BOEKBEOORDELING 1959
Uitgaven van G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk
GEDROOGDE APPELTJES, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 15; 4e druk; prijs f 0,25; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Als Miep op zaterdagavond in het bad is geweest,
mag ze bij grootmoe op schoot zitten. Grootmoe vertelt, hoe
ze als klein meisje op de Zondagsschool ging bij Lisman, in
zijn pakhuis, waar kisten en tonnen stonden en hoe ze toen
stilletjes van de weggenomen gedroogde appeltjes aannam.
Het kwaad wordt ontdekt, maar toch hag grootmoe's naam in
Lismans boek blijven staan. En nu staat haar naam in Gods
boek, in de hemel.
Strekking: De Zondagsschool doet een zegenrijk werk, waar
ze de kinderen vertelt van de enige Naam, die onder de hemel
gegeven is tot zaligheid. Dat kan niet alleen in een mooi gebouw, maar ook in een pakhuis, als in het hart van hen, die
zich met dit werk bezighouden, de vreze Gods woont.
Conclusie: Een ernstig en ontroerend verhaaltje, dat door de
kinderlijk eenvoudige wijze, waarop het wordt verteld, niet
nalaten zal zijn invloed te doen gelden op het ontvankelijk
kinderhart.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET VERHAAL VAN GIJS, door Heleen van Ramshorst.
Aantal blz. 29; prijs f 0,45; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Gijs, een jongen van 5 jaar, verlangt een fiets, doch
krijgt die niet. Z'n moeder maakt een fout, doch ziet deze
later in. Toch krijgt Gijs op zijn verjaardag een mooi cadeau,
nl. een hond. Tevens vertellen vader en moeder hem, dat er
een broertje of zusje gaat komen.
Strekking: Voor jonge kinderen een aardig verhaal. Een jong
kind vraagt de Heere Jezus om blijdschap ook als hij niet zal
krijgen op zijn verjaardag wat hij verlangt. Naast Here ook
het woord Heer. Niets over het Kerstgebeuren.
Conclusie: Leuk kinderverhaal.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
BERTUS EN BRUNO, door Anne de Vries
Aantal blz. 31; 7e druk; prijs f 0,45; in slappe omslag; leuke
illustraties van G. D. Hogendoorn; jongensboek, Ift. 6-9 j.
Inhoud: Bertus, het zoontje van een boer, en Bruno, een jonge
hond, groeien samen op en beleven allerlei avonturen. Bruno
rukt de dekens uit de wieg. Bertus raakt zoek en wordt gevonden in de hondemand, slapend bij Bruno. Bertus loopt
boos weg van huis omdat hij bietjes met spek moet eten en
Bruno vindt hem, slapende in 't bos. Bertus valt bij 't varen
in het water en Bruno redt hem. Als Bruno oud is geworden,
verzorgt Bertus hem tot zijn dood.
Strekking: De trouwe liefde van een hond voor zijn baas.
De boze daden van Bertus bezorgen hem en zijn ouders veel
verdriet. Berouw volgt. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed boekje, dat onze kleine jongens graag
zullen lezen. Leuk geïllustreerd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
RIEKJE EN HET POESJE„ door Liesbeth Groothoff
Aantal blz. 32; le druk; prijs in slappe omslag f 0,45; meisjesboek.
Inhoud: Riekje mag in de Kerstweek bij oma gaan logeren.
De vrachtrijder zal haar naar Velddorp meenemen. Onderweg laat Riekje een poesje uit een mandje ontsnappen. Maar
een pottenbakker vangt het voor haar. Als Riekje later in
Velddorp naar het brievenbusje gaat, ziet ze hetzelfde poesje
op straat lopen. Ze brengt het weggelopen diertje terug op de
boerderij, waar de vrachtrijder het mandje had bezorgd. En
daar woont boer Martens, die ze kent door iets ondeugends,
dat ze in de kerk had uitgehaald.
Conclusie: De tocht met de arreslee, als 't nog maar een ogenblik gesneeuwd heeft, doet wel onwaarschijnlijk aan. Het
godsdienstig element is zwak. De voor het Kerstfeest met

dennengroen versierde stal en de kerkdienst met gezang bekoren ons ook niet.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE GROTE VEENBRAND, door Anne de Vries
Aantal blz. 40; prijs in slappe omslag f 0,55; jongensboek.
Inhoud: Jaap durft heel veel. Dit blijkt wel, als een grote
veenbrand woedt en hij meehelpt het huisraad in veiligheid
te brengen. Het schaap moet nog gered worden. Levensgevaarlijk is het wat Jaap nu gaat doen, maar de gelijkenis van
de goede Herder geeft hem kracht in zijn bangheid, zodat
ouwe Knelis later zegt: we kunnen van de kinderen nog
Ieren.
Conclusie: Een mooi boekje, waarin het kinderlijk vertrouwen op de Heere op goede wijze getekend wordt. Het is vlot
geschreven, zodat de kinderen het graag zullen lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
IN DE SNEEUW, door Jeanne Marie
Aantal blz. 43; le druk; prijs gecartonneerd f 0,80; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Als Jaap naar school gaat helpt hij een kruidenier
met z'n kar door de sneeuw. Hij komt te laat op school. Na
schooltijd warden sneeuwballen door een openstaand raam
gegooid. Jaap krijgt de schuld. Op het Kerstfeest vertelt de
Zondagsschoolonderwijzer dit als Kerstverhaal. De daders
melden zich daarna vrijwillig en dan komt alles toch weer
goed.
Strekking: Het herdenken van de geboorte van Christus is
een aansporing om ook vrede in het hart te krijgen door
schuld te bekennen en misverstanden uit de weg te ruimen.
Conclusie: Vlot verteld verhaal, dat z'n weg wel vinden zal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HERTEVOET EN ZILVEROOG, door K. Norel
Aantal blz. 45; 2e druk; prijs gebonden f 0,80; jongensboek.
Inhoud: Hertevoet gaat in de barre koude met vader op de
elandenjacht, terwijl moeder doodziek in de wigwam achterblijft. De medicijnman laat moeder naar de kloof brengen als
prooi voor de Grijze Beer, de indianengod. De bleekgezichten
nemen moeder en Hertevoet mee, genezen haar en vertellen
van de Here Jezus. Later komt ook vader Buffelnek. Dan keren ze naar hun stam terug om de Indianen te vertellen van
God, die ook Indianen liefheeft en ook voor hen Zijn Zoon
heeft gegeven.
Strekking: De zending doet nuttig en onontbeerlijk werk. Wat
een zegen brengen de moedige zendingsmensen aan de heidenen tot aan de verste hoeken van de wereld. De armoede van
het heidendom met haar bijgeloof en de rijkdom van het
christelijk geloof komen duidelijk uit. Gebruik van Heer en
kerstboom.
Conclusie: Een mooi en teer verhaal, waarin de nood der
heidenen en het zegenrijke werk der zending op aantrekkelijke
en kinderlijke wijze wordt verteld. De kerstboom, die even
wordt genoemd, was in dit verhaal niet nodig.
Eindoordeel: aanbevolen.
HERMIENTJE EN HAAR GROTE VRIENDIN,
door M. Heyenk
Aantal blz. 45; le druk; prijs gecartonneerd f 0,80; meisjesboek voor 6-7 jaar.
Inhoud: Hermientje groeit als een enig kind op een boerderij
op. Zij zoekt voor afleiding het gezelschap van een lichamelijk gebrekkige buurvrouw, die haar veel laat zien en leert
uit het rijke natuurleven. Ook als ze later naar school gaat,
zodat haar „grote vriendin" bij haar hoger staat aangeschreven dan de juffrouw, die wat „suffig" is. Hermientje is een
zonnestraal in de eenzaamheid van „tante Gerda".
Strekking: Dit boekje wil belangstelling en liefde wekken
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voor het leven in de natuur. Maar weinig komt er in voor
van geestelijke betekenis. Slechts even wordt er op gewezen
dat boven alle zichtbare leven God staat als Schepper en
Onderhouder.
Conclusie: Een vlot, aardig geschreven verhaal voor kleine
meisjes, maar ziende het dóél van de Zondagsschool:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
BRUIN DE BEER (Voor onze kleintjes 7)
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 47; 12e druk; prijs gebonden f 0,80; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Rietje is ziek en roept om Bruun de beer. Kees en
Ko hebben Bruun weggemaakt. Wanneer ze Bruin ontdekken
is hij in handen van grote jongens, die met hem voetballen.
Dapper weten ze Bruin te heroveren!
Strekking: Een zieke heeft veel liefde nodig. Wie verkeerd
gedaan heeft, is bang en kan niet echt bidden als hij z'n
zonde niet belijdt. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje van de meester-verteller. Het
boeit van begin tot eind. Helaas gebruik van „Heer-.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN DRIE DOMME ZUSJES (Serie: Voor onze kleinen)
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 47; 10e druk; prijs gecartonneerd f 0,90; prachtplaatjes van W. G. v. d. Hulst jr.; jongens- en meisjesboek,
leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Een jong vogeltje valt van de muur. Drie zusjes komen met Jopie in de trekkar langs, gaan het openstaande hek
van de buitenplaats in en plukken wilde aardbeien. Ze vluchten voor de tuinman, vergeten Jopie, 't hek wordt gesloten!
Dan komen ze door een slootje weer in het park, maar Jopie
is intussen gevonden door de baron. Hij brengt hem bij zijn
zieke kleindochter, waar de domme zusjes eindelijk ook arriveren. Morgen mogen ze weer aardbeien plukken: Netty zal
dan op Jopie passen.
Strekking: Aardig kinderverhaaltje, leuk verteld, met veel gevoel. De drie domme zusjes erkennen hun fouten, Netty leert
geduld — God zorgt voor zieke en gezonde kinderen. Ook
voor de vogeltjes: 't kleine vogeltje komt óók weer veilig
„thuis-. Gebruik van „Heer-.
Conclusie: Waarom niet „Here"? Een mooi boekje met royale
illustraties.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Strekking: Godsdienstig: niet een step is 't allermooiste, maar
dit: dat de Heere ons liefheeft. Mensen kunnen je in de steel
laten, maar God niet. Ook opvoedkundig.
Conclusie: Een mooi boekje voor de kleinere jongens en meis,
jes. Goede inhoud.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN FIENEKE EN MARJOLIJN (Lente)
door J. L. Schoolland
Aantal blz. 53; prijs gebonden f 0,90; meisjesboek.
Inhoud: Fieneke van dokter van Dam gaat met haar vrien.
dinnetje, Marjolijn Terborg, logeren bij haar opa. Dokter van
Dam moet nl. met zijn vrouw naar Zwitserland. Wat de
beide vriendinnen daar beleven vertelt dit 4e deeltje van
„Van Fieneke en Marjolijn".
Strekking: De strekking is samen te vatten in één zin: we zijn
altijd, in de lucht, op het water en op het land, in Gods hand,
Conclusie: Het zal wel nodig zijn de andere drie deeltjes er
naast te bezitten, want dit éne laat de verhouding der verschillende personen wel in de mist. Kerkgang en gebed spre.
ken vanzelf; schuldbesef en berouw zijn vaag.
Eindoordeel: matig aanbevolen. ."
BARENDJE GAAT KAMPEREN,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 51; 3e druk; prijs gebonden f 0,90; jongensboek.
Inhoud: Barendje wil graag een week kamperen, maar het benodigde geld ontbreekt. Door allerlei werkjes weet hij toch
het geld bijeen te krijgen. Als natuurvriend geniet hij een
week lang op de heide. De kampweek wordt met kampvuur
besloten. Barendje overwint zichzelf door deze laatste avond
op een ziek vriendje te pagsen.
Strekking: De schrijfster wil kinderen leren eerst aan anderen
te denken en pas later aan zichzelf.
Conclusie: Een leuk en goed verteld jongensboek. Duidelijk
wijzen de ouders van Barendje op het egoïstische in zijn gebedsleven. De figuur van Barendje doet heel sympathiek aan,
Eindoordeel: aanbevolen.
KLAVERTJE VIER, door C. M. v. d. Berg-Akkerman
Aantal blz. 52; prijs gebonden f 0,90; meisjesboek.
Inhoud: Mieke, enigst kind, sluit vriendschap met 3 meisjes
van de tuinder v. d. Lek. Met z'n vieren beleven ze allerlei
leuke momenten. Het hoogtepunt is wanneer Mieke zelf een
broertje krijgt.
Strekking: Geen bepaalde strekking. Het verhaal toont aan,
dat goede vriendschap veel waarde heeft. Gebruik van Here,
Conclusie: Een aardig verhaal voor meisjes van 8-10 jaar.
Godsdienstig is het wat oppervlakkig. De stijl is goed verzorgd.
Eindoordeel: aanbevolen.

BARENDJE EN HET HONGAARTJE,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 51; 3e druk; prijs gecartonneerd f 0,90; jongensboek.
Inhoud: Bij Barendjes thuis komt voor drie maanden een
Hongaars jongetje, Sigmund. Barendje moet wat van hem
verdragen en heeft daar wel strijd mee. Door een onvriendelijke daad van Barendje raakt het Hongaartje verdwaald.
Barendje schrikt en heeft berouw.
Strekking: Barendje moet leren niet alleen om zichzelf te denken, welke les we allen moeten leren; evenwel bestaat deze
les uit meer hoofdstukken dan in dit boekje beschreven
wordt.
Conclusie: Een eenvoudig jongensverhaal. Barendje „kennen- .
we zo langzamerhand wel. Hij heeft zijn gebreken, maar och,
hij is nog zo kwaad niet (sic!) Het boekje heeft niet veel
diepgang.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

BARENDJE MAAKT EEN SCHOOLREISJE,
door C. v. d. Steen-Pijpers
Aantal blz. 50; 4e druk; prijs gebonden f 0,90; jongensboek.
Inhoud: Klein jongetje, voor het eerst naar school, ontvangt
een nieuw schoolpak. Houdt heel erg van vogels. Vindt een
verloren voorwerp (pak) terug. Daartussen beweegt zich het
toneel van het schoolreisje.
Strekking: Onder Gods oog leven wij. Hij ziet alle dingen.
Conclusie: Opvoedkundig en religieus verantwoord.
Eindoordeel: aanbevolen.

BARENDJE EN ANNEMIEKE,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 52; 4e druk; prijs gebonden f 0,90; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Barendje maakt kennis met een nieuw buurmeisje.
Haar vader geeft hem de sleutel van de garage, die Barendje
vergeet door de mooie wandeling met opa, die onverwachts
op bezoek is gekomen. De moeder van Annemieke denkt, dat
Barendje de sleutel gestolen heeft. Dat wordt de oorzaak van
veel verdriet. Alles komt echter gelukkig weer goed en Barendje krijgt een step, waar hij erg naar had verlangd.

TUSSEN HET GELE RIET, door W. G. v. d. Hulst Jr.
Aantal blz. 60; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1,—; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Kees van de sluiswachter mist het Kerstfeest doordat
hij zoekend naar zijn weggelopen konijntje, terechtkomt als
oppas op een ziek meisje in een woonschut. Daar viert hij
met dat zieke meisje Kerstfeest.
Strekking: Al heeft Keesje geen Kerstfeest gevierd zoals de
anderen, toch had hij Kerstfeest gevierd en de Heere heeft
zijn gebed verhoord, het meisje is beter geworden: Ere zij
God. Gebruik van de kerstboom.
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Conclusie: Een aardig boekje voor jonge kinderen, hoewel
de stijl wat grote mens-achtig is. De inhoud is niet diepzinnig
maar in zijn strekking niet slecht.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN EEN WITTE ZUSTER EN EEN KLEIN ZWART
KINDJE, door M. A. M. Renes-Boldingh
Aantal blz. 61; 3e druk; prijs gebonden f 1,—,; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Een zendingszuster in het oerwoud van Suriname
vindt een kindje, dat aan de geesten geofferd is doordat de
moeder bij de geboorte stierf. Niemand wil het verzorgen,
zelfs de christenmoeders niet, uit vrees voor de wraak der
geesten! Toen deed de zuster het zelf.
Strekking: De betekenis van het Woord Gods voor deze
mensen. De betekenis van de zendingsarbeid om dit Woord
te brengen. De roeping van iedere christen deze arbeid met
gebed en gave te steunen.
Conclusie: Een mooie ontroerende zendingsgeschiedenis, dat
veel kinderen graag zullen lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JAN EN JANNEKE IN CANADA, door K. Norel
Aantal blz. 61; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1-,—; illustraties van Jan Lutz; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 j.
Inhoud: Jan en Janneke emigreren met hun ouders naar Canada. Reis per boot en trein duurt lang. Deskundige beschrijving van klimaat en leven in Canada. Per paard naar school,
avontuurlijke ontmoeting met een berin met jong, in wier hol
de kinderen een schuilplaats zochten. Vader uren onder de
sneeuw bedolven.
Strekking: Een winter in de koude bergstreken van WestCanada met alle moeilijkheden en gevaren: kou, sneeuw,
wilde dieren. Godsvertrouwen, ook in moeilijke omstandigheden. Een jongen met fouten en kinderlijk geloof. Gebruik van
Heer,
Conclusie: Een spannend en avontuurlijk boek, erg leerzaam.
Kerstfeest komt er niet in voor.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET KARRETJE, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 61; 6e druk; prijs gecartonneerd f 1,—; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Drie vertellingen bevat dit boekje. Het eerste gaat
over het plagen van een oude zwerver. Meester vertelt dan
een verhaal over het vernielen van een karretje, dat een oude
nachtwaker voor een zieke jongen gemaakt had. Het tweede
gaat over een sterke vader. Zijn zoon hoort andere jongens
zo geweldig over hun vader pochen. Dit kan hij niet doen,
maar dan blijkt bij een brand zijn vader een held te zijn.
Het derde verhaal heeft tot titel: een vreemde match, waarvan de strekking is er aan te denken, dat God de grote
scheidsrechter in het leven is.
Conclusie: De verhalen in dit boekje hebben een goede strekking, zodat dit boekje opvoedkundige waarde heeft. De verhalen zijn boeiend geschreven, zoals we dit van Van de Hulst
gewend zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HANS IN 'T BOS, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 59; Se druk; prijs gebonden f 1,--; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Vier meisjes, op weg naar school, komen in het bos
in contact met een weesjongetje, dat bij een grootmoeder in
huis is. Ze leven heel erg mee wanneer het jongetje ernstig
ziek wordt. Gelukkig wordt hij weer beter. De vriendschap
tussen de kinderen wordt er door verstevigd.
Strekking: Naastenliefde vraagt niet alleen vriendschap, maar
geeft ook gebed voor elkaar. Gebruik van Heer.
Conclusie: Het is een vlot geschreven verhaal, dat voor kinderen van begin tot eind boeiend is. Helaas is het godsdienstig element niet het onze. Daarom lijkt het mij als kerstboekje minder geschikt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

WITTE SNEEUW EN HULST MET RODE BESJES,
door Hetty Drost
meisjesboek.
Aantal blz. 62; prijs gebonden f
Inhoud: Mineke, die al een hele tijd ziek is, krijgt een vriendinnetje, Betsje. Tegen Kerstfeest mag ze voor het eerst weer
buiten. Ze gaan hulst halen voor het Kerstfeest op school.
Dat mag niet en daarom worden ze door de boswachter naar
meneer Hijzing, de eigenaar van het bos, gebracht. Deze is
eerst erg boos. Maar later wordt dat anders. Hij laat sinaasappels, koekjes en hulst naar school brengen. Mineke mag
ook naar het Kerstfeest. Zij en haar vrienden en vriendinnetjes krijgen van hem mooie geschenken.
Strekking: Het boekje heeft weinig godsdienstige strekking.
Wel: bidden in dagen van ziekte, of God ons gezond en sterk
wil maken. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Wel aardig boekje. Meer niet. Voor meisjes tot
10 jaar.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
COR EN CORRY IN HET HOGE NOORDEN,
door K. Norel
Aantal blz. 76; prijs gebonden f 1,10; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Cor en Corry zijn met hun vader en moeder naar het
hoge noorden van Canada verhuisd. Cor weet nog iets van
vóór hun emigratie. Corry niet. Na allerlei ontdekkingen gedaan te hebben, vieren zij hun eerste kerstfeest in Port Radium, waar ze wonen en waar een ieder zich vergaapt aan de
kerstmannen.
Strekking: Het boekje geeft een indruk van de totaal andere
gewoonten en situaties in Canada dan bij ons. Dat loopt uit
op het meer Hollandse kerstfeest, dat in hun gezin gevierd
wordt met vele vriendjes en vriendinnetjes.
Conclusie: Het is dè verdienste van dit boekje dat de nadruk
gelegd wordt op de betekenis van het grootste Geschenk van
Kerstfeest. Niet de soms geweldige cadeaux van de kerstmannen, maar de Heere Jezus, Die ieders hart vraagt. We
kunnen dit boekje:
Eindoordeel: aanbevolen.
MAUP KOMT THUIS, door Aart Grimme.
Aantal blz. 76; prijs gebonden f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Maup, een Oostduits Jodenjongetje, redt na een
overval zijn leven door te vluchten. Hij komt terecht in een
vluchtelingenkamp, waar ook zijn vader vertoeft. Na veel
wederwaardigheden en tegenslagen bereikt hij met zijn vader
Israël. Maar door toedoen van Engelse soldaten, die ook een
rol in het boek spelen, leert hij, dat het echte vaderland boven
bij God in de hemel is.
Strekking: godsdienstig. Het vaderland is niet allereerst het
aardse Israël, maar het Vaderland in de hemel,
Conclusie: Een spannend boek. Goede stijl. Het is goed, dat
onze jongens ook van deze dingen iets weten. Leeftijd: 12—,
14 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
DAGOE, DE KLEINE BOSNEGER, door Anne de Vries
Aantal blz. 76; 3e druk; prijs gebonden f 1,10; jongens- en
meisjesboek; zending.
Inhoud: Een verhaal uit Suriname. Als de kinderen in hun
korjaal van school naar huis varen, treffen ze op de rivier
een bootje met een Indianenkindje aan, dat weggedreven was.
De adat verbiedt de hand uit te strekken naar wat vreemd is.
Maar Dagoe kan niet los komen van het pas op school vertelde verhaal van de barmhartige Samaritaan en brengt het
bootje met het kind erin naar hun dorp. Nu wordt hij uit de
dorpsgemeenschap uitgestoten. In de duisternis brengt hij
met gevaar het bootje over de rivier naar de Meester, waar
de dodelijk verontruste ouders het kind straks in ontvangst
nemen.
Strekking: In Dagoe wordt de kracht van het Evangelie openbaar, dat ook van de vrees voor geesten bevrijdt. De zendingsonderwijzer wordt verblijd door de vrucht op zijn arbeid.
Conclusie: Anne de Vries is een geboren verteller. Hij geeft
ons hier een fijn zendingsverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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De uitmuntende Callenbach-collectie is gereed!
De nieuwe catalogus is op aanvraag gratis verkrijgbaar. Deze verstrekt U
alle gewenste inlichtingen over de bijzonder mooie uitgaven van dit jaar.
W. G. VAN DE HULST TACHTIG JAAR
Deze catalogus draagt een feestelijk karakter ter gelegenheid van de tachtigste
verjaardag van deze gevierde kindervriend en pedagoog.
DE NIEUWE UITVOERING VAN DE KINDERBOEKEN
WERD ALLERWEGE GEWAARDEERD!
Alle banden en omslagen van de nieuwe uitgaven en herdrukken zijn ook dit
jaar van een beschermende vernislaag voorzien.
Gun Uw kinderen en Uzelf de vreugde van boeken die naar inhoud en uitvoering aan de hoogste eisen voldoen. U moet ze zien, dan valt het grote
verschil direct op.

47 nieuwe uitgaven en herdrukken
waarbij een groot aantal uitblinkers.

RUIME KEUS VOOR IEDERE BEURS
Van 25 cent af een rijk geïllustreerd kinderboek.
Van 70 cent af een in stevige, meerkleurige sierband gebonden kinderboek.
Alle nieuwe uitgaven en herdrukken zijn voorzien van een frisse, beschermende vernislaag!
VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

G. F. CALLENBACH N.V.
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NIJKERK

VER VAN ELKANDER,
door Nel Verschoor-v. d. Vlis
Aantal blz. 76; 2e druk; prijs gecartonneerd j` 1,10; jongensen meisjesboek, leeftijd 1 2-14 jaar.
Inhoud: Jan 15 jaar en 12-jarige driftige Mies moeten afscheid
nemen van hun ouders, die voor de missie-arbeid naar Nw.Guinea gaan vertrekken. Zij moeten in het vaderland achterblijven bij pleegouders. Het verzet tegen en de moeilijkheid
van deze scheiding worden zeer breed getekend. Het moet
echter om Jezus' wil.
Strekking: Zendingsliefde en zendingsoffer worden er in beschreven. Godsdienstige strekking zeer aanbevelenswaardig.
Maar dit verhaal, dat een „probleem" behandelt, dat voor
kan komen bij uitzending van zendingsarbeiders, heeft dit
probleem wel heel scherp gesteld:
1. De leeftijd van de 2 kinderen stelt een probleem niet alleen
voor de kinderen die achter moeten blijven, maar ook voor
de ouders zelf, die „alles" achterlaten, omdat ze geen andere
kinderen hebben. Bij een eerste uitzending wordt ook overwogen of een uitzending verantwoord is. 't Geval ligt zo
anders wanneer de kinderen op het zendingsterrein geweest
zijn, er misschien geboren zijn en later moeten achterblijven.
Dr. Goslinga liet zelfs vrouw en kinderen bij zijn laatste uitgaan achter, maar nadrukkelijk was dit tijdelijk bedoeld met
het oog op het g e z i n.
2. De noodzaak van de uitzending in ons boekje wordt nu
geaccentueerd door de overweging dat vader niet alleen predikant is, maar ook bij het onderwijs geweest is en dat moeder vroeger verpleegster is geweest.
3. Vreemd doet aan dat de kinderen, als alles beslist en besloten is, in eens voor het feit gesteld warden. Mogen ouders,
behoren ouders van te voren ook met hun kinderen niet te
s p r eken? Vooral ook als we letten op de verschillende
manieren van reageren van kinderen? Er is verantwoordelijkheid naar alle kanten!
4. Deze kinderen komen bij „beste'', maar toch „wildvreemde" mensen in huis.
5. Al met al is het „geval" wel heel scherp gesteld, waardoor
het verhaal ons sterk toespreekt, maar opvoedkundig er toch
bezwaren blijven.
Conclusie: Vanwege de zending onder de heidenen, waarvoor
geen offer te zwaar moet vallen, kan ik dit boekwerk warm
aanbevelen, ondanks het feit dat het boekwerk voor de kinderen, die voor deze lectuur in aanmerking komen, iets te
gering van omvang is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JOHANNES HUBESI, DE WEGBEREIDER,
door Go Verburg
Aantal blz. 92; prijs gebonden f 1,20; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hubesi, het kafferjongetje, gaat met zijn zusje Phakati op de zendingsschool van de blanken. Hubesi weet langzaam aan het vertrouwen tegenover de zending in zijn kraal
weg te nemen, zodat ook daar een school gebouwd kan worden. Hij is daardoor de wegbereider voor het Evangelie.
Strekking: De schrijfster wil het kind al vertellend de moeilijkheden doen zien, waarmee de zending onder de Kaffers
te kampen heeft. Daarbij wekt het verhaal liefde voor alles
wat in de natuur leeft.
Conclusie: Een aanbevelenswaardig zendingsverhaal, dat
goed geschreven is en zeker door jongens en meisjes met
graagte gelezen zal worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOEN HET CIRCUS KWAM, door Th. Jongejan-de Groot
Aantal blz. 92; prijs gebonden f 1,20; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hans en Diddy komen in contact met Erna, de dochter van de exploitant van het circus.
Strekking: 't Verkeerde komt toch uit. De andersdenkende en
vervreemde moeten we vertellen van de Heere Jezus.
Conclusie: Of het nu wel verstandig is om de kinderen weliswaar niet naar de circusvoorstelling te laten gaan, maar wel
de dieren aldaar te laten bezichtigen? Dat 't verkeerde zonde
is voor God komt onvoldoende naar voren.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

MET DE STRAALJAGER NAAR PRINCENHOF,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 92; prijs gebonden f 1,20; jongensboek.
Inhoud: De meester bereidt met zijn klas een driedaags
schoolreisje voor. Peters vader krijgt in die tijd een ongeluk,
zodat het niet zeker is of Peter mee kan. Als het zover is, is
vader weer ongeveer beter, maar dan krijgt Peter een ongeluk
en kan niet mee. Toch brengt Peter de laatste dag met oom
Willem in de jeep — de straaljager -- nog een bezoek aan
zijn klas op Princenhof.
Strekking: Deze kan het best weergegeven worden met de
spreuk, die met rode letters op een der wanden van Priticenhof te lezen was: „Wees altijd een christen in woord en
daad." Er worden enkele zeer wijze opmerkingen gegeven en
uitgewerkt.
Conclusie: De strekking is hier wel weergegeven. Het is een
spannend vakantieverhaal. Maar wij vragen ons toch af:
wat bedoelt de schrijfster met „christen in woord en daad"?
Bijbels gezien is het geheel zeer oppervlakkig. Zo lezen we
b.v. van Peters aanvankelijk egoïsme. Hij vertelt dit aan
vader, maar hij doet niets om het goed te maken. Daarom
moeten we neigen naar:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ZON ACHTER DE WOLKEN, door Jeanne Marie
Aantal blz. 108; prijs gebonden f 1,35; meisjesboek.
Inhoud: De moeilijke strijd van Lizelot Leijdecker, een 14jarig meisje, dat een jaar studie moet opofferen, daar haar
moeder moet kuren en zij de huishouding moet doen. Dat
kost haar eerst wel wat strijd. Toch komt alles goed, doordat zij met haar kunstzinnige aanleg, uit het Elisabeth Frescofonds voldoende geld zal krijgen om te gaan studeren aan een
kunstacademie.
Strekking: De strekking is allereerst pedagogisch-psychologisch. Ook wel enigszins godsdienstig. „Gods zon verdrijft
de wolken." Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boek voor de grotere meisjes (14 jaar
en ouder). Jammer dat een paar keer „Heer" gebruikt wordt.
Eindoordeel: aanbevolen.
ER OP OF ER ONDER, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 105; 10e druk; prijs gecartonneerd f 1,35; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Joost, een jongen van 14 jaar, maakt de inneming
van Den Briel mee. Vader was gevlucht voor de Inquisitie
en keert op de vloot der Watergeuzen in zijn gezin terug.
Joost redt koster Jan uit de handen van wraakgierige Geuzen, maar God straft de verrader. Als de Spekken onder
Bossu de stad veroveren willen, hakt Joost z'n baas, Rochus
Meeuwsz., de sluisdeur stuk. Brielle blijft voor Oranje bewaard.
Strekking: Een beroemd stukje Vad. Gesch., levend gemaakt
door het verhaal van Joost en z'n baas en de valse koster
Jan. „Hebt uw vijanden lief", leert Joost in praktijk brengen,
al voelt hij zich beschaamd tegenover de barse Geuzen.
Godsvertrouwen in de bangste tijd. Gebruik van Heer (een
enkele keer).
Conclusie: Een boeiend boek, dat onze jongens zullen verslinden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DRIE WITTE WACHTERS, door M. Kapitein
Aantal blz. 107; prijs gecartonneerd f 1,35; jongensboek.
Inhoud: Een tuinman bij baron Dubbeldam wordt er van verdacht, dat hij op het kasteel gestolen heeft. Wat een verdriet
voor dit gezin. Gelukkig komt na spannende dagen de waarheid aan het licht en blijkt hij volkomen onschuldig te zijn.
De schuldige wordt gearresteerd.
Conclusie: Dit boekje zal door de jongens graag gelezen worden. Het verhaal is spannend beschreven en de godsdienstige
strekking is goed. Het heeft opvoedkundige waarde, zodat
we het graag aanbevelen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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JAN HARING OP DE GEUZENVLOOT, door K. Norel.
Aantal blz. 108; prijs gecartonneerd f 1,35; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de spannende strijd tussen
Watergeuzen en Spanjaarden. Een Enkhuizer jongen neemt
dienst op de Geuzenvloot. Wat een avonturen beleeft hij en
wat een spanningen moesten ook in die dagen in de gezinnen
verwerkt worden. Deze jongen vindt de dood in een beslissende slag.
Conclusie: Voor de vrijheid in die dagen is hard gevochten.
Er hing zoveel van af, want de ware dienst des Heeren was
in het geding. Graag zullen de jongens dit spannende verhaal
lezen. Belangrijk is het, dat er nadruk op gelegd wordt, dat
we alleen in het geloof goed kunnen sterven. Dit is wel wat
vlak uitgewerkt.
Eindoordeel: aanbevolen.

ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 90; 13e druk; prijs gebonden f 155; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje logeert bij haar oom en haar erg deftige tante, omdat haar moeder ziek is geworden. Ze wordt
een zonneschijn voor heel de omgeving door haar speelse
dartelheid. Ze weet tenslotte ook haar deftige tante aan te
steken.
Strekking: Zielkundig, opvoedkundig. Goede stijl. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een leuk boekje, dat vooral de meisjes van 10
jaar en ouder graag zullen lezen. Jammer is het gebruik van
Heer. Daarom een dubbel eindoordeel: naar de inhoud: aanbevolen. Wegens gebruik van Heer: niet aanbevolen.
Eindoordeel: zie hierboven.
ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUFFROUW,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 92; 4e druk; prijs gecartonneerd f 1,55; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje krijgt in het ziekenhuis een bed naast
dat van een oude juffrouw. Tussen deze twee ontstaat een
band van vriendschap. De oude juffrouw vertelt van haar
leven, maar ook van het leed dat aanstaande is. Zij zal van
haar huisje en van haar geit afstand moeten doen. Door Rozemarijntjes optreden als bemiddelaarster wordt voor de oude
juffrouw het dreigende afgewend en behoudt zij haar woning
en haar Nienke.
Strekking: Een prettige figuur. Achter een schijnbaar lichtzinnige houding schuilt een medelijdend hart en openbaart
zich een naastenliefde, die eigen leed op de achtergrond doet
belanden. Dit naar taal en stijl voorbeeldige boekje heeft in
verschillende opzichten een gunstige strekking. Gebruik van
Heer één keer.
Conclusie: Een boekje, aangenaam om te lezen. Menig meisje
zal van de inhoud smullen. Het stille weldoen van Rozemarijntje kan een snaar in het kinderhart doen trillen bij het
leed van anderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

GEROOFD VAN HET EILAND, door Cor Bruijn.
Aantal blz. 124; prijs gebonden f 1,75; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Nils Eira en zijn kinderen Klemet, Ole en Karen
maken de 2e wereldoorlog mee in Noorwegen. De Duitsers
worden teruggedrongen en verbranden onderweg alles om
voor de optrekkende Russen niets achter te laten. Klemet en
Ole worden gevangen en meegenomen. Nils en zijn dochtertje
Karen hebben zich verscholen. Hoe 't verder met de jongens
gaat is te lezen in het tweede deel: „De vlucht naar Kautokeine".
Strekking: De verschrikking van de oorlog, alle moeiten en
zorgen in zo'n tijd, worden ons beschreven als een straf op
de zonde. Almen Attje (de Hemelse Vader) alleen kan uitkomst geven. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed boek, dat ons ook iets leert over het
leven en de gewoonten van de "mensen bij de Noorse fjorden.
Geen ,,kerstboek".
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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WILLEM WYCHERTS, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 140; prijs gecartonneerd f 1,85; jongensboek.
Inhoud: Een boek uit de tijd van de Spaanse overheersing.
Willem doet mee in het wat we nu zouden noemen ondergrondse werk. Daarom moet hij Alkmaar uit. Hij komt in
dienst bij een Geuzenaanvoerder, de Mentheda, en maakt
zich in deze positie zeer verdienstelijk voor de goede zaak.
Hij weet zelfs zijn vader uit de gevangenis te bevrijden.
Conclusie: Dit boeiende verhaal zullen de jongens graag
lezen. Mooi is het gedeelte, waarin de naastenliefde sterk
naar voren komt, waar Willem voor pleit, als Barend „schele
Ebben" wil doden, die de vijand helpt. Hoe moeilijk is het
geweest in die tijd om van de vreemde dwingelandij verlost
te worden, maar God de Heere heeft ons land bevrijd. Het
is nuttig, als we ook aan deze strijd herinnerd worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET GEHEIM VAN DE GOUDEN SLEUTEL,
door M. A. M. van Renes-Boldingh.
Aantal blz. 156; prijs gebonden f 2,10; jongensboek.
Inhoud: Duco, een adellijk kind, is te vondeling gelegd door
zigeuners. Heer Adelbrecht van het kasteel Leeuwenburg,
zorgt met zijn moeder voor Duco's opvoeding. Als de jongen
groot is, gaat hij zoeken naar het gouden sleuteltje, dat past
op een gouden sieraad, op hem gevonden bij zijn komst op
het kasteel. De oude minstreel Hielco heeft het gekregen van
een kluizenaar, die woonde dicht bij de burcht van Duco's
ouders.
Strekking: Duco is bovenal een kind van het hemelrijk. Een
verhaal uit de middeleeuwen. Geschiedkundig (kruistochten).
Conclusie: Aardig spannend verhaal. Geheimzinnig, romantisch.
Eindoordeel: aanbevolen.

HERRIE-LET, door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 153; 6e druk; prijs gecartonneerd f 2,10; meisjesboek.
Inhoud: Let zit in de 3e klas van de H.B.S. Ze hebben een
leuk clubje van vier. Henriët wil niet met Let te maken hebben, omdat haar vader maar timmerman is. Roelie, wier vader
Kamerlid is en Door, dochter van een graanhandelaar, zijn,
evenals Jo, dol op de leuke, geestige Jet. Ze halen samen
heel wat dolle, onschuldige streken uit. Dan moet Jet een
baan zoeken, omdat haar vader niet meer werken mag. De
club valt uit elkaar.
Strekking: Op school een leraar plagen, die geen orde houden kan, terwijl je bij een ander niet durft, is laf. Ieder gezin
heeft zijn moeiten, ook al lijkt dat niet zo. Als je op een
moeilijke plaats komt, weet, dat God je er neerzet.
Conclusie: Een bijzonder goed geschreven boek, geestig,
waar 15-jarigen van zullen genieten.
Eindoordeel: aanbevolen.
GREETJE-MARGRIET, door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 174; 4e druk; prijs gebonden f 2,25; meisjesboek.
Inhoud: Greetjes ouders zijn op Nieuw-Guinea. Na een tijdje
bij haar grootouders geweest te zijn, komt Greetje in het
gezin van tandarts Stenfert. Daar is ze een zonnetje in huis.
We maken haar ook mee onder haar klassegenootjes op de
Ulo, zien haar hartelijkheid voor Michieltje, de jonge glazenwasser en haar verantwoordelijkheidsbesef voor Eva Charleford. Tenslotte gaan de meisjes onder leiding van een lerares
kamperen, waarbij ze een paar angstige avonturen beleven.
Strekking: De strekking vinden we uitgedrukt in de woorden
van Coen, Greetjes oudere broer, de jonge zeeman: „Wees
een margriet met een wijd open hart, dat gekeerd is naar het
Licht." Dat kost Greetje meermalen strijd en daarbij kan het
gebed niet worden gemist.
Conclusie: Een blij en geestig boek over een eenvoudig, •har,
telijk en bijzonder sympathiek meisje. Het christelijke ligt er
niet dik op, maar het boek heeft een goede ernstige ondertoon. Met bijzonder veel genoegen gelezen. Ik wilde wel, dat
we veel van zulke Greetjes hadden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

ANNEWIEKE, door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 202; 3e druk; prijs gebonden f 2,75; meisjesboek.
Inhoud: Annewieke is de dochter van een hoofdonderwijzer.
't Gezinsleven is er goed, heel anders dan dat, waarin Agaath,
haar nicht, leeft. Deze twee kunnen niet met elkaar overweg.
Dit geeft conflicten. En het wordt wel erg moeilijk deze
Agaath mee te nemen naar de Veluwe. En nog wel veertien
dagen. Ook hier zijn er „strubbelingen-. Een windhoos ver-

gezeld van onweer maakt diepe indruk op beiden, zodat ze
„goed- op elkaar worden.
Strekking: Geld en goed maken niemand gelukkig, maar liefde
tot elkaar, bovenal liefde tot God.
Conclusie: Dit boek zal zeer zeker door meisjes van 15 jaar
en ouder verslonden worden. De schrijfster weet onderhoudend te vertellen over de meest alledaagse dingen. Meer voor
de oudere meisjes dan zondagsschoolmeisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven van N.V. W. D.Meinema te Delft
HET KERSTFEEST VAN DE RIJNSCHIPPER,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 20; 3e druk; prijs in slappe omslag 30 cent; jongensboek.
Inhoud: Schipper Jan Blaak lijdt gebrek met zijn vrouw en
zoon. Hij wil echter niet voor de Spanjaarden varen om meer
geld te krijgen en als hij toch in hun dienst treedt, doet hij
dat om z'n kostbare lading in handen van Frederik Hendrik
te spelen.
Strekking: Een verhaal uit de 80-jarige oorlog, dat aan de
turfschipper van Breda doet denken. In vertrouwen op de
Heere kan men het moeilijkste werk verrichten.
Conclusie: Een stukje spannend vertelde vaderlandse geschiedenis, dat ieder goed doet. Voor wat oudere jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN HOLLANDS MEISJE IN EEN ZWITSERS DORP,
door H. Christina Koster.
Aantal blz. 23; 6e druk; prijs in slappe omslag 35 cent; meisjesboek.
Inhoud: Een Hollands meisje moet voor herstel van gezondheid naar een Zwitsers sanatorium. Daar weet ze zich wonderlijk goed aan te passen, hoewel ze haar moedertaal weinig
hoort spreken. In het sanatorium viert ze Kerstfeest. In de
Pinkstervakantie komt ze thuis.
Strekking: Het Evangelie is voor alle volken.
Conclusie: Een aardig verhaal. De stijl is hier en daar wat
zwak. Toch kan het als kerstboekje nog wel gebruikt worden.
Eindoordeel: aanbevolen.
De WEDSTRIJD, door J. Schoute.
Aantal blz. 32; prijs in slappe omslag 45 cent; jongensboek.
Inhoud: De eerzucht brengt Floor in grote moeite. Er is een
tekenwedstrijd van de krant. Floor is bang, dat zijn zieke
vriendje Frits de eerste prijs zal winnen. Hij hoopt maar, dat
Frits te ziek zal zijn om mee te doen. Hij stuurt stilletjes een
prachtige tekening in van zijn broer, de tekenaar, en krijgt de
eerste prijs. Dan spreekt zijn geweten. Hij bekent zijn kwaad.
Frits krijgt de meccanodoos en de jongens worden goede
vrienden.
Strekking: Die zijn zonden belijdt en laat zal barmhartigheid
verkrijgen.
Conclusie: Een geschikt verhaaltje voor jongens van 10-12
jaar. Het heeft opvoedkundige waarde en legt de nadruk op
de zegen van een gerust geweten.
Eindoordeel: aanbevolen.

SJANTI, HET BEDELMEISJE, door M. C. Capelle.
Aantal blz. 32; prijs in slappe omslag 45 cent; meisjesboek.
Inhoud: Na de dood van haar ouders komt Sjanti bij een oom
in huis, die niet goed voor haar is. Zij heeft twaalf vingers,
oom denkt dat zij de oorzaak is van allerlei ziekten in zijn
huis. Zij wordt opgenomen door een oude vrouw, een christin, die haar in een zendingshuis brengt. Ook hier heeft zij
het eerst niet gemakkelijk, maar na een operatie van haar
handen komt alles goed.
Conclusie: Dit is een mooi boekje voor de kleinen, dat een
goede strekking heeft. Het brengt ook in contact met het
zendingswerk en het is goed, dat de kinderen hiervan iets
weten wat de praktijk aangaat. Heel kinderlijk beschreven,
zal het zeker boeien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE DRIE VAN DE BOERDERIJ, door Joop Naerebout.
Aantal blz. 30; prijs in slappe omslag 50 cent; jongensboek.
Inhoud: Het gaat hoofdzakelijk om Kees, de oudste van de
drie. De nieuwe juf komt op visite op de boerderij. Omdat
Kees geen enkele onvoldoende heeft mag hij in de zomervakantie bij zijn grootouders logeren, maar op reis erheen
krijgt hij op het perron een ongelukje door ongehoorzaamheid.
Strekking: Liefde tot het dier. Je best doen op school. Gehoorzamen aan de voorschriften van je ouders.
Conclusie: Een vlot verhaaltje. Wel religieus, maar wat oppervlakkig. „Want de Here Jezus wilde sterven voor de verkeerde dingen van de mensen van de wereld." Deze regel typeert de instelling.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TINEKE BEDENKT EEN PLANNETJE,
door Frits Mobach.
Aantal blz. 31; prijs in slappe omslag 50 cent; meisjesboek.
Inhoud: Tineke, het enige dochtertje in een welgesteld gezin,
is op zekere woensdagmiddag boos, omdat Toosje, haar
vriendinnetje, niet bij haar komt. Haar boosheid verdwijnt
geheel, als ze mag meerijden met de auto van de groenteboer.
Zo komt zij in aanraking met de arme Maaike, die in tegenstelling met haar zelf, tevreden is in'haar armoede. De kennismaking van de meisjes wordt voortgezet, wat tot aangename gevolgen voor Maaike en haar ouders lijdt.
Strekking: Een eenvoudig kinderverhaal, van hetwelk m.i.
de strekking is, dat waar de Here Jezus de armen in gunst
wil gedenken, ook wij ons van hen niet mogen afkeren en dat
wij dit zonder enig eigenbelang in praktijk moeten brengen.
Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Om de inhoud van het verhaal en de strekking
moet ik het aanbevelen. Maar het gebruik van de kerstboom
had achterwege moeten blijven. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET GEHEIMPJE VAN DE DOKTER,
door A. van Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal blz. 32; prijs in slappe omslag 50 cent; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Als Peter mazelen heeft, mogen er geen kinderen bij
hem op bezoek komen. Hij krijgt een jong hondje van de
dokter. Als hij weer beter is, gaan ze op een dag bramen
zoeken en vallen de kinderen in het bos in slaap. Na angstig
zoeken warden zij gevonden.
Conclusie: Het is moeilijk voor de kleinen een kerstboekje te
schrijven, waarin een godsdienstige strekking zit. Toch geven
we het liefst aan onze kinderen na de Kerstfeestviering zo'n
boekje. Dit boekje heeft zo'n strekking niet. Het is wel aardig
geschreven, als zodanig is het wel bruikbaar, maar liever
hebben we voor het genoemde doel andere boekjes.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE VROLIJKE TREKKERS, door H. Hoogeveen.
Aantal blz. 40; prijs in slappe omslag 55 cent; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Kees en Greetje trekken er per autoped op uit. Gaan
verder dan ze van moeder mogen. In het bos een dreigend
gevaar van een wild zwijn. Ze vluchten op een brandtoren.
In deze omstandigheden bidden ze om uitkomst. Ze worden
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door beide vaders gevonden, die hen uit de benarde toestand
redden.
Strekking: Kinderen, die zich niet houden aan moeders waarschuwing, komen vaak in moeilijkheden. Het geweten spreekt
hier nog en drijft uit tot het kinderlijk gebed.
Conclusie: Goed bruikbaar voor onze Z.S.
Eindoordeel: aanbevolen.
LIESJE EN TINEKE, door A. van Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal blz. 39; prijs in slappe omslag 55 cent; meisjesboek.
Inhoud: Tineke komt met tante Nel bij Liesje logeren. De
beide meisjes zien buiten een man met een aapje. Ze verdwalen door Liesjes schuld. In de speeltuin valt Tineke een
gat in haar hoofd. Tante Nel gaat alleen naar huis, want
Tineke moet bij Liesjes moeder op bed blijven. Als tante Nel
Tineke weer komt halen, houdt Liesje zich ziek, dan hoeft ze
niet naar school als tante Nel komt. Het kwaad komt uit en
Liesje heeft berouw.
Strekking: We mogen niet jokken. Dat maakt ons niet alleen
onrustig, maar het is een groot kwaad voor God. We moeten onze verkeerde daden, zoveel we kunnen, weer goed
maken.
Conclusie: Een niet onaardig verhaaltje voor onze kleintjes.
Geen schokkende gebeurtenissen, maar passend voor de leeftijd van ongeveer 6- à 7-jarige kinderen, die het wel lezen
zullen.
Eindoordeel: aanbevolen.
WAAR BLIJFT POL?, door L. Huizinga
Aantal blz. 40; prijs in slappe omslag 60 cent; jongensboek.
Inhoud: Jan Koster vindt een hondje, dat van Marga, het
dochtertje van de notaris blijkt te zijn. Met behulp van dit
dier weet hij een inbreker te grijpen. Jan is daardoor de held
van het dorp geworden. Toch klaagt zijn geweten hem aan,
omdat hij dat hondje van Marga stilletjes houdt, hoewel hij
weet dat het van haar is. Eerlijk bekent hij zijn zonden en
brengt hij het hondje bij de notaris terug.
Strekking: Eigenlijk in één zin te vermelden: De mens ziet
aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Gebruik van Here.
Conclusie: Godsdienstig en psychologisch een zeer goed boekje. Fijn tekent de schrijfster hoe Jan zichzelf beschuldigt en
zich niet beter vindt dan de inbreker. Werkelijk een boekje,
dat voor onze Z.S. uitstekend geschikt is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE REIS VAN KEES EN LUUTJE, door Jeanette v Beilen
Aantal blz. 40; prijs in slappe omslag 60 cent; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Kees en Luutje mogen met, oom Teun op reis naar
Alkmaar. Ze zien de kaasmarkt en gaan ook nog met „Bello"
naar zee. Kees koopt voor moeder een mooi zakdoekje. Hij
verliest het. Gelukkig komt het later weer terecht.
Strekking: God, de Heere, gaat ook over de kleine dingen.
Conclusie: Een simpel boekje, maar kinderen van 6 en 7 jaar
zullen 't zeker graag lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET VAT MET DE RODE RAND,
door Wieland Wouters.
Aantal blz. 46; 3e druk; prijs gebonden f 0,80; jongensboek.
Inhoud: Wim Daalder en Dries Berends hebben ruzie. Deze
ruzie loopt nog hoger wanneer Wim Daalder Dries en diens
vader uitscheldt voor dief. Door een verstandige aanpak van
Daalder en Berends komt alles tenslotte weer goed. Berends
wordt dan chauffeur bij Daalder.
Strekking: De schrijver tekent hoe jaloersheid tot allerlei zonden leiden kan, maar geeft ook goed aan hoe deze bestreden
dient te worden.
Conclusie: In pedagogisch opzicht een goed boekje. Het godsdienstig element had wel iets beter tot zijn recht kunnen komen. Overigens een vlot geschreven verhaal.
Eindoordeel: aanbevolen.
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TOEN GO BIJ OOM EN TANTE WAS,
door J. H. Huisman-Schipper.
Aantal blz. 46; prijs gecartonneerd f 0,80; meisjesboek.
Inhoud: Terwijl haar vader in Indonesië is, heeft Go haar
thuis bij een oom. Maar met haar nichtje wil het niet erg
vlotten. Ze zit Go geregeld dwars. Wanneer Go weer met
haar vader teruggegaan is, gevoelt Annie, dat ze heel niet
goed gedaan heeft.
Conclusie: In dit boekje wordt wel erg met het zwart-wit
schema gewerkt. Go past goed op, maar wat Annie doet is
heel verkeerd. In het leven ziet het er meestal wel wat anders
uit. De ouders van Annie willen het gezin op christelijke
wijze leiden. Het is een tamelijk tam verhaaltje, maar toch
wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
ZILVERVOSJE, door Rie Smaal-Meeldijk
Aantal blz. 94 (pocketboek); prijs gecartonneerd f 0,80; meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: July en haar broer Job maken een koude winter mee,
vlak na de oorlog. Ze doet lelijke dingen: eerst een koekje
stelen, later geld uit moeders huishoudbeurs stelen om bij haar
vriendinnen de indruk te maken, dat ze óák zakgeld krijgt.
Haar geweten spreekt, zelfs nog, als ze geregeld wat geld,
dat ze verdient, in moeders portemonnaie stopt. Eindelijk belijdt ze haar zonde aan God en (56k aan moeder.
Strekking: Het boze maakt je hart onrustig. Juul leert haar
zonde belijden en bestrijden.
Conclusie: Een heel goed boekje voor grotere meisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN KOOS EN TIES EN PEER'S VERLIES,
door A. Hartingsveldt.
Aantal blz. 45; 4e druk; prijs gebonden f 0,80; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: De broertjes Koos en Ties moeten voor moeder soep
brengen naar een ziek nichtje. Onderweg vinden ze een portemonnaie met f 3,67. Ze gaan hem naar de burgemeester
brengen, maar die snauwt ze af. Dan verstoppen ze hem. Ze
kopen voor het geld een zakmes en een padvindersfluit. De
portemonnaie blijkt van de arme mandenmaker Peer te zijn.
Tenslotte vertellen ze alles eerlijk aan hun ouders en komt
alles goed.
Strekking: Godsdienstig: zonde belijden niet alleen tegenover
mensen, maar bovenal tegenover de Heere. Opvoedkundig.
Conclusie: Het thema is wel wat afgezaagd: het vinden van
een portemonnaie, de strijd tussen houden en afgeven en tenslotte toch alles eerlijk vertellen. Toch wel een aardig boekje
voor kleinere jongens en meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
DIKKIE HEEFT VAKANTIE, door N. A. C. Wissel.
Aantal blz. 44; 2e druk; prijs gecartonneerd f 0,90; jongensboek.
Inhoud: Dikkie mag met vakantie naar oom Han en tante
Jannie. Hij beleeft zo het een en ander, raakt verdwaald als
hij een hondje uit een benarde positie heeft gered en wordt
weer gevonden. Al met al een plezierige vakantie.
Strekking: De Heere ziet ons overal en Hij is het, Die ons
overal kan bewaren.
Conclusie: Een eenvoudig kinderverhaal, goed verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
DOM FIKJE, door Liesbeth Lems.
Aantal blz. 46; prijs gecartonneerd f 0,90; jongensboek.
Inhoud: Fik is een domme hond, en vader had hem al lang
van de boerderij willen wegdoen. Echter, wanneer onder
kerktijd de kloek met kuikens gevaar loopt en niemand aanwezig is om te helpen, blijkt Fik een verstandige hond te zijn,
die de beestjes beschermt. Voortaan heet hij geen „Domme
Fik" meer.
Strekking: Het boekje wil leren, dat dieren soms verstandiger
en trouwer zijn, dan we wel denken. De liefde tot het dier
wordt in dit boekje opgescherpt.
Conclusie: Een aardig boekje voor onze kleinsten. Het kin-

dergebed om de eenvoudigste dingen is niet gekunsteld, maar
echt, naar het leven.
Eindoordeel: aanbevolen.
BANGE DAGEN, door Gerda van Eijsden.
Aantal blz. 53; prijs gebonden f 1,—; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Henk de Bruin heeft zijn vader verloren door de répressaillemaatregelen van de Duitsers. Hij lijdt met zijn moeder, zusje en broertje honger; daarom gaan ze in de hongerwinter een tocht naar Friesland maken. Veel maken ze onder
weg mee, vaar er uitkomst komt.
Strekking: Herinnering aan het lijden in de oorlogsjaren en
de zorg van een moeder voor haar kinderen en van een
jongen ten opzichte van zijn broertje. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een treffend boek, dat ook onze kinderen ontroeren zal en dankbaar moet stemmen voor de voorrechten,
die we thans weer hebben. Helaas wordt na vele malen
Heere, toch ook enkele keren Heer gebruikt. Jammer!
Eindoordeel: aanbevolen.
HET KLEINE HOEKJE, door Annie Vreeland.
Aantal blz. 61; 2e druk; prijs gebonden f 1,—; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: De familie Harms is veel te eng behuisd. Vader
schrijft ten einde raad aan de koningin. Haar antwoord getuigt van meeleven, maar ze kan ook ,niet direct helpen.
Langs wonderlijke weg komt de oplossing als een gave van
God, die altijd helpen kan.
Strekking: Weinig met vrede is beter dan veel zonder tevredenheid! We moeten als kaarsjes zijn ter ere van de Heere
Jezus; dat kan anderen ten zegen zijn.
Conclusie: Een boekje, dat op ontroerende wijze het moderne
leven met huizengebrek en huwelijksproblemen aan de orde
stelt. Het materieel en geestelijk happy end is haast al te
mooi!
Eindoordeel: aanbevolen.
DONKERE DAGEN IN 'T VEENLAND,
door Jan van Groningen.
Aantal blz. 61; 4e druk; prijs gebonden f 1,—; jongensboek.
Inhoud: Ate die zijn moeder verloren heeft, botst met de
huishoudster, maar weet tenslotte zichzelf te corrigeren.
Daarna komt er uitkomst.
Strekking: In biddend gehoorzamen zal men tenslotte zichzelf
mogen overwinnen.
Conclusie: In elk opzicht voortreffelijk geschreven, qua
christelijke inhoud geheel verantwoord, Komt geen kerstfeestviering in voor.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARIJKE, door Jeanette van Beilen.
Aantal blz. 61; prijs gecartonneerd f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Marijke verdwaalt in het bos, bij het bosbessen plukken. Mijnheer Anton vindt haar, doornat en met een bloedend
been. De boswachter brengt haar thuis. Marijke krijgt van
moeder een mooie pop, die ze later aan Honka geeft, het
eenzame Hongaarse meisje. Riteke geeft Honka haar serviesje
en juffrouw Kroon geeft haar hondje. Marijke, Riteke en
Honka worden vriendinnen.
Strekking: God zorgt voor ons, als we in angst en moeite zijn.
We moeten een offer kunnen brengen voor hen, die zoveel
missen moeten. Er is vaak zoveel vreugde bij het gelukkig
maken van anderen.
Conclusie: Een prettig leesbaar boekje voor onze jongere
meisjes. De schrijfster zorgt wel voor zoveel afwisseling, dat
de meisjes het met genoegen zullen lezen. Het past in het
christelijk gezin.
Eindoordeel: aanbevolen.
DAT HEEFT DE WIND GEDAAN,
door T. v. d. Roest-Kleinmeyer.
Aantal blz. 62; prijs gecartonneerd f 1,10; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar.
Inhoud: Janneke en haar jonger broertje Bartje en het buur-

jongetje Chieltje geraken een hele nacht zoek in een in aanbouw zijnde woning. Ze lijden daar veel kou en angst. De
wind had de deur dichtgeklapt. De volgende morgen worden
ze door een werkman Drikus gevonden. 0, wat een blijdschap
bij de ouders!
Strekking: In nood moet men de uitkomst van God verwachten. Hem zoeken in 't gebed. Ook wordt éven in het verhaal
het zondebegrip op kinderlijke wijze 'aangeroerd! Inderdaad,
graag wat positiever.
Conclusie: Het is aan te bevelen, dit kinderlijk verhaal voor
betrekkelijk jonge kindertjes. Hoewel de druk en de toon
voor 6-jarigen nog wel wat moeilijk is. Dan zijn de verhalen
voor „onze kleintjes" van de bekende auteur v. d. Hulst toch
veel verkieslijker.
Eindoordeel: aanbevolen.
FRANSJE IS DOL OP AUTO'S, door Wijnand Jakobs.
Aantal blz. 62; prijs gecartonneerd f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Een jongetje, dol op auto's, komt in aanraking met
een blinde jongen. Vriendschap daarmee. De blinde jongen
geeft hem nu zijn eigen speelgoedauto van vroeger, nadat
Fransje verdwaald is geweest.
Strekking: Waarachtige naastenliefde door elkander op Jezus
Christus te wijzen.
Conclusie: Opvoedkundig fijn geschreven verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARGJE WIL EEN FIETS, door G. Mulder.
Aantal blz. 77; 7e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Margje moet als dienstbode op een boerderij allerlei
werk verrichten. Al doet ze dit met genoegen, toch is er iets
wat haar hindert. Op het bedrijf heeft ieder een fiets. Zij
alleen niet. Haar ouders vinden haar nog jong genoeg en andere dingen gaan voor. Wanneer Margje ten slotte op eigen
houtje een rijwiel koopt, brengt deze daad voor haar veel
verdriet. Dit brengt haar tenslotte tot onderwerping aan de
ouders.
Strekking: De inhoud van dit boekje zal een jeugdige dikwijls ouderwets aandoen. Zulk een gehoorzaamheid en onderwerping aan het gezag der ouders doet toch weldadig aan.
Hier rust de leiding van het kind bij de ouders, die hoewel
schijnbaar hard, toch met liefde over het stoffelijk en geestelijk welzijn der kinderen waken.
Conclusie: Een boekje vol lering, waarin het verzaken van
eerbied voor en ongehoorzaamheid aan de ouders met moeite
en verdriet warden bezocht. Een kind, dat met opmerkzaamheid en aandacht dit boekje leest, zal nadenken over en vergelijken met zichzelf.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
WOONWAGENS IN HET DORP, door J. J. Frinsel.
Aantal blz. 73; 3e druk; prijs gebonden f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Enkele woonwagens blijven na de kermis in het dorp.
Peter woont met z'n oom in één der wagens. Die oom is
vaak dronken en moet enkele maanden in de gevangenis wegens diefstal. Peter wordt door „Malle japie" in huis genomen en leert van deze dat „de Here Jezus op aarde kwam
om zondige mensen zalig te maken" en dat Hij bad voor hen,
die Hem bespotten.
Strekking: Hebt uw vijanden lief. Mensen met klein verstand
kunnen grote liefde voor de Heere hebben. Kinderen moeten
niet optreden als rechercheurs!
Conclusie: Hier en daar wat onwaarschijnlijk. Goede evangelische strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VOOR TWEE KWARTJES, MARIJKE?,
door Jenny Slegers-Kwakkel.
Aantal blz. 70; prijs gebonden f 1,15; meisjesboek.
Inhoud: Belevenissen van Marijke en haar vriendinnetje Hilda. Met vader, moeder en broertje viert Marijke een blij
Kerstfeest, want er is in 't gezin een nieuw broertje geboren.
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meinema's

jeugdboeken

Boeken met gezonde spanning; boeken die een bijzondere plaats
in het kinderhart veroveren. Lievelingsboeken! Ja, dát zijn 't!
U geeft uw kinderen toch liever een glas vruchtesap dan een
kommetje suikerwater? Dan moet u ze ook boeken geven die een
verkwikking voor hun geest zijn. Waarin bovendien de glans
van het christelijk leven niet wordt weggevaagd.
De nieuwe titels zijn alle ,,ráák"! Alleen uitblinkers kwamen in
aanmerking om herdrukt te worden. Het kinder-oog en kinderhart zijn verrukt over de originele bandontwerpen in verrassende kleurcombinaties.
Gun de jeugd het genot zulke boeken te bezitten. Snuffel daarom
vrij in onze catalogus die op aanvraag gratis toegezonden wordt.
Bekijk ook het prospectus van de BLOESEM-pockets en de
MEI-pockets dat in de catalogus zit. Twee goedkope series
pockets in dure omslagen.
Maar... bestelt u niet op 't nippertje?! De prijzen zijn zeer laag,
zodat een „aanval" op onze voorraad te verwachten is.
U kunt terecht bij uw boekhandel en desgewenst ook bij de uitgever: W. D. Meinema N.V., Hippolytusbuurt 4, Delft.

boeken om van na te genieten
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Strekking: Opvoedkundig, godsdienstig.
Conclusie: Een goed boekje voor onze meisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE PRIJS VAN KARELTJE BRINK,
door A. van Hartingsveldt.
Aantal blz. 94; prijs gebonden f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Kareltje Brink krijgt de eerste prijs op school, omdat
hij het meest vooruitgegaan is. Die misgunt Gert hem. Hij is
veel - groter en sterker. Zijn jaloezie brengt hem tot lelijke
dingen tegen Kareltje. Op een gemene manier maakt hij Kareltje diens prijs, een boek, afhandig. Na een ongeluk van
Kareltje komt Gert tot inkeer en krijgt berouw over zijn daden
en tracht het goed te maken.
Strekking: We krijgen een indruk van wat er zoal in een
kinderziel kan omgaan, hoe benauwd de zonde kan maken als
haar gevolgen niet uitblijven en hoe goed het is het kwaad
te belijden. Gebruik van Heer en Here.
Conclusie: Een aardig boek waarin spanning zit. De vraag
is nog: kwam Gerts berouw uit angst voor de gevolgen van
zijn slecht gedrag of omdat hij met zijn kwaad de Heere beledigd had? Het lijkt wel iets op het eerste. Zeer jammer is
het gebruik van het woord „Heer", al komt Heere ook verschillende malen voor. Daarom alleen maar:
Eindoordeel: aanbevolen.

DE SCHARENSLIJPER VAN SCHELLINGWOUDE,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 78; prijs gebonden f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Met behulp van een scharenslijperskar zoekt Tijs
Heicoop zijn ontvoerde vrouw en dochter, geeft bekendheid
aan de hagepreken die gehouden zullen worden en verspreidt
boekjes met catechismus en psalmen.
Strekking: Episode uit de tijd van de Hagepreken.
Conclusie: Goed wat betreft de historie van kerk en reformatie. Gang van 't verhaal iets onwaarschijnlijk. Vanzelf
geen enkel verband met het Kerstfeest.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE GROTE VERANDERING, door N. M. Schouten.
Aantal blz. 94; prijs gecartonneerd f 1,20; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Vader Terpstra is boerenarbeider in Friesland, daar
wordt hij ontslagen en krijgt een betrekking in Noordholland,
aanvankelijk bij een boer, die niet godsdienstig is en hem
's zondags laat werken. Terpstra bepaalt zijn standpunt,
maar moet daarom na een jaar weer weg. In de naaste omgeving krijgt hij een andere, een betere boer.
Strekking: In Friesland leefde de fam. Terpstra in een heel
andere omgeving dan in Noordholland, toch houden ze in
deze omgeving vast aan de kerk en aan hun chr. levensstijl.
Ze nemen zelfs kennissen mee, de fam. Keersemaker, in de
hoop dat daar dè grote verandering komen mag.
Conclusie: Een boekje, dat ons leert, onder welke omstandigheden ook, vast te houden de beginselen, die ons lief zijn.
Het wijst ons op de gevaren die van de omgeving uitgaan,
maar ook op de zegen, die uitgaat van een principieel gezin.
De grote verandering kon dieper getekend worden, want het
is meer dan van niet-kerkelijk tot kerkelijk!
Eindoordeel: aanbevolen.
ALLES DRAAIT OM JON, door A. Duyser.
Aantal blz. 186; prijs f 1,25, pocket-uitgave; meisjesboek.
Inhoud: Complete liefdesaffaire, tot en met up-to-date.
Conclusie: Na lezing van een 50-tal blz. ben ik opgehouden.
Dit boek valt buiten onze beoordeling. Het is voor oudere
meisjes dan van de zondagsschool. Ook met het boekje, dat
ik vorig jaar recenseerde, was dat het geval. Deze kant
moeten we maar niet op.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

MIEKE HELPT EEN HANDJE, door Liesbeth Lems.
Aantal blz. 186; prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje uit de Mei-pocket-serie vertelt van Mieke,
die haar moeder vervangt in huis, als zij in verwachting is en
een poosje voor rust er uit moet. Zij doet dit heel sympathiek.
Tegelijk speelt een „eenvoudig" liefdesverhaal er tussen door.
Conclusie: Dit boekje is op zichzelf aan te bevelen voor oudere kinderen, maar het is niet geschikt om uit te delen op de
Zondagsschool bij gelegenheid van de Kerstfeestviering. Daar
zijn deze kinderen nog te jong voor. Maar oudere meisjes
vooral zullen het met genoegen lezen. Dat het niet aanbevolen
wordt, vindt zijn oorzaak dus niet in de inhoud, maar houdt
verband met de leeftijd van onze Zondagsschoolkinderen.
DE HERBERG ,,HET IJ", door P. de Zeeuw J. Gzn.
Aantal blz. 188; prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongensboek.
Inhoud: Het pocketboek heeft ook zijn intree gedaan onder
de aangeboden Zondagsschoollectuur. De Zeeuw vertelt op
heel boeiende wijze in dit boekje van Frans Claes, die als
boodschapper van de Prins binnen weet te komen in Antwerpen en daar de goede zaak dient. Hij wordt later wel gevangen genomen, maar ook weer bevrijd en helpt zo mee aan
de bevrijding van deze stad.
Conclusie: Een boekje dat onze oudere jongens graag zullen
lezen. Het is spannend geschreven en leidt zo binnen in de
geschiedenis van ons vaderland, toen het zeer moeilijk was.
Heel nuttig voor onze kinderen om hiervan iets te weten.
Toch lijkt mij dit boekje alleen geschikt voor de oudste jongens. Het is nog geschikter voor een leeftijd van 13-16 jaar,
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE GEHEIME SCHAT DER OSSAGA'S,
door A. van Hulzen.
Aantal blz. 189; prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongensboek.
Inhoud: De geheime schat der Ossaga's is het testament van
een oude medicijnman in een gouden doos. Deze schat wordt
door blanken geroofd en na veel moeilijkheden door een jong
opperhoofd der Indianen weer teruggebracht.
Strekking: Voor de heidense Indianen is de boodschap, dat
men geen kwaad niet kwaad zal vergelden, een wondere
zaak. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: 't Is een spannend Indianenboek. Er komt echter
veel ruwheid in voor. Daarom voor uitdeling op onze Z.S.:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
AVONTUREN OP DE WALVISVAART,
door J. W. Grisnigt.
Aantal blz. 189; prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongensboek;
vaderlandse geschiedenis.
Inhoud: Twee Krimpense jongens op de walvisvaart in de
18e eeuw.
Strekking: Vertrouwen op de Heere in dagen van voorspoed
en tegenspoed. Gedenk de sabbathdag. Op 't houden van
Gods geboden is grote loon.
Conclusie: Een spannend en leerzaam boek. Jammer dat niet
van zonde en genade gesproken wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE SCHRIFTEN VAN GONNIE BRUIN,
door H. te Merwe.
Aantal blz. 189; prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 14-15 jaar.
Inhoud: Dagboek van een Ulo-leerlinge, een pittig en eerlijk
meisje, dat in de examenklasse zit en als ze geslaagd is, in
opleiding gaat voor apothekersassistente.
Strekking: Van grote waarde is de chr. levenshouding der
ouders, die aan de kinderen een verstandige opvoeding geven.
Karakters worden goed getekend.
Conclusie: Een uitstekend boek, maar behalve dat het geen
kerstfeestlectuur is — wat niet zo'n bezwaar is — staat het
op een trap van ontwikkeling, waar zondagsschoolkinderen
nog niet aan toe zijn. Voor de kinderen niet aanbevolen,
maar voor „helpsters" of beginnende „leidsters":
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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X 7 IS SPOORLOOS, door G. H. van Maren.
Aantal blz. 190; prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongensboek.
Inhoud: Mijnheer Olivier heeft een uitvinding gedaan voor
een altijd lopende klok. Op een geheimzinnige manier verdwijnen de papieren. Ans Olivier, die op de Mulo gaat en
het er daar niet zo best afbrengt, verdenkt de concurrent van
zijn vader, mijnheer Staal, en de medewerker van zijn vader
Branders, van de diefstal. Na een reeks wilde avonturen
komt een geheel nieuwe onverwachte ontknoping. Aro, de
hond, is de schuldige. Een gezamenlijk feest van al de betrokkenen brengt een vrolijk einde aan een nare tijd.
Strekking: Oordeel niet te spoedig. We kunnen met een te
haastig oordeel en met ondoordacht handelen anderen veel
verdriet aandoen. Zoek in moeilijkheden wijsheid bij God.
Conclusie: Een nogal fantastisch verhaal, dat sterk de verbeelding prikkelt en nogal wat geloofwaardigheid eist. Toch
zullen oudere jongens het graag lezen. De uitvoering van het
boek (het is een pocket-uitgave) maakt het voor prijsuitdeling ongeschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE KEIZERRUITER, door H. te Merwe.
Aantal blz. 190; prijs f 1,25, pocket-uitgave, jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: De keizerruiter, een jonge man uit Antwerpen, wel
rooms, maar die de vervolging van de ketters afkeurt, is soldaat in het leger van Karel V. Zijn ogen gaan open voor de
dwalingen van de roomse kerk en zijn hart wordt ontsloten
voor het door genade alleen van de hervormers. Hij breekt
met de roomse kerk en voegt zich bij ketters en helpt mee
Gods Woord te verspreiden, alsmede de boeken der hervormers.
Strekking: Kerkgeschiedenis in prachtige verhaaltrant. Het
verhaal laat zien welke moeilijkheden er door het geloof te
overwinnen waren en werden in de dagen der hervorming.
Gebruik van Heer en Heere.
Conclusie: Een goed boek, dat jongeren van zo om de 12 jaar
en iets ouder zullen verslinden. De personen leven voor ons
en we krijgen een beeld van de samenhang der geschiedenis
in breder verband.
Eindoordeel: aanbevolen.
VERVOLGING EN VERRAAD, door Aart Romijn.
Aantal blz. 191; prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: In dit pocketboekje wordt in het kort een schets gegeven van het verzetswerk in de grote stad. De vader van
Jan Halbersma is één der leidslieden en we maken van dichtbij mee hoe deze verzetslieden met hun beschermelingen, de
Joden, worden opgejaagd en soms verraden en gevangen.
Strekking: Wáre helden zoeken geen publiciteit, gehoorzamen
slechts het gebod der naastenliefde. De schrikkelijke toestand van de oorlogsdagen, van leugen en bedrog, bij de
jeugd in herinnering gebracht, opdat zij niet vergete...
Conclusie: Een goed boek voor de grotere jongens, het schetst
de toestand in de oorlog nuchter, niet sensationeel, de waarheid is sensationeel genoeg. Het geeft de nodige spanning en
zal stellig door de jeugd graag gelezen worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MIEKE, door Liesbeth Lems.
Aantal blz. 187; prijs f 1,25, pocket-uitgave; meisjesboek.
Inhoud: Mieke gaat op de huishoudschool en moet voor het
examen een mantelpakje maken. Haar werkstuk is het mooiste
en mag op de tentoonstelling liggen. Bedrog is uiteindelijk
oorzaak, dat haar een ongeluk overkomt. Later sluiten zij
vriendschap met een meisje, dat ongeneeslijk ziek is.
Strekking: Het boekje wil onze meisjes leren, dat jaloersheid
tot allerlei zonden kan leiden. Daarnaast zien we dat Mieke
haar eigen belang opoffert voor een ziek vriendinnetje.
Conclusie: Een goed geschreven boekje voor meisjes van
12-16 jaar. Godsdienstig en psychologisch wel verantwoord.
Echter niet geschikt voor de Z.S., aangezien het echt een
boekje is voor de „bakvisleeftijr.
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HET ZWARTE KALF VAN ZOELOELAND,
door P. de Zeeuw.
Aantal blz. 188; prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongensboek.
Inhoud: Het boek gaat over de strijd tussen de Boeren en de
Kaffers in Zuid-Afrika. Het verraad van en de overwinning
op de kafferkoning Dingaan. De hoofdpersoon is de Boerenzoon Danie Botha, die veel spannende avonturen beleeft.
Strekking: Een historisch boekje, waarin ook uitkomt het
Godsvertrouwen van de Boeren.
Conclusie: Spannend boek voor de grotere jongens. Daar het
echter een pocket-uitgave is, is het misschien minder geschikt als geschenk op het Kerstfeest. Verder wel aanbevolen.
Eindoordeel: aanbevolen.
IS EEFJE GELUKKIG?, door Marian van Bergen.
Aantal blz. 101; 6e druk; prijs gebonden ƒ,25; meisjesboek.
Inhoud: Eefje, een meisjgt.uit een eenvoudig gezin, is bevriend met Nora, het enigst kind van dokter Bruinhorst. In
het begin is Eefje erg ontevreden, omdat haar ouders met
minder aardse goederen bedeeld zijn dan Nora's ouders.
Wanneer door onachtzaamheid van de beide meisjes het
broertje van Eefje verdwaalt en daarna zeer ernstig ziek
wordt, heeft er in het innerlijk leven van Nora toch een verandering plaats gehad. Ze heeft nu geleerd dat onderlinge
liefde de jalouzie uitbant.
Strekking: Het wil de kinderen leren dat jalouzie de mensen
ongelukkig maakt. Als men anderen gelukkig maakt, is men
zelf gelukkig.
Conclusie: Een boek met grote opvoedkundige waarde. De
sfeer, zoals die in christelijke gezinnen behoort te zijn, wordt
er goed in getekend. Godsdienstig volkomen verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET GEHEIM VAN DE SCHIPPER, door Piet Terlouw.
Aantal blz. 92; prijs gecartonneerd f 1,30; jongensboek.
Inhoud: Dit verhaal vertelt ons van de voorbereiding van het
plan om Breda bij verrassing in te nemen en natuurlijk ook
van de uitvoering van het plan met al de moeilijkheden, die
er aan verbonden waren. Adriaan van Bergen helpt op deze
wijze de goede zaak van het vaderland.
Conclusie: Dit boekje vertelt een stukje vaderlandse geschiedenis. Het is een bekend verhaal, wat de jongens wel graag
zullen lezen. Zo vertellenderwijs gaat onze vaderlandse geschiedenis het best leven voor onze jeugd. Het is voor de
Kerstuitdeling wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
OOK FEEST VOOR PETER, door Elja Vlas.
Aantal blz. 61; prijs gebonden f 1,30; jongensboek.
Inhoud: Wim mag in de Kerstvakantie bij opa logeren, die
hoofd van een dorpsschooltje is. In het dorp komt hij in contact met Peter, een woonwagenjongetje, dat niet erg gezien is
bij de jongens van het dorp. Wim weet echter opa en oma te
bewegen dat Peter ook op de Kerstfeestviering mag komen.
Zo wordt het ook voor Peter Kerstfeest.
Strekking: Echt blij en gelukkig zijn kun je alleen, wanneer je
anderen gelukkig maakt. Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: Een mooi gegeven voor een specifiek kerstboekje.
Alleen jammer dat in godsdienstig opzicht niet over bekering
gesproken wordt. De stijl laat op sommige plaatsen ook te
wensen over, daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TUSSEN MAATS EN MACHINES, door J. J. Prinsel.
Aantal blz. 94; prijs gecartonneerd f 1,30; jongensboek.
Inhoud: Joop komt van de ambachtsschool en gaat als bankwerkersleerling naar de fabriek. Hij moet daar veel verduren
van de ruwe kerels, vooral als hij voor zijn boterham bidt.
Rienus, spotter en vloeker, krijgt respect voor de flinke jongen. De maats bezorgen Joop een goede fiets en Arie, die stilletjes een stuk gereedschap heeft weggenomen, brengt het
weer terug, omdat hij leert zich te schamen.

Strekking: Gij zijt het zout der aarde.
Conclusie: Hoewel het boek met sprankelende humor is geschreven, heeft het een ernstige, schriftuurlijke ondertoon,
die het voor onze jongens tot een waardevol geschenk maakt.
De schrijver toont van het bankwerkersbedrijf heel wat te
weten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DIRK EN KREELTJE UIT DE KARSTEEG,
door M. van Nuis-Zuidema.
Aantal blz. 109; 4e druk; prijs gebonden f 1,35; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Dirk zorgt goed voor z'n lamme broertje Kreeltje,
die de zee zo graag wil zien en dit niet kan. In 't ziekenhuis
hoort Kreeltje van een mede-patiëntje Bijbelse geschiedenissen. Via de Zondagsschool komt Dirk op de timmerclub,
waar de jongens samen een wagentje voor Kreeltje maken.
Hij ziet de zee en... kan nu ook naar de Zondagsschool.
Strekking: Verantwoording dragen voor 'n ongelukkig broertje; een misdeelde helpen; het evangelie brengen aan wie op
je weg geleid wordt.
Conclusie: ik geloof niet, dat een misdeelde als Kreeltje in
de tegenwoordige tijd in de geschetste omstandigheden zou
worden gelaten. 't Is echter wel goed, dat de tegenwoordige
jeugd eens leest, dat het voorheen anders was!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
SANDER WESTERHOUT GEEFT GAS,
door G. H. van Maren.
Aantal blz. 109; 2e druk; prijs gebonden f 1,35; jongensboek,
leeftijd 13-14 jaar.
Inhoud: Door het plotseling sterven van zijn vader moet Sander de Muloschool verlaten om als de oudste thuis voor het
gezin te verdienen. Hij komt in dienst bij het transportbedrijf
Van Dongen, waarin ook zijn vader werkzaam geweest is.
Sander raakt door verleiding op het oneerlijke pad. Hij wil
zich zo graag studieboeken aanschaffen. Zijn strijd tegen geweten en waarschuwingen in, eer hij het verkeerde pad heeft
verlaten, wordt goed beschreven.
Strekking: De waarde van goede vrienden blijkt. Een goed
boek. Sander moet zich overschakelen in een heel andere
omgeving, die hem niet ligt en waarin hij jong en onervaren
gemakkelijk in verleiding komt. Goede godsdienstige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE LEVANTREIS VAN WYNANT HENDRICKSZ,
door H. te Merwe.
Aantal blz. 109; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1,35; jongensboek.
Inhoud: Wijnant Hendricksz, de zoon van een Amsterdams
koopman uit de 17de eeuw, wordt wegens wangedrag op een
koopvaardijschip geplaatst als kajuitsjongen. Deze harde
maatregel is een zware straf voor hem. Veel avonturen maakt
hij mee op deze reis, bij de Turken komt hij terecht, als galeislaaf, maar wonderlijk geleid komt hij toch nog behouden
thuis. Hij was ook heel erg beginnen te verlangen.
Conclusie: Wel een zeer zware straf wordt deze jongen opgelegd. Of dit nu wel helemaal verantwoord was, laat ik
maar in het midden. Maar wel heeft dit verhaal deze goede
strekking, dat we gehoorzaamheid dienen te leren. Met een
slappe opvoeding zijn de kinderen niet gediend. De jongens
zullen dit boek vol avonturen graag lezen. Ook heeft het een
goede strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARIETJE HEEFT HET MOEILIJK, door A. Romijn.
Aantal blz. 110; 4e druk; prijs gebonden f 1,35; meisjesboek.
Inhoud: Marietje moet op jonge leeftijd al veel zorgen op zich
nemen voor een arm gezin met een zieke moeder. Door allerlei fouten heen leert ze toch haar weg vinden en is een grote
steun voor het gezin.
Strekking: Zonden brengen straks conflicten, maar vergeving

en leiding vragen in gebed is dan een grote zegen, waardoor
veel op de meest ongedachte ogenblikken terecht komt.
Conclusie: Goed geschreven. Godsdienstig en zielkundig wel
verantwoord. Een enkele keer een onnatuurlijk trekje. Kerstfeestviering komt er niet in voor.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
GEVAARLIJKE DIENST, door H. te Merwe.
Aantal blz. 110; 2e druk; prijs gebonden f 1,45; jongensboek.
Inhoud: Een boek, dat ons op mooie wijze vertelt van de tijd
der Hugenoten. Een van hun predikanten, ds. Lecourt, die
naar Rotterdam was gekomen, gaat weer naar Frankrijk terug
om daar hulp te verlenen aan de andere predikanten en de
gemeenten te versterken. Na veel moeite en gevaar komt hij
in Frankrijk, waar hij ook in de gevangenis terecht komt.
Later wordt hij weer bevrijd en vlucht op een Engels schip
uit Frankrijk weg.
Strekking: In dit boek wordt ons verteld van het gel000f en
de standvastigheid van vele Hugenoten, die trouw hun Heiland willen dienen.
Conclusie: Een spannend boek, dat door de jongens met
graagte zal worden gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
COWBOY OP DE CREEK-RANCH,
door H. Henszen Vreeland.
Aantal blz. 123; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,65; jongensboek.
Inhoud: Jan Dikkers, een Hollandse emigrant, komt als cowboy op de Creek-Ranch. Hij blijft wat hij is en geeft door zijn
levenshouding het goede voorbeeld. Hij praat niet alleen
vroom, maar leeft ernaar.
Strekking: Onder de andere cowboys is er één, die met kaarten veel geld verspeelt en daardoor van kwaad tot erger
komt, mede door Jan Dikkers wordt hij weer op het rechte
pad gebracht.
Conclusie: Een echt jongensboek, dat het verderfelijke laat
zien van het kaartspel en een leven zonder God. De jongens
zullen dit boek in één adem uitlezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DANK U WEL, MENEER BROMPOT,
door Jenny Slegers-Kwakkel.
Aantal blz. 141; prijs gebonden f 1,85; meisjesboek.
Inhoud: Een stelletje vriendinnen richt een rolschaatsclub op,
maar moet bij gebrek aan een baan op straat oefenen. Ze
proberen van de gemeente een speelterrein te krijgen. Een
zekere meneer Knocke (gemeenteraadslid) is fel tegen (meneer Brompot). Hij krijgt Anneke (een van de meisjes) onder
zijn auto en mede door dit voorval wordt hij de beste vriend
van de meisjes. Hij laat op zijn kosten een prachtige rolschaatsbaan bouwen.
Strekking: Het boekje heeft geen werkelijke strekking. De
stijl is vaak grof, b.v. „liardstikke", „doodgaan'', en meer.
Conclusie: Door inhoud en stijl is dit boekje voor onze jeugd
niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
HUIZE WINDHOEK, door Marijo.
Aantal blz. 157; 6e druk; prijs gebonden f 1,95; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Nardus Volduit, een vrekkige boer zonder hart, is
een vermogend man. Hij bewandelt slinkse wegen om zijn
vermogen te vergroten. Hij ontziet daarbij zijn eigen familie
niet. Wanneer hij oud wordt, voelt hij dat hij ook eenmaal
rekenschap zal moeten afleggen van zijn „rentmeesterschap-.
Dan geeft hij het gestolene met de rente terug.
Strekking: De schrijver tekent fijn, hoe ongelukkig men is,
wanneer men in de ban van het geld zit. In tegenstelling
daarmee laat hij ook de liefde en vriendschap zien in het
gezin van zijn schoonzuster, dat met armoede te kampen
heeft.
Conclusie: Een goed en leerzaam boek, waar onze jongens en
meisjes naar grijpen zullen. De godsdienstige strekking is volkomen verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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Door een jarenlange ervaring is het ons bekend, dat de
uitgaven van de Bijbelkioskvereniging naar vorm en inhoud waardevolle hulpmiddelen zijn ten dienste van
evangelisatie en zending.
Ook de Zondagsscholen gebruiken ieder jaar opnieuw
vele van onze uitgaven. Velen van U zullen ons kennen
door de aanwezigheid van onze lectuurstand op Uw
bondsdagen. Nu in het bizonder voor het Kerstfeest de
hulpmiddelen als uitdeelmateriaal uitgezocht moeten worden, vestigen wij gaarne nog eens Uw aandacht op onze
uitgaven. Bij de colportage-boekjes met vrije- en zendingsverhalen, de biografieën, de kinderboekjes van Mej.
G. Ingwersen, bij de opgeplakte platen, de gecalligra[eerde wandteksten, de vierkleurenplaten en ander materiaal is een grote variatie in goedkoop beloningsmateriaal,
ook bizondere voor het Kerstfeest.
Stelt U zich eens met ons in verbinding? Wij zijn graag
tot Uw dienst!

bijbel-kiosk-vereniging
keizersgracht 756
amsterdam-c.
teL k 20-37348 — postgiro 230703
Uw bijzondere aandacht vragen wij voor enkele waardevolle uitgaven:
• DAGKALENDER 1960
Bizonder mooie kalender met dagblok en vier losbladige afbeeldingen op het rugschild voor
het gezin. Afbeeldingen van aquarellen over Israel met verklaring op de achterzijde der blaadjes. Verkoop verboden, bedoeld voor gratis verspreiding tegen bijdrage in de kosten á f 0,50
per ex.

• BIJBEL IN VERTELLING EN BEELD
Door mej. G. Ingwersen, speciaal voor evangelisatie geschreven. Deze bekende blauwe kinderbijbel wordt zeer gewaardeerd. Gegevens: 812 pag., 40 zwart-wit platen, 16 vierkleurenplaten. f 7,—; supplement f 2,40, bijbehorend rooster voor het vertellen f 0,01.

• DE WEG
De aantrekkelijke verkorte uitgave van de kinderbijbel met 16 vierkleurenplaten. Een veel
gebruikte ,pocket'-uitgave. Slechts f 1,90.

• HANDENARBEID
,Arbeidsvreugd voor de jeugd', een christelijk handenarbeidboek. Tekst Jac. Oskam, illustraties Klaas Pijlman. f 4,50.

• MAPJESSTELSEL
Een stelsel met 1 grote en 5 kleine driekleurenplaten, alsmede 2 tekstkaartjes. Veel gebruikt!
Compleet slechts 10 cent. Ook voor de Kerstviering aparte afbeeldingen.

• HERINNERINGSPLAAT
Voor kinderen, die de zondagsschool verlaten. f 0,10. Zeer aanbevolen.

Bent U reeds werkend lid van de BKV? Dat geeft U regelmatig recht op gratis verspreidingslektuur en toezending van al onze uitgaven.
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Uitgaven van Jan Haan N.V. te Groningen
DE EIKEL IN HET BROOD, door Jenny Slegers-Kwakkel.
Aantal blz. '24; prijs in slappe omslag f 0,40; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Twee kleine kinderen gaan samen een brood bij de
bakker halen. Onderweg knijpen ze een stuk van het brood
af en stoppen er een eikel in. Een kleiner meisje krijgt deze
eikel in haar mondje, wat erg pijn doet. Harry ontkent alle
schuld, maar kan er niet van slapen, zodat hij naar beneden
komt en alles bekent.
Conclusie: Het is een heel eenvoudig verhaaltje. Een beetje
vreemd is het, dat moeder niets er van merkt, dat de kinderen
met het brood bezig geweest zijn. Voor de kleintjes is het wel
bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
TOCH VRIENDINNEN, door Annie Sanders.
Aantal blz. 28; prijs in slappe omslag f 0,45; meisjesboek.
Inhoud: Gonnie, Lien, Fransje en Rietje zijn dikke vriendinnen. Ze doen alles samen tot Eef van de burgemeester in de
kring wordt opgenomen, die Rietje te min vindt: „Ze heeft
niet eens een spaarpot". Met juffrouws verjaardag komt de
uitbarsting, maar 't loopt goed af.
Strekking: Hoogmoed is iets heel ergs. Het is beter arm te
zijn en lief te hebben dan alles te bezitten en trots te zijn.
Wij moeten ootmoed leren en schuldbelijdend om vergeving
vragen.
Conclusie: Een heel aardig boekje voor kleinere meisjes. De
uitvoering is zeer modern (impressionistisch). Dit voldoet
minder, maar is niet direct storend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET RODE TASJE, door Coby Goedhart.
Aantal blz. 28; prijs in slappe omslag f 0,45; meisjesboek.
Inhoud: Annemieke heeft een rood tasje gekregen, dat op weg
naar huis uit de Z.S. bij de brug in het water valt. Later
komt het op een wonderlijke wijze weer in haar bezit door
middel van een jongetje, dat het uit het water gevist heeft.
Strekking: Het kan wonderlijk gaan. In 't rode tasje zit een
uitnodiging om op de Z.S. te komen. Het jongetje, dat het
tasje opgevist heeft, komt zodoende op Z.S. en komt terecht
naast Annemieke, die hem van haar rode tasje vertelt. Dan
komt het tasje spoedig weer in 't bezit van Annemieke.
Conclusie: De Heere maakt van verlies winst. Door 't verlies
van haar tasje komt de uitnodiging van de Z.S. terecht bij
een vreemd jongetje. Dit verhaal leert iets van de wonderlijke leiding Gods. Een goed kinderverhaal met een mooie
strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ALLEEN UIT LOGEREN, door Coosje van Campen
Aantal blz. 36; prijs in slappe omslag f 0,50; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Dik (4 j.) en Greetje (bijna 6 j.) gaan bij opa en
oma in de stad logeren. Als Dik de poort uit vliegt om een
ijsco te kopen, verdwaalt hij. Een agent brengt hem thuis.
Vader, een geref. predikant, komt dan vertellen, dat ze een
broertje hebben gekregen, dat zondag gedoopt zal worden.
Strekking: Een heel gewoon kinderverhaaltje, met niet al te
veel strekking.
Conclusie: 't Boekje is wat wijs voor zesjarigen; maar oudere
kinderen, voor wie het toch geschreven lijkt, te oordelen
naar woordkeus en lettertype, zullen het wat flauw vinden.
Eindoordeel: aanbevolen.
DIE VREEMDE GROTE STAD, door Dolf Kloek.
Aantal blz. 51; prijs gebonden f 1,—; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Mijntje en Freek verhuizen met hun ouders van een
dorp naar Amsterdam. De een heeft even moeite er thuis te
raken, maar dat komt in orde.
Strekking: Op kinderlijke wijze wordt de rijkdom getekend
van het elkaar de schuld vergeven.
Conclusie: Godsdienstig en opvoedkundig wel verantwoord.
Karakterbeschrijving goed. Kerstfeest komt er niet in voor.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET LICHTJE OP HET DUIN, door To van Thiel.
Aantal blz. 62; 3e druk; prijs gebonden f 1,—; meisjesboek.
Inhoud: Ieke heeft nogal eens een boze bui, is onhebbelijk,
snauwt tegen moeder. Daar moeder ziek is, gaat Ieke in de
vakantie naar een kinderhuis in de duinen. In een driftbui
werpt ze een vriendinnetje een steen naar 't hoofd, loopt weg
en verdwaalt. „Malle Gijs" vindt haar, brengt haar in zijn
huis. En Ieke's eenvoudig gebedsvertrouwen brengt ook Janus
(zo heette Malle Gijs) weer „thuis".
Strekking: Van een kinderlijk gebed gaat zegen uit. Mensen
als „Malle Gijs" moeten niet vergeten worden. Zonde belijden brengt verruiming.
Conclusie: 't Verhaal als zodanig is wel èrg gezocht; de
godsdienstige strekking is echter goed: Christus is op deze
wereld gekomen om arme, ongelukkige mensen blij en gelukkig te maken.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN MOEDER VOOR ANNEKE, door Johan v. Dorsten.
Aantal blz. 60; prijs gebonden f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Annekes moeder ,is overleden. Anneke denkt, dat de
wind haar kan meenemen naar moeder in de hemel. Zo gaat
ze op stap. Er wordt verder beschreven, hoe ze weer thuis
komt. Anneke krijgt een nieuwe moeder in een onderwijzeres,
die de tweede vrouw van Annekes vader wordt.
Strekking: Opvoedkundig, godsdienstig. Echt kinderlijk gebed; ook dankgebed voor haar nieuwe moeder.
Conclusie: Goed kinderlijk verteld. Een leerzaam boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
WAAROM DOE JE DAT, JETTIE?
door Wijnie Fijn van Draat.
Aantal blz. 64; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Twee vriendinnetjes krijgen een nieuwe juffrouw in
de klas. Ze kunnen de oude niet vergeten, vinden eigenlijk
hun liefde tot de nieuwe verraad aan de vroegere juffrouw.
Tenslotte komen er conflicten, omdat ze van de moeder aardig moeten zijn tegen de nieuwe juffrouw. Tenslotte alles eerlijk opgebiecht.
Strekking: Meer psychologisch, opvoedkundig, dan direct religieus. Overigens zeer goed geplaatst in het kinderleven.
Conclusie: De schrijfster weet goed in de kinderziel door te
dringen. Zal daardoor aanspreken en dus geheel onopgemerkt
invloed uitoefenen.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE SPRONG IN DE SNEEUW, door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 69; prijs gecartonneerd f 1,10; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kees Verbeek, een stakende spoorwegarbeider, wordt
op een van zijn voedseltochten door de Duitsers gepakt en
wordt op transport gesteld naar Duitsland. Onderweg springt
hij uit de trein in de sneeuw. Na veel wederwaardigheden
komt hij bij zijn woning terug. Daar is hij in 't geheel niet
veilig. Hij duikt onder in het gezin van Van Ballegooien tot
het einde van de oorlog.
Strekking: In dit naar waarheid verteld verhaal ontmoeten
we naast liefde voor vorstin en vaderland ook liefde tot de
naaste. Gemeenschappelijk lijden verbroedert de mensen. Op
eenvoudige wijze wordt verteld, dat hij, die door God bewaard wordt, wel bewaard is.
Conclusie: Met genoegen kennis genomen van dit boekje.
We achten het zeer leerzaam voor kinderen, die, waar zij het
zelf niet hebben meegemaakt, toch zo enigszins een idee krijgen van het nameloos levensleed gedurende de laatste wereldoorlog.
Opmerking: Dit verhaal is m.i, heel geschikt voor een vrije
Kerstvertelling, wanneer men dit boekje tenminste niet gelijk
uitdeelt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
STOKKEN-STEVEN, door G. FI. van Maren.
Aantal blz. 74; 2e druk; prijs gebonden f 1,20; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 9 jaar en ouder.
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VERSCHENEN:

D2 kehk op mam
door

P. A. de Rover
Vertelboek van de geschiedenis der zending.
Met „Aantekeningen- en unieke foto's. Een
prachtwerk.
Enthousiast door de pers begroet
Prijs f 19,75 geb.

Voorts wordt U meegedeeld, dat de catalogus
van geheel ons fonds „Kerstboekjes- (145
titels!), Jeugdboeken (47 titels!), etc. gereed en
verzonden is. Mocht U niet een ex. ontvangen
hebben, vraag het aan bij Uw boekverkoper of
bij:

UITGEVERIJ JAN HAAN
GRONINGEN

L
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Inhoud: Twee jongens, Aaike en Huib, plagen StokkenSteven, een kreupele schoenmaker. Deze raakt bij de plagerijen door de jongens zijn stok en een paar schoenen kwijt.
Aaikes moeder wast voor de notaris en het overhemd van de
notaris wordt door een hond meegenomen uit de wasmand.
De jongens zoeken, maar kunnen nergens het overhemd vinden. De ene moeilijkheid volgt op de andere, ook voor Stokken-Steven, die van diefstal wordt verdacht. Eindelijk ondernemen de jongens de tocht naar het landgoed. Tenslotte komen de schoenen terecht en ook het overhemd. StokkenSteven wordt tuinman op het landgoed.
Strekking: Belijden van het kwaad werkt bevrijdend en verlossend.
Conclusie: Boeiend geschreven verhaal. Godsdienstig en zielkundig geheel verantwoord. 't Is geen „kerstverhaal".
Eindoordeel: warm aanbevolen,
ZULKE GALGEBROKKEN TOCH!, door J. de Haan.
Aantal blz. 81; 2e druk; prijs gecartonneeerd f 1,50; jongensboek, leeftijd 12-13 jaar.
Inhoud: 't Is een geschiedkundig verhaal uit de Watergeuzentijd. De vader van Jan Semeyns dient onder Barthold Entes
bij de Watergeuzen. Jan komt door de verraderlijke praktijken van de fanatieke Lysbeth met z'n moeder in grote
moeilijkheden, Een „ketterse" bijeenkomst onder leiding van
Jan Arends wordt overvallen en de weinige toehoorders gevangen genomen. Gelukkig daagt er uitkomst!
Strekking: Het reformatorisch geloof, waarvoor goed en
bloed veil is bij 't voorgeslacht, wordt beschreven in zijn
kracht tot heil van 't volk. De vroomheid van 't heldhaftig
voorgeslacht komt er zonder enige overdreving goed in uit!
Heer en Heere komen beide er in voor.
Conclusie: 't Kan van harte warm worden aanbevolen. De
trant van vertellen is in hoge mate boeiend. In verband met
een gemaakte opmerking betreffende dit soort boekjes zij er
op gewezen, dat de bevrijding van de gevangenen niet gepaard gaat met onnodig bloedvergieten.
Eindoordeel: warm aanbevolen,
GRIETEMEU, door Joke Hoytink.
Aantal blz. 80; prijs gecartonneerd f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Grietemeu, die wat achteraf woont, wordt door de
inwoners van het dorp voor zonderling aangezien, terwijl de
kinderen min of meer voor haar gewaarschuwd worden.
Maar het kostersgezin trekt zich het lot van dit oude vrouwtje aan, wat moeilijkheden voor hun dochtertje op school
geeft. Wanneer Grietemeu ziek wordt komt er een kentering
in de houding van de dorpelingen, dan merken zij, dat het
een gelovige vrouw is.
Conclusie: Dit verhaal heeft een goede strekking. Een beetje
vreemd doet de houding van de dorpelingen aan en de verandering in hun houding is wel wat abrupt, maar dit boekje
is toch wel te gebruiken.
Eindoordeel: aanbevolen.
MIENTJE LEERT EEN LES, door' Annie Sanders.
Aantal blz. 82; prijs gecartonneerd f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Mien is wees en woont bij opoe. Later komt Mien
in huis bij baas Hovinga en tante Christien, die huishoudster
is bij de baas. Mientje doet allerlei ondeugende dingen en
veroorzaakt heel wat last. Ze biecht haar kwaad altijd eerlijk op. Dan krijgt ze door eigen schuld een ongeluk met tantes fiets en komt in het ziekenhuis terecht. Daar ligt ook
Lucie ,uit de woonwagen, die geen thuis heeft. Later komt
Lucie ook bij baas Hovinga in huis.
Strekking: We moeten ook christen van de daad zijn. Baas
Hovinga praat weinig, maar zijn leven is een levende brief.
Ook kinderen kunnen een zegen zijn voor anderen. In het
ziekenhuis belijdt Mientje op kinderlijke wijze haar geloof.
Conclusie: Een prettig geschreven boekje voor 10-jarige
meisjes. Geen overdreven dwaasheden. Gezond christelijk.
De tweed druk bewijst, dat er, terecht, wel vraag naar is.
Eindoordeel: aanbevolen.
ACHT IS MEER DAN DUIZEND, door J. W. Grisnigt.
Aantal blz. 86; 2e druk; prijs gebonden f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Op haar verjaardag krijgt Loes een fiets. Ze is wel

eens achteloos en laat dan de fiets buiten staan. Dit berokkent haar een nare middag en een fietstocht met haar vriendinnen die niet doorgaat. Het opschrift op een boerderij
„Acht is meer dan duizend" wordt Loes bizonder op 't hart
gebonden.
Strekking: Vechten tegen je karakterfouten. Niet boos zijn
als je eens een• middag op de kleintjes moet passen. Het is
niet aardig als je je kameraadjes steeds met hetzelfde blijft
plagen.
Conclusie: Vechten tegen de zonde kunnen we niet alleen.
Het is een boek van opvoedkundige waarde. 't Godsdienstig
element wat zwak.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET WITTE HUIS AAN DE WETERING,
door D. J. Douwes,
Aantal blz. 93; prijs gecartonneerd f 1,75; jongensboek.
Inhoud: Anne Veen is een moederloze knaap, die bij zijn
grootouders wordt opgevoed, daar zijn vader op zee is. Later
wordt zijn vader voor zee afgekeurd en komt hij aan wal.
Anne beleeft verschillende avonturen met zijn vriendje Tijm,
die allemaal wondergoed aflopen.
Strekking: In het witte huis aan de wetering is er, ondanks
het gemis van een moeder, toch een echt thuis voor Anne.
Hij mist veel, maar aan de andere kant heeft God hem veel
geschonken.
Conclusie: Een fris jongensboek, dat de aandacht van de
jeugd zeker weet te boeien.
Eindoordeel: aanbevolen.
BIKKEL ZEGEVIERT, door G. H. van Maren.
Aantal blz. 174; prijs gebonden ƒ 3,50; jongensboek.
Inhoud: Bikkel heet eigenlijk Aart Florijn. Hij is wees en bij
zijn oude oom in huis. Dolgraag wil hij naar zee, maar hij
moet naar de steenfabriek. Net als eerst op school haalt hij
minder mooie streken uit. Als hij eindelijk voor de Heere leert
buigen, zegeviert hij over zijn harde hart.
Strekking: Het is heel moeilijk in dit leven te leren buigen.
Dat kost veel strijd, maar het is de enige weg. Van kwaad
komt het tot erger, en verkeerde vrienden zijn een even groot
gevaar als goede vrienden een zegen zijn.
Conclusie: Een bijzonder spannend en goed boek voor jongens van 12 jaar en ouder. We zien de tweestrijd in een jongensleven voor ons en verheugen ons over de uiteindelijke
uitkomst.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
SIEM DE MUG ALS SPEURDER, door P. A. de Rover.
Aantal blz. 179; 3e druk; prijs gebonden f 3,50; jongensboek.
Inhoud: De zoon van een parlevinker, Siem de Mug, wordt
assistent-speurder nadat dieven f 3000,— bij zijn vader gestolen hebben. Hij beleeft zeer spannende avonturen op de
rivier, in Rotterdam en later in Drente. Tenslotte gelukt het
hem samen met rechercheur Joustra, de dieven te pakken.
Strekking: Het boek heeft weinig of geen godsdienstige strekking. Wel worden er veel wetenswaardigheden in beschreven.
Conclusie: Spannende inhoud. Alleen wordt het soms wel
wat al te mooi gemaakt. Siem is een soort super-jongen. Geweldig wat hij allemaal presteert! Het hele verhaal is niet erg
waarschijnlijk. Het is te sterk.
Eindoordeel: aanbevolen.
NOODLANDING IN DE SAHARA,
door Wieland Wouters.
Aantal blz. 156; prijs gebonden f 3,50; jongensboek.
Inhoud: Karel, de zoon van dokter Verschuur, heeft een
tweedehands vliegtuig op de kop getikt. Hij weet dit op te
knappen tot een lichtwaardig toestel. Met zijn vader, zijn
broertje Joop en enkele vriendjes en een zekere mijnheer
Pranger maken ze een vliegreis naar Afrika. Op de terugreis
moeten ze, in de Sahara een noodlanding maken. Alles loopt
tenslotte nog goed af,
Strekking: Een interessante reisbeschrijving, echter zonder
bepaalde strekking. Ontoelaatbare woorden,
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Conclusie: Een spannend jongensboek voor de leeftijd van
12-16 jaar. Alleen hier en daar wat oppervlakkig. Als kerstboek lijkt het mij daarom minder geschikt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DAAR KLEPT DE KLOK WEER, door H. Hogeveen.
Aantal blz. 182; prijs gecartonneerd f 3,50; jongensboek.
Inhoud: Dit boek vertelt van een stuk geschiedenis uit het
verre verleden. Dit verleden blijft boeien. Het is immers de
strijd om de vrijheid en vrijheid zit ons in het bloed. De Stellingwervers hebben de strijd geregeld aan te binden met de
Saksers, die komen roven en plunderen. Wanneer ze echter
menen dicht bij de vrijheid te zijn, neemt Karel V bezit van
dit gebied.
Conclusie: Dit boek heeft goede kwaliteiten. Een goede godsdienstige strekking loopt er door heen en verschillende gedeelten zullen de jongens zeker boeien. Maar er komen ook
wel stukken in voor, die de kinderen minder zullen bezig houden. Toch is het wel aan te bevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.

11111111111•111~1

Zondagsschoolbesturen!
U MOET BEZUINIGEN! Boeken
zijn duur! Wist u dat wij dit jaar de
boeken van de schrijvers
DE ZEEUW
OVEREEM
JANSE
PENNING
VAN DISHOEK
enz. enz. met

30, 25 en 20% korting
leveren?

Bestelt nu

Mogen wij U eens een zichtzending sturen?

Bouwen
(Openingswoord)
door Ds. A. VROEGINDEWEIJ,
Herv. predikant te Veenendaal

BOEKHANDEL VOS
MEEUWEN (N.Br.)

De prediking van Calvijn
voor onze tijd
door Ds. JAC. VERMAAS,
Herv. predikant te Veenendaal

Wacht niet langer
maar bestelt
onmiddellijk de

Reformatorische tuchtoefening in onze tijd

ROOSTERS voor 1960

door Ds. J. VAN SLIEDREGT,
Herv. predikant te Baarn

Rooster A voor oudere kinderen
Rooster B voor 6-8-jarigen
Rooster C voor de kleintjes

Openingswoord en referaten, gehouden op
de Bondsdag van de Bond van Ned. Herv.
Mannenverenigingen op G.G. te Utrecht
op zaterdag 31 oktober 1959.
Prijs f 0,80

Zodra ze van de pers komen, kan de verzending regelmatig geschieden.
De prijs is 14 cent per stuk

Bestellingen aan:

Bestellingen:

HERVORMD BONDSBUREAU - ZEIST
Burg. Patijnlaan 120 - Telefoon 03404-7810

Herv. Bondsbureau te Zeist
BURG. PATIJNLAAN 120, tel. 03404-7810

J
OPGELET!!
Het komt nog herhaaldelijk voor, dat bestellingen, adreswijzigingen, enz. gezonden worden
naar: Hervormd Bondsbureau te Hilversum.
Voor de laatste maal wordt men er opmerkzaam op gemaakt, dat dit adres sinds 1 juni 1959
gewijzigd is in:

HERVORMD BONDSBUREAU, Burg. Patijnlaan 120, Zeist
Dus voortaan al uw correspondentie naar Zeist.
Het telefoonnummer is: kengetal 03404 - no. 7810
Het gironummer is 9 2 8 8 9 ten name van Administrateur Hervormd Bondsbureau te Zeist.
h
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-Hieh, konten

Izel

DE BOEKEN WAAR DE KIN OEN OP WACHTEN!
De hele serie is geschreven door de Veluwse auteur
JAC. OVEREEM
Wist u dat reeds tien jeugdboeken van dezelfde schrijver zijn uitverkocht en dat de vraag
naar nieuwe onverminderd voortduurt? Dat komt omdat het geen loze boekjes zijn en
dat weet ook het kind zelfs te waarderen. Laat staan dat hier de ouders en jeugdleiders
wel terdege een taak hebben! Momenteel zijn een achttal boeken leverbaar.
DAANTJE HEUVELS JONGE JAREN

HET VEILIG KOMPAS

De hoofdfiguur is een Veluwse jongen, die zeer
onder de indruk is gekomen van een belediging zijn
vader aangedaan. Op welk een originele wijze hij
zich wreekt op de zoon van de belediger, wordt op
boeiende wijze verteld. Het verhaal speelt op het
einde van de vorige eeuw, toen het leven nog zo
simpel geleefd werd.
Geïll. Gebonden f 2,50
Voor 10 jaar en ouder.

is de titel van dit boek, dat geen verhaal is en toch
vol verhalen staat. Het is nl. een populaire behandeling van de Tien Geboden voor de opgroeiende jeugd. Een uitstekend presentje voor de leerling die de zondagsschool gaat verlaten. Hij of zij
zal u er altijd dankbaar voor blijven.
Voor 10 jaar en ouder.
In stevige band f 2,50

DE GROTE VERBITTERING
DIE POOLSE JONGEN

Co

Mika Tomkiwis is één jaar oud als hij in 1939 met
zijn moeder door de Russen naar Siberië verbannen wordt. Door het vertellen van moeder over zijn
vader, die bij de geallieerden vecht, wordt er in
zijn jonge ziel een onuitblusbaar verlangen geboren, de laatste eenmaal te mogen ontmoeten. Na
allerlei spannende avonturen, o.a. zijn vlucht door
het ijzeren gordijn, komt hij via Oost-Duitsland in
West-Berlijn. Dan reist hij als jeugdige passagier
van 13 jaar per vliegtuig naar Londen, waar hij inderdaad zijn vader ontmoet. Dan begint er een
nieuw leven.
Geïll. slechts f 2,50
Voor 12 jaar en ouder.

TESSA EN FONIA
Een speels verhaal over een jong kievitengezin
met de kinderen: Josje, Kino, Ferry en Lilly. Een
boek dat de liefde tot Gods schepping kan opwekken en bevorderen. In hoge mate leerzaam en tevens boeiende natuurbeschrijvingen.
Voor 8 jaar en ouder.
Mooi gebonden met 14 tekeningen f 2,25

Op al deze uitgaven krijgt u,

Dit verhaal sluit aan op het vroeger verschenen
boek „Willy en het hertejong", waarvan duizenden kinderen gesmuld hebben. Het vertelt van de
jonge Herman Poot, die door zijn volharden in het
kwaad, in allerlei moeilijkheden komt. Ontroerend
is de strijd van vader om het behoud van Herman.
Dit boek is verlucht met 6 tekeningen van een zoon
van de schrijver.
Geschikt voor 12 jaar en ouder. Net geb. f 2,50

DRIEMAAL KERSTFEEST
IN ÉÉN WEEK
Klaas, een jongen van een eenvoudig gezin, gaat
met zijn broertjes en zusjes naar de Kerstfeestviering van een buurtschool. Dorus die zijn pols gebraken heeft op het ijs, kan niet mee. Daarom is
het de volgende avond thuis ook kerstfeest en vertelt Klaas het verhaal van de oude meester na.
Vader, een onkerkelijk man, komt daar zo van onder de indruk dat hij achter het geheim van het
Kerstfeest komt en een paar avonden later de eigenlijke betekenis van dit feest heel simpel verklaart. Dat-was het derde kerstfeest!
In kleurig omslag jf 1,—,

mits rechtstreeks besteld,

30% korting!

DAT IS EEN BEHOORLIJK VOORDEEL, DAT U NIET HOEFT TE ONTGAAN.
Bewaar dit nummer goed en houd het bij de hand!

UITGEVERIJ „F L E V 0"

VOORTHUIZEN (Gld.)
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ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN:
KLASSEBOEKJES, per stuk

f 0,25

Iedere week, maand, kwartaal of jaar kunnen de nodige gegevens
aangetekend worden. Voor iedere leider (ster) een boekje. Met een
cijfertje in een kolom kan telkens de waardering aangegeven worden. Bij het einde van het jaar kan dit boekje bij het bepalen van de
prijsuitdeling goede diensten bewijzen.
CONVOCATIEKAARTEN, per 100 stuks

3

Uitnemend geschikt voor het uitschrijven van leden- en bestuursvergaderingen. De gehele agenda kan ingevuld en als drukwerk verzonden worden.
LEERLINGKAARTEN A en B en
GEZINSKAARTEN, per 100 stuks . .

..........

3,—,

Heel geschikt om naam, adres, leeftijd, kerk, school enz. in te vullen.
Ze kunnen in een kaartsysteem verwerkt worden. Alle gegevens zijn
dan onmiddellijk bij de hand. Bij vertrek kunnen de kaarten er uitgelicht worden.
ALBUM VOOR HET INPLAKKEN VAN TEKSTKAARTJES

- 0,25

Daardoor kunnen de plaatjes netjes en zindelijk bewaard worden
Een mooi evangelisatiemiddel.
ONS SCHATBOEKJE

- 0,40

Met tal van zaken, die men behoort te weten: Scheppingsdagen,
Zonen van vader Jacob, Richteren, Koningen, Bijbelboeken, Zaligsprekingen, Onze Vader, Drie Formulieren van Enigheid, Feesten,
Maten, enz. enz.
Ruime sortering BELONINGSMATERIAAL. Op aanvraag wordt u een proefmapje toegezonden met de verschillende plaatjes.

Bestellingen aan:

HERVORMD BONDSBUREAU - ZEIST
Burg. Patijnlaan 120 - Telefoon 03404-7810
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