
boekje, dat 132 blz. groot is, vertelt van een 
meisje, dat uit de stad komt logeren bij Oom en 
Tante op een boerderij. Met haar neefje Egbert 
trekt ze er vaak op uit en bij een vispartij ont-
dekt Lien een weggelopen jongen. Wanneer 
blijkt, dat er een ketting weg is van de boer-
derij, wordt door Lien aan deze jongen gedacht, 
maar op de boerderij wordt de knecht verdacht. 
Een hele verwikkeling brengt dit met zich mee, 
maar het raadsel wordt opgelost. 

Het is een spannend verhaal, dat de grote 
jongens en meisjes graag zullen lezen. Godsdien-
stig is het ook volkomen te aanvaarden, al klin-
ken sommige gesprekken in dit boekje iets te 
„ouwelijk-  voor deze kinderen. Dit boekje wil 
ik graag warm aanbevelen! 	 Vr. 

1301:03@f331 Cs3 3€3 Ct @E 90 OE (3€3 

1. Heeft iedere Z.S. reeds een flink 
aantal ALBUMS besteld, voor het 
inplakken van beloningskaartjes? 
Prijs is 25 cent per album. 

2. Bij de albums behoren ook de no-
dige KAARTJES. Bestelt daarom 
een flinke partij vellen belonings-
kaartjes à 40 cent per vel. 

3. Ook de LEINWEBERPLAATJES 
en ALBUMS zijn bij het Bonds-
bureau verkrijgbaar. 

4. Ook ANSICHTKAARTEN met 'n 
tekst op de achterzijde. Meer dan 
60 soorten in pakjes van 100 kaar-
ten voor f 7,—. Deze kaarten kun-
nen als beloningsmateriaal dienen, 
maar ook gebruikt worden om ze te 
zenden aan hen, die verjaren, of 
ziek zijn of de Z.S. een of meer 
keren verzuimen. Neemt eens proef. 

Bestellingen aan: Hervormd Bonds-
bureau Nassaulaan 42 Hilversum 
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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  	1,— 

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,-- 

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

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

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

GEZINSKAARTEN idem voor ieder gezin, 100 ex. 	  - 2,— 
DIPLOMA'S in kleurendruk, bij het verlaten van de Z.S. mede te geven . 	 - 0,20 

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 - 6,— 

MAPJES Z.S.-KAARTJES, serie A, 6x8 cm, 12 kaartjes met kinderversje 	- 0,10 

MAPPEN BIJB. PLA TEN v. d. Hulst, 96 gekleurde 	  - 2,— 

VERZUIMKAARTEN, 8 soorten, te zenden bij wegblijven 	  - 0,06 

PAKJE VAN 100 ANSICHTKAARTEN met kleine tekst er op (62 verschil-
lende). Deze kunnen bij verjaardagen, ziekte, enz. gebruikt worden 

GULDEN REGELS, 12x16% cm, met De Twaalf Geloofsartikelen, Onze 

	

Vader, Kruiswoorden, Zaligsprekingen, enz.   - 0,10 

BELONINGSKAARTJES, per vel (verschillende soorten) 	  - 0,40 

ALBUMS om deze kaartjes in te plakken 	  - 0,25 

LEIWEBERPLAATJES (100 ex. in een map) 	  - 3,95 

ALBUMS om deze kaartjes in te plakken  	0,25 

Bestellingen aan: 

Hervormd Bondsbureau 
NASSAULAAN 42 	HILVERSUM 
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BOEKBEOORDELING 1953 
UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH N.V. TE ~E« 

DE WITTE SLANG, door Babs Kamma. 
Aantal blz. 16; le druk; in slappe omslag; prijs 
f 0.25; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j. 

Inhoud: Het dorpshoofd wil niets van het 
Evangelie weten en zijn zoontje mag derhalve 
niet naar de Kerstfeestviering. Doordat zij ge-
volgd worden door een vergiftige witte slang 
van een paar meter lengte, zijn zij genoodzaakt 
een schuilplaats in het kerkje te zoeken, waar 
zij dan de dienst meemaken. 

Strekking: Een zendingsverhaaltje. 
Conclusie: Een mooi boekje voor kinderen 

van 6-8 jaar. Godsdienstig oppervlakkig. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET ROZENHUISJE IN HET BOS, 
door Tjark Kenter. 

Aantal blz. 24; le druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; jongensboek. 

Inhoud: Drie jongens zien de veldwachter 
heerlijk liggen slapen. Een varken heeft juist 
zijn pet meegenomen. De veldwachter denkt, 
dat de jongens het gedaan hebben. Zij vluchten 
in het rozenhuisje, waar ze schuilen voor een 
onweersbui. Het varken is van Greete. Weg-
gelopen neemt een ander het mee, die het pro-
beert te verkopen. Maar dan wordt hij in-
gerekend. Het varken wordt met gejuich bij 
Geerte teruggebracht. 

Conclusie: Het is een leuk verhaaltje gewor-
den, maar wat vreemd en nogal onwaarschijn-
lijk. Kleine kinderen zullen er wel van genie-
ten, maar dan bij wijze van een „sprookje" 
of iets dergelijks. Voor uitdeling op Kerstfeest 
is het minder geschikt, al wordt het Gods-
vertrouwen van het oude mensje aardig ge-
tekend. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

KILA'S WRAAK, 
door C. W. Bartlema-van Ginkel 

Aantal 'blz. 31; le druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Het broertje van Kila wordt door 
een vijandelijke koppensneller vermoord. Kila 
zweert wraak. Wanneer hij in zijn prauw er op 
uittrekt om zich te wreken, wordt hij door de 
beet van een boeaja zeer ernstig gewond. Zo 
wordt hij bewusteloos gevonden door de moor-
denaar van zijn broertje, die later blijkt de 
helper van de zendeling te zijn geworden en nu 
Kila liefderijk verpleegt. Na veel inwendige 
strijd laat Kila zich naar de zendeling brengen. 

Strekking: Hier wordt de zeer moeilijke les 
geleerd de vijanden lief te hebben. 

Conclusie: Een goed zendingsverhaal, dat 
zich vlot laat lezen. Evenwel wat oppervlakkig 
en niet af. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ZO'N DOM KLEIN MEISJE, 
door C. Th. jongejan-de Groot. 

Aantal blz. 32; 3e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek. 

Inhoud: Als tante komt logeren, moet Joke 
school blijven. Ze doet alsof ze ziek is en mag 
daarom naar huis. En ze had Moeder kort hier-
voor plechtig verklaard, dat ze haar Moeder 
nooit bedriegen zou! Wat heeft Joke er een 
spijt van. 

Conclusie: Een goed boekje voor de jonge-
ren. Het kwaad van de leugen wordt getekend, 
maar ook de onrust, die hiervan het gevolg is. 
Joke leert vergeving vragen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

BENNIE EN HET VREEMDE LAND, 
door C. M. van den Berg-Akkerman. 

Aantal blz. 40; le druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar. 

Inhoud: Het gezin Broekhuis gaat emigreren 
naar Canada. Als vader vooruit vertrekt, maakt 
hij met Bennie een geheimpje, nl. dat ze elke 
avond voor elkaar zullen bidden. Op de dag, 
dat vader vertrekt, gaat Bennie niet naar 
school, maar op zijn step naar de haven, om 
de boot te zien. Dit lukt niet. Hij krijgt ruzie 
met Klaas, om een mesje. Later worden ze weer 
goed op elkaar en als het gezin Broekhuis ver-
trekt, brengt Klaas het mesje. 

Strekking: De spanningen en moeilijkheden, 
die de emigratie opleveren, worden eenvoudig 
beschreven. Ook het verlangen van Bennie 
naar zijn vader. 

Conclusie: Aardig verhaaltje in de ik-vorm, 
waardoor het leeft voor de kinderen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

KEES EN KARELTJE, 
door J. L. Schoolland. 

Aantal blz. 46; le druk; prijs f 0,75; gebon-
den; jongensboek, leeftijd 7-10 jaar. 

Inhoud: De vader van Kees en Kereltje is 
boerenknecht. Als er op de boerderij een feest 
is, krijgt vader van de boer een varken en een 
autoped. Op zekere dag gaan de jongens eikels 
zoeken voor het varken. Ze belanden op ver-
boden terrein, nl. op de grond van de oude 
kasteelheer, die hen laat opsluiten. Geholpen 
door de kleinzoon van de heer krijgen ze de 
vrijheid weer. Zelfs laat de kasteelheer de jon. 
gens met de auto naar huis brengen. 

Strekking: Traditioneel gegeven: ongehoor-
zaam zijn, in moeite komen, bidden, geholpen 
worden. De „mijnheer-  is een onaangenaam 
mens. Jaagt de kinderen de stuipen op het lijf 
voor het onnozele feit, dat ze over het hek zijn 
geklommen. Gebruik van Heer. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET WATER KWAM!... door Go Verburg 
Aantal blz. 75; le druk; prijs f 1,05; gebon-

den; jongens- en meisjesboek, lft. 10—.14 jaar. 
Inhoud: Een boekje over de Februari-ramp. 

Arend Boot is het zoontje van het hoofd van 
de Chr. School in het rampgebied. Hij maakt de 
ramp mee. Als hij op weg is om een kindje bij 
diens vader te brengen, worden ze door het 
water overvallen. Het kind verdrinkt; Arend 
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grijpt zich vast en brengt twee nachten in een 
boom door. Daarna wordt hij door een helicop-
tére gered. Nadat hij door een paar zusters wat 
is verwend, gaat hij op reis om zijn familie te 
zoeken. Gelukkig vindt hij het hele gezin terug 
in Amersfoort bij zijn grootouders. 

Strekking: „God, Die helpt in nood, is in 
Sion groot!" 

Conclusie: Een prachtig boek, dat door de 
jeugd verslonden zal worden. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

POLDERKINDEREN IN DE ZOMER, 
door P. Terpstra. 

Aantal blz. 75; le druk; prijs f 1,05; gebon-
den; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Taco, een boerenzoon uit de Brek-
kenpolder bij Lemmer, wordt in de zomervacan-
tie vriend met een onderwijzerszoon uit Amster-
dam, die met zijn ouders en zusje daar de va-
cantie doorbrengt. Zij raken door ongehoor-
zaamheid vast met hun boot op een ondiepte, 
maar worden na veel spanning gered. 

Strekking: Men moet zijn zonde belijden en 
vergeving vragen. 

Conclusie: Een goed christelijk boek, waar-
van het laatste gedeelte het meest spannend is. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

HERMIENTJE, 
door Helga van de Vlasakker. 

Aantal blz. 92; le druk; prijs f 1,15; gecar-
tonneerd; meisjesboek. 

Inhoud: Door Hermientjes ongehoorzaamheid 
valt Oma, zodat opname in een ziekenhuis 
noodzakelijk is. Juffrouw Coba komt de huis-
houding doen, maar daar kan Hermientje niet 
mee overweg. Deze verhouding wordt echter 
goed. Een leuke logeerpartij heeft Hermientje 
nog. Het slot van het boekje is het huwelijk 
van de vader van Hermientje met zuster Elly. 

Conclusie: Dit boekje zullen de meisjes 
graag lezen. Er zit spanning in. Wat vreemd 
doet het aan, dat er heel niet meer gesproken 
wordt over de houding van Hermientje, die in 
zekere zin de oorzaak was van het ongeluk van 
Oma. De karaktertekening is goed, de gods-
dienstige inhoud is soms wel wat vlak. Het 
boekje is echter wel bruikbaar. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

ANNEKE VAN DE DOMENEER, 
door Gré van Tiel. 

Aantal blz. 108; le druk; prijs ƒ 1,30; gebon-
den; jongens- en meisjesboek. 

Inhoud: Albert, een wees, is knechtje bij een 
' schipper en wordt daar slecht behandeld. An-
neke van dominee Veerkamp komt bij haar 
vader voor Albert op. Deze komt dan bij een 
timmerman. Daar wordt hij van diefstal ver-
dacht. Ook nu komt Anneke voor hem op. 
Wanneer uitkomt dat Albert onschuldig is, 
komt hij bij oude Hendrikje in huis en kan 
haar in de winkel helpen. 

Strekking: Dit boek laat ons een staaltje zien, 
waar een dominee al mee te maken kan krijgen 
en ook, dat een goede predikant al het moge- 

lijke zal doen, om zijn schapen te helpen. 
Conclusie: Een aardig, goed verteld en pret-

tig te lezen boek, voor kinderen van 10-12 j. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HARM HEEFT PECH, door H. Lourense. 
Aantal blz. 123; le druk; prijs f 1,50; gebon- 

den; jongensboek, leeftijd 13-14 jaar. 
Inhoud: Dirk wint, omdat Harm pech heeft 

een paddel. Harm is een ietwat stille jongen. 
Zijn moeder en zusje zijn door een onheil ver-
dronken. De paddel raakt zoek en Dirk ver-
denkt Harm van diefstal. Harm wil Peer, de 
neef van de stroper, een halve heiden, onder 
invloed van het Evangelie brengen. Ook redt 
Harm vol heldenmoed een jongen van de ver-
drinkingsdood. Tenslotte wordt .izle paddel in 't 
ijs gevonden. Harms onschuld blijkt. Dirk is 
beschaamd. 

Strekking: Een boek vol avonturen van de 
watersport. Niemand lichtelijk of onverhoord 
oordelen of veroordelen. God helpt in nood 
evangeliseren! 

Conclusie: Een boeiend boek voor jongens 
van 13-14 jaar. Godsdienstig element opper-
vla kkig . 

Eindoordeel: aanbevolen. 

DE KINDEREN VAN HET RUIGE VELD, 
door A. Was-Osinga. 

Aantal blz. 157; 2e druk; prijs f 1,95; gebon-
den; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 j. 

Inhoud: Het gezin Holt woont aan de plas-
sen, ver buiten het dorp. Een der kinderen, 
Gerben, heeft een ongeluk gehad en heeft nu 
een houten been. Door het hoofd der school 
wordt hij geholpen; dan zal hij later naar een 
kantoor kunnen. Zelf voelt Gerben daar niet 
veel voor. Hij houdt meer van houtsnijwerk. Als 
hij later z'n zusje Ank en de rijke Lidia redt, 
helpt Lidia's vader hem om beeldhouwer te 
worden. 

Strekking: Bestrijding van ijdelheid; afgUnst. 
Lelijke en mooie karaktertrekken. 

Conclusie: Een boek vol spannende avontu-
ren. Het Chr. karakter komt niet te zeer uit. 
Prachtige gezinssfeer. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

Heden is verschenen: 

IlDe Ketting"  
een prachtboek om bij de Kerstfeest-

viering uit te delen 
van de bekende schrijver J. W. OOMS 

Een interessant jeugdboek! 
132 pag. op mooi papier, geïllustreerd, 
met gekleurd omslag, gebonden voor 

de prijs van f 1,60 
Bestellingen kunt U opgeven aan 
DRUKKER-UITGEVER J. BOUT 
Huizen — Ceintuurbaan 32-34 	Tel .293 
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Overzicht van aanbevolen of warm 

aanbevolen boekjes 
UITGEVER G. F. CALLENBACH N.V. TE NIJKERK 

No. Titel: Schrijver (ster) blz. Prijs 
1 w.a. De gedroogde appeltjes W. G. van de Hulst 16 f 0,25 
3 a. Edith en Joost in de grote stad Joop Naerebout 16 - 0,25 
5 w.a. De overwinning Greeth Gilhuis-Smitskamp 24 - 0,35 
6 a. Een omgewoeld tuintje C. Th. Jongejan-de Groot 24 - 0,35 
8 w.a. Langs het donkere bos Nel Verschoor-van der Vlis 24 - 0,35 

10 a. Jaapje's verrassing Emmy Blij-van der Kooi 32 - 0,45 
11 w.a.  Zon dom klein meisje C. Th. Jongejan-de Groot 32 - 0,45 
14 a. Hans en Rob J. L. Schoolland 32 - 0,45 
16 w.a. De grote veenbrand Anne de Vries 32 - 0,45 
17 a. Mientje, ons moedertje Anne de Vries 32 - 0,45 
18 a. Bennie en het vreemde land C. M. van den Berg-Akkerman 40 - 0,50 
21 w.a. Een jongetje in de sneeuw Nel Verschoor-van der Vlis 40 - 0,50 
24 a. Voetstapjes in de sneeuw W. G. van de Hulst 48 - 0,75 
28 a. Het Kerstfeest van twee domme 

kindertjes 
W. G. van de Hulst 49 - 0,75 

32 a. Van Bob en Bep en Brammetje W. G. van de Hulst 48 - 0,75 
37 a. Wilhelmus W. G. van de Hulst Jr 48 - 0,75 
38 a. Van twee ondeugende meiskes Max de Lange-Praamsma 48 - 0,75 
40 a. Mineke durft wel! N. M. Schouten 56 - 0,85 
42 w.a. Barendje en de Groene Spechten Co van der Steen-Pijpers 56 - 0,85 
45 a. Het gat in de schutting Netty Faber-Meynen 64 0,95 
49 w.a. Gevaar in de struiken! Hein Kray 64 0,95 
50 a. Toen Baudieneke twaalf was Max de Lange-Praamsma 64 - 0,95 
51 w.a. Houen, jongens! K. Norel 64 - 0,95 
52 a. Het muzikantenhuis M. A. M. Renes-Boldingh 64 - 0,95 
53 a. Een dag vol spanning Nel Verschoor-van der Vlis 64 0,95 
55 a. Vrienden Joop de Witte 64 0,95 
56 w.a. Ergens in de wijde wereld W. G. van de Hulst 80 - 0,95 
60 a. De reis naar de Rijn van Rias en Max de Lange-Praamsma 80 - 	1,05 

Roel 
61 a. Mientje van Plotske' Max de Lange-Praamsma 80 - 	1,05 
64 a. Het meisje uit de gele auto M. A. M. Renes-Boldingh 80 - 	1,05 
65 w.a. De scheepsjongen van de H. Schouten 80 - 	1,05 

„Zeeleeuw" 
66 a. Polderkinderen in de zomer P. Terpstra 80 - 	1,05 
67 w.a. Het water kwam!... Go Verburg 80 - 	1,05 
68 w.a. Een avontuur op het water Nel Verschoor-van der Vlis 80 - 	1,05 
69 w.a. Zon in het oerwoud Dick van Wageningen 80 - 	1,05 
71 w.a. Thijs en Thor W. G. van de Hulst 96 - 	1,15 
72 a. Dromelot C. Th. Jongejan-de Groot 96 1,15 
73 w.a. Het geheim van de grijze reismantel Dr J. Roelink 96 - 	1,15 
74 w.a. Gevaarlijke geheimen Dr J. Roelink 96 - 	1,15 
75 w.a. De paarden van de Postillon N. M. Schouten 96 - 	1,15 
76 a. Hermientje Helga van de Vlasakker 96 1,15 
77 a. 't Logeetje van de dominee Helga van de Vlasakker 96 - 	1,15 
80 Rozemarijntje en Rooie Pier W. G. van de Hulst 112 - 	1,30 
82 w.a. Ouwe Bram W. G. van de Hulst 112 - 	1,30 
83 a. Amieke C. Th. Jongejan-de Groot 110 - 	1,30 
84 w.a. De Egyptische zwervers J. M. Neale 107 1.30 
85 w.a. Anneke van de domeneer Gré van Tiel 112 - 	1,30 
86 a. Goudhaantje C. Th. Jongejan-de Groot 116 1,50 
87 a. Eskimo-boy Regina v. d. Hauw-Veltman 128 - 	1,50 
88 w.a. Moc'wah, de Tarki G. van Heerde 128 1,50 
90 a. Tom Fox P. Stouthamer 128 - 	1,50 
93 w.a. Willem Wijcherts W. G. van de Hulst 144 1,75 
95 Gerdientje W. G. van de Hulst 184 - 2,30 
96 w.a. Jaap Holm en z'n vrinden W. G. van de Hulst 205 - 2,50 
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FIRMA JAN HAAN N.V. TE GRONINGEN 

No. Titel: Schrijver (ster) blz. Prijs 
3 	a. 't Kwam toch weer goed Joop v. d. Weg 16 f 0,30 
4 	w.a. Het Kerstfeest in de roef P. A. de Rover 16 - 0,30 
5 	a. Het muisje Han Lisse 16 0,30 
8 , 	a. Grootvaders klok Gé Verhoog 20 0,35 
9 	w.a. De verloren vlieger A. Duyser 20 0,35 

12 	a. Zulke domme jongens I. de Vries-v. d. Lichte 24 0,40 
14 	a. 't Was maar een kleine nietsnut... M. C. Capelle 24 0,40 
16 	w.a. Jan en Rietje vinden wat Joop v. d. Weg 26 0,40 
17 	a. Het nestje aan de muur Jan van Groningen 24 0,40 
19 	a. Duifjes Agnes van Driel 32 0,40 
21 	a. Jantina van de turfschuit P. A. de Rover 32 0,45 
22 	a. Mary en Marry W. v. d. Laan 30 0,45 
23 	w.a. De gestolen schat N. Zwijnenburg 35 0,45 
26 	a. Mineke J. W. Grisnigt 52 0,50 
28 	a. Eén dag bij Beppie en Miep J. v. d. Berg 40 0,50 
31 	a. Eerlijkheid beloond F. W. Staal 46 0,60 
32 	w.a. Joop's 	Kerstfeest H. Lourense 44 0,60 
33 	w.a. Rondom een busje Joh. Elzen 44 0,60 
34 	a. Hans N. A. Heyligers 48 0,60 
35 	a. Het lichtje op het duin To van Thiel 48 0,60 
36 	a. Feest in Holland Job. Elzen 52 0,65 
37 	w.a. Riekje krijgt een sikje J. W. Ooms 56 0,65 
39 	w.a. Een zusje voor drie maanden Wim Broos 53 0,65 
40 	a. En toen daalde de machine H. Kingmans 58 0,75 
42 	w.a. Die Els toch... J. W. Grisnigt 64 0,85 
45 	w.a. Bruno Schinckel J. Smelik 78 0,95 
46 	w.a. Het houten kistje J. Goedhart 64 0,95 
48 	a. Der zee ontrukt Sibe van Aangium 72 0,95 
49 	a. De gestolen appel W. Bassie 88 1,00 
50 	w.a. Wari van de Koeboes G. van Heerde 76 1,10 
51 	w.a. Van een wonderdokter én een 

potsenmaker 
Henk van Mussendorp 77 1,10 

55 	w.a. Een schip in de dorpsvaart J. de Haan 92 1,20 
59 	a. Avontuur D. de Haan 73 1,20 
60 	a. „Grijze Wolf" wint! Wim Broos 74 1,20 
64 	w.a. Ijsgang P. A. de Rover 82 1,30 
65 	a. Toen Paultje kwam Riek Houtman 85 1,30 
69 	w.a. Moeders „grote dochter" J. W. Grisnigt 89 1,40 
70 	w.a. Acht is meer dan _duizend J W Grisnigt 92 140 
78 	a. Klavervier Gerda Nefkens 144 1,75 
83 	w.a. Musketiers van de stedendwinger Henk van Mussendorp 1,50 
86 	w.a. De smokkelaars van het Noorden Sibe van Aangium 3,25 
92 	a. letje de Vries Marian van Bergen 3,25 
96 	w.a. De turfschippersjongen van S. M. v. d. Galiën 3,25 

Akkerwoude 
98 	w.a. Strijd om de Toutenburg G. van Heerde 3,25 

106 	w.a. Toen 't water kwam H. Sturm - 3,25 
108 	w.a. De speelman van Petersburg J. F. Stulp - 3,25 
109 	w.a. De waagmeester van Delft J. Smelik - 3,25 
111 	w.a. Het wrekende wapen Wieland Wouters 3,25 

FIRMA W. D. MEINEMA N.V. TE DELFT 

No. Titel: Schrijver (ster) blz. Prijs 
2 a. Wim A. van Vliet-Ligthart Schenk 20 - 0,25 
3 w.a. Zendingstocht H. te Merwe 16 - 0,25 
4 a. Ali gaat in een dienstje Gr. Gilhuis-Smitskamp 16 - 0,25 
7 w.a. Het Kerstfeest v. d. Rijnschipper P. de Zeeuw J.Gzn. 20 - 0,30 
8 w.a. Van Niekje, Riekje en de rozijnen. 

taart 
Gr. Gilhuis-Smitskamp 24 - 0,35 

10 a. Jan, Jaap en Koen C. B. Drewes 28 - 0,35 
11 w.a. Jooske's moeilijke dagen G. Kraan-v. d. Burg 24 - 0,35 
13 w.a. Emke's Kerstfeest H. Hoogeveen 24 - 0,35 
14 a. Janbaas en de kippen Joh. Elzen 24 - 0,35 
17 w.a. Een droeve en een blijde avond H. te Merwe 24 - 0,35 
18 a. Mietsie en Lajos Marijo 32 - 0,45 
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,19 w.a. Jobse C. Th. Jongejan-de Groot 32 f 0,45 
20 a. Anneke's daad Wieland Wouters 28 - 0,45 
21 w.a. De dam aan de rivier H. Henszen-Veenland 36 - 0,45 
22 a. En... de schoentjes waren weg J. L. Schoolland 32 - 0,45 
23 a. Louitje Piecky de Jong 32 0,45 
25 a. Josje en Jaapje Ina de Vries-van der Lichte 36 0,45 
26 w.a. Het mooie plannetje Joh. Elzen 36 0,45 
28 a. Het Kerstfeest op de zolder Ina van Veen-van der Vlies 32 - 0,45 
29 a. De gevangen rovers M. B. Gijsbers-Westera 36 0,45 
32 w.a. Deetjé helpt moeder A. Romijn 48 0,50 
33 a. Met een griepje thuis Nel den Hollander 40 0,50 
34 a. Annètje en de grote toren Joke Dijkshoorn 40 - 0,50 
36 w.a. Pom en haar vriendjes Frieda van Felden 40 - 0,50 
37 w.a. Bènnie Bengel en zijn vriendinnetje Gé van Noord 40 - 0,50 
40 a. Het huisje op de heide F. L. Burg 40 0,50 
41 a. Van Koos en Ties en Peer's verlies A. van Hartingsveldt 48 0,60 
44 a. Toen Go bij oom en tante was J. H. Huisman-Schippers 48 , 0,60 
45 a. Ina van de dokter Annie Sanders 48 , 0,60 
46 a. De erepoort J. J. Frinsel 48 , 0,60 
47 a. 't Ergste - 't Beste D. Menkens-v. d. Spiegel 48 , 0,60 
48 a. Het vat met de rode rand Wieland Wouters 48 - 0,60 
49 w.a. Een sigaar voor Ouwe Geurt Piet Terlouw 56 , 0,70 
50 a. Van vriendinnen, vrinden en veel 

vreugde 
P. Brouwer 56 , 0,70 

52 a. Haantje de voorste Meta Visser-Gorselink 56 - 0,70 
53 a. De vondst H. te Merwe 56 - 0,70 
54 w.a. Zijn wens H. Hoogeveen 56 , 0,70 
57 a. Vlechten-Ansje N. Verkuyl 64 - 0,95 
58 a. De karrehond van Kobus A. van Hartingsveldt 64 - 0,95 
59 w.a. De strijders van Smyrna H. te Merwe 64 - 0,95 
60 w.a. De mijnwerkersjongen v. Mansfeld P. de Zeeuw J.Gzn. 64 - 0,95 
61 w.a. Donkere dagen in 't Veenland Jan van Groningen 64 , 0,95 
64 a. Margeetje J. W. Grisnigt 64 - 0,95 
65 w.a. Robbertje Onrust M. C. Fallentin 64 - 0,95 
66 a. De timmerman van Zerbst P. de Zeeuw J.Gzn. 64 0,95 
68 w.a. Zilvervosje Rie Smaal-Meeldijk 72 
69 w.a. De dappere ketellapper P. de Zeeuw J.Gzn. 76 1,-- 
70 w.a. Vóór meester terugkwam N. v. d. Bergh 72 , 	1,-- 
71 a. Woonwagens in het dorp J. J. Frinsel 76 - 	1, 
73 w.a. Op „Lindenoord' Carla 72 - 	1,-- 
75 a. Het geheim v. d. oude watermolen G. van Heerde 80 - 	1,05 
76 w.a. Siti, het waroengmeisje Fine Schoonevelt 80 - 	1,05 
77 w.a. Appie Bongers N. W. Diemen de Jel 80 - 	1,05 
80 w.a. Toch een thuis A, van Hulzen 80 - 	1,05 
82 w.a. Een dappere „Coster-  neemt J. W. Grisnigt 80 - 	1,05 

Coevorden in 
83 w.a. Margje wil een fiets G. Mulder 80 1,05 
84 a. Het goud van de Toemoek Hoernak G. van Heerde 92 1,10 
85 w.a. De schreeuw in de nacht Anton B. Lam 88 1,10 
88 w.a. De tuinman van Ferrara P. de Zeeuw J.Gzn. 88 1,10 
89 w.a. Krantenjongen H. Henszen Veenland 88 1,10 
90 a. Een avontuur op school J. J. Frinsel 88 1,10 
91 w.a. Wraak in Batakland M. C. Capelle 88 1,10 
93 w.a. Kees en Cas D. Menkens-van der Spiegel 96 1,15 
94 w.a. Pieter Aertsz, de geuzenschipper H. te Merwe 96 1,15 
95 a. Het weggeworpen toversnoer M. C. Capelle 96 1,15 
97 a. Evert, de jonge schilder H. Hoogeveen 96 1,15 
98 a. Reddingstocht H. te Merwe 104 1,20 
99 w.a. Is Eefje gelukkig? Marian van Bergen 104 1,20 

101 w.a. Met verboden waar H. te Merwe 104 1,20 
102 a. Toen de honger kwam... A. Duyser 100 1,20 
103 w.a. De hoefsmid van Buda P. de Zeeuw J.Gzn. 100 1,20 
104 w.a. De holle polsstok J. de Haan 104 1,20 
105 w.a. De wandelmars A. Koster 108 1,25 
106 w.a. De overwinnaars van Alexandrië H. te Merwe 108 1,25 
107 w.a. Een zonnige zomer in Zuidland Jan van Groningen 108 1,25 
108 w.a. Marietje heeft het moeilijk A. Romijn 116 1,30 
109 w.a. De Levantreis van Wynant H. te Merwe 112 1,30 

Hendricksz 
110 w.a. De schrijnWerker van Zürich P. de Zeeuw J.Gzn. 112 1,30 
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111 a. Dirk en Kreeltje uit de Karsteeg M. van Nuis-Zuidema 112 f 1,30 
112 w.a. De kleermaker van North • Nibley P. de Zeeuw J.Gzn. 112 1,30 
113 a. Rode papavers Mari Zuidema 116 - 	1,30 
114 w.a. Huib, 	de 	sluikersjongen Adriaan J. Kabboord 112 1,30 
116 w.a. Huize Iepenhorst G. Troost 120 - 1,40 
117 w.a. Lambon Fine Schoonevelt 124 - 	1,40 
118 a. Het huis aan de haven Rie Smaal-Meeldijk 112 - 	1,40 
121 w.a. Roselientje M. van der Hilst 128 - 	1,50 
122 w.a. Het teken van de vis A. van Hartingsveldt 128 - 1,50 
123 a. Téch chauffeur Wieland Wouters 128 - 	1,50 
124 a. De zwarte tijgerin C. van der Zwet Jr 120 - 	1,50 
125 a. Jongens uit 't Zaantje D. J. Douwes 128 - 	1,50 
126 a. 't Sopraantje D. Menkens-van der Spiegel 128 - 1,50 
127 w.a. De hut van oom Tom H. Beecher-Stowe 128 - 	1,50 
129 w.a. Luyt Lievensz., de zwerver H. te Merwe 168 - 	1,90 
130 a, Polderjongens Jan van Groningen 144 1,90 
132 w.a. De doorbroken cirkel Rudolf van Reest 192 - 1,90 
133 w.a. Arie Willemsz., een Hellevoetse 

bestedeling 
A. van Hartingsveldt 212 - 	1,90 

134 w.a. Een Krimpense jongen achter zal-
men en walvissen 

J. W. Grisnigt 212 - 	1,90 

135 w.a. Siem Schans Annie Sanders 208 - 1,90 
136 a. Met Van Riebeeck naar de Kaap Hugo Kingmans 192 - 1,90 
138 w.a. Met Karel Martel tegen Moren en 

heidenen 
H. te Merwe 180 - 1,90 

141 w.a. Avonturen op de walvisvaart J. W. Grisnigt - 3,25 
148 w.a. Alwin, de koopmansslaaf H. te Merwe - 3,25 
150 w.a. De kornet van Maurits' ruiterij H. te Merwe - 3,50 
151 w.a. Luyt Lievensz., de liedjeszanger H. te Merwe - 1,90 
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