
BOEKBEOORDELING 1954 
De lezers ontvangen in ons blad alle nieuwe of opnieuw herdrukte kerstboekjes van onze drie 
uitgevers: Callenbach, jan Haan en Meinema. Deze uitgevers zijn geen onbekenden meer voor 
ons. Tal van jaren zenden ze hun kerstboekjes ter recensie. De verhouding van hen tot onze 
organisatie is steeds van de aangenaamste geweest. Steeds werd gepoogd het beste te geven, 
omdat de jeugdlectuur hoge eisen stelt. De opvoeding van de Nederlandse kinderen is een 
volksbelang. En als Christenen moeten we in de lectuur de geestelijke belangen nauwlettend 
behartigen. Verscheidene goede boekjes zijn er dit jaar weer verschenen. Wat een verscheiden-
heid in kleur, afwerking, prijs, dikte, inhoud en illustratie, enz. Ze zijn een lust voor het oog. 
De recensie-commissie van dertig personen had het moeilijk. Doch het is een genoegdoening iets 
in het belang der leiders (sters) en kinderen te mogen doen. 
Elders in dit blad vinden we de resultaten van het onderzoek. Jammer was het, dat vele boekjes 
niet om de afwerking, maar om de inhoud afgekeurd moesten worden. Aangenaam is het ook, 
dat de uitgevers met onze recensies, aan- en opmerkingen rekening houden. 
Voorzover we kunnen nagaan is onze boekbeoordeling weer een van de eerste, zodat de Z.S. 
nu vlug met de aankoop van de kerstboekjes kunnen beginnen. Met grote aandrang wijzen .we 
hierop, om onnodige moeilijkheden te voorkomen. Wacht men te lang met het bestellen, dan 
kunnen sommige boekjes uitverkocht zijn. Ook kan het voorkomen, dat door de steeds toe-
nemende drukte bij de uitgeverijen men lang moet wachten voor uw bestelling aan de beurt van 
uitvoering is. Daarom: maakt de zaak spoedig in orde! Dat geeft voldoening! 

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

EN HET KWAM GOED, 
door N. M. Oostlander 

Aantal blz. 16; le druk; prijs f 0,25; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Kees heeft van een ziek schoolkame-
raadje, Harry, een paar blaadjes uit een teken-
boek stiekem weggenomen. Als de onderwijzeres 
vertelt van Namans knecht Gehazi, wordt 
Kees bang. De juf zegt, dat Kees het weer goed 
moet maken. En het kwam goed. Harry is eerst 
erg boos, maar spoedig is het ijs gebroken en 
spelen ze samen als echte vrienden. 
Strekking: Diefstal is een groot kwaad, dat 
door God gestraft wordt. 
Conclusie: Helaas wordt het besef, dat verge-
ving nodig is voor de zonde gemist. De be-
kentenis komt niet uit schuldgevoel, maar uit 
angst voor straf. Jammer, want het is een vlot 
verhaal, wel geschikt voor 7- en 8-jarigen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

KO EN ZIJN VRIENDJES, 
door C. B. Drewes 

Aantal blz. 20; 2e druk; prijs f 0,25; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Op eenvoudige wijze vertelt Ko aan 
zijn vriendje Freek uit de Bijbel. Dit wordt oor-
zaak dat ook in het gezin van Freek de Bijbel 
wordt gelezen. Een ander vriendje van Ko is 
een echte plaaggeest. Toch komt het ook hier-
mee In orde. Ko's vader zorgt hiervoor. 
Strekking: Wat een eenvoudige Bijbelvertelling 
onder de zegen Gods kan uitwerken. Leren wat 
te betekenen voor onze naaste, ook al behandelt 
hij ons soms onheus. 
Conclusie: Inhoud en stijl zijn verantwoord. 
Opvoedkundig heel goed. Soms wat „zoetelijk", 

maar toch voor ons doel wel bruikbaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JOPIE WIL HET WINNEN 
door Anne de Vries 

Aantal blz. 22; le druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Jopie krijgt door zeuren altijd haar zin. 
Voor haar moet vader alleen op reis naar En-
geland, moeder mag niet mee, want Jopie wil 
niet bij tante Gré logeren. Op een autotocht be-
leven ze door Jopies koppigheid een avontuur, 
dat hen op het politiebureau terecht brengt. 
Maar nu is het uit met Jopies-  gezeur en zelf 
zegt ze, dat moeder wel naar Engeland mag. 
Strekking: Een lelijke kinderondeugd, nl. zeuren 
om z'n zin te krijgen, wordt hier als zonde ge-
tekend. 
Conclusie: Een leuk verhaal, niet slechts voor 
kinderen, maar ook voor opvoeders leerzaam 
door zijn prachtige paedagogische strekking. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET BRUIDSPAAR, door K. Norel 
Aantal blz. 23; le druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Marjan heeft een nieuwe buurjongen 
gekregen, nl. Dries. Als juffrouw jo van de 
de school in het huwelijk treedt, gaan ze samen 
ter kerk. Dries blijkt niets van de eredienst te 
weten. Marjan doet haar best hem iets ervan bij 
te brengen; dan wordt 't Kerst. 
Strekking: a. Ieder leve mee met 't spel der kin-
deren net zo goed als met hun zorgen. b. Ook 
't kleine kind heeft een zendingstaak in z'n 
kleine wereldje. Gebruik van kerstboom. 
Conclusie: a. Aardig vertelde kindergeschiede- 
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nis, 8-10 jaar. b. Wat oppervlakkig godsdien-
stig. 
Eindoordeel: daarom zer matig aanbevolen. 

VAN EEN BLAUWE EN EEN RODE 
STRIK, door A. van Vliet-Ligthart Schenk 

Aantal blz. 31; le druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Loesje krijgt op haar verjaardag een 
wit sikje met een rode strik. Wat is ze daar blij 
mee. Ze speelt er zo gezellig mee. Maar door 
haar onachtzaamheid loopt het sikje weg. Frits, 
een zoon van de boswachter, vindt het en is er 
erg gelukkig mee. Maar Loesje doet al haar best 
haar sikje terug te krijgen. Eindelijk komt ze er 
achter waar het sikje is. Maar voor Fritsje is 
het heel niet leuk, dat hij dit sikje nu weer af 
moet staan. Het boekje eindigt met een heel ge-
lukkige oplossing: ook Frits krijgt een sikje, 
met een blauwe strik! 
Conclusie: Voor de kleintjes een aardig ge-
schreven verhaaltje. Goede verhoudingen in het 
gezin en tussen mensen onderling worden erin 
beschreven. Ook wordt op deze manier dieren-
liefde aangekweekt. Goede zorg voor het dier 
is naar de Bijbel. Het is een eenvoudig verhaal-
tje zonder diepgang, dat zich prettig lezen Iaat. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

BERTUS EN BRUNO, door Anne de Vries 
Aantal blz. 32; 6e druk; prijs f 0,45; jongens-
boek. 
Inhoud: Bertus en Bruno zijn ongeveer gelijk 
geboren, maar Bruno is veel gauwer groot. Op 
zekere dag, als Bertus kwaad weggelopen is 
omdat hij bietjes met spek moet eten, en ver-
dwaalt, wordt hij door Bruno opgespoord. Later 
haalt Bruno Bertus uit het water wanneer deze 
in een lek bootje is gaan varen. 
Conclusie: Een boekje voor de kleintjes. Vlot 
geschreven. Mooi geïllustreerd. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET LEGE STALLETJE, 
door C. T. Jongejan-de Groot 

Aantal blz. 40; le druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Truus en Margriet komen in aanraking 
met Pedro, een Italiaan, die zijn land ontvlucht-
te en een eenzaam leven leidt door het gemis 
van zijn omgekomen vrouw en dochtertje. 
Wanneer Pedro vaak bij hen thuis komt, brengt 
hij voor de Kerstfeestviering een leeg stalletje 
mee. Inplaats van een Kerstfeest met een leeg 
stalletje wordt hij in aanraking gebracht met het 
Bijbelse Kerstfeest. 
Conclusie: Aardig verhaal. 8-10 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

WAT DOKTER SLAMET VERTELT, 
door J. A. Droppert 

Aantal blz. 39; le druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Een Javaanse dokter Slamet komt bij 
de fam. Vermeer, die vroeger in Indië geweest 

is, logeren. In een kerkdienst vertelt hij iets over 
zijn werk; later ook nog op school, waar de 
kinderen gaan sparen voor de kinderen in In-
donesië. Door dit alles getroffen hoopt Jan 
Vermeer later als zendeling of zendingsdokter 
naar Indonesië te gaan. 
Strekking: De strekking van dit boekje is de 
kinderen wat meer kennis bij te brengen.van het 
Zendingsgebied. De toestanden en gewoonten 
worden beschreven, en een blik geslagen op 't 
bijgeloof dat de mensen arm maakt en houdt. 
Conclusie: De titel dekt maar een gedeelte van 
de inhoud, het is meer een verhaal om dokter 
Slamet, dan om hetgeen hij vertelt. Het leest 
gemakkelijk en brengt het verre Oosten dichter 
bij de kinderen. Uitstekend om de liefde tot de 
Zending op te wekken en te versterken. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

TOEN DE AMBONEESJES KWAMEN, 
door H. Hoogeveen 

Aantal blz. 43; prijs f 0,75; gebonden; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Gellie en Harm zijn bevriende buur-
kinderen. Als er Amboneesjes op school komen, 
vergeet Gellie Harm en vindt onder hen een 
vriendin; later vindt Harm een vriend. Die twee 
blijken broer en zus, zodat Gellie en Harm el-
kaar weer vinden. 
Strekking: a. Tekening van wat er in kinder-
harten kan omgaan en wat 'n boze plannen er 
kunnen leven. b. Kwaad straft zichzelf. 
Conclusie: a. Geestelijk zwak: doet opgelegd 
aan. b. Psychologisch goed. c. 9-11 jaar. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

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

Aantal blz. 45; 2e druk; prijs f 0,75; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Miep mag met Oudejaar oliebollen bij 
Oma brengen, maar zij verdwaalt in de sneeuw. 
Grootvader vindt haar, omdat Bello, de trouwe 
hond, haar ontdekt heeft. Bij Grootmoeder 
wordt ze nu fijn verwend. 
Conclusie: Een spannend verhaal voor de 
kleintjes heeft Van de Hulst in dit boekje ge-
schreven. Erg diep is de godsdienstige strekking 
van zijn verhalen helaas niet. Gods trouw 
komt in dit verhaal uit en de kleinheid van ons 
mensen. Maar God helpt in nood. Kinderlijk 
wordt het bidden van Miep getekend. Het doet 
goed, dat er zo'n warm meeleven onder elkaar 
is. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

TWEE JONGENS OP DE HEI, 
door Nel Verschoor-Van der Vlis 

Aantal blz. 46; 3e druk; prijs f 0,75; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Klaas zijn vader is dagloner. Hij woont 
op de hei. Zijn neefje Wim komt logeren. Ze 
hebben veel pret op de hei. Maar door hun toe-
doen loopt de geit weg. Ze gaan zoeken en 
komen niet thuis. Vader en moeder gaaft in 
grote ongerustheid de jongens zoeken. Manus, 
de schaapherder, brengt de geit terecht. Alles 
loopt goed af. 

172 



Strekking: Wees niet onnadenkend en zorge-
loos. Daardoor ontstaat niet alleen vaak schade, 
maar ook verdriet en angst. 
Conclusie: Aardig boekje. Het verhaal is leven-
dig en fris. Jongens van 9-11 jaar zullen het 
graag lezen. Op kinderlijke wijze wordt over 
onze afhankelijkheid en Gods goedheid verteld. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ANNELIES, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 47; 2e druk; prijs f 0,75; gecarton-. 
neerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Annelies van de dominé en Pietertje 
van buurman gaan met Pietertjes vader mee 
melken met de melkwagen. Ze gaan samen een 
paar weilanden door en komen bij een boot. 
Daarmee gaan ze varen. Annelies valt er uit in 
de modder, klautert uit het water en samen 
komen ze bij het huisje van Bolle Berend, de 
visser, die ze weer thuis brengt, waar de ou-
ders al erg ongerust zijn. 
Conclusie: Echt van de Hulst, d.w.z. mooi ver-
teld. Aantrekkelijk voor de kleintjes van 6 à 7 
jaar. Echter om het godsdienstig element: 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

ANNEMIEKE UIT „'T BEUKENOOTJE", 
door Netty v. d. Meer 

Aantal blz. 52; le druk; prijs f 0,85; gecarton-
neerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Annemie en Geesje' komen, als ze de 
zee willen zien, bij het huis van de boswachter. 
Deze heeft een ziek neefje in huis, dat door z'n 
vrouw liefderijk verpleegd wordt. De naam 
van God en de Heere Jezus kent Jan echter niet. 
In hun kinderlijke eenvoud spreken Annemie en 
Geesje er met hem over. Jan wil, dat tante hem 
voorleest uit de Bijbel. Voor de boswachter en 
z'n vrouw wordt het lezen uit de gevonden 
Bijbel een zegen. De grootmoeder van Annemie 
geeft Jan een kinderbijbel. Nu kan hij zelf die 
prachtige verhalen lezen. 
Strekking: God heeft Annemie en haar vrien-
diunetje willen gebruiken om anderen bekend te 
maken met het Evangelie. 
Conclusie: Goed verhaal met evangeliserende 
strekking. Grootmoeder prachtig getekend. Zij 
geeft Annemie een goede, dus een godsdienstige 
opvoeding. De „boze" boswachter valt later 
mee. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN VREEMDE MIDDAG, 
door J. L. Schoolland 

Aantal blz. 53; le druk; prijs f 0,85; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Hans logeert bij Opa en Oma in Am-
sterdam. Op een middag ontsnapt hij uit huis en 
ontmoet Peter, met wie hij aan 't zwerven slaat. 
Na 't versnoepen van een gulden, die Hans van 
vader kreeg, tenslotte weer thuis. Na heel wat 
benauwdheid komt 't weer goed. 
Strekking: a. Laten ouders hun kinderen kunnen 
vertrouwen. b. Wie verboden dingen doet, be-
droeft de Heere en z'n ouders. c. 'n Ongehoor-
zaam kind is een verloren schaap. 
Conclusie: a. Vlot geschreven, spannend ver-
haal, 8-12 jaar. b. Aardige tekening van wat 

er in een kind, dat zich „voor 't eerst" te buiten 
gaat, leeft. c. Geen ketterijen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EVELIENTJE EN MARJOLIENTJE, 
door C. M. v. d. Berg-Akkerman 

Aantal blz. 54; le druk; prijs f 0,85; gebonden; 
meisjesboek. 
Inhoud: Joke en Jan, nicht en neef van Eve-
lientje, komen bij haar logeren. Ze maken van 
alles mee, inzonderheid in de bossen, waar Eve-
lientje haar voet verstuikt door haar wildheid. 
Een vriendelijke, oude man met z'n kleindoch-
tertje, Marjolientje, brengt haar thuis in zijn 
oude woonwagen. 
Strekking: a. Arme mensen zijn daarom nog niet 
oneerlijk, onbetrouwbaar en te mijden! b. Blij-
heid in 't kinderleven, want Gods voorzienig-
heid gaat over alles en allen. 
Conclusies a. Aardig jeugdverhaal: 10-12 j. 
b. Wel goede geestelijke opmerkingen, maar in 
't algemeen vrij vlak. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

POLDERKINDEREN IN DE HERFST, 
door P. Terpstra 

Aantal blz. 62; le druk; prijs f 0,95; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoudt Een echt polderverhaal. Een uit Cali-
fornië teruggekeerde jongen maakt zich door 
zijn bluf over Amerika en opzettelijke terug-
houdendheid onmogelijk bij de polderjongens. 
Maar wanneer ze bij een storm zich gezamen-
lijk inspannen de dijk voor doorbreken te be-
waren, dan komt er verandering ten goede. 
Conclusie: Aardig jongensboek met opvoedkun-
dige waarde. De stijl soms wat gewrongen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

WOUT, DE SCHEEPSJONGEN, 
door 	v. d. Hulst 

Aantal blz. 60; 7e druk; prijs f 0,95; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Wout wil zo graag naar zee, maar zijn 
Moeder vindt het zo heel erg. Eindelijk geeft zij 
toe. Maar op een reis naar Zweden blijkt wel 
duidelijk, dat hij geen echte zeeman zal worden. 
Zij lijden schipbreuk, maar hij maakt zich bui-
tengewoon verdienstelijk door zijn zorg voor 
het dochtertje van de reder. Daar komt hij, zo-
dra hij aan, wal is, op kantoor. 
Conclusies Dit spannende verhaal zullen de 
jongens graag lezen. Het leven op zee wordt er 
in getekend ook naar zijn ruwe kant, maar niet 
stotend. Wonderlijk wordt Wout door de Heere 
bewaard. De betekenis van het gebed komt dui-
delijk naar voren. In dubbele zin wordt Wout 
bij deze schipbreuk gered. 
Eindoordeel: warm aanbevvolen. 

TUSSEN HET GELE RIET, 
door W. G. v. d. Hulst Jr. 

Aantal blz. 60; le druk; prijs f 0,95; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Kees is de zoon van een sluiswachter. 
Eens moet hij een schip doorlaten, dat nog naar 
de stad wil, omdat aan boord een ziek meisje is. 
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De boot vaart in de avond vast in het riet. 
Wanneer Kees de volgende dag een konijn gaat 
zoeken, dat weggelopen is, roept de schipper 
hem, om op zijn zieke dochtertje te passen, dan 
kan hij zelf naar de dokter. In de schuit vieren 
ze dan Kerstfeest. Kees moet vertellen. Einde-
lijk komt er uitkomst. De dokter en Kees' vader 
komen. De schuit wordt los getrokken. Enkele 
maanden later komt het schip terug om een 
goede, rustige ligplaats te zoeken, daar het 
meisje nog veel rust nodig heeft. 
Conclusie: Een aardig boekje. Chr. inhoud, 
maar geestelijk oppervlakkig. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

TRIX WIL HET ZELF PROBEREN, 
door Marga Bartels 

Aantal blz. 61; le druk; prijs f 0,95; gebonden; 
meisjesboek. 
Inhoud: Trix' moeder moet enkele weken van 
huis, omdat Afkemoei met een gekneusd been 
te bed ligt. Tante Clara zal dan bij Trix komen. 
Maar Tante Clara en Trix kunnen slecht met 
elkaar opschieten en er komen allerlei moeilijk-
heden. Eindelijk vlucht Trix naar haar groot-
moeder. Deze komt dan ook zolang in huis. 
Trix ziet haar verkeerde handelwijze in en 
Tante Clara bemerkt, dat zij ook niet goed ge-
handeld heeft. 
Strekking: De liefde verdraagt alle dingen. In 
eigen kracht doen wij veel verkeerd. 
Conclusie: Een boekje voor de meisjes. Aardig 
geschreven. Het heeft opvoedkundige waarde. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

BARENDJE GAAT KAMPEREN, 
door Co van der Steen-Pijpers 

Aantal blz. 61; le druk; prijs f 0,95; gecarton-
neerd; jongensboek. 
Inhoud: Barendje doet allerlei werkjes om geld 
te verdienen voor het kamp. Soms lukt dat, 
soms valt het tegen. Hij mag toch mee met de 
meester'' en de andere jongens. De jongens be-
leven een fijne week in het bos. Vooral Ba-
rendje geniet van de mooie vogels, al doet hij 
in het kamp ook wel eens domme dingen. 
Strekking: Je moet niet alleen aan je zelf den-
ken. Barendje vergeet dat wel eens, maar in het 
kamp blijft hij op zijn zieke vriend passen, als 
de anderen naar het kampvuur gaan. We moe-
ten God dienen, door onze naaste te dienen. 
Conclusie: Een heel leuk boekje, vol gezonde 
humor. Het vertelt ook vrij onopvallend nogal 
wat over verschillende vogelsoorten. Het boekje 
is wel van het soort, dat we onze kinderen in 
handen kunnen geven. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HOUEN, JONGENS, door K. Norel 
Aantal blz. 62; 2e druk; prijs f 0,95; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Een boekje over de Februariramp 1953. 
Eendeel van Noord-Beveland loopt onder wa-
ter. De inwoners van Colijnsplaat hebben met 
hun ruggen de vloedplanken gestut. Ook de 
„Eendrachtshoeve" stort in. De bewoners wor-
den op wondere wijze gered. Cootje redt een 
baby. Ook Lijn en Aart helpen dapper mee. 

Aart redt z'n moeder. Maar moeder sterft en 
gaat naar een beter Vaderland. 
Strekking: De rampnacht te doen voortleven 
voor het nageslacht. Er wordt niet alleen van 
vertrouwen op de dijken, maar ook van ver-
trouwen op God gesproken. 
Conclusie: Een prachtig boek voor de jeugd 
van 12 jaar en ouder. O.i. niet geschikt om aan 
jongere kinderen in handen te geven, door de 
grote spanning. De uitvoering is mooi. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DAGOE, DE KLEINE BOSNEGER, 
door Anne de Vries 

Aantal blz. 77; le druk; prijs f 1,05; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Dagoe, de kleine Bosneger, waagt het 
de adat te verbreken doordat hij een in levens-
gevaar verkerend Indianenkind redt. Het op 
school gehoorde verhaal van de barmhartige 
Samaritaan heeft zo'n indruk op hem gemaakt 
dat hij niet anders kon handelen, ook al wordt 
hij daardoor uitgestoten. 
Conclusie: Voor jongens en meisjes. Mooi zen-
dingsverhaal met degelijke strekking. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VER VAN ELKANDER, 
door Nel Verschoor-van der Vlis 

Aantal blz. 76; le druk; prijs f 1,05; gecarton-
neerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: De vader van Jan en Kriek, predikant, 
volgt de roeping, die tot hem komt om naar 
Nieuw Guinea te gaan. Deze beslissing heeft 
strijd gekost. En wat valt het zwaar om daad-
werkelijk uitvoering aan het besluit te geven. 
De kinderen, die in Holland achter moeten blij-
ven, vinden het ook vreselijk, vooral Kriek. Ze 
kan het er niet mee eens worden. Maar ten-
slotte geeft ook zij zich gewonnen. 
Conclusie: Dit is een degelijk boekje. Sommige 
kinderen zullen de ernst ervan niet helemaal in 
kunnen leven, maar de ouderen zullen er zeker 
wat aan hebben. Het is goed, dat we in dit 
boekje bepaald worden bij het offer, dat het 
geloof heeft te brengen. Mooi is ook dat Kriek 
tot overgave komt. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET WATER KWAM, door Go Verburg 
Aantal blz. 75; 2e druk; prijs ƒ 1,05; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Dit boekje vertelt van de stormramp. 
Het water komt naar het dorp toe, de school 
wordt beschikbaar gesteld voor gezinnen, die 
in huis niet blijven kunnen. Arend, een zoon 
van de hoofdonderwijzer, gaat met een ki.in 
meisje haar ouders zoeken. Door het water 
overvallen verdrinkt het kind en Arend brengt 
twee nachten in een boom door. Eindelijk wordt 
hij gered en na heel wat zoeken vindt Arend 
zijn ouders in Amersfoort bij zijn grootouders. 
Conclusie: Het is goed, dat de herinnering le-
vendig blijft aan die verschrikkelijke ramp, die 
ons volk getroffen heeft. Op boeiende wijze 
wordt ervan verteld. Wat zijn het spannende 
dagen en nachten geweest. Wonderlijk was 
vaak de bewaring door de Heere. Dit boekje 
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zullen de kinderen graag lezen. Jammer is dat 
op blz. 71 een heel vreemde zin voorkomt. „Als 
Hij zoveel verdriet geelt, doet Hij dat alleen, 
omdat Hij de mensen, die sterven, graag bij 
Zich wil hebben." De schrijver zal het toch 
zeker wel niet zo bedoeld hebben, dat alle men-
sen, die sterven, naar de hemel gaan. Hier had 
duidelijker gesproken kunnen worden van twee-
erlei leven en tweeërlei sterven. En zo ook van 
de waarschuwing, die door zo'n ramp van 
Godswege naar ons toekomt. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

AALTJE ZOEKT DE HERDERS, 
door K. Norel 

Aantal blz. 77; Ie druk; prijs f 1,05; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Wim en Aaltje varen met Vader mee. 
Het wordt een verre reis. Ze doen de haven 
Sfax aan in Arabië. Vanzelf gaan ze de stad in. 
Later gaat Aaltje op haar eentje op stap, want 
Wim heeft verteld, dat hij herders gezien heeft. 
Aaltje denkt aan de herders in Efratha's velden 
bij de geboorte van de Heere Jezus. Zij wil ze 
ook zien, maar ze verdwaalt. Na ingespannen 
zoeken wordt zij in het huis van een herder ge-
vonden. 
Conclusie: Dit boekje is vlot geschreven en zal 
graag door de jongens en meisjes gelezen wor-
den. Er zit spanning in. De godsdienstige en 
opvoedkundige strekking is goed. Wat een mooi 
gezinsleven. Vader verstaat ook zijn christen-
plicht tegenover de bemanning. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE BOSHUT, door M. Kaptein 
Aantal blz. 91; le druk; prijs f 1,15; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Het gezin van Benthem, geëvacueerd 
door de Februari-storm, maakt een moeilijke 
tijd mee doordat vader ten onrechte verdacht 
wordt een beurs met geld achtergehouden te 
hebben, hoewel niets te bewijzen is. De oplos-
sing wordt gevonden in de boshut, die z'n zoon 
Maarten met vrienden gebouwd heeft. 
Conclusie: Prachtig jongensboek. Christelijke 
strekking en opvoedkundige waarde. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HANSJE VAN DE HOGE TOREN, 
door M. A. M. Renes-Boldingh 

Aantal blz. 94; prijs f 1,15; gecartonneerd; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Vader is tengevolge van de oorlog 
overleden. Moeder woont met haar kinderen er-
gens in, wat heel wat narigheid geeft. Ze gaan 
verhuizen naar een oude burchttoren bij een 
boerderij. Wat hebben ze het hier naar hun zin. 
Hansje wordt echter heel ziek. De dokter wordt 
gehaald. Deze blijkt een vriend van vader te 
zijn, waarmee moeder trouwt. 
Conclusie: Het gezinsleven wordt aardig be-
schreven, alles loopt heel vlot in dit boekje. 
Met de kinderen zijn geen moeilijkheden, de in-
wonings-misère wordt op een gelukkige wijze 
opgelost, de dood-zieke Hans wordt beter en de 
dokter blijkt een vriend van de overleden vader 
te zijn. De godsdienstige strekking is heel sober. 

Voor de uitdeling op het Kerstfeest zijn meer 
geschikte boekjes te krijgen dan dit. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

OUWE BRAM, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 106; 14e druk; prijs f 1,30; gebon-
den; jongensboek. 
Inhoud: De zonderlinge „ouwe Bram" wordt 
van diefstal en brandstichting verdacht. Rooie 
Rinus is de dader en Hein Hoevers weet ervan. 
Na een woordenwisseling brengt hij de zaak uit. 
Ouwe Bram heeft veel verdriet gehad van 
„kwajongens", door wier toedoen dochter en 
kleindochter ongelukkig om het leven kwamen. 
Toch redt hij uit de plas drie kwajongens en 
kort daarna sterft hij. 
Strekking: Strijd van goed en kwaad in het hart 
van „kwajongens". Wekt begrip voor zonder-
linge mensen, die hun geheim meedragen. Ge-
bruik van Heer. 
Conclusie: Een boeiend jongensboek. Wie kent 
„ouwe Bram" niet? „Veertiende druk" en „be-
kroond" zeggen ook wel iets. Godsdienstig op-
pervlakkig. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN NIEUW BEGIN, 
door Netty Faber-Heynen 

Aantal blz. 108; 2e druk; prijs f 1,30; gecarton-
neerd; meisjesboek voor de hoogste klassen. 
Inhoud: In klas drie van de H.B.S. is een nieuw 
meisje gekomen. Lot, een van de club van drie, 
vreest door Gerda's knapheid van de eerste 
plaats verdrongen te worden en kan haar niet 
goed zetten, ondanks het liefdevol en onbaat-
zuchtig karakter van Gerda. Door jaloersheid 
gedreven is Lot erg onvriendelijk voor haar. 
Als Gerda ernstig ziek wordt voelt Lot zich 
schuldig. Moeder helpt Lot en gelukkig komt 
alles goed. 
Strekking: Het hart van de mens, ook van het 
kind, is boos en zondig, maar daarom is het 
Kerstfeest zo rijk, omdat de Heere telkens weer 
onze zonden wil vergeven door Hem. 
Conclusie: Een vlot en boeiend geschreven 
boekje, dat weleens wat ál te vlot is. Toch is 
het geheel vol rijke inhoud. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET PINKSTERKAMP DER ZEE- 
VERKENNERS, door K. Norel 

Aantal blz. 107; 10e druk; prijs f 1,30; gebon-
den; jongensboek. 
Inhoud: Koen van der Plas wordt opgenomen in 
de broederschap van padvinders en beleeft nu 
als zeeverkenner vóór en tijdens Pinksteren een 
Pinksterkamp. Bij een zeilwedstrijd slaat hij 
over boord en wordt dan gered door Geert, 
een andere zeeverkenner, die bekent de dief te 
zijn van een vermist kompas en dan komen de 
onderlinge moeilijkheden tot een oplossing. 
Conclusie: Echt jongensboek. Voorbeeld van 
Chr. padvinderij. De uitdrukking: „jullie zon-
den zijn ook afgewassen door het bloed van 
„Heer Jesu", zo zonder meer, is niet juist eh 
wekt een verkeerde voorstelling. Overigens: 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 91; 10e druk; prijs f 1,40; gecarton-
neerd; meisjesboek. 
Inhoud: De moeder van Rozemarijntje wordt 
ziek, daardoor komt ze bij een deftige tante in 
huis. Deze tante wil van de kleine robbedoes 
een net gehoorzaam meisje maken. Ondanks 
alles gaat tante houden van haar robbedoes. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Echt v. d. Hulst. Een prachtig boek. 
De stijl prima. Jammer is het gebruik van Heer. 
Het is vrij oppervlakkig. Voor uitdeling op 
Kerstfeest: 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUF- 
	FROU , oor " . . 	 ulst 

Aantal blz. 92; le druk; prijs f 1,40; gebonden; 
meisjesboek. 
Inhoud: Rozemarijntje is geopereerd van blinde-
darmontsteking. In het ziekenhuis vermaakt ze 
de hele zaal. Naast haar ligt een oud vrouwtje. 
Wanneer zij genezen zal zijn, zal ze niet in 
haar oude huisje kunnen terugkeren, omdat dit 
afgebroken zal worden. Ze moet op een boven-
kamer gaan wonen bij een oude bl'ommerige 
schoenmaker. Als Rozemarijntje weer beter is, 
gaat ze er zelf op uit en weet te bewerken, dat 
het oude vrouwtje weer in haar huis mag, dat 
geheel opgeknapt is. 
Conclusie: Een echt v. d. Hulst-boekje, dat er 
wel in zal gaan. Zoals altijd prettig en vlot 
geschreven. De geestelijke ondergrond bevredigt 
niet erg. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 93; 12e druk; prijs f 1,40; gebonden; 
jongens- en meisjesboek, 8-12 jaar. 
Inhoud: Rozemarijntje is een echt blij natuur-
kind. Haar zonnige hartelijkheid, haar liefde 
voor zieken en dieren werken betoverend. Ze 
gaat voor 't eerst naar school, helpt het ver-
legen boerenjongetje Ries, maakt ruzie en ver-
oorzaakt telkens door haar spontaniteit on-
mogelijke situaties: de commissaris zit zelfs met 
een big op schoot! 
Strekking: De invloed van een spontaan kind 
met een gouden hart op ieder, met wie ze in 
aanraking komt. Bevordering van dierenliefde. 
Gebruik van Heer. 

Conclusie: Een prachtig boekje, ontroerend 
vaak. Als er een brief komt, dat Pa bijna met 
zijn schip omgekomen is, wordt er gedankt. 
Overigens is er weinig Christelijks in. Toch — 
om de andere hoedanigheden: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 107; Se druk; prijs f 1,40; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Rozemarijntje heeft vriendschap geslo-
ten met Rooie Pier, de parlevinker. Ze krijgt 
van hem een gewond waterkipje. De kleine 
verpleegster heeft veel liefde voor dieren. Eerst 
verzorgt ze het waterkipje, 	later Freekie's 	hond, 	 
die ze uit het water redt. Als in de andere boe-
ken, waarin Rozemarijntje de hoofdfiguur is, 
weet ze het hart van grote mensen te stelen, 
hoewel haar moeder het er wel eens moeilijk 
door heef.t 
Strekking: Liefde tot de naaste, liefde tot het 
schepsel, sterk gevoel van recht en onrecht aan-
gekweekt. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Prachtig verhaal, evenwel ontsierd 
door het gebruik van Heer. Godsdienstige 
strekking zwak. Nogal gemakkelijke bekering. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JOPPIE EN RAP DE VREDESDUIVEN 
door Go Verburg 

Aantal blz. 118; le druk; prijs f 1,50; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Hans en Koos van der Weg wonen in 
de polder. Hun vader is arbeider bij boer Plui-
ser. In de vacantie zien ze postduiven en willen 
er ook een paar. Ze sparen geld ervoor, dat ze 
verdienen door met de oogst te helpen. Door 
oneerlijke dingen komen ze in 't nauw, maar 
belijden hun schuld. 
Strekking: a. Doe je niet groter voor dan je 
bent. b. Tracht zelf te verdienen wat je hebben 
wilt. c. Kwaad doen maakt onruság en moet 
gestraft worden. 
Conclusie: a. Spannend vacantieverhaal met een 
te lang begin: 10-12 jaar. b. Een goede teke-
ning van 't ouderlijk gezag. c. Godsdienstig vrij 
goed. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

PEERKE EN ZIJN KAMERADEN, 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 141; 10e druk; prijs f 1,75; gebon-
den; jongensboek. 
Inhoud: In de eerste wereldoorlog werd Peerke 
getroffen door een vliegtuigbom. Z'n vader 
sneuvelde, z'n moeder werd gedood. Gráva 
vluchtte met z'n verminkte kleinzoontje naar 
Holland, waar ze in een stadje terecht kwamen. 
Vier jongens hebben daar met Peerke gespeeld 
en hebben een en ander van hem gehoord en 
begrepen. Ze hebben Peerke heerlijke ogenblik-
ken bezorgd. Later sterft Peerke en de jongens 
ontvangen van Gróva een aandenken aan 
Peerke. 
Strekking: Wilde rakkers krijgen medelijden met 
de stakker. De grootvader overwint zijn haat 

ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE 
JONGEN, door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 109; 2e druk; prijs f 1,40; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Rozemarijntje helpt Pietro, de zwarte 
jongen uit de woonschuit, met het verkopen van 
beeldjes, die Pietro's vader maakt. Deze heeft 
het erg arm, zijn vrouw ligt in het sanatorium, 
het is een wonderlijk huishouden in de woon-
schuit, maar Rozemarijntje heeft er veel schik. 
Door de leuke Rozemarijntje komt Pietro's va-
der ook aan 't werk als beeldhouwer. 
Conclusie: Prachtig, boeiend boek met goede 
strekking. 

Eindoordeel:—warm aanbevolen. 	 
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tegen de Duitsers. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een prachtig jongensboek. Dat de 
10e druk verschijnt, zegt al veel. 't Is wel echt 
v. d. Hulst. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JAAP HOLM, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 202; 16e druk; prijs f 2,50; gebon-
den; jongensboek. 

Inhoud: Echt jongensboek. gezonde lectuur. Zo 
bekend, dat een hartelijke aanbeveling alleen al 
genoeg is. 
Conclusie: Helaas wordt het woord Heer zo 
menigmaal gebruikt. Is het woord Heere niet 
eerbiediger?! 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

UITGAVEN VAN N.V. JAN HAAN TE GRONINGEN 
KEESJE UIT DE WOONWAGEN, 

door G. Lenting-Steenhuis 
Aantal blz. 15; le druk; prijs f 0,30; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Keesje uit de woonwagen heeft een 
slecht leven, daar zijn vader niet van hem 
houdt en zijn moeder weggelopen is. Op een 
avond kan de woonwagen niet meer verder. 
Vader gaat met het paard naar het dorp. De 
woonwagen, die midden op de weg staat, wordt 
door de doktersauto aangereden en komt in de 
sloot terecht. Keesje wordt er uit gehaald en 
naar het ziekenhuis gebracht. De Voogdijraad 
komt er dan aan te pas. Keesje wordt dan lief-
derijk opgenomen door een kinderloos echtpaar 
op een boerderij en bekend gemaakt met de 
Heere Jezus. 
Strekking: Er gaat door alle landen een trouwe 
Kindervriend. 
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes. 
De inhoud is christelijk, maar niet diep. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET VERLOREN PAARDJE, 
door C. B. Drewes 

Aantal blz. 24; 2e druk; prijs f 0,40; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Bram heeft een paardje, Bles. Hij laat 
het bij een winkel staan en dan is hij 't kwijt. 
Later ziet hij er een andere jongen mee spelen; 
maken ze eerst ruzie, later worden ze dikke 
vrienden en maken heel wat mee. 
Strekking: a. De liefde van een kind tot z'n 
speelgoed. b. Alles zien in het licht van Gods 
leiding, ook het kleinste. 
Conclusie: a. Aardig, eenvoudig, christelijk 
boekje. b. Zeer kinderlijk verteld; c. 6-8 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

VADERTJE WIM, door Marga 
Aantal blz. 24; le druk; prijs f 0,40; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Omdat Wim z'n vader in alles na-
aapt, noemen de huisgenoten hem „Vadertje 
Wim-. Hij is de jongste van een gezin van 7 
kinderen. Hij haalt allerlei ondeugdjes uit. Als 
hij de melkkan heeft omgegooid, laat hij de 
schuld geven aan de poes. Als z'n geweten gaat 
spreken, belijdt hij z'n kwaad en moeder wijst 
hem op de Heere. 
Strekking: Een aardig verteld verhaal uit het 
kinderleven. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DOHULA EN ZIJN TROMMEL, 
door M. C. van •Capelle 

Aantal blz. 26; le druk; prijs f 0,40; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Een neger-jongen wordt tegen de zin 
van zijn vader trommelaar bij de heidense fees-
ten. Wanneer hij de zendeling leert kennen en 
van hem verhalen hoort uit de Bijbel wordt hij 
gedrongen tot een beslissing. Hoe moeilijk het 
ook valt, hij geeft zijn trommelen er aan en 
wordt dan al spoedig gedoopt. 
Conclusie: Het zendingswerk wordt niet zo vaak 
behandeld in de Kerstboekjes. Toch is het goed, 
dat onze kinderen ook hiervan op de hoogte ge-
bracht worden. Hier hebben we een mooi zen-
dingsverhaal voor de jongeren. Het is een leer-
zaam boekje en het laat zich heel vlot lezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JAN EN RIETJE VINDEN WAT 
door Joop van de Weg 

Aantal blz. 28; 3e druk; prijs f 0,40; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek, 6-8 jaar. 
Inhoud: Twee kleine kinderen vinden een 
prachtige gouden ketting. Van een vriendinnetje 
op school horen ze van het verlies van de juf-
frouw van de Zondagsschool. Als deze haar 
kostbaar bezit komt ophalen nodigt ze hen uit 
ook op de Zondagsschool te komen, waar ze 
het Kerstfeest meevieren. 
Strekking: Een gezin, dat onbekend was met 
het Evangelie, vindt door een kostbaar kleinood 
de grootste schat. 
Conclusie: Een aardig verhaal voor onze klei-
nere kinderen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

BRAM EN HET SLEUTELTJE, 
door Riek Houtman 

Aantal blz. 30; 2e druk; prijs f 0,40; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Brammetje heeft de sleutel van moeder 
meegenomen naar school. Door een gat in z'n 
zak raakt hij deze kwijt, hoewel later blijken 
zal, dat hij nog in de broekspijp zit, die door 
een elastiek van onderen dicht was. Thuis durft 
hij er niets van te zeggen, voelt zich toch niet 
rustig, waardoor hij een angstdroom heeft en 
uit bed valt. Later bemerkt moeder het verlies, 
vader denkt dat het haar zorgeloosheid is. Dan 
bekent Bram. 
Strekking: Dit eenvoudige kinderboekje laat de 
gevolgen zien van het ongeoorloofd wegnemen 
van een sleuteltje. Geeft de strijd weer in de 
kinderziel tussen het eerlijk willen bekennen en 
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het niet durven bekennen. Wijst op eenvoudige 
wijze naar schuldbelijdenis en schuldvergeving. 
Het eind van het boekje trekt dit helaas weer 
iets in de sfeer van de moraal. Gebruik van 
lieve Heer. 
Conclusies Een aardig boekje voor de jonge 
kinderen (6 à 7 jaar). Vlot geschreven en goed 
de kinderlijke geest benaderd. Voor onze klein-
tjes wel geschikt. Dus: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

TOCH EEN KETTING, 
door J. L. Schoolland 

Aantal blz. 32; le druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Anneke krijgt van Opa geld om een 
doosje kralen te kopen. Haar vriendinnetje 
wordt erg jaloers en steelt een ketting. Maar 
wat een onrust geeft dit. Juffrouw had op 
school van Achan verteld. Eindelijk vertelt ze 
thuis alles. Zaterdagmiddag gaat Rietje bij An-
neke spelen. Daar mogen ze een ketting rijgen. 
Dus toch nog een ketting! 
Conclusie: Het is een oud gegeven, dat hierin 
verwerkt wordt. Het is goed, dat de zonde van 
diefstal getekend wordt. Op een beetje vreem-
de manier wordt de gestolen ketting terugge-
bracht. De betekenis van de christelijke school 
komt er goed in uit. De verhoudingen in het 
gezin zijn goed. Zo is het een eenvoudig dege-
lijk kinderverhaal geworden. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JANTINA VAN DE TURFSCHUIT 
door P. A. de Rover 

Aantal blz. 32; 4e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Wim en Nel van de parlevinker helpen 
de turfschipper uit Hoogeveen, die met zijn 
schuit bij hun huis ligt. Ze sluiten vriendschap 
met Jantina. Daardoor komt Jantina in de sfeer 
van een Chr. gezin, leert bidden en danken, en 
hoort de Kerstgeschiedenis vertellen. 
Strekking: De Heere Jezus wordt in dit verhaal 
op kinderlijke wijze getekend als de Verlosser 
van zondaren. Ook de betekenis van Zondag, 
kerkgang, gebed wordt zuiver aangegeven. 
Conclusie: Mooi verhaal met zuivere, evangeli-
serende strekking. Leeftijd 7 tot 10 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WOUTERTJE WEGLOOP, 
door C. B. Drewes 

Aantal blz. 32; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Woutertje is dol op honden. Als 't 
gezin een dagje aan zee is, dwaalt hij ,— van- 
wege een hond 	van vader en moeder weg. 
Dank zij de speurzin van een andere hond 
wordt hij gevonden. Een andere keer vaart hij 
een eind met een schuit mee 	alweer om een 
hond — en wordt door een agent thuisgebracht. 
Als vader en moeder verhuisd zijn, loopt hij 
weer met muzikanten mee. Echt Woutertje 
Wegloop. Hij krijgt op zijn verjaardag een 
hondje, dat helaas dood gaat. Een tweede hond 
moeten ze wegdoen, omdat hij alles stuk bijt. 
Strekking: Woutertje brengt z'n ouders vaak in 

onrust door weg te lopen. Hij heeft er ook wel 
spijt van en vraagt hen om vergeving. Dat 
moet hij ook aan de Heere Jezus doen, die hem 
ook leren wil, gehoorzaam te zijn. 
Conclusie: Een aardig verhaaltje voor de jon-
gere kinderen. Zowel uit christelijk als uit pae-
dagogisch oogpunt verantwoord. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE GESTOLEN SCHAT, 
door N. Zwijnenburg 

Aantal blz. 35; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Sannemeu bewaart haar grootste schat, 
de Bijbel, in een kistje. Gert, de stroper, heeft 
wel eens gehoord, dat Sannemeu een schat 
heeft. Hij denkt dat deze schat uit geld bestaat. 
En dat kan hij goed gebruiken. Daarom gaat hij 
op een geschikt moment naar Sannemeu's huisje 
en steelt het kistje. Thuisgekomen ziet hij, dat 
hij zich heeft vergist. Hij vloekt. Later gaat hij 
in de Bijbel lezen. Ook 't Kerstgebeuren. 't 
Wordt het middel tot zijn bekering. 
Strekking: De Bijbel is de grootste schat. God 
gaf Zijn Zoon om zondaren zalig te maken. 
Conclusie: Spannend en leerzaam. Geschikt 
voor de jeugd van 10-12 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GERTIE VAN DE MEESTER, 
door Nel Sampiemon-van Vliet 

Aantal blz. 40; le druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Gertje is een jongetje van bijna 5 jaar. 
Hij beleeft talrijke dingen. Dingen, die in elk 
kinderleven wel voorvallen. Hij schrikt van een 
hond, hij slaapt in een kippenhok, enz. 
Strekking: Godsdienstig zeer weinig inhoud. 
Zelfs een bedekte leugen van oom Han. 
Conclusies De stijl is goed, de inhoud sober. 
Omdat het heel oppervlakkig is en ook niets 
boeiends heeft: 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

WIESJES VERJAARDAG, 
door H. Hoogeveen 

Aantal blz. 42; 2e druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; meisjesboek, 8-9 jaar. 
Inhoud: Wiesje, het vrolijke dochtertje van een 
boer, die midden in het wijde polderland woont, 
is gauw jarig. Vol blijde verwachting, maar ook 
bange zorg ziet ze deze dag tegen. Haar ver-
jaardag dreigt vergeten te worden, omdat Elske, 
haar oudere zuster, die na moeders dood de 
huishouding waarneemt, ziek wordt. Alles 
wordt nog heerlijk goed. 
Conclusie: Een prachtig boekje, dat op boeien-
de wijze iets verhaalt uit het leven van een 
klein meisje, dat ongedwongen opgroeit in een 
warme en christelijke sfeer. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DERK JAN, door S. A. Doevendans 
Aantal blz. 47; 2e druk; prijs f 0,60; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Derk Jan heeft een ruit van de school 
gebroken en moet die vergoeden, maar om aan 
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geld te komen, gaat hij noten stelen, die een 
andere jongen van hem zal kopen. Met zijn 
vader moet hij naar de eigenaar en het geld 
voor de ruit komt bij elkaar doordat hij 's Za-
terdags de tuin van de meester gaat wieden. 
Strekking: Wij moeten vergeving vragen voor 
onze zonden en ons hart aan de Heere geven. 
Twee keer wordt het woord Heer gebruikt. 
Conclusie: Het verhaal doet enigszins onwaar-
schijnlijk aan, maar kan toch wel aanbevolen 
worden om de goede strekking (in weinig woor-
den uitkomend). Leeftijd 8.111 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

OUDE MARTJE, door R. de Groot 
Aantal blz. 48; prijs f 0,60; in slappe omslag; 
jongensboek. 
Inhoud: Oude Martje, een alleenwonend oudje, 
valt over stenen, die twee kameraadjes na hun 
spel op straat lieten liggen. Ze komt in huis 
bij de ouders van Dikkie, een van de bengels, 
tot ze weer is opgeknapt. 
Strekking: Een ernstige waarschuwing tegen 
ongehoorzaamheid en onnadenkendheid. Hebt 
uw naaste lief en belijdt de zonden. 
Conclusie: Ook religieus een goed werkje. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

TOOSJE VAN VELDEN, 
door J. W. Grisnigt 

Aantal blz. 62; le druk; prijs f 1,—; gecarton-
neerd; meisjesboek. 
Inhoud: Toosje brengt van school groot nieuws 
mee naar moeder: de Koningin komt! Moeder 
heeft na het sterven van vader weinig tijd voor 
de kleine meid. Toosje geniet volop van het 
bezoek van de Koningin, maar vat kou en 
wordt langdurig ziek. De viering van het Kerst-
feest op de Zondagsschool dreigt haar voorbij 
te gaan, maar op verrassende wijze wordt ge-
zorgd, dat ze het Kerstfeest mag meevieren. 
Strekking: Door 's levens druk raakt een gezin 
verwijderd van het Evangelie, maar wordt door 
de goede zorgen van de Zondagsschool en de 
vertelling van het Kerstverhaal toch weer terug-
gebracht. 
Conclusie: Een goed boekje, dat er zijn mag. 
De schrijver laat evenwel, hoe goed bedoeld, 
de Christelijke school te veel in de schaduw 
staan. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

Het „RARE" KIND 
door Marian van Bergen 

Aantal blz. 65; le druk; prijs f 1,—; gebonden; 
meisjesboek. 
Inhoud: Het nieuwe kind op school, Dirkje 
Veldman, is een echte „rare": ze bemoeit zich 
met niemand en ziet er slordig en vies uit. Maar 
op zekere dag ontdekken Ankie en Lies hoe 't 
komt dat Dirkje zo „raar" is: vader is over-
leden, moeder zit in een inrichting en het „rare" 
kind woont bij ziekelijke grootouders in bittere 
armoede. Dan gaan ook de grote mensen zich er 
mee bemoeien en komt voor Dirkje alles heel 
goed. 
Strekking: Kinderen (en ouderen!) oordelen 
vaak alleen maar naar het uiterlijk en k,-,-,men 

dan tot wrede veroordeling en miskenning. Na-
dere kennismaking leidt echter tot begrip en tot 
bewogenheid. Barmhartigheid om Chiistus' wil 
vindt wegen om te helpen. Bovendien doet con-
frontatie met de armoede van anderen het eigen 
goede dankbaar waarderen! 
Conclusie: Vlot verteld verhaal met goede ka-
rakterbeschrijvingen. De opvoedkundige strek-
king is uitstekend; de godsdienstige is hier en 
daar wat oppervlakkig. De liefde van de Goede 
Herder tot het „verlorene" komt goed uit. Mis-
schien is de oplossing van „het geval Dirkje" 
een tikje erg vlot. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE ROOIE DURFT, door Hein Kray 
Aantal blz. 66; prijs f 1,10; gebonden; jongens-
boek. 
Inhoud: Kees Boes heeft rood haar; is een ver-
schoppeling, ook door z'n afkomst. Hij krijgt 
een minderwaardigheidsgevoel. Op de dag, dat 
hij het Kerstfeest van de Zondagsschool door 
een zelfgemaakte helse machine tracht te laten 
mislukken, komt de grote keer in z'n leven. 
Strekking: a. Roep geen kinderen, die op een 
of andere wijze opvallen, na: De Heere heeft 
ook hen lief. b. De kracht van persoonlijk ge-
tuigenis door de daad is zeer groot, doorbreekt 
sterke weerstanden. 
Conclusie: a. Een realistisch, boeiend boekje; 
iets tè. b. Mooie tekening van Kees Boes in z'n 
liefde voor z'n hobby, 't houtsnijwerk. c. Leef-
tijd boven 10 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET KOLENSCHIP VAN VENLO, 
door J. de Haan 

Aantal blz. 85; 2e druk; prijs f 1,10; gecarton-
neerd; jongensboek. 
Inhoud: Wout, de spion van Prins Maurits, redt 
Aert van de smid in Venlo, als deze door eigen 
waaghalzerij bijna verdrinkt. Later redt Aert 
zijn vroegere redder, bij diens vergeefse poging 
om met Mathijs Held en zijn mannen Venlo te 
verrassen. 
Strekking: Vaderlandse geschiedenisboek. De 
schrijver wenst duidelijk te maken dat de mens 
wikt, maar dat God beschikt. 
Conclusie: Voor jongens van 9-11 jaar een 
aantrekkelijk boekje, dat op bevattelijke wijze 
vertelt van het tijdperk van Prins Maurits. De 
schrijver is er in geslaagd om zonder prekerig 
te zijn een Christelijk boekje te schrijven. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE NIEUWE FIETS, door H. Bleeker 
Aantal blz. 71; le druk; prijs f 1,20; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Een vriend van jan, Cees, heeft een 
nieuwe fiets gekregen. Wat is Jan jaloers. Hij 
probeert almaar op deze fiets te rijden. Stiekum 
doet hij het op een Zondagmorgen en maakt 
dan ongelukken. Hij vertelt er niets van, maar 
heeft het erg moeilijk in het ziekenhuis. Jan zijn 
vader is dan ook thuis gekomen van zee. Ein-
delijk komt het hoge woord er uit en bekent hij 
alles. Nu komt alles weer goed. Ook Jan krijgt 
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een fiets. 
Conclusie: Dit verhaal zal de jongens zeker 
boeien. Er zit spanning in. De zonde van de 
jaloersheid komt duidelijk uit. Goed is getekend 
dat Jan met moeite er toe komt om zijn kwaad 
te belijden. Maar de oplossing is wel wat al te 
vlot. Godsdienstig bevredigt het niet helemaal. 
Wat erg gemakkelijk wordt over de „goede 
God" gesproken. Toch is dit boekje wel bruik-
baar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DER ZEE ONTRUKT, 
door Sibe van Aangium 

Aantal blz. 72; 3e druk; prijs f 1,20; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Gerben Basteleur is een jonge visser. 
blij vaart op 6 Maart 1883 op een nieuwe boot 
met heel de vissersvloot van z'n woonplaats uit. 
In een vreselijke storm komen allen om, maar 
hij wordt wonderlijk gered. Lichamelijk gebro-
ken, geestelijk levend komt hij terug. 
Strekking: a. Gods voorzienig bestel duidelijk 
getekend. b. Stel uw bekering nooit uit. c. 
Vrede door 't bloed des kruises. 
Conclusie: a. Zeer boeiend verhaal, dat boven-
dien historisch gezien op waarheid berust. b. 
Leerzaam door enkele uiteenzettingen. c. Boven 
10 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WAAROM DOE JE DAT, JETTIE? 
door Wijmie Fijn van Draat 

Aantal blz. 72; prijs f 1,20; gebonden; meisjes-
boek. 
inhoud: Jettie Vening, dochter van de dokter, 
en Hanneke Klein, dochter van de bakker, spe-
len veel samen. Als er een nieuwe juffrouw op 
school komt, heeft Jettie uit liefde tot de oude 
Hanneke tegen haar opgezet. Maar langzamer-
hand wordt alle weerstand overwonnen. 
Strekking: a. Gevaar van verwenning bij een 
enig kind. b. Tyrannisering van 't ene kind 
over 't andere. c. Wat liefde en geduld (van de 
juffrouw) vermag. d. Worsteling in de kinder-
ziel (Hanneke). 
Conclusie: a. Aardige tekening van wat een 
eenvoudige bijbelse geschiedenisvertelling voor 
een kind kan betekenen. b. Vlot verhaal, maar 
wat overdreven. c. 8-10 jaar. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

MIENTJE LEERT EEN LES, 
door Annie Sanders 

Aantal blz. 78; le druk; prijs f 1,20; gecarton-
neerd; meisjesboek. 
Inhoud: Mientje is een weesje. Door opoe op-
gevoed, is ze ook wel een weinig verwend. 't Is 
een echte robbedoes. Als Opoe niet langer 
voor haar en zichzelf zorgen kan, komt Mientje 
bij haar tante, die huishoudster is bij baas Ho-
vinga. Deze is goed maar streng voor haar. 
Mientje komt dóor een ongeluk met de fiets in 
het ziekenhuis en is dan met opoe tot zegen 
van een woonwagenkind. Dit kind komt ook 
bij Hovinga. 
Strekking: „Ik dacht dat u weleens veel te 

streng was'', zegt Mientje tegen Hovinga. Ze 
leerde echter inzien dat het was voor haar 
bestwil. 
Conclusie: Dit is een vlot geschreven meisjes-
boek. De meisjes zullen het graag in handen 
hebben en met die robbedoes meeleven. Op-
voedkundig heel goed. Godsdienstige strekking 
goed. Uiterlijk en illustratief goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EILAND DER WILDEN, door Hein Kray 
Aantal blz. 77; le druk; prijs f 1,20; gecarton-
neerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Sam Marsden, de smid van Horaeforth, 
gaat als predikant werken onder het uitvaagsel 
der maatschappij in Australië. Hij wordt ook 
zendeling onder de Maori's van Nieuw-Zeeland. 
De moeilijkheden van het zendingswerk onder 
deze wilden zijn vele. 
Strekking: Strijd en zegepraal der Zending. Hoe 
moeilijk voor de pioniers die strijd tegen hei-
dendom en bijgeloof. 
Conclusie: Een boekje met mooie, maar ook 
met eigenaardige momenten. De Roomsen wor-
den Katholieken genoemd. Niet altijd veel diep-
gang. Maar als verhaal van zending wel ge-
schikt. Taal nogal realistisch, stijl soms moeilijk. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE WATERREUS, door P. A. de Rover 
Aantal blz. 87; 4e druk; prijs ƒ 1,30; gebonden; 
jongensboek, 10 jr. 
Inhoud: Schippersleven. Komen moeilijke tijden. 
Geen vracht. Vader krijgt dan aanbod van di-
recteur van fabriek. Ook op Zondag varen. 
Vader neemt dit aanbod niet aan; maar ten 
einde raad na enige tijd wel, gedwongen door 
armoede. In een storm wordt vader ternauwer-
nood gered. Daarna is het ook uit met varen 
op Zondag. Vader begint een beurtdienst op 
Dordrecht. 
Strekking: Godsdienstige strekking. Wie het met 
God waagt door alles heen en in Zijn wegen 
wil wandelen, zal ondervinden, dat de Heere 
voorziet. 
Conclusie: Heel goed boek. Godsdienstige en 
opvoedkundige waarde! 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE WONDERDOKTERS VAN AMERS-
FOORT, door Henk van Mussendorp 

Aantal blz. 90; 2e druk; prijs f 1,20; gecarton-
neerd; jongens- meisjesboek, 10-14 jaar. 
Inhoud: De jonge Frans, die in de tijd van de 
Spaanse bezetting op droevige wijze zijn ou-
ders verloren is, wordt op wonderlijke wijze 
door de oude rondreizende wonderdokter lief-
derijk opgenomen. Later gaat hij zelf als won-
derdokter op reis en spionneert voor Prins 
Maurits en zijn bevrijdend leger. Hij beleeft veel 
spannende avonturen, waarin de Heere hem 
kennelijk spaart 
Strekking: De Heere bewaart die op Hem ver-
trouwt en leert ook het moeilijke gebod om de 
vijanden lief te hebben. 
Conclusie: Een echt christelijk jongensboek vol 
spanning en leerzaam. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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HET GEHEIM VAN DE BOSHUT, 
door H. Laurense 

Aantal blz. 93; le druk; prijs f 1,40; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Smit en van Lier werken op een land-
goed van een baron. 10 Mei '40, de oorlog 
breekt uit. Van Lier gaat op het vliegveld van 
de vijand werken en verraadt op zekere dag, 
dat Smit een Engelse piloot heeft verborgen. 
Smit komt in de gevangenis en krijgt 11/2  jaar 
gevangenisstraf. Bij een heidebrand vluchten 
van Lier en zijn zoon Geert. Ze vinden een 
schuilplaats in de Boshut, waar zij door de 
vrouw van Smit worden verpleegd. 
Strekking: Hebt uw vijanden lief. 
Conclusie: Een mooi boek. Spannend geschre-
ven en opvoedkundig. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

IN DONKERE STORMNACHT, 
door P. A. de Rover 

Aantal blz. 87; 2e druk; prijs f 1,50; gecarton-
neerd; jongensboek. 
Inhoud: Wout gaat met vader, die parlevinker 
is, op een stormachtige avond nog boodschap-
pen brengen naar een schip, dat op stroom ligt. 
's Nachts raakt het schip in een vliegende 
storm op drift, de jonge knecht verdrinkt en de 
schipper wordt met vrouw en kinderen door 
Wouts vader gered. Later vinden ze de knecht. 
Strekking: Het schippersleven is een hard en 
gevaarvol bestaan. Vooral schippers dienen te 
beseffen en weten ook vaak, hoe afhankelijk 
ze zijn en hoe hun leven in Gods hand is. 
Conclusie: Vlot geschreven, prettig jongensboek 
van een man, die voor de jeugd vertellen kan 
op een wijze, die ook ouderen boeit. Een boek 
voor het Christelijk gezin. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WATER VOOR DE BOSJESMANNEN, 
door G. van Heerde 

Aantal blz. 93; prijs f 1,50; gebonden; jongens-
boek. 
Inhoud: Door de Kalahariwoestijn trekken de 
Bosjesmannen op zoek naar water. Een oude 
man kan niet meekomen, hij zal — verlaten van 
allen — sterven, maar ontroerend is de zorg 
van zijn kleinzoontje Bonso, die hem niet in de 
steek laat, ja zijn leven: waagt om aan water en 
voedsel te komen bij de Randboeren. Het oude 
mannetje wordt later door boer Vervaart ge-
vonden en verpleegd op de boerderij, waar hij 
in aanraking komt met het Evangelie van Gods 
liefde. 
Strekking: Allen gelijk — Bosjesmannen en boe-
ren — voor God. 
Conclusie: Mooi, boeiend verhaal over de nood 
van de primitieve Bosjesmannen, waarin ook 
mooi getekend wordt de roeping der blanken 
om zich het lot dezer mensen aan te trekken en 
hen met de Zaligmaker bekend te maken. Ge-
schikt voor jongens van 10-12 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET RAADSEL VAN HET RIETLAND, 
door H. Lourense 

Aantal blz. 98; prijs f 1,50; le druk; gebonden; 
jongensboek. 

Inhoud: Piet roeit met zijn beide vrienden naar 
het Rietland. Daar ontdekken ze sporen van 
een mens. Een zwerver huist er. Deze vindt het 
heel niet prettig, dat hij „bezoek-  krijgt en ver-
jaagt de jongens. Piets vader is machinist op 
het poldergemaal. De machine moet worden 
omgebouwd om een grotere capaciteit te ver-
krijgen. De tas met tekeningen daarvan van de 
ingenieur van het waterschap wordt door de 
zwerver gestolen. De ingenieur verdenkt Piets 
vader daarvan. Maar Piet legt verband met het 
„Raadsel van het Rietland". Hij vindt de zwer-
ver tenslotte uitgeput en meer dood dan levend 
in zijn hut. Piets ouders nemen hem liefderijk op 
en de waarheid komt nu aan 't licht. 
Strekking: De onschuld komt uiteindelijk aan de 
dag. Op Gods tijd en op het gebed. Kwaad 
wordt niet met kwaad vergolden. 
Conclusie: De handtekening is niet mooi. Het 
ontbreken van hoofdletters op de band acht ik 
een gebrek. Verder is de compositie der eerste 
hoofdstukken wat gewrongen. Maar verder een 
goed boek over een leuk en flink stel jongens en 
hun spannende avonturen. Het godsdienstig ele-
ment is niet zo sterk, maar zuiver. Daarom: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

SCHIPPERSKINDEREN, 
door Annie Sanders 

Aantal blz. 100; le druk; prijs f 1,75; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Een varende schipper is genoodzaakt 
zijn kinderen aan de wal te doen. Ze komen bij 
hun grootouders, die niet godsdienstig zijn, 
maar in niets de kinderen bemoeilijken in de 
vervulling van hun godsdienstige plichten. Al-
lerlei belevenissen worden verteld, want de kin-
deren hebben al gauw kameraden. 
Conclusie: Dit boekje laat zich vlot lezen. Er 
zit wel een goede strekking in. Eerlijkheid en 
hulpvaardigheid worden er door aangekweekt. 
Godsdienstig zegt het niet zo veel, er had wel 
iets meer van gemaakt kunnen worden, zodat 
het een meer evangeliserende strekking had ge-
kregen. Maar het boekje is wel bruikbaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEF'S NIEUWE TAAK, 
door Marian van Bergen 

Aantal blz. 164; 1e druk; prijs f 3,25; gebonden; 
meisjesboek. 
Inhoud: Nadat Eef Hardeman haar diploma van 
de Huishoudschool heeft gekregen, gaat ze in 
betrekking bij de fam. Meerman in de stad. Ze 
heeft het daar best naar haar zin. Ze heeft veel 
strijd met haar hoge hart. Eefs vader wordt 
ziek en sterft. Dan overwint Eef zichzelf. Ze 
ruilt met haar zus Anneke en komt zelf bij 
moeder terug om een pension te drijven. 't Boek 
eindigt met twee verlovingen. 
Strekking: Een gewoon, eenvoudig meisje komt 
in de stad en handhaaft zich daar uitstekend. 
Ze moet veel Ieren, maar mag ook anderen tot 
zegen zijn. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een mooi boek, maar niet geschikt 
voor de meisjes van onze Z.S. Meer voor meis-
jes van .± 16 jaar. Positief chr. inhoud. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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WOLKEN EN ZON, 
door P. A. de Rover 

Aantal blz. 177; 4e druk; prijs f 3,25; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Kees Groeneweg zit in de le klasse van 
de Mulo. Tegen de Kerst moet hij met blinde-
darmontsteking naar 't ziekenhuis. Veel leed 
moet hij ondergaan; veel lief ontvangt hij. Als 
hij weer „mee" kan, heeft hij veel geleerd. 
Strekking: a. Het is goed in je jonge leven eens 
stilgezet te worden en bij de ernst van 't leven 
bepaald te worden. b. Weest vriendelijk en 
meelevend bij ziekte en verdriet. Gebruik van 
kerstboom. 
Conclusie: a. Spannend verhaal over de weder-
waardigheden van een lid der „Muloclub". b. 
Aanvankelijk geestelijk veel belovend, later ma-
ger. c. Boven de 12 jaar. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

PIM REUVERS OVERWINT, 
door R. de Groot 

Aantal blz. 180; le druk; prijs f 3,25; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Bij een clubje vrienden sluit Kobus Kas-
pers zich aan, de zoon van een gewezen N.S.B.-
er. Dit geeft de nodige verwikkelingen. Tot een 
uitbarsting van de haatgevoelens komt het in 
een vechtpartij. Pim Reuvers wil de situatie 
redden, maar komt in het water terecht, zodat 
hij ernstig ziek wordt. Maar de verzoening 

vindt daarna plaats. 
Conclusie: De jongens zullen dit spannende 
boek graag lezen. Het heeft een goede gods-
dienstige strekking. Hoe moeilijk is het om ver-
gevingsgezind te zijn, vooral tegenover hen, die 
onze vijanden waren. Voor de Zondagsscholen 
zal er denkelijk één bezwaar zijn, en dat is de 
prijs. Maar wanneer het lijden kan, geve men 
dit boek aan de groteren. Ze zullen ervan ge-
nieten. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

AVONTUUR IN DE KEMPEN, 
door R. v. d. Hauw 

Aantal blz. 198; le druk; prijs f 3,25; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Twee jongens uit Alkmaar brengen hun 
vacantie door in de Kempen bij een oom en 
tante. Met hun neef Ab gaan ze kamperen dicht 
bij het Spookhuis. Ze gaan op verkenning uit 
en het Spookhuis blijkt een opslagplaats van 
smokkelaars te zijn. Ze worden gevangen ge-
nomen door de smokkelaars en dan blijkt mijn-
heer Fleming, die zij voor een plantkundige 
hielden, een inspecteur van politie te zijn en 
loopt alles nog goed voor de jongens af. 
Strekking: Niet veel strekking. 
Conclusies Een spannend boek, vooral in de 2e 
helft. De jongens zullen het verslinden. Het 
heeft een chr. inhoud. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

UITGAVEN VAN N.V. W. D. MEINEMA TE DELFT 
KLEIN KEESJE IN DE GROTE STAD, 

door H. Christina Koster 
Aantal blz. 16; 3e druk; prijs f 0,25; in slappe 
omslag; jongensboek, 6 jaar. 
Inhoud: Keesje mag met moeder boodschappen 
doen. In een grote winkel raakt hij zijn moeder 
kwijt. Komt op straat terug. Een fietser brengt 
hem naar het politiebureau. Keesjes moeder 
wordt dan opgebeld en zo wordt hij door moe-
der gehaald. Na het eten leest vader thuis de 
geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tem-
pel. Gewezen wordt op gehoorzaamheid van 
kinderen aan de ouders. 
Strekking: Opvoedkundig. Kinderen moeten hun 
ouders gehoorzaam zijn. Hierop wordt gewezen 
naar aanleiding van de 12-jarige Jezus in de 
tempel. 
Conclusie: We kunnen hier toch geen opzette.,  
lijke ongehoorzaamheid zien in dit verhaaltje. 
Keesje is immers zo ongemerkt, spelenderwijs 
van moeder weggedwaald. Overigens een heel 
eenvoudig verhaaltje. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HET KERSTFEEST VAN DE RIJN- 
SCHIPPER, door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 20; 2e druk; prijs f 0,30; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Schipper Blaak neemt een vrachtje aan 
van de Spanjaarden, om daarmee iets te ver-
dienen. Hij brengt het echter niet, waar het 
wezen moet, maar speelt de kostbare vracht in 

handen van Prins Frederik Hendrik. „Illegaal" 
werk dus. 
Strekking: Een verhaal uit de tachtigjarige oor-
log. 
Conclusie: De kinderen zullen het wel graag 
lezen. 't Boekje telt weinig bladzijden (20). De 
inhoud is echter niet voor de kleintjes geschikt, 
maar voor ouderen (10—.12 j.). 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EEN HOLLANDS MEISJE, 
door H. Christina Koster 

Aantal blz. 23; Se druk; prijs f 0.35; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoudt Fietje moet voor herstel van haar ge-
zondheid naar Zwitserland. Een vriendelijke 
mijnheer, wiens dochtertje gestorven is, neemt 
de kosten op zich. Moeder en vader en Fietje 
schrijven elkaar wederkerig brieven. In Zwit-
serland viert Fietje Kerstfeest en een Hollandse 
dame komt vertellen. Fietje keert hersteld terug. 
Strekking: De Heere Jezus is voor kinderen uit 
alle landen gekomen. Hij zorgt voor ons, ook 
als we niet thuis kunnen zijn. 
Conclusie: Weinig handeling, te veel gesprek. 
Toch wel bruikbaar voor uitdeling, hoewel een 
5e druk wel een beetje verbaast. Op kinderlijke 
wijze wordt het leven in een sanatorium in 
Zwitserland getekend. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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HEINEMA's JEUGDBOEKEN 

gantastisd 9. aed 
Neem slechts kennis van de recencies, 

lees de boeken zelf 	 

Keur eens critisch de fleurige banden... 

het óer-degelijke bindwerk... 

het prachtige papier... 

de pittige plaatjes... 

II moet dan wel tot de conclusie komen: 

4IntastiscA, g.o.ed! 
En zo is 't ook. Daar wordt hard voor gewerkt om 't zo ver te krijgen. 
Elk jaar weer harder. Want wie Meinema's Jeugdboeken eens bestelt, 
is verwend en blijft ze de kinderen geven. Daarom zijn Meinema's 
Jeugdboeken ook zo 

ganta.StiSCA 9,041(a020 

Ze kunnen immers in grote oplagen gedrukt worden. Elke vergelij-
king van de prijs doorstaan ze glansrijk. 'n Krappe beurs? Dan 
Meinema's Jeugdboeken! Keuze uit 162 titels, waaronder 19 splinter-
nieuwe boeken en 31 die zó goed verkocht werden, dat ze (weer) 
herdrukt moesten worden. 

Catalogus gratis 

N.V. W. D. MEINEMA 	DELFT -1 
Hippolytusbuurt 4 	Telefoon 01730-24771* - Giro 1850 

Liá.LMMEZ5 	 -J 
VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL EN BIJ DE UITGEEFSTER 
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JANBAAS, door J. E. Niemeyer 
Aantal blz. 24; 2e druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Belevenissen van 't zoontje van de vee-
arts, die als hij een kip wil slaan alle kippen 
uit het hok laat ontsnappen. 
Strekking: ,,Nooit weer doet Janbaas het hekje 
open, als oom Diederik er niet bij is." 
Conclusie: Wel een vlot verteld verhaaltje. 
Een tikkeltje „vroom-. Bv. „En de Heere Jezus 
en oom Diederik vinden het ook heel erg, als 
Janbaas stout is." Misschien is het wel „des 
kinds", maar moeten we dit aanwakkeren? 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

JANBAAS EN DE BEER, 
door J. E. Niemeyer 

Aantal blz. 24; le druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Janbaas bezit een beer, waar hij erg 
veel van houdt. Eens speelt hij met de beer en 
werpt hem een eind weg, zodat hij hem niet 
meerwinden kan. Het blijkt, dat Jaap, die alleen 
voor een broertje moet zorgen, hem heeft ge-
vonden en meegenomen. Vader haalt hem daar 
op. 
Strekking: Geen bepaalde strekking. Deze mis-
„sen wij in heel veel boekjes. 
Conclusie: Een heel eenvoudig boekje voor de 
kleintjes. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JOOSKES MOEILIJKE DAGEN, 
door G. Kraan-v. d. Burg 

Aantal blz. 24; 7e druk; prijs f 0,35; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: De moeder van Jooske wordt ziek. 
Jooske moet dan op haar broertje letten. Door 
haar onoplettendheid wordt broertje ziek. Daar 
heeft Jooske het erg moeilijk mee. Eindelijk ver-
telt ze alles aan vader. 
Strekking: Bidden en toch je zonden verbergen 
kan niet samengaan. Als Jooske alles de Heere 
beleden heeft en dan ook de mensen, komt er 
rust in haar hartje. 
Conclusie: Dit boekje tekent ons op juiste wijze 
het kinderleven. Jooske is echt goed beschre-
ven. Een heel goed boekje voor onze kleintjes. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EN TOCH WERD HET FEEST, 
door J. Schoute 

Aantal blz. 27; le druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Opa Verijzer kan in zijn woonwagen 
geen Kerstfeest vieren, nu zijn dochter met haar 
man en hun lamme zoontje bij de watersnood 
zijn verdronken. Het mooie wagentje, dat opa 
voor zijn gebrekkige kleinzoontje had gemaakt, 
staat nu doelloos. Maar als de ongelukkige 
Rien, die in het bos is verdwaald, hij is ook 
lam, het wagentje krijgt, kan opa toch weer 
Kerstfeest vieren. 
Strekking: Ons eigen leed wordt minder, als we 
het leed van anderen verzachten. Zelfs als we 
wensen maar dood te zijn, doet God ons wel 
eens zien, dat anderen ons nog nodig hebben en 

door hun geluk ook ons gelukkig maken. 
Conclusie: Een vriendelijk, prettig aandoend 
verhaaltje. Het vertelt op aanvaardbare wijze 
in een christelijke toon, zonder te preken. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ANNEKE'S DAAD, 
door Wieland Wouters 

Aantal blz. 28; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek, 4-7 jaar. 
Inhoud: Kleine Anneke is als alle kleine meisjes 
dol op poppen. Thuis heeft ze maar zo'n klein 
oud ding. Maar in de mooie poppenwinkel te-
genover haar huis ligt toch zo'n prachtige pop. 
Anneke mag hem van vader hebben. Wat is ze 
gelukkig. Maar in het kleine huisje naast haar 
ligt de kleine arme zieke Rie. Zij heeft geen 
pop. Rie mag haar oude pop hebben. Maar als 
moeder met haar praat, dan gaat na veel strijd 
de kleine Anneke met haar mooie pop... voor 
Rie. 
Strekking: Moeder leert haar kleine meisje lief-
de ook voor de naaste... liefde met de daad. 
Conclusie: Een prachtig kinderboekje! 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ALS DE KOEKOEK ZEVEN SLAAT, 
door A. G. Lameris-Bolt 

Aantal blz. 30; le druk; prijs f 1,—; gecarton-
neerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Een boekje met 4 verhaaltjes en 6 ge-
dichtjes om voor te lezen voor de kleineren als 
ze slapen gaan. 
Strekking: Moeilijk weer te geven. Er zit weinig 
of geen strekking in: 1 verhaaltje over David 
gaat nog. Erg moralistisch, soms onwerkelijk. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Vrij onbenullig. Poëzie van slecht 
gehalte. 't Is nog maar net rijmelarij. Illustratie 
en uiterlijke verzorging zijn heel goed. Verder 
geen goeds. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

ALS DE KOEKOEK ZEVEN SLAAT, 
door A. G. Lameris-Bolt 

Aantal blz. 30; le druk; prijs f 1,--; gecarton-
neerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: In dit boekje vinden we vijf korte ver-
haaltjes en vier versjes. Geschikt om te worden 
voorgelezen aan kleintjes van 4-6 jaar. Vers-
jes: Welke Zwarte Piet?, Moedertje in de dop, 
De bolle herfstwind en Avondgebedje. Verhaal-
tjes: Arie gaat een bokkenwagen kopen; Co-
rientjes Poesenelletje; Dineke wordt bloemen-
meisje; Janneke Pluizelijn; Uit het donker naar 
het licht (Bartimes). 
Strekking: Aardig voorleesboekje voor kleuters. 
Conclusie: Wel geschikt om voor te lezen, maar 
niet geschikt voor uitdeling op het Kerstfeest. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ALS DE KOEKOEK ZEVEN SLAAT, 
door A. G. Lameris-Bolt 

Aantal blz. 31; le druk; ,prijs f 1,—; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Voor kleine kinderen (kleuters). En-
kele verhaaltjes en versjes. Goed geïllustreerd. 
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Keurig uitgegeven. De toepassing van het ver-
haal van de Goede Herder is onjuist. 
Strekking: Weinig christelijke inhoud. 
Conclusie: De inhoud is mager, vergelijkend bij 
de mooie uitvoering. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

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

Aantal blz. 32; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Klaartje heeft op haar verjaardag een 
paar prachtige, nieuwe schoentjes gekregen. 
Maar, terwijl ze bij grootje op visite is, worden 
de schoentjes door een arme stoelenmatter ge-
stolen. Wat zit Klaartje in angst! Gelukkig 
komt alles weer goed. Klaartje krijgt haar 
schoentjes terug en de arme man wordt ook ge-
holpen. 
Strekking: Het verhaal is opgebouwd rond de 
geschiedenis van de rijke jongeling, die van de 
Heere Jezus de opdracht krijgt zijn goederen uit 
te delen voor de armen. Klaartje brengt dit in 
practijk door haar gestolen en weer terug ont-
vangen schoentjes te willen afstaan aan het 
gezin van de arme stoelenmatter. 
Conclusie: Een eenvoudig, goed verteld en goed 
opgezet verhaal, speciaal geschikt voor de klei-
nere meisjes. De sfeer is Christelijk (bijbellezing 
op school en in 't gezin), al is de religieuse 
strekking wat zwak en moralistisch getint (o.a.: 
„God heeft lief het kind dat graag geeft"). 
Illustraties goed. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JOBSE, door C. Th. Jongejan-de Groot 
Aantal blz. 32; 4e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Jobse heet eigenlijk Jopie. Ze wil graag 
een fiets krijgen op haar verjaardag en als dat 
niet gebeurt, zal ze 't aan de Here Jezus vragen, 
die „alles geven kan". Maar moeder vertelt 
haar, dat ze in de eerste plaats een nieuw hartje 
aan Hem moet vragen. Dat ze dit nodig heeft, 
blijkt uit haar ongehoorzaamheid tijdens moe-
ders afwezigheid. Samen vragen moeder en 
Jobse dan om een nieuw hart. 
Strekking: Noodzakelijkheid van hartsvernieu-
wing. 
Conclusie: Aardig, kinderlijk en zuiver wordt 
hier de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid 
van hartvernieuwende genade. Leeftijd 7-10 j. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GROOTJES KERSTVERHAAL, 
door A. G. Lameris-Bolt 

Aantal blz. 32; 2e druk; prijs f 0,45; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud:. De grootmoeder van Kobus, Guus en 
Anneke komt logeren en vertelt een verhaal. 
Grootvader (zoals later bleek) voer als kapitein 
op een schoener naar Noorwegen, Denemarken 
en Rusland en bracht dan steeds wat voor 
vrouw en dochtertje mee. Eens waren ze weer 
uitgevaren en ze hoopten voor Kerstmis thuis 
te zijn. Op die reis leden ze schipbreuk en om-
dat bericht uitbleef, meende men dat de schip- 

breukelingen verdronken waren. Doch ze waren 
door een houtschoener opgepikt en meegenomen 
naar Finland. Daardoor kwam het, dat men 
geen tijding kreeg. Eindelijk kwam het bericht 
dat vader nog leefde en zo werd het toch een 
blij Kerstfeest. 
Strekking: Wie God bewaart, is wel bewaard. 
Conclusie: Een aardig verhaal. De geestelijke 
strekking is nog zwak. Door ons kan niet ge-
zegd worden dat de schrijfster aan onze opmer-
kingen veel aandacht heeft geschonken. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE VLUCHT, door Joh. Elzen 
Aantal blz. 36; prijs f 0,50; in slappe omslag; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Het verhaal van Meester Harmsma 
over een Hongaars gezin, dat vlucht van achter 
het ijzeren gordijn, vormt de helft van het 
boekje. De andere helft laat ons zien hoe jon-
gens er op uittrekken om geld te verdienen voor 
de vluchtelingen. 
Strekking: le. Vrijheid om God te mogen die-
nen is een kostelijk voorrecht. 2e. Daarvoor 
moeten wij bereid zijn afstand te doen van 
aardse goederen; 3e. We zijn geroepen anderen 
in hun aardse nood te helpen. 
Conclusie: Een aardig boekje om kinderen in 
aanraking te brengen met de noden van vele 
duizenden in de tegenwoordige tijd. Geschikt 
voor jongens en meisjes van 9-12 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET HUISJE OP DE HEIDE, 
door F. L. Burg 

Aantal blz. 40; 3e druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Twee meisjes gaan eten brengen bij 
Grootvader, die in het bos aan 't houthakken 
is. Ze vinden een poesje, verdwalen, worden 
gevonden door 'n kruidenier, die hen op de 
bakfiets op 't kasteel van de baron brengt. Het 
poesje blijkt van 't ongelukkige dochtertje van 
de baron te zijn. De baron brengt de meisjes in 
zijn auto thuis en grootvader leest na het eten 
het slot van Matth. 6 in de nieuwe vertaling. 
Strekking: „De Goede Herder zorgt voor ver-
dwaalde kinderen. Blijft steeds dicht bij de 
Goede Herder en vertrouwt op Hem." 
Conclusie: Een aardig eenvoudig verhaal, maar 
met weinig godsdienstige diepte. Voor kinde-
ren van 6-8 jaar. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ANNETJE EN DE GROTE TOREN, 
door Joke Dijkshoorn 

Aantal blz. 40; 2e druk; prijs f 0,50; in slappe 
omslag; meisjesboek. 
Inhoud: Annetjes vader is schilder en koster. 
Zijn dochtertje mag niet in de werkplaats, maar 
ook niet in de kerk en toren komen. Toch komt 
Annetje op alle verboden plaatsen door middel 
van een ongeluk met verf in de werkplaats. Na 
lang zoeken en op aanwijzen van de rode verf-
vlekken wordt zij tenslotte gevonden. 
Streklcing: De godsdienstige strekking is opper- 
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vlakkig, 't is meer een boekje over een alge-
meen voorval. Gebruik van Heer. 
Conclusies Een veel voorkomend geval uit het 
kinderleven wordt op eenvoudige wijze be-
schreven. Maar wij zouden de zaak anders be-
lichten. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE EREPOORT, door J. J. Frinsel 
Aantal blz. 46; 2e druk; prijs f 0,60; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Ab maakt een erepoort voor zijn broer 
Herman, die uit Indonesië terugkeert, hij valt 
van de ladder en wordt opgenomen in 't zie-
kenhuis. Daar ligt ook een broertje van een in 
Indonesië gesneuvelde soldaat. Herman vertelt 
dat Gerrit en hij vrienden waren en dat Gerrit 
van een spotter een kind van God was gewor-
den. Hermans Kerstverhaal vormt een groot ge-
deelte van dit boekje. 
Strekking: Een ongeluk kan toch wel een zegen 
van God zijn. Gebruik van de kerstboom. 
Conclusie: Ofschoon de strekking en verteltrant 
van het verhaal wel goedzijn, kan het boekje 
ons toch niet bekoren, door de plaats, die aan 
de kerstboom ingeruimd wordt en door het op-
pervlakkige in de vertelling van de Kerstge-
schiedenis. Leeftijd 9-12 jaar. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

NIET LANGER ALLEEN, 
door J. L. Schoolland 

Aantal blz. 46; prijs f 0,75; gebonden; jongens-
boek. 
Inhoud: Henk krijgt een auto-ongeluk en komt 
in 't ziekenhuis te liggen naast Kees, een slacht-
offer van de watersnood. Thuis is ook een 
evacué, Opa Beun, die alles is kwijtgeraakt, 
behalve zijn God. Kees moet 't ziekenhuis ver-
laten om plaats te maken voor anderen, maar 
waar moet hij heen? Hij komt bij Henk in huis 
en hoort van Opa Beun, hoe Grootje, bij wie 
Kees inwoonde, verdronken is. Kees mag altijd 
bij Henk blijven. Zo is Henk „niet langer al-
leen". 
Strekking: Henk leert niet alleen aan zichzelf 
te denken, maar ook aan een ander. Gebruik 
van Heer en Heere. 
Conclusie: Een mooi boekje, ernstig van toon 
en inhoud, gevoelvol (doch niet tragisch) en 
boeiend beschreven, geschikt voor jongens van 
8-10 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VLAMMETJE, door Fré van Hoorn 
Aantal blz. 47; prijs f 0,60; in slappe omslag; 
meisjesboek. 
Inhoud: Vlammetje heet zo om haar rode krul-
letjes. Van de Heere Jezus en de hemel hebben 
vader en moeder haar niet verteld, maar ze 
weet er toch wel iets van door haar vriendinne-
tje Liesje. Eens verdwaalt ze, maar ze komt 
terecht bij vriendelijke mensen, die een kerst-
boom hebben en haar uitnodigen op het Kerst-
feest. 
Srekking: De Heere Jezus werd voor ons • ge-
boren en voor ons heeft Hij geleden en is Hij 

gestorven. Daarvoor moeten wij Hem danken. 
Gebruik van de kerstboom. 
Conclusie: Hoewel aardig, kinderlijk verteld, 
voldoet ons dit verhaal niet om zijn oppervlak-
kige godsdienstige inhoud en om de kerstboom. 
Leeftijd 6-9 jaar. 
Eindoordeel: wegens de kerstboom niet aanbe-
volen. 

DEETJE HELPT MOEDER, door A. Romijn. 
Aantal blz. 48; 4e druk; prijs f 0,75; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Een verhaal uit de hongerwinter. Deet-
jes vader is gevangen genomen en nu trekt 
Deetje er op uit om hout en voedsel voor moe-
der en hem. Vader, die naar Duitsland zal ver-
voerd worden, springt uit de trein en komt 
weer thuis, maar moet natuurlijk onderduiken. 
Eindelijk brengen Engelse vliegtuigen het zo be-
geerde voedsel. 
Strekking: We zullen moeten leren vergeten 
het kwaad, dat de vijand ons aandeed, en dank-
baarheid aan God tonen, die velen redde op het 
nippertje van de hongerdood. 
Conclusie: Een goed boek. Leest prettig. Al-
leen de Heere geeft wonderlijk uitkomst. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HAANTJE DE VOORSTE, 
door Meta Visser-Gorselink 

Aantal blz. 53; 3e druk; prijs f 0,85; gecarton-
neerd; meisjesboek. 
Inhoud: Tineke wil graag overal de eerste zijn. 
Bij spelletjes en bij de mensen. Bij oma ontmoet 
ze Netty, die haar moeder verliest; ze kan het 
niet erg verkroppen, dat ze haar plaatsje moet 
delen, evenmin als de „troost-prijs in de tol-
wedstrijd op school.Tenslotte overwint de liefde. 
Strekking: Tineke moet veel leren, wat oma 
haar probeert duidelijk te maken door een ver-
haaltje over het rood gebloemde kopje. Later 
begrijpt ze het, dat het zonde is de eerste te 
willen zijn, een zonde die evenwel in ons aller 
hart woont. Dit moet als schuld erkend worden 
voor God, om van Hem vergeving te mogen 
ontvangen. 
Conclusie; Dit boekje tekent de gesteldheid van 
hetgeen diep in ieders hart leeft. Niet God, niet 
onze naaste, maar ik de eerkroon. Een prettig 
geschreven en leerzaam boekje. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HAROLD, DE VRIEND VAN BONIFATIUS, 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 54; le druk; prijs f 0,85; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Harold, de zoon van het opperhoofd 
van Geismar, moet als mensenoffer gedood wor-
den voor Donar. Bonifatius weet dit te verijde-
len en hakt met zijn helpers de heilige eik om. 
In Geismar wordt een gemeente gesticht en 
komt een kerkje. Later is Harold met Bonifatius 
naar Friesland gegaan, waar de zendeling werd 
vermoord. 
Strekking: Dit boek leert ons iets zien van de 
grote moeilijkheden van de zending. 
Conclusie: Het is een goede gedachte geweest 
om de geschiedenis van Bonifatius in dit her- 
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denkingsjaar weer naar voren te halen. Een 
stukje Kerkgeschiedenis. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EEN SIGAAR VOOR OUWE GEURT, 
door Piet Terlouw 

Aantal blz. 55; 2e druk; prijs f 0,70; in slappe 
omslag; jongensboek. 
Inhoud: Twee vriendjes gaan bramen plukken 
in de boomgaard van Ouwe Geurt. Deze be-
trapt hen en Wim valt hem in handen. In zijn 
angst belooft Wim Geurt een sigaar. Om deze 
belofte te kunnen vervullen steelt hij eerst een 
sigaar uit vaders kistje, maar die gaat in zijn 
broekzak stuk. Dan vindt hij een kwartje, doch 
de daarvoor gekochte sigaar wordt in een 
plensbui doornat. Wim wordt ziek en bekent 
alles aan zijn -ouders. Met vader samen brengt 
hij op Kerstdag Ouwe Geurt een doosje sigaren. 
Strekking: Verkeerde dingen doen heeft nare 
gevolgen. en brengt onrust in het hart. Maar bij 
de Heere Jezus is vergeving. 
Conclusie: Voorzover mij bekend is het pluk-
ken van bramen, die aan slootkanten en onder 
heggen groeien, geoorloofd. Dat is iets vreemds 
in dit boekje. Ook de belofte van een sigaar 
doet gezocht en wonderlijk aan. Vanwege de 
goede strekking evenwel: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

VLECHTEN-ANSJE, door N. Verkuyl 
Aantal blz. 61; 4e druk; prijs f 0,95; gebonden; 
meisjesboek. 
Inhoud: Ansje is erg bang voor de Duitsers en 
voor de Engelse vliegtuigen. Een Duitse soldaat 
geeft haar het verloren lepeltje terug met het 
koninginnekopje. Als de Duitsers naar haar on-
dergedoken broer komen zoeken, knipt ze haar 
vlechten af, om het schot vast te binden, waar-
achter hij verborgen zit. Eindelijk komt de 
vrijheid. 
Strekking: Als we in nood zitten mogen we ge-
loven dat God over ons waakt. In de school, 
als er bommen vallen, op de weg, als er gra-
naten fluiten en in huis, als er een inval wordt 
gedaan. God kan ons overal bewaren. Gebruik 
van Heer. 
Conclusie: Een knap geschreven boekje over de 
laatste oorlog. Het gegeven wordt op levendige, 
voor 10-jarige kinderen bevattelijke en aantrek-
kelijke wijze uitgewerkt. Jammer, dat er alleen 
maar gezangen schijnen te bestaan. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

GELUKSLAND, door Annie Vreeland 
Aantal blz. 64; 1e druk; prijs f 0,95; gecarton-
neerd; jongens- en meisjesboek, 8-13 jaar. 
Inhoud: Het gezin Slijper heeft betere dagen 
gekend. Met het ongeval van vader is ook de 
armoede de deur binnen gekomen. De kinderen 
hopen op betere tijden. In hun fantasieën emi-
greren ze naar geluksland, waar alles zo- goed 
is. In hun straatje huist het verdriet. Een chris-
telijk gezin, dat overbuur wordt, doet een ge-
zegende invloed uitgaan over heel de buurt. Het 
leven wordt met andere ogen gezien. Er is een 
geluksland, waarheen zij op weg zijn, die de 

Heere Jezus, die geboren is in de Kerstnacht, 
leren kennen als hun Heiland. 
Conclusie: Een aardig en weldoordacht ge-
schreven boekje, waarin het lief en leed met de 
belevenissen der jeugd hun plaats vinden. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE WITOOG, door M. C. Capelle. 
Aantal blz. 66; 3e druk; prijs f 0,95; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: De Witoog is de Schotse zendeling 
Paton, die op het eiland Tanna in de Stille 
Zuidzee arbeidt. Zo groot is de tegenstand van 
de duisternis tegen het licht, dat hij moet ver-
trekken. Maar na enkele jaren keer hij terug op 
een ander eilandje van de Nieuwe Hebriden. 
Hier wordt zijn werk rijk gezegend; langs on-
gedachte wegen overwint de Heere Jezus. 
Strekking: Dit zendingsverhaal schildert de 
taaie tegenstand van het heidendom tegen het 
Evangelie en de grote opofferingen van hen, 
die daar arbeiden. Maar het laat ook zien hoe 
de H. Geest krachtiger is dan de toverpriesters 
van de wilde, bloeddorstige stammen. 
Conclusie: Literaire kwaliteiten bezit dit ver-
haal weinig; op eenvoudige, voor kinderen van 
8-12 jaar bevattelijke wijze wordt de levens-
loop van zendeling Paton verteld, waarin strijd -- 
en zegepraal der zending heel duidelijk uitkomen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

MET EEN NIEUWE FORD, 
door J. Roelink Jr. 

Aantal blz. 67; 3e druk; prijs f 1,—; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Piet van de slager is heel erg ziek ge-
weest, moet daarom 's middags nog wat rusten, 
maar op een warme middag kruipt hij door het 
raam naar buiten om een nieuwe bestelauto te 
bekijken. In de auto gekropen wacht hij tot de 
chauffeur terug komt, maar hij heeft zich al te 
veel ingespannen, valt in slaap en wordt ten-
slotte wakker heel ver van zijn woonplaats, in 
Amsterdam, opgesloten in een 'garage. Gelukkig 
wordt hij vrij spoedig ontdekt, maar zijn ouders 
hebben danig in vrees gezeten. 
Conclusie: Aardig verteld. Opvoedkundige 
strekking. Piet is onbedachtzaam en ongehoor-
zaam geweest, krijgt berouw, maar moet leren 
dat alles eerst met God in orde komt. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ZILVERVOSJE, door Rie Smaal-Meeldijk 
Aantal blz. 68; 4e druk; prijs f 1,—; gecarton-
neerd; meisjesboek. 
Inhoud: July kibbelt nogal eens met Job, haar 
broertje. Toch houden ze veel van elkaar. July 
neemt wel eens snoepjes uit moeders doosje en 
ook een keer geld van de boodschappen, om 
haar vriendinnen te tracteren. Ze heeft veel 
berouw, belijdt haar kwaad eerst aan God, dan 
ook aan moeder. 
Strekking: Het is niet voldoende om je kwaad 
in alle stilte goed te willen maken. Ook is nodig 
om je verkeerde daden eerlijk te belijden. 
Conclusie: Het boekje beleeft de vierde druk en 
wordt dus blijkbaar veel gelezen. Waaraan het 
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dat te danken heeft, is niet geheel duidelijk. Het 
is een tamelijk vlak verhaaltje, waarin weinig 
bijzonders valt te ontdekken. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

SITI, HET WAROENGMEISJE, 
door Fine van Schoonevelt 

Aantal blz. 80; 6e druk; prijs f 1,05; gebonden; 
meisjesboek. 
Inhoud: Siti's moeder sterft door een ongeluk 
en dan vindt haar vader, dat zij de marktkraam 
moet overnemen. Haar vader hertrouwt en ver-
huurt Siti aan een Arabier (woekeraar). Ze 
ontvlucht en vindt onderdak bij Hollandse men-
sen. Ze komt op de Zondagsschool, keert later 
terug naar haar zieke vader en verzorgt hem 
om Jezus' wil en brengt het evangelie aan de 
kinderen van haar volk. 
Strekking: De godsdienstige strekking van dit 
boekje is goed. Ook uit opvoedkundig oogpunt 
heeft het waarde. 
Conclusie: 't Is een aardig boek over Indië en 
de Zending. Zal zijn loop wel vinden, daar het 
reeds zijn zesde druk beleeft. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET AVONTUUR VAN ARAWA, 
door M. C. Capelle 

Aantal blz. 73; le druk; prijs f 1,05; gecarton-
neerd; jongensboek. 
Inhoud: Arawa, de zoon van het opperhoofd 
Kasjiwa, wordt gevangen genomen. Door tus-
senkomst van de zendeling bevrijd. Daardoor 
verkrijgt de zendeling toegang tot deze Indi-
anenstam, die hem eerst, door onprettige er-
varing met andere blanken, niet wilden ontvan-
gen. Na veel gebed en strijd van de zendeling 
breekt het Licht door, als Arawa als opper-
hoofd de Heere gaat dienen. 
Strekking: Behandeld als vijand, toont de zen-
deling zich een vriend. Veel kwaad aan het 
Evangelie door blanken, die de geboden Gods 
met voeten treden. Liefde tot de naaste, tot eer 
van God, overwint het duister. 
Conclusie: Een spannend boek voor onze jon-
gens en een goed boek. De stille volharding van 
de zendeling goed beschreven en tot het eind 
toe zeer acceptabel. Opvoedkundig juist. Il-
lustratie en uiterlijke verzorging heel goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET GESCHENK VAN OPA, 
door J. Bik-Meima 

Aantal blz. 82; le druk; prijs f 1,10; gecarton-
neerd; jongensboek. 
Inhoud: Door werkloosheid gedwongen gaat 
.Hans vader met zijn gezin naar Indië. Han 
krijgt van opa een kinderbijbel mee. Aan boord 
van de „Oldenbarneveld" leest vader voor aan 
Bram, die een ongeluk heeft gekregen, in Indië 
luistert ook Amat naar de mooie verhalen. Han 
en zijn ouders maken veel ellende door in een 
Jappenkamp. Nelleke sterft er en na de bevrij-
ding gaan ze terug naar Holland. 
Strekking: God zorgt voor hen, die op Hem 
vertrouwen, ook in de grootste gevaren, hoe-
wel ook dan de beproevingen niet bespaard 
blijven. 

Conclusie: Het boekje is blijkbaar met kennis 
van zaken geschreven. Het vertelt op onopge-
smukte wijze van het leed, dat door vele Ne-
derlanders in de Jappenkampen is geleden. Een 
mooi, uit de aard der zaak wat droefgeestig 
boekje. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

SIMPELE SIJMEN, 
door G. H. van Maren 

Aantal blz. 84; le druk; prijs f 1,10; 'gecarton-
neerd; jongensboek. 
Inhoud; Simpele Sijmen, die met zijn godvrezen-
de oude moeder op het meer vlakbij het dorp 
woont, wordt verdacht van konijnendiefstal. 
Dat praatje heeft Japke met z'n vriendjes, die 
bij de schuit iets verdachts hebben gezien, rond-
gestrooid. Dat brengt veel ellende over deze 
eenvoudige mensjes. Als bij Sijmen de visfuiken 
steeds leeg zijn maakt Japke, die inmiddels beste 
vriendjes met hem is geworden, hem er op 
attent dat iemand ze moet hebben geledigd. 
Een list van. simpele Sijmen brengt de dader 
aan het licht. Ook de diefstal wordt opgelost. 
Strekking: Kinderlijk Godsvertrouwen wordt 
nooit beschaamd. 
Conclusie: Een boeiend jongensboek vol span-
nende avonturen. 
Eindoordeel; warm aanbevolen. 

HET VIERTAL UIT DE BERGEN, 
door M. van Nuis-Zuiderra 

Aantal blz. 86 le druk; prijs f 1,10; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Een Zwitsers houthakkersgezin in de 
bergen maakt 's winters bakjes versierd met 
houtsnijwerk. In het voorjaar plukken ze bloe-
men in de bergen, die in de bakjes worden ge-
plaatst en door vader verkocht. Het plukken 
geschiedt door 't hele gezin, terwijl vader over-
dag naar de stad gaat. Dit jaar kan moeder niet 
mee en heeft de oudste het toezicht. 
Strekking: Samen werken geeft voldoening. Hoe 
je als broertjes en zusjes moet samenleven. Een 
klein cadeautje verhoogt de saamhorigheid. 
Conclusie: Een aardig verhaal van een prettig 
gezin met eenvoudige godsdienstzin. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE MUILEZELDRIJVER VAN SEVILLA, 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 93; le druk; prijs ƒ 1,15; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Juliano, muilezeldrijver van koopman 
De Espinoza te Sevilla, moet voor z'n heer naar 
Antwerpen. In Antwerpen wordt de knecht van 
Juliano gevangen genomen en als ketter naar 
Spanje vervoerd. Koopman San Remo brengt 
Juliano naar Juan Peres, die met het vertalen 
van het Nieuwe Testament in het Spaans bezig 
is. Straks gaan 2000 N.T. naar Sevilla, deels in 
de manden van Juliano en de rest in 5 lege 
haringvaten verpakt per boot. Ook in Spanje 
wordt het N.T. verspreid, maar Juliano moet 
het met de dood bekopen. Zijn familie en vele 
anderen vluchten dan naar Engeland. 
Strekking: Dit boekje geeft de trouw en stand- 
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vastigheid weer van de eerste Christenen in 
Spanje. 
Conclusie: Een historisch verhaal. Spannend en 
het is reformatorische lectuur. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE GROTE VERANDERING, 
door N. M. Schouten 

Aantal blz. 94; le druk; prijs f 1,15; gecarton-
neerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Arbeider Terpstra gaat verhuizen van 
de Friese boerderij naar Noord-Holland. Hij 
treft het niet best: de boer, bij wie hij terecht-
komt, moet niets van godsdienst hebben. Daar-
door ontstaan er conflicten tussen boer en ar-
beider. Alles in het dorp is vrijzinnig. Terpstra 
kan niet naar de kerk. Na een jaar komen 
Terpstra en zijn zoon Jelle bij een betere baas. 
Strekking: De Christen kan in een vijandige en 
onverschillige omgeving tot zegen zijn. 
Conclusie: Terpstra gaat naar Noord-Holland, 
zonder dat hij eerst heeft geïnformeerd naar de 
omgeving, waarin hij terecht zal ,komen. Weet 
dus niets af van de toestanden op gebied van 
kerk en school. Dit bezorgt hem veel moeilijk-
heden. 
Eindoordeel; aanbevolen. 

REDDINGSTOCHT, door H. te Merwe 
Aantal blz. 102; 2e druk; prijs f 1,20; gecarton-
neerd; jongensboek. 
Inhoud: Een Rotterdamse sleepbootkapitein gaat 
met zijn schip „de Bruinisse" op reddingstocht. 
Met de vlet helpen zij vele mensen redden in 
de week, die volgt na 1 Februari '53. 
Strekking: De schrijver geeft met dit boekje 
weer welke liefde en bereidheid onder de men-
sen gevonden werd om de mensen in nood te 
helpen. Hij tekent hierbij de geestelijke kracht 
van de redders en van vele geredden: het geloof 
in de Voorzienigheid Gods. God bestuurt alles! 
Met de vragen en de sterkte hiervan. 
Conclusie: Nogal opsommend en mededelend, 
maar wel een heel goed boekje; zonder uitvoe-
rig te spreken over de ellende en het verdriet, 
toch het verschrikkelijk gebeuren naar voren 
gebracht. De figuren in dit boekje zijn werke-
lijk; dit, is een mooi boekje om te gedenken: 
1 Februari anno Dornini 1953. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

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

Aantal blz. 109; 3e druk; prijs f 1,30; gecarton-
neerd; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Dirk wordt met Kreeltje, zijn ongeluk-
kig broertje, verzorgd in het armoedige huisje 
van Da, die wel eens wat hardhandig is. Dirk 
is erg lief voor zijn broertje en vertelt hem 
veel van de zee, niet ver van huis. In het zie-
kenhuis vertelt een meisje Kreeltje van de Heere 
jezus. Dirk komt op de Zondagsschool en 
maakt in de jeugdclub voor Kreeltje een wa-
gentje, waarmee hij naar zee gebracht wordt. 
Ook Kreeltje kan nu naar de Zondagsschool 
om van de Heere Jezus te horen. 
Strekking: De zegenrijke invloed van de Zon-
dagsschool op het leven van twee kinderen, die 
opgroeiden in volslagen onkunde. 

Conclusie: Een prachtig boekje voor onze 
jeugd. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE LEVANT-REIS VAN WYNANT- 
HENDRIKSZ, door H. te Merwe 

Aantal blz. 109; 2e druk; prijs f 1,30; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Wijnant-Hendriksz is de zoon van een 
Amsterdams koopman uit de 17e eeuw. Past 
niet goed op. Strafmaatregel van vader: als ka-
juitsjongen op een koopvaardijschip mee naar 
de Levant. Op deze reis veel wederwaardighe-
den. Komt o.a. terecht bij de Turken op galeien. 
Dus galeislaaf. Door dit alles komt hij tot be-
zinning en denkt met weemoed terug aan het 
ouderlijk huis. Tenslotte weer behouden thuis. 
Strekking: Harde maatregelen moeten ouders 
soms nemen bij de opvoeding van hun kinderen, 
maar dan uit liefde tot heil van het kind. 
Conclusie: Mooi jongensboek, dat zeker graag 
gelezen wordt. Gehoorzaamheid aan het 5e ge-
bod. Spannend verteld. Religieuse strekking heel 
goed. Ook psychologisch verantwoord. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE HONGAARSE GALEISLAAF, 
door H. te Merwe 

Aantal blz. 118; le druk; prijs f 1,40; gebonden; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Ds Tibor Aczèl, predikant in Honga-
rije, wordt als ketter gevangen genomen en van 
Fulek naar Pozsong gebracht. Zijn zoon Lajos 
probeert hem te doen ontvluchten, hetgeen mis-
lukt. Daarna wordt Ds Aczèl met meerdere 
predikanten naar Napels gevoerd en komt op 
de galeien, waar het leven ontzettend hard was. 
In die dagen is De Ruyter met zijn vloot-It de 
Middellandse zee om de Spanjaarden tegen de 
Fransen te helpen en deze weet te bewerken, 
dat de Hongaarse predikanten vrij komen. 
Strekking: Godsdienstige strekking. Dit boek 
laat ons nog eens zien wat een lijden de Pro-
testanten en met name de Hongaarse predikan-
ten, ondergingen voor hun geloof. 
Conclusie: Een goed boek, dat de aandacht ge-
spannen houdt. Voor jongens en meisjes ge-
schikt. Goede lectuur. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE KINDEREN VAN DE BOSWACHTER, 
door H. te Merwe 

Aantal blz. 118; le druk; prijs f 1,40; geboeiden; 
jongens- en meisjesboek, 10 jaar en ouder. 
Inhoud: Belevenissen van kinderen van bos-
wachter Nanninga in Drente. Allerlei avontu-
ren,. waardoor ze ook wel eens in moeilijkheden 
geraken. 
Strekking: „Geldgierigheid is de wortel van 
veel kwaad." Langs sluwe wegen heeft Mar-
cellen getracht geld te bemachtigen om een 
tasje te kopen. Vader maakt haar duidelijk, dat 
ze in de strik der zonde gevangen zit. 
Conclusie: Een goed boek. Godsdienstige en op-
voedkundige waarde. Karakters ook goed ge-
tekend. De sfeer in 't gezin Nanninga is chris-
telijk. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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JONNIE'S AVONTUREN 
door J. Tasma 

Aantal blz. 20; 3e druk; prijs f 0,30; in slappe 
omslag; jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Jonnie, het zoontje van de dokter, mag 
met vader mee in de auto, maar gaat als hij op 
vader ergens moet wachten, de auto uit en als 
hij even later dan weer terug komt, is vader 
weg. Jonnie beleeft daardoor een echt kinder-
avontuur. 
Conclusie: Een leuk verhaaltje uit een Chr. 
gezin, bestemd voor kleuters. 
Eindoordeel: aanbevolen.•  

RONDOM. DE WESTERTOREN, 
door J. J. Frinsel 

Aantal blz. 118; 3e druk; prijs f 1,40; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: Een net christelijk gezin komt wegens 
woningnood terecht in de Amsterdamse „Jor-
daan". Gerard gaat om met een paar „schof-
fies", van wie vooral Kokkie onze sympathie 
heeft wegens zijn teergevoelig hart. Ontroerend 
is zijn medelijden met Gerards blinde zusje Ria, 
aan wie hij een van zijn beide duiven geeft, en 
later ook de andere, als de eerste dood is. Op 
Gerards vader rust de verdenking van een in-
braak, maar Kokkie weet door zijn durf de zaak 
tot klaarheid te brengen. 
Strekking: Een echt chr. gezin heeft een ge-
zegende invloed in een ruwe buurt. 
Conclusies Zeer mooi boek; rake tekening van 
de Jordaanse „schoffies"; gelukkig geen „be-
keringsgeschiedenis", maar hier wordt fijn en 
zuiver getekend de invloed van het Evangelie 
op ruwe Jordaanbewoners. Geschikt voor jon-
gens van 12 tot 15 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ALWIN, DE KOOPMANSSLAAF, 
door H. te Merwe 

Aantal blz. 156; 2e druk; prijs f 3,25; gebonden; 
jongensboek, leeftijd 1216 jaar. 
Inhoud: Alwin, de vrije Bataaf, verdobbelt zijn 
bezittingen, zijn hoeve, zijn vrijheid. Zijn mees-
ter Wolfert verkoopt hem aan Vonatorix uit 
Rome, een reizend koopman. Na veel avontu-
ren komt Alwin met z'n meester in Rome. Hij 
ziet er gladiatoren-gevechten, de brand van 
Rome en de moord op de Christenen, die vol- 

gens Nero de brandstichters zijn. Hij komt in 
aanraking met Christenen, redt zijn meester en 
ontvangt z'n vrijheid. Door z'n stamgenoten 
wordt hij uitgestoten, omdat hij Christen wil 
blijven. Als handelaar trekt hij naar het Zuiden. 
Strekking: Het spel brengt tot ellende. Trouw, 
ook van een slaaf, wordt niet vergeten. 
Conclusie: Een uitstekend boek. Op boeiende 
wijze de overgang van heidendom tot Christen-
dom getekend, misschien wat tè gemakkelijk. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

AVONTUREN OP DE WALVISVAART, 
door J. \V. Grisnigt 

Aantal blz. 182; 2e druk; gebonden; jongens-
boek. 
Inhoud: In dit boek maken we een reisje mee 
met de „Groenlandia". We gaan op de walvis-
vangst. Jan en Hans beleven heel wat op de 
tochten. Er wordt verteld van gevaren en uit-
reddingen. Het schip komt terecht tussen de 
ijsmassa's en wordt verpletterd. Na veel we-
derwaardigheden wordt de bemanning gered. 
Strekking: Getekend wordt het leven aan boord 
van een walvisvaarder in de 18e eeuw. 
Conclusie: De jongens zullen dit met genoegen 
lezen. Ook het godsdienstig element is goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE JONGEN VAN „WAALHAVEN" 
door G. M. v. d. Maas Lzn. 

Aantal blz. 238; 3e druk; prijs f 1,90; gebonden; 
jongensboek. 
Inhoud: De Duitsers overvallen ons land, een 
jongen maakt van dichtbij de verovering van 
het vliegveld Waalhaven en de verwoesting 
van Rotterdam mee. Hij duikt onder als boeren-
knecht in Groningen, komt terecht in het con-
centratiekamp bij Amersfoort, en hervindt na 
veel martelingen de vrijheid. 
Strekking: Vaderlandsliefde, Godsvertrouwen, 
dapperheid en fiere afwijzing van het Nazi-
heidendom. 
Conclusie: Het adembenemend relaas van een 
dappere Hollandse jongen in de strijd tegen de 
Duitse overweldigers, boeiend, door-en-door 
gloeiend van het vuur der echte vaderlands-
liefde, vooral voor jongens van boven de 12 
jaar om in één ruk uit te lezen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

Speciaal voor uitdeling op Zondagsschool 
leveren wij u boeken van alle bekende uitgevers. 
TEKST- en UITDELINGSPLAATJES in ruime 
sortering voorhanden. 
Geeft ons op wat u zoekt en wij doen u gaarne 
een zichtzending lectuur of plaatjes toekomen. 
Zendt briefkaart of belt 7002 

ALGEMEEN VERZENDHUIS 

T. RIETVELD 	Papendrecht 
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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-, Faas- en Pinksterliederen in één bundel en van 
vier-stemmige muziek voorzien 	  

BUNDEL KERSTVERHALEN. De bekende bundel met 6 verhalen tegen 
halve prijs. Maak hier gebruik van' 	 - 0  50 

LOSSE VERHALEN uit deze bundel 	  - 0,10 
BELOFTEN AANGAANDE DE MESSIAS, blaadje 1 en 2 om te leren 

100 ex - 2,— 

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 ......... 	4 	 4 	 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 BIJBELSE PLATEN, v. d. Hulst, 96 gekleurde 	  - 2,— 
VERZUIMKAARTEN, 8 soorten, te zenden bij wegblijven 	  - 0,06 

PAKJE VAN IOC ANSICHTKAARTEN met kleine tekst er op (62 versehi)-- 
lende). Deze kunnen bij verjaardagen, ziekte, enz. gebruikt worden 	7,— 

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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Overzicht van aanbevolen of warm 
aanbevolen boekjes 

UITGEVER G. F. CALLENBACH N.V. TE NIIKERK 
No. Titel: Schrijver (ster) blz. prijs 

1 w.a. De gedroogde appeltjes W. G. van de Hulst 16 f 0,25 
5 w.a. De overwinning Greeth Gilhuis-Smitskamp 24 - 0,35 
8 w.a. Langs het donkere bos Nel Verschoor-van der Vlis 24 - 0,35 

11 a. Jaapje's verrassing Emmy Blij-van der Kooi 32 0,45 
12 w.a. Zo'n dom, klein meisje C. Th. Jongejan de Groot 32 - 0,45 
13 a. Hans en Rob J. L. Schoolland 32 - 0,45 
16 a. Mientje, ons moedertje Anne de Vries 32 - 0,45 
17 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 Vhs 40 - 0,50 
29 a. Het Kerstfeest van twee domme 

kindertjes 
W. G. van de Hulst 48 - 0,75 

33 a. Voetstapjes in de sneeuw V. G. van de Hulst 48 - 0,75 
36 a. Wilhelmus W. G. van de Hulst jr 48 - 0,75 
42 w.a. Barendje en de Groene Spechten Co van der Steen-Pijpers 56 0,85 
50 w.a. Gevaar in de struiken! Hein Kray 64 - 0,95 
51 w.a. Houen, jongens! K. Norel 64 0,95 
55 w.a. Ergens in de wijde wereld W. G. van de Hulst 80 - 1,05 
59 a. De reis naar de Rijn van Rias en Max de Lange-Praamsma 80 - 1,05 

Roel 
63 w.a. De scheepsjongen van de H. Schouten 80 1,05 

„Zeeleeuw" 
64 a. Polderkinderen in de zomer P. Terpstra 80 1,05 
66 w.a. Het water kwam!... Go Verburg 80 1,05 
68 w.a. Zon in het oerwoud Dick van Wageningen 80 - 1,05 
70 w.a. Thijs en Thor W. G. van de Hulst 96 - 	1,15 
73 w.a. Gevaarlijke geheimen Dr J. Roelink 96 1,15 
74 w.a. Het geheim van de grijze reismantel 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 
79 w.a. Ouwe Bram W. G. van de Hulst 112 - 1,30 
80 w.a. De Egyptische zwervers J. M. Neale 107 1,30 
82 w.a. Anneke van de domeneer Gré van Tiel 112 1,30 
85 w.a. Rozemarijntje en Rooie Pier W. G. van de Hulst - 1,40 
88 a. Eskimo-Boy Regina v. d. Hauw-Veldman 128 - 1,50 
89 w.a. Moc'wah, de Tarki G. van Heerde 128 - 1,50 
90 a. Goudhaantje C. Th. Jongejan-de Groot 128 1,50 
92 a. Tom Fox P. Stouthamer 128 - 1,50 
95 w.a. Willem Wijcherts W. G. van de Hulst 144 1,75 
97 w.a. Gerdientje W. G. van de Hulst 184 - 2,30 
98 w.a. Jaap Holm en z'n vrinden W. G. van de Hulst 205 - 2,50 

UITGEVERIJ JAN HAAN N.V. GRONINGEN 
No. Titel: Schrijver (ster) blz. prijs 
1 a. Keesje uit de woonwagen G. A. Lenting-Steenhuis 16 f 0,30 

'1. Kwam toch weer goed Joop v. d. Weg 16 - 0,30 
5 w.a. Het Kerstfeest in de roef P. A. de Rover 16 - 0,30 
6 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 

11 a. „Vadertje Wim" Marga 24 - 0,40 
12 w.a. Dohula en zijn trommel M. C. Capelle 26 - 0,40 
13 w.a. Jan en Rietje vinden wat Jotp v. d. Weg 26 - 0,40 
14 a. Het verloren paardje C. B. Drewes 24 0,40 
15 a. Bram en het sleuteltje Riek Houtman 32 - 0,40 
17 a. 't Was maar een kleine nietsnut... M. C. Capelle 24 0,40 
19 a. Zulke domme jongens I. de Vries-v. d. Lichte 24 - 0,40 
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20 a. Het nestje aan de muur Jan van Groningen 24 - 0,40 
21 a. Duifjes Agnes van Driel 32 - 0,40 
22 a. Toch een ketting J. L. Schoolland 32 - 0,45 
23 a. Woutertje Wegloop C. B. Drewes 32 - 0,45 
24 w.a. Jantina van de turfschuit P. A. de Rover 32 - 0,45 
25 w.a. De gestolen schat N. Zwijnenburg 35 - 0,45 
26 a. Mary en Marry W. v. d. Laan 30 - 0,45 
341 41d diesjes verjaardag H. Hoogeveen 42 - 0,50 
31 a. Mineke J. W. Grisn'igt - c),% 
33 a. Eén dag bij Beppie en Miep J. v. d. Berg 40 - 0,50 
37 a. Derk Jan S. A. Doevendans 48 0,60 
38 w.a. Rondom een busje Joh. Elzen 44 - 0,60 
39 a. Hans N. A. Heyligers 48 - 0,60 
40 a. Het lichtje op het duin To van Thiel 48 - 0,60 
41 a. Feest in Holland Joh. Elzen 52 - 0,65 
42 w.a. Riekje krijgt een sikje J. W. Ooms 56 - 0,65 
44 w.a. Een zusje voor drie maanden Wim Broos 53 - 0,65 
45 a. En toen daalde de machine H. Kingmans 58 - 0,75 
47 w.a. Die Els 	toch... J. W. Grisnigt 64 - 0,85 
60 w.a. Bruno Schinckel J. Smelik 78 - 0,95 
51 w.a. Het houten kistje J. Goedhart 64 - 0,95 
53 a. Toosje van Velden J. W. Grisnigt 62 - 1,- 
54 a. Het „rare" kind Marian van Bergen 66 - 1,- 
55 a. De gestolen appel W. Bassie 88 - 1,- 
56 a. De rooie durft! Hein Kray 68 - 	1,10 
57 w.a. Het kolenschip van Venlo J. de Haan 84 - 	1,10 
58 w.a. Wari van de Koeboes G. van Heerde 76 - 	1,10 
59 w.a. Van een wonderdokter en een 

po senmaker 
Henk van Mussendorp 77 1,10 

63 a. De nieuwe fiets H. Bleeker 71 - 1,20 
64 w.a. Der zee ontrukt Sibe van Aangium 72 1,20 
66 a. Eiland der wilden Hein Kray 77 1,20 
67 w.a. Mientje leert een les Annie Sanders 78 1,20 
68 w.a. De wonderdokter van Amersfoort Henk van Mussendorp 90 - 	1,20 
69 w.a. Een schip in de dorpsvaart J. de Haan 92 1,20 
73 a. Avontuur D. de Haan 73 1,20 
74 a. „Grijze Wolf" wint Wim Broos 74 - 	1,20 
77 w.a. De waterreus P. A. de Rover 87 - 	1,30 
78 w.a. Ijsgang P. A. de Rover 82 - 1,30 
79 a. Toen Paultje kwam Riek Houtman 85 - 	1,30 
80 w.a. Het geheim van de boshut H. Lourense 94 - 	1,40 
84 w.a. Moeders „grote dochter" J. W. Grisnigt 89 - 	1,40 

w.a. ht is meer dan duizend J. W. Grisnigt 92 - 1,40 
92 a. Schipperskinderen Annie Sanders 100 - 	1,75 
93 a. Klavervier Gerda Nefkens 144 - 	1,75 
96 w.a. Water voor de bosjesmannen G. van Heerde - 1,50 
97 a. Het raadsel van het rietland H. Lourense - 1,50 
99 w.a. Musketiers van de stedendwinger Henk van Mussendorp - 	1,50 

101 w.a. In donkere stormnacht P. A. de Rover - 1,50 
104 w.a. De smokkelaars van het Noorden Sibe van Aangium - 3,25 
106 w.a. Eefs n'euwe taak Marian van Bergen - 3,25 
107 a. Jetje de Vries Marian van Bergen - 3,25 
113 w.a. Pim Reuvers overwint R. de Groot - 3,25 
114 w.a. De turfschippersjongen van S. M. v. d. Galiën - 3,25 

Akkerwoude 
115 w.a. Avontuur in de Kempen R. v. d. Hauw - 3,25 
116 w.a. Strijd om de Toutenburg G. van Heerde - 3,25 
123 m.a. Wolken en Zon P. A. de Rover - 3,25 
125 w.a. Toen 't water kwam H. Sturm - 3,25 
127 w.a. De speelman van Petersburg J. F. Stulp - 3,25 
128 w.a. De waagmees er van Delft J. Smelik - 3,25 
130 w.a. Het wrekende wapen Wieland Wouters 3,25 

N.V. W. D. ME[NEMA TE DELFT 
No. Titel: Schrijver (ster) blz. prijs 
2 a. Wim A. van Vliet-Ligthart Schenk 20 f 0,25 
3 w.a. Zendingstocht H. te Merwe 16 - 0,25 
4 a. Ali gaat in een dienstje G:eeth Gifhuis-Smitskamp 16 - 0,25 
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9 w.a. Het Kerstfeest van de Rijnschipper P. de Zeeuw J.Gzn. 20 - 0,30 
10 a. Janbaas en de kippen j. E. Niemeijer 24 - 0,35 
12 w.a. Jooske's moeilijke dagen G. Kraan-v. d. Burg 24 - 0,35 
13 w.a. Een droeve en een blijde avond H. te Merwe 24 - 0,35 
14 w.a. Emke's Kerstfeest H. Hoogeveen 24 - 0,35 
16 w.a. Van Niekje, Riekje en de 

rozijnentaart 
Gr. Gilhuis-Smitskamp 24 0,35 

19 w.a. Jobse C. Th. Jongejan-de Groot 32 - 0,45 
20 w.a. Het mooie plannetje Joh. Elzen 36 0,45 
23 a. Het Kerstfeest op de zolder Ina van Veen-van der Vlies 32 - 0,45 
26 a. Anneke's daad Wieland Wouters 28 - 0,45 
27 a. Louitje Piecky de Jong 32 0,45 
28 a. Josje en Jaapje Ina de Vries-van der Lichte 36 - 0,45 
29 w.a. De dam aan de rivier H. Henszen Veenland 36 - 0,45 
31 a. En... de schoentjes waren weg J. L. Schoolland 32 - 0,45 
33 a. Het huisje op de heide F. L. Burg 40 - 0,50 
35 a. Met een griepje thuis Nel den Hollander 40 - 0,50 
37 a. Annètje en de grote toren joke Dijkshoorn 40 - 0,50 
39 w.a. Pom en haar vriendjes Frieda van Felden 40 0,50 
40 a. De erepoort J. J. Frinsel 48 - 0,60 
41 a. Ineke van de dokter Annie Sanders 48 - 0,60 
43 a. Van Koos en Ties en Peer's verlies A. van Hartingsveldt 48 - 0,60 
45 a. Toen Go bij oom en tan'e was J. H. Huisman-Schippers 48 - 0,60 
47 w.a. Een sigaar voor ouwe Geurt Piet Terlouw 56 - 0,70 
48 a. Van vriendinnen, vrinden en veel 

vreugde 
P. Brouwer 56 - 0,70 

49 
52 
54 
55 
56 
59 
62 
64 
66 
68 
69 
71 
74 

a. 
w.a. 
a. 
w.a. 
w.a. 
a. 
w.a. 
a. 
a. 
w.a. 
w.a. 
a. 
w.a. 

De vondst 
Deetje helpt moeder 
Haantje de voorste 
Robbertje onrust 
De mijnwerkersjongen v. Mansfeld 
Margeetje 
De strijders van Smyrna 
De timmerman van Zerbst 
Vlechten-Ansje 
Zilvervosje 
De dappere ketellapper 
Woonwagens in het dorp 
Op „Lindevoord" 

H. te Merwe 
A. Romijn 
Meta Visser-Gorselink 
M. C. Fallentin 
P. de Zeeuw J.Gzn. 
j. W. Grisnigt 
H. te Merwe 
P. de Zeeuw J.Gzn. 
N. Verkuyl 
Rie Smaal-Meeldijk 
P. de Zeeuw J.Gzn. 
J. J. Frinsel 
Carla 

56 
48 
56 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
72 
76 
76 
72 

- 0,70 
- 0,75 
- 0,85 
- 0,95 

0,95 
0,95 
0,95 

- 0,95 
- 0,95 
- 1,-
- 1,-
- 1,- 

1,- 
80 a. Het geheim van de oude water-

molen 
G. van Heerde 80 1,05 

81 w.a. Margje wil een fiets G. Mulder 80 1,05 
82 w.a. Een dappere „Coster" neemt J. W. Grisnigt 80 -. 1,05 

Coevorden in 
83 w.a. Toch een thuis A. van Hulzen 80 1,05 
84 w.a. Siti, het Waroengmeisje Fine Schoonevelt 1,05 
86 w.a. Appie Bongers N. W. van Diemen de Jel 80- 80 f 1,05 
88 w.a. De schreeuw in de nacht Anton B. Lam 88 1,10 
89 a. Het goud van de Toemoek Hoemak G. van Heerde 92 1,10 
91 w.a. De tuinman van Ferrara P. de Zeeuw J.Gzn. 88 1,10 
94 w.a. Wraak in Batakland M. C. Capelle 88 1,10 
97 w.a. Krantenjongen H. Henszen Veenland 88 1,10 
99 a. Een avontuur in school J. J. Frinsel 88 1,10 

102 w.a. Kees en Cas D. Menkens-van der Spiegel 96 1,15 
103 w.a. Pieter Aertsz, de geuzenschipper H. te Merwe 96 1,15 
104 a. Evert, de jonge schilder H. Hoogeveen 96 1,15 
105 a. Reddingstocht H. te Merwe 104 1,20 
106 w.a. Is Eefje gelukkig? Marian van Bergen 104 1,20 
108 w.a. Met verboden waar H. te Merwe 104 1,20 
109 a. Toen de honger kwam A. Duyser 100 1,20 
110 w.a. De hoefsmid van Buda P. de Zeeuw J.Gzn. 100 1,20 
111 w.a. De holle polsstok J. de Haan 104 1,20 
112 w.a. De wandelmars A. Koster 108 1,25 
113 w.a. De overwinnaars van Alexandrië H. te Merwe 108 - 	1,25 
114 w.a. Een zonnige zomer in Zu'dland Jan van Groningen 108 - 	1,25 
116 w.a. De kleermaker van North Nibley P. de Zeeuw J.Gzn. 112 - 	1,30 
117 a. Rode papavers Mari Zuidema 116 - 1,30 
118 w.a. Huib, de sluikersjongen Adriaan J. Kabboord 112 - 1,30 
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119 w.a. De Levantreis van Wynant H. te Merwe 112 - 	1,30 
Hendricksz 

120 a. Dirk en Kreeltje uit de Karsteeg M. van Nuis-Zuidema 112 - 	1,30 
121 w.a. De schrijnwerker van Zürich P. de Zeeuw J.Gzn. 112 - 1,30 
122 w.a. Marietje heeft het moeilijk A. Romijn 116 - 1,30 
124 a. Het huis aan de haven Rie Smaal-Meeldijk 112 - 1,40 
130 w.a. Lambon Fine Schoonevelt 124 - 1,40 
131 w.a. Huize lepenhorst G. Troost 120 - 1,40 
132 w.a. Roselientje M. van der Hilst 128 - 1,50 
133 w.a. Het teken van de vis A. van Hartingsveldt 128 - 1,50 
134 a. De zwarte tijgerin C. van der Zwet Jr 120 - 1,50 
135 a. Jongens uit 't Zaantje D. J. Douwes 128 - 1,50 
136 a. 't Sopraantje D. Menskens-van der Spiegel 128 - 1,50 
137 w.a. De hut van oom Tom H. Beecher-Stowe 128 - 	1,50 
139 w.a. Avonturen op de walvisvaart J. W. Grisnigt 184 - 1,90 
141 w.a. Luyt Lievensz, de zwerver H. te Merwe 168 - 1,90 
142 a. Polderjongens Jan van Groningen 144 - 1,90 
144 w.a. De doorbroken cirkel Rudolf van Reest 192 - 1,90 
145 w.a. Arie Willemsz., een Hellevoetse 

bestedeling 
A. van Hartingsveldt 212 - 	1,90 

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

j. W. Grisnigt 212 - 	1,90 

147 w.a. Siem Schans Annie Sanders 208 - 	1,90 
148 a. Met van Riebeeck naar de Kaap Hugo Kingmans 192 - 	1,90 
150 w.a. Met Karel Martel tegen Moren en 

heidenen 
H. te Merwe 180 - 	1,90 

156 w.a. Alwin, de koopmansslaaf H. te Merwe - 2,25 
158 w.a. Luyt Lievensz, de liedjeszanger H. te Merwe - 1,90 
160 w.a. De kornet van Maurits' ruiterij H. te Merwe - 3,50 

ZIJN ALLE LEIDERS(STERS) VAN ONZE 

ZONDAGSSCHOLEN REEDS 

PERSOONSLID VAN 

ONZE BOND 

ZO NIET? DAN WORDT HET HOOG TIJD! 

GEEFT U ZO SPOEDIG MOGELIJK OP BIJ 

HET HERV. BONDSBUREAU HILVERSUM 
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