BOEKBEOORDELING 1963
In het novembernummer van ons Zontlagsschoolblad zijn we gewoon de beoordeling van de
Kerstboekjes op te nemen. Daar is nog beraad
over het al of niet apart uit gaan geven van deze
boekbeoordeling. Maar dit jaar verschijnen de recensies in elk geval nog gewoon in ons blad. Het
lijkt allemaal vrij simpel, wanneer ge dit no. van
ons blad kant en klaar in uw brievenbus vindt.
Maar daar is heel wat werk aan vooraf gegaan.
De boekjes komen allereerst bij ons bestuurslid
Gaasbeek in Veenendaal aan. Blij zijn we en
dankbaar, dat de heer Gaasbeek in zoverre hersteld is van een ernstige ziekte, waarvoor hij opgenomen is geweest in een ziekenhuis, dat hij ook
dit jaar al het werk er weer aan heeft kunnen
doen, wat hij al enkele jaren gewoon was .te doen.
Hierbij ondervindt hij veel steun van zijn huisgenoten, wat ik hier ook wel eens graag vermelden
wil. De heer Gaasbeek zendt de boekjes, die wij
in drievoud ontvangen, naar de verschillende recensie-commissies toe. Dan komt zo langzamerhand alles onder druk te staan, want op tijd dienen de beoordelingen in het bezit van de drukker
te zijn. Gaarne wil ik allen, die ook dit jaar opnieuw hun medewerking hebben gegeven om deze
boekbeoordeling op tijd te laten verschijnen, hartelijk dank zeggen voor al de arbeid, die zij hiervoor verricht hebben. Het lijkt vrij eenvoudig om
zo'n Kerstboekje te beoordelen. Toch is dit niet
het geval, want het gaat ons er juist om, dat een
boekje geschikt is voor de uitdeling op Kerstfeest.
Daarom dienen we met zorg na te gaan of we er
onze goedkeuring aan kunnen hechten. Dit dient
nauwlettend gedaan te worden, want onze leiders
en leidsters vertrouwen er op, als ze in ons blad
lezen, dat een boekje aanbevolen wordt, of warm
aanbevolen. Daarom zeer veel dank aan allen, die
hun tijd er aan gegeven hebben om deze beoordeling persklaar te krijgen.

Ook de Uitgevers willen we hartelijk dank zeggen voor hun medewerking. Het zal ook hun wel
eens zorg geven om alles op tijd klaar te krijgen.
Wij willen de boekjes graag tijdig in ons bezit
hebben voor een soepele afwerking van alles.
Maar ook de uitgevers zijn weer van velen afhankelijk om alles op tijd klaar te kunnen krijgen. Het
is goed, dat er wat begrip is voor elkaars situatie.
Daar is gelukkig bij de Uitgevers nog veel zorg
voor de Kerstboekjes. De boekjes zien er goed uit,
vanzelf merk je aan de prijs, dat we in 1963 leven.
Maar je krijgt ook waar voor je geld. Daar zal
wel eens verschil van mening zijn over bepaalde
boekjes tussen de Uitgevers en onze commissie
van beoordeling. Ik ben ervan overtuigd, dat de
heren Uitgevers ook rekening willen houden met
onze wensen. Wij zoeken naar Kerstboekjes,
waarin iets uitkomt van de grote betekenis van
Hem, wiens geboorte we op het Kerstfeest herdenken. Hierbij spreekt bij ons mee de spreekregel
van de Kerk, het geloof, dat beleden wordt in de
belijdenisgeschriften van de Kerk. Mij dunkt, daar
hebben we allemaal mee te maken en mee te rekenen.
*
*
We hebben op deze wijze getracht onze Zondagsscholen te dienen met deze boekbeoordeling.
Het is een verantwoordelijke bezigheid voor hen,
die leiding hebben te geven in het Zondagsschoolwerk, om een boekje uit te zoeken voor de uitdeling bij gelegenheid van het Kerstfeest. Maak u
hier niet gemakkelijk van af. Net zo goed als we
in de vertelling niet zo maar te werk gaan, zo zullen we het ook doen bij het geven van een boekje.
Dat ge met vreugde bezig moogt zijn in de voorbereiding van de viering van het Kerstfeest. Dat
God de Heere ons aller werk moge zegenen, opdat
de kinderen iets mee mogen nemen van dit Kerstfeest, dat meegaat in hun leven en van betekenis
is en blijft!
Vr.

Uitgaven van G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk
VEILIG IN 'T DONKER, door Greet H. Gilhuis-Smitskamp
Aantal blz. 16; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,35; meisjesboek.
Inhoud: Doosjes moeder heeft een ongelukje. Nu moet haar
dochtertje door het donker heen om iemand te halen. Dit
maakt haar wel wat bang, maar ook in het donker zorgt de
Heere.
Conclusie: Een heel geschikt boekje voor de kleintjes met een
godsdienstige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET KLEINE NEGERMEISJE, door Anne de Vries
Aantal blz. 24; 4e druk; prijs in slappe omslag f 0,40; meisjesboek.
Inhoud: Pieng-pieng, een klein negermeisje, krijgt ruzie met
haar vriendje over een papegaai. Zij wil ook graag een papegaai en vraagt de Heere Jezus er om. Zij gaat het bos in en

meent daar de stem van de Heere Jezus te horen, die haar de
weg wijst. Ze vindt inderdaad een papegaai. De stem, die ze
gehoord had, was echter de roep van de pai-pai-vogel.
Strekking: De Heere Jezus hoort alle vragen van kinderen.
Conclusie: Wel een aardig geschreven verhaaltje voor meisjes
van 6 jaar. De godsdienstige strekking is echter niet geheel
verantwoord.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
KLAAS EN KOOS EN HET BOOTJE,
door Murk A. J. Popma
Aantal blz. 37; le druk; prijs in slappe omslag f 0,60; jongensboek.
Inhoud: Klaas en Koos hebben hun bootje, dat ze niet mee
naar school mogen nemen, vastgebonden aan een boom. Maar
de wind heeft het touw stuk getrokken, zodat het bootje wegvoer. Een hond krijgt het te pakken en brengt het bij zijn
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baas. Na ingespannen zoeken krijgen de jongens zo het bootje
terug.
Conclusie: Dit verhaaltje wordt onderhoudend verteld. Een
beetje spanning zit er wel in, maar verder heeft het geen inhoud en daarom is het niet bruikbaar voor onze uitdeling op
het Kerstfeest. Het blijft een moeilijkheid om boekjes met een
christelijke strekking voor de kleintjes te vinden.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
KERSTMIS BIJ OPA EN OMA,
door J. van Luipen-Bronwasser
Aantal blz. 40; le druk; prijs in slappe omslag f 0,60; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Elk jaar gaat de familie het Kerstfeest vieren bij opa
en oma. Dit is traditie geworden en ieder verheugt zich er op.
Als Eelke, één van de kleinkinderen, eerst niet wil, mag hij bij
een vriend gaan, maar later gaat hij toch. Ook een eenzaam
jongetje is welkom.
Strekking: Opa vertelt in dit boek het kerstverhaal, doet daarin uitkomen, dat de liefde van de Heer voor iedereen is, die
het maar wil aannemen (vgl. pag. 37). Gebruik van Heer en
kerstboom.
Conclusie: Met de strekking kunnen we het niet eens zijn. Het
beeld van het mooie potlood, dat zij allen willen hebben, maar
dat slechts door één wordt aangenomen, is geen zuivere
weergave van wat de belijdenis ons op grond van Gods
Woord leert.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JANNEKE EN JUNO, door K. Norel
Aantal blz. 45; 2e druk; prijs gebonden f 0,85; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Juf op school vertelt van het lijden, dat de mensen de
dieren vaak aan doen. Wanneer Janneke daarna Vodde Gerrit met z'n hondekar ziet staan, maakt ze samen met een
vriendje de hond los. Wat daarna gebeurt en hoe alles weer
goed komt, wordt ons in dit boekje vertelt.
Strekking: Het is een poging liefde tot de dieren hij te brengen bij de kinderen, maar veelmeer een wijzen op Gods voorzienig bestel, onze schuldbelijdenis en de vergeving van zonden.
Conclusie: Een prachtig boekje, waar onze kinderen van genieten zullen en uit leren kunnen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

BEWEGING OM EEN DRIEWIELER,
door Wim Wijnands
Aantal blz. 52; le druk; prijs gecartonneerd f 005; jongensboek.
Inhoud: Gert Bakker, die kinderverlamming heeft gehad, komt
op een nieuwe school. De jongens en meisjes van zijn klas
brengen door allerlei karweitjes te verrichten, geld bijeen
voor een driewieler voor Gert. Op Sinterklaasavond wordt
deze driewieler door de hele klas bij Gert gebracht.
Strekking: Gezonde kinderen moeten hun zieke en gebrekkige
naasten niet vergeten, maar iets voor hen doen.
Conclusie: Wel wat „afgezaagd- gegeven. Toch wel aardig
geschreven. Het verhaal zal jongens van 8 à 9 jaar wel
boeien. Goede strekking. Mooie illustraties van Hein Kray.
Eindoordeel: aanbevolen.
KERSTFEEST IN DE STAD,
door C. M. van den Berg-Akkerman
Aantal blz. 53; le druk; prijs gecartonneerd f 0,95; meisjesboek.
Inhoud: Joke's moeder is ziek en haar vader is op zee. Samen
met haar broertje trekt ze er op uit, maar verdwaalt in de
nieuwe stad, waar zij wonen. Het komt alles nogal terecht.
Strekking: Wees lief voor de ouders. God alleen bewaart.
Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Geen bijzonder geslaagd boekje. Draait wel erg
om kerstversiering, enz.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
KLEINE ZWERVER, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1,—; jongensen meisjesboek.
Inhoud: De geschiedenis van een weggelopen hondje, dat
liefderijk wordt opgenomen in een ander gezin. Wanneer de
oorspronkelijke eigenaar opdaagt, wordt de hond van hem
gekocht. Van belang de band tussen de hond en het kind.
Strekking: Zuiver opvoedkundig: dierenliefde. Religieus alleen
aanduiding van kindergebed, ter zijde van belang van kleinen.
Conclusie: Voor onze allerkleinsten. Sfeervolle momentopname. Goed om voor te lezen. Aanduiding op kindergebed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET VREEMDE AVONTUUR, door Ad Mol
Aantal blz. 44; le druk; prijs gecartonneerd f 0,85; jongensboek.
Inhoud: Henk de Waard vaart stiekem met de boot van zijn
oom Tinus de Biesbosch in en verdwaalt. Hij ziet dan zijn
fout in. Mannen uit het dorp zoeken hem zonder resultaat.
Henk ontmoet een hutbewoner, Dirk, die eenzaam leeft, omdat hij meent een man vermoord te hebben. Van Henk krijgt
hij te horen, dat de bewuste man nog leeft en ook dat Dirks
meisje nog op hem wacht. Dirk stuurt de boot naar de rivier
en het dorp. Alles loopt goed af.
Strekking: Opvoedkundig, niet erg bevredigend.
Conclusie: Wel erg romantisch boek. Vlot verteld, maar erg
ongeloofwaardig. Op het verkeerde wordt zo goed als niet
gewezen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

'T KERSTFEEST VAN TWEE DOMME KINDERTJES,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 46; 8e druk; prijs gecartonneerd f 1,—; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Een meisje uit een kasteel en een jongetje uit een
klein huisje verlaten stiekem hun huis, om het Kindje in de
kribbe te zoeken. Ze ontmoeten elkaar en verdwalen in het
bos. Ze komen terecht bij een oude man en vrouw en daardoor weer thuis, waar ze allen Kerstfeest vieren in 't kasteel.
Strekking: De Heere is te vinden zowel in het kasteel als in
het kleine huisje, Hij woont in het hart, dat van Hem houdt.
Conclusie: Een eenvoudige Kerstvertelling, een wat romantische sfeer, maar met een goede strekking. De kleinen zullen
het graag lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.

TWEE KLEINE ZWERVERS, door C. B. Blei-Strijbos.
Aantal blz. 51; le druk; prijs gecartonneerd f 0,95; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Een poesje en een hondje gaan op een nacht er van
door. Na verschillende avonturen komt het hondje in het
asiel terecht, waar het door zijn baasje wordt afgehaald. Het
poesje wordt door de brandweer uit een hoge boom gehaald
en aan de eigenaar afgegeven.
Strekking: Zo maar een verhaaltje van twee weggelopen
dieren en twee verdrietige kinderen. Geen werkelijke strekking. Gebruik van Heer.
Conclusie: Zo maar een boekje zonder meer. Geschikt voor
de kleinere jongens en meisjes.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

HET HUISJE IN DE SNEEUW,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 48; 16e druk; prijs gebonden f 1,—; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Het is winter en het heeft gesneeuwd. Daan en Dikkie
gaan hun vader koffie brengen; vader werkt aan de spoorlijn, die door het bos loopt. Ze verdwalen echter, maar komen
terecht bij een boerderij; de boer brengt hen weer thuis.
Strekking: Doe altijd precies wat je gezegd wordt. De Heere
wil ons altijd helpen als we in nood zitten; we mogen Hem
er om vragen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een spannend geschreven boekje, waarin Gods
zorg uitkomt. Helaas het gebruik van „Heer-.
Eindoordeel: overigens aanbevolen.
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ker6tbookekt van CALLENBACH:
waardevolte, 3ce0telijke
ge6chenkekt
Keus uit 167 titels. Pittige boeken voor jongens en meisjes van de
meest uiteenlopende leeftijden en karaktereigenschappen. Voor
ieder kind het geschikte boek. Voor iedere beurs de geschikte prijs.
Fris en fleurig van uitvoering — Ruim geïllustreerd — Sierbanden
en omslagen alle voorzien van een beschermende vernislaag.

Flevo jeugd-pockets
Groot, royaal formaat. Spannende boeken.
Thans keus uit 14 titels.
Als nieuw verschenen:
Nr. 11: A. Was-Osinga: De kinderen van het
ruige veld
Nr. 12: Klaas van der Geest: Koers 0.9.0
Nr. 13: C. Th. Jongejan-de Groot: Inge
Nr. 14: Ursula

De rode ruiter

Vertel- en voorleesboeken
W. G. van de Hulst: Zeven kerstvertellingen, Gebonden f 6,90
4e druk.
U vindt in deze bundel beslist het verhaal dat U voor de Kerstfeestviering zoekt.
Direct bestellen garandeert U tijdige toezending.
Uitvoerige catalogus op aanvraag gratis.
Levering ook door de boekhandel.

G. F. CALLENBACH N.V.

NIJKERK
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JANNEKE EN TANNEKE, door C. Th. Jongejan-de Groot
Aantal blz. 59; le druk; prijs gecartonneerd f 1,05; meisjesboek.
Inhouden: Gouden bruiloft van opa en oma. Hun boerderij
wordt niet behulp van de kinderen en hun vriendje versierd.
Op het feest gaan de kleinkinderen naar het bos. Janneke
verdwaalt tijdens een regenbui en komt bij een Zwitserse
karavaan terecht en blijkt een kou opgelopen te hebben,
waardoor ze wat ziek wordt. En tante Koosje die haar ging
zoeken, viel en raakte aan haar hoofd verwond. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Godsdienstige strekking. De Heere zorgt voor Zijn
kinderen. Dat moet Tanneke leren, evenals Petrus, die op het
water wandelde, want hoewel ze in het bos bad, was ze toch
bang. De schrijfster suggereert in het begin van het boekje,
dat het over een leeg schuurtje zal gaan, maar dat blijkt toch
het geval niet te zijn. Overigens:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ALS EEN DROOM, door C. M. van den Berg-Akkerman
Aantal blz. 60; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,05; meisjesboek.
Inhoud: Dineke mag bruidsmeisje worden bij de bruiloft van
een tante. Bezwaar is, dat haar ouders geen nieuwe jurk voor
die gelegenheid kunnen betalen. Toch komt het tot een gelukkige oplossing, dank zij de bemiddeling van tante zelf.
Strekking: Erkenning van schuld, gevolgd door vragen om
vergiffenis. Met zonde en met vreugd wordt de weg ingeslagen tot God.
Conclusie: Godsdienstig-opvoedkundige waarde. Heel mooi
geschreven boekje!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PETERTJE IN DE WINTER, door J. L. Schoolland
Aantal blz. 76; le - druk; prijs gecartonneerd f 1,15; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Wintervreugd en winterleed. Wintervreugd bij de
kinderen en winterleed bij de dieren. Peter maakt met zijn
moeder kaarsenhouders voor zieke mensen. Hij probeert ze
stiekem te verkopen om zo een paar schaatsen te verdienen.
Peter is een dierenvriend, houdt in de strenge winter een
meerkoet, en met behulp van zijn vader een zwaan in het
leven.
Strekking: Vergeet de dieren in nood niet. Gebruik van de
kerstboom.
Conclusie: Van opvoedkundige waarde vooral t.o.v. de dierenwereld. Taal en stijl matig tot vrij goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
DAT VALT NIET MEE, CARIEN!
door Dieuwke Heinsemius
Aantal blz. 75; le druk; prijs gebonden f 1,15; meisjesboek
leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Carien en Cobi vinden een ouderwets beursje met
geld. Herman probeert het zich toe te eigenen. Later moeten
Carien èn Herman lange tijd „kuren-, Carien thuis, Herman
in een sanatorium. Na lange maanden genezen beiden.
Strekking: Het lange ziekbed van Carien valt eigenlijk nog al
mee! Jammer, dat zo zelden iets blijkt van een christelijke
levenssfeer in dit gezin.
Conclusie: Meisjes zullen het wel graag lezen, maar een geestelijke achtergrond ontbreekt te veel, daarom maar
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ERGENS IN DE WIJDE WERELD,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 75; 8e druk; prijs gecartonneerd f 1,15; jongensboek.
Inhoud: Henks moeder moet naar het ziekenhuis. Vrouw Tiggers komt nu wat helpen. Ze lijkt wel een brommerige vrouw,
maar ze heeft een hart van goud. Ze neemt het voor Henk
op, die er van beschuldigd wordt gestolen te hebben. Zo komt
alles weer goed. Moeder mag ook weer naar huis. Henk dankt
God er voor. Gebruik van Heer.
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Conclusie: Een vlot geschreven boekje voor de jongens met
de nodige spanning, zoals we van Van de Hulst gewend zijn.
Godsdienstig niet al te belijnd, zoals we dit ook van deze
schrijver weten. Ook dat komt nog wel even om de hoek kijken. Toch is dit boekje wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
0, DIE JOLIENTJE, door Max de Lange-Praamsma
Aantal blz. 76; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,15; meisjesboek.
Inhoud: lakentje moet met haar vriendjes van en naar school
door het bos. Een lange reis, vooral als er sneeuw ligt. Maar
dan juist is lakentje eigenwijs en wil niet direct naar huis. Zij
wil• zien, of de pop nog in de winkel staat, die zij graag wil
hebben. Tenslotte wachten de anderen niet op haar en moet
ze alleen door het donkere bos naar huis. Angstig en schuldbewust vertoeft ze in het bos, tot ze wordt gevonden. Toch
krijgt ze de pop nog van vader, als herinnering aan haar
eigenzinnigheid.
Strekking: Ongehoorzaamheid straft zichzelf. De Heere bewaart alleen. Wees niet hatelijk tegen elkander, als er iets
ergs gebeurt, voel je dat het zo verkeerd is.
Conclusie: Goed boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
OMA'S VERHUIZING, door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 78; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,15; meisjesboek.
Inhoud: Oma moet gaan verhuizen om haar groot huis af te
staan aan een gezin. Daardoor moet Catrientje het offer brengen van „haar- kamertje, terwijl ze bovendien haar poes moet
missen, vanwege oma's kanarie. Haar verjaardag raakt ook
even in de knel, tenslotte wordt het goed.
Strekking: In dit boek leert een kind zich bepaalde dingen
te ontzeggen om plaats te maken voor haar grootmoeder, die
in haar vereenzaming het zelf al niet gemakkelijk heeft.
Conclusie: Een goed boekje voor onze meisjes, waarin iets
van het leven wordt weergegeven. Het leren aanpassen in
het jonge leven en het leren aanvaarden van de eenzaamheid
van de oude dag.
Eindoordeel: aanbevolen.
HALIMA BLIJFT NIET ALLEEN,
door Lyda Heinen-Van der Meulen.
Aantal blz. 91; le druk; Prijs gecartonneerd f 1,25; meisjesboek.
Inhoud: Halima gaat in de stad werken bij een inlandse predikant. Het mohammedaans opgevoede meisje komt in aanraking met de westerse beschavingsvormen, maar ook met het
geloof in Christus. Zij leert de Heiland kennen. Daardoor
voelt ze zich niet alleen als het predikantsgezin zonder haar
vertrekt.
Strekking: Zendingsverhaal, dat de grote kracht van het
christendom laat zien. Opvoedende strekking: de omschakeling van een zeer primitief leven naar het beschaafde leven.
Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een vlot geschreven verhaal. De innerlijke verandering tot het geloof is niet helemaal overtuigend.
Eindoordeel: aanbevolen.
OP DE BRES, door Co van der Steen-Pijpers.
Aantal blz. 91; le - druk; prijs gecartonneerd f 1,25; jongensboek.
Inhoud: Een tweeling, die nog al eens domme dingen doet.
Voorts een vlotte onderwijzer, die met de jeugd weet om te
gaan.'Een klasgenoot, die een ongeluk krijgt en door de tweeling geholpen wordt om toch nog te kunnen doorleren voor
de overgang op het ziekbed thuis. Dit vraagt offers van de
tweeling, doch 't komt alles in orde.
Strekking: Een offer brengen voor een ander valt niet mee,
vooral als het dang duurt. Maar toch is het rijk. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Een boek, dat wij niet aanbevelen. Wel leuk en
vlot, hier en daar echter wat ruw. Woorden als het herhaalde „sufferd-, „mieters", „wij vinden het zo rot", enz., mogen

toch niet voorkomen in de boekjes, die wij onze kinderen
meegeven naar huis. Laten onze boekjes stijlvol blijven. Wat
moeten de ouders hiervan zeggen en hoe gaan ze denken over
onze zondagsschool?
Eindoordeel: niet aanbevolen.
MARIJKES KERSTVAKANTIE, door K. Norel.
Aantal blz. 91; le druk; prijs gecartonneerd f 1,25; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Met zijn vieren mogen ze bij oom en tante in de
kerstvakantie gaan logeren. Het worden gezellige dagen. Van
sneeuw en ijs kunnen zij bovendien genieten. Maar zij brengen
ook onrust en spanning door op het ijs te verdwalen. Maar ze
komen weer veilig op de plaats van hun bestemming. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Helemaal meevallen doet dit boekje niet. Er zou
een heel boeiend verhaal van gemaakt kunnen worden, maar
bijzonder spannend is dit boekje niet. De godsdienstige strekking is ook iets aan de zwakke kant, zodat we het maar matig
aanbevelen kunnen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
MARLIESKE EN PIER, door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 77; le druk; prijs gebonden f 1,30; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: 2 kinderen uit één gezin beleven het een en ander.
Komen telkens te laat thuis. De jongen ontsnapt ternauwernood aan een ongeluk en wordt daardoor tot dieper nadenken
gebracht.
Strekking: In eigen kracht kunnen we niets tot stand brengen.
We moeten dat doorgaans leren door moeilijkheden heen.
Conclusie: Nogal wat vlak en flauw. Niet altijd erg overtuigend. Strekking, ook pedagogisch, wel goed. Maar over 't
geheel een beetje erg „braaf-.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
'T IS ORANJE, 'T BLIJFT ORANJE, door K. Norel.
Aantal blz. 92; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,30; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de tijd, toen Napoleon ook
ons land beheerste. De tocht naar Rusland begon. Ook in
Amsterdam was nog verzet tegen de overheersing, al schikten
velen zich er in. Van v. d .Werf, een vurig Oranje-klant,
gaat een zoon, min of meer gedwongen, mee naar Rusland.
Wat een verschrikkelijke tocht is dit geweest. Na de nederlaag begon het ook in Amsterdam roerig te worden. Met
voorzichtigheid en verstand werd de bevrijding in goede
banen geleid. Berend van der Werf mag terugkomen uit Rusland en werkt nog aan de bevrijding mee.
Conclusie: Dit boeiend geschreven boekje verschijnt in een
jaar van herdenking. Het is goed, dat onze kinderen hiervan
weten en zo de geschiedenis niet vergeten, die van Gods goedheid en trouw jegens ons volk spreekt. Norel heeft er een
spannend verhaal van gemaakt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HANS IN DE KNEL, door C. Th. Jongejan-de Groot.
Aantal blz. 99; le druk; prijs gecartonneerd f 1,35; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Hans krijgt een nieuw vriendje, maar schaamt zich
een beetje voor zijn oom, die op de vaart is en nu een poosje
bij hen thuis komt logeren. Hij stelt het zo voor, alsof zijn
oom kapitein is. Dit brengt hem in moeilijkheden en deze opschepperij komt uit. Een leraar van hem geeft hem op vriendelijke manier een uitstekend lesje. Hans is blij, dat alles weer
in het reine is.
Conclusie: Een boekje met veel belevenissen, waarin bovendien een goede strekking zit. Het is prettig geschreven, zodat
zowel jongens als meisjes het wel graag lezen zullen.
Eindoordeel: aanbevolen.
ZON ACHTER DE WOLKEN, door Jeanne Marie.
Aantal blz. 99; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,35; meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Een verhaal van een gezin, dat, gedwongen door fi-

nanciël, moeilijkheden, sterk moet gaan bezuinigen. Door de
ziekte van moeder wordt het alles nog veel nijpender. Maar
met gezamenlijke inspanning en opoffering komt men door de
zegen des Heeren de zorgen te boven.
Strekking: Gods zon blijft steeds achter de wolken schijnen.
De opvoedkundige waarde ligt vooral hierin, dat men ook
onder tegenslagen op God moet blijven vertrouwen. Gebruik
van Heer en Here.
Conclusie: Wel verschillende karakters, maar toch op elkaar
afgestemd. Maar ook de karakterbeschrijving had beter uit de
verf kunnen komen. Taal en stijl behoorlijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE HOOIPLUKKERS VAN LOCHEM,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 101; le druk; prijs gecartonneerd f 1,35; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt een gebeurtenis uit de tijd van de
strijd tegen de Spanjaarden. Deze proberen in een voer hooi
soldaten binnen de muren te smokkelen, maar ze worden ontdekt.
Conclusie: De Zeeuw vertelt op onderhoudende wijze van
de ontdekking van de soldaten in het voer hooi. Het boekje
heeft ook een goede christelijke strekking. De jongens zullen
het graag lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DORY'S VUURPROEF, door T. v. d. Roest-Kleinmeijer.
Aantal blz. 108; le druk; prijs gebonden f 1,40; meisjesboek.
Inhoud: Dory (moeder overleden, vader vaak van huis voor
zaken), is lid van een chr. padvindersclub. Vol vuur helpt ze
mee om invalide kinderen een Kerstfeest aan te bieden. Door
het onverwachte bezoek van een tante vergeet ze het adres
van Koentje door te geven. Als het te laat is, merkt ze het
pas. Dit slaat haar zó temeer, dat ze niet durft proberen het
goed te maken. Ze acht zich mislukt als padvindster. Ze
doorstaat de vuurproef als ze zich geheel geeft aan de kinderen in het gezin van kennissen, als de vader en moeder door
een auto-ongeval in het ziekenhuis zijn. Ze vindt steun in
het gebed. De club komt te hulp en alles komt in orde.
Strekking: Goede strekking. Fouten maakt ieder. Bij de Heere
is hulp om in Zijn kracht de gemaakte fouten te herstellen.
Wie het, al is het in zwakheid, van de Heere verwacht bij
zijn pogen de naaste te dienen, wordt niet beschaamd. Gebruik van de kerstboom slechts terloops.
Conclusie: Vlot geschreven, goede inhoud. Een bezwaar is,
dat bij het Kerstfeest het „eigenlijke- wat naar de achtergrond
lijkt gedrongen door „de naastenliefde".
Eindoordeel: aanbevolen.
JOKE GAAT MET VAKANTIE, door Martha Marijs-Visser
Aantal blz. 108; le druk; prijs gecartonneerd f 1,40; meisjesboek.
Inhoud: Joke zit in de 3e klas Ulo. Zoekt in de vakantie een
bijbaan om zelf wat te verdienen. Ze wil nl. graag deelnemen
met haar klas aan een kampweek in de Ardennen. In een kindertehuis vindt ze voor 3 weken een bestemming, waarin ze
ook bevrediging vindt.
Strekking: Goede karaktertekening van kinderen in een christelijk gezin.
Conclusie: Een heel goed boekje voor meisjes van 12-14
jaar. Opvoedend, zwak religieus; maar de christelijke sfeer in
het gezin komt toch wel uit.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE JONGEN,
door W. G. van de Hulst.
Aantal blz. 109; 7e druk; prijs gebonden f 1,60; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje heeft een hart van goud. Ze verkoopt
beeldjes van Pietro, het zoontje van een verarmde beeldhouwer uit een woonschuit. Diens vrouw wordt verpleegd in
een sanatorium. Rozemarijntje zorgt er op haar manier voor,
dat de kunstenaar allerlei opdrachten krijgt.
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Strekking: Het spontane, vriendelijke en hartelijke meeleven
in de nood van anderen verspreidt een rijke zegen.
Conclusie: Prachtig verteld verhaal. Godsdienstige strekking
goed en positief. Zal de kinderen tot het eind boeien en intens doen meeleven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET GEHEIM VAN DE VINKESTEEG,
door M. A. M. Renes-Bolding
Aantal blz. 109; le druk; prijs gebonden f 1,40; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Voor Aart en Meintje, de tweeling uit de Vinkensteeg, worden heel wat geheimen, die op de Vinkenbuurt betrekking hebben. Een van de belangrijkste geheimen is wel,
dat er in de geheimzinnige Vinkenbuurt, die een rijke historie
blijkt te bezitten, een kinderkamp verrijst en dat de ouders
van Aart en Meintje aangesteld worden tot kampbeheerders.
Strekking: De Here bestuurt alles en Hij wil, dat wij in alle
omstandigheden van het dagelijkse leven van Hem alleen alles
verwachten, omdat door de zonde de gevaren van alle zijden
ook de opgroeiende kinderen steeds bedreigen. Gebruik van
Heer en Here.
Conclusie: Een goed geschreven verhaal, dat de kinderen wel
graag zullen lezen en waarin tegelijk iets ingevlochten wordt
wat in onze tijd vooral nogal actueel is, gevaren die het kinderleven bedreigen. Dat er voor de zondag wel verteld wordt,
dat de kinderen met de ouders bij de werkzaamheden van de
kinderkamp gaan kijken als een belangrijke gebeurtenis, maar
niets over het gaan naar de kerk op die dag lijkt mij een
zwakke kant. Fietsen op zondag.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE KINDEREN VAN HET RUIGE VELD
door A. Was-Osinga
Aantal blz. 159; 4e druk; prijs in slappe omslag (pocket)
f 1,50; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Gerben Holt van het Ruige Veld is door een ongeluk
zijn ene been kwijt geraakt. Hij voelt zich ongelukkig, omdat
hij niet kan, wat de anderen wel kunnen. Dan is hij degene,
die zijn zusje en Lidia Lindensteijn, die in moeilijkheden zijn
geraakt op het water en die op een klein eilandje terecht zijn
gekomen, heeft opgespoord. De heer Lindensteijn zorgt dan
dat Gerben op een kunstnijverheidsschool komt. Later wordt
deze dan beeldhouwer.
Strekking: Goede christelijke strekking. Het ligt er niet bovenop.
Conclusie: Dit verhaal beschrijft heel goed de verschillende
karakters alsook de moeilijkheden, die in een kinderleven
kunnen voorkomen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE GROTE SKITOCHT, door K. Norel.
Aantal blz. 122; 2e druk; prijs gebonden f 1,60; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Het gezin van kapitein Helders maakt met de „Reitdiep" verschillende tochten naar Noorwegen. Zoon Bas
maakt kennis met Alf en Ingrid, kinderen van visser Nielsen.
Ze maken een spannende bergtocht. Bas moet ook leren
skiën, wat goed gelukt. Op een grote skitocht maakt Bas een
lelijke val, waarbij hij een been breekt. Alf graaft hem in de
sneeuw in en gaat op hulp uit. Na veel zoeken ('t is weer
gaan sneeuwen!) wordt Bas gevonden. Behalve een gebroken
been heeft Bas een flinke longontsteking opgelopen. Liefderijk
wordt hij op een eenzame boerderij verpleegd, waar hij ook
het (Noorse) Kerstfeest meemaakt.
Strekking: In moeilijke, donkere omstandigheden kun je altijd
en overal tot God roepen en „Hoe het ook komt, God maakt
het altijd goed". Gebruik van Heer (enkele malen) en kerstboom. Kerstfeest typisch Noors, niet hinderlijk, wel oppervlakkig.
Conclusie: Verhaal in 't begin wat stroef, later vlotter. Het
zware leven in de eenzame hoeven in Noorwegen wordt mooi
beschreven. Daarom:
Eindoordeel: aanbevolen.
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ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER,
door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 106; 10e druk; prijs gecartonneerd f 1,60; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje sluit vriendschap met Rooie Pier, de
parlevinker, met Freekie, een ziek jongetje. Ze heeft veel
liefde voor dieren. Eerst verzorgt ze een waterkipje, later
Freekie's hond. Zelf ziet ze geen gevaren; het gevolg is, dat
ze met levensgevaar van de dood gered moet worden.
Strekking: Liefde tot de naaste, sterk gevoel van recht en onrecht. Godsdienstige strekking. Moeder bidt tot God, die haar
dochtertje ook een kind van Hem kan maken. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Boekje voor jonge meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
TOCH BEN JE JENNEKE! door M. Heyenk
Aantal blz. 123; 2e druk; prijs gebonden f 1,60; meisjesboek,
Inhoud: Jenneke, het flinke behulpzame boerenmeisje, gaat
naar de Ulo in de stad en laat zich daar Jenny noemen op
aandringen van haar vriendinnetje. Ze ondervindt nogal moeilijkheden, maar ze slaat er zich flink doorheen.
Strekking: Jezelf zijn, tevreden en dankbaar met de plaats
die God je in de wereld gegeven heeft. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Mooi meisjesboek met goede strekking. Leeftijd
10-14 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
WILLEM WIJCHERTS, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 140; 13e druk; prijs gebonden f 1,90; jongensboek.
Inhoud: Willem, de zoon van de zadelmaker te Alkmaar uit
de tijd van de 80-jarige oorlog, beleeft veel wederwaardigheden in de strijd tegen de Spanjaarden. Hij moet vluchten en
keert later als luitenant in de dienst van Oranje terug.
Strekking: In dit boek wordt de strijd getekend van ons volk
in de dagen van de Spaanse dwingelandij. De methoden van
de R.K. kerk warden daarin niet verzwegen.
Conclusie: Goede wijn behoeft geen krans. Juist in onze tijd
is dit boek een uitermate goed geschenk voor het Kerstfeest
op de Z.S. Het moge een „oud" boek zijn, maar verouderd
is het geenszins.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
,,HERRIE-LET", door Nel Verschoor-van der Vlis
Aantal blz. 153; 7e druk; prijs gebonden f 2,10; meisjesboek
Inhoud: „Herrie-Let", Letta Verhage, is de hoofdpersoon van
de meisjesclub „Het klaverblad". Ze komt uit een eenvoudig
timmermansgezin, in tegenstelling met. de 3 andere vriendinnen. Moeilijk is het voor haar de H.B.S. te moeten verlaten,
doordat vader zijn werk niet meer doen kan. Ze kan deze
stap doen in de kracht van het woord dat ze in een kerkdienst tijdens hun vakantie heeft gehoord: als het al maar
moeilijker wordt, help ons dan te blijven geloven, dat toch
Uw goedertierenheid van ons niet wijken zal.
Strekking: De strekking van het boek is goed. In tegenspoed
en tegenslag geduldig van de Heere de kracht leren ontvangen, is zo'n schone zaak.
Conclusie: Zeer vlot geschreven boek. Goede stijl.,
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE DUISTERNIS IN, door Anne de Vries.
Aantal blz. 158; 10e druk; prijs gecartonneerd f 2,25; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Dit is het eerste deel van de vierdelige serie over de
f am. de Boer tijdens de bezettingstijd 1940—'45. Dit deel
handelt over de meidagen van 1940. In het bijzonder wordt
vermeld het bombardement van Rotterdam en de dappere
verdediging van ons land door ons leger van toen.
Strekking: „Opdat wij niet vergeten", wij niet en onze kinderen niet. De jeugd van nu moet weten, hoe ons volk geleden heeft in de jaren van de Duitse bezetting en een indruk
krijgen van de verschrikkelijke gevolgen van de goddeloze
Nazi-leer.

EEN WAARDEVOL KERSTGESCHENK:
DE GEHEEL VERNIEUWDE 7e DRUK VAN DE

BIJBEL

1:14.

uehteading, eK áeedd I

* door een bewerking van de tekst
is de navertelde bijbel nu nog geschikter
voor mensen van vandaag.

* door een vernieuwing van de illustraties
is de uitvoering aanzienlijk verbeterd;
250 tekeningen en 20 vierkleuren aquarellen,
op kunstdrukpapier, verfraaien de inhoud.

* door een geverniste, vierkleuren stof omslag
met een afbeelding van de Emmasgangers
wordt de donkerblauwe linnen band beschermd.

EEN UNIEKE UITGAVE
waarvan in de praktijk de waarde is gebleken
• als kinderbijbel
voor kinderen van 8 jaar en ouder
• als vertelbijbel
voor onderwijzend personeel op scholen, clubs, zondagsscholen, enz.
• als navertelde bijbel
voor volwassenen, die door deze vertellingen de lijn van Gods daden gaan
zien en tot het lezen van de Bijbel zelf aangespoord worden.

EEN OMVANGRIJK BOEKWERK
VOOR EEN LAGE VERGOEDING ■

f10,-

■ De BKV is in de gelegenheid dit hulpmiddel voor evangelisatie aan haar leden en aan kerken, scholen, evangelisatiecommissies tegen de verlaagde vergoeding van tien gulden ter
beschikking te stellen. Bovendien wordt bij aantallen voor verspreiding elk zesde ex. gratis
verstrekt.
ill Hoewel de prijs van vergelijkbare boeken f 20-1 25 bedraagt werd voor deze uitgave van
bijna 800 bladz. een prijs van f 15 vastgesteld voor niet-leden en boekhandel. Verzendkosten
zijn hier niet inbegrepen.
II Alle BKV contribuanten zijn door middel van een folder in de gelegenheid gesteld deel te
nemen aan de adoptie-aktie, waardoor zij een navertelde bijbel aan een onkerkelijk gezin in
hun omgeving kunnen schenken.

BIJBEL KIOSK VERENIGING

KEIZERSGRACHT 756 -- A'DAM
TEL. (020)-237348 — GIRO Nr. 230703
BANKREK.: AMSTERD. BANK, DAMRAK

* Ons bureau verstrekt U gaarne eveneens nadere inlichtingen over de
BKV-kalenders en Kerstuitgaven, die ook dit jaar weer opvallen door hun
uitvoering en inhoud. Heeft U de maandkalender met 12 vierkleuren platen
uit de vertelbijbel al gezien? Een model wordt U op aanvrage gezonden.
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Conclusie: Dit eerste deel is wel geschikt voor uitdeling aan
de oudste Zondagsschoolleerlingen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ZEVEN KERSTVERTELLINGEN, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 149; 4e druk; prijs gebonden f 6,90; bestemd voor
vertellers.
Inhoud: Van de Hulst heeft in dit boek zeven Kerstvertellingen samengesteld. De titels zijn: 1. „De man met de lantaarn",

2. „13rinkiel-, 3. „De engel van de witte bergen", 4. „Jan Pierewiet", 5. „Sjoerds wondere kruistocht", 6. „Kerstfeest der
kinderen,-, 7. „Appelkens voor de hemel".
Strekking: Deze kerstvertellingen laten ons wondere dingen
zien. De strekking van de ene is beter dan de andere.
Conclusie: Dit boek is bestemd voor vertellers. Van de Hulst
is een goede verteller. Met zijn heengaan is een grote schrij,,
ver voor kinderen ons ontvallen. „Brinkie" boeide bijzonder,
maar „De engel van de witte bergen" roept vragen op.
Eindoordeel: aanbevalen.

Uitgaven van W. D. Meinema N.V. te Delft
HET HOLLETJE IN DE DIKKE BOOM, door Dolf Kloek
Aantal blz. 31; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,30; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Greetje en Frits, buurkinderen, gaan samen naar
school en spelen samen in het bos. Op een keer gaan ze zo
ver het bos in, dat ze „het puntje van het dak" niet meer kunnen zien enontdekken een oude, holle boom. Dat wordt hun
„huisje". Ze vertellen er thuis niets van. Tijdens een onweer
schuilen ze er in. Na de bui gaan ze gauw naar huis. Vader
is ze al aan het zoeken en nu vertellen ze hun overtreding.
Strekking: De Heere is overal.
Conclusie: Een goed, eenvoudig, kinderlijk verhaaltje. Kinderlijk vertrouwen op de Heere.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MAANTJE TUURT, door A. van Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal blz. 31; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Fransje en Ankie gaan in de zomervakantie met
vader en moeder naar zee. Tegen de tijd van kerst leert
vader hun te zorgen voor de vogels in de winter, maar meer
nog voor mensen in nood. Het zijn goede kerstdagen geworden.
Strekking: Eerst gaat het over de gevaren van de zee; later
over de zorg voor anderen. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een mooi verteld kinderverhaaltje. Godsdienstige
strekking: algemene verzoening. Jammer, daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
WAS HET EEN FIJNE MIDDAG, KEESJE?
door G. Boer-Overduin.
Aantal blz. 31; le druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jongensboek.
Inhoud: Ceesje gaat op weg naar de Zondagsschool, maar
onderweg krijgt hij er zin in om met de trein mee te gaan.
Op het volgende station stapt hij uit. Hij vindt het wel interessant, maar gaat toch bezwaar krijgen. Bij de oude mannetjes van een Tehuis voor ouden van dagen herkent de dokter hem en brengt hem met de auto weer thuis.
Conclusie: Het verhaal doet een beetje vreemd aan, een jongetje, dat zo maar met een trein meegaat en alles beleeft.
Veel strekking heeft het boekje niet en is godsdienstig niet
sterk, zodat we het helaas voor onze Zondagsscholen niet
kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
HET KERSTFEEST OP DE ZOLDER,
door Ina van Veen-van der Vlies.
Aantal blz. 32; 4e druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Mieneke's vader, die op Duitsland vaart, wordt plotseling ziek. Haar moeder gaat haar man verzorgen. Mieneke
logeert bij haar oom en tante, die ongelovig zijn. Met haar
neefjes organiseert zij op zolder toch een kerstviering. Dit
feest is voor tante van beslissende betekenis. Zij gaat naar de
kerk.
Strekking: Evangeliserende strekking. Invloed van het christen zijn op een gezin,, dat van de kerk vervreemd is. Gods-
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dienstig en opvoedkundig goed. Geen kerstboom, wel kerstversiering.
Conclusie: Voor 6-8-jarigen geschikt.
Eindoordeel: aanbevolen.
DRIE DIKKE VRIENDJES, door Joop Naerebout
Aantal blz. 32; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,50; meisjesboek, eigenlijk voor beide.
Inhoud: Het zoontje van de dominee is bevriend met het
dochtertje van de dokter. Ze zijn altijd samen met Mops, de
hond. Ook doen ze, als alle kinderen, domme dingen. Maar
't loopt gelukkig goed af.
Strekking: Ga niet in tegen het stemmetje, dat waarschuwt in
je hart. Bij de Heere is vergeving. Doe anderen geen verdriet
in onnadenkendheid. Gebruik van 1 x Heer.
Conclusie: Aardig boekje, vooral aan 't eind met spanning
voor onze kleinen.
Eindoordeel: aanbevolen.
WAT BERTIE AAN DE SLOOTKANT VOND,
door Dolf Kloek.
Aantal blz. 32; le druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jongensboek.
Inhoud: Een jongetje gaat in de nacht op het blaffen van zijn
hond af, die een nest met jonge katten heeft gevonden. Neemt
de hond mee naar huis en redt zo de poesjes.
Strekking: De jongen zegt een regel van een kindergebedje
op. Durft daarop 's nachts naar buiten te gaan en alles loopt
dan goed af.
Conclusie: Het hele verhaal erg onwaarschijnlijk; overtuigt
niet. Kinderen spelen bij een sloot en dat is heel gewoon. Ook
de nachtreis naar die sloot is weinig aannemelijk. Godsdienstige strekking ook weinig overtuigend.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE RODE BALLON, door T. v. d. Roest-Kleinmeyer
Aantal blz. 46; le druk; prijs gebonden f 0,90; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Jantinus wint de eerste prijs met een ballon, die ei,
genlijk niet van hem was. Via een ongeluk komt de prijs toch
bij het meisje, wier ballon het verst kwam.
Strekking: Het kwaad wreekt zich en geeft een onrustig hart.
Een zegen als we de zonde bekennen en vergeving vragen en
ontvangen.
Conclusie: Aardig verhaal en wel vlot geschreven. Pedagogisch en godsdienstig goed en verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VOOR TWEE KWARTJES, MARIJKE?
door Jenny Slagers-Kwakkel.
Aantal blz. 75; 3e druk; prijs gebonden f 1,20; meisjesboek.
Inhoud: Marijke meent dat zij altijd alles moet doen: Zij is
de oudste en dat vindt ze niet leuk. Haar vriendin is enige
dochter en die heeft het veel beter dan zij! Dat maakt haar
kribbig, totdat ze het eens ondervindt, als ze bij haar vriendin
in huis komt.
Strekking: 'We moeten tevreden zijn met de plaats, die ons
gegeven is en letten op onze voorrechten. Verder komt er in

uit dat we veilig zijn in 's Heeren hoede en dat de gave van
Gods Zoon het schoonste geschenk van de Heere is.
Conclusie: Een boekje met veel afwisseling en een poging
om ouders te tekenen met een moeilijke dochter, die ze met
wijsheid zoeken te veranderen en te helpen.
Eindoordeel: aanbevolen.
RINNY EN DE DRIE VROLIJKE VRIENDINNETJES,
door Rik Valkenburg.
Aantal blz. 40; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,60; meisjesboek.
Inhoud: Corrie en twee vriendinnen brengen boodschappen
weg naar grootmoeder. Ze komen langs een eenzaam huisje,
dat lang onbewoond was, doch opeens weer bewoners heeft
gekregen: Rinny die rusten moet met haar moeder. Er wordt
vriendschap gesloten en de 3 meisjes zullen Rinny's verjaardag komen vieren. Ze gaan echter liever een autoritje maken
met een andere vriendin. Corrie krijgt spijt, vertelt alles en
dan vieren ze toch nog gezellig Rinny's verjaardag.
Strekking: Vergeet je zieke- en ongelukkige vrienden niet.
Conclusie: Vrij aardig verhaaltje, behoorlijk van taal en stijl;
weinig natuurbeschrijving.
Eindoordeel: aanbevolen.
VLAMMETJES LIEF EN LEED, door Fré van Hoorn.
Aantal blz. 45; le druk; prijs gebonden f 0,90; meisjesboek.
Inhoud: Vlammetje is de jongste thuis (10 jaar) en zou graag
willen dat er nog een babytje was, waar zij dan „zelf voor
zorgen zou". Nu dat niet gaat, dan maar een poesje. Dat
loopt op een teleurstelling uit. Dan maar een hondje. Bambi
komt, maar gaat spoedig dood. Een andere komt in de plaats,
Brunetje. Deze is erg wild. In de vakantie ontsnapt hij uit het
hondenpension. In een asiel wordt hij gevonden. Vlammetje is
dol-gelukkig.
Strekking: Liefde voor dieren aankweken.
Conclusie: Vlammetje was niet gewoon voor zichzelf te bidden, doet 't wel voor de hond. Haar houding niet erg sympathiek.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TWEE JONGENS VECHTEN HET UIT,
door Liesbeth Lems.
Aantal blz. 46; le druk; prijs gebonden f 0,90; jongensboek.
Inhoud: Jasper en Toon komen elkaar dagelijks tegen op weg
naar hun school. Zonder enige reden hebben ze een hekel
aan elkaar en schelden ze elkaar uit. Jasper schept op over
zijn viool en Toon over zijn schaatsen. Met Kerstfeest moeten
Jaspers ouders naar opa, die erg ziek is en zal hij bij kennissen logeren. Dat betekent: geen kerstboom. Hij heeft erg het
land en doet bij Toon thuis kattekwaad. Het loopt op een
grote vechtpartij tussen beide jongens uit. Maar het eind is
toch, dat ze goede vrienden worden en Jasper bij Toon Kerstfeest vieren mag.
Conclusie: De kerstboom neemt in dit boekje zo'n grote plaats
in, dat ik het voor onze zondagsscholen onbruikbaar vind.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
HET HUISJE AAN HET ZANDPAD,
door Jenny Slegers-Kwakkel.
Aantal blz. 46; 2e druk; prijs gecartonneerd f 0,90; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Een eenzame vrouw woont er in het huisje aan het
Zandpad, die zich met niemand bemoeien wil. Waarom, dat
is onbekend. Maar de kinderen zijn bang voor haar en denken, dat zij een heks is. Jaapje van de boerderij komt er onbedoeld terecht en dit is wel het begin van een hele verandering. Ziek geworden komt ze op de boerderij. Daar vertelt
zij van haar grote verdriet wat haar verbitterd heeft. Hier
mag zij nu blijven wonen, terwijl een knecht van de boerderij
in haar huisje gaat wonen.
Conclusie: Dit boekje ademt een christelijke geest, dat is al
van heel veel belang voor een Kerstboekje. Het laat zich vlot
lezen en laat ook iets zien van het Christen-zijn in de praktijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

APPIE KNAPT HET OP, door Wieland Wouters.
Aantal blz. 61; le druk; prijs gebonden f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Appie krijgt op zijn verjaardag een prachtige verfdoos. Hij wil zijn oude doos dan aan zijn zieke vriendje geven,
maar na veel strijd besluit hij toch de nieuwe aan hem af te
staan. Dan is hij pas echt moeders grote held!
Strekking: De Heere zorgt voor alle mensen. Het is makkelijk om flink te zijn, als het geen moeite kost, maar het heeft
pas echt waarde, wanneer je jezelf overwinnen moet.
Conclusie: Een heel aardig boekje met een goede strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE VOGELTJES VLIEGEN UIT,
door Jenny Slegers-Kwakkel.
Aantal blz. 61; le druk; pf.js gecartonneerd f 1,10; jongensen meisjesboek, leeftijd 7 à 8 jaar.
Inhoud: De kleuterschool „Hummeloord- maakt een schoolreisje naar een vliegveld en een dierentuin. De kleinen genieten volop.
Strekking: Vergeet de Heere Jezus niet, hoe groot je ook
wordt.
Conclusie: Een aardig kinderverhaal. De jongere leerlingen
zullen echt meegenieten. Taal en stijl vrij behoorlijk. Leuk geillustreerd.
Eindoordeel: aanbevolen.
FRANSJE IS DOL OP AUTO'S, door Wijnand Jakobs.
Aantal blz. 62; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; jongensboek, voor jongere leerlingen.
Inhoud: De 5-jarige Fransje, die dol op een auto is, krijgt van
de buurman een oude, afgedankte kinderwagen, die door z'n
broertjes wordt omgebouwd tot een auto. Fransje maakt van
alles mee. Kruipt uit angst voor de politie in een donkere
kast en later klautert hij stilletjes in een auto om een eindje
mee te rijden, waardoor hij tenslotte in een bos terecht komt.
Fransje en Adriaan, een blinde jongeman, worden dikke
vrienden.
Strekking: De Heere Jezus kan je altijd zien en wil overal
voor je zorgen.
Conclusie: Een wel leuk verteld, maar toch wat onsamenhangend en onwaarschijnlijk kinderverhaal. Fransje, die tijdens het onweer in het bos heel bang is en dan bidt, is wel
een leuk, gevoelig kereltje, maar wordt toch te vriendelijk behandeld. Dat z'n ongehoorzaamheid zonde is komt niet uit de
verf. Godsdienstig ondiep. Tegen taal en stijl geen overwegende bezwaren.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
JUULTJE GAAT NAAR BUITEN, door Annie Sanders.
Aantal blz. 70; 4e druk; prijs gebonden f 1,15; meisjesboek.
Inhoud: Juultje moet voor haar gezondheid enkele weken
naar een boerderij. Daar ontmoet ze Marijke, wat ouder dan
zij, die hulpbehoevend is. Deze leest haar voor uit de kinderbijbel. Rinus, een zoon van de boerin, is jaloers op de genegenheid die iedereen Juultje toedraagt. Hij stopt een gouden
broche onder haar kussen, opdat men haar van diefstal zal
verdenken. Aan Jet, z'n oudere zuster, bekent hij alles. Als
Junkje weggaat, schenkt Rinus haar z'n kinderbijbel.
Strekking: Ook een gebrekkig iemand hoeft niet ongelukkig
te zijn. De zonde maakt het hart onrustig.
Conclusie: Een goed boek. Psychologisch en opvoedkundig
verantwoord. Behoorlijk van taal en stijl. Ook de godsdienstige strekking is op natuurlijke wijze in het boek verweven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE SCHARENSLIJPER VAN SCHELLINGWOUDE,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 78; 2e druk; prijs gebonden f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Tijs Heicoop is de hervorming toegedaan. Hij gaat
Jan Aendszn., de bekende hageprediker, uit Kampen halen
om in Noord-Holland voor te gaan. Als hij terugkeert, zijn
z'n vrouw en dochter ontvoerd. Met de scharenslijperswagen
trekt hij er op uit hen te zoeken en vindt ze in een klooster.
Strekking: Wat heeft men er in de hervormingstijd veel voor
over gehad om het zuivere Woord Gods te mogen beluiste-

159

14 nieuwe boeken
25 herdrukken
keuze uit 133 titels
van 35 cent tot f 1,95
van 80 cent af: gebonden
moderne bandontwerpen
boeken met pit
boeken met een kern ...
kortom: goede boeken
catalogus gratis bij
uw boekhandelaar of
W. D. Meinema N.V., Delft

gm. ah „me g.' max
rneinem jeugdboeke'st
160

ren! Wat kan de Heere ook wonderlijk helpen en redden; bij
Hem is ook vergeving van zonden.
Conclusie: Een mooi boekje, dat ons beschaamd maakt om
onze ontrouw en ondankbaarheid. Het is goed, dat onze jonge
mensen dit lezen. Vanzelf geen enkel verband met het Kerstfeest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JACK BURNS VINDT ZIJN VIJAND,
door H. Henszen-Veenland.
Aantal blz. 125; le druk; prijs gebonden f 1,65; jongensboek.
Inhoud: Na veel omzwervingen komt Miko, de cowboy, op
een ranch, een veeboerderij, terecht. Daar is ook Bill Stump,
de veedief, die een valse naam heeft aangenomen. Hij is bang,
dat zijn vroegere vriend, Jack Burns, hem vinden zal. Bill
heeft de veeroof op Jack geschoven, waardoor deze zijn
goede naam en zijn aanstaande vrouw kwijt is geraakt. Jack
vindt Bill na jaren. Hij doodt hem niet, maar redt zelfs zijn
leven.
Strekking: We kunnen de zonde niet overwinnen, tenzij we
leven uit de kracht van de Heere Jezus Christus, die ons leert
van genade te leven. Zonder Christus leven gaat niet, maar
hoe zullen we zonder Hem sterven?
Conclusie: De schrijver beschikt over een forse, indringende
stijl en weet in korte, geladen zinnen toestanden en gebeurtenissen raak en helder te tekenen. Een cowboy-verhaal met
verbluffende kennis van zaken en zonder goedkope romantiek geschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ILONKA IN „DE GELE KANARIE", door Liesbeth Lems.
Aantal blz. 92; le druk; prijs gecartonneerd f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Ilonka, een Hongaars vluchtelingetje, gaat naar een
Nederlandse school. Door haar geringe kennis van onze taal
heeft ze aanpassingsmoeilijkheden. De kinderen helpen haar,
ze zamelen geld in voor het schoolreisje. Ilonka weigert dit,
ze wil wel geld verdienen. Met elkaar maken ze poppetjes
met Hongaarse kostuums. Het reisje wordt eveneens 'n succes.
Strekking: Opvoedkundig. Ilonka is een meisje met karakter.
De kinderen zijn gastvrij en behulpzaam. Godsdienstige strekking is zwak.
Conclusie: Een goed geschreven boek, stijl goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
KATINGA, door G. H. van Maren.
Aantal blz. 92; 2e druk; prijs gebonden f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Katinga is een woonwagenkind. Als de wagen geruime tijd bij een stad toeft, moet Katinga naar school. De
kinderen doen lelijk tegen haar, maar zij doet ook heel lelijk
terug. Toch ontstaat er vriendschap met het doktersdochtertje Annelies. Als vader in het ziekenhuis ligt, haalt Katinga
oud papier op om wat voor hem te kopen. Ze valt daarbij in
handen van een gewetenloos opkoper, die vaders viool in
onderpand moet hebben. Kapot krijgt ze hem terug. Haar
plannetje en... haar leugens komen uit. Door een collecte op
school kan voor vader een nieuwe viool gekocht worden.
Conclusie: Geen alledaags onderwerp. Hier en daar wat onwaarschijnlijk en erg in zwart-wit schema. Maar wel van heel
goede strekking. De heilzame invloed van het christelijk onderwijs komt goed uit.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN GELUK UIT EEN ONGELUK,
door Nel den Hollander.
Aantal blz. 100; 4e druk; prijs gecartonneerd f 1,45; jongensboek.
Inhoud: De moeder van Siem is gestorven en zijn vader is op
zee. Siem is thuis bij zijn opa. Een kameraadje van Siem,
Piet, maakt een kar net als Siem en dan, als ze gaan rijden,
gebeurt er een ongeluk, waardoor Siem bij Piet in huis komt.
Hier zijn ze als een vader en moeder voor Siem, zodat hij nu
krijgt, wat hij zo miste.
Conclusie: Een goed boekje met een christelijke strekking,
wat de jongens zeker graag zullen lezen. Het is heel vlot geschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

ACHTER DE PLANK, door J. J. Frinsel.
Aantal blz. 108; le druk; prijs gecartonneerd f 1,45; jongensboek.
Inhoud: Joop de Reus doet goed zijn best om vooruit te komen in de maatschappij. Hij gaat van de fabriek af naar een
tekenkantoor. Hier heeft hij het niet gemakkelijk. Hij trekt het
zich aan, dat een collega telkens het mikpunt is van allerlei
plagerijen. Joop krijgt er last van, dat hij er niet voor uitkomt
een christen te zijn.
Conclusie: Dit boekje heeft een goede strekking Het is vlot
geschreven. Jammer dat het boekje ontsierd wordt door een
paar minder gewenste uitdrukkingen. Verder laat de vraag
zich stellen of hetgeen hierin behandeld wordt wel in de sfeer
van het kinderleven ligt. Het lijkt iets meer geschikt voor kinderen, die al ouder zijn dan zij, die de Zondagsschool bezoeken. Dit veroorzaakt een zekere aarzeling in de beoordeling en brengt er toe om dit boekje maar matig aan te bevelen voor de Kerstuitdeling op de Zondagsschool, hoewel
de strekking van het boekje op zichzelf bezien goed is.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TREKKERSAVONTUUR, door H. te Merwe.
Aantal blz. 110; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,45; jongensboek.
Inhoud: In de vakantie gaan drie vrienden kamperen. Hans
helpt mee drenkelingen te redden. Koen maakt foto's, die hij
verkoopt aan een krant. Het geld wordt gestolen en ten onrechte verdenkt Koen een medekampeerder. Later blijkt, dat
andere jongens de dieven zijn. Koen bekent eerlijk zijn ongelijk.
Strekking: Opvoedkundige en godsdienstige strekking: Er
moet overeenstemming zijn tussen leer en leven. Christen-zijn
is niet een zaak van woorden alleen, maar ook van de daad.
Conclusie: Spannend verhaal met goede intrigue. Illustraties
niet bijster goed. Jammer.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PIET VROLIJK EN DE SMOKKELAARS
door A. van der Zwet.
Aantal blz. 185; prijs in slappe omslag f 1,50; jongensboek.
Inhoud: Piet Vrolijk logeert bij zijn vriend in Antwerpen.
Op de fiets naar een tante komen ze in aanraking met botersmokkelaars, waardoor ze allerlei avonturen beleven.
Conclusie: Dit boekje is een pocket-uitgave. Het is een spannend verhaal geworden, dat de jongens wel graag zullen lezen. Maar dat er nu zoveel strekking in zit, kan niet gezegd
worden. Daarom doet zich de vraag voor, of een dergelijk
boekje als dit nu wel zo geschikt is voor uitdeling op het
Kerstfeest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
PRIKKIE, door A. van Hartingsveldt.
Aantal blz. 185; le druk; prijs in geplastificeerde omslag
f 1,50 (Mei-pocket); jongensboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: De belevenissen van een jochie (Prikkie) uit de achterbuurten van een grote stad. Zijn moeder is dood. Hij leeft
met zijn vader: „Sterke Ai". Vader is verslaafd aan de
drank. Als hij weer trouwplannen heeft, wil Prikkie een cadeautje geven aan zijn nieuwe moeder. Meester Van Dongen
helpt hem. Hij koopt een mooi kopje, maar als hij thuis komt,
hoort hij dat de trouwplannen niet doorgaan.
Strekking: Met oneerlijkheid komt men niet ver. Alle moeilijkheden en zorgen mogen we in het gebed aan de Heere zeggen.
Conclusie: Goed en boeiend beschreven. Levendige verteltrant. Wat sentimenteel, maar godsdienstige en pedagogische
strekking goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JON TUSSEN SNEEUW EN ZON, door A. Duyser.
Aantal blz. 190; le druk; prijs in geplastificeerde omslag
f 1,50 (Mei-pocket); meisjesboek.
Inhoud: Jon, dochter van een doktersweduwe, gaat als kinderjuffrouw met een rijke familie voor 3 maanden naar Zwitserland. Ze wordt tenslotte niet alleen goed bevriend met
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Cis, de verwende, luchthartige dochter, maar er is zelfs grote
kans, dat deze haar schoonzuster wordt. Jon heeft een heerlijke tijd in het bergland, waarvan de schaduwzijde is, dat ze
dokter Neuman moet teleurstellen, die niet wist dat ze verloofd was en die haar als moeder wenst voor zijn moederloos dochtertje.
Strekking: De oude vrome oma zegt, dat God Zijn majesteit
toont in de grootsheid van de natuur en dat we de genade
van Christus in ons hart kunnen ervaren, wat meer is.
Conclusie: Een kostelijk boekje voor oudere meisjes van de
middelbare school door een niet onbegaafd schrijfster. Het is
een pocketboek, dus ongeschikt voor prijsuitdeling op Kerstfeest van de Zondagsschool. Om twee redenen dus:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
ANKS TWEEDE JAAR, door H. Henszen-Veenland.
Aantal blz. 189; le druk; prijs in geplastificeerde omslag
f 1,50 (Mei-pocket); meisjesboek.
Inhoud: Ank van Waerle mag, dank zij haar luiheid en slordigheid, niet deelnemen aan het Ulo-examen. Het tweede jaar
in de examenklas gaat beter. Met vallen en opstaan leert ze
zichzelf te beheersen en gaat serieuzer werken, totdat ze het
begeerde diploma behaalt.
Strekking: Opvoedkundig: om vorderingen te maken moet gewerkt worden. Het gezag dient geëerbiedigd te warden. Godsdienstig: op het gebed wil God kracht geven.
Conclusie: Ank, de bakvis, groeit op in een christelijk gezin.
Een boek voor oudere meisjes met weinig intrigue. Voor
z.s.kinderen niet geschikt en daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
VER VAN HET HEIDEHUIS, door Gerda van Eijsden.
Aantal blz. 187; le druk; prijs in geplastificeerde omslag
f 1,50 (Mei-pocket); meisjesboek.
Inhoud: Ireentje is een poosje ziek, maar ze knapt nog steeds
niet goed op. Dan mag ze een winter in Italië uit logeren.
Aanvankelijk wordt het een grote teleurstelling, maar later
beleeft ze verrassing op verrassing. Het gaat boven verwachting goed.
Strekking: Kinderen kunnen het elkaar o zo moeilijk maken,
maar wat zouden ze veel voor elkaar kunnen betekenen. Het
is nodig dat we ons aan de Heere overgeven en op Hem ver(rouwen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een boekje dat de aandacht gespannen houdt door
de vele avonturen; levendig en duidelijk is de tekening van
personen en milieus. Waarom „Heer- en niet „Heere"? Voor
uitdeling op de zondagsschool wel wat vlak.
Eindoordeel: aanbevolen.
MOEDERTJE MIEP, door Nel Verschoor-v. d. Vlis.
Aantal blz. 175; prijs in slappe omslag f 1,50 (pocket); meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Miep is oudste dochter in groot gezin. Moeder niet
sterk. Miep die op de ulo is met een goed rapport, hoewel ze
moeite heeft met haar studie. Vader denkt nu dat Miep wel
goed leren kan en wil haar naar de H.B.S. sturen. Miep wil
zelf liever naar de tekenacademie. Als moeder een baby verwacht, moet ze rusten. De juf die komt helpen, valt niet erg
in de smaak, zodat veel op Miep aankomt. Deze gaat later
toch naar de tekenacademie.
Strekking: zelfopofferende liefde.
Conclusie: Goed verhaal. Vlot verteld, met leuke trekjes.
Een oprecht christelijk boek. Er heerst in dit gezin een zeer
goede geest en de nieuwe baby (8ste) wordt met vreugde
verwacht. Een mooi boekje voor zondagsschooluitdeling.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE SCHRIFTEN VAN GONNIE DE BRUIN,
door H. te Merwe.
Aantal blz. 189; le druk; prijs ƒ 1,50 (pocketboek); jongensen meisjesboek.
Inhoud: Een soort dagboek van Gonnie de Bruin, een leerlinge vierde klasse Ulo, die ons vertelt van haar belevenissen
thuis en op school met haar leraars zowel als met haar klas162

genoten. Als ze voor haar eindexamen geslaagd ist gaat ze
verder leren voor apothekersassistente.
Conclusie: Gonnie is een pittig meisje. Eén met karakter. En
ook met de begeerte in het hart om in 's Heeren wegen te
wandelen. Haar ouders geven haar een positief-christelijke
opvoeding. Een boeiend, ongedwongen, levensecht verhaal.
Met jeugdliefdes incluis. Meer geschikt voor wat oudere lezers
dan onze zondagsschoolleerlingen. Maar voor die dan ook:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
RIA ONTDEKT ZICHZELF, door Annie Sanders.
Aantal blz. 125; 3e druk; prijs gebonden f 1,65; meisjesboek,
leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: Ria kan het niet vinden met haar tweede moeder: ze
kan haar „moekie- niet vergeten! Een jaar brengt ze door in
huize „Zonneschijn'', met de opgewekte tante Marga en de
zieke wijze grootvader. Dáár leert ze haar egoïsme en drift
kennen en bestrijden, dáár groeit liefde voor haar tweede
moeder, vooral als tante Marga's vader sterft.
Strekking: Hoe een weerbarstig meisje tot inkeer komt.
Conclusie: Een kostelijk en leerzaam boek voor grotere meisjes. De karakters zijn scherp getekend: de meisjes, maar ook
tante Marga, grootvader en het dienstmeisje Stientje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE GEZEL UIT ,,DE DRUCKPERSSE", door H. te Merwe
Aantal blz. 123; prijs gecartonneerd f 1,65; jongensboek.
Inhoud: Op een drukkerij in Gorcum wordt gevraagd een
boekje van Maarten Luther te drukken. De eigenaar wil als
goed zoon van de roomse kerk dit niet doen, de gezel voelt
er wel iets voor. Maar overal lopen mensen rond, die zo iets
graag aanbrengen. De gezel Folphert moet vluchten. Ondanks
allerlei pogingen kunnen ze hem niet vinden. In Antwerpen
zet hij daarna zijn werk voort.
Conclusie: Dit boekje vertelt iets uit de tijd na de Kerkhervorming. Daar was moed voor nodig om dit geloof aan te
hangen. Hoe dapper was dit volk, omdat het in het hart dit
geloof had. En ze werden niet beschaamd. Het werk des
Heeren ging verder. Ook jonge mensen waren er bij betrokken. Te Merwe vertelt er op een vlotte en boeiende manier
van, de kinderen zullen het gespannen lezen. Goede lectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven van J. H. Kok N.V. te
Kampen
BONKIE, door A. J. Pleysier.
Aantal blz. 46; le druk; prijs in slappe omslag f 1,95; jongensboek.
Inhoud: Eenvoudig verhaaltje over een bokje, Bonkie. Bonkie
wordt door zijn baasje goed verzorgd; gevolg, dat het bokje
zich aan zijn baasje hecht.
Strekking: Een verhaaltje voor de allerkleinsten. Zit niet veel
strekking in. Alleen zorg voor het dier.
Conclusie: Op zijn hoogst: matig aanbevolen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DORO ONTDEKT ZICHZELF,
door A. Oosterbroek-Dutschun.
Aantal blz. 174; le druk; prijs gebonden f 2,90; meisjesboek.
Inhoud: Doro is een aardig meisje, dat als jongste in het gezin
wel wat teveel in het middelpunt heeft gestaan. Ze doet onaardig tegen haar beste vriendin, als ze merkt dat ze niet
meer. op de eerste plaats komt; ze is bazig en nukkig, als ze
niet meer de spil is. Langzaam begint ze zichzelf te kennen
en te corrigeren.
Strekking: De bedoeling van dit boek is de psychische worsteling te tekenen van een jong, meisje om te leren achteruit
te treden als het nodig is en iets van zichzelf prijs te geven
om de naaste te dienen in plaats van te regeren.
Conclusie: Een vlot geschreven boek voor de meisjes, alleen
lijkt ons de leeftijd 10-14 jaar aan de lage kant, het zal eer-

der 14-16 jaar zijn. De strekking is goed en het zal door de
oudere meisjes wel graag gelezen worden.
Eindoordeel: aanbevolen.

Uitgaven van J. N. Voorhoeve
te Den Haag

JACOLIENTJE'S KLEINE WERELD, door J. H. Veenkamp
Aantal blz. 149; le druk; prijs gebonden f 2,90; meisjesboek.
Inhoud: Jacolientjes vader verongelukte. Met moeder leeft ze
alleen, doch komt in contact met heel wat mensen, die vrienden worden. De barones, haar ongelukkige kind, de tuinman
van het landgoed (die Jacolientjes tweede vader wordt), tante
Rie van het woonschip, wiens kind Jacolientje redt van de
verdrinkingsdood, enz.
Strekking: Een goed meisjesboek, met spanning en warmte
geschreven. Strekking vooral: vertrouw op God in nood.
Conclusie: Heel aardig meisjesboek. Geestelijk wat vlak, elk
is kind van de Vader in de hemel. Slechts éénmaal de toevoeging: allen die Hem liefhebben. Men is eenvoudig kind des
Heeren. Helaas, hoewel jammer, toch om deze laatste reden
wat matig aanbevolen. Spijtig van zo'n overigens prachtig
boek!
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE JACHT OP HET RODE PAARD,
door S. M. v. d. Galiën.
Aantal blz. 165; 2e druk; prijs gebonden f 4,90; jongensboek.
Inhoud: Een jonge Indiaan „Eenzame Wolf- genoemd, doorkruist met zijn rode paard de bossen en de prairiën van
Afrika. Hij is de zoon van Takehoma, een Indianenhoofd der
Cheyennen. Hij beleeft in dit deel weer veel avonturen en is
velen te slim, ook de bandieten en andere Indianenstammen.
Strekking: De heldendaden worden beschreven van deze jonge vurige Indiaan. Hij is een vriend van de blanken geworden, die hem hebben verteld van hun God. Gebruik van Heer.
Conclusie: Het is een spannend jongensboek. Er komen gedurig ruwe uitdrukkingen in voor, die voor uitdeling op de
Zondagsschool niet gewenst zijn. Om die reden:
Eindoordeel: niet aanbevolen.

DE SMOKKELAARS VAN OOSTERHOUT,
door Johan Buursink.
Aantal blz. 142; 2e druk; prijs gebonden f 3,95; jongensboek.
Inhoud: De gewetensstrijd van een zoon van een douanebeambte (Frits), waarom hij niet omgaan mag met Henk, de
zoon van een smokkelaar. Loopt uit op de gevangenname van
de smokkelaar door Frits' toedoen.
Strekking: Opvoedkundig vooral van waarde. Godsdienstig
wat oppervlakkig.
Conclusie: Boeiend verteld, stijl goed.
Eindoordeel: aanbevolen.

HET FLUISTERENDE DAL, door S. M. v. d. Galiën.
Aantal blz. 169; 2e druk; prijs gebonden f 4,90; jongensboek.
Inhoud: „Eenzame Wolf- is in het fluisterende dal. Jacomien,
een dochter der blanken, is gevangen genomen door Riel, een
roverhoofdman. Met Sarel, de broer van Jacomien, zoekt de
Indiaan naar haar. Na veel wederwaardigheden wordt zij gevonden en naar haar familie teruggebracht.
Strekking: Eenzame Wolf is een voortreffelijk speurder. Hij
rust niet totdat de blanke dochter is gevonden. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Ook dit boek is een spannend verhaal. De fantasie
is hoog opgevoerd. Evenwel soms met ruwe woorden verteld. Daarom voor onze Zondagsscholen niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

TOM PRINS OP EXPEDITIE NAAR DONKER AFRIKA,
door P. van der Leeden.
Aantal blz. 168; 2e druk; prijs gecart. f 3,95; jongensboek.
Inhoud: Tom mag met zijn oom mee naar Afrika in verband
met wetenschappelijk onderzoek. Ze maken heel wat mee op
deze reis en doen belangrijke ontdekkingen. Tom wil na deze
expeditie voor arts gaan studeren om zich zo aan het werk
in de tropen te wijden. Gebruik van Heer.
Conclusie: Voor grotere jongens is dit wel een spannend
boek. Ook erg leerzaam. Van een bijzondere christelijke strekking kan niet direct gesproken worden. Het meest geschikt is
dit boekje voor hen, die op de Zondagsschool behulpzaam
zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.

EENZAME WOLF EN DE SPREKENDE BOOM,
door S. M. v. d. Galiën.
Aantal blz. 173; 2e druk; prijs gebonden f 4,90; jongensboek.
Inhoud: Eenzame Wolf, de zoon van een Indianen-opperhoofd, beleeft wonderlijke avonturen. Hij is een vriend van
de bleekgezichten en wil niets liever dan dat deze en zijn
stam vreedzaam naast elkander kunnen leven.
Strekking: Niet veel strekking. Gebruik van Heer.
Conclusie: Wel spannend, maar ruwe uitdrukkingen als: Verderop zal het wel donderen worden, blz. 8, dan wordt het
donderen, blz. 14 en: En nu is het donderen, blz. 151, kunnen
m.i. niet door de beugel.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
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Wacht niet langer,
maar bestelt onmiddellijk de

RO STERS voor1964
ROOSTER A voor oudere kinderen
ROOSTER B voor 6-8-jarigen
ROOSTER C voor de kleintjes
Daar deze boekjes na 15 november van de pers komen, kan de verzending regelmatig geschieden.

De prijs is 20 cent per stuk
Bestellingen aan:

Hervormd Bondsbureau te Bergambacht, Kadijkselaan 5
Giro 92889
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Bands- en Zondagsschooluitgaven:
ROOSTERS voor 1963, per stuk
Rooster A voor oudere kinderen; Rooster B voor 6-8-jarigen; Rooster C voor de kleintjes
KLASSEBOEKJES, per stuk
CONVOCATIEKAARTEN, per 100 stuks
LEERLINGKAARTEN A en B )) per 100 stuks
GEZINSKAARTEN
ALBUM voor het inplakken van tekstkaartjes, per stuk
ONS SCHATBOEKJE, per stuk
ONS ZANGBOEKJE ,,ZING EEN LIED"
FEESTLIEDEREN
Paas-, Pinkster-, Kerst- en Zendingsliederen. 50 liederen op. vierstemmige muziek, voor huisgezin en Zondagsschool.

f 0,20
f 0,25
f 3.—
f 3> —
f 0,25
f 0,40
f 0,50
f 1,50

f 0.25
DIPLOMA A
Klein formaat. Timotheiis door zijn moeder onderwezen. Kleurendruk. Formaat 30%x22% cm
f 0,25
DIPLOMA B
Modern diploma in fraaie kleuren, gedrukt op mooi stevig papier. Om uit te reiken bij het verlaten van de Zondagsschool. Formaat 39x25 cm.
f 0,50
DIPLOMA 2
Modern en smaakvol. Uitgevoerd in kleurendruk en goud. Stevig kunstdrukcarton. Formaat
32x25 cm.
DIPLOMA 3
f 0,50
Kleurrijk met gouddruk. Smalle weg naar de enge poort met het Kruis. Het pad van de Christen
gaat door scherpe distelen en doornen. Schild en zwaard beschermen hem, die naar het Anker
van de Hoop staart en eindelijk de Godsstad bereikt. Formaat 37x25 cm.
f 0,25
DIPLOMA 4
Links het Kruis (Geloof), rechts een anker (Hoop). Onderaan een opengeslagen Bijbel met een
duif als symbool van de Geest. Gedrukt op prachtig karton. Formaat 32x25 cm.
DIPLOMA 5
f 0,25
Rustig en stemmig, zinvol, heenwijzend naar de Verlosser. Betekenis op de achterzijde. Formaat 32x24 cm.
DIPLOMA 6
f 0,30
Herinneringsplaat. Een „diploma" van bescheiden afmetingen. Het bestaat uit 4 pagina's. Naam
wordt aan de binnenkant geschreven. Op voorzijde prachtige plaat (in kleuren) gedrukt, voorstellend de aankondiging van Jezus' geboorte aan de herders. Formaat 18x12 cm.
OPDRACHT-BLAADJES, per 100 ex.
f 1,50
Smaakvol ontworpen blaadjes, gedrukt in twee kleuren. Prima papier. In kerstboek of bijbeltje
te plakken. (Bestelletter B, C of F).
Bestelletter: D per 100 ex.
f 2,70
Voor hen, die iets heel moois wensen. Groter formaat dan boven omschreven blaadjes. Een
vlot, modern ontwerp in driekleurendruk.
KERSTLIEDEREN
f 0,03
Vijf verschillende bundeltjes, ieder met een tiental liederen, die bij de Kerstfeestviering door
groot en klein gebruikt kunnen worden. De meest bekende Kerstliederen.
KERSTDECLAMATORIUM: Jezus, de Verlosser. Zang en opzeggen van teksten door de kinderen . . f 0,17
Jezus' komst, met verdeling voor de gehele viering
f 0,17
n
f 0,17
Een Kind is ons geboren
ft
De komst van de Zaligmaker
f 0,17
,,
Jezus' geboorte
f 0,17
,,
De Zaligmaker geboren
,,
f 0,17
BELOFTEN AANGAANDE DE MESSIAS I, per 100 ex
f 2,50
Een aantal teksten om uit het hoofd te leren.
BELOFTEN AANGAANDE DE MESSIAS II, per 100 ex
.. f 2,50
DE LIJDENDE BORG, per 100 ex.
f 2,50
Jesaja 53 om voor het Paasfeest uit het hoofd te leren.
DE KERSTGESCHIEDENIS, per 100 ex
,ƒ 2,50
Lukas 2 : 1-20 om voor de Kerstfeestviering uit het hoofd te leren.
f 0,40
KERSTFEEST
Een strooiboekje om bij de Kerstfeestviering mee te geven aan de kinderen, die de Z.S. nog niet
bezoeken. Kerstverhaal, vertellingen, liederen, raadsels, enz.
f 0,05
KERST-LABEL
Naamkaartje voor kerstgeschenken. Maak een gezellig pakje van 't kerstboek, dat U aanbiedt.
Met gaatje voor koordje.
Verder verkrijgbaar diverse soorten KAARTEN voor allerlei doeleinden. Op aanvraag wordt LI een
proefmapje toegezonden.
f 0,55
,,KORT BEGRIP" van M. Noteboom
Bestellingen aan: HERVORMD BONDSBUREAU te BERGAMBACHT — Kadijkselaan 5 —, Giro 92889
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de vergadering door te laten zingen Psalm 68: 10, las 1 Joh.
4: 7-5 : 4 en vraagt een zegen voor onze vergadering. Dé
voorzitter heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder ds.
Wijnmalen, en sprak een kort openingswoord. De notulen
werden gelezen door mevr. Kelfkens en ongewijzigd vastgesteld.
Hierna kreeg ds. Wijnmalen het woord over „Zondagsheiliging en Zondagsschool". De zondagsheiliging is een
moeilijk onderwerp ook in de geref. gezindheid, hierover is
verschil van mening. Gods dag moet een rustdag zijn voor
het lichaam en een werkdag voor de geest. De rustdag is zeer
belangrijk in de samenleving voor het gezin en in het bijzonder voor de kerkdienst. Wat het zondagsschoolwerk betreft moet men er voor zorgen dat dit op een rustige manier
verloopt, juist in verband met de heiligheid van Gods dag.
De voorzitter dankte ds. Wijnmalen voor zijn referaat, waarna een uitvoerige bespreking volgt.
Dan volgt de vertelling door dhr. Langerak over: Jozef
ontmoet zijn broeders als onderkoning van Egypte. Jozef
herkent zijn broeders, maar zij herkennen hem niet. Hij stelt
hen op de proef of zij nog zijn als vroeger, in staat zelfs tot
een moord. Dan moet Benjamin blijven en vader Jakob hoort,
dat zijn zoon nog leeft. De voorzitter dankt de spr. voor zijn
keurige vertelling, waarna de bespreking onder de broodmaaltijd plaats vond.
De voorjaarsstreekvergadering zal gehouden worden D.V.
21 maart te Langbroek, waar ds. van Amstel gevraagd zal
worden een referaat te verzorgen en de vertelling door het
personeel van Langbroek. Noteert u deze datum alvast!
Na gezongen te hebben Psalm 7 7 : 8 gaat ds. Wijnmalen
voor in dankgebed en sluit de voorzitter de vergadering.
G. de Groot, secr.

Boekbeoordeling 1963
Uitgaven van
G. F. Cal lenbach N.V. te Nijkerk
TYSKE, door W. G. d. d. Hulst foar us lytskes
Aantal blz. 47; le druk; prijs gebonden f 1,75; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Drie kinderen, twee meisjes en een klein broertje,
hebben bij hun grootmoeder een mandje met een hondje meegekregen. Ze mogen niet door het bos gaan. Ze doen het
toch en beleven heel wat narigheid. Eindelijk komen ze thuis
en komt alles weer in orde.
Strekking: Ongehoorzaamheid brengt in grote moeilijkheid,
maar bij de Heere is vergeving. Het is bestemd voor kinderen
van 6-8 jaar. Gebruik van Heer één keer.
Conclusie: Dit boekje is in het fries uitgegeven. Vertaald in
die taal door mej. A. Kuiken. Dit is voor onze kinderen in
het noorden van ons land. Het godsdienstige element is zwak,
maar een aardig boekje voor de kleinen.
Eindoordeel: aanbevolen.
FAN JOLLE EN JELTSIE EN JANNEMAN,
door W. G. v. d. Hulst foar ns Lytskes
Aantal blz. 48; le druk; prijs gebonden f 1,75; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Twee jongens en een meisje mogen een mandje met
aardbeien naar grootmoeder brengen. De stukgebroken vruchten mogen ze opeten. Beppe zegt tegen hen: „Ga gauw naar
huis, want de lucht wordt donker." Maar ze zijn ongehoorzaam. Zij vangen een vinkje en doen het in hun mandje. Dan
gaan zij wormen zoeken. Een dikke-bakje bakker laat het
vinkje vliegen en legt drie krentebollen in het mandje. Van
een oud vrouwtje werpen de kinderen haar kruiwagen met
hout omver. Straks schuilen ze in haar huisje voor 't onweer.
Strekking: Ongehoorzaamheid wordt gestraft. De Heere kan
en wil ons bewaren en wil de zonden vergeven. Wij mogen
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de Heere vragen om bescherming in het gebed, zoals het oude
vrouwtje en Jolle doen. Gebruik van Heer één maal.
Conclusie: Ook dit boekje is in het fries uitgegeven. De tekst
is van P. H. Akkerman. De godsdienstige strekking is aardig.
Het heeft opvoedkundige waarde. Het is leuk voor onze kinderen van 6-8 jaar in het noorden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE RODE RUITER, door Ursula Wolfel
Aantal blz. 160; le druk; prijs in slappe omslag f 2,25
(pocketboek); jongensboek.
Inhoud: Peter, een verwaarloosde jongen, ondergebracht in
een inrichting, wil zijn vakantie doorbrengen bij tante Agatha,
zijn vroegere onderwijzeres. Daar logeren echter drie andere
kinderen. Na veel avonturen komt hij toch bij tante Agatha
onder dak. Deze „tante" adopteert hem, zodat hij niet weer
naar de inrichting terug behoeft.
Strekking: Omgang met verwaarloosde en ten achtergestelde
kinderen vereist veel liefde en tact.
Conclusie: Het is wel een aardig verhaal, maar het is te wonderlijk, niet echt. Het boekje is niet geschikt om te dienen
voor uitdeling op het Kerstfeest.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

Uitgaven van
W. D. Meinema N.V. te Delft
HET FIETSJE BIJ DE KERK, door M. Th. Baas-v. d. Berg
Aantal blz. 16; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,35; meisjesboek.
Inhoud: Jikkemientje krijgt op haar verjaardag een fiets. Op
een zaterdag zet ze haar fiets bij de kerk. De koster is juist
bezig en Jikkemien gaat de kerk binnen. De koster merkt
haar niet op, zodat Jikkemien opgesloten wordt. Natuurlijk
wordt ze gevonden en komt alles weer terecht.
Strekking: Godsdienstig: God wordt gedankt voor Zijn zorgen voor ons leven. Paedagogisch: ook kinderen moeten nadenken voor ze iets doen. Kinderen worden vertrouwd gemaakt met God en Zijn dienst.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes om voor te
lezen. Verder voor meisjes van 7-8 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
„BERTJE, WAT GA JE DOEM" door G. Boer-Overduin
Aantal blz. 32; le druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Bertje is eenzaam en praat graag tegen de stenen kabouter van de overburen. Hij belooft eens naar hem toe te
komen, maar moet dan de wetering over. Als 5-jarige jongen
gaat hij dan varen, de weg terug is niet zo eenvoudig, hij
wordt echter dank zij Pluto gevonden.
Strekking: Voor kinderen wordt hier getekend, wat er gebeurt als ze tegen de wil van de ouders hun eigen weg zoeken. Voor Bert komt alles weer goed, zijn eenzaamheid wordt
begrepen en hij krijgt zelfs de stenen kabouter op zijn verjaardag.
Conclusie: Een aardig kinderverhaal, met ietwat moderne illustraties, die evenwel bijzonder sprekend zijn. Er is afwisseling en spanning.
Eindoordeel: aanbevolen.
0, DIE TINEKE TOCH, door Marjan van Bergen
Aantal blz. 69; le druk; prijs gecartonneerd f 1,15; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Tineke was nog jong, toen ze haar vader verloor.
Moeder gaat hertrouwen en daardoor krijgt Tineke opnieuw
een vader en een zusje, dat niet lopen kan. Ze is daar erg
goed voor. Tineke doet echter ook vaak domme dingen.
Strekking: Goed verteld boekje. Sprake van zonde en berouw. Liefde voor een ander. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje, dat de jeugdige lezeresjes wel
zal boeien.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

HET GEHEIM VAN DE OUDE WATERMOLEN,
door G. van Heerde.
Aantal. blz.. 76', 4p &Ik.; npiij, wca2.t4J2I2RitrA,
~ms,boek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Een boekje met spannende avonturen, die Paul en
Frits beleven, zoals het varen op een paar lege benzineblikken en het geval met Henk, die door de boswachter in
een oude watermolen wordt gesnapt. Paul neemt het voor zijn
vijand op.
Strekking: Goed geschreven jongensboek. Spannend! Geen
overdreven vroomheid.
Conclusie: Heel goed jongensboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
IS EEFJE GELUKKIG?, door Maria van Bergen.
Aantal blz. 101; 7e druk; prijs gecartonneerd f 1,45; meisjesboek.
Inhoud: Eefje uit een arbeidersgezin wordt vriendin met Nora
uit het doktersgezin. Nora heeft geen broertjes en zusjes en
is graag bij Eefje. Deze is wat ontevreden en jaloers. Gelukkig gaat ze dit steeds meer inzien, Nora kiest haar tenslotte boven haar H.B.S.-schoolvriendinnen. Ook Nora krijgt
nog een broertje.
Strekking: De kinderen wordt duidelijk gemaakt, dat het geluk niet schuilt in de rijkdom, in het grote huis of in het
„alles-kunnen krijgen". Eenvoudig huiselijk geluk is er ook
in de arbeiderswoning en in dit arbeidersgezin is een goede
christelijke sfeer aanwezig.
Conclusie: Een goed boek voor onze jonge meisjes. Onze tijd
is vol van mensen die nooit genoeg hebben en in het „steedsmeer" hun geluk zoeken. Ze vergeten te „bezitten- wat ze
bezitten. Het is vlot geschreven en aardig geïllustreerd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
RODE PAPAVERS, door Mari Zuidema
Aantal blz. 110; 7e druk; prijs gecartonneerd f 1,45; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Gert gaat in het geheim papavers poten voor zijn
zusje Klazientje. Klazientje is een wat ontevreden meisje,
dat graag mooi is. Als moeder ziek wordt, gaat ze naar de
deftige ouders van haar schoolvriendinnetje. Ze schaamt zich
voor hem en ze doet net of ze Gert niet kent. Later krijgt ze
spijt en dan komt het natuurlijk allemaal goed.
Strekking: Er zit niet veel werkelijke strekking in dit boekje.
Conclusie: Een nogal afgezaagd thema (moeder ziek — logeerpartij). De kinderen zijn niet „echt- genoeg. En wat een
geweldig ouderwetse tekeningetjes! (zie b.v. pag. 9 en 50).
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ZO'N JONGEN UIT DE JORDAAN, door J. J. Frinsel.
Aantal blz. 108; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,45; jongensboek.
Inhoud: Avonturen van een viertal jongens uit de Jordaan,
die tenslotte terecht komen op de club van het Leger des
Heils en daar het Kerstfeest meevieren, ondanks de tegenstand van één van de ouders.
Strekking: Sterk evangeliserend. „Er zijn geen grenzen aan
Jezus' macht."
Conclusie: Een boekje met avontuur en spanning over het
leven van jongens in de Jordaan. Het gebruik van het „Jordaans- is misschien wat bezwaarlijk. Behoudens deze aantekeningen aanbevolen.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN NIEUWE LENTE VOOR MIEKE,
door Liesbeth Lems
Aantal blz. 192; le druk; prijs in slappe omslag (pocket)
1,50; meisjesboek.
De inhoud van dit boek gaat veel te hoog voor onze Z.S.leerlingen. 't Gaat over verlovingen en moeilijkheden daaromtrent. Het heeft geen zin dit boekje voor de Z.S. te recenseren. Voor „gevorderde- tieners wel interessant.
Conclusie: Veel te hoog, niet voor onze Z.S. Voor leeftijd
vanaf 18 jaar misschien wel bruikbaar.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

X 7 IS SPOORLOOS, door G. H. van Maren
Aantal blz. 190; le druk; prijs in slappe omslag (pocket)
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Inhoud: Een document X 7 is zoek geraakt. 4 jongens besluiten dit te zoeken en de dader op te sporen. Een meisje wordt
er buiten gehouden, doch vindt het. Na verschillende verwikkelingen loopt alles goed af. 't Eind is dat twee grote
concurrenten gaan samenwerken. Een moeder van een der
jongens erkent Gods hand in deze.
Strekking: Heel goed boek. Soms was te avontuurlijk en wat
te romantisch. Toch komt er goed een opvoedend karakter in
uit. Strijd tussen goed en kwaad van een jongensziel. Een
lied en liefde in een gezin. Moeilijke karakters met goede leiding, enz.
Conclusie: Zeer goed boek, dat door de oudere jongens gretig
gelezen zal worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JEF PAREL LANDT IN DE JUNGLE,
door G. H. van Maren
Aantal blz. 192; le druk; prijs in slappe omslag (pocket)
1,50; jongensboek.
Inhoud: Jef Farèl, een reizend journalist-speurder, gaat op
verzoek van de rijke heer Wilson op zoek naar diens zoon,
die als zendeling naar het Amazone-gebied is gegaan. Van
hem is lange tijd niets vernomen. Na veel avonturen lukt 't
Farèl de jonge Wilson op te sporen, waarbij een ring als
gids dient.
Strekking: Trouw, kameraadschap en doorzettingsvermogen
zijn goede eigenschappen, die in dit boekje duidelijk uitkomen. Godsdienstig wat oppervlakkig.
Conclusie: Een spannend boek vol avonturen, dat door jongens van 12-15 jaar graag zal worden gelezen. Voor uitdeling op het Kerstfeest minder geschikt (het is nl. een
pocket-uitgave).
Eindoordeel: matig aanbevolen.
SUZAN KIEST „KAMERMEISJE", door Dolf Kloek.
Aantal blz. 188; le druk; prijs in slappe omslag (pocket)
f 1,50; meisjesboek.
Inhoud: Suzan gaat op de H.B.S. In de vakantie verdient ze
in een hotel als kamermeisje geld om voor haar broertjes en
haar moeder en zichzelf en reisje mogelijk te maken. Met de
fooien erbij gelukt haar dit. Een schoolkameraad, Rob, zoekt
toenadering tot haar, maar een gast, die violist is en zij vinden elkaar.
Strekking: Het geloof beleven betekent: iets doen voor anderen. Dat vraagt soms veel geduld, maar wordt beloond.
Conclusie: Voor meisjes van 12-16 jaar aanbevolen. Het
verhaal is boeiend en vlot, hoewel godsdienstig matig. Door
de aard van het verhaal voor de Z.S.:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
COWBOY OP DE CREEK RANCH,
door H. Henszen Veenland
Aantal blz. 123; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1,65; jongensboek.
Inhoud: Een Hollandse jongeman, Jan Dikkers, emigreert
naar het Verre Westen, waar hij als cowboy werk vindt op
de Creek-ranch. Hij geeft door zijn levenshouding het goede
voorbeeld. Hij helpt een andere knecht ontmaskeren als veedief en rover. Door speelzucht komt deze van kwaad tot
erger. Mede door Jan Dikkers wordt hij weer op 't goede
pad gebracht.
Strekking: Eerlijkheid en plichtsbetrachting doen iemand
vooruitkomen in de wereld. De bereidheid te vergeven is gevolg van ontvangen genade.
Conclusie: Een goed en spannend boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EEN GEWOON MEISJE EN TOCH... door Aart Romijn
Aantal blz. 142; 4e druk; prijs gebonden f 1,95; meisjesboek.
Inhoud: Allerlei wederwaardigheden van een mulo-leerlinge.
Strekking: Met vallen en opstaan leert men de weg van eer-
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lijkheid, trouw en zelfverloochening te gaan. Deze weg zal
steeds het meeste vrede en vreugde geven.
Conclusie: Wel vlot en onderhoudend geschreven. Het geheel
een beetje zoetelijk. Het meisje dreigt hier en daar een oud
opoetje te worden.
Eindoordeel: aanbevolen.
VROLIJK FRANSJE, door Ina de Vries-van der Lichte
Aantal blz. 140; le druk; prijs gecartonneerd f 1,95; meisjesboek.
Inhoud: Een hoofdonderwijzersgezin verhuist van een dorp
naar de stad. Fransje, het oudste meisje, vindt daar nieuwe
vriendinnen en ook een klasgenoot, die verlamd is. Met haar
vriendinnen spaart ze geld om voor haar een rijwiel te kopen,
zodat hij zichzelf verplaatsen kan.
Strekking: Fransje verstaat wie haar „naaste- is. Opvoedkundige strekking: ongehoorzaamheid geeft de ouders verdriet en onszelf veel narigheid. Godsdienstige strekking: zwak.

Conclusie: Behoorlijk verteld, maar het verhaal loopt niet erg
vlot.
Eindoordeel: aanbevolen.
BIJBELSE PLATEN van J. H. Isings, met korte verhalen.
Het zijn platen met zwartdruk, formaat 9,7x14,7 cm. Prijs
per serie f 2,— per pakje van 36 kaarten en negen verschillende voorstellingen. Bij 3 pakjes f 1,60; bij 10 pakjes f 1,45.
Het is mooie beloningsmateriaal.
Serie A. Van Kerstfeest tot Pinksteren.
B. De Heere Jezus vertelt.
C. Met Jezus onderweg.
D. Zo groeit het volk van God.
E. Gods volk komt in het beloofde land.
F. Zo leefde Gods volk in Gods land.
G. Een ongehoorzaam volk en een genadig God.
Zie blz. 42 catalogus 1963. Wij bevelen dit plaatwerk warm
aan.

leqbegibAlbe'tib.h.ent,
ilieattAkelb.

BELONINGSMATERIAAL
Serie 1 of 19. 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. Prijs: f 0,95 per pakje. Bij 10 pakjes f 0,90.
Serie 3. Bloemenkaartjes in pastelkleuren.
Kleine, fleurige beloningskaartjes. Allerlei bloemen,
artistiek getekend en gedrukt in 5 kleuren op stevig papier. 75 kaartjes per pakje. Prijs: f 0,75 per
pakje. Bij 10 pakjes f 0,60.
Serie 4. Leven in Palestina.
Met afbeeldingen in allerlei: heiligdommen, tent,
huis, burcht, waterkruik, eggen, ploegen, enz. Op
de achterkant een toelichting. Leerrijk. Kleurendruk. 36 plaatjes per pakje. Prijs: f 0,90 per pakje.
Bij 10 pakjes f 0,85.
Serie 6 of 5a. Bijbelse plaatjes.
Mooi, prachtig in details uitgewerkt en mooie tint.
Een serie, die veel gebruikt zal worden. 30 verschillende plaatjes per pakje. Prijs: f 0,55 per pakje. Bij 10 pakjes f 0,50.
Serie 7. Woorden der Zaligheid.
48 kaartjes - goedkoop - in kleuren met kunstzinnig
getekende bijbelteksten. Prijs: f 0,35 per pakje. Bij
10 pakjes f 0,30.
Serie 8. Paarlen uit Gods Woord.
Zie serie 7. Prijs: f 0,35 per pakje. Bij 10 pakjes
f C1;30.
Serie 9. Goddelijke waarheden,
Zie serie 7. 48 plaatjes niet belangrijke teksten, enz.
Prijs: f 0,35 per pakje. Bij 10 pakjes: f 0,30.
Serie 10. Dieren in de Bijbel.
36 verschillende kaartjes van dieren, die in de Bijbel genoemd worden, b.v. een ezelin, kameel, steenbok, muildier, arend, kwakkel, enz. Op de achterzijde een beschrijving van de kenmerken. Alles in
kleur. Prijs: f 0,85 per pakje. Bij 10 pakjes f 0,70.
Serie 11 of 18. Geïllustreerde Psalmregels.
30 verschillende kaartjes met psalmregels, van bijzondere betekenis. Op de achterkant staat het volledige psalmvers en een toelichting op de illustratie. Prijs: f 0,65 per pakje. Bij 10 pakjes f 0,50.
Serie 12 of 24a. Bijbelse plaatjes.
30 verschillende plaatjes, die bij het leren van tekst
en psalm en bij getrouw bezoek uitgereikt kunnen
worden. Zie serie 6. Prijs: f 0,55 per pakje. Bij 10
pakjes f 0,50.
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Serie 13 of 25a. Bijbelse plaatjes.
30 verschillende plaatjes. Mooi getekend. Uitnemend hulpmiddel om de kinderen te benaderen.
Zie serie 6. Prijs: f 0,55 per pakje. Bij 10 pakjes
f 0,50.
Serie 15. Bijbelse Bouwplaten.
Formaat 31x44 cm. Stevig karton met kleurendruk.
Leerzaam, aantrekkelijk, praktisch.
a. De synagoge van Kapernam.
b. Een oosters huis.
e. De Tabernakel.
d. Huis met binnenplaats.
e. Stadspoort met torens.
g. Olijvenpers.
h. Palestijnse molen en olielamp.
j. Tent van aartsvaders.
k. Egyptische tempel.
1. Romeinse tempel:
Prijs: f 0,75 per stuk.
Bij 10 ex. f 0,40.
f. De Tempel van Salomo.
Deze grote Bijbelse bouwplaat bestaat uit 4 vellen van 31x44 cm., gedrukt op prima karton in
driekleurendruk. Bouwoppervlak 22x47 cm.
Zeer leerzaam en geeft een goed inzicht in de
bouw van de Tempel. Prijs: f 2,—. Bij 5 ex.
ƒ 1,50.
Serie 16. Bijbelse wandplaten.
Meesterlijke tekeningen met zorg gedrukt op zware
kwaliteit houtvrij papier. Formaat 32x50 cm. In 8
soorten.
1. De engel Gabriël bij Zacharias.
2. Het kindeke in de kribbe.
3. De wijzen uit het Oosten.
4. Simeon in de tempel.
5. De vlucht naar Egypte.
6. De gelijkenis van de schaapherder.
7. De gelijkenis van de zaaier.
8. De gelijkenis van de verloren zoon.
Prijs: f 0,75. Bij 25 ex. f 0,25.
Serie 28. Bloemenfleur.
18 verschillende kaartjes naar kleurendia's van
allerlei soorten bloemen. Prachtig glanzende kaartjes in vierkleurendruk. „Dure- kaartjes voor een
lage prijs. Prijs: f 0,70 per pakje. Bij 10 pakjes
f 0,40.
Serie 29. Gekleurde Bijbelse plaatjes.
30 plaatjes per pakje. Onder elk plaatje staat een
korte beschrijving van 't verhaal en de plaatjes
waar het in de Bijbel te vinden is. Levendige kleu-

ren. Plaatjes, die de kinderen „aanspreken". Prachtige kaartjes voor weinig geld. Prijs: f 0,65 per
pakje. Bij 10 pakjes f 0,50.
Serie 30. Gekleurde Bijbelse plaatjes.
Zie serie 29. Prijs: f 0,65 per pakje. Bij 10 pakjes
f 0,50.
Serie 31. Gekleurde Bijbelse plaatjes.
Zie serie 29. Prijs: f 0,65 per pakje. Bij 10 pakjes
f 0,50.
Serie 32. Gekleurde Bijbelse plaatjes.
Zie serie 29. Prijs: f 0,65 per pakje. Bij 10 pakjes
f 0,50.
Serie 34a. Verhalen uit het Nieuwe Testament.
In de boekjes (albums) kunnen de plaatjes van
serie 29 en 30 geplakt worden. Bij boekje N.T. deel
I behoren de plaatjes van serie 29 en bij boekje
N.T. deel II behoren de plaatjes van serie 30.
Prachtige weergave van het bijbels gegeven met warmte en fijn gevoel geschreven. Een eigen „kinderbijbel": de fijnste herinnering die u kunt meegeven.
Prijs: f 0,75 per deeltje. Bij 10 ex. f 0,60.
Serie 34b. Verhalen uit het Oude Testament.
In deze boekjes (albums) kunnen de plaatjes van
serie 31 en 32 geplakt worden. Bij boekje O.T.
deel I behoren de plaatjes van serie 31 en bij boekje
O.T. deel II behoren de plaatjes van serie 32. Zie

voor verdere beschrijving serie 34a. Prijs: f 0,75
per deeltje. Bij 10 ex. f 0,60.
Serie 41. Bijbel en Jeugd.
Een serie van 36 karakteristieke uitbeeldingen van
bekende Bijbelse onderwerpen uit het 0. en N.T.
in sprekende kleuren, voorzien van onderschriften.
Formaat 10x7% cm. Prijs: f 1,-.
Serie 45. Platen Bijbelse Kunst.
20 verschillende soorten. Formaat 32x25 cm. De
platen hebben de volgende onderschriften:
1. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt.
2. De intocht in Jeruzalem. 3. Het laatste avondmaal. 4. Getsémané. 5. Het berouw van Petrus. 6.
Jezus voor Pilatus. 7. Zie de Mens. 8. De vrouwen
bij het graf. 9. De Emmaasgangers. 10. De aankomst der herders. 11. Simeon in de tempel. 12. De
lofzang van Simeon. 13. De wijzen uit het oosten.
14. De vlucht naar Egypte. 15. Laat de kinderen
tot Mij komen. 16. Het verloren schaap. 17. Jezus
weent over de stad. 18. jezus slapende in het
schip tijdens de storm. 19. De barmhartige Samaritaan. 20. De goede herder. Prijs: f 0,15 per stuk.
Bij 10 ex. f 0,10.
Alle bestellingen die donderdags bij ons binnen zijn,
krijgt U vóór Zondag nog in huis. Alles is uit voorraad leverbaar.
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PRIJSLIJST VOOR 1964
Roosters voor 1964, per stuk
f 0 20
Klasseboekjes, per stuk
- 0 25
Convocatiekaarten, per 100 stuks
-3 Leerlingenkaarten A en B. )
) per 100 stuks
Gezinskaarten
Album voor het inplakken van tekstkaartjes,
per stuk
- 0 25
Ons Schatboekje, per stuk
- 0 40
Ons zangboekje „Zing een lied"
- 0 50
Feestliederen
- 1 50
Diploma A
- 0 25
Klein formaat. Timotheas door zijn moeder
onderwezen.
Diploma B
- 0 25
Modern diploma in fraaie kleuren, gedrukt
op mooi stevig papier.
Diploma 2
- 0 50
Modern en smaakvol. Uitgevoerd in
kleurendruk en goud.
Diploma 3
- 0 50
Kleurrijk met gouddruk.
Diploma 4
- 0 35
Links het kruis (geloof), rechts het anker
(hoop), onderaan een opengeslagen Bijbel
met een duif als symbool van de Geest.
Diploma 5
- 0 40
Rustig en stemmig. Betekenis op de achterzijde.
Diploma 6
- 0 40
Herinneringsplaat.
Enveloppen, per stuk . .
.....
0,10
Voor de verpakking van de diploma's.
Opdracht-blaadjes, per 100
- 1 75
Bestelletter B, F. In Kerstboeken of bijbel-

te plakken.
Bestelletter D, per 100
- 2 70
Kerstliederen
- 0 05
Vijf verschillende bundeltjes, ieder met een
tiental liederen, die bij de Kerstfeestviering
door groot en klein gebruikt kunnen worden.
Kerstdeclamatorium: Jezus' komst
- 0 07
met verdeling voor de hele viering.
Kerstdeclamatorium: Jezus de Verlosser .
- 0,17
Zang en opzeggen van teksten door de
kinderen.
Kerstdeclamatorium: Een Kind is ons geboren - 0,17
Kerstdeclamatorium: De komst v.d. Zaligmaker - 0,17
Kerstdeclamatorium: Jezus' geboorte . . . . - 0,17
Kerstdeclamatorium: De Zaligmaker geboren
0,17
Paasdeclamatorium: Hij is dood geweest,
maar leeft
- 0 17
Paasdeclamatorium: Hij Heere is waarlijk opgestaan
- 0 17
Beloften aangaande de Messias I, per 100 . .
2,50
Een aantal teksten om uit het hoofd te leren
Beloften aangaande de Messias II, per 100 . .
2,50
De lijdende Borg, per 100
- 2 50
Jesaja 53 om voor de Kerstfeestviering uit
het hoofd te leren.
De Kerstgeschiedenis, per 100
- 2 50
Lukas 2 : 1-20
Kerstfeest
- 0 40
Een strooiboekje om bij de Kerstfeestviering mee te geven aan de kinderen die
de Z.S. nog niet bezoeken.
Kerstlabel
- 0 03
Naamkaartje voor kerstgeschenken.
„Kort Begrip" van M. Noteboom
- 0 55
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