BOEKBEOORDELING 1960
Uitgaven van G. F. Callenhach N.V. te Nijkerk
HET WILGENSLOOTJE, door Hans Rowaan.
Aantal blz. 16; le druk; prijs 30 cent; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Jan kent een heel mooi plekje, tussen de bomen. Je
kunt daar van alles beleven. Eens is Jan daar weer en ondanks moeders waarschuwing komt hij te dicht bij het water
om een vogeltje te redden, maar moet dan zelf gered warden.
Strekking: Moeder waarschuwt niet voor niets en het is
dwaas niet op haar woorden te letten, al bedoel je niets
kwaads. Gelukkig als je je door de zorg van de Heere Jezus
omringd weet en om Zijn hulp roept.
Conclusie: Een boeiend verhaal voor jongens van 6-10 jaar.
Het laat ons de fantasie van een kind zien.
Eindoordeel: aanbevolen.
MARIETJES KERSTFEEST, door Liesbeth Groothoff.
Aantal blz. 24; le druk; prijs 35 cent; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Jaap en Kees maken een plannetje om uit het plantsoen een kerstboom weg te halen voor Marietje, die niet kan
lopen. Ze worden gesnapt en meegenomen door de burgemeester, aan wie ze het hele verhaal vertellen. Het loopt goed
voor hen af, de burgemeester brengt op Kerstdag Marietje
naar het Kerstfeest van de Zondagsschool.
Gebruik van
de kerstboom.
Conclusie: De bedoeling is wel goed, de jongens wilden echter op een verkeerde manier een meisje gelukkig maken met
Kerstfeest. Het lijkt echter allemaal wel een beetje onwerkelijk en het verloopt allemaal zo vlot, terwijl we ook liever de
kerstboom er maar helemaal buiten hadden willen houden.
Voor Marietje had het toch wel een mooi Kerstfeest kunnen
zijn. Voor onze Zondagsscholen is dit boekje niet zo geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
PIETER, door Hans Rowaan.
Aantal blz. 45; le druk; prijs 80 cent gebonden; jongensboek.
Inhoud:. Piet houdt veel van het buitenleven. Liefde voor de
dieren, vogels en het bos. Piet valt eens in slaap in 't bos.
Wordt tenslotte gevonden door een politiehond.
Strekking: Er is wel sprake van dankbaarheid jegens God
voor de goede afloop, maar verder weinig godsdienstige
strekking.
Conclusie: Wel goed verteld. Godsdienstig zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.
JANNEKE EN JUNO, door K. Norel.
Aantal blz. 45; le druk; prijs 80 cent gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Janneke heeft medelijden met Juno, de trekhond van
Vodde-Gerrit. Ze vindt dat hij wordt afgebeuld. Daarom
maakt ze hem los uit het tuig en laat hem los. Wat dat voor
gevolgen heeft, wordt in dit boekje verteld.
Strekking: God zorgt voor mensen en dieren. Zelfs uit het
kwade doet Hij nog iets goeds voortkomen. Wees niet te snel
met je oordeel.
Conclusie: Een echt kinderboek, dat het goedbedoelde bij een
kind en het ondoordachte van hetzelfde kind duidelijk tekent.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET ZWARTE POESJE, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 6e druk; prijs f 0,90 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Santje tracht een poesje te redden, dat door 't ijs is
gezakt. De dokter, die 't ziet, krijgt de indruk, dat ze 't poesje
in het water duwt. Santje wordt ziek. De dokter moet komen
en hoort dan de werkelijke toedracht. Hij verrast Santje met
't poesje en als ze weer beter is, mag ze een ritje maken met
de dokter op de motor.
Strekking; Een pretentieloos verhaaltje van gebeurtenissen uit

het kinderleven, die voor kinderen heel belangrijk kunnen
zijn! Gebruik van Heer.
Conclusie: Een kinderverhaal, zoals v. d. Hulst er vele op
zijn naam heeft staan, verteld op een wijze, zoals alleen v. d.
Hulst het kan.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET KERSTFEEST VAN 2 DOMME KINDERTJES,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 47; 7e druk; prijs 90 cent gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: 2 kinderen dwalen van huis weg en komen tenslotte
toch weer terecht.
Strekking: Ware Kerstfeest is niet de romantiek, maar het
geestelijk zoeken en vinden van de Zaligmaker,
Conclusie: In een sprookjesachtig verhaal wordt toch de
waarde en betekenis van het Kerstfeest duidelijk naar voren
gebracht. Prachtig verteld voor kinderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE BENGELS IN HET BOS, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 47; 2e druk; prijs 90 cent gebonden; jongens- en'
meisjesboek.
Inhoud: Rie en Carla logeren bij opa en oma. Opa is boswachter. Leuke avonturen beleven ze met Peter en Bram, jongetjes, die vlak bij het bos wonen. Ze doen echter ook ondeugende dingen.
Strekking: Als ze de ondeugende dingen vertellen, dan pas
zijn hun hartjes weer gerust.
Conclusie: Spannend is ook dit boekje beschreven. De illustraties zijn zeer goed. Godsdienstig wat oppervlakkig. Opvoedkundig goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET KERSTFEEST VAN TWEE DOMME KINDERTJES, door W. G. v. d. Hulst .sr.
Aantal blz. 47; 7e druk; prijs 90 cent gebonden; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 6-9 j., verdeeld in lettergrepen.
Inhoud: Prinsesje Esmeralda en het houthakkerszoontje Kees
gaan ieder apart het Kindeke Jezus zoeken, verdwalen beiden
in het bos en vinden elkaar. Ze komen terecht bij een paar
oude mensen. De man gaat het donker in naar het kasteel, de
vrouw vertelt van de Heiland, die voor zondaars op de wereld kwam en stierf aan het kruis. Alles komt goed, op het
kasteel wordt met allen Kerstfeest gevierd.
Strekking: De Here Jezus is niet meer op aarde: het echte
Kerstfeest is het gebed van twee domme kindertjes.
Conclusie: Een pracht boekje met een èchte Kerstboodschap.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VOETSTAPJES IN DE SNEEUW,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 47; 4e druk; prijs 90 cent gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Miep raakt verdwaald in sneeuw en donker. Bello
vond haar. „Als Bello er niet geweest was... was ons kindje
doodgevroren."
Strekking: Bidden in benauwdheid, danken in de uitredding.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Een spannend boek „voor onze kleinen". In 't
dankgebed staat de zin: „U hebt alles zo goed gemaakt." Van
dat alles graag wat meer. Geen woord van zonde en genade.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VAN BOP EN BEP EN BRAMMETJE,
door W. G. v. cl. Hulst.
Aantal blz. 47; 14e druk; prijs f 0,90 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Bop, Bep en Brammetje moeten aardbeien bij oma
brengen. Op de heenweg door het bos plagen ze een oud
135

vrouwtje, waarbij ze op de terugweg bescherming zoeken
tegen het onweer. Dat brengt hen wel tot nadenken.
Strekking: Je moet je taak trouw ten uitvoer brengen en je
niet laten afleiden, want anders breng je jezelf in grote moeilijkheden. De 'Heere wil echter je zonden vergeven en je bewaren.
Conclusie: Een bijzonder aardig vertelde geschiedenis, maar
helaas een regelmatig gebruik van „de lieve Heer". Wel is
er sprake van schuldgevoel, maar niet van schuldbelijden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET HUISJE IN DE SNEEUW,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 48; 15e druk; prijs 90 cent gebonden; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 6-8 j., in lettergrepen verdeeld.
Inhoud: Daan en Dikky moeten koffie bij vader brengen, die
spoorwerkman is. Uit vrees voor een hond verdwalen ze in
het bos. Dan komt het verdwaalde hondje bij hen, ze komen
eindelijk aan een boerderij, waar' de hond thuis hoort. De boer
brengt ze in de arreslee thuis.
Strekking: God helpt in de nood en hoort het gebed.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Een echt v. d. Hulst-boekje. Prachtige natuurbeschrijvingen, de angst van de jongens is kostelijk getekend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN NEGER IN HET DORP,
door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 51; 2e druk; prijs 90 cent gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: De club vindt het pak sneeuw, dat er valt, geweldig.
Dat belooft wat. Maar als ze een neger uit de trein zien
stappen, zijn ze de sneeuw even vergeten. Hun verbazing is
groot, als ze hem het dorp in zien gaan. Ze gaan hem plagen,
tot ze bij het meestershuis komen. 'Wat een schrik als ze hem
daar zien aanbellen. De volgende dag komt deze neger op
school van de zending vertellen. Wat schamen ze zich!
Strekking: Niet najouwen van negers of vreemdelingen. Dit
berouwt vroeg of laat. Voor de Heere is er geen onderscheid
tussen blank of zwart.
Conclusie: Een vlot geschreven boek, dat de jeugd van 9 jaar
en ouder zal boeien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
STILLE NACHT, door K. Norel.
Aantal blz. 52; 2e druk; prijs 90 cent gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Amad en Nana, twee Javaanse kinderen, moeten de
vogels van het rijstveld verjagen. Als ze door het bos naar
huis gaan horen ze schieten; ze durven niet verder en kruipen
in een holle boom. Om de boze geesten te verdrijven zingen
ze „Stille nacht"; ze worden door een Nederlandse schildwacht gevonden en thuis gebracht, waarna blank en bruin
„Kerstfeest" viert.
Strekking: De boze geesten zijn door de Heere Jezus overwonnen. Blank en bruin moeten op dezelfde wijze gered worden. Gebruik van Heer.
Conclusie: 't Verhaal draait om de Kerstgeschiedenis — maar
juist dáár wordt heel weinig van verteld.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VAN TWEE ONDEUGENDE MEISJES,
door Max de Lange-Praamsma
Aantal blz. 53; prijs 90 cent gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Trudy ván Veen logeert bij haar tante. Met haar
vriendinnetje Marietje maakt ze stilletjes een tocht naar de
stad op één fiets. Op de terugweg worden ze overvallen door
een onweer. Een lekke band komt er ook nog bij. De knecht
van de oude dokter brengt hen met de koets naar huis, waar
grote ongerustheid heerst.
Strekking: Ongehoorzaamheid heeft onaangename gevolgen.
Je mag altijd bidden, de Heere hoort je overal.
Conclusie: Er zit wel spanning in het verhaal. Goed van stijl.
Toch is het gegeven niet erg origineel. Zouden er nog oude
dokters zijn, die in een koets rijden? Geschikt voor meisjes
van 10-12 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
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HANNEKE, door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 60; le druk; prijs f 1,— getart.; meisjesboek.
Inhoud: Hanneke is steeds weer ziek, ook haar verjaardag
valt er bijna door in duigen. Tenslotte moeten haar amandelen er uit, vóór de Kerst. Dan leert Hanneke ook haar hoofdje
buigen ten aanzien van een minder aardig meisje, dat zij op
haar verjaardag niet had willen uitnodigen. Met Kerstfeest
wil ze haar er nu wel bij hebben.
Strekking: We moeten anderen kunnen vergeven en liefhebben, zoals de Heere ons vergeeft en liefheeft. Niet altijd eerst
aan je zelf denken, maar iets weten te offeren voor een ander. God zorgt voor ons, eer we het weten. Gebruik van de
kerstboom.
Conclusie: Een prettig leesbaar boekje. Vlot en met milde
humor verteld. Het tekent onopvallend de sfeer in een christelijk gezin op een wijze, die weldadig aandoet. Zou de beschrijving van het amandelen pellen, hoewel juist, geen aanleiding kunnen worden tot het ontstaan van angstgevoelens
bij hen, die deze behandeling moeten ondergaan?
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DONSJE, DE KLEINE KWAKER, door Coby Bos
Aantal blz. 62; le druk; prijs f 1,— getart.; jongensboek.
Inhoud: Moeder is ziek. Rob en Bob moeten voor een paar
weken naar oom en tante. Oom is een erg leuke man, tante
is nogal streng. Als Rob ziek wordt, koopt Bob stilletjes een
klein eendje voor Rob en laat het in de badkuip zwemmen.
Oom ontdekt het en laat een vijvertje metselen. Als de jongens naar huis gaan hebben ze twee eendjes.
Strekking: Oost west, thuis best. Wees dankbaar als je bij
vader en moeder thuis mag zijn. Je mag bidden tot de Heere
Jezus, als je moeder ziek is. Hij luistert ook naar kinderen.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Een nogal zoetelijk middelmatig opstel, dat vanwege zijn lengte tot een boek is uitgegroeid. Een aaneenschakeling van onbenulligheden, waarvan men zich niet kan
voorstellen, dat de kinderen het graag zullen lezen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DORCAS EN DE KINDEREN VAN TOEROE,
door Phia van den Berg.
Aantal blz. 58; le druk; prijs f 1,— gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Dit verhaal brengt ons naar Nieuw Guinea. Van de
school en van de vakantie wordt verteld, van allerlei belevenissen in de tuinen en met slangen. 'Het eindigt met de viering
van het Kerstfeest. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Van Nieuw Guinea lezen we veel in de krant.
Het is goed voor onze kinderen om hiervan te lezen en zo
iets te weten van het leven, ook van de kinderen in hun doen
en laten in dat land, waar we nauw bij betrokken zijn. Het
verhaal is echter niet boeiend geschreven, zodat het de kinderen niet bijzonder trekken zal. Bovendien is de godsdienstige sfeer in dit boekje van die aard, dat we het beter vinden het niet bij de Kerstfeestviering uit te reiken.
Eindoordeel: niet aanbevalen.
PETERTJE EN PIET, door J. L. Schoolland.
Aantal blz. 60; - le druk; prijs f 1,— gecartonneerd; jongensboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: De geschiedenis van Petertje, echt een énigst kind,
maar toch niet een verwend kind. Ook Petertje, hoe lief en
gehoorzaam hij ook is, moet zelfverloochening leren. Gelukkig hebben zijn ouders daar oog voor.
Strekking: Voor 8-10-jarigen wel aan te bevelen. Het boekje
brengt ons in een chr. gezinssfeer en is van opvoedkundige
strekking. Maar ons jonge volkje zal de belevenissen van
Petertje, die tenslotte z'n zo vurig begeerde konijn krijgt, wel
niet zo heel spannend vinden.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE KINDEREN IN DE KLEERKAST, door Tjits Veenstra.
Aantal blz. 62; prijs f 1,— gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Tijdens een watersnood rondom Dordrecht in de 14e
eeuw warden twee kinderen wonderlijk gered drijvende in een
kleerkist. Een bewerking van een bekend motief.

Strekking: 't Verhaal probeert een indruk te geven van de
verschrikking van de watersnood en de sfeer van de tijden
voor de reformatie. Gebruik van Heer.
Conclusie: De eerste zinnen van de inleiding (als verantwoording bedoeld) zijn niet erg gelukkig. De pastoor brengt het
godsdienstig gevoelen onder woorden: „Ze was een goede
vrouw. Ze zal nu in de hemel zijn." We willen over de historische juistheid niet twisten, maar wel over het feit of het
juist is de jonge lezers dit zonder meer voor te zetten.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
OP 'T NIPPERTJE, door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 59; le druk; prijs f 1,— gebonden; jongensboek.
Inhoud: Rob, Rie en Rolf zijn dikke vrienden. Ze hebben een
Indianenkamp in de tuin van een leegstaande buitenplaats.
Bert ontdekt 't en wordt dan in hun vriendenkring opgenomen. Als het „kasteel- later weer bewoond wordt, doen ze
iets ergs, dat gelukkig toch goed afloopt.
Strekking: De Heere hoort het gebed; roep Hem daarom aan
in nood. Je kunt zo gemakkelijk en onbedoeld je naaste treffen; wacht je ervoor en probeer het goed te maken.
Conclusie: Een spannend boek voor jongens van een jaar of
10. Het begin is wat breed opgezet, waardoor het tweede
deel wat in het nauw komt.
Eindoordeel: aanbevolen.
OM TWEE SCHITTEROOGJES, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 75; prijs f 1,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Ries komt vaak in de stal van de baron om Dirk, de
palfrenier, te helpen. Vader en moeder vinden dat niet goed,
want Dirk is een geniepige valserd. Ze vangen een vinkje en
Dirk wil het de oogjes uitbranden. Ries doet wanhopige pogingen om het vinkje te redden. Hij stort zijn hart uit bij
grootmoeder, een wijze, vrome vrouw, die Ries de enige en
juiste Weg wijst. Het vinkje wordt gered.
Strekking: Mijd slecht gezelschap. Uit het ene kwaad vloeit
het andere voort. Dieren mishandelen is slecht en wreed. Ook
jongens mogen met al hun verdriet en met al hun zorgen tot
de Heere Jezus gaan. Gebruik van Heer.
Conclusie: De twaalfde druk van een boekje, geschreven
door een man, die wel vaak (slecht) geïmiteerd, maar nog
nooit overtroffen werd. De hoofdvoorwaarde voor het schrijven van een kinderboek is, dat de kinderen het graag lezen
willen. Twaalfde druk. Hierbij zwijgt de critiek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARLIESKE, door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 76; le druk; prijs f 1,10 gecart.; meisjesboek.
Inhoud: Moeder moet om haar been in bed blijven. Vader,
leraar op de Mulo, doet nu zelf het huishouden met de kinderen. Marlieske brengt moeder in grote ongerustheid, buiten
haar schuld. Ze mocht bij mevrouw Baars naar de kinderuitzending op de televisie kijken. Dan gaat Marlieske enige
weken bij haar grootouders logeren in Bosdorp, waar opa
hoofd der school is. Hier wordt Marlieske opgenomen in de
padvindersclub en beleeft voor ze naar huis gaat een heerlijke
tijd.
Strekking: In een christelijk gezin legt men zijn angsten en
moeilijkheden in het gebed voor Gods aangezicht. Daarmee
werden de moeilijkheden niet dadelijk weggenomen, maar in
lijdzaamheid aanvaard. Bidden maakt rustig en sterk.
Conclusie: Een goed verteld meisjesboek, dat 9- tot 10-jarige
meisjes met genoegen zullen lezen. Dat er wat meer handeling in zou moeten zijn, waardoor de levendigheid zou toenemen, zullen de meisjes wel niet opmerken. Er wordt in het
boekje een sfeer getekend, die weldadig aandoet.
Eindoordeel: aanbevolen.
BENNO'S BARRE TOCHT, door Tjits Veenstra.
Aantal blz. 78; le druk; prijs f 1,10 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Benno woont met zijn grootvader in de bergen. Na
grootvaders dood gaat hij, naar diens laatste wil, naar grootvaders zuster, die drie valleien verder woont. Na een barre
tocht met veel avonturen, benauwdheden en uitreddingen
komt hij uitgeput bij grootvaders zuster, die Benno als haar
kind aanneemt.

Strekking: Die God bewaart is wel bewaard. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Spannend boek, soms wat gekunsteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
HERMIENTJE, door Helga van de Vlasakker.
Aantal blz. 92; 2e druk; prijs f 1,20 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Hermientjes moeder was al heel vroeg overleden,
vader was in Indonesië, Hermientje bij opa en oma in Holland. Door háár schuld breekt oma een dijbeen. Hermien kan
niet opschieten met de angstig-preciese hulp Coba. Als ze
een sauskom laat vallen, wordt het een conflict. Hermientje
loopt weg, maar na gesprek veranderen beiden en groeit langzamerhand een betere verhouding, niet zonder strijd en gebed.
Oma komt thuis uit het ziekenhuis, vader met verlof uit Indonesië. Op oma's 70e verjaardag vertelt vader, dat hij gaat
trouwen met zr. Elly, die oma thuis verpleegde.
Strekking: De strijd tegen gemakzucht en koppigheid kan
slechts biddende gewonnen worden.
Conclusie: Een kostelijk boekje voor onze oudere meisjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE FRANSE SPION, door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 93; le druk; prijs f 1,20 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een wees wordt door zijn oom gedwongen spionnagewerk te verrichten in Bergen op Zoom. Wat een spanningen
maakt hij in deze plaats mee. Met een brief keert hij terug.
maar niet geschreven door vrienden van de Fransen. Deze
jongen weet met zijn zuster te ontkomen naar Bergen op
Zoom, waar hij blijk geeft een flinke vent te zijn.
Conclusie: Een historisch verhaal, dat zich afspeelt tijdens
het beleg van Bergen op Zoom. Het is heel goed, dat kinderen de historie kennen van ons volk. Door zo'n verhaal gaat
de geschiedenis voor hen leven, dit is wat anders dan jaartallen leren! Het is een mooi, boeiend verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET NICHTJE VAN DE STROPER, door Marga Bartels.
Aantal blz. 92; le druk; prijs f 1,20 gecart.; meisjesboek.
Inhoud: Francientje komt in het gezin van haar oom, die ongunstig bekend staat. Door zijn stroperijen wordt hij gezocht,
ook door de boswachter van het grote buiten. Het is moeilijk
voor Francientje aansluiting te krijgen bij de andere kinderen.
Maar een kleinkind van de rentmeester zoekt contact met
haar. Op een avond valt Francientje over een boomwortel.
De boswachter vindt haar slapende, maar ook ziek. Ze wordt
bij hem in huis opgenomen.
Conclusie: Een aardig boekje voor onze kinderen, dat opvoedkundige waarde heeft. Naastenliefde is een belangrijk
iets, zorg voor anderen, die van veel verstoken zijn, is onze
opdracht. Liefde wordt bewezen aan dit meisje, dat juist alle
liefde mist. Daarom kunnen we het aanbevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
JANNEKE EN DE WITTE PAUW, door Bea Lintijn.
Aantal blz. 107; le druk; prijs f 1,35 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Janneke, enig kind, wier vader op zee is en wier
moeder naar het ziekenhuis moet, moet zolang naar een
„tante- in Elspeet, waar ze wel geniet, maar het verlangen
naar moeder wordt steeds sterker. Het komt zover, dat ze,
teleurgesteld, een mooie geborduurde pauw, die ze van een
oude dame gekregen heeft, beschadigt en weg wil naar moeder. Tegen kerstmis wordt alles weer goed. Ze mag naar
moeder, die beter wordt.
Strekking: Kerstfeest is het feest, waarop vaak wonderen
gebeurd zijn. Er is wel veel lijden en verdriet op de wereld,
maar er zijn ook veel goede mensen, al maken ze fouten.
Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: Een vlak, breed opgezet verhaal. Wel wordt er
even heengewezen naar de betekenis van het Kerstfeest, maar
het accent valt te veel op het aardse geluk.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
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DE KERSTBOEKEN VAN CALLEHBACH

* De 'bestaande collectie kinderboeken, bestemd voor uitdeling
op het Kerstfeest, werd uitgebreid met vijftig nieuwe uitgaven en herdrukken.
* Al deze voor uitdeling bestemde kinderboeken vormen wat
inhoud en uitvoering betreft een klasse apart.
* Verantwoorde boeken, die tot het 'hart van het kind spreken.
Spannend en ruim geïllustreerd. Stuk voor stuk nauwkeurig
beoordeeld.
* Gebonden in frisse, voor de kinderen bijzonder aantrekkelijke bandjes, die alle van een beschermende vernislaag zijn
voorzien. Stuk voor stuk een lust voor het oog.
* In de uitgebreide collectie Callenbach-uitgaven vindt U beslist wat U nodig hebt.
VOOR IEDER KIND,
VOOR IEDERE LEEFTIJD,
VOOR IEDERE BEURS HET BESTE BOEK!
* Hebt U de nieuwe catalogus nog niet in Uw bezit?
Dan wordt hij U op aanvraag gratis toegezonden!

De uitgaven zijn verkrijgbaar in de 'boekhandel

G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK
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KINDEREN VAN ÉÉN VADER,
door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 107; 3e druk; prijs f 1,35 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Andra Saba, een Hongaars meisje, vindt een thuis bij
een eenvoudig, maar degelijk schippersgezin. Dikwijls verlangt ze naar haar eigen moeder in Hongarije, maar de schipper en vooral zijn vrouw weten haar telkens op de juiste
wijze „op te vangen". Als de schippersvrouw naar 't ziekenhuis moet, wordt het heimwee haar te sterk. Gelukkig duurt
dit slechts kort.
Strekking: Ook kinderen moeten leren niet aan zichzelf te
denken. Egoïsme is zonde. God echter wil deze zonde ook
vergeven en kracht geven om er tegen te strijden. Dit boekje
leert ook, dat kinderen van andere volken onze naasten zijn.
Daarop ziet de titel „Kinderen van één Vader".
Conclusie: Goede, vlotte stijl. Goed verzorgde uitgave. Het
„vechten" tegen een karakterfout wordt kinderlijk en juist
weergegeven. Goede lectuur voor meisjes van 8.-12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOCH BEN JE JENNEKE!, door M. Heyenk.
Aantal blz. 128; le druk; prijs f 1,55 gebonden; meisjesboek,
leeftijd 11-13 jaar.
Inhoud: Jenneke is een eenvoudig boerenmeisje. Ze kan goed
leren en gaat na de lagere school naar de stad om verder te
leren. Dan komen ook de moeilijkheden. Aan de ene kant wil
ze met de meisjes uit de stad meedoen en wat „stads" worden, aan de andere kant wil ze ook zo dolgraag zichzelf blijven. Veel steun ondervindt ze van haar tante Hanna. Tantes
dood is een grote slag voor haar. Hierdoor en ook door een
gesprek met een vroegere vriendin ziet ze haar fouten in en
kan ze weer zichzelf worden. Zo wordt ze weer Jenneke.
Strekking: 't Geluk ligt niet in het grote en rijke, maar in de
vrede, die in het hart woont. De kerstboom wordt alleen genoemd, als de kinderen een boompje zoeken.
Conclusie: Een boeiend boek voor onze meisjes, die ook hun
moeilijkheden hebben.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE LEEUW VAN RORA, door K. Norel.
Aantal blz. 124; prijs f 1,55 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In de strijd tegen de Wallenzen weet Janavel, die
aangesteld is als aanvoerder, het leger van de roomsen geweldige klappen toe te brengen. Tot zijn grote vreugde vindt
hij zijn vrouw en kinderen gezond en wel thuis, als er vrede
gesloten is. Hij heeft in vrees geleefd, dat zij om het geloof
omgebracht waren.
Conclusie: Dit boekje geeft ons een indruk van de strijd, die
de betrekkelijk kleine groep Waldenzen in Italië te voeren
heeft gehad om der wille van het geloof. Het is goed, dat
onze kinderen hiervan ook weten. Het verhaal is op boeiende
wijze beschreven, zodat onze jongens het graag zullen lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 93; 15e druk; prijs f 1,55 gecart.; meisjesboek.
Inhoud: In dit deeltje van de graag gelezen Rozemarijntjeserie beleeft Rozemarijntje haar avonturen van het eerste
schooljaar. Ook hier weer zien we Rozemarijntje ons meesterlijk getekend als een wel opmerkelijk origineel type in een
echt christelijke levenssfeer.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOEN DE BOSHAAN RIEP, door Cor Bruyn.
Aantal blz. 132; prijs f 1,75 gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: In Lapland worden door de Duitsers twee jongens
van Nils meegenomen. Ze zien echter kans om bij een oom
thuis te komen. Het was in de spannende tijd van het laatste
oorlogsjaar. Na een heel moeilijke tocht komen ze op Kerstavond thuis.
Conclusie: Over allerlei belevenissen in de jaren van de oorlog is ook voor kinderen al heel veel geschreven. Niet alleen
Nederland heeft het in die jaren zwaar gehad, ook andere

volkeren. Wat een gevaren bedreigden toen veel gezinnen
en wat een spanning moest er verwerkt worden. Dit boekje
vertelt van deze dingen, maar het is de vraag of het de jongens wel zo boeien zal. Het leest ietwat moeilijk, zodat we
het niet voluit aan kunnen bevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE VLUCHT NAAR KANTOKEINO, door Cor Bruijn.
Aantal blz. 127; prijs f 1,75 gecartonneerd; jongens en meisjesboek.
Inhoud: Madenisko, een man met een sterk karakter en een
buitengewoon oriënteringsvermogen, weet met twee Lappenjongens te ontkomen aan Duitse gevangenschap. Na een harde tocht door de zeer koude Poolnacht bereiken ze Min doel:
de sida van Anders Eira de oom van de beide Lappenjongens. Het is het tweede deel van een trilogie over de Lappenfamilie Eira.
Strekking: „Hebt uw vijanden lief". Mensen-onmogelijk, maar
een gebod van Jezus van Nazareth.
Conclusie: Een voortreffelijke beschrijving van het harde
Lappenleven in het Noorse bergland, nog verzwaard door de
ellende van de Duitse bezetting. Een boek, dat niet alleen
door jongens en meisjes van 12 jaar en ouder vol spanning
gelezen zal worden, maar ook door volwassenen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PANOKKO EN ZIJN VRIENDEN,
door Anne de Vries.
Aantal blz. 125; 4e druk; prijs f 1,85 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Panokko, de zoon van de Indianenhoofdman Jaloekama, jaagt vaak met zijn vrienden. Veel slimheid en moed
toont hij als hij zijn vader bevrijdt uit de handen van,goudzoekers. Als het Evangelie is verkondigd aan de heidense Indianen wijzen zij de weg aan een zendeling en een arts, die
zoeken naar een neergestort vliegtuig.
Strekking: Op verantwoorde wijze wil de schrijver onze jeugd
het leven der Indianen leren kennen. Evenzo de moeilijkheden
bij het brengen van het Evangelie. Gebruik van Heer.
Conclusie: Goed Indianenboek. Op meesterlijke wijze wordt
de Blijde Boodschap ingevlochten in de gedachtenwereld der
heidense Indianen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PANOKKO EN DE WILDERNIS,
door Anne de Vries.
Aantal blz. 123; 3e druk; prijs f 1,85 gecartonneerd; vooral
jongensboek, leeftijd 12-13 jaar.
Inhoud: Het verhaal draait om de opsporing door blanken
en Indianen van twee vermiste vliegeniers, die in de wildernis van Suriname een noodlanding hebben moeten maken.
Een uitstekend geschreven boek. Heel leerzaam ook wat betreft de flora en fauna en het leven op de savannah en in
het oerwoud. De achtergrond van dit boek is godsdienstig,
niet op een gezochte manier christelijk, maar het stelt teleur,
dat de bekendmaking met het Evangelie aan de nog heidense
Indianen bijna niet in het gezichtsveld komt. Dit overigens
mooi, spannend jongensboek is jammer genoeg niet een zendingsboek. De jongens zullen het graag lezen! Overigens:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PEERKE EN Z'N KAMERADEN, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 141; 12e druk; prijs f 1,85 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Het tere verhaal van een zieke jongen (invalide) en
4 andere jongens, die samen vriendschap sluiten en nu het
leven van 't zieke jongetje wat opvrolijken. Bovendien de
grootvader, die als achtergrondfiguur fijnzinnig getekend
wordt.
Strekking: Vriendschap veraangenaamt het leven; maar bovenal de liefde Gods in Christus Jezus dooft alle haat en
geeft liefde. Voor kinderen tekent het de waarde van naastenliefde.
Conclusie: Bijzonder warm, ietwat peinzend dromerig geschreven. Vooral voor denkertjes onder de kinderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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HEIMWEE NAAR NIEUW-GUINEA

EEN VEELBEWOGEN ZOMER,

door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 138; le druk; prijs f 1,85 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Leo's ouders komen tot het besluit om Leo alvast een
jaar eerder naar Holland te laten gaan. Voor Leo is het niet
gemakkelijk. Hij komt bij een oude tante, die hem niet goed
begrijpt. Op school krijgt Leo ook moeilijkheden, maar een
der leraren vangt hem op.
Conclusie: Dit boek heeft boeiende gedeelten, het zal zeker
met genoegen gelezen worden. De strijd die Leo heeft, wordt
aannemelijk gemaakt, zodat je met deze jongen meeleeft. Wat
is het nodig, dat we begrip voor elkaar hebben, vooral in
omstandigheden als Leo verkeert, ver van zijn ouders, die hij
zo moeilijk missen kan.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 155; 2e druk; prijs f 2,10 gebonden; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Het gezin Grijpink bestaat uit vader, die niet onverdienstelijk schildert; moeder, die naar een sanatorium moet;
verder 3 „kasplantjes" en 3 kanjers. Ze gaan een lange zomer
naar zee in het „Spookhuis- en beleven vele wonderlijke ea
geheimzinnige avonturen. Uiteindelijk komt alles goed, de
zieken genezen, de financiën worden wel wat vreemd gesaneerd. de dochter verlooft zich.
Strekking: De gezellige en zorgvolle sfeer in een gezin, dat
tobt met langdurige ziekten en krappe financiën.
Conclusie: -Een avontuurlijk boek, dat onze groteren verslinden zullen. Maar ik mis te vaak het geestelijk element, de
vreemde geschiedenissen doen vaak apocrief aan.
Eindoordeel: dus maar matig aanbevolen.

sC,C,CC\C",C•C's,

Uitgaven van N.V. W. D. Meinema te Delft
HET FIETSJE BIJ DE KERK,
door M. Th. Baas—v. d. Berg.
Aantal blz. 16; 2e druk; prijs 30 cent in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Op zekere zaterdag loopt Jikkemientje de openstaande kerk binnen. De koster heeft er geen erg in en zo wordt ze
opgesloten. Na geruime tijd zoeken, waaraan zo goed als het
hele dorp deelneemt, wordt ze gevonden. Het fietsje, dat Jikkemientje in de buurt van de kerk had achtergelaten, komt
ook terecht.
Strekking: Godsdienstig-opvoedkundig. Taal en stijl zijn goed.
Conclusie: Aan te bevelen voor meisjes van 7-9 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JONNIE'S AVONTUUR, door J. Tasma.
Aantal blz. 20; 5e druk; prijs 35 cent; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Jonnie mag met vader, die dokter is, in de auto mee.
Als deze bij een patiënt is, gaat Jonnie de auto uit naar een
speelgoedwinkel. Als hij terugkomt is vader weggereden.
Thuis is Jonnie niet, maar vader krijgt een telefoontje en
haalt z'n zoontje op.
Strekking: „Gehoorzamen is beter dan offerande-. Jonnie
ging met de beste bedoelingen vaders auto uit, maar 't mocht
niet.
Conclusie: Er zit opvoedkundige waarde in, en is geschikt
voor kinderen, die even de leeskunst machtig zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.

DIEVEN IN EEN SCHUURTJE, door M. C. Capelle.
Aantal blz. 24; 3e druk; prijs 35 cent; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Twee jongens gaan met kleine Bram spelen en komen
terecht in een schuur, waarvan de deur dichtvalt, zodat ze
er niet meer uit kunnen. Dit geeft een hele consternatie. De
politie komt er aan te pas, die met zijn speurhond de kinderen
vindt.
Conclusie: In het verhaal zit voor kleine jongens wel spanning. Jammer dat de godsdienstige inhoud alleen bestaat uit
het vertellen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een iets pittiger geestelijke inhoud zou dit boekje beter
geschikt gemaakt hebben voor de uitdeling met Kerstfeest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET AVONTUUR VAN JOOST EN MARIJKE,
door C. H. Meerburg.
Aantal blz. 24; 3e druk; prijs 40 cent; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
•
Inhoud: Joost en Marijke laten hun karweitje met het kruiwagentje in de steek en kruipen stilletjes in 'de vrachtauto
van Jaap de wasman. Deze laat ze als strafmaatregel naar huis
lopen. Dit verloopt anders dan hij dacht. In twee gezinnen
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heerst grote ongerustheid. Maar ze komen gelukkig behouden
thuis.
Strekking: Niet stout zijn. Vergeet het gebed niet. Joost had
het vergeten. Gebruik van Heer.
Conclusie: „je mag vergeving vragen als je ondeugend was.Het religieuze element is wel mager met dit ene zinnetje.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE VLUCHT, door Joh. Elzen.
Aantal blz. 32; 3e druk; prijs 45 cent; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Op de laatste middag voor de vakantie vertelt een
onderwijzer een spannend verhaal over een vlucht uit Hongarije. De kinderen worden opgewekt iets te doen om dergelijke
gezinnen te helpen. Dit verzoek vindt weerklank en de kinderen trekken er op uit om oud papier te verzamelen.
Conclusie: Een boeiend beschreven verhaal, dat ons verplaatst in het gebeuren van vandaag aan de dag. De kinderen
zullen het graag lezen. Het is een leerzaam verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET HOLLETJE IN DE DIKKE BOOM, door Dolf Kloek.
Aantal blz. 31; prijs 50 cent in slappe omslag; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Frits en Greetje, twee buurtjes, gaan samen naar
school, na schooltijd gaan ze het bos in en vinden daar een
holle boom, ze spreken af er de volgende middag heen te
gaan, dan worden ze door onweer overvallen. Ouders ongerust, gaan zoeken en vinden dan de kinderen.
Strekking: Komt een kinderlijk vertrouwen uit in de Heere
Jezus.
Conclusie: Opbouwend boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

LICHTJES IN DE MIST
door A. van Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal blz. 32; 1e druk; prijs 50 cent; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: Elsje en Ronny, een Indonesische tweeling en Anne,
een verlegen jongetje, krijgen ijsvrij. De tweeling gaat per
schaats koekjes brengen bij oma. Als ze terugkeren, breekt
een riempje en ze moeten lopen. Dan komen ze in de mist.
Ze vinden Anne, die de weg kwijt is. Dan verdwalen ze met
hun drieën. Ze komen tenslotte terecht op een boerderij in de
polder. Later vieren ze Kerstfeest.
Strekking: De verlegen Anne is goed getekend. Hij overwint
door de gebeurtenissen zijn verlegenheid. Kerstfeest is niet
het feest van de kerstboom.
Conclusie: Weinig diepgang.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

HET IS EEN GEHEIMPJE,
door A. van Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal 51z. 32; 3e druk; prijs 50 cent in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Het geheimpje door moeder aan Joke verteld en dat
ze goed zal bewaren is: ze zal een broertje of zusje krijgen.
Joke deelt in de zorg als moeder ziek wordt en in de vreugde
als er een tweeling geboren wordt.
Strekking: Is godsdienstig en opvoedkundig goed. Stijl en taal
zijn ook goed.
Conclusie: Aan te bevelen voor meisjes van 7-9 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MAARTJE TUURT, door Mevr. v. Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal blz. 31; le druk; prijs 50 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-8 jaar.
Inhoud: Frans, leerling 2e klas lagere school, gaat met zijn
ouders en jonger zusje in de zomer naar een badplaats en geniet van de zee- en strandgenoegens. In de winter worden ze
door hun vader opgewekt aan de vogeltjes te denken en wat
van actuele betekenis ook is in onze tijd, aan vluchtelingen,
„de ontheemden". Verder vieren ze als leerlingen van de
Zondagsschool het Kerstfeest. Ook in huis met een kerstboom
er bij.
Conclusie: Een goed verteld kinderverhaaltje. Jammer dat het
Kerstfeest niet zonder kerstboom kon. Overigens:
Eindoordeel: aanbevolen.
HET KERSTFEEST OP DE ZOLDER,
door Ina van Veen-van der Vlies.
Aantal blz. 32; 2e druk; prijs 50 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Mieneke moet, omdat moeder op bezoek gaat naar
vader, die in een ziekenhuis in Duitsland ligt, de Kerstdagen
doorbrengen bij tante. Ondanks het verdriet om vader viert
ze met haar neefjes Kerstfeest op de versierde zolder en later
op de Zondagsschool en heeft ze toch een gezegend Kerstfeest. Mede door Mineke's optreden komt tante tot andere
gedachten en komen de neefjes op de Zondagsschool.
Strekking: De schrijfster laat op eenvoudige wijze uitkomen,
hoe een getuigenis van een kind anderen tot zegen kan zijn.
Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Het thema is wel wat afgezaagd. Het lijkt alles ook
wel wat overdreven. Het boekje is wel leuk geschreven en
heeft verder wel een goede inhoud. Geschikt voor jongens en
meisjes van 6-8 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
AU, MIJN VOET! door Jos. A. Brusse.
Aantal blz. 32; le druk; prijs 50 cent; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-7 jaar.
Inhoud: Erik bezeert zijn voet tussen de spaken van vaders
fiets en moet enige dagen van school thuisblijven. Hij krijgt
bezoek van juf, een briefje van de klas en z'n vriendinnetje
Gezieneke komt ook trouw. Als hij haar helpt tegen boze jongens, stoot Erik zijn voet en moet nog langer blijven zitten.
Strekking: Een heel gewoon ongelukje met wat huiselijke
vreugden. Gebruik van Heer èn Here.
Conclusie: •De kleine peuters zullen het wel aardig vinden.
Er heerst wel een goede christelijke sfeer in gezin en school,
Eindoordeel: aanbevolen.
DRIE DIKKE VRIENDJES, door Joop Naerebout.
Aantal blz. 32; le druk; prijs 50 cent; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Elske en Fransje vormen een tweetal, dat door
vriendschap aan elkaar verbonden, alle aangename en minder
aangename gebeurtenissen met elkaar in eensgezindheid beleeft. Mops de hond is, als derde, de trouwe metgezel. Ze genieten samen van het goede en over het verkeerde hebben zij
berouw. Gelukkig weten ze waar vergeving te vinden is,
dank zij de opvoeding.
Strekking: Een boekje met chr. inhoud, waarvan het met de
strekking op godsdienstig, zielkundig en opvoedkundig opzicht in orde is. De verhouding tussen de kinderen wordt niet
verstoord door afgunst. De inhoud kan tot lering strekken.

Conclusie: Voor jongere kinderen gemakkelijk te lezen en te
begrijpen. Liefde tussen de kinderen en ouders onderling en
liefde tot het dier is een van de kenmerken van dit boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
DAT ENE SCHAAPJE, door Elja Vlas.
Aantal blz. 36; 2e druk; prijs 55 cent; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een klein schaapje „Norette", vertelt haar levensgeschiedenis. Het moet in een circus kunstjes vertonen. Bij
een ongeluk breekt ze haar pootje. Het moet naar de slachter,
maar er komt een goede herder, die koopt het schaapje en
verzorgt het goed. Ook wordt nog van een huurling verteld.
Aan het eind mooie versjes van de Goede Herder.
Strekking: Wat een goede herder is, wordt prachtig uitgebeeld. Zo zal de gelijkenis van „De Goede Herder" kunnen
worden verstaan.
Conclusie: Niet alle jonge lezertjes zullen direct door hebben,
wat de bedoeling is van dit verhaal. Maar toch is het van
grote waarde en daarom
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JUFFROUW JO ZAG HET NET, door Nel Veerman.
Aantal blz. 39; 3e druk; prijs 60 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: In de oorlog verhuizen Henk en zijn moeder van de
kust naar een bosrijke streek. Vader vaart op zee. Henk komt
vaak bij de dames Maartens. Met een nieuwe vriend steelt
hij kersen; één der dames, juffrouw Jo, betrapt hen. Als Henk
ziek is, komt juffrouw Jo hem toch bezoeken. Henk belijdt
aan moeder het kwaad en deze maakt het goed.
Strekking: Omgang met verkeerde vrienden. is gevaarlijk. Belijdenis van zonde is moeilijk.
Conclusie: Kinderlijk verhaal, hier en daar wat kinderachtig.
Eindoordeel: aanbevolen.
POM EN HAAR VRIENDJES, door Frieda van Felden.
Aantal blz. 39; 4e druk; prijs 60 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Pom gaat met Jan, Gert en Koos eikels zoeken. Onder
de hoge bomen bij een kasteel raakt Pom haar teddy-beer
kwijt. Omdat ze zonder haar beer niet kan slapen, gaat vader
zoeken en vindt hem.
Strekking: Aardig kinderverhaal. Godsdienstige strekking
goed.
Conclusie: Laatste gedeelte is het best. Geschikt voor de
kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
RINNY EN DE DRIE VROLIJKE VRIENDINNETJES,
door Rik Valkenburg.
Aantal blz. 40; le druk; prijs 60 cent; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Drie vriendinnen beloven een ziek meisje op haar
verjaardag te komen. Ze krijgen echter gelegenheid om een
autotochtje te maken. Corrie voelt, dat het verkeerd is en
biecht het eerlijk op. Dan gaan ze toch nog naar Rinny.
Conclusie: Dit verhaaltje laat zich goed lezen. Het heeft een
goede strekking, zodat het voor uitdeling zeker bruikbaar is.
Eindoordeel: aanbevolen.
ONDER ZEEROVERS, door H. Henszen Veenland.
Aantal blz. 46; 7e druk; prijs 80 cent getart.; jongensboek.
Inhoud: In het Verre Oosten overvallen Chinese zeerovers
een passagiersschip. Onder de passagiers bevinden zich een
zendeling en een goddeloze planter. Met vier anderen worden
ze als gijzelaars meegenomen. Als een oorlogsschip de piraten
nadert, moet de zendeling onderhandelen. Hij staat zijn plaats
af aan de planter. Tenslotte warden allen gered.
Strekking: De onbaatzuchtige liefde en geloofskracht van de
zendeling laat de planter zien, dat het leven van de zendeling
met Christus was, verborgen in God.
Conclusie: Prachtig boek. Het Evangelie overwint.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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HOE HANNEKE EEN VRIENDINNETJE KREEG,
door Ina van Veen-van der Vlies.
Aantal blz. 46; prijs 90 cent gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Nieuwe buren krijgen Hannekes ouders. Hanneke is
vreselijk nieuwsgierig of er ook kinderen zijn. Ze ontdekt een
meisje, dat ziek geweest is en nog eenpoos moet rusten. Door
de omgang met dit nieuwe vriendinnetje leert Hanneke bidden.
Conclusie: Voor de kleintjes een prettig leesbaar boekje. Het
is een eenvoudig verhaaltje met nog een godsdienstige strekking, die zo uit het verhaal voortvloeit. Daarom is het voor
ons bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE VOGELTJES VAN HUMMELOORD,
door Mevr. Slegers-Kwakkel.
Aantal blz. 46; le druk; prijs 90 cent gecart.; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar.
Inhoud: Het gezellig verblijf van Jan Willem en z'n vriendje
Fred in de derde klas van de kleuterschool, Hummeloord geheten. Ze hebben een bijzonder aardige juf. Een leidster, die
leuk met haar „jonge vogeltjes- omgaat. Het dorp is ook een
aantrekkelijke kindervriend rijk. Een „dikke slager", die voor
een verrassing zorgt voor 't jonge volkje.
Strekking: Doordat Fred godsdienstige gebruiken bij zijn zeer
moderne ouders tracht op te wekken, zit er een evangeliserende strekking in dit kleuterverhaal. Gebruik kerstboom.
Conclusie: Voor het jonge lezersvolkje kan dit boekske aanbevolen warden. Jammer, dat voor deze groep de woorden
niet in lettergrepen gesplitst zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.
GELUKSLAND, door Annie Vreeland.
Aantal blz. 61; 3e druk; prijs f 1,—; gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Een ongeluk is oorzaak, dat vader Slijper, die schilder is, zijn werk niet meer kan doen. Armoede komt in dit
gezin, dat zonder God leeft. Nieuwe buren worden tot een
zegen voor het gezin Slijper, dat van een aards geluksland
droomde. De buren wijzen op het ware Geluksland. Vader
Slijper geneest en ook nog andere buurtbewoners vinden de
weg tot God.
Strekking: Laat uw licht schijnen voor de mensen en hebt uw
naaste lief als uzelf.
Conclusie: Misschien is dit boekje iets te mooi, maar het is
een fijn verhaal. Laat de lezers het ideaal maar eens zien.
Ter navolging. Pedagogisch en taalkundig heel goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
INA VAN DE DOKTER, door Annie Sanders.
Aantal blz. 46; 4e druk; prijs 90 cent gecart.; meisjesboek.
Inhoud: Ina is boos, omdat oude nicht Martha liever bij een
zieke vrouw op bezoek gaat dan bij hen Kerstavond door te
brengen. Als Mattie van de timmerman Ina's vader op Kerstavond komt halen voor haar moeder, die een hartaanval
heeft, geeft ze opzettelijk de boodschap aan de dokter niet
door. Ze vindt het zo naar als vader ook nog weg is. Haar
kwaad komt uit. Ze heeft berouw. Alles wordt vergeven,
maar ze krijgt straf: niet naar het Kerstfeest. Alles komt goed.
Strekking: Kerstfeest vieren met een zelfzuchtig hart, alleen
aan je zelf denken en geen offer kunnen brengen, gaat niet.
God offert Zijn Zoon. Niet alleen aan je zelf denken, zelfs
niet in de eerste plaats.
Conclusie: Een ongekunsteld, uitstekend verteld kerstverhaal,
recht christelijk, dat door zijn natuurlijke eenvoud niet nalaten
zal onze 10- tot 12-jarigen te boeien. Jammer dat het boekje
niet dikker is. Deze schrijfster kan het.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
SAMEN NAAR OPA BEUN, door J. L. Schoolland.
Aantal blz. 54; 2e druk; prijs f 1,—, gebonden; jongensboek.
Inhoud: Kees is na de watersnood van 1953 ondergebracht
bij een tante. Samen met zijn neefje Henk mogen ze logeren
bij opa Beun. Daar maken ze kennis met een jongetje, dat
nog ziek is tengevolge van de watersnood. Mede door het
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voorbeeld van Kees leert Henk iets voor een ander over te
hebben.
Strekking: De strijd tegen een karakterfout is niet eenvoudig
en kan niet in eigen kracht geschieden. Je moet wat voor een
ander over hebben.
Conclusie: De karaktertekening is wat al te zwart-wit. De
kinderen doen wat al te grote-mensenachtig. Toch wel een
goed boekje door de chr. inhoud. Geschikt voor jongens van
8-10 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
TOM GING TOCH!, door G. H. van Maren.
Aantal blz. 70; 2e druk; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Tom, een 11-jarige schooljongen, gaat stiekum het
kermisgewoel op, verliest een gulden van zijn spaargeld en zit
nu in een pijnlijk conflict. Door allerlei knoeierijen tracht hij
zich te redden uit zijn moeilijkheid en raakt steeds dieper in
de put. Ten slotte wordt hij door de nood overmeesterd en
biecht z'n zonde eerlijk op!
Strekking: Het verhaal heeft een godsdienstige, zielkundige
strekking. Zonde baart onrust en voert naar beneden. Eerlijkheid geeft vrede met God en mensen! Opmerking: De ouders behoren nog jonge kinderen 's avonds niet alleen thuis te
laten en mogen zeker niet de zorg voor een ziek zusje aan een
jongen van deze leeftijd alleen overlaten.
Conclusie: De ontknoping mag iets te geforceerd zijn, te gemaakt mooi, doch af te keuren is dit boekwerkje voor jongens van 10 á 11 jaar niet.
Eindoordeel: aanbevolen.
MARGREETJE, door J. W. Grisnigt.
Aantal blz. 62; 4e druk; prijs f 1,10 gecart.; meisjesboek.
Inhoud: Margreetje is een dochtertje van een hoofd van een
school. Ze is a.h.w. „kind in huis" in de school, tot groot plezier van de kinderen. Ze verlangt erg naar een zusje en tot
haar grote verrassing wordt haar wens vervuld.
Strekking: Op een alleraardigste manier wordt het kinderleven beschreven van twee zusjes in een prettig Christelijk
gezin. Die twee zusjes zijn echte kinderen, ze hebben hun gebreken, maar kennen ook het berouw daarover.
Conclusie: Vlotte, kinderlijke stijl. De komst van het nieuwe
zusje wordt zuiver en prettig verteld. Meisjes van 7-9 jaar
zullen met veel plezier dit boekje lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE BOEKDRUKKER VAN AMSTERDAM,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 78; le druk; prijs f 1,20 gecart.; jongensboek.
Inhoud: Twee Amsterdamse boeven bieden om geld te verdienen hun diensten aan de eerste dienaar van de schout aan
bij het vangen van „ketters-. O.a. Harpert, zoon van Tijs
Heicoop, wordt door hun bemiddeling opgesloten. Als monnik
verkleed weet Heicoop tot de gevangenis door te dringen en
Harpert met andere gevangenen te bevrijden.
Strekking: Beeld uit de dagen der Hervorming in Amsterdam.
Conclusie: Historisch verhaal, levendig verteld. Geschikt voor
oudere kinderen.
Eindoordeel: aanbevolen.
DIE WOENSDAGMIDDAG,
door T. v. d. Roest-Kieinmeyer.
Aantal blz. 77; le druk; prijs f 1,20; gecartonneerd; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Freek, wiens moeder als weduwe moeite heeft zich
met haar zoontje op een eerlijke manier door het leven te
slaan, wil z'n moeder helpen als ze tien gulden verloren heeft.
Hij brengt zich daardoor in allerlei moeilijkheden en onder
verdenking van oneerlijkheid. De ontknoping, waarin ook de
politie een rol speelt, brengt zijn onbezonnenheid, maar ook
zijn goede bedoeling aan het licht.
Strekking: Een verhaal van opvoedkundige strekking, getuige
vooral het optreden van de moeder en de onderwijzeres.

*0}Kk̀ijp-,1
Boek-uitreiking! . . . féést voor de jeugd - féést voor de ouderen!
Meisjes en jongens zien hun hartewens vervuld: een interessant
boeiend boek. Een belofte voor velt prettige uurtjes. Ouderen
genieten van de glunderende, dankbare gezichten en gunnen de
jeugd hun favorieten: meinema's jetgdboeken! Dat zijn immers
goede boeken. De nieuwe serie mag!elfs de fleur van dit najaar
genoemd worden. De prijzen zijn bovendien zéér laag. Blader
eens in de catalogus, bestel en

U koopt ze voortaan altijd.
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Conclusie: Heel diep gaat het wel niet, maar de verhouding
tussen school en huis en de samenwerking tot heil van de
jeugd wordt er heel ideaal in voorgesteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE POORTWACHTERSZOON, door H. te Merwe.
Aantal blz. 77; le druk; prijs ƒ 1,20; gebonden; jongensboek.
Inhoud: De zoon van de poortwachter van Lochem beleeft
met zijn vriend spannende avonturen. Het hoogtepunt is:
Geurt trekt de laars van een Spaanse soldaat uit het hooi bij
de bekende maar mislukte aanslag.
Strekking: We krijgen een indruk van de moeiten en zorgen
in de tachtigjarige oorlog. Ook jongens kunnen het vaderland
goede diensten bewijzen.
Conclusie: Een echt spannend jongensboek. Het religieuze
element is niet de sterkste zijde; daarom
Eindoordeel: aanbevolen.
DE SCHOOLMEESTER VAN MOUGON,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 77; 2e druk; prijs f 1,20; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Vertelling over de geloofsvervolgingen in Frankrijk;
vlucht naar Holland.
Strekking: Kracht van het geloof; daarnaast zwakheid van de
mens.
Conclusie: Goed verteld; geen papenhaat kweken. Leerzaam
en nuttig. Geen uitgesproken kerstboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EN ... MARIJKE GAAT OOK UIT,
door Jeanette van Beilen.
Aantal blz. 77; le druk; prijs f 1,20 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Het lijkt er eerst niet op, dat Marijke in haar vakantie kan gaan logeren. Onverwacht echter doet de gelegenheid zich voor, dat ze met een vriendinnetje toch zal gaan en
nog wel naar zee. Dan krijgt ze echter een ongeluk. Tenslotte
komt alles toch weer goed en gaat ze met Ilonka uit.
Strekking: Godsdienstig, opvoedend verhaal. Ook goed verteld.
Conclusie: Een aardig leesbaar boekje voor meisjes van 8
tot 9 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN GELUK UIT EEN ONGELUK,
door Nel den Hollander.
Aantal blz. 100; 3e druk; prijs f 1,25 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Piet vraagt (en krijgt tenslotte) een kwartje van zijn
vader om een kar te maken „net als Sierti". Siems moeder is
overleden, zijn vader op zee en nu is hij bij zijn opa in huis.
Hij is een egorist, wil „nummer één" zijn. Na een opzettelijk
door hem veroorzaakte botsing van de twee karretjes komt
hij bij Piet in huis en daar ontvangt hij, wat hij mist.
Strekking: „Alles willen hebben wat een ander heeft'', -"altijd boven een ander willen uitkomen", beide moeten worden gezien en beleden als zonde. En worden bestreden.
Conclusie: Een vlot jongensboek met goede opvoedkundige
strekking. Ook het godsdienstige element is behoorlijk. Is het
plaatje op blz. 89 in overeenstemming met de tekst?
Eindoordeel: warm aanbevolen.
REDDINGSTOCHT, door H. te Merwe.
Aantal blz. 112; 4e druk; prijs f 1,30 gecart.; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Beschrijving van wat er in het rampgebied gebeurde:
Een schipper .trekt met zijn bemanning naar het noodgebied:
gebeurtenissen aldaar, 1953.
Strekking: Hoe in vreselijke nood toch geloof bestaan kan.
Conclusie: Goed boek. Tegenslag verhindert geloof piet. Bovendien opofferingsgezindheid en saamhorigheid jegens elkander.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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RODE PAPAVERS, door Mari Zuidema.
Aantal blz. 110; 6e druk; prijs f 1,35 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Klazientje houdt erg veel van rood. Van de bloemen
vindt ze de rode papavers het mooist. Gert, haar broertje,
kweekt ze stilletjes in zijn tuintje om haar te verrassen. Helaas wordt dat aanvankelijk een teleurstelling voor Gert,
maar later komt het helemaal goed.
Strekking: Hoogmoed komt voor de val en dat brengt moeilijke dagen mee. Wie zijn schuld voelt, moet niet alleen aan
de Heere om vergeving vragen, maar het ook oprecht vertellen aan de betrokkenen.
Conclusie: Een bijzonder aardig boekje, voornamelijk voor
onze meisjes. Het geeft niet alleen een goede kijk op de kinderziel, maar maakt ook ernst met zonde en vergeving. Opvoedkundige waarde.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ZO'N JONGEN UIT DE JORDAAN, door J. J. Frinsel.
Aantal blz. 108; le druk; prijs f 1,45 gecart.; jongensboek.
Inhoud: Vier straatboefjes uit de Jordaan halen allerlei ondeugende en ook wel vermakelijke streken uit. Ook een heilsoldaat wordt, zonder opzet van de jongens, het slachtoffer.
Een groep heilsoldaten, waaronder ook een vroegere bokser,
komt in de Jordaan evangeliseren. Kassie, zoon van een
kroegbaas, leert door de arbeid van het Leger de Heere Jezus
kennen.
Strekking: Het Leger des Heils verricht in de Jordaan, in de
gore achterbuurten, zegenrijk werk. De liefde tot de Heere
Jezus en tot de naaste is sterker dan brute kracht. God zoekt
het verlorene en gebruikt daarvoor mensen, die ook zelf zondaren zijn. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een kostelijk boek. De schrijver is blijkbaar thuis
in de achterbuurten van Amsterdam. Hij vertelt van de toestanden daar op zeer onderhoudende en toch niet spectaculaire wijze, waarbij de humor kostelijk wordt 'weergegeven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DAT WAREN SPANNENDE DAGEN, door Elja Vlas.
Aantal blz. 110; le druk; prijs f 1,45 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Enkele herinneringen uit het laatste gedeelte van de
tweede wereldoorlog van november tot Kerstmis 1944. In die
tijd, toen er weinig licht en eten was, vertelt moeder bij een
kaarsje verhalen uit haar jeugd. Het gezin weet nog wat eten
te bemachtigen en heeft het, wat het materiële betreft, met
Kerstfeest tamelijk goed.
Strekking: Als de nood op het hoogst is, is de redding vaak
nabij. De Heere zorgt als wij het niet meer weten. Wees flink
en geef geen plaats aan het kwade.
Conclusie: Een herinnering aan wat er in de oorlogswinter
geleden is. 't Is goed dat de herinnering hieraan levend blijft.
Jammer is, dat de betekenis van het Kerstfeest, dat toen toch
wel onder heel bijzondere omstandigheden gevierd werd, niet
uitkomt. We hadden van dit boekje veel meer verwacht, blij
als we waren, dat er iets uitkwam over dit onderwerp. De
manier van vertellen vinden we echter minder geslaagd. Met
deze soort opmerkingen willen we het toch aanbevelen, in de
hoop, dat er meerdere van dit•soort boekjes komen en de
volgenden beter geslaagd zullen zijn.
Eindoordeel: aanbevolen,
SAN YAN EN DE ZWARTE TIJGER, door A. Duyser.
Aantal blz. 124; 3e drUk; prijs f 1,55 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Het dorp, waar San Yan woont, wordt door een roversbende geplunderd. Zijn zusje komt op een zendingspost
terecht, waar zij christin wordt. Zelf wordt de hoofdpersoon
van het verhaal gevangen genomen, maar later door een bende, waar zijn broer aan het hoofd staat, bevrijd. Van de
Heere Jezus te vertellen wordt het liefste werk van San Yan.
Conclusie: Dit verhaal speelt zich af in China, een héel andere wereld dan de onze. Het verhaal zal de kinderen van het
begin tot het eind bezighouden, het is boeiend verteld. Het is
heel geschikte zendingslectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

EEN GEWOON MEISJE EN TOCH ... door A. Romijn
Aantal blz. 138; 3e druk; prijs f 1,95 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Bertie heeft een hekel aan leren. Ze wil verpleegster
worden. Ze spijbelt om een aardrijkskunderepetitie te ontlopen. Ze krijgt er spoedig spijt van en bekent haar schuld
aan moeder. Ze gaat nu beter haar best doen, zodat ze in de
paasvakantie bij oom mag gaan logeren. Door haar omgang
met Mien, een ongelukkig meisje, leert ze veel. Als ze weer
thuis is, wordt ze op school een voorbeeld voor de klas.

Strekking: je kunt geen vrede hebben met de zonde en er ook
geen vrede mee houden. Wie ze belijdt ontvangt vergeving.
Het leven der dankbaarheid en naastenliefde gaat daar onherroepelijk mee samen, hoe moeilijk ook.
Conclusie: Een prima boek voor wat oudere meisjes. Misschien wordt Bertie uiteindelijk iets te idealistisch getekend,
maar dat doet aan het geheel en voor de jeugdige lezeressen
niets aan de kwaliteiten af.
Eindoordeel: aanbevolen.

Uitgaven van Jan Haan N.V. te Groningen
ADJAI EN DE BLANKE ROVERS, door Peter de Rover.
Aantal blz. 28; le druk; prijs 45 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar.
Inhoud: Adjaï, het negerjongetje, wordt door blanke mensenjagers als een slavenjongetje in een groot schip naar Amerika
weggevoerd. Doordat het slavenschip door andere blanken
veroverd wordt, krijgt Adjaï de vrijheid, Door de blanken
komt Adjaï niet alleen in aanraking met de gruwel van de
slavenhandel, maar ook met de zegen van het Evangelie, dat
waarlijk vrijmaakt.
Conclusie: Een eenvoudig, treffend, goed geschreven zendingsboekje voor kinderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET HEKJE, DAT OPEN STOND,
door Jenny Slegers-Kwakkel.
Aantal blz. 32; le druk; prijs 50 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Twee jongetjes spelen met hun step op straat en
laten het tuinhekje los staan, zodat de kleine Annetje de
straat op kan. Dit geeft kinderlijke verwikkelingen, ook het
dichthouden van het deurtje van het vogelkooitje.
Conclusie: Een paar voorvallen zijn wel zeer kunstmatig in
elkaar gezet, maar het geheel maakt een onbeduidende indruk. Het boekje heeft weinig inhoud en is daarom helaas
niet geschikt voor onze Kerstuitdeling.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
COBIE EN JOZIENTJE, door Annie Sanders.
Aantal blz. 32; le druk; prijs 50 cent in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: Jozientje, die in de paasvakantie bij haar tante logeert, knoopt vriendschap aan met een buurmeisje, Cobie.
Ze gaan samen wandelen en verdwalen. Na gebed worden
ze door de groenteboer weer thuisgebracht.
Strekking: Ongehoorzaamheid wordt gestraft en geeft nare
gevolgen.
Conclusie: Een vrij onbeduidend boekje. Allerlei bijzonderheden, die niet „af" gemaakt worden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET WITTE MANNETJE, door G. van Heerde.
Aantal blz. 29; le druk; prijs 50 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Nienke, dochtertje van een predikant, geeft na haar
zelfoverwinning een popje mee in een kist boeken, bestemd
voor een zendeling. Een negermeisje verliest het popje. Het
water van de rivier voert het mee naar een vergelegen dorp,
waar het door een negerjongetje wordt opgevist. Het witte
matrozenpopje wordt het middel om het vertrouwen van de
zwarte mensen te winnen voor de witte zendeling.
Strekking: Zendingsverhaal, dat op eenvoudige wijze de
grote moeilijkheden bij de zending laat zien. Daarnaast de
waarde van het offer.
Conclusie: Uitstekend verhaal voor jonge kinderen. Meesterlijk voert de schrijver het popje sprekend in.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TJIBBIE BEGRIJPT HET, door Coby Bos-Goedhart.
Aantal blz. 48; le druk; prijs 60 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.

Inhoud: Tjibbie houdt erg veel van Shippie, 't hondje van
thuis. Tot zijn grote verrassing worden er 3 hondjes geboren,
die hij dolgraag alle drie wil houden. Tenslotte begrijpt hij,
dat dit toch niet kan.
Strekking: Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen.
Het welzijn van het gezin gaat boven de wens van een enkel
lid ervan. We mogen de Heere om alle dingen vragen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een vlot verteld verhaaltje zonder veel diepe gedachten. De liefde voor dieren komt er heel sterk in naar
voren.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE VERJAARDAG, door Johan
Aantal blz. 48; le druk; prijs 65 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kobi gaat met haar neefje Kees koekoeksbloemen
plukken. Uit het weiland warden ze door de boer verjaagd,
maar aan de slootkant staan er ook. Een deel ervan verkopen
ze aan een dame voor een kwartje. Kees koopt er 10 knikkers
voor, maar in plaats van volgens afspraak met Kobi te delen,
houdt hij er zelf zeven van. De volgende dag — Kobi's verjaardag — komt dat uit. Wat heeft Kees een spijt. Maar nadat hij alles eerlijk verteld heeft, wordt het toch nog een
heerlijke dag.
Strekking: Oneerlijk verkregen goed geeft geen geluk en
vrede.
Conclusie: Heel goed getekend is de innerlijke strijd in Kees,
voor hij tot zijn verkeerde daad komt. Helaas ontbreekt de
bede om vergeving. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
JOSIENTJE MOET DAPPER ZIJN,
door Frouck v. d. Hooning.
Aantal blz. 64; le druk; prijs 65 cent in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Josientje is zwak en ziekelijk. Ook heeft ze weinig
wilskracht. Joop, het dochtertje van een fabrieksdirecteur,
plaagt haar veel, omdat ze jaloers op Josientje is. Josientje
heeft een prettig tehuis en Joop, hoewel haar ouders rijk zijn,
heeft een naar leven bij haar onhartelijke moeder. Josientjes
vader wordt onderdirecteur bij Joops vader. Josientje gaat
naar een koloniehuis op Schiermonnikoog. Na een zware
ziekte komt Joop daar ook. De meisjes worden dikke vriendinnen.
Strekking: We moeten leren vergeven degenen, die ons kwaad
doen. We hebben zelf vergiffenis nodig. Denk aan de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, die zijn mededienstknecht niet wilde vergeven, terwijl hem zoveel genade
was bewezen. Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: Een niet onaardig meisjesboek voor 10 tot 12jarigen. Voor onze kinderen hadden we de strekking graag
wat degelijker, waarbij komt, dat de heidense spar, de kerstboom, ons niet aanstaat.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE SPREUK VAN OMA, door Mevr. van Dorp-Ypma
Aantal blz. 58; le druk; prijs f 1,10 gecartonneerd; jongensen meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Fransje van Ommeren tracht de spreuk van oma van
Leni: „Sinen is neat dwaen is in ding", d.w.z. „niet praten
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maar doen, want doen gaat boven praten en beloven", in toepassing te brengen, wat haar niet meevalt. Zo faalt ze ten
opzichte van haar vriend Ewout, waardoor hij in groot gevaar komt. Het verhaal brengt in gezinnen van verschillende
maatschappelijke beloonde mogelijkheden. Kindertelevisie!
Conclusie: Een aardig geschreven boekje van opvoedkundige
betekenis.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET HUISJE BIJ DE BOSVIJVER, door Dolf Kloek.
Aantal blz. 68; le druk; prijs f 1,20 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Hans redt tweemaal een klasgenoot, die beiden z'n
vijanden waren. Daardoor weet hij zichzelf te overwinnen en
wordt vriendschap gesloten.
Strekking: Zichzelf overwinnen is de grootste overwinning
en geeft ook werkelijk vrede in het hart.
Conclusie: Wel goed geschreven. Spannend en boeiend. Gang
van zaken hier en daar nogal onwaarschijnlijk. Strekking wel
goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET VERLATEN KASTEEL, door Meeuw v. Rotterdam.
Aantal blz. 70; le druk; prijs f 1,20 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Otto en Leo, twee gezworen vrienden, maken op een
vrije middag een lange wandeling door een bos. Tenslotte
komen ze bij een oud, verlaten kasteel. Nieuwsgierig gaan
ze naar binnen en leggen op de eerste verdieping een houtvuur aan in een open schouw. Dan komt er een sneeuwstorm,
waardoor ze onmogelijk naar huis kunnen terugkeren. Tot
hun schrik bemerken ze dat iemand de trap opkomt. Het is
Freek, hun kl'asgenoot, wiens vriendschap ze altijd vermeden
hebben. Als dan de deur nog in het slot valt, zitten ze helemaal gevangen. De ouders van Otto en Leo maken per auto
een barre tocht door het bos om hun kinderen te zoeken.
Met zeer veel moeite worden ze tenslotte gevonden.
Strekking: In het boek is geen bepaalde strekking te vinden.
Het enige zwakke „element" zou kunnen zijn de vergelijking
van Petrus' gevangenschap met die van de jongens in het
kasteel.
Conclusie: Het verhaal op zichzelf is niet onaardig. Godsdienstig is het heel zwak. Als kerstgeschenk dan ook niet
direct aan te bevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ROEKMINAH, door J. Bik-Meima.
Aantal blz. 75; 2e druk; prijs f 1,30 gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Een Javaans meisje, Roekminah, komt na het verlies
van haar ouders en zusje terecht in het huis van een zendeling-onderwijzer. Later wordt ze, bij een bezoek aan haar
Mohammedaanse grootvader, door een oom geschaakt. Ze
komt toch weer terecht en wordt later gedoopt.
Strekking: Echt christelijk leven zal ook anderen tot het
Christendom trekken. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Leerzaam boekje voor grotere meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
ALS DE KAARSJES, door Gé Verhoog.
Aantal blz. 85; 3e druk; prijs f 1,40 gebondet; meisjesboek.
Inhoud: Na enige strijd weet Anneloes de zelfverloochening
op te brengen om een arm klasgenootje mee te vragen op een
logeerpartij.
Strekking: Het brengen van een offer voor een ander zal
vreugde en vrede in eigen leven geven.
Conclusie: Goed geschreven, boeiend, leerzaam. Strekking
goed. Loop van het verhaal aannemelijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET KOLENSCHIP VAN VENLO, door J. de Haan.
Aantal blz. 75; 3e druk; prijs f 1,40 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In opdracht van de Prins bemachtigt Wout de sleutel
van de waterpoort van Venlo. Hiermee weten ze de poort te
bezetten, maar de overval mislukt wegens uitblijven van hulptroepen.

Strekking: Waaghalzerij wordt gestraft, moed beloond. Dankbaarheid van redding van ons leven. Berusting in de leiding
Gods.
Conclusie: Wel voorzienigheid, geen verlossing.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE GENERAAL, door Arend Algra.
Aantal blz. 82; le druk; prijs f 1,50 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Batoe, een jonge Dajak, moet met zijn vader wegens
koppensnellen vluchten. Ze vinden werk bij de K.P.M. Dan
komt de bezetting door de Japanners. Batoe wordt leider van
het verzet van de Dajaks tegen de Japanners. De Dajaks
noemen hem de Generaal. Na de bevrijding bouwt Batoe een
nieuwe kampong. Daar komt ook een zendeling werken. Batoe wil eerst niets weten van de God van de blanken, Die
immers de Dajaks toch niet helpt. Een andere Dajak geeft
hem de raad God een teken te vragen. Na een zeer goede
oogst (het gevraagde teken) gaat Batoe ook naar de kerk en
laat zich dopen.
Strekking: Beschrijving van het verzet van de Dajaks tegen
de Japanners en het werk van de zending.
Conclusie: Zendingsverhaal. De beschrijving van het verzet
is hier en daar wel wat al te realistisch. Daarom minder geschikt voor kinderen beneden de 12 jaar. Wel goede karakterbeschrijving.
Eindoordeel: aanbevolen.
ZWARTE HAVIK OVERWINT, door S. M. v. d. Galiën.
Aantal blz. 82; prijs f 1,50 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Bobs ouders wonen in de buurt van een Indianenstam. Vriendschap sluit hij niet Zwarte Havik, met wie hij
heel wat beleeft. Daar ontbrandt een strijd met een andere
Indianenstam. Zwarte Havik krijgt de kans om een gewande
van deze stam te doden. Dat weet Bob te voorkomen.
Conclusie: Dit boekje brengt ons in een heel andere wereld,
temidden van de Indianenstammen. Van de blanken dient
hier een invloed uit te gaan ten goede, wat het Bijbelse geloof betreft. Ook hiervan lezen we in dit verhaal. Het is heel
spannend beschreven, ook zit er nog een christelijke strekking in.
Eindoordeel: aanbevolen.
WAR! VAN DE KOEBOES, door G. van Heerde.
Aantal blz. 88; 3e druk; prijs f 1,50 gecart.; jongensboek.
Inhoud: Wari gaat met zijn vriendje de onbekende wereld in,
komt na veel gevaarlijke avonturen bij een zendingspost. Blijft
daar enige tijd, waarna de zendeling met hen meegaat het
binnenland in.
Strekking: Langs wonderlijke wegen wordt het Evangelie
verspreid. De twee vriendjes zijn het middel, waardoor er een
aanknopingspunt is met de primitieve Koehoes.
Conclusie: Een goed zendingsverhaal, dat leerzaam is voor de
jongeren. Iets van de armoede der heidenen en de moeiten
van de zending wordt hun hier getoond. De illustraties zijn
niet daverend. Maar het is een goed zendingsverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
WOUTER HARMSEN DE GEUZENJONGEN.
In Utrecht. Deel III.
door E. Gerdes, opnieuw verteld door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 106; 2e druk; prijs f 1,75 gecart.; jongensboek.
Inhoud: Jan van Vlooswijk, die geen adellijk erfgoed heeft
ontvangen, laat zijn broer Gerard in een klooster opsluiten.
De Wederdopers maken zich meester van diens vrouw. Haar
kind ontnemen ze haar, waardoor ze haar verstand verliest.
Jan neemt het kleine meisje als zijn pleegdochter aan. Het
kwaad van Jan van Vlooswijk wordt ontdekt. Wouter heeft
hier ook een aandeel in met zijn vrienden. Jan krijgt zijn gerechte straf.
Conclusie: Dit boekje vertelt van de moeilijkheden uit de 16e
eeuw. De Hervorming begint door te dringen, de wederdopers laten zich echter ook nog gelden. Het is een moeilijke
tijd geweest. We lezen in dit verhaal van allerlei spanningen. De jongens zullen er bijzonder door geboeid worden.
Het is goed, dat ze hiervan iets weten, daarom is het zeer
bruikbaar voor de uitdeling op de Zondagsschool.
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. Nu in het bizonder voor het
Kerstfeest de hulpmiddelen als uitdeelmateriaal gezocht
moeten worden, vestigen wij gaarne nog eens Uw aandacht op onze gevarieerde voorraad. De colportageboekjes met vrije- en zendingsverhalen; de biografieën; de
kinderboekjes van Mej. G, Ingwersen; de opgeplakte
platen; de vierkleurenplaten e112. enz. Wij zullen op Uw
verzoek graag een zichtzending toesturen, Stelt U zich
eens met ons in verbinding? Wij zijn gaarne tot Uw
dienst!

bijbel-kiosk-vereniging
keizersgracht 756
amsterdam-c.
telefoon (020) 37348 — postgiro 230703
Uw bizondere aandacht vragen wij voor enkele waardevolle uitgaven:
• DAGBLOKKALENDER 1961
met vier losbladige afbeeldingen in vierkleurendruk over het Dier in Gods Schepping. Bijpassende teksten van George Nieuwenhuyzen uit Den Haag. Dagbloc met eenvoudige bijdragen
van een twaalftal predikanten uit zes verschillende kerken. Vergoeding 50 cent per ex.
Wij ontvingen enthousiaste opmerkingen over de uitvoering van deze kalender.

• FOTOMAANDKALENDER 1961
een twaalftal prachtige foto's over het thema 'Wij, mensen, zijn onderweg', met puntige evangelische teksten van Ds. 0. Jager uit Haarlem en bijpassende gedeelten uit het Evangelie. Per
maand afwisselende kleuren en het geheel in een frisse uitvoering. Vergoeding f 1,00 per ex.

• BIJBEL IN VERTELLING EN BEELD
Door Mej. G. Ingwersen speciaal voor evangelisatie geschreven. Geschikt als vertelbijbel, leesbijbel voor oudere kinderen en volwassenen, die 'de Kerk in haar evangelisatie bereikt. De
nieuwe 6e druk is uitgekomen met enkele vernieuwingen in de illustratie en met opname van
'het supplement'. Totaal 788 pagina's, 16 vierkleurenplaten en vele zwart/wit tekeningen.
Vergoeding f 7,00 voor leden, winkelprijs f 12,50.

• DE WEG
verkorte pocket uitgave van deze vertelbijbel; vergoeding f 1,90.

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

• KERSTUITGAVEN
Goed geslaagde nieuwe uitgaven voor het Kerstfeest: briefkaarten; Kerst- en Nieuwjaarskaart
in omslag van oud-Hollands papier met prachtige tekening; boekje voor zieken en ouden van
dagen; liederenboekje en folders. Vraag eens een zichtzending aan!

Bent U reeds werkend lid van de B.K.V.? Dat geeft U regelmatig recht op gratis verspreidingsmateriaal en toezending van al onze nieuwe uitgaven.
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EN DAT ALLEEN OM EEN JURK, door Lo Wijngaard.
Aantal blz. 110; prijs f 1,50 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Joke's moeder krijgt een bekeuring. Dit heeft ten
gevolge, dat er voor Joke geen nieuwe jurk gekocht kan worden tegen de Kerstdagen. Joke stopt het bericht van het kantongerecht weg, later steelt ze geld uit het doosje van de
Zondagsschool. Het komt uit en ze kan het niet langer voor
zich houden. Alles komt terecht en de jurk wordt gekocht.
Conclusie: Dit boekje maakt de indruk wat in elkaar gezet te
zijn. De manier waarop Zondagsschool gehouden wordt, is
de onze niet. Over de zonde van het stelen wordt wel te
lichtvaardig heengegaan. Zo wordt vergeving wel wat goedkoop gemaakt. Een dergelijk boekje met deze inhoud kunnen
we toch moeilijk gebruiken voor de uitdeling op de Kerstfeestviering van de Zondagsschool.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

BULLIE SPRINGT EEN GAT IN DE GROND,
door R. Weerstand.
Aantal blz. 106; le druk; prijs f 2,25 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Een groepje van vier jongens spelen dikwijls in „Solbake". Dit is een leegstaand buiten met verwilderde tuin.
Op zekere dag springt Bullie hier een gat in de grond. Het
blijkt de ingang te zijn tot een onderaardse gang. De jongens
besluiten de tocht door deze gang te maken. Als helper fungeert Hugo, de neef van Joop. Deze gang komt uit in de bibliotheek van de baron.
Strekking: Denk om je naaste. Ook al is die naaste geen
„fidele knul". Probeer er één van te maken.
Conclusie: Dit boek zal door jongens van 9 jaar en ouder
graag gelezen worden. De schrijver weet te boeien en te verrassen.
Eindoordeel: aanbevolen.
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Uitgaven van J. H. Kok N.V. te Kampen
MET JEZUS IN EEN SCHEEPJE, door Anne de Vries.
Aantal blz. 41; 2e druk; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De wandeling van de Heere Jezus op het meer.
Strekking: Het brengen van de bijbelse verhalen op kinderlijke manier aan de kleintjes.
Conclusie: Anne de Vries is het wel toevertrouwd te schrijven voor de kleinen. Mooie illustraties.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE VERLOREN ZOON, door Anne de Vries.
Aantal blz. 39; 3e druk; gebonden; jongens- en meisjesboek,
leeftijd 5-7 jaar, verdeeld in lettergrepen.
Inhoud: Op kinderlijke wijze wordt in dit boekje de bekende
gelijkenis verteld. Naast elke bladzijde een prachtig gekleurd
plaatje, dat bij de beschrijving past.
Strekking: Het is een van de boekjes uit de serie „Kleine Bijbelboekjes voor de kleuters", die de bedoeling hebben de bijbelse verhalen in woord en beeld te vertellen.
Conclusie: De gelijkenis wordt goed verteld. Van de bedoeling van de gelijkenis wordt niet gesproken. Die zullen de
moeders er zelf moeten bij vertellen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET KINDJE IN DE KRIBBE, door Anne de Vries.
Aantal blz. 37; 4e druk; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De Kerstgeschiedenis.
Strekking: 't Kindje wil alle mensen blij en gelukkig maken.
Conclusie: 't Woord zondaar komt niet voor.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DAVID, DE HERDERSJONGEN, door Anne de Vries.
Aantal blz. 48; 2e druk; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De inhoud omvat het leven van David, de zoon van
Isaï, vóór hij koning werd, en ze mag dus bekend verondersteld worden.
Strekking: De Heere is Davids herder. Daarom is David altijd veilig, ook al dreigt het grootste gevaar. Daarom kan
David ook alles, al is hij van zichzelf maar zwak.
Conclusie: Een klein, maar mooi uitgevoerd boekje, waarin
Davids jeugd voor de kleinere kinderen verteld wordt in
kleine stukjes, passend bij een plaatje op de linkerpagina van
het boekje. We hadden graag meer toepassing verwacht.
Eindoordeel: aanbevolen.
MOZES, door Anne de Vries.
Aantal blz. 39; 3e druk; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: De jeugd van Mozes.
Strekking: Heel kinderlijk voor de kleinsten de wonderbare
redding en bestemming van Mozes te tekenen.
Conclusie: Voor de kleinsten van de bekende Kinderbijbelverteller een aanbevelenswaardige uitgave.
Eindoordeel: aanbevolen.

DE GOEDE HERDER, door Anne de Vries.
Aantal blz. 37; 4e druk; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: In dit boekje vertelt Anne de Vries de gelijkenis van
de goede Herder.
Conclusie: Op kinderlijke wijze wordt ons in dit boekje voor
de kleineren het bijbelse verhaal van de goede Herder verteld.
Dat Anne de Vries goed vertellen en schrijven kan, behoeft
eigenlijk niet vermeld te worden. Het boekje is ook mooi geillustreerd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DIE DOMME JONA, door Anne de Vries.
Aantal blz. 41; 2e druk; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De geschiedenis van Jona.
Strekking: Bijbelse geschiedenis voor de kleuters.
Conclusie: Boeiend verhaal. De fantasie van de schrijver gaat
te ver als hij met een aftelversje de schuldige laat aanwijzen.
Eindoordeel: aanbevolen.
HANS DE GANS, door W. ter Horst.
Aantal blz. 53; le druk; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Hein Vink komt met zijn ouders uit Suriname in ons
land en maakt voor het eerst een echt Hollandse winter mee.
Door onvoorzichtigheid op het ijs wordt hij ziek. Hoewel
daardoor aan huis gebonden, leeft hij toch daadwerkelijk mee
met de vogels, die het in de harde winter zwaar te verduren
hebben. Zijn dierenliefde wordt beloond als hij door tussenkomst van de burgemeester „Hans", een ongehoorzame eigenwijze gans, cadeau krijgt.
Strekking: Wat de strekking betreft, liefde en zorg voor de
dieren, een goed boekje. Jammer dat deze strekking godsdienstig niet wat meer achtergrond heeft. Daardoor minder
geschikt voor uitdeling op de Zondagsschool. Toch, hoewel
de heren Abma en van Ommeren „matig" aanbevelen, m.i.:
Eindoordeel: aanbevolen.
DE DIEREN VAN HET PARK
Deel 1: Bert het hert, door W. ter Horst.
Aantal blz. 56; le druk; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Bert is het jongste hertje in het hertenkamp van de
stad. Het is de trots van de burgemeester. Op zekere dag
ontsnapt het dier bij het voederen. De hele stad moet gaan
zoeken en er wordt een beloning uitgeloofd. De vader van
Pommetje Torremans vindt het dier 's avonds in zijn schuurtje. Pommetje mag met vader mee naar het huis van de burgemeester om de beloning in ontvangst te nemen.
Strekking: Liefde wekken voor de levende natuur.
Conclusie: Een fijn geschreven boekje voor onze kleinen.
Godsdienstig is het volkomen neutraal. Daarom minder geschikt voor het Kerstfeest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
149

TOEN JOSJE EN JAAPJE VAKANTIE KREGEN,
door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 52; le druk; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Op de laatste middag voor de vakantie vertelt juf
van kinderen uit een Blindeninstituut. Bij Jaapje en Josje van
Berkel ontwaakt het plan, iets voor die kinderen te doen.
Als moeder 's middags weg is, pakken ze hun mooiste speelgoed en gaan dat verkopen. Ze vertellen er niets van aan
hun ouders, maar 's avonds komt alles uit. Ze krijgen een
standje, maar vader weet hun plan in goede banen te leiden
en moeder belooft een bezoek aan de Blindeninrichting.
Conclusie: Ongetwijfeld een leuk en levensecht verhaal van
twee kinderen met hun spel, ondeugd en ruzies. Ook de strekking — iets te doen voor ongelukkigen — is goed. Maar het
godsdienstig element is zo uitermate zwak, dat ik het niet geschikt acht voor uitdeling op het Kerstfeest door de Z.S.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JOSJE EN JAAPJE DE SNOEKENVANGERS,
door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 56; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Josje en Jaapje zijn verhuisd naar de stad. Op één
dag beleven ze heel wat avonturen.
Conclusie: Het is een prettig leesbaar boekje. Het zal de kinderen zeker boeien. Een bepaalde strekking heeft dit boekje
niet, het zijn zo maar vlot vertelde belevenissen. Het is nog
wel bruikbaar, al hadden we voor onze Kerstuitdeling liever
een boekje met wat meer geestelijke strekking.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TOENGEB DE HUNEBEDBOUWER, door Johan Hidding
Aantal blz. 206; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Toengeb, de zoon van het dorpshoofd Kien, beleeft
zeer veel avonturen. Door alles heen zoekt hij naar het land,
waar geen hunebedden meer gebouwd zullen worden, hij
zoekt naar het land van de vrede. Maar hier op aarde vindt
hij het niet. Toengeb sterft en wordt begraven in een hunebed, dat hij zelf gebouwd heeft.
Conclusie: Dit boekje verplaatst ons in de tijd van de hunebedden, de tijd van onderlinge strijd, van heidense gewoonten
en leefwijze. Boeiend wordt ons beschreven wat Toengeb
meemaakt. Echt een boek voor jongens, die het graag zullen
lezen. Vrede zal er hier niet zijn, alleen wie in God gelooft,
zal vrede vinden, deze draad vinden we door dit boekje heengespannen.
Eindoordeel: warm aanbevolen,
DE BOSGEUZEN MET DE BLAUWE SJERPEN,
door W. ter Horst.
Aantal blz. 178; le druk; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Jan Hindrik Elbrecht weet aan de inquisitie te ontsnappen en voegt zich bij de Bosgeuzen. Later neemt hij deel
aan de inval in ons land 1568. In de slag bij Heiligerlee wordt
hij gewond, maar geneest weer. Na afscheid van zijn makkers, zet hij als Watergeus de strijd tegen Spanje voort.
Strekking: Historische strekking. De strijd om de vrijheid van
geweten en godsdienst.
Conclusie: 't Verhaal is boeiend, de taal soms ruw.
Eindoordeel: aanbevolen.

HET MISLUKTE KOMPLOT, door D. j. Douwes.
Aantal blz. 142; gebonden; jongensboek.
Inhoud: De geschiedenis van Paulus' gevangenneming en reis
naar Rome, voor jongens naverteld.
Strekking: God zorgt voor de verbreiding van het Evangelie.
Conclusie: Wel goed verteld en beschreven. De fantasie
rondom de Bijbelse feiten zal niet altijd even hoog gewaardeerd worden. Het is niet zo gemakkelijk om de boodschap
van het eeuwige Woord Gods te maken tot een spannend
jongensboek.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET NIEUWE VADERLAND, door Foka van Loon.
Aantal blz. 142; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Mevrouw Verbruggen heeft haar Nederlandse man
verloren in Indonesië en moet met haar vijf kinderen repatrieren. Eerst warden ze ondergebracht in een hotel, maar later
krijgen ze op een klein dorpje een woning. Dat gaat niet
allemaal vanzelf!
Strekking: Het is een hele beproeving om huis en haard te
moeten verlaten en overgeleverd te worden aan de naastenliefde van anderen. Alleen wie op de Heere betrouwt, vindt
kracht en geduld in alle teleurstellingen.
Conclusie: Een boekje dat ons de harde, werkelijkheid van
het leven der gerepatrieerden laat zien, maar ook beschaamd
maakt, om wat wij tekort kunnen schieten en een eenvoudig
geloof vermag.
Eindoordeel: aanbevolen.
JAN EN TOOS „DE WONDERLIJKE WINTER",
door Johan Hidding.
Aantal blz. 73; le druk; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Jan bouwt niet z'n vrienden en zus Toos een sneeuwhut. 's Nachts slaapt er een beer in! Als 't gaat vriezen, willen ze tegen moeders gebod in de schaatsen van de vliering
halen. Toos kneust haar been en moet een poos rusten. Bij
de schaatswedstrijd wint Jan de le prijs en kiest een legpuzzel
voor Toos.
Strekking: Veel „strekking" zit er niet in dit erg „gewone"
schoolleesboekje. Ongehoorzaamheid gestraft.
Conclusie: Geen echt kerstboekje. Alléén op blz. 63 ná het
„ongeluk" komt het chr. karakter even uit. De slaap in de
sneeuwhut doet onwaarschijnlijk aan!
Eindoordeel: matig aanbevolen.
JAAP HET SCHAAP, door W. ter Horst.
Aantal blz. 62; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: In een stadspark is ook een kinderboerderij en hertenkamp. Daar vertelt het zwarte schaap Jaap zijn levensgeschiedenis aan de andere dieren, hoe hij als heideschaap
geboren werd, maar in dit park terechtkwam.
Strekking: Het valt niet mee om het zwarte schaap te zijn!
De bedoeling is de kinderen het een en ander van het schapenleven bij te brengen.
Conclusie: Een aardig vertelde geschiedenis, maar zonder
enige specifieke christelijke tendens. Hoezeer ook aardig om
te lezen, het is voor de zondagsscholen niet aan te raden.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

KLASSEBOEKJES, per stuk
CONVOCATIEKAARTEN, per 100 stuks
LEERLINGKAARTEN A en B en
GEZINSKAARTEN, per 100 stuks . . . . . . . . ...
ALBUM VOOR HET INPLAKKEN VAN TEKSTKAARTJES

HERVORMD BONDSBUREAU - ZEIST
Burg. Patijnlaan 120 — Telefoon 03404-7810
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DAMES EN HEREN
ZONDAGSSCHOOLBESTUREN!
Vraagt gratis onze

speciale Zondagsschoolaanblédingen
met speciale Zondagsschoolprijzen,

Weet U dat bij ons is verschenen:

Joh. Staal: De Franse Koopmanszoon

DEN HERTOG's Uitgeverij en Boekhandel
LANGE NIEUWSTRAAT 52a — UTRECHT
Telefoon 030-13684

I

Wacht niet langer,
maar bestelt onmiddellijk de

ROOSTERS voor 1961
ROOSTER A voor oudere kinderen
ROOSTER B voor 6,-8-jarigen
ROOSTER C voor de kleintjes
Daar ze deze week van de pers komen, kan de verzending regelmatig geschieden.
De prijs is 15 cent per stuk.

Bestellingen aan:

Herv. Bondsbureau te Zeist, Burgemeester Patijniaan 120
Telefoon 03404-7810
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EEN KLEINE GREEP UIT ONZE VOORRAAD

BELONINGSMATERIAAL
Op aanvraag wordt U een pr oef mapje toegezonden met de verschillende soorten.
per pakje 95 ct
Serie 1. BLOEMEN EN VRUCHTEN IN DE BIJBEL
Serie met grote opvoedkundige en artistieke waarde. Leerzaam, zinvol, mooi
uitgevoerd. Per pakje 36 kaartjes met afbeeldingen van takken met bloemen
of vruchten, die in de Bijbel voorkomen. Kleurendruk.
per pakje 55 ct
Serie 3. BLOEMENKAARTJES IN PASTELKLEUREN
Kleine, fleurige beloningskaartjes. Allerlei bloemen, artistiek getekend en gedrukt in 5 kleuren op stevig papier. 75 kaartjes per pakje.
per pakje 90 ct
Serie 4. LEVEN IN PALESTINA
Met afbeeldingen over allerlei; heiligdommen, tent, burcht, huis, waterkruik,
eggen, ploegen, enz. Op de achterkant een toelichting. Leerrijk. Kleurendruk.
36 plaatjes per pakje.
Serie 11. GEILLUSTREERDE PSALMREGELS
per pakje 45 ct
30 verschillende kaartjes met Psalmregels, van bijzondere betekenis. Op de
achterkant staat het volledige Psalmvers en een toelichting op de illustratie.
Serie 14. PRENTBRIEFKAARTEN
per pakje 45 et
Een rijmpje met een leuk plaatje in kleuren. 7 verschillende kaarten; 4 om te
zenden aan kinderen die verzuimd hebben, 2 voor zieke kinderen en 1 kaart
voor jarigen.
Serie 15. BIJBELSE BOUWPLATEN
45 ct
Bestaat uit 1 vel 31x44 cm. Stevig carton en gedrukt in kleuren. Leerzaam,
aantrekkelijk, praktisch. A. De Synagoge van Kapernam; B. Een Oosters
huis; C. De Tabernakel; D. Huis met binnenplaats; E. Stadspoort met torens;
G. Olijvenpers; H. Palestijnse molen en olielamp; J. Tent van de aartsvaders;
K. Egyptische tempel.
F. Tempel van Salomo, bestaat uit 4 vel van 31x44 cm.
Prijs f 1,75
Serie 28. BLOEMEN FLEUR
per pakje 70 ct
18 verschillende kaartjes naar kleurendia's. Prachtige plaatjes met bloemen en
planten en een tekst.
Serie 33. BIJBELSE KLEUR- EN TREKPLATEN
per 100 ex. f 4,95
Een mooie bezigheid voor de kinderen. Door over verschillende nummers een
streep te trekken ontstaat een aardige tekening, die ook gekleurd kan worden.
Op de achterzijde een verklaring.
Serie 41. BIJBEL EN JEUGD
f 1,50
Een serie van 36 karakteristieke uitbeeldingen van bekende Bijbelse onderwerpen in sprekende kleurendruk, voorzien v. onderschriften. Afm. 10x71A cm.
Serie 42. GEKLEURDE JONES-PLATEN
per pakje f 1,25
Pakje van 24 stuks. Formaat 12%x17% cm. In meerkleurendruk met onderschrift.
Serie 43. NIEUWE BIJBELSE PRENTJES
per pakje f 1,—
Prachtig uitdelingsmateriaal. Frisse kleuren met onderschrift. 20 gekleurde
plaatjes per pakje.
Serie 44. VAN DE HULST PRENTEN
per pakje f 2,75
Een serie van 96 gekleurde prenten, met een Bijbelse vertelling op de achterkant. Gedrukt op zwaar papier. Formaat 16x121/2 cm.
Verder verkrijgbaar diverse soorten vellen BELONINGSKAARTJES.
Bestellingen aan:

HERVORMD BONDSBUREAU - ZEIST
Burg. Patijnlaan 120 - Telefoon 03404-7810
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De oudste leerlingen verlaten de
Zondagsschool
Een onderdeel van het programma van de Kerstfeestviering met de kinderen van de Zondagsschool
is het afscheid nemen van hen, die niet meer terugkomen. Het is goed hier in bijzondere zin aandacht
aan te wijden. Dit gebeurt meestal met een apart
toespraakje tot deze kinderen. Ook wat we tot
deze kinderen zeggen, dient tevoren goed overwogen te worden. Wie geregeld vertelt op de Zondagsschool zal zich er op bezinnen, wat deze kinderen er van meenemen. Nemen ze er werkelijk
iets van mee? Hebben we zo verteld, dat ze er iets,
menselijk gesproken, aan gehad kunnen hebben?
Hebben we de boodschap getrouw doorgegeven op
kinderlijke manier? En wat hebben deze kinderen
nu nodig, als we hen in zekere zin loslaten? We
houden dus zo maar niet een praatje, maar bereiden ons hierop ook terdege voor. Geef deze kinderen een tekst mee of een bepaald verhaal en spreek
daar heel kort over, maar dan op een manier, dat
het werkelijk tot de kinderen gericht is en door
hen opgenomen kan worden.
We kunnen van zo'n toespraak gemakkelijk een
preek maken, die precies over hun hoofden heengaat. Maar dit is toch zeker niet de bedoeling. We
spreken kinderen aan. Doe dit in een taal, die het
kinderhart verstaat. Geef ze zo iets mee, wat hen
werkelijk aanspreekt.
Ook ontvangen ze meestal iets, wat een blijvende herinnering is aan het geweest zijn op de Zondagsschool. Dit kan een plaat zijn, een diploma,
maar ook wordt dikwijls een Bijbeltje gegeven. En
vooral dit laatste vind ik van groot belang. Zo worden ze er nog vaak aan herinnerd, dat ze op de
Zondagsschool geweest zijn.
Maak dus van het afscheid van deze kinderen
een bijzonder punt en laat het niet zo maar in een
paar woorden afgedaan worden.
*

**

De vraag komt dikwijls op, maar wat moeten
we nu verder met deze kinderen doen? In de eerste
plaats dienen ze naar de catechisatie te gaan. Hier
ligt een taak voor de ouders. Maar ook is het nuttig, dat ze op een of andere manier in clubverband
bijeen gebracht worden. Daarom zit er heel veel in,
dat er een samenkomst is van de leiders van het
jeugdwerk en vertegenwoordigers van de Kerkeraad met deze jongens en meisjes om hen op deze
manier in contact te brengen met ander jeugdwerk,
dat in zekere zin een vervolg is op het Zondagsschoolonderwijs.
straalt door, het Licht van Gods Kind in de duistere nacht. Van Hem die daar lag in Bethlehems
stal, Die kwam om zondaren zalig te maken.
Monster.
W. Kind.
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In elk geval is het goed er zorg over te hebben,
dat we deze jongens en meisjes niet kwijt raken,
maar hen vasthouden voor de Kerk en het kerkelijk
jeugdwerk.
B.
Vr.

Nieuwe leerlingen
Al spoedig na nieuw-jaar begint de Zondagsschool weer. De leeggekomen plaatsen dienen dan
opgevuld te worden. Er worden nieuwe leerlingen
verwacht. Die komen allemaal niet uit zichzelf.
Daar zal wel in verschillende gevallen moeite voor
gedaan moeten warden. Ik denk vooral aan kinderen uit gezinnen, waar de band met de Kerk niet
zo erg stevig is. Daar wordt dus van het personeel
iets verwacht. Daar moet zorg zijn bij allen, die
betrokken zijn bij het Zondagsschoolwerk, dat zoveel mogelijk kinderen op de Zondagsschool horen
vertellen uit de Bijbel. Daarom, doe er eens wat
moeite voor om gezinnen te bezoeken en kinderen
aan te trekken, opdat ze iedere Zondag komen luisteren en een Psalmversje leren. Het zal niet overal
gelukken om de kinderen zover te krijgen, om de
ouders te bewegen, dat ze hun kinderen sturen,
maar zonder moeite kunnen we niets voor elkaar
krijgen. We dienen zorg te hebben over hen, die
dreigen volkomen van de Kerk en de Bijbel te vervreemden.
Vr.
B.

Rooster 1961
De Rooster voor het volgend jaar ligt op verzending te wachten. Het komt nog al eens voor,
dat wat lang gewacht wordt met bestellen van het
aantal, dat we op de Zondagsschool nodig hebben.
En dan krijgen we op het laatst erg veel haast.
Dit maakt het werk op het Bondsbureau erg moeilijk. De laatste maand van het jaar is het toch al
zo druk, laat ons daarom een beetje helpen door
tijdig onze bestellingen op te sturen. Dan is er
tenminste tijd om ieder op tijd het bestelde toe te
zenden. Wacht daarom niet langer met het opgeven van het aantal roosters, dat u nodig hebt.
Het wordt zeer op prijs gesteld, als u op deze manier meewerkt om een vlotte verzending mogelijk
te maken!
Vr.
B.

Boekbeoordeling 1960
UITGAVEN VAN CALLENBACH, NIJKERK
POLDERKINDEREN IN DE LENTE, door P. Terpstra.
Aantal blz. 76; le druk; prijs gecartonneerd f 1,10; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Een groepje Friese jongens gaat kievitseieren zoeken.
Ruurd, wiens vader in de gevangenis heeft gezeten, wordt
door de boer het land afgejaagd, nadat hij eerst Ruurds vader
heeft geweigerd. De jongens maken de boer driftig, hij valt
en wordt met een hersenschudding naar huis gebracht. De

jongens en de boer belijden samen schuld, ook tegenover
God. Lize en Hester beleven meer vreedzame avonturen.
Strekking: God is genadiger dan de mensen. Het is wel eens
goed, als we door eigen schuld op het ziekbed komen te liggen, dan krijgen we gelegenheid tot zelfinkeer en tot belijdenis van zonde. Gebruik van Heer.
Conclusie: Gezellig verhaal voor de 10-12-jarigen. Het stelt
met een zekere voorliefde het wijde Friese polderland tegenover het drukke, dichtbevolkte Amsterdam. De schrijver verstaat het vak.
Eindoordeel: aanbevolen.

UITGAVEN VAN MEINEMA N.V., DELFT
JANBAAS EN DE BEER, door J. E. Niemeijer.
Aantal blz. 24; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,40; jongensboek.
Inhoud: Janbaas, drie jaar, speelt met zijn beer in de tuin.
Hij gooit hem over de heg. Jaap, die voor zich en zijn zieke
broertje Wim de kost verdient met het verkopen van wat hij
in de vuilnisemmers vindt (hij heeft geen ouders meer), raapt
de beer op en neemt hem te goeder trouw mee. Janbaas bidt
en krijgt zijn beer weer terug.
Strekking: Als je wat kwijt bent, vraag je het maar aan de
Heere Jezus en dan krijg je het wel terug.
Conclusie: Het is niet te begrijpen, dat dit boekje een derde
druk beleeft. Wat de vorm betreft: op de eerste bladzijde
komt 27 keer het woord Janbaas voor. De inhoud is op sommige punten onwerkelijk: twee kleine jongens, bij wie de dokter geregeld over de vloer komt, leven zo maar samen, terwijl niemand naar hen omkijkt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

UITGAVEN VAN J. H. KOK N.V., KAMPEN
DE WIJZEN UIT HET OOSTEN, door Anne de Vries.
Aantal blz. 35; 2e druk; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De geschiedenis der wijzen op kinderlijke wijze aan
de kleinsten verteld. Telkens een plaatje en op de bladzijde
daartegenover een deel van de geschiedenis.
Strekking: Om ook onze heel jonge kinderen in verstaanbare
taal de bijbelse geschiedenissen bij te brengen.
Conclusie: De schrijver is er wel in geslaagd deze geschiedenis voor de jongsten verstaanbaar te maken. Wel houdt hij
vast aan 3 wijzen. Wijze van illustratie en uitgave is mooi,
zodat we zeggen zeker:
Eindoordeel: aanbevolen.
JAN EN TOOS. EEN EIGEN DIERENTUIN,
door Johan Hidding.
Aantal blz. 67; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Jan en Toos krijgen dieren. Het begint met een verdwaald poesje, dat mag blijven. Jan kreeg op z'n verjaardag
een hondje. Zo breidt hun dierental zich langzamerhand uit.
Natuurlijk beleven ze leuke dingen met deze dieren.
Strekking: Het aankweken van liefde voor de dieren.
Conclusie: Een aardig boekje. Stijl is verzorgd, de illustraties
goed. Het boekje is een onderdeel van een serie leesboekjes
voor de lagere school. Het is daar meer geschikt voor, dan
voor uitdeling op het Kerstfeest en daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
EEN VAKANTIE IN DE KONGO, door W. ter Horst.
Aantal blz. 202; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Bernard Tenbroeke redt met zijn vader een paar
oude mensen en een meisje. Dit meisje is bij haar oma en
opa, want vader is zendeling in Afrika. Als haar ouders horen
wat hun kind beleefd heeft, bieden zij Bernard en zijn vader
aan naar de Kongo te komen in hun vakantie. Dit aanbod
wordt aanvaard. In deze vakantie beleven zij gevaarvolle
avonturen.
Strekking: Dit boek brengt ons in aanraking met de zending
en de vele moeilijkheden, die zendelingen ondervinden.
Conclusie: Een prachtig, spannend beschreven jongensboek.
De avonturen zijn talrijk. De vraag rijst: is het niet een beetje
tè avontuurlijk gemaakt?
Eindoordeel: warm aanbevolen.

UITGAVEN VAN
VAN DEN TOL, DORDRECHT
HET GEHEIMZINNIGE PAKKET,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 23; le druk; prijs in slappe omslag f 0,75; jongensboek.
Inhoud: Otto Bachmann mag met zijn vader en andere mannen van het dorp mee de Gravenberg beklimmen en wel op
Oudejaarsavond. Altijd zorgt de keurvorst voor een weggestopte mand vol verrassingen. Hoe zal het nu gaan? De
mand is er niet, maar wel wordt hen een pakket geschonken
door een „geheimzinnige- persoon.
Strekking: De Groschmarkers krijgen het grootste geschenk
op deze Oudejaarsavond, nl. een Bijbel, die Luther hen zelf
overhandigd.
Conclusie: Een aardig boek met een degelijke inhoud uit het
begin der Reformatie, nl. de tijd, dat Luther op de Wartburg
vertoeft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
OM. HET VERRADERSLOON, door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 67; le druk; prijs gebonden f 2,75; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Lange Margriet, kantverkoopster, heeft één begeerte:
ze dorst naar geld. Daarom verraadt ze ook de aanhangers
van de nieuwe leer. Dit kost Ds. Fabricius het leven. Ze
weet van wroeging geen raad. Ze werd dood aangetroffen
aan de rand van een groot bos.
Strekking: Het leed van de martelaren, maar hun geloofsmoed laten zien aan de kinderen van nu.
Conclusie: Een ontroerend, spannend boek. De inhoud is echt
gebeurd, dat maakt het aantrekkelijker. Jammer dat de prijs
zo hoog is, vergeleken met dezelfde boeken van andere uitgevers.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE VIJAND VERDREVEN, door L. Janse.
Aantal blz. 71; le druk; prijs gecartonneerd f 2,75; jongensboek, 12 á 13 jaar.
Inhoud: Een historisch verhaal uit de 80-jarige oorlog. Er
wordt in verteld hoe na menige teleurstelling Middelburg van
het Spaanse juk wordt bevrijd. Een boek van worsteling en
uitredding, van wraak en vergeving.
Strekking: Enkele drukfouten. Wat stijl betreft niet altijd
even vlot. De illustraties zijn niet zo aantrekkelijk. Wat inhoud en strekking betreft te aanvaarden als een behoorlijke
vertelling.
Conclusie: De prijs van ƒ 2,75 voor een boekje van even 70
blz. is wel wat hoog en gezien alles bezwaarlijk.
Eindoordeel: aanbevolen.

Wacht niet langer,
maar bestelt onmiddellijk de

ROOSTERS voor 1961
ROOSTER A voor oudere kinderen
ROOSTER B voor 6,-8-jarigen
ROOSTER C voor de kleintjes
De prijs is 15 cent per stuk.
Bestellingen aan:
HERV. BONDSBUREAU TE ZEIST
Burg. Patijnlaan 120
Telefoon03404-7810
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