BOEKBEOORDELING 1964
Het is ieder jaar opnieuw een spannende zaak
of alles op tijd klaar komt, opdat in het Novembernummer van ons Zondagsschoolblad zoveel mogelijk beoordelingen van de Kerstboekjes opgenomen kunnen worden. Het is geen onbelangrijke
zaak de kinderen bij gelegenheid van het Kerstfeest een boekje mee te geven. Hierbij dienen we
toch zeker wel mee te laten spreken, dat het een
boekje zal zijn, dat past bij het Kerstfeest. We
zoeken hier geen boekjes voor, die vertellen van
een of ander verhaal, dat zich op de Kerstdagen
afspeelt. Het hele woord „Kerst- behoeft er zelfs
niet in genoemd te worden, mits het maar een
boekje is, waarin we iets horen doorklinken van
de Bijbelse boodschap. Daarom zal het op iedere
Zondagsschool de nodige zorg geven om voor dit
doel geschikte boekjes uit te zoeken. Daarbij
spreekt ook mee, dat we geen prijs stellen op boekjse met een zeer slappe godsdienstige inhoud. We
hebben een naam met een toenaam. We willen
Hervormd zijn in al ons werken op de Zondagsschool, maar dan. Hervormd in de echte zin van
het woord, wat tot uitdrukking gebracht wordt in
de toenaam van gereformeerd, waarmee toch dit
onder woorden gebracht wil worden, dat het ons
gaat om het geloof, dat de Kerk in haar belijdenis
onder woorden heeft gebracht. We hebben echt
geen verlangen naar boekjes met dogmatische beschouwingen, maar wel aan boekjes, waarin het
godsdienstig element dit genoemde karakter
draagt. Allerlei weke en slappe beschouwingen

voldoen niet, reden waarom het uitzoeken van de
Kerstboekjes alle aandacht dient te hebben.
***
Hier hebben we zoveel in ons vermogen is aan
mee willen werken om het elkaar iets gemakkelijker te maken. We zijn allen veel dank verschuldigd, die zich met dit werk hebben bezig gehouden. Er moet vaak onder hoogspanning gewerkt
worden. Ons mede-bestuurslid, de heer Gaasbeek,
behartigt met veel toewijding, daarin bijgestaan
door zijn huisgenoten, de verzending van de
boekjes en de uiteindelijke inzameling van de verschillende eind-rapporten om die zo vroeg mogelijk
door te sturen naar de drukkerij. Veel hangt er
dus ook van af, of de Uitgevers op tijd klaar kunnen zijn. We zijn ook hun dankbaar voor de medewerking, die we in dit opzicht van hen ontvangen.
Het is ook voor de Uitgevers een verantwoordelijke bezigheid hun best te doen om boekjes op de
markt te brengen, die ook voor ons bruikbaar zijn.
De verzorging van de boekjes is beslist goed te
noemen. Er is in- verschillende prijzen iets te krijgen, wat ook gelet op het uiterlijke goed presentabel is.
Alles bij elkaar genomen zit er een voldoening
in, wanneer we in dit nummer van ons blad weer
veel recensies op kunnen nemen, waarmee we hopelijk de leiders en de leidsters van onze Zondagsscholen van dienst kunnen zijn. Ik hoop, dat er een
goed gebruik van gemaakt zal worden.
Vr.

Uitgaven van G. F. Cali enbach N.V. te Nijkerk
DE RODE BAL, door Jeannette van Luipen-Bronwasser
Aantal blz. 23; le druk; prijs f 0,55 in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Paultje is op strand zijn mooie bal kwijt geraakt. Al
zoekende raakt hij ook zijn moeder kwijt. Moeder en zoon
vinden elkaar op de politiepost. 's Avonds verliest de politieman op zijn gang langs het strand zijn pet, maar vindt de bal,
Paultje vindt de pet. Zo komt alles weer terecht.
Conclusies: Het is voor de kleintjes wel een leesbaar boekje,
maar om zijn gemis aan christelijke inhoud is het voor de uitdeling op Kerstfeest voor ons ongeschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
WAT EEN VERRASSING, door Coby van der Hidde
Aantal blz. 32; le druk; prijs f 0,65 in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Anneliesje logeert bij tante Louise, omdat haar moeder ziek is. Maar tante Louise, die zo erg deftig is, begrijpt
niets van de verlangens van het kleine meisje. Totdat het
kerstfeest wordt en het gezin van Geurts moeder haar opneemt.
Strekking: Het gaat er om het kind te begrijpen en te geven,
wat echt goed voor haar is. Het kerstboompje is niet belangrijk; de komst van de Heere Jezus maakt het echt kerstfeest.
Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een echt kinderboekje. Duidelijk wordt de kern
van het kerstevangelie gesteld. Er was in dit verhaal zo'n
mooie gelegenheid om het juist zonder kerstboom te laten uitkomen! Waarom is die niet benut?
Eindoordeel: matig aanbevolen!

HESJE, door L. Quak.
Aantal blz. 40; le druk; prijs f 0,75 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: In de ik-vorm vertelt Hesje allerlei voorvallen uit
haar eigen leventje.
Strekking: We mogen alle dingen in het gebed aan de Heere
vragen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Onderhoudend verteld, maar de godsdienstige
strekking is niet zoveel bijzonders.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
KERSTFEEST VOOR OUDE JOHANNES,
door Tjits Veenstra.
Aantal blz. 43; le druk; prijs f 1,15 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Op de vooravond van Kerstmis brengen twee kinderen een kerstpakket naar de oude Johannes, die door een verstuikte voet niet naar de kerstnachtdienst kan gaan. Door
het opzetten van de mist kunnen ze niet meer terug en vieren
dan kerstfeest bij hem. Hun vader haalt hen met enkele helpers naar huis, evenals de oude Johannes, zodat ze allen de
kerstnachtdienst kunnen meemaken.
Opvoedende strekking: Oude, gebrekkige mensen moeten geholpen worden. Godsdienstige strekking: Kerstfeest is het
feest van de blijdschap, je kunt het overal vieren. Gebruik
van Heer en kerstboom.
Conclusie: 't Verhaal is goed geschreven; 't Eigenlijke van
Kerstfeest: Jezus komt voor zondaren, ontbreekt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
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JANTJE VAN DE SCHOLTENHOEVE,
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 32; 7e druk; prijs f 0,65 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Jantje, zoontje van de rijke boer van de Scholtenhoeve, ontsnapt tijdens de drukke voorbereidingen voor het
Kerstfeest aan de aandacht van zijn ouders. Hij wordt thuisgebracht door Mienemeu, van wie men zegt, dat ze een heks
is. Deze gebeurtenis brengt een ommekeer in de gedachten
van de boer en de boerin over de betekenis van het Kerstfeest.
Strekking: Godsdienstig. Het Kerstfeest is geen feest van eten
en drinken en vrolijk zijn, maar een feest van herdenken van
de komst van Christus.
Conclusie: Een verhaal voor de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.

DE BENGELS IN HET BOS, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 48; 4e druk; prijs f 1,30 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Carla en Rie mogen samen bij grootvader en -moeder
in het bos logeren. Op een dag breekt er brand uit in het bos.
Gelukkig kan grootvader, die Bram en Peter ervan verdenkt,
nog tijdig blussen. De meisjes zijn echter de schuldigen!
Strekking: Het is goed te luisteren naar oudere mensen, maar
pas op, dat je toch niet iets verkeerds gaat doen, waar je
niet voor gewaarschuwd bent. Als je het kwade belijdt, komt
het weer goed.
Conclusie: Een prettig geschreven en opvoedend verhaal, dat
onze kinderen graag zullen lezen. Het kwaad wordt niet verdoezeld en het gebed wordt heel eenvoudig gehouden en
voorgezegd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

HET KAMERTJE IN DE KERK,
door Ina de Vries-van der Lichte
Aantal blz. 46; prijs f 1,15 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Marga en Mieke logeren bij opa en oma. Opa is
koster van de noodkerk. In die kerk is een klein kamertje,
waar de twee meisjes slapen. Mieke wordt ziek en als het
zondags kerk is kan ze vanuit haar bed de preek horen. Dominee heeft gezegd, dat je alles aan God mag vragen, ook
kleine dingen, en Mieke zit zo in over een zelfgemaakte paddestoel, die ze aan oma op haar verjaardag moet geven,
maar die kapot is gegaan. Mag ze daar ook voor bidden? Ja
zegt de dominee, die na de dienst haar opzoekt in het kamertje.
Strekking: Je mag altijd bidden, als je in nood zit, als je niet
meer weet hoe het verder moet. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een wat vreemd verhaaltje, dat we niet erg kunnen waarderen. Leeftijd 7-9 jaar.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

VAN DE BOZE KOSTER, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 47; 16e druk; prijs f 1,30 gebonden; jongens- en
meisjesboek, voor kleine kinderen.
Inhoud: Enkele kinderen vinden de verloren bril van de boze
koster. De belevenissen van deze kinderen rondom dit thema.
Strekking: De knorrige koster wordt een vriendelijke koster.
Situatievertelling; jongens erg zorgzaam voor dochtertje van
de dominee.
Conclusie: Geen bijbelse strekking, maar wel pedagogisch van
waarde! Tafereelschildering subliem.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

BARENDJE EN ANNEMIEKE,
door Co van der Steen-Pijpers
Aantal blz. 52; 5e druk; prijs f 1,25 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Barendje krijgt een nieuw buurmeisje en vriendinnetje, Annemieke. Als haar vader voor enige dagen met de auto
weggaat, geeft hij Barendje de sleutel van de garage, die deze
echter prompt vergeet aan mevrouw te geven. Dat zit 'm in
de onverwachte komst van opa, van wie Barendje heel veel
houdt. Als Annemiekes moeder niet in de garage kan, denkt
ze eerst, dat A. de sleutel is kwijt geraakt en later, dat Barendje hem gestolen heeft. Zo lijkt het ook wel. Er komt
moeite en verdriet van. Als A.'s vader thuiskomt, brengt hij
klaarheid in de zaak. Barendje krijgt A.'s oude step cadeau.
Strekking: Mensen kunnen je in de steek laten, zelfs een lieve
opa kan dat, maar de Heere doet dat nooit. Als je met je zorg
tot Hem komt, geeft Hij uitkomst.
Conclusie: Goed boekje. Ook in godsdienstig opzicht. Het
kweekt ook kennis van en liefde voor de natuur aan.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
OUWE TOON EN ZIJN VRIENDJE,
door C. B. Blei-Strijbos
Aantal blz. 51; le druk; prijs f 1,25 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Harm is een gemene jongen. Hij dwingt de jongens
om de oude, ziekelijke Toon te plagen. Kees moet voor de
bakker een broodje bij Toon brengen. Hij gaat voor Toon
naar de dokter en helpt hem. Als Harm brand sticht en steelt
wordt Kees verdacht. Door toedoen van oude Toon komt de
eigenlijke dader te voorschijn. Meester zorgt, dat de jongens
en Toon weer vrienden worden.
Strekking: Hoe groot ook de schuld is, die anderen tegenover
ons hebben, onze schuld tegenover God is groter. Daarom
zullen wij moeten vergeven hen, die ons kwaad deden, gelijk
God ons vergeeft. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een verhaaltje, dat ongeveer 10-jarige jongens wel
boeien zal. Heer inplaats van Heere is een onnodige vlek in
dit aardig geschreven boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
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FIK, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 45; 17e druk; prijs f 1,30 gecartonneerd; jongens,
boek.
Inhoud: Fik beleeft van alles met zijn baasje jan. De slager
met zijn worst, de sloot waar Jans klomp in drijft, die Fik er
uit haalt, Jans ziekbed, enz.
Strekking: God de Heere helpt op het gebed. Dit speelt even
in het boekje. Niet direct geschikt voor Kerstfeest.
Conclusie: Aardig boekje, echt v. d. Hulst.
Eindoordeel: aanbevolen, niet voor kerstuitreiking.
BRUIN DE BEER, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 14e druk; prijs f 1,30 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Bruin, de teddybeer van zieke Rietje, valt in handen
van haar twee broertjes. Er gebeurt heel wat met hem, voor
hij weer bij Rietje terug is.
Strekking: Opvoedkundig. Een ondoordachte daad kan soms
erg nare gevolgen hebben. Gebruik van Heer.
Conclusie: Geschikt voor kinderen van 5-7 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
VLEUGELS TE KOOP, door Lenie Stafleu-Kruikemeijer.
Aantal blz. 62; le druk; prijs f 1,35 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Riks vader werkt ver over zee. Wat zou Rik hem
graag eens opzoeken! Maar hij moet wachten tot vader met
de kerst thuiskomt. Eens leest hij op een bordje: „Vleugels te
koop." Die zou hij moeten hebben, dan kon hij naar zijn
vader vliegen. Wat een vergissing, want...
Strekking: We moeten het onmogelijke niet willen, maar onze
tijd afwachten. De wereld van de grote mensen is een heel
andere dan dit van onze dromen als kind. Wat we beloven
moeten we doen. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Het is een heel aardig boekje voor jongere kinderen, vlot geschreven en met goede levenslessen. De kerstboom
wordt gebruikt als een algemeen verschijnsel, niet om het
kerstfeest mee op te sieren.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
AVONTUREN IN DE POLDER, door L. Huizinga
Aantal blz. 60; le druk; prijs f 1,35 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Jaap gaat logeren bij een oom op de boerderij in de
nieuw aangelegde polder. Zij beleven er met elkaar van alles.
Een van huis weggelopen jongen vinden ze in een oude
schuur, ze gaan op bunzingjacht, zorgen voor de vogels in de
wintertijd, enz.

Strekking: De Heere wil vooral barmhartigheid. De schepping gaat voor ons in dit boek open. Gebruik van Heer.
Conclusie: Wij wensen dit boekje gaarne in handen van onze
jongens.
Eindoordeel: aanbevolen.
CHRISJE, door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 61; 2e druk; prijs f 1,35 gebonden; jongensboek.
Inhoud: De 4e klas van de lagere school gaat met prikkaarten
geld inzamelen voor een tehuis voor achterlijke kinderen.
Chrisje Scheffers geeft zich er helemaal voor. Met de grootste moeite en strijd weet hij de verleiding te overwinnen om
geld voor zichzelf achter te houden. Grote dankbaarheid, dat
de Heere hem daarvoor bewaard heeft.
Strekking: Goed. Om uit liefde tot de Heere Jezus ongelukkige
kinderen te helpen. De innerlijke ktrijd van Chrisje is bizonder
goed uitgebeeld en het bevrijdende van de overwinning in
Christus' kracht komt duidelijk naar voren.
Conclusie: Goed geschreven boek. Boeiend. Goede karaktertekening.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HANS IN 'T BOS, door W. G. van de Hulst.
Aantal blz. 59; 9e druk; prijs f 1,35 gebonden; meisjesboek,
leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: Vier meisjes gaan dagelijks naar school langs het
huisje van Mienemeu, wier kleinzoontje Hans hen elke dag
opwacht. Eens lopen ze gehaast door een verboden laantje.
Kees, de tuinmansjongen, maakt ze bang voor de boswachter.
Hans krijgt diphteritis, de meisjes maken een sneeuwpop vóór
het huisje. De boze boswachter stoot de sneeuwman om, houdt
de meisjes op. Gelukkig komt de burgemeester ze redden.
Hans wordt beter en gaat later mee naar school.
Strekking: Een gezellig en soms angstig-spannend kinderverhaal, waaruit het vertrouwen van Mienemeu op God duidelijk spreekt. Gebruik van Heer en Here.
Conclusie: Een mooi boekje voor jonge meisjes, die leren alle
noden, óók van anderen, aan God op te dragen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TOEN NIESKE JARIG WAS,
door T. v. d. Roest-Kleinmeijer.
Aantal blz. 59; le druk; prijs f 1,35 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Peter bezorgt zichzelf en zijn moeder een nare middag
door in een speeltuin achter te blijven in plaats van met de'
klas mee te gaan naar de verjaardag van de zieke Nieske.
Gelukkig komt later alles in orde, ook met het geschenk voor
Nieske.
Strekking: Godsdienstig. Verkeerde dingen moeten beleden
worden.
Conclusie: Een aardig verhaaltje voor de kleinen van 6-8
jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET WEGJE IN HET KOREN, door W. G. v. d. Hulst.
Aantal blz. 47; 14e druk; prijs f 1,40 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Toos, Tineke en het hondje Pim lopen een verboden
weggetje in tussen het koren. Al spelend en bloemen plukkend vernielen ze het koren. Wanneer de boer en de agent
hen betrappen, weet Toos te ontsnappen. Toos' grootouders
verrassen het arme gezinnetje van Tineke, waar vader ziek is.
Strekking: Goede strekking. Het verkeerde doen veroorzaakt
veel verdriet. De Heere wil helpen in de moeilijke strijd en
Hij wil vergeven en ook kinderharten stil en blij maken. Gebruik van Heer.
Conclusie: Goed boekje voor onze kleintjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
SCHIPBREUK OP MALTA, door K. Norel.
Aantal blz. 75; 2e druk; prijs f 1,50 gebonden; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Een kustvaarder de „Albatros- lijdt schipbreuk bij
Malta. Alle opvarenden worden gered en liefderijk opgenomen. Veel van wat verteld wordt, herinnert aan Paulus' reis
naar Rome.

Strekking: Gods hand regeert en bestuurt alles. Veel bijbelse
verhalen worden duidelijk in dit leerzame verhaal. Soms gebruik van Heer.
Conclusie: Goede strekking; het licht van de Bijbel laat de
schrijver vallen op allerlei gebeurlijkheden.
Eindoordeel: aanbevolen.
BLANKE FLIP EN ZWARTE FANNY, door K. Norel.
Aantal blz. 93; le druk; prijs f 1,65 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Thomson heeft een schoenenzaak in een dorp in het
noorden van de V.S. De neger Davidson is zijn bediende,
Tussen de gezinnen heerst warme vriendschap. Blanke Flip,
het zoontje van de baas en Fanny Davidson zijn trouwe
schoolmakkers. Later wordt een nieuwe schoenenzaak gekocht in een der zuidelijke staten. Als Flip op school met
Fanny en andere negerkinderen speelt, wordt hij door de
blanke leerlingen geheel gemeden. Dat wordt hem te veel en
hij breekt met Fanny. Maar innerlijk heeft hij het er moeilijk
mee. We lezen dan van door blanken veroorzaakte rassenrelletjes. Onverlaten gooien zelfs een bom in een negerkerk.
Flip redt Fanny van onder het puin. Dan komt alles goed,
ook op school.
Conclusie: Actueel onderwerp. Het boekje geeft een duidelijk
beeld en een veroordeling der rassendiscriminatie in de Verenigde Staten. Godsdienstig: wat oppervlakkig.
Eindoordeel: aanbevolen.
RAADSEL RONDOM ROELOF, door P. de Zeeuw
Aantal blz. 93; le druk; prijs f 1,65 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Een door boeren aangenomen kind vindt z'n ouders,
uit de Duitse adel stammende, terug. Dat gebeurt in de oorlog
van 1672, waarin Coevorden ontzet wordt. Roelof is bij deze
herovering tegenwoordig.
Strekking: Vrede, kracht en zegen is gelegen in het waarachtig geloofsvertrouwen op God.
Conclusie: Goed verteld spannend verhaal. Omdat het op
historische gegevens gebaseerd is, ook in dit opzicht leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARLIESKE KRIJGT GASTEN,
door M. de Lange-Praamsma
Aantal blz. 83; le druk; prijs f 1,70 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Gerrie en Dantzen mogen een hele dag bij Marlieske
in de stad komen logeren. Als Marlieske met haar vriendinnetjes gaat winkelen om een kinderbijbel te kopen, laat Marlieske haar vriendinnen in de steek. Deze komen op het politiebureau terecht, waar vader ze halen kan. Alles loopt
goed af.
Strekking: geen enkele strekking. Gebruik van Heer.
Conclusie: Langdradig en veel te breedvoerig uitgesponnen.
Het kopen van een kinderbijbel schijnt er op te moeten wijzen,
dat het boekje voor het christelijk gezin bestemd is. Voor
onze kinderen ongeschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE TWEE HELFTEN, door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 93; le druk; prijs f 1,70 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Vader Turenhout trok ten strijde in 1568, moeder
met Chiel van 13 jaar en Keetje spinnen voor de kost. Wel
had grootvader een pot goudstukken verstopt, maar het
kaartje met aanwijzingen was in tweeën: Moeder de helft en
de koster Leendert de helft. De koster steelt de helft van
moeder. Chiel gaat in de kost bij Leendert om beide helften
terug te krijgen. Dan vallen de Spanjaarden Naarden binnen.
Als Chiel de helften vindt, berooft een verrader hem van de
ene helft, maar Chiels vader, terug uit Oranjes leger, brengt 't
in triomf terug naar huis. De pot wordt opgegraven en een
weverij opgericht.
Strekking: Vad. Gesch. Gebruik van Heer een enkele keer.
Conclusie: Een spannend boek, met veel wetenswaardigs,
maar ook wel veel onwaarschijnlijkheden: die 13-jarige jongen
is ál te wijs! En de samenloop der omstandigheden wel wat
erg toevallig!
Eindoordeel: aanbevolen.
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e caklogus van

F. Callenbach N.V.
'at k.' najaar 159 titels van kinderboekeit, waarvan 54 nieuwe of herdrukte
arm.
Modern uitgevoerde kloeke kinderboeken
TEGEN DE LAAGST MOGELIJKE PRIJZEN.
Besturen en leerkrachten van Zondagsscholen en Dagscholen vinden bij deze rijke nieuwe oogst beslist de meest geschikte boeken
voor hun Kerstfeestviering.

Flevo Je gd-pockets
f 1,75 per stuk.
Deze allerwegen gewaardeerde serie jeugdboeken werd dit jaar
met de volgende titels uitgebreid:
Kathryn Worth: Maggies wonderlijke weddenschap
Lenie Stafleu-Kruikemeier: Een jaar op je leven
M. A. M. Renes-Boldingh: Het geheim van de gouden sleutel
K. van der Geest: Brand op de bloeiende heide

Een bundel nieuwe Kerstvertellingen
V E E OP AARDE
12 nieuwe Kerstvertellingen die een uitkomst betekenen voor allen
die op een kerstbijeenkomst voor kinderen of volwassenen willen
vertellen of voorlezen.
12 tekeningen verluchten de tekst. Prijs geb. f 6,90.
In de catalogus van 1964 vindt U bovendien aangekondigd een
aantal vertel- en voorleesboeken, nieuwe jeugdboeken, uitdelingsmateriaal enzovoort.
Hebt U de catalogus nog niet in uw bezit, dan wordt deze op uw
verzoek gaarne omgaand toegezonden.
Levering ook door tussenkomst van de boekhandel.
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DE WITTE COBRA, door Phua van den Berg.
Aantal blz. 76; le druk; prijs f 1,50 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal uit Pakistan. Zafar moet voor zijn
moeder en broertjes en zusjes zorgen. Hij doet dat niet altijd
op een eerlijke manier. Hij komt in aanraking met de zendeling Gustaf, die zijn vriend wordt. Hij gaat naar de stad, waar
hij een chr. familie ontmoet. Later komt hij in het dorp terug.
Daar maakt hij het goed met de man, van wie hij koren heeft
gestolen.
Strekking: „Hebt uw vijanden lief." Zedekundig-godsdienstig.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Wel aardig boekje. Het geeft iets weer over de
levensomstandigheden in Pakistan. Misschien wel goed, dat
onze jeugd daar eens iets van leest. Geschikt voor jongens
van 10-12 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET GEHEIM VAN DE GOUDEN SLEUTEL,
door M. A. M. Renes-Bolding
Aantal blz. 160; 2e druk; prijs f 1,75, Flevo-pocket; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Adelbert van de Leeuwenberg vindt een jongetje, dat
onder een boom te vondeling gelegd is. Een gouden kettinkje
heeft dit knaapje om zijn hals, maar het sleuteltje ontbreekt.
Groter geworden gaat deze jongen op zoek naar het ontbrekende sleuteltje, tot hij het gevonden heeft.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boek is wel heel goed geschreven en laat zich
vlot lezen. Toch doet het vreemd aan door een beetje te veel
aan onwaarschijnlijkheden. Erg goed bruikbaar is het voor
onze kerst-uitdeling helaas niet.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
EEN JAAR OP JE LEVEN, door Lenie Stafleu-Kruikemeijer
Aantal blz. 160; 3e druk; prijs f 1,75, Flevo-pocket; meisjesboek.
Inhoud: Oom Lodewijk heeft een vervangster nodig voor zijn
zaak. Zijn nichtje Lodie aanvaardt de uitnodiging. Het is een
hele onderneming voor haar, maar zij slaat zich er goed doorheen. Met vele mensen en toestanden maakt zij kennis, veel
voldoening vindt zij in de vervulling van deze taak juist ook
door de manier waarop zij zich dienstbaar kan maken. De
jonge dominé en Lodie vinden tenslotte elkaar.
Conclusie: Dit boek is een jonge meisjes-roman en daarom
niet geschikt voor de kinderen van de Zondagsschool. Wel
kan dit boek als presentje gegeven worden aan jonge medewerksters. Zij zullen het graag lezen. Het is een vlot geschreven verhaal.
MAGGIES WONDERLIJKE WEDDENSCHAP,
door Kathryn Worth
Aantal blz. 160; le druk; prijs f 1,75, Flevo-pocket; meisjesboek.
Inhoud: Maggie, het middelste kind van het elftal van dominee McArn te Little River in het zuiden der V.S., wil dokter worden. Dat is in die tijd — laatste kwart vorige eeuw —
een ongehoord iets voor een meisje. Ook vader en vooral
moeder willen er dan ook niet van weten en ze kunnen de
studie ook niet bekostigen. Een oom wil haar aan de benodigde gelden helpen, mits Maggie zelf in twee jaar de eerste 100
dollar verdient. Maggie aanvaardt de weddenschap. De oude
dokter Angus is haar trouwe steun. Met een enorme inspanning en opoffering slaagt Maggie erin, het geld bijeen te brengen. Daarbij wordt tevens haar karakter gevormd. Gebruik
van de kerstboom.
Conclusie: Dit boek verplaatst ons in een wel erg vreemde
levenssfeer, wat zeden en gewoonten, godsdienstig en maatschappelijk leven betreft: heel ander land en andere tijd. Op
zichzelf geen bezwaar, maar het ligt ons niet steeds. Wel
wordt ons in Maggie een bijzonder energiek meisje getekend,
dat zichzelf leert verloochenen. Daarom: karaktervormend.
In elk geval voor uitdeling met Kerstfeest aan onze zondagsschoolleerlingen: niet geschikt.

MARIENTJE MAG OOK MEE, door A. G. Lameris-Boer
Aantal blz. 109; le druk; prijs f 1,90 gecart.; meisjesboek.
Inhoud: Marientje mag met haar moeder, die weduwe is, op
familiebezoek naar Amerika. De voorbereidingen, de reis en
de aankomst worden zeer mooi verteld.
Strekking: Zich in Gods handen bevelende gaat de weduwe
met haar meisje op reis. Dankbaar ontmoet ze haar familie
en ook dan stijgt lof op tot God, die hen bewaarde.
Conclusie: Zeer goed meisjesboek, waarin vriendschap en
liefde een voorname plaats innemen.
Eindoordeel: aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 106; 11e druk; prijs gebonden f 2,10; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje, de kleine wildebras, die veel ondeugende streken uithaalt, weet zich toch met haar gevoelig, hartelijk karakter bij iedereen bemind te maken. De strenge overste wordt haar goede vriend als ze met gevaar voor haar
leven het hondje redt van een ziekelijk jongetje. Maar haar
beste vriend is Pier, de parlevinker, die haar uit het water
haalt, als ze bijna verdrinkt.
Strekking: We moeten goed en hulpvaardig zijn voor iedereen, maar vooral voor de armen en zwakken. Verschil in
stand moet wegvallen. Het is goed, dicht bij God te leven.
Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boekje neemt onder het vele, dat Van de Hulst
heeft geschreven, een goede plaats in. Onze 8- tot 10-jarige
meisjes zullen met zo'n geschenk wel blij zijn. Een boekje van
echt christelijke strekking. Heer voor Heere. Jammer.
Eindoordeel: aanbevolen.
TOCH MET VAKANTIE, door L. Quak
Aantal blz. 122; le druk; prijs f 2,10 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: De families Duursma en de Jong kunnen op het laatste ogenblik toch nog met vakantie. Ze gaan naar de bossen.
Daar beleven de kinderen ontzettend veel. Ze helpen een verongelukte brozem; ze ontdekken een blokhut uit de oorlog; ze
verdwalen en nog veel meer.
Strekking: De vakantie is een gezellige tijd, waarin je bij alle
genoegens toch aan anderen denken moet en de helpende
hand behoort te bieden. In nood kan de Heere helpen en het
is goed Hem er om te bidden. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje met veel afwisseling; daar het
een vakantieverhaal is, blijft het wat aan de oppervlakte.
Overigens zal het zijn weg wel vinden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
AVONTUREN AAN DE ACHTERWEG,
door Jeannette van Luipen-Bronwasser
Aantal blz. 124; le druk; prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Kinderen, die aan de Achterweg wonen, beleven allerlei avonturen. In de zomervakantie gaan ze kamperen bij de
baron. Het sterven van een oud vrouwtje wordt er ook nog in
verteld. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boekje heeft weinig betekenis. De godsdienstige inhoud wordt gevormd door de wandtexten van het oude
vrouwtje en dat ze vertelt naar de hemel te gaan. Het geheel
doet wat rommelig aan. Voor de kerstuitdeling is het, alles bij
elkaar genomen, niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
EGGERT KOMT THUIS, door Aart Grimme
Aantal blz. 125; le druk; prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de strijd tussen de Heeckerens
en de Bronkhorsten. Eggen en Gerlach nemen hier een be-
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langrijke plaats in en beleven heel wat angstige avonturen. In
deze strijd wordt Gerlach ernstig gewond. De heer van Bronkhorst is met Eggert bijzonder ingenomen, hij zal de opvolger
van zijn vader worden op de boerderij. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boekje bevat een zeer spannend verhaal uit
het grijze verleden. De jongens zullen het graag lezen. Een
christelijke strekking loopt door het verhaal heen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL,
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 92; 17e druk; prijs f 2,10 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje moet als een vogeltje in de kooi: de
school roept: Ze weet de kinderen, het personeel en eigenlijk
ieder met wie ze contact krijgt, voor zich te winnen en een
prettig ogenblik te bezorgen.
Strekking: Een vrolijk hart en een opgewekt gemoed kunnen
zoveel betekenen. De zorg van de Heere gaat over allen en
alles. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een boekje van v. d. Hulst en dus bijzonder goed
verteld. Helaas telkens het gebruik van Heer.
Eindoordeel: aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 90; 16e druk; prijs f 2,10 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje moet wegens ziekte van haar moeder
gaan logeren bij een tante en oom, die dokter in een dorp is.
Tante houdt wel veel van haar nichtje, maar wil op haar
manier er een modelmeisje van maken. Dat geeft eerst wel
wat botsingen, totdat tante het kind neemt zoals het echt is.
Als na beterschap van moeder Rozemarijntje weer terugkeert
naar haar eigen woonplaats, laat ze in het dorp vele vrienden en vriendinnen achter.
Strekking: Kinderlijk geloof, dat vooral in het avondgebedje
uitkomt. Als tante en Rozemarijntje elkaar gevonden hebben,
bidden ze ook samen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Heel mooi boekje. De meisjes zullen ervan genieten.
Eindoordeel: aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUFFROUW,
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 92; 6e druk; prijs f 2,10 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rozemarijntje moet naar 't ziekenhuis om geopereerd
te worden. Ze sluit vriendschap met een oude juffrouw. De
juffrouw is verdrietig, omdat haar huisje gesloopt zal warden. Door Marijntjes optreden gebeurt dit niet.
Strekking: Godsdienstige strekking. Wie uit Gods genade
leeft, behoeft ook in moeilijke omstandigheden niet bang te
zijn en: Hebt uw naaste lief als uzelf. Opvoedkundig: men
moet eenzame en hulpbehoevende mensen helpen. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een goed boekje. Fijn geschreven. Voor de jongere meisjes zeer geschikt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ER ZIJN OOK ANDEREN,
door Nel Verschoor-van der Vlis
Aantal blz. 140; le druk; prijs f 2,50 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Nardi van Meerlen heeft geen moeder meer. Als haar
vader voor zaken op reis moet, logeert zij drie maanden in
een kinderpension aan zee. Daar komt ze in contact met andere kinderen, die allen hun problemen hebben en hun eigen
karaktereigenschappen. Het doek van de negerjongen Jerry
wordt als symbool in „Duintop" opgehangen.
Strekking: Het evangelie is ook voor anderen, ongeacht ras,
taal of huidskleur. De kinderen komen in een omgeving, waar
bijbel en geloof centraal staan. Gebruik van de kerstboom.
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Conclusie: Een fijn en goed geschreven boek voor oudere
meisjes. Het behandelt het probleem „Hoe ga je met de ander
om!" duidelijk. Had iets meer diepgang kunnen hebben.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EN TOCH WACHT HET GELUK,
door T. van der Roest-Kleinmeijer
Aantal blz. 157; le druk; prijs f 2,50 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Klaske, een meisje uit een a-sociaal en a-godsdienstig
milieu, wordt opgenomen in een Chr. kindertehuis. Eerst kan
zij zich daar moeilijk aanpassen. De houding van de kinderen
en in het bijzonder die van zuster Gon openen haar ogen voor
de liefde, die uitstraalt van de chr. sfeer in het tehuis.
Strekking: „Een mens moet bloeien, waar God hem gezaaid
heeft." Deze zin uit het boekje geeft de strekking weer. Opvoedkundig-godsdienstig. Een enkele keer gebruik van. Heer.
Conclusie: Een boekje met goede strekking. Het is echter alleen geschikt voor de oudste meisjes. Leeftijd 14 jaar en ouder.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE STORM STEEKT OP, door Anne de Vries
Aantal blz. 154; 9e druk; prijs f 2,90 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Tweede deel van „Reis door de nacht", de lotgevallen van de familie De Boer in de eerste jaren van de tweede
wereldoorlog. Het gehele gezin neemt deel aan het verzet
tegen de Duitsers. Hun huis wordt in brand gestoken, het
gezin moet vluchten.
Strekking: De historische kennis van de oorlogstijd moet behouden blijven. Godsdienstige strekking had beter tot uitdrukking moeten komen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Boeiend en vlot geschreven. Wel wat onwaarschijnlijke toevalligheden, maar 't verhaal blijft spannend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
OCHTENDGLOREN, door Anne de Vries
Aantal blz. 156; 9e druk; prijs f 2,90 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Jan is betrokken bij het verzetswerk uit de oorlog
1940-1945. Spannende gebeurtenissen maakt hij mee, bijvr
de overval op een distributiekantoor. Als hij eindelijk gevangen genomen is, wordt hij weggevoerd naar Duitsland,
maar weet te ontkomen door van een auto te springen en
door een bos heen te vluchten. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boekje is een deeltje van de bekende serie
„Reis door de nacht". Anne de Vries weet op een boeiende
manier over de oorlogstijd met al zijn leed en zorgen en spanningen te vertellen. Een christelijke strekking vinden we ook
in dit derde deel van deze serie. De kinderen zullen het met
veel genoegen lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE NIEUWE DAG, door Anne de Vries
Aantal blz. 157; 6e druk; prijs f 2,90 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Jan ontsnapt aan de Duitsers, die hem gevangen namen. Hij komt direct weer bij de ondergrondse. Het ene gevaar na het andere moet hij meemaken, maar tenslotte mag
hij toch de bevrijdingsdag beleven en zijn vader terughalen
uit het concentratiekamp.
Strekking: In oorlogstijd is je leven meer in gevaar dan in
welke andere tijd ook, maar er is er Eén, Die helpen kan en
helpen wil. Maar ons komt de wraak niet toe. Gebruik van
Heer (juist in dit boek, helaas!)
Conclusie: Het is het vierde deel van „Reis door de nacht"
en dit deel begint bij de invasie. Je wordt er door geboeid
van het begin tot het einde en we voelen ook de persoonlijke
kant van het harde leven in de oorlog.
Eindoordeel: aanbevolen.

Uitgaven van W. D. Meinema N.V. te Delft
JOSIENTJE, door L. H. v. d. Ster-Bouwmeester
Aantal blz. 16; le druk; prijs f 0,45 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Josientje heeft een broertje gekregen. Moeder ligt nog
in het ziekenhuis. In de kerstnacht sluipt ze het huis uit als
de klokken luiden. Ze gaat het Kind Jezus zoeken. Op haar
dwaaltocht komt ze bij het ziekenhuis en vindt troost bij haar
moeder. Vader haalt haar weer op.
Strekking: Opvoedkundig: De onbevangen houding van een
kind tegenover het Kerstgebeuren. Godsdienstige strekking:
Jezus is niet meer als kind op aarde, Hij is in de hemel.
Conclusie: Stijl goed. Het probleem van de aanwezigheid van
Christus bij ons Kerstfeest niet helemaal bevredigend opgelost.
Eindoordeel: aanbevolen.
HIJ HIELP TOCH, door H. Henszen Veenland
Aantal blz. 20; 4e druk; prijs f 0,45 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Jaap, Thale en Evert hebben herfstvakantie. Ze vervelen zich een beetje. Eppo Veninga, een jongen uit een arm
gezin, moet helpen aardappels rooien met 't hele gezin. Eppo
heeft blindedarmontsteking gekregen en ligt in het ziekenhuis.
Jaap en Thale gaan in Eppo's plaats helpen, maar Evert wil
niet. Nadat moeder met hem gepraat heeft en hijzelf gebeden
heeft gaat hij ook helpen.
Strekking: Evert komt tot de overtuiging, dat hij Eppo, die
hij niet mag, moet helpen om het gebod van de Here Jezus.
Hij vraagt: „Leer mij Uw wil te doen."
Conclusie: boekje met goede strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PIMS KERSTFEEST,
door A. van Vliet-Ligthart Schenk
Aantal blz. 24; 4e druk; prijs f 0,55 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Pim, wiens vader in de oorlog gesneuveld is, is door
ondervoeding in de oorlog ziek geworden. Als Ineke en Mineke naar de Zondagsschool gaan, zien ze Pim steeds voor 't
raam liggen. Pim kan ook niet naar het Kerstfeest; hij heeft
verdriet. De meisjes besluiten hem wat mee te geven. Vader
en moeder gaan ook mee. Ze geven eieren en een kinderbijbel.
Later begint de moeder van Pim een winkeltje. Nu hoeft ze
niet altijd weg om te werken. Pim herstelt en mag weer naar
school en naar de Zondagsschool. Volgend Kerstfeest bezoekt
hij een ziek meisje, Anneke van de schoenmaker.
Strekking: De meisjes hebben medelijden met het zieke jongetje voor het raam, dat niet van de Here Jezus hoort vertellen en ook niet mee kan zingen. De ouders helpen hun
kinderen om wat voor dit jongetje te doen en leven in alles
mee met Pim en z'n moeder. Ze doen dit uit christelijke naastenliefde.
Conclusie: Aardig en goed boekje voor de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN HOLLANDS MEISJE IN EEN ZWITSERS DORP,
door H. Christina Koster
Aantal blz. 23; 7e druk; prijs f 0,55 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Kleine Fietje moet voor haar gezondheid gaan kuren
in Zwitserland. Dat kost veel geld, maar dat wordt betaald
door een rijke heer, die zelf een dochtertje heeft verloren.
Gelukkig kan Fietje met de Pinkstervakantie weer genezen
naar Holland terugkeren.
Strekking: Op vlotte en kinderlijke manier wordt verteld hoe
ernstig en liefdevol voor een ziek meisje wordt gezorgd, zowel lichamelijk als geestelijk. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een echt sympathiek kinderboekje, dat speciaal
voor zieke kinderen veel zal betekenen. Het is vlot geschreven
en vooral de brieven, die gewisseld worden, zijn eenvoudig
en echt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

TINEKE BEDENKT EEN PLANNETJE,
door Frits Mobach
Aantal blz. 31; 2e druk; prijs f 0,65 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Tineke en Toosje kibbelen vaak over twee dingen:
de auto van Toosje en de televisie van Tineke. Eens is Tineke boos op Toosje omdat deze met haar ouders in de auto
meemocht om winkels te kijken. Dan mag Tineke met de
groenteboer mee de klanten langs. Ze komt in een arm gezin
terecht, waar ze een meisje van haar leeftijd Maaike ontmoet.
Maaikes moeder is ziek en toch is Maaike erg blij en tevreden
met alles wat ze heeft en krijgt. Tineke schaamt zich nu een
beetje en bedenkt een plannetje. Met Kerstmis wordt Maaike
met de auto gehaald en viert Kerstfeest in Tinekes huis.
Strekking: Heb armen en ongelukkigen lief. Wees dankbaar
als je ziet hoeveel beter je het hebt dan anderen.
Conclusie: Eenvoudig en aardig verhaaltje, al zijn er van dit
soort al karrevrachten! Goed van taal en stijl. Goede druk.
Geen natuurbeschrijving.
Eindoordeel: aanbevolen.
TWEE DOMME HERDERS, door Jos A. Brusse.
Aantal blz. 32; 1e druk; prijs in slappe omslag f 0,65; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Erik en Dirk Jan logeren in de zomervakantie met
hun familie op Texel. Op een stormachtige avond maken ze
met hun vaders een wandeling door de duinen. De jongens
dwalen af en vinden een gewond schaap. Met behulp van de
vaders brengen ze het mee naar ck boerderij.
Strekking: De Goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen.
Conclusie: Heel eenvoudig boekje met weinig spanning en
niet veel geestelijke inhoud. In de zomervakantie nog aardbeien?
Eindoordeel: matig aanbevolen.
PIETERTJE IS TOCH GROOT, door Jannie Krijger-Wisse
Aantal blz. 32; le druk; prijs f 0,65 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Pietertje vindt het zo erg, dat hij klein is. Hij vraagt
elke avond aan de Here Jezus, of Hij hem groter wil maken,
maar Hij doet het niet. Als hij naar de grote school gaat, wil
hij Piet heten. Eens valt zijn vriendje Karel in het water, maar
Pietertje helpt hem er uit. „Juffrouw", zegt de meester, „ik
vind deze Piet tóch een flinke vent."
Conclusie: Een aardig boekje voor jongens van 6-8 jaar.
Door het inlassen van enkele bijbelse gegevens, o.a. over het
werk van de Here Jezus, heeft het enige godsdienstige waarde.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE ORANJESJERP VAN JAN ROS,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 40; le druk; prijs f 0,75 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: De 8-jarige Jan Ros in Scheveningen hoort, meer als
grapje bedoeld, in de laatste novemberdagen van 1813, van
zijn ouders, dat de Fransen bang zijn voor oranje. Hij denkt:
voor de Prins van Oranje! Uit moeders kleerkast haalt hij de
verborgen oranjesjerp, doet deze om en gaat naar de Fransen
om voor z'n moeder suiker en voor vader tabak te vragen.
Hij komt in een donker hok terecht. Zijn roepen „Oranje
boven" wordt door zijn zoekende vader gehoord en deze weet
hem los te praten. Bij de landing van de Prins draagt Jan z'n
sjerp zonder gevaar!
Strekking: De Heere hoort en helpt in nood ook kinderen.
Op het eerste kerstfeest na de bevrijding wordt de Heere ootmoedig gedankt.
Conclusie: Om een grapje weeft De Zeeuw een matig geschreven verhaaltje, dat niet bevredigt; hij heeft er veel betere
geschreven. Er is wel een christelijke sfeer, maar het verhaaltje doet onwerkelijk aan. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
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ALS RINNY'S VADER THUIS KOMT,
door Rik Valkenburg
Aantal blz. 40; 2e druk; prijs f 0,75 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Rinny's vader is zeeman. Dat is lang niet altijd prettig, vooral niet als je voor je gezondheid de hei op moet. Gelukkig krijgt ze ook hier vriendinnetjes. Als vader thuis komt
doen ze met elkaar heel veel prettige dingen. Tenslotte brengen ze Rinny's vader met z'n allen naar de boot.
Strekking: Het zeemansleven brengt zijn moeilijkheden mee
voor het hele gezin.
Conclusie: Een wel aardig meisjesboek. De taal soms wat wijs
voor kinderen. 't Is soms vrij onbenullig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE VOGELTJES VAN HUMMELOORD
door Jenny Sleger-Kwakkel
Aantal blz. 46; 2e druk; prijs f 1,15 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Hummeloord is de naam van de kleuterschool, waar
Jan Willem en later ook Fred op gaan. Ze hebben het met
hun juf goed getroffen, maar ook met de dikke slager. Deze
laatste zorgt voor een verrassing.
Strekking: Een evangeliserende strekking wil de schrijfster in
dit verhaal brengen door ons Freddy thuis, d.w.z. bij moeder
te tekenen. Hij bidt, moeder bidt mee. (Wat pover!) Gebruik
van de kerstboom.
Conclusie: 't Is een aantrekkelijk boekje. 't Leest prettig en
voorgelezen luistert het kind graag.
Eindoordeel: aanbevolen.
BANGE DAGEN, door Gerda van Eysden
Aantal blz. 53; 2e druk; prijs f 1,25 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Een moeder met haar 3 kinderen in de hongerwinter
in Amsterdam. Vader is gefusilleerd. Als er geen eten meer is
besluit moeder met haar 2 jongens naar Friesland te gaan
(haar dochtertje is daar al). 't Is een tocht vol verschrikkingen. De moeder sterft in een ziekenhuis in Hilversum, wat
achteraf niet waar blijkt te zijn. Henk tobt met z'n broertje,
die onderweg doodziek wordt, verder. Wordt eindelijk gevonden door een dominee en meegenomen naar Leeuwarden.
Hier hebben ze een prima verzorging en vinden ze uiteindelijk
hun moeder terug.
Strekking: God zorgt voor Zijn kinderen. Gebruik van Heer.
Conclusie: De tragiek van de oorlogswinter herleeft in dit
boek. Goed van taal en stijl. Boeiend geschreven. De miniatuur-illustraties in de tekst doen het goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VLECHTEN-ANSJE, door N. Verkuyl
Aantal blz. 60; 6e druk; prijs f 1,35 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Het is oorlogstijd en bominslag zowel als verraad en
razzia's bedreigen de veiligheid en vrede van Ansje en de
anderen. Hoewel allen haar bang vinden, weet ze door een
zeer moedige houding haar broer te redden bij een huiszoeking
door de Duitsers.
Strekking: We zijn veilig in Gods hand en Hij is machtig om
de zwaksten moed en wijsheid te geven als het nodig is.
Daarom zouden we het boekje inplaats van „Vlechten-Ansje"
wel „Vechten, Ansje!" kunnen noemen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een niet onaardig oorlogsverhaal, waar de spanning, waarin zowel wij als de Duitsers leefden, wordt weergeggven. We zien erin, hoe vindingsrijk de nood maakt!
Ondanks ons bezwaar tegen het gebruik van het woord ,Heer'
toch:
Eindoordeel: aanbevolen.
EN MOEDER KIEST ANNEKE, door Rie Smaal-Meeldijk
Aantal blz. 61; 2e druk; prijs f 1,35 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Rennie Romme woont in de pastorie. Ze krijgt er een
arm meisje als vriendinnetje bij zich als zij met de klas een
lentespel instudeert voor het huwelijk van haar onderwijzeres.
Anneke heeft een mooie stem en mag de hoofdrol vervullen.
Ze weigert, omdat ze niet durft en omdat ze geen mooie jurk
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heeft. Regelmatig blijft ze in de pastorie komen en wordt één
van Rennies vriendinnen.
Strekking: Je moet niet altijd aan jezelf denken. God vraagt
van ons ook arme kinderen vriendschap te geven.
Conclusie: Strekking goed, de stijl valt niet mee, weinig
spanning. Godsdienstig erg oppervlakkig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
THEO HOORT ER BIJ, door An Dreas
Aantal blz. 59; le druk; prijs gebonden f 1,35; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Theo, wiens vader gestorven is, is dicht bij Niek ko.
men wonen. Ze worden vriendjes die samen naar school gaan
en met elkaar spelen. Theo is verdrietig en ook boos als hij
op een vrije middag met Niek niet kan spelen, omdat diens
oma komt. Thuis vindt hij het niet zo leuk, hoewel hij echt
van z'n moeder houdt, maar hij heeft geen broertje of zusje
en moeders vriendin „tante Carla" is nogal bazig. Gelukkig
mag hij die middag bij Niek komen en zelfs blijven logeren.
Theo geniet uitbundig en Nieks vader en moeder besluiten:
Die jongen moet maar vaker hier komen.
Conclusie: Opvoedkundige waarde! Een blij boekje, dat de
kleintjes graag zullen lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE DOUCHE IN DE TUIN, door Nel Veerman
Aantal blz. 61; le druk; prijs f 1,35 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Lientje valt bij het spelen in de tuin van het dak van
een schuurtje. Ze moet naar het ziekenhuis. Daar heeft ze het
wel moeilijk, maar er worden haar ook allerlei verrassingen
bereid.
Strekking: Opvoedkundig. Onvoorzichtigheid kan nare gevolgen hebben.
Conclusie: Een leuk boekje, zonder al te diepe inhoud. Geschikt voor meisjes van 7-9 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen,
DE LIST VAN BOOTSMAN KRIJN, door M. C. Capelle
Aantal blz. 62; 2e druk; prijs f 1,35 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Matthijs maakt zijn eerste zeereis met de „Gouden
Leeuw". Hij maakt al de narigheden van zo'n eerste zeereis
mee. Hij maakt echter ook iets mee dat hij zijn leven niet zal
vergeten. De „G.L." vliegt in de lucht. Er was brand uitgebroken. Op de mast redden bootsman Krijn en Matthijs hun
leven. Ze worden „opgepikt" na enkele dagen door een zeerover. Op listige wijze weet Krijn hun leven te redden.
Strekking: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door
de hoogste Koning beveiligd.
Conclusie: Een echt jongensboek op boeiende wijze geschreven. Een variant op een bekend thema. Duidelijk tekent de
schrijver Gods wonderlijke leiding in het leven van deze
mensen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
WOUDLOPERS IN PAPOEALAND,
door A. van Hartingsveld
Aantal blz. 70; le druk; prijs f 1,45 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van Oendi, de Papoea-jongen. Hij
komt in contact met de „blanke mensen", die hier geestelijke
en medische hulp willen verlenen en zorg hebben voor de
vooruitgang van dit land. Zij willen hen verlossen van de
angst voor de boze geesten en spannen zich in ook dit volk
gelukkig te maken. Oendi komt er van onder de indruk en
belooft aan één van deze mannen, dat hij later ook dokter
wil worden om mensen te kunnen helpen.
Conclusie: Een goed boekje dat een indruk geeft van het
leven in Papoealand en zo tegelijk het zendingswerk wat
dichterbij brengt. Het boekje heeft een goede christelijke
strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.

meen
'mg oselat

„.14:1

Jongens en meisjes lezen ze graag.
Ouderen geven ze graag.
Inderdaad: ze zijn „in"!
Welkome geschenken.
Verantwoorde lectuur.
De catalogus biedt een grote verscheidenheid. Jeugdboeken te kust en te
keur. Leuke kleine, in kinderlijke taal en met geestige plaatjes. Pittige,
kloeke boeken met gezonde spanning en aktie, voor de jeugd tot 14 jaar.
Kostelijke jongensverhalen en gezellige meisjesboeken. En allemaal zo
geschreven dat ze passen bij een christelijke opvoeding.

Kloek formaat — Helder wit papier van prima kwaliteit — Moderne,
kleurrijke bandontwerpen — Stevige banden, die tegenwoordig een beschermingslaag hebben tegen vuil.

Nieuwe Kerstvertellingen
verzameld door H. te Menve
Een bundel met elf „vrije" verhalen geschikt om te vertellen of voor te
lezen op kerstfeestvieringen van verenigingen, clubs en zondagsscholen
of in de huiselijke kring. Een verzameling, die bij de eenheid van uitgangspunt een sterk gevarieerd karakter draagt. Er zijn vertellingen bij
uit het gewone leven van vandaag en vertellingen die een meer legendarisch of symbolisch karakter dragen; verhalen spelend in eigen land
en verhalen uit verre streken. Ook compositorisch en stilistisch biedt deze
bundel een boeiende afwisseling, zodat een verteller niet licht vergeefs
zal zoeken.
f 6,50 gebonden

Verkrijgbaar in de boekhandel en ook bij de uitgever:

W. D. MEINEMA N.V.
HIPPOLYTUSBUURT 4

TELEFOON 01730-24771

DELFT
GIRO 1850
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„TOEN DE BERG GROMDE”, door Gerda van Eysden
Aantal blz. 189; le druk; prijs f 1,50 in slappe omslag, pocketuitgave; meisjesboek.
Inhoud: De schrijver Verhuist gaat met zijn gezin op de helling van de Etna wonen. Door een eruptie van de berg wordt
hun huis verwoest en vindt hij de zijnen niet terug. Dezen
meenden, dat hij omgekomen was en keerden terug naar Holland. Later vindt er hereniging plaats door de uitgave van
't laatste boek van Verhuist. De dochter van Verhuist is verbitterd op haar ouders, omdat ze meent, dat zij hen expres
in de steek heeft gelaten. Het is echter niet zo.
Conclusie: Dit is een boekje, dat over het geheel genomen
niet geschikt is voor onze Zondagsschoolleerlingen. Het is
meer een boekje voor oudere meisjes, ofschoon een dansje als
normale chr. zede wordt beschouwd. Voor ons onaanvaardbaar.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE SCHOOLMEESTER VAN MOUGON,
door P. de Zeeuw
Aantal blz. 77; 3e druk; prijs f 1,50 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: In Frankrijk is voor de Hugenoten na de herroeping
van het Edict van Nantes (1685) een onzekere toestand ontstaan. Verschillende Hugenoten worden vervolgd en geplaagd, waardoor er velen het land ontvluchten, waaronder
Jan Migault, de schoolmeester van Mougon, die in dit boek
dit alles zelf vertelt.
Strekking: De schrijver doet in een eenvoudig verhaal uitkomen, hoe in Frankrijk de Protestanten werden vervolgd en
hoe ze een vrij onderkomen vonden in het gastvrije Holland.
Conclusie: Het doet ons goed, dat door dit boekje het een en
ander verteld wordt over het vluchten der Hugenoten uit
Frankrijk. Een goed en leerzaam boekje, dat ons vertelt dat
Protestants zijn in Frankrijk geen „goedkope" Zaak was.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
STAND BIJ, door G. H. van Maren
Aantal blz. 187; le druk; prijs f 1,50 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal van een moeilijke jongen, die door domme dingen te doen in grote moeilijkheden raakt. Na een bange
nacht en verschillende verwikkelingen komt de oplossing.
Ook volgt schuldbelijdenis van de jongen.
Strekking: Zeer spannend verhaal, zeer romantisch geschreven, vol spanningen en jongens-onhebbelijkheden. Weinig is
te merken van godsdienstige strekking. Voor onze kinderen
te romantisch.
Conclusie: Niet geschikt, te avontuurlijk. Alleen heel op 't
laatst wordt gesproken over dankbaarheid voor een genezen
ziekte.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
WEGPIRATEN, door Wieland Wouters
Aantal blz. 190; prijs f 1,50, Mei-pocket; jongensboek.
Inhoud: Gert Boer beleeft een geweldig avontuur, doordat
zijn vader een belangrijke ontdekking heeft gedaan tot verbetering van straalmotoren. Buitenlandse spionnen proberen
die in bezit te krijgen en ontzien daarbij niets en niemand.
Strekking: Het boekje is gebaseerd op de eis tot vergevingsgezindheid en begrip voor de naaste en zijn fouten, maar
daarbij mag berouw niet gemist worden. Het tekent ook de
psychologische kant op duidelijke wijze.
Conclusie: Hoewel het soms wat al te vanzelfsprekend verloopt in dit boekje, is het toch een prima pocket voor onze
jeugd. In zeer weinig jeugdboeken vinden we schuldbelijdenis en berouw zo duidelijk geëist als in dit!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EN MARIJKE GAAT OOK MEE,
door Jeanette van Heilen
Aantal blz. 77; 3e druk; prijs f 1,50 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Terwijl haar zusjes met vakantie uit zijn, moet Ma-
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rijke thuis blijven. Marijke heeft dan echter als vriendinnetje
een Hongaars vluchtelingetje. Ze wordt te logeren gevraagd
in een dorp aan zee. Door een ongeluk, dat Marijke overkomt, moet deze logeerpartij echter worden uitgesteld tot
later.
Strekking: Opvoedend boekje. De kinderen wordt steeds
weer gewezen op de Heere. Door de ouders wordt ook van
de Heere Jezus aan de kinderen verteld, terwijl ook op het
kwade gewezen wordt.
Conclusie: Heel goed meisjesboek (
8 jaar). Goede christelijke lectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ZIGEUNERINNETJE, door Dolf Kloek
Aantal blz. 187; prijs f 1,50, Mei-pocket; meisjesboek, leeftijd
14-16 jaar.
Inhoud: „Zigeunerinnetje" woont met haar vader ergens buiten bij een plas. Evenals haar overleden moeder heeft ze een
zuidelijk temperament, maar ze heeft ook iets van het op rust
ingestelde van haar vader. In de eindexamenklas van de H.B.
S. helpt ze haar oudere klasgenoot Richard, een jongen die
graag fuift, maar voor school z'n best niet doet, en breekt
door, haar schuld de band af met haar jeugdvriendje Rob, een
eenvoudige maar kunstzinnige jongen. Als ze denkt dat er
tussen haar en Richard iets groeit, blijkt dat hij in alles niet
te vertrouwen is en breekt met hem na het examen. Voordat
ze voor een jaar naar Parijs gaat, komt het met Bob weer
goed, die de niet ongegronde hoop uitspreekt, dat „de wildgans" toch nog ergens rust zal vinden op een plekje dicht bij
hem!
Conclusie: Een goed geschreven chr. verhaal van zuiver
vriendschap tussen 2 opgroeiende, op elkaar afgestemde kinderen, met goede natuurbeschrijving en karakteruitbeelding.
Het schijnt voor dit meisje, dat naar de kerk gaat en ook
jeugddiensten bezoekt, gewoon te zijn op zondag huiswerk te
maken. Een bezwaar. Geen boek voor zondagsschoolleerhingen!
Eindoordeel: niet aanbevolen.
FRONTALE BOTSING, door Rik Valkenburg
Aantal blz. 188; le druk; prijs f 1,50 in slappe omslag, Meipocket; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje, een Mei-pocket, vertelt vooral van de
laatste tijd van de oorlog. Veenendaal neemt in dit verhaal
een bglangrijke plaats in. Ab van den Heuvel beleeft heel
wat spannende gebeurtenissen. Moeilijkheden heeft hij vooral met een „Linterscharfiihrer", die Ab nog hulp bewijst bij
diens sterven.
Conclusie: Een goed leesbaar boekje vol spanning. Het doet
de laatste tijd van de oorlog opleven voor de jeugd. Velen
weten hier maar weinig van. Een christelijke draad loopt er
door dit boekje heen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE VRIENDEN VAN ANNEMARIE,
door H. Henszen-Veenland
Aantal blz. 188; le druk; prijs f 1,50, Mei-pocket; meisjesboek, leeftijd 14-16 jaar.
Inhoud: Annemarie, leerlinge 4e klas lyceum, dochter van
een leraar, gaat veel om met Anton Brinkers. Anton is bij de
meisjes nogal getapt en wordt voorzitter van de Lyceïstenclub. Zijn houding bevalt haar niet altijd en daarom maakt
ze het uit. In haar vakantie gaat ze met een doktersgezin naar
Oostenrijk, waar ze Hans Henten ontmoet, die haar nagereisd
is. Tijdens een onweer merkt ze dat ze echt van hem houdt.
Een verloving volgt.
Conclusie: Een aardig verhaal uit het leven van lyceumleerEngen. Vlot geschreven. Het godsdienstige is er als onderen achtergrond vrij onopzettelijk in verwerkt. De omgang
tussen jongens en meisjes is verantwoord beschreven, maar
als het uitloopt op een verloving van een leerlinge 5e klas,
dan gaat me dat net te ver! Geen boek voor Zondagsschoolleerlingen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

Wij zijn dankbaar voor de vele reakties
uit verschillende soorten evangelisatiewerk,
waaruit blijkt dat onze papieren hulpmiddelen
bij de ontmoetingen met kinderen en volwassenen
zulke goede diensten bewijzen en vruchtbaar werken.

MAAKTE U REEDS KENNIS MET BKV-UITGAVEN?
HIERONDER EEN ENKELE GREEP UIT EEN GROTE VARIATIE.

* De navertelde Bijbel
In de 'Bijbel in vertelling en beeld' heeft Mej. G. Ingwersen de Bijbel van Genesis
tot en met Openbaring op een boeiende en christocentrische wijze naverteld.
Een predikant gaf aan dit boek het predicaat: De bijbel in romanvorm. et j t
dan ook, dat van de Kerk vervreemden dit boek lezen en daardoor ook de Bijbel
zelf ter hand gaan nemen en beter verstaan.
Een omvangrijk boekwerk van bijna 600 pagina's met 250 tekeningen en 20 vierkleuren aquarellen, dat slechts f 15,— kost en voor leden, kerken en scholen voor
f 10,— beschikbaar gesteld wordt. Bovendien bij aantallen elk 6e ex. gratis!

* Kindergebeden
Een tweetal boekjes met kindergebeden en vele illustraties:
nr. 706: „Hier ben ik Heer":
een boekje met gebeden (ook voor ouderen) in woord en beeld gebracht
door Dirk Scherpenzeel.
nr. 707: „Kindergebeden":
een boekje met een aantal gebeden uit meerdere bronnen, geïllustreerd
door Cees Oosterwijk.
Omvang 10x15 cm, 24 pagina's met een cartonnen omslag, zeer royaal geïll.
in vierkleurendruk.
Vergoedingen: 1 tot 10 ex. 50 cent; 10 tot 100 ex. 40 cent en 100 en meer ex. 30 ct.

* Kalender-uitgaven
De Open Weg fotokalender: 27 uitgezochte foto's met bijdragen van dr. 0. Jager,
ds. G. P. Klijn en ds. E. Pijlman.
Een kalender, die als geschenk op hoge prijs gesteld wordt.
Vergoeding per ex. ƒ1,80; bij aantallen vanaf 5 ex. vergoeding van f 1,55 tot
f 1,30._Voor_gratis verspreiding f 1,30.
De BKV-dagblokkalender met vier bizonder geslaagde dia's in het thema „de mens
schept wat God al geschapen heeft". De kleurenfoto's zijn op afzonderlijke kunstdrukvellen afgedrukt en op het cartonnen rugschild gehecht. Het dagblok bevat
overdenkingen en een Bijbeltekst voor elke dag. Ook als dagboekje verkrijgbaar.
Vergoeding per exemplaar f 1,50; voor verspreiding vanaf 6 ex. vergoedingen
van 60 (tot 500), 55 (tot 1000) en 45 cent.
De BKV-kwartaalkalender in dezelfde uitvoering als de dagkalender, echter met
een kwartaalblok met alleen het calendarium. Vergoeding als voor de dagkalender.
De verjaardagskalender met 12 vierkleuren illustraties uit de navertelde bijbel;
vergoeding 50 cent; elk 10e ex. gratis.

* Kerstuitgaven
een sortering kaarten en brochures, waarvan wij U op verzoek gaarne modellen
ter kennisname toezenden.

BIJBEL KIOSK VERENIGING
KEIZERSGRACHT 756 — AMSTERDAM Tel. (020)-237348 — Girorekening 230703
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JEF PAREL EN DE VERLOREN HACIËNDA,
door G. H. van Maren
Aantal blz. 189; le druk; prijs f 1,50, Mei-pocket; jongensboek.
Inhoud: Jef wikkelt zich en wordt gewikkeld in allerlei avonturen in Mexico, waar verraad en onbetrouwbaarheid hem in
vele moeilijkheden brengen als verslaggever van zijn krant.
Het gaat er om een oude haciënda te ontdekken, waar vroeger een oud geslacht heeft gewoond. Deze wordt echter gebruikt als opslagplaats voor een roversbende, of smokkelbende en daarom wil men tot elke prijs voorkomen, dat de
haciënda ontdekt wordt.
Strekking: Een bepaalde strekking heeft het boek niet. Het
is dan ook in geen enkel opzicht een christelijk boek, maar
volkomen neutraal gebleven. Het enige is, dat er zondags
wordt gerust.
Conclusie: Een spannend, neutraal verhaal voor onze jongens. Wel wat moeilijk in het lezen voor onze jongeren.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
ROND ANNEMARIE, door H. Henszen-Veenland
Aantal blz. 190; le druk; prijs f 1,50, Mei-pocket; meisjesboek.
Inhoud: Annemarie is de vlotte verloofde van Hans Henten.
Rondom haar zijn daar Jetty haar vriendin en Nellemieke haar
zusje met hun vrienden.
Strekking: Het hedendaagse jeugdleven te laten zien in verschillende omstandigheden.
Conclusie: Geen kerstboek! Niet geschikt voor de zondagsschooljeugd! Voor boven de 16, 17? Ook zeer dubieus. Wij
willen het leven van onze „tieners" anders en daarom
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE ZANGERS VAN DOORNIK, door H. te Merwe
Aantal blz. 94; 2e druk; prijs f 1,65 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In Doornik zijn sommigen van mening, dat de zaak
van de Reformatie bevorderd zal worden door in grote getale
langs de straten te gaan, al psalmen zingend. Guido de Brès
is daar niet zo voor, doch kan dit niet verhinderen. Het eist
verschillende slachtoffers.
Strekking: In dit boek wordt beschreven de strijd der vaderen ten tijde van de Reformatie. Er wordt duidelijk gemaakt,
dat de kerk van de nieuwe leer geenszins de bedoeling had
een opstandige beweging tegen het gezag te zijn.
Conclusie: Dit boekje kan onze kinderen een inzicht geven
in de moeitevolle strijd om de zaak van het Evangelie recht
te dienen. Het is goed, dat zij zich verdiepen in de geloofsstrijd van de Reformatie, waar de verschillen thans nog wel
eens gerelativeerd worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JOUW NAAM IS STERRETJE, door To van Tiel
Aantal blz. 94; 2e druk; prijs f 1,65 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Stella, een meisje uit een onkerkelijk gezin, komt drie
maanden bij een oom en tante in een positief christelijk gezin.
Op zondag gaat ze stiekum naar het zwembad, maar krijgt
een ongeluk, waardoor ze zes weken in het ziekenhuis moet
blijven. Daarna voelt ze zich thuis bij de familie. In een naschrift wordt verteld, dat zij als vrouw van een zendeling
naar de heidenen gaat.
Strekking: Stella betekent Sterretje. Zo moet Stella een lichtende ster zijn voor haar omgeving, thuis en de het zendingsveld. Positief-godsdienstige, evangelische strekking.
Conclusie: Vlot geschreven, maar onbevredigend. Van zonde
en genade wordt niet gerept en daarom is de „verandering"
niets overtuigend. Het naschrift is geen wezenlijk deel van
het verhaal, maakt alles alleen zgn. mooier.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE VLUCHTELINGEN VAN AMSTERDAM,
door P. de Zeeuw J. Gzn.
Aantal blz. 94; le druk; prijs gecartonneerd f 1,65; jongensboek.
"4-rlonek in Amsterdam krijgen de Hervormden het in 1567
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steeds moeilijker. Vooral de schout wil hun alle verworven
vrijheden ontnemen. Zijn handlanger, Jaap Knuit, tracht de
predikant Jan Arendszn. en anderen gevangen te nemen. Met
Gods hulp weten zij weg te komen en na vele gevaren behouden Emden te bereiken.
Strekking: Geschiedkundige tekening van de Amsterdamse.
Hervormden in 1567. Wat hadden ze er veel voor over om
in vrijheid God te dienen. God bewaart Zijn vervolgde Kerk.
Gebruik van Here.
Conclusie: Een vervolgverhaal op: De scharenslijper van
Schellingwoude, e.a. Godsdienstige strekking goed. Kon wat
boeiender.
Eindoordeel: aanbevolen.
VACANTIE AAN BOORD, door H. Henszen-Veenland
Aantal blz. 94; 3e druk; prijs f 1,65 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Arie mag in de vakantie mee met oom Willem op
zijn schip. Hij mag een vriendje meenemen. Hij wil 't liefst
Gert meenemen, doch op moeders advies vraagt hij Joost, een
ander vriendje, die maar slecht lopen kan met zijn beugel en
nooit uit kan gaan. Toch wordt het met Joost een prettige
vakantie.
Strekking: Je moet wat van je eigen genoegens op willen
geven om een stakker wat plezier te bezorgen. Joost is een
jongen, die zich voor God niet schaamt.
Conclusie: Een goed en geschikt boekje voor onze Zondagsscholen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
RIET IS ZO ALLEEN, door C. B. Blei-Strijbos
Aantal blz. 102; le druk; prijs f 1,80, gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Riet woont in een woonwagen, wat ze heel niet weten wil voor het meisje, waarmee ze naar de huishoudschool
fietst. Ze heeft het niet gemakkelijk thuis. Met haar vader
moet ze in vakantietijd mee langs de deuren om te vragen of
er nog wat te slijpen is. Ze houdt erg veel van hun paard,
maar vader verkoopt het om een auto er voor in de plaats te
nemen. Met haar gezondheid gaat het heel niet goed. De
ouders van haar vriendinnetje brengen de dokter er van op
de hoogte. Deze zorgt, dat Riets moeder er een maand uitgaat, terwijl ze zelf op mag knappen bij de ouders van haar
vriendin. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boekje laat zich vlot lezen. Het loopt allemaal
nogal mooi, haast te mooi. Maar het heeft wel een goede
strekking. Hier wordt naastenliefde in praktijk gebracht.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN VLUCHTELING IN DE KLAS, door Elja Vlas
Aantal blz. 110; le druk; prijs f 1,90 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Willy Steenmaner is uit de oostzone van Duitsland
komen vluchten. Samen met z'n moeder heeft hij meteen
grote moeilijkheden te overwinnen, vooral de klas, waar hij
in komt, maakt hem het leven zuur, totdat...
Strekking: We moeten onze naaste liefhebben als onszelf en
begrip trachten te krijgen en te tonen voor zijn specifieke
noden en zorgen. Het is nodig het verkeerde te belijden.
Jammer van de uitdrukkingen, zoals: doodgaan, of zou hij
doodgaan. Een mens gaat sterven, een beest gaat dood. Een
enkele keer gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardige beschrijving van de grote spanning
en het onnodige lijden van een vluchtelingengezinnetje. De
jeugd blijkt echt de leeftijd zonder medelijden te zijn en komt
niet anders tot betere gedachten dan door 'n wonder.
Eindoordeel: aanbevolen.
MARIO VAN KOOSJE, door Nel Veerman
Aantal blz. 117; le druk; prijs f 2,— gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Het gezin Kortenhoef wordt gered uit de watersnood. De pony van Koosje, Mario genaamd, brengt er wonder boven wonder ook het leven van af. Koosje verkoopt
later de pony aan een tehuis voor invalide kinderen, waar 60
kinderen er van mogen genieten, tot blijdschap van Koosje.
Strekking: In de grootste gevaren bewaart en beschermt de
almachtige God. Hij hoort het gebed. Voor Koosje is het een

bizondere dag de vreugde te mogen zien van de invalide kinderen, wanneer ze zelf haar pony brengt.
Conclusie: Goed geschreven boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TWEE JONGENS EN EEN WOONARK,
door H. te Merwe
Aantal blz. 126; le druk; prijs f 2,10 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Zoon van een bakenmeester en z'n neef ontdekken
een inbraak door een gesprek, dat ze horen. Het geátolene
wordt teruggebracht en de aanklacht bij de politie ingetrokken.
Strekking: Door daden de naaste voor Christus te winnen.
Deze daad is vooral de vergevensgezindheid.
Conclusie: Leuk verteld. Het geheel is niet zo erg overtuigend
als verhaal. Christelijke strekking goed. Paedagogisch verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JUSTUS MET DE GROTE VOETEN,
door Gerrit van Heerde
Aantal blz. 120; le druk; prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: De geschiedenis van een jong christen uit het Rome
van Nero's dagen, Justus met de grote voeten. Deze is behulpzaam in het vluchten van vele christenen. Tijdens de
brand van Rome redt hij de levens van vooraanstaande Romeinen uit 's keizers dienst. Wanneer Justus tenslotte in de
gevangenis komt om de wille van zijn geloof redden de aanzienlijke Romeinen hem daaruit. De zoon van de voorname
Romein wordt christen.
Strekking: Dit boek beeldt de waarheid uit van Christus'
woord: hebt ook uw vijanden lief. Het predikt ons de wervende waarde van de Christendaad ...opdat zij uw goede
werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken... Ongezocht een uitnodiging aan ons allen. Hier
wordt het Christendom nu niet maar terzijde bijgehaald, maar
is intensief in het verhaal ingeweven. Stof bijzonder goed gekozen. Origineel onderwerp.
Conclusie: Berust op studie der kerkgeschiedenis. In de kerkhistorie zit èchte verhaalstof. Een bizonder boeiend geschreven boek. Doet overtuigend aan. Toch dringt het nergens
gewelddadig een bekeringsgeschiedenis op. Zeer getrouw
wordt de historische situatie getekend. De figuren van de
personen, vooral Caesar Nero, worden levensecht getekend.
Na lezing werd ik diep in beslag genomen door de overdenking van het gelezene. Zo is het inderdaad in de historie meer
dan eens gebeurd. Dit boek moet u uitreiken aan de intelligentste en tevens de gevoeligste jongens van uw klas, aan de
peinzers bij uitstek.
Eindoordeel: warm aanbevolen voor de oudere leerlingen,
die al iets gelezen of geleerd hebben van de Romeinse geschiedenis, leeftijd -± 14 jaar.
IN HET LAND VAN DE RODE MANNEN,
door FL Henszen-Veenland
Aantal blz. 125; le druk; prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Kolonisten komen onder de Indianen. De eerste kolonist is een christen en wil er ook naar leven. De lateren
geven zich uit als christen maar zijn het niet. Er ontstaat een
conflictsituatie, waarna alleen de oprechte christen in leven
blijft.
Strekking: De waarde van de oprechtheid beklemtoond. Ook
zelfs de heidenen onderscheiden dit en betonen er eerbied
voor. Tegenover elkander gesteld heidenen en chr. godsdienst.
Conclusie: Biedt een blik op het leven van een primitief volk.
Men identificeert zich met het levenspatroon van dit volk.
Suggestief geschreven. Jongens zullen dit boek zeker waarderen!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE SCHOUT VAN YERSEKE, door C. L. Pronk
Aantal blz. 134; le druk; prijs f 2,30 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In Yerseké wordt een hagepreek gehouden, wat aan

de bezetters overgebriefd wordt. Een arrestatie volgt, de
schout wordt opgepakt en in Middelburg gevangen gehouden.
Zijn zoon Dolf, bijgestaan door de marskramer Louwen, weet
dan met veel risico hem te bevrijden.
Strekking: Het heeft een goede christelijke strekking. Wij
wensen gaarne zulke lectuur voor onze jeugd. Want zij moet
weten waarvoor onze vaderen hun bloed en leven gaven.
Conclusie: Dit boekje verplaatst ons in de tijd na de Hervorming, toen het nog heel wat kostte om werkelijk christen
te zijn en de leer van de Bijbel aan te hangen, die door de
Hervorming weer naar voren gebracht was. We lezen er van
in dit verhaal. Op boeiende wijze wordt het ons verteld. Dit
boekje heeft een goede christelijke strekking en is daarom geschikt voor onze Kerst-uitdeling.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET GEHEIM VAN DE OUDE TOREN,
door A. van Hulzen
Aantal blz. 158; 3e druk; prijs f 2,75 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Twee jongens zijn vrienden. Hier komt een derde
tussen. Kees is een arbeidersjongen, Gijs een zoon van de
boer waar Kees z'n vader werkt en Jan is de zoon van de
dominee. Onder beschuldiging van brandstichting wordt Kees
z'n vader bij de boer weggejaagd en een oom wordt voor
diefstal vastgezet. Als later blijkt dat de zoon van de boer
het geld stal en de brand stichtte, wordt alles weer goed.
Strekking: In dit boekje komen van de jongens zowel goede
als verkeerde eigenschappen naar voren. Stijfhoofdigheid,
leugen en bedrog bezorgen veel moeilijke dagen. Toch volgt
ten slotte schuldbelijdenis en vergeving van ouders en anderen.
Conclusie: Zeer goed boek in alles, zowel wat verteltrant als
strekking betreft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE UILENHOEVE, door Wielend Wouters
Aantal blz. 141; 2e druk; prijs f 2,50 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Van de Uilenhoeve staat nog slechts een schuur, die
het eigendom is van Jaaps vader. Een stroper maakt van
deze schuur gebruik, dit ontdekken Jaap en Jan. Vogel steekt
deze schuur in brand en noemt als de aanstichter van deze
brand Jan. Maar al gauw wordt Vogel zelf gearresteerd,
waarna de onschuld van Jan aan het licht komt. Jaap maakt
zich daarna nog bijzonder verdienstelijk door Klaas van de
verdrinkingsdood te redden, wat voor hemzelf niet zonder
gevaar blijkt te zijn.
Conclusie: Een heel mooi spannend boek, dat de jongens met
zeer veel genoegen zullen lezen. Een goede strekking heeft
dit boek, het leert ons de Bijbelse boodschap in praktijk brengen, dat we zelfs onze vijanden lief zullen hebben. Voor de
Kerstuitdeling bijzonder geschikt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ALWIN DE KOOPMANSSLAAP, door H. te Merwe
Aantal blz. 154; 3e druk; prijs f 2,75 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Alwin, een vrije Bataaf, verliest bij het dobbelen zijn
bezit en vrijheid. Zijn meester verkoopt hem aan een Romeins
tijdens de wrede
koopman. Op diens reizen en in Rome
Nero — maakt hij kennis met christenen. Alwin komt ook tot
het geloof. Hij redt twee keer het leven van zijn meester.
Daarom laat deze hem vrij. Hij gaat naar zijn geboortestreek
terug. Daar wordt hij om zijn geloof uitgestoten.
Strekking: Als het nodig is alles over hebben voor het geloof. Geschiedkundig-godsdienstig.
Conclusie: Goede weergave van de geschiedenis der eerste
christenen. De bekering van Alwin wordt op duidelijke wijze
verteld. Een zeer goed boek voor jongens van 12 jaar en
ouder.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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BELONINGSMATERIAAL
Serie 1 of 19. „Bloemen en vruchten in de Bijbel". Serie 29. Gekleurde Bijbelse plaatjes. 30 plaatjes per
Deze serie bevat een grote opvoedkundige en arpakje. Onder elk staat een korte beschrijving van
tistieke waarde. Leerzaam, zinvol, mooi uitgevoerd.
het verhaal en waar het te vinden is in de Bijbel.
36 plaatjes per pakje. Prijs: f 0,95 per pakje, bij
Plaatjes die de kinderen aanspreken. Prijs: f 0,75
10 pakjes f 0,90.
per pakje, bij 10 pakjes f 0,58.
Serie 3. Bloemenkaartjes in pastelkleuren. Kleine, fleu- Serie 30. Bijbelse gekleurde plaatjes. Zie serie 29. Prijs
rige beloningskaartjes in 5 kleuren gedrukt op stef 0,75 per pakje, bij 10 pakjes f 0,58.
vig papier. 75 kaartjes per pakje. Prijs: f 0,75 per
Serie 31. Gekleurde Bijbelse plaatjes. Zie serie 29.
pakje, bij 10 pakjes f 0,60.
Prijs: f 0,75 per pakje, bij 10 pakjes f 0,58.
Serie 4 of 14. Leven in Palestina. Met afbeeldingen in Serie 32. Gekleurde Bijbelse plaatjes. Zie serie 29.
allerlei: tent, huis, burcht, waterkruik, eggen en
Prijs: f 0,75 per pakje, bij 10 pakjes f 0,58.
ploegen enz. Op de achterkant een toelichting. Serie 34a. Verhalen uit het Nieuwe Testament. Dit
Kleurendruk. 36 plaatjes per pakje. Prijs: f 1,15
zijn 2 albums voor het inplakken van serie 29 en
per pakje, bij 10 pakjes f 1,-.
30. In deel I behoren de plaatjes van serie 29 en
Serie 6 of 5a. Bijbelse plaatjes. Mooi, prachtig in dein deel II serie 30. Zo vormen de kinderen een
tails uitgewerkt en mooie tint, 30 plaatjes per
eigen kinderbijbel. Prijs: f 0,80 per album, bij 10
pakje. Prijs: f 0,65 per pakje, bij 10 pakjes f 0,55.
ex, f 0,65.
Serie 7 of 15. Woorden der Zaligheid. 48 plaatjes - Serie 34b. Verhalen uit het Oude Testament. Zie serie
goedkoop - in kleuren met kunstzinnig getekende
34a. Hierin horen de plaatjes van serie 31 en 32.
bijbelteksten. Prijs: f 0,35 per pakje. Bij 10 pakPrijs: f 0,80 per album, bij 10 ex. f 0,65.
jes f 0,30.
Serie 41. Bijbel en Jeugd. Een serie van 36 karakterisSerie 8 of 16. Paarlen uit Gods Woord. Zie serie 7 of
tieke uitbeeldingen van bekende bijbelse onderwer15. Prijs: f 0,35 p. p. Bij 10 pakjes f 0,30.
pen uit het Oude en Nieuwe Testament in kleuren
Serie 9 of 17. Zie serie 7 of 15. Prijs: f 0,35 p. pakje,
en voorzien van onderschriften. Formaat 10x7
bij 10 pakjes f 0,30.
cm. Prijs: f 1,- per pakje.
Serie 10. Dieren in de Bijbel. 36 verschillende kaartjes Serie 42. Gekleurde Jonesplaten. Pakjes van 24 stuks.
van dieren, die in de bijbel genoemd worden, b.v.
Formaat 17%x12% cm. Bijbelse onderwerpen afgekameel, steenbok, muildier, arend, kwakkel. Alles
beeld in kleuren. Prijs: f 1,25 per pakje.
in kleur. Prijs: f 0,85 p. p., bij 10 pakjes f 0,70.
Serie 43. Nieuwe Bijbelse prentjes in kleur. Prachtig
Serie 11 of 18. Geïllustreerde Psalmregels. 30 verschiluitdelingsmateriaal. Frisse kleuren met onderschriflende kaartjes met psalm. Op de achterzijde staat
ten. 20 plaatjes per pakje. Prijs: f 0,80 per pakje.
het volledige psalmvers en een toelichting. Prijs: Serie 45. Bijbelse Platen. Formaat 32x25 cm. 20 verf 0,65 per pakje, bij 10 pakjes f 0,50.
schillende soorten, b.v. De intocht in Jeruzalem,
Serie 12 of 24a. Bijbelse plaatjes. 30 verschillende
De EmmaUsgangers, Het verloren schaap, De goeplaatjes, die bij het leren van tekst en psalm en bij
de Herder, enz. Prijs f 0,15 p. stuk, bij 10 ex. 10 ct.
getrouw bezoek uitgereikt kunnen worden. Zie serie
Serie 47. Gulden regels. Gedrukt in frisse kleuren op
6 of 5a. Prijs: f 0,65 p. pakje, bij 10 pakjes f 0,55.
mooi karton. Formaat 16x12 cm. 10 verschillenSerie 13 of 25a. Bijbelse plaatjes. 30 verschillende
de, o.a. Bede voor het eten, Hervormingslied, De
plaatjes. Zie serie 6 of 5a. Prijs: f 0,65 p. pakje,
zeven kruiswoorden, enz. Prijs: f 0,08 per 10 stuks.
bij 10 pakjes f 0,55.
Serie 48. Leinweberplaatjes. Honderd prachtige afbeelSerie 15, Bijbelse Bouwplaten. Formaat 31x44 cm. Stedingen uit het Oude en Nieuwe Testament, Levig karton m. kleurendruk. Leerzaam, aantrekkelijk.
vensechte voorstellingen in warme kleuren.
A. De Synagoge van Kapernam.
Prijs: f 3,95 per doosje van 100 stuks.
B. Een oosters huis,
Doosje A bevat nr. 1 tot en met 25
C. De Tabernakel.
nr. 26
Doosje B
50
D. Huis met binnenplaats.
Doosje C
nr. 51
75
E. Stadspoort met torens.
Doosje D
nr. 76
100
G. Olijvenpers.
Tevens zijn er doosjes met 100 verschillende,
H. Palestijnse molen en olielamp.
Serie 49. Album voor het inplakken van de plaatjes
J. Tent van aartsvaders.
van serie 48. Prijs: f 0,50 per stuk.
K. Egyptische tempel.
Serie 50. Kleurenfoto's van bloemen en bollenvelden,
L. Romeinse tempel.
30 verschillende kaartjes in natuurlijke kleuren gePrijs: f 0,75, bij 10 ex. f 0,40.
drukt met de namen van de afgebeelde bloemen.
F. De tempel van Salomo, bestaat uit 4 vellen van
Op de achterzijde staat een mooi lied. Prijs: f 0,75
31x44 cm. Prijs: f 2,- p. st., bij 10 ex. f 1,50.
per pakje, bij 10 pakjes f 0,70.
Serie 16. Bijbelse wandplaten. Meesterlijke tekeningen,
met zorg gedrukt op zware kwaliteit houtvrij pa- Serie 51. Beloningskaartjes, Op stevig papier van
prima kwaliteit. Uitgevoerd in vierkleurendruk.
pier. Formaat 32x50 cm. 8 verschillende.
Prijs: f 0,55 per vel, bij 10 vellen f 0,50.
Prijs: f 0,75, bij 25 ex. f 0,25.
Serie 28. Bloemenfleur, 18 verschillende kaartjes naar Serie 52. Bloemenplaatjes. Uitgevoerd in frisse kleuren.
kleurendia's van allerlei bloemen. „Dure- kaartjes
Geperforeerde vellen à 49 stuks met onderschrift.
voor een lage prijs. Prijs: f 0,70 per pakje, bij 10
In meer kleuren gedrukt. Prijs: f 1,-- per vel.
pakjes f 0,40.
Serie 53. Zie serie 52. Prijs: f 1,-- per vel.
Dit is slechts een greep uit ons beloningsmateriaal. In het dec.no, hopen wij u nog meer series door te geven.
Alle bestellingen die donderdags bij ons binnen zijn, k rijgt u vóór zaterdag nog in huis. Alles is uit voorraad
leverbaar.
Prijswijzigingen voorbehouden
Bestellen bij:

HERV. BONDSBUREAU te Bergambacht Kadijkselaan 5 - Giro 92889 - Tel. 01825-652
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Boekbeoordeling
DE BLOEIENDE HEIDE, door Klaas v. d. Geest
Aantal blz. 157; le druk; prijs f 1,75, Flevo-pocket; jongensboek. Uitgever: G. F. Callenbach N.V., Nijkerk.
Inhoud: Een club jongens uit een Fries dorp sluit vriendschap
met een jongen uit een woonwagen. De oorlog '40—'45 komt
en de jongens maken veel mee en doen veel goed. Zorgen
voor onderduikers en brengen joden in een kamp eten. Het
boek eindigt met het afbranden van het huis van een der
jongens.
Strekking: Een opvoedend boek, waarin geleerd wordt dat
men in alle omstandigheden verplicht is elkaar te helpen.
Geeft mooie staaltjes te zien van het verzet in '40—'45. Niet
de minste godsdienstige strekking.
Conclusie: Een boekje dat ongeschikt is om met het Kerstfeest
uitgedeeld te worden. In alles wat verteld wordt ontbreekt de
afhankelijkheid van God en lijkt alles te lopen door knapheid
der mensen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
MARIJKE, door Jeanette van Beilen.
Aantal blz. 61; 2e druk; prijs f 1,35 gecartonneerd; meisjesboek, lft. 6-8 jaar. Uitgever: W. D. Meinema te Delft.
Inhoud: Marijke verdwaalt in het bos bij het bosbessen zoeken. Mijnheer Anton, die ze gefotografeerd had, brengt ze
weer veilig thuis. Dan krijgt ze de mooie pop, waar ze naar
verlangd had en een Hongaars vriendinnetje. Die geeft ze
haar nieuwe pop!
Strekking: Een leuk verteld kinderverhaaltje met spannende
momentjes voor de kleintjes.
Conclusie: 't Godsdienstige ligt er niet dik bovenop, maar is
er bescheiden doorheen geweven. Gezellig kleine-meisjesboekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET AVONTUUR VAN ARAWA, door M. C. Capelle.
Aantal blz. 77; 2e druk; prijs f 1,50 gecartonneerd; jongensboek. Uitgever W. D. Meinema te Delft,
Inhoud: Een Indianenstam wordt door blanke bandieten bedrogen en beroofd na dronken gevoerd te zijn. Wanneer
daarna een zendeling deze stam wil winnen voor het evangelie, is dit een groot struikelblok, elk contact is onmogelijk.
Alleen door een wonderlijke redding van de zoon van het opperhoofd, welke redding de zendeling bewerkt, breekt deze
starre vijandige houding. Met rijke zegen wordt het dorp ontsloten voor het evangelie.
Strekking: Een boekje, dat geschreven is met warme liefde
voor de zending. De kracht van het evangelie overwint door
Godswonderlijke wegen. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een boekje, dat wij gaarne kunnen aanbevelen
voor onze jongens. Niet voor de allerkleinsten uiteraard. Het
is voor de oudere zondagsschoolkinderen. Vooral dankbaar
ben ik, dat dit boekje nu eens helder en eerlijk schrijft over
de bijbelse gedachten aangaande zonde en genade.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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Ten ieuws

Streek Lek en Merwe
De najaarsstreekvergadering werd zaterdag 17 oktober te
Oud-Alblas gehouden in het Verenigingslokaal om 3 uur.
De voorzitter, dhr. Korevaar uit Goudriaan, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 68 : 5 en gaat voor
in gebed en leest Jozua 24: 13-28. De voorz. spreekt een
kort welkomstwoord tot de aanwezigen en wijst ons op Jozua
als dienstknecht Gods, die de goede weg wijst. Spr. vergeleek dit met onze taak op de Z.S. Wij moeten evenals Jozua
de kinderen voorgaan en de weg wijzen, ook bij onze gedenk-
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stenen Doop en Avondmaal. Wij moeten ze steeds wijzen op
de meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus.
De secr. leest daarna de notulen van de vorige vergadering, welke alzo worden vastgesteld. Nu is de verkiezing van
een nieuwe voorzitter aan de orde, daar dhr. Korevaar zich
niet meer herkiesbaar stelt wegens gevorderde leeftijd. Bij
acclamatie wordt vr. J. Dankers uit Neder-Hardinxveld op
voorstel van het dagelijks bestuur tot voorzitter gekozen, die
deze benoeming aanvaardt.
Daarna is het woord aan ds. Hamoen van Oud-Alblas, die
het onderwerp behandelt: „Het lied op de Zondagsschool".
Spr. gaat uitvoerig in op zijn onderwerp en behandelt veel
vragen over het lied. Het schone van het lied, maar ook het
gevaarlijke. Het lied kan zijn om uiting te geven aan onze
vreugde, maar ook aan onze droefheid. Het lied moet getoetst
zijn aan de bijbel. Wij kunnen niet alles laten zingen, zelfs
onze psalmen zijn niet vrij van smetten. Ook veel liederen
van J. de Heer kunnen we maar beter ongebruikt laten. Toch
moet door de kinderen veel gezongen worden. Juist door het
voortdurend weerkerend zingen krijgt het kind iets mee voor
het leven en hoe kan men in het latere leven niet gesterkt
worden door een lied, het schone dat God ons heeft geschonken. De bespreking over dit prachtige werk van ds. Hamoen
bewees wel hoe dit onderwerp velen geboeid had.
Daarna kreeg vr. G. Kortland gelegenheid zijn vertelling te
doen over Debora.
De 2e voorz. vriend Meiers uit Leerdam biedt namens de
Zondagsscholen van de streek de scheidende voorzitter nog
een boekenbon aan en wenst hem Gods onmisbare zegen toe
in zijn verder leven. Wij verliezen in u een goede voorzitter
en een toegenegen vriend, maar wij moeten uw besluit eerbiedigen. Hij verzoekt de vergadering om de voorz. de zegenbede uit Psalm 121 :4 toe te zingen. Dhr. Korevaar spreekt
nog eenmaal de vergadering toe, waarna de nieuwe voorzitter
De secr.
Dankers eindigt met dankzegging.
Streek Rotterdam.
Woensdagavond 21 oktober hield deze streek haar najaarsvergadering. Daar de voorzitter dhr. T. v. d. Tang niet verscheen, opende de 2e voorzitter dhr. C. G. v. d. Giessen de
vergadering met het laten zingen van Psalm 147: 1, waarna
hij voorging in gebed. Na het lezen van Psalm 147 heette hij
allen hartelijk welkom, in 't bijzonder de referent van deze
avond, ds, v, d. Ent Braat uit Monster.
Boven zijn referaat wenste ds. te plaatsen de woorden uit
Job 29 : 11: „Als een oor mij hoorde, zo hield het mij gelukzalig; als mij een oog zag, zo getuigde het van mij." Deze
woorden staan gebeiteld in de grafzerk van Robert Reeks,
een Engelse journalist en filantroop, die de kinderen uit achterbuurten wilde bereiken met het Evangelie, waartoe hij
Z.S. stichtte.
Het referaat viel in twee delen uiteen: I. God en die in
Zijn dienst staan; 2. Onze verantwoordelijkheid jegens God.
Spreker stelde de vraag: „Hoe komt het, dat we de jeugd
kwijt raken; straks misschien ook ons Z.S.kind? Als argument
werd gegeven het feit dat de leiders niet altijd hun verantwoordelijkheid beseffen. Het gevolg is, dat zij er niet „achter
staan", iets wat het kind gauw opmerkt. In hfdst. 29 geeft Job
de reden aan van het hoge aanzien, dat hij genoot. Hoorde
hem een oor, dan prees het hem gelukkig, daar zijn woorden
getuigden van wijsheid. Zijn persoonlijkheid maakte zulk een
indruk, dat uit ieders oog hoogachting sprak. Als nu de meester echt meesters is, d.w.z. zijn verantwoordelijkheid beseft,
dan zal het kind zijn meester „gelukkig- prijzen, omdat zijn
oor diens woorden hóert. Het kind neemt op deze wijze een
beeld mee, dat hem later God kan doen toevallen. Dat houdt
voor die meester in, dat er een goede „relatie- is met God,
die alleen kan liggen in de liefde. Hij behoeft dan niet te
vragen: hoeveel zijn er uitverkoren, want wij hebben te
maken met de opdracht en hoe harder wij werken, in de rechte weg; hoe meer kinderen gered zullen zijn, aldus ds. v. d.
Ent Braat.
Na de pauze zongen we Psalm 139: 14. De bespreking
wierp licht over twee problemen: 1. Wanneer iemand aan
Z.S.werk begint, moet hij de motieven daartoe onderzoeken.
2. Lettend op de verantwoordelijkheid, is het werk onmogelijk,
maar... de Heere neemt het van ons over!

