BOEKBEOORDELING 1965
Het boek blijft in onze samenleving een belangrijke plaats innemen. Men heeft nog al eens de
vrees uitgesproken, dat het een sterke concurrentie zou ondervinden van andere communicatiemiddelen. De radio, zo dacht men, zou van zo grote
invloed worden, dat we er op moesten rekenen, dat
het lezen van boeken zou verminderen. En daarna kwam de televisie, die zijn tienduizenden verslaat. Dit zou zeker tot gevolg hebben, dat de animo om een boek te gaan zitten lezen nog sterker
zou afnemen. Toch handhaaft het boek zich. Dat
is een gelukkig verschijnsel. Daar wordt nog steeds
gelezen, in het ene gezin meer dan in het andere.
Daarom gaan we op de Zondagsschool er ook mee
door bij gelegenheid van de Kerstfeestviering een
boek mee te geven.
Van belang is het echter wat er gelezen wordt.
Geldt dit nu ook met betrekking tot de Kerstboekjes? Kinderboeken, daar wordt niet zo zwaar aan
getild. Het is maar voor een kind, dus komt het er
niet zo precies op aan. Deze gedachtengang kun je
nog wel eens bespeuren. Het lijkt mij echter onjuist en zelfs gevaarlijk er zo over te denken. Het
luistert namelijk wel nauw wat het kinderboek en
zeker wat het Kerstboekje betreft. Want een boek
bedoelt wat te zeggen, als het goed is, bedoelt bepaalde indrukken na te laten. In elk geval deze eis
stellen we aan een Kerstboekje.
* * *

heerlijkheid en in te komen in onze armoede en
zondigheid, in de modder van het leven van ons
mensenkinderen? De Zoon van God heeft het opgebracht in te gaan in het vlees van ons mensen en
aan te nemen de menselijke natuur. Deze liefde is
niet te peilen, met al de heiligen niet.
Dit komen van de Heere Jezus heeft een diepe
zin en een heerlijk doel. Daarvan spreekt de Bijbel.
En daarvan vertellen we onze kinderen op het
Kerstfeest. Het gaat over de liefde van God tot
zondaren, over alles wat Hij er aan doet om mensen tot het heil van de Heere Jezus te brengen, tot
bekering en tot geloof.
In de Kerstboekjes willen we graag hier iets van
terugvinden. En daarom luistert het zo nauw in
de boekjes, die we op het Kerstfeest gewoon zijn
aan hen, die de Zondagsschool bezoeken, te geven.
Neen, we bedoelen niet, dat het Kerstverhaal
in het kort wordt weergegeven. We bedoelen ook
niet allerlei preekjes in deze boekjes tot de kinderen. We willen gewone goede levendige boekjes,
waarin iets van het leven wordt uitgebeeld. Maar
de draad er doorheen, de lijn die er in getrokken
wordt, de ondertoon van het verhaal dient te corresponderen met wat we vertellen uit de Bijbel.
Daarom wordt er alle werk van gemaakt om deze
boekjes op dit godsdienstig gehalte te toetsen. De
vrucht van al deze arbeid wordt u in deze boekbeoordeling aangeboden.
* * *

Het Kerstboekje wordt gegeven, als we de geboorte van de Heere Jezus gedenken met de kinWe willen graag een woord van dank spreken
deren. Dit is een bijzonder gebeuren geweest. De aan de Uitgevers, die de zorg hebben ieder jaar
Bijbel spreekt van een mysterie, van de verborgen- met Kerstboekjes aan de markt te komen. Daar
heid der God-zaligheid. Een mysterie, daar kun •wordt ook inderdaad alle mogelijke zorg aan deze
je niet doorheen kijken en niet achter kijken, daar boekjes besteed, zeker ook wat de uitvoering bekun je de diepte niet van verstaan. Inderdaad, het treft.
Ook veel dank aan hen, die ons ook dit jaar
geboren worden van de Heere Jezus is voor ons
verstand een verborgenheid. Wie zal het ons ooit trouw geholpen hebben met het recenseren van
verklaren, wat God bewogen heeft om Zijn Zoon deze boekjes.
te zenden naar deze aarde? Wie zal het ons ooit
We hopen van harte, dat men op onze Zondagsdoen doorgronden, wat de Heiland bewogen heeft scholen wat hebben mag aan de vele arbeid, die
om Zijn hemel te verlaten, Zijn rijkdom en Zijn hieraan besteed is.
Vr.

Uitgaven van W. D. Meinema N.V. te Delft
DRIE VRIENDINNETJES,
door Ina de Vries-van der Lichte
Aantal blz. 24; 3e druk; prijs f 0,55 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Drie meisjes gaan samen naar school met hun pop.
Later gaan ze het bos in, terwijl ze stiekem de pop meenemen.
Ze plagen een hond, die achter een hek zit. Later komt deze
hond op hen af en beschadigt de pop. Twee meisjes kunnen
hun vriendinnetje niet terug vinden, maar als ze thuis komen
ligt dit vriendinnetje al in bed.
Strekking: Het ergste is niet dat de mooie pop van Annie beschadigd is, maar dat Annie ongehoorzaam was. Het verband
tussen de door de juffrouw op school vertelde geschiedenis
van Zacheiis en het verhaal is niet duidelijk.
Conclusie: Een simpel verhaaltje! De godsdienstige uitwerking
vind ik oppervlakkig. Dat een „nieuw hartje" nodig is, mis ik

er in, al zal dit nog wel verondersteld worden. Al met al:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
JAPIE EN KAZAN, door Wijnand Jacobs
Aantal blz. 32; 3e druk; prijs f 0,65 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Japie en z'n hond Kazan zijn trouwe vrienden. Als
Japie voor moeder bloemen plukt in het bos, waar hij van
vader niet komen mocht, valt hij in 't diepe water. Kazan
haalt hem er uit en de passerende marskramer Berend (ook
een vriend van Japie) past kunstmatige ademhaling toe. Japie
wordt erg ziek, maar geneest. Hij geeft Berend een nieuwe
mars en deze geeft Japie het fluitje van zijn overleden zoontje, „een jongen als Japie". Gebruik van Heer eenmaal.
Conclusie: Vlot verhaal met goede strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
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POM EN HAAR VRIENDJES, door Frieda van Felden
Aantal blz. 39; 5e druk; prijs f 0,65 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Pom is met enkele buurkindertjes op een buitenplaats,
waar ze spelen en ook eikels zoeken. Haar bruine beertje Ted
raakt onder de bladeren. 's Avonds pas als Pom in bed ligt,
denkt ze aan Ted, die nu de nacht buiten moet doorbrengen.
Dat vindt ze toch wel heel erg! In haar avondgebedje vraagt
ze aan de Here of Hij ook wil denken aan Ted. Vader van
Pom, die op zoek gaat, vindt Ted terug.
Strekking: Gods macht in het rijk der natuur, zodat alles
groeit door Hem. Gebed wordt niet vergeten.
Conclusie: Een goed boekje voor de allerkleinsten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JUFFROUW JO ZAG HET NET, door Nel Veerman.
Aantal blz. 39; 4e druk; prijs f 0,75 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Terwijl vader op zee vaart in de oorlog, en niet thuis
kan komen, woont Henk met zijn moeder in een vreemde
plaats. Daar sluit Henk vriendschap met Tineke en komt in
aanraking met twee alleenwonende dames met een mooie tuin.
In de tuin mogen ze spelen, maar geen kersen stelen, zoals
Henk helaas doet. 't Komt alles weer goed, als Henk ziek
wordt, en juffrouw Jo hem bezoekt.
Strekking: De strekking is deze, dat het kwaad beleden moet
worden en bij oprecht berouw ook door de Heere wordt vergeven.
Conclusie: Een verhaal voor onze kleinsten van de zondagsschool, althans die van 6-8 jaar. Iets te moeilijk voor de allerkleinsten.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE FIETS VAN JOSJE EN JOOSJE, door Liesbeth Lems
Aantal blz. 44; Ie druk; prijs f 1,15 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Josje en Joosje, de tweeling, hebben voor hun verjaardag een fiets gekregen, waar ze samen op rijden mogen.
Ze gaan bloemen plukken en zetten de fiets aan de kant van
de weg. Roel, die voor opa naar de dokter moet, neemt de
fiets weg, om gauw bij de dokter te zijn. Hij valt met de fiets
in de sloot. Hij jokt eerst, maar vertelt dan de waarheid.
Niemand is kwaad op hem, want hij had het goed bedoeld.
Strekking: Je mag ook voor een goed doel geen verkeerde
dingen doen. Tracht het kwaad, dat je gedaan hebt, zoveel
mogelijk goed te maken. God, die alles maakte, zorgt ook
voor ons.

Conclusie: Een verhaaltje voor onze kleintjes, dat ze wel zullen willen lezen. De woordkeus is voor de simpele inhoud hier
en daar wel wat moeilijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
VLAMMETJES LIEF EN LEED, door Fré van Hoorn
Aantal blz. 45; 2e druk; prijs f 1,15 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Vlammetje (zo genoemd omdat ze rood haar heeft)
krijgt een hondje, dat echter spoedig dood gaat. Later krijgt
ze een nieuw, maar dat ontsnapt tijdens de zomervakantie uit
het asiel. Na veel zoeken vindt ze het terug.
Strekking: Je mag bij de Heere Jezus met alles en nog wat
aankomen.
Conclusie: Godsdienstig, paedagogisch, zielkundig en literair
beneden de maat.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
IN SPIN, DE BOCHT GAAT IN, door Liesbeth Lems
Aantal blz. 46; le druk; prijs f 1,15 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Rino is voor het eerst naar de kleuterschool. Zijn
grotere zusje Marja moet hem na schooltijd ophalen, maar
Rino wacht te vergeefs, Marja komt niet, door het touwtje
springen heeft ze Rino vergeten. Ze denkt pas aan hem, als ze
thuis komt. Rino komt terecht bij mensen van de wegenbouw.
Er komt een geweldige regenbui. Ondertussen is Marja aan 't
zoeken, schni». ~: de_ tefffln_ in een keet en__ daar is Rine..
Wat heeft moeder een angst uitgestaan!
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Strekking: Onnadenkendheid en opgaan in spel kunnen ernstige gevolgen hebben.
Conclusie: Goed boekje, leeftijd 6 tot 8 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE RODE BALLON, door T. v. d. Roest-Kleinmeijer
Aantal blz. 46; 2e druk; prijs f 1,15 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Door ziekte thuis krijgt Jantinus geen kwartje om mee
te doen aan de ballonwedstrijd. Hij pakt stiekum de losgeschoten ballon van een meisje en wint daarmee zowaar nog
de eerste prijs ook. Maar 't gaat alles heel anders, dan hij
denkt. Tenslotte erkent hij alles en laat de eerste prijs geven
aan het meisje. Nu pas heeft hij echt rust en blijheid weergevonden.
Strekking: God ziet alles, wat wij aan kwaad doen, hoe wij
het voor de mensen ook trachten te verbergen. Een hart met
rust is nog meer waard dan een mooie prijs, die eigenlijk gestolen is.
Conclusie: Goed boekje voor de kleinen van de zondagsschool. Er was wel wat meer gelegenheid geweest om de
geestelijke strekking uit te werken, dan de schrijfster heeft benut. 't Behoeft geen preken te worden, maar iets meer had
hier zeker gekund, en het boekje waardevoller gemaakt.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE EREPOORT, door J. J. Frinsel
Aantal blz. 46; 5e druk; prijs f 1,15 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Herman, Abs broer, komt uit Indonesië terug. Ab, die
een erepoort maakt, krijgt ruzie met een vriend, valt van een
ladder en breek z'n been. In 't ziekenhuis ontmoet hij een
jongen, wiens broer in Indonesië is gesneuveld. Dit blijkt een
vriend van Herman geweest te zijn. 's Avonds komt Herman
met enkele familieleden en vrienden op de ziekenzaal om met
de jongens Kerstfeest te vieren. Herman vertelt het Kerstverhaal.
Strekking: „'t Kan ook wel een zegen van God zijn, als je een
ongeluk krijgt" (zin uit het boek). Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Niet onaardig verteld, hier en daar wel wat gezocht. 't Vertellen van de Kerstgeschiedenis door Herman
beslaat bijna een derde deel van het boek.
Eindoordeel: aanbevolen.
INA VAN DE DOKTER, door Annie Sanders
Aantal blz. 46; 5e druk; prijs f 1,15 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Ina, het dochtertje van een dokter, hoopt zeer dat
haar vader met Kerstmis niet zal worden weggeroepen. Als
er een meisje aan de deur komt, geeft Ina de boodschap dat
haar vader dadelijk moeten komen, niet door. Voor straf
mag ze niet naar 't Zondagsschoolfeest en moet ze haar spijt
gaan betuigen, als de vrouw die een hartaanval kreeg, weer
wat beter is. Ze belooft het dochtertje van deze vrouw, dat
op school niet zo goed mee kan, te helpen.
Strekking: Vooral op Kerstfeest moeten we niet in de eerste
plaats aan onze eigen genoegens denken, maar de dienst aan
de naaste laten prevaleren.
Conclusie: Goed boek, behoorlijk van stijl en inhoud.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN SIGAAR VOOR DE OUDE GEURT,
door Piet Terlouw
Aantal blz. 52; 3e druk; prijs f 1,25 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Twee jongens stelen bramen en worden ontdekt. Eén
wordt gegrepen en belooft oude Geurt een sigaar als hij hem
niet slaat. Geurt vindt dit goed. Wim weet niet aan een sigaar te komen, steelt er een bij z'n vader, die breekt. Vindt
een kwartje en koopt een sigaar, welke nat wordt. Wordt
ziek. Met ijlen vertelt hij z'n angst. Bekent vader en moeder
z'n kwaad en belijdt het ook aan God. Hij gaat met z'n vader
naar Geurt en alles komt goed.
Strekking: Zeer goed christelijk boekje, Hier wordt gesproken
van zonde. Van kwaad tot erger. Na veel angst kinderlijk

belijden. Vergeving van z'n ouders. Goed verteld, opvoedkundig in orde.
Conclusie: zeer goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
POESJE, WAAR BEN JE?, door Nel Veerman
Aantal blz. 54; le druk; prijs f 1,25 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Een weggelopen poesje wordt terecht gebracht. De
taak, die twee jongetjes, de politie en de brandweer daarbij
hebben.
Strekking: Wijst op waarde van eigendom en waarde van
gebed; van opvoedkundige waarde.
Conclusie: voor kleine kinderen aardig verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
SONNIE, DE NEGERJONGEN,
door A. van Vliet-Ligthart Schenk
Aantal blz. 60; le druk; prijs f 1,35 gebonden; jongensboek,
leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: De vader van Hans brengt een negerjongen, een
wees, mee uit Afrika. In de Paasvakantie logeren ze bij opa
en oma Dolderman in Haastrecht. Ze genieten erg van het
buitenleven. Later wordt de koperen bruiloft gevierd van de
ouders van Hans. In de zomer gaan ze naar zee. Met Kerst
vieren ze Kerstfeest in de kerk.
Strekking: Een boekje met weinig strekking. Gebruik van de
kerstboom.
Conclusie: Wat mat en vlak. Weinig lijn. Te vaak ontbreekt
het geestelijk element.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE VOGELTJES VLIEGEN UIT,
door Jenny Slegers-Kwakkel
Aantal blz. 61; 2e druk; prijs f 1,45 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Een vervolg op „De vogeltjes van Hummeloord" van
dezelfde schrijfster, maar toch een verhaal, dat op zichzelf af
is. Het gaat weer over de beide vriendjes Jan Willem en
Freddy, die in de derde klas van de kleuterschool „Hummeloord" zitten. In dit boekje maken de leerlingen onder leiding
van hun fijne juf een prettig schoolreisje naar Soesterberg en
een dierenpark. Jan Willem komt op voor Doortje, het Ambonese meisje, dat niet zonder oorzaak bang is voor een
grote jongen, Kees. Deze leert echter zich heel anders te gaan
gedragen jegens Doortje.
Conclusie: Vlot en prettig geschreven verhaal. Bladz. 13
ademt de geest van algemene verzoening, maar op blz. 60 ligt
dat veel beter.
Eindoordeel: aanbevolen.
KLEINE KEES ... GROTE KEES, door Jos A. Brusse
Aantal blz. 61; 2e druk; prijs f 1,35 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Kees is de oudste van de drie jongens Dilleman.
Tegen vaders gebod in gaat hij met z'n broertjes het bos in.
Ze worden bang voor een vreemde man. Later blijkt dat een
landloper en inbreker te zijn. Een rechercheur, vriend van
vader, vindt ze en brengt ze thuis. Vader vindt Kees nog
maar een klein jongetje. Als hij zijn sinterklaasverrassing naar
de ingesloten landloper brengt wordt hij „in eer hersteld".
Conclusie: Een goed boek, een christelijke sfeer, maar m.i.
met één zeer lelijke fout: de manier waarop vader aan Kees
de bestraffing geeft is m.i. erg on-paedagogisch, de toon zelfs
sarcastisch. Daarom:
Eindoordeel: Met aanbevolen.
MARIJKE'S VERJAARDAG, door Jeanette van Beilen
Aantal blz. 62; 2e druk; prijs f 1,35 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Op haar verjaardag heeft Marijke een autoped gekregen. 's Middags gaat zij met haar vriendinnen er mee weg.
Ze komen met autoped en al zowat onder de trein. Het loopt

gelukkig nog goed af, zodat zij thuis, waar oma ook gekomen
is, na angstig wachten van haar ouders, de verjaardag verder
kunnen vieren.
Conclusie: Dit boekje laat zich vlot lezen, er zit spanning in,
zodat het de meisjes zal boeien. Het godsdienstig element is
wel niet zo sterk, maar duidelijk wordt toch uit het verhaal,
dat we alleen door Gods bewaring veilig zijn. Daar wordt gelukkig ook gedacht aan degene, die bij de redding een belangrijk aandeel heeft gehad.
Eindoordeel: aanbevolen.
0, DIE TINEKE TOCH!, door Marjan van Bergen
Aantal blz. 69; 2e druk; prijs f 1,45 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Tineke is 't dochtertje van een weduwe, die met
naaien de kost moet verdienen. Door onvoorzichtigheid maakt
ze een jurk stuk van een ongelukkig meisje. Ze ziet haar fout
en gaat zelf vergeving vragen. Later trouwt haar moeder met
de vader van dat meisje, zodat ze zusjes worden.
Strekking: Opvoedkundig goed! Laat fouten en gebreken van
kinderen zien; doch ook de goede eigenschappen. Wijst op
zonde, schuld en genade. Heer komt 1 keer voor.
Conclusie: Heel geschikt voor meisjes van 10-12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE VOGELTJES VIEREN FEEST,
door Jenny Slegers-Kwakkel
Aantal blz. 69; le druk; prijs f 1,45 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Jan Willem krijgt voor enige tijd een neefje te lo
geren, omdat diens moeder ziek is. Ze vechten gemakkelijk,
doch zijn meestal goede maatjes. Ze halen kattekwaad uit
reeds op de eerste dag, gaan naar school, maken 't feest mee
van de kleuterschool, Jan Willem en z'n vriend mogen de
school van te voren mee versieren en op 't feest komen. Als
dikke vrienden scheiden de twee jongens.
Strekking: Vertelt aardig de omgang van kinderen onderling
en ook die met hun hond. Het christelijk lied komt, op kleuteren lagere school, aardig uit. Kwaad worden en elkaar vergeven treedt eveneens in 't daglicht. Weinig wijzen op schuld
voor God.
Conclusie: Voor de kleintjes een aardig boekje, echter alles
heel vaag en slap naar voren gebracht, wat godsdienstige
strekking aangaat.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
JUULTJE GAAT NAAR BUITEN, door Annie Sanders
Aantal blz. 70; 5e druk; prijs f 1,45 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Juultje is door haar ziekte erg verzwakt; nu mag ze
een poosje naar de boerderij om aan te sterken. Alles gaat
daar naar wens, maar de jongste uit het gezin kan het niet
hebben, dat Juultje voor zijn gevoel zijn plaats inneemt. Dat
geeft uiteraard verwikkelingen!
Strekking: We lezen in dit boekje iets van de zorg voor de
ander in het goede christengezin, maar ook van het boze kinderhart, dat zichzelf zoekt. Het wil ook een evangelisatieverhaal zijn, want Juultje wist van niets.
Conclusie: Een boekje, dat we graag aanbevelen voor de wat
grotere kinderen. Het zal er zeker ingaan, zoals het verschijnen van de 5e druk al bewijst.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
WOONWAGENS IN HET DORP, door J. J. Frinsel
Aantal blz. 73; 4e druk; prijs f 1,50 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Een woonwagenjongen wordt in een dorp in een
christelijk milieu opgenomen en leert daar de Zaligmaker
kennen.
Strekking: De strekking is godsdienstig, zielkundig, maar
vooral opvoedkundig goed te noemen.
Conclusie: Goed bruikbaar om kinderen in handen te geven.
Soms wat sentimenteel. Taal en stijl goed. Spannend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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HET GEHEIM VAN DE OUDE WATERMOLEN,
door G. van Heerde
Aantal blz. 76; 5e druk; prijs f 1,50 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Paul is ziek geweest, krijgt les bij meester thuis; hij
wordt bevriend met Frits, een neef van meester, die om zijn
gezondheid een tijdje bij meester logeert. Dat alles wekt de
jaloezie van Henk. Een vechtpartij in 't zwembad is het eerste
gevolg. 't Tweede: Henk richt een klasse-club op, zonder
Paul. Frits sluit zich nu nog meer aan bij Paul. Beide jongens
komen in kennis met de boswachter en mogen daardoor ook
bij de watermolen op het verboden terrein. Dat kan Henk
niet zetten: hij gaat ook naar de molen, wordt gesnapt. Paul
wordt zijn advocaat bij de boswachter.
Strekking: Goed: vergeld kwaad met goed.
Conclusie: Spannend verhaal; godsdienstig element zwak, wel
acceptabel.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET RODE SLEETJE, door A. G. Lameris-Bolt
Aantal blz. 78; 3e druk; prijs f 1,50 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Hannie ziet met Sinterklaas haar grote wens vervuld:
ze krijgt het rode sleetje, dat ze zo vaak in een etalage begerig
bekeken had. Alleen maar: als ze er met haar slee op uit gaat,
handelt ze eerst in ongehoorzaamheid aan moeders bevel,
vergeet ook nog voor haar kleine broertje te zorgen en krijgt
een ongeluk. Dan ziet ze haar verkeerdheid wel in en heeft
berouw. Straks wordt het nog een blij Kerstfeest.
Strekking: Hannie moet leren, meer aan anderen te denken en
voor een ander wat over te hebben. Dat is een moeilijke les.
Conclusie: Goed verhaal over een prettig gezin. Het besteedt
m.i. te •yeel aandacht aan Sinterklaas, terwijl de Kerstfeestviering weer niet kan plaats hebben zonder een kerstboom.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ILONKA EN „DE GELE KANARIE", door Liesbeth Lems
Aantal blz. 93; 2e druk; prijs f 1,65 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Ilonka, een Hongaars meisje, komt op school in Holland. Ze woont op een woonschuit en haar thuis heeft geldzorgen. De klas op school wil haar helpen aan geld om mee
te gaan met de schoolreis, maar ondanks de goede bedoeling
valt dit verkeerd. Ze wil niet „van gegeef" leven. Dan gaat
de klas aan het werk, vooral Ilonka's vriendinnen, Willy en
Riekje om poppen te maken in Hongaarse klederdracht. Deze
moeten verkocht en het geld is voor Ilonka's reis. Met elkaar
nu verdiend. 't Wordt een fantastische vakantie voor allen.
Strekking: Als een ander stil is of teruggetrokken, heb dan
geduld. Veel weten doet later zoveel begrijpen. En: de kleinste moeilijkheid (wat is klein voor God?!) mag aan de Heere
worden bekend gemaakt.
Conclusie: Bijzonder aardig boek, en met prachtige momenten, vol van spanning.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE SCHOUTENKNECHT VAN AMSTERDAM,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 94; 2e druk; prijs f 1,65 gebonden; jongensboek.
Inhoud: In Amsterdam breekt de beeldenstorm los. Nol en
Jaap, twee boeven, nemen hun kans waar om te roven en te
plunderen. Ze sluiten Douwe, de schoutenknecht, die hun
verradersloon schuldig is, op in de kelder van het klooster, als
deze hen snapt bij het stelen Door toedoen van Hap Heicoop
komt hij weer vrij. De boeven komen in de gevangenis tot inkeer.
Strekking: De beeldenstorm was verkeerd. Niet door kracht
of geweld, zegt de Heere. Ook boeven en dieven kunnen door
Gods Woord tot berouw en verandering worden gebracht.
Conclusie: Een stuk vaderlandse geschiedenis uit de tijd van
de geloofsvervolging, dat op kinderlijke wijze wordt verteld.
De schrijver zal met dit verhaal onze 9- tot 12-jarigen zeker
boeien. Gezond christelijke jongenslectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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JOB EN DE WITTE RIDDERS,
door T. v. d. Roest-Kleinmeyer
Aantal blz. 108; le druk; prijs f 1,90 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: De moeilijkheden van een door ziekte achtergesteld
jongetje, dat niet door zijn vriendjes geaccepteerd wordt.
Door jaloezie bewerkstelligt hij een ongeluk, terwijl iedereen
hem de held van de dag noemt. Later komt alles goed en voeren ze een aktie voor een invalidewagentje.
Strekking: Opvoedkundig van waarde; niet alleen lichamelijke
prestatie wordt erkend, ook een geestelijke uithoudingskracht!
Godsdienstig van waarde: er wordt steeds op gewezen alles
in gebed bekend te maken.
Conclusie: Geschikt voor leeftijd van 8-12 jaar; vlot geschreven; goede stijl.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE KOOPMANSKLERK VAN VILLENEUVE,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 117; prijs f 2,— gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Antoine Court, een jonge camisard of hugenoot, moet
al vroeg de plaats van zijn vader innemen in het nog jonge
gezin. Daarmee scheen de mogelijkheid om de wens van zijn
hart te volgen en predikant te worden voorgoed afgesneden
te zijn, máár...
Strekking: Dit boekje verplaatst ons in de tijd van de vervolgingen en laat ons zien, wat er toen voor nodig was om
het Woord van God te horen en te brengen. Het tekent ons
ook, dat er geen kwaad met kwaad vergolden mag worden.
Conclusie: Een zeer goed boekje, dat voor onze kinderen van
grote betekenis kan zijn: De liefde tot de dienst des Heeren
wordt goed getekend aan de hand van het leven en werk van
deze hugenotenpredikant.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE GEZEL UIT ,,DE DRUCKPERSSE", door H. te Merwe
Aantal blz. 123; 2e druk; prijs f 2,10 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Leerling drukker gaat tot het Protestantisme over.
Moet daarom vluchten en komt in Antwerpen terecht.
Strekking: Boek uit de Spaanse tijd. Vaderlandse geschiedenis.
Conclusie: Goed, boeiend geschreven. Godsdienstig en ook
paedagogisch verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JACK BURNS VINDT ZIJN VIJAND
door H. Henszen Veenland
Aantal blz. 125; 2e druk; prijs f 2,10 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Jack Burns wil zich wreken op de man, die zijn levensgeluk verwoest heeft, maar een pelsjager tracht hem
daarvan te weerhouden. Eerst schijnt dat vruchteloos, maar
tenslotte blijkt de goede invloed van de pelsjager vrucht te
dragen. De gezochte komt in een sneeuwstorm terecht, de
pelsjager en Jack Burns trekken er op uit om een mens van
een wisse dood te redden. Jack Burns merkt dan dat de geredde zijn vijand is, hij verzoent zich met hem.
Strekking: „Hebt uw vijanden lief."
Conclusie: Een cowboyverhaal met een prachtige strekking.
Het doet ons echt het cowboyleven meebeleven. De figuur
van de pelsjager is getekend als een echt christen, die zich
verantwoordelijk weet voor zijn medemens. Jammer dat enkele keren het kaartspel genoemd wordt. Leeftijd 12-16 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
POLDERJONGENS, door Jan van Groningen
Aantal blz. 126; 4e druk; prijs 2,10 gecartonneerd; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Afgelegen in de polder wonen 2 boerengezinnen dicht
naast elkaar: de „nette- Burgstra's en de slordige Homans.
Er ontstaat ernstige ruzie tussen beide kerkse gezinnen, waar
allen onder lijden. De twee schooljongens vinden elkaar het
eerst in 't geheim, dank zij de taktvolle onderwijzer. Later

meinema's
jeugdboeken
Fijn om te krijgen!
Leuk om te geven!
De nieuwe 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 oudere jeugd. Kostelijke
jongensverhalen en gezellige meisjesboeken.

Er verscheen een imponerende rij nieuwe jeugdboeken en herdrukken. Het
resultaat van een edele wedstrijd tussen auteurs, illustrators en drukkers.
Frisse, nieuwe verhalen. In trek bij de
jongeren. In de puntjes verzorgde uitvoering.
Vraag de catalogus.

BLOESEM-pockets
MEI-pocket
Een bonte afwisseling van boeiende boeken in
pocketuitvoering (f 0,80 resp. f 1,50). Boeken
die jongeren „pakken". Ze hebben een handig
formaat en toch staat er veel in! Geplastificeerde omslagen in vrolijke kleuren. Grote keus.

Kerstvertellingen
Kijk dan eens in H. te Merwe, Nieuwe Kerstvertellingen. Een bundel met „vrije" verhalen
van verschillende auteurs.
Prijs f 6,50 gebonden.

Verkrijgbaar in de boekhandel. Uitgave:
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brengt God de beide vaders tot verzoening en dan komen
door een sneeuwstorm zelfs de moeders tot schuldbekentenis.
Strekking: Hoe moeilijk het ook voor christenen kan zijn de
boze geest van afgunst en nijd te overwinnen.
Conclusie: Een leerzaam, boeiend boek met uitstekende karaktertekening en principiële probleemstelling.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ANNEMARIE HEEFT EEN PLAN,
door T. van der Roest-Kleinmeijer
Aantal blz. 126; prijs f 2,10 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: De oude schoenmaker Geurt komt in moeilijkheden,
omdat een modernere schoenmakerij zich in het dorp gevestigd heeft. Na een zorgelijke dag redt hij enkele kinderen, als
hij een paar schoenen bij de notaris moet brengen. Het hele
dorp komt in actie om voor Geurts oude dag te zorgen.
Conclusie: Dit boekje zullen de meisjes graag lezen. Het is
goed geschreven met een christelijke strekking in het verhaal.
Zeer bruikbaar voor onze Kerstuitdeling.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
BRAZILIAANSE EXPEDITIE, door H. Henszen Veenland
Aantal blz. 141; le druk; prijs f 2,50 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Twee afgestudeerde biologen en een camera-man
gaan voor wetenschappelijk onderzoek en filmopname voor
de t.v. op expeditie naar Brazilië. Ze varen van Belem de
Amazone en daarna de Rio Negro op en vanuit Manaos
dringen ze in het oerwoud door. Vele zijn hun ervaringen
met hun gids en dragers en met de inboorlingen, in flora en
fauna. Het gestelde doel der expeditie wordt niet volledig bereikt, doordat ze voor de rode mieren ijlings het vege lijf
moeten bergen, maar in elk geval leren de gids Pablo en de
drager Gustavo de les van de vergevende liefde verstaan.
Conclusie: Boeiend verhaal, dat en passant heel wat kennis
aanbrengt. In godsdienstig oogpunt vrij zwak, maar toch wel
met een goede strekking, gelijk uit de laatste zinsnede van de
korte inhoud boven blijkt.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN GEWOON MEISJE EN TOCH..., door Aart Romijn
Aantal blz. 142; 5e druk; prijs f 2,50 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Bertie maakt het op school niet zo best. Nadat ze een
keer gespijbeld heeft, besluit ze haar leven te beteren. Haar
volgende rapport is redelijk en nu mag ze in de vakantie bij
een oom en tante gaan logeren, die op een eenzame plek in
het bos wonen. Hier ontmoet ze Mien, een meisje dat als gevolg van een heupaandoening al jaren gelegen heeft. Ook
sluit ze vriendschap met een lerares, die door de klas veel geplaagd werd.
Strekking: Je hoeft geen heilig boontje te zijn om tegen een
bepaalde klassegeest in te gaan. Veel valt te leren van iemand die een zwaar lijden heeft te dragen en dit toch berustend en blijmoedig doet.
Conclusie: Voor onze meisjes valt uit dit boek wel iets te
leren.
Eindoordeel: aanbevolen.
ZIJN BROER, DE BOEKANIER, door H. te Merwe
Aantal blz. 157; le druk; prijs f 2,75 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Floor Maertens, een jeugdige, wat opvliegerige varensgezel, zeilt met „De Rode Leeuw" naar de West. In Havanna laat hij zich ronselen door boekaniers. Op een afgelegen eiland ontmoet hij zijn broer Wouter, die schipbreuk
heeft geleden en met een kameraad door boekaniers werd opgepikt. Stond Floor niet vast in z'n schoenen, Wouter, die
z'n kracht in het gebed zoekt en vindt, weigert, ondanks de
bedreigingen van de zeerovers, bij hen in dienst te gaan.
Samen besluiten de broers er van door te gaan, wat hun op
Cuba gelukt. Hier weten ze een schip te vinden, waarop ze
naar Holland terugkeren. Mede door de broederliefde van
Wouter en diens standvastige gehoorzaamheid aan het gebod
Gods kwam Floor tot de erkentenis dat hij verkeerd gedaan
had. Tenslotte bidt hij om vergeving.
Conclusie: Een avontuurlijk, ook wel spannend boek, dat
door grotere jongens graag gelezen zal worden. Hoewel de
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stijl niet uitmunt en de psychologische kant niet altijd even
sterk is, toch:
Eindoordeel: hartelijk aanbevolen.
RONDOM DE WESTERTOREN, door J. J. Frinsel
Aantal blz. 157; 4e druk; prijs f 2,20 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Het verhaal speelt in het hartje van Amsterdam in
de Jordaan. Drie jongens uit de Jordaan, die reeds vrienden
zijn, krijgen in Gerard een nieuwe vriend erbij. Het gezin,
waartoe Gerard behoort, is van christelijke huize en vanuit
Rotterdam gekomen. Tal van avonturen houden de aandacht
gespannen.
Strekking: Heel goed opvoedkundig boekje. Juiste omgang
van vrienden onder elkaar. Goed komt naar voren, dat elk
mens zondaar is en Christus nodig heeft, omdat bij Hem alleen
redding en vergeving is te vinden.
Conclusie: Bijzonder mooi boek. Zal graag gelzen worden
door jongens van 10-14 jaar. Alles wordt erg natuurlijk
voorgesteld.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DRIE BROMMERS ZOEKEN HET ZONNIGE ZUIDEN,
door A. v. d. Zwet
Aantal blz. 186; le druk; prijs f 1,50 pocket; jongensboek.
Inhoud: Drie vrienden gaan drie weken op de bromfiets naar
Frankrijk. Aan de Rivièra worden ze beroofd. Joop, de monteur met muzikale aanleg, weet door als fluitist op te treden,
de financiële situatie te redden en daarmee de hele vakantie
tot een succes te maken.
Strekking: Het boekje laat zien hoe het mogelijk is, dat drie
jongens uit een heel verschillend milieu toch goede vrienden
kunnen zijn. Godsdienstig vrij oppervlakkig.
Conclusie: Het verhaal doet erg onwaarschijnlijk aan. Het
loopt allemaal te goed af. Verder is het boekje niet bestemd
voor kinderen van de zondagsschool, maar meer voor jongens van de knapenvereniging. Daarom voor uitdeling op het
Kerstfeest van de zondagsschool niet aanbevolen.
WE ZIJN NIET BANG, door C. A. Meijer
Aantal blz. 188; le druk; prijs f 1,50; pocket; jongensboek.
Inhoud: Joris Adriaensz gaat ± 1600 met de vloot van Maha
en De Cordes naar Oost-Indië via de Straat Magelhaes, waar
ze een overwintering meemaken in de barre kou en tal van
avonturen beleven. Daarna varen ze door naar Ternate, waar
ze door de Portugezen worden gevangen genomen. Ze weten
te ontsnappen. Slechts enkelen van de vloot die is uitgevaren
komen in Holland terug.
Strekking: De waarde van goede kameraadschap in moeilijke
omstandigheden. Mees Sanders schaamt zich niet op de hem
eigen originele wijze in zeemanstaal zijn geloof te belijden.
De schrijver laat niet alleen de mooie, maar ook de donkere
kant zien van de tijd der O.I. Compagnie.
Conclusie: Van dit genre zijn er al vele verschenen. In z'n
soort is het niet slecht. Jongens zullen ongetwijfeld genieten
van de vele avonturen, die de schepelingen beleven. De stijl
is behoorlijk, evenals de verhaaltrant.
Eindoordeel: aanbevolen.
RASHIDA-RASHID, DOCHTER VAN PAKISTAN,
door Esma Kaik
Aantal blz. 188; le druk; prijs f 1,50 pocket; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 13-18 jaar.
Inhoud: Rashida woont in het noorden van Pakistan, op de
helling van het Himalayagebergte. Ze leert graag bij meester
Said, maar is een echte „jongen- in haar vrije tijd. Als haar
een huwelijk wordt opgedrongen, vlucht ze en komt als keukenjongen bij een rijke familie, die ze het leven redt uit opwindende gevaren. Ze verovert haar vrijheid en wil voor
dokter studeren.
Strekking: De lezer leert de tradities en verouderde gebruiken
kennen uit de mohammedaanse wereld van Pakistan en óók
iets over het Christendom, dat zo bescheiden en moeilijk ingang tracht te vinden in dit armelijke, achterlijke gebied.
Conclusie: Een spannend en boeiend verhaal over vreemde

onontwikkelde volken. Maar... voor onze kinderen op de
Z.S. niet geschikt om de beschrijving van huwelijkstoestanden, sluipmoorden e.d. De taal is soms niet zuiver.
Eindoordeel: niet aanbevolen voor Z.S.uitdeling.
DE BANGE HELDEN, door Ary Baardman
Aantal blz. 189; le druk; prijs f 1,50 pocket; jongensboek.
Inhoud: Vier jongens mogen de Doolhof in met hun opgekalefaterde botorboot. Leo, Henk, Dick en Eddy kunnen zwerven
door dit boeiende wereldje van de Biesbos. Het blijkt echter
dat de Doolhof niet alleen vakantiegangers trekt, doch ook
andere elementen. De jongens komen in botsing met een ongure dievenbende. Tal van schokkende gebeurtenissen vloeien
hieruit voort. Henk wordt hier bijna het slachtoffer van.
Strekking: Een ware held behoeft niet zonder vrees te zijn.
Alleen de domkop zal geen angst kennen. Daarom: bange
helden.
Conclusie: Een vlot geschreven avontuurlijk verhaal. Het zal
zeer zeker door de jongens met graagte gelezen worden. Voor
uitdeling op het Kerstfeest is het verhaal niet geschikt. Godsdienstig zwak. Voor ons doel:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
PASTORIE ZONDER OUDERS, door Gerda van Eysden
Aantal blz. 191; le druk; prijs f 1,50 pocket; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Ds. Perron jubileert, hem wordt met zijn vrouw een
reis naar Israël aangeboden. De kinderen, die alleen thuis blijven, slaan zich er goed doorheen en weten te bewerkstelli-

gen, dat de pastorie wordt opgeknapt, want breed hebben ze
het niet. Ook wordt een meisje met een kind in huis opgenomen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Deze pocket-uitgave bevat een nogal merkwaardig verhaal met de nodige onwaarschijnlijkheden. Het lijkt ook
niet zo erg passend om aan een predikanten-jubileum een receptie op zondag te verbinden. Het geheel voldoet niet en
daarom is dit boekje voor onze uitdeling op Kerstfeest ongeschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE VALCKENIERTJES, door Ina van Veen-van der Vlies
Aantal blz. 192; le druk; prijs f 1,50 pocket; meisjesboek.
Inhoud: Vader Valckenier is bouwkundig ingenieur. Moe is
van adel. Er zijn acht kinderen. Financiële zorgen zijn er niet.
De grotere kinderen bezoeken het gymnasium of de H.B.S.
Jan studeert in Delft. In het gezin heerst een harmonische,
christelijke sfeer. Natuurlijk zijn er de grotere en kleinere
zorgen van ieder van de leden van het gezin. Uitvoerig wordt
daarover verteld.
Strekking: Van adel zijn is niet belangrijk, zieleadel bezitten
is meer. Kinderen Gods zijn Koningskinderen. Een christelijke
opvoeding is kostelijk, maar onvoldoende. Door ervaring
weten een kind Gods te zijn is nodig.
Conclusie: Een kostelijk boekje van een schrijfster, die blijkbaar de kunst verstaat te schrijven voor oudere meisjes met
middelbare schoolopleiding. Voor onze Zondagsschoolkinderen niet geschikt, mede doordat het een pocket-uitgave is.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

Uitgaven van G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk
GEDROOGDE APPELTJES, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 15; 5e druk; prijs f 0,45 in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Grootmoeder vertelt haar kleindochtertje een waar
verhaal uit haar eigen jeugd. Als kind heeft ze van gedroogde appeltjes gesnoept, waardoor ze bijna uit het boek van de
Zondagsschool werd geschrapt. De oude meester heeft met
haar gebeden en haar vergeven.
Strekking: Het gaat in ons leven er om of onze namen zijn geschreven in het boek „ten leven". Het komt er dan niet op aan
of we deftig zijn of niet, maar op óns hárt.
Conclusie: Voor de kleinen een verhaal, dat hen zal aanspreken. Wie heeft als kind niet hetzelfde gedaan als grootmama? Bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Een
sympathiek boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET VERDRIET VAN ANNEMIEKE,
door Bastiaan Schaap
Aantal blz. 36; 2e druk; prijs f 0,75 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Annemieke gaat voor haar zieke moeder eieren halen
in het dorp. Als ze voorbij de boerderij van boer Bangers
loopt, springt de hond tegen haar op. Van schrik laat ze de
eieren vallen en loopt ze huilend naar huis, Boer Bangers
merkt er iets van en komt er al gauw achter wat er gebeurd
is. Hij maakt alles goed. Ze krijgt van de boer eieren en appels, ze mag er zelfs iedere week voor haar zieke moeder om
komen.
Conclusie: Voor de jongsten een aardig boekje om te lezen.
De moeilijkheid blijft echter om zo'n boekje voluit aan te bevelen voor een uitdeling op Kerstfeest, omdat er zo weinig
godsdienstige strekking in zit. En daar willen we toch nadruk
op blijven leggen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE GROTE VEENBRAND, door Anne de Vries
Aantal blz. 37; 6e druk; prijs f 1,05 gecartonneerd; jongensboek voor jongere kinderen.
Inhoud: Jan, de zoon van een turfsteker, is een waaghals. Bij
een veenbrand komt hij te dicht bij het vuur, maar hij weet

een schaap te redden. Hijzelf wordt gered, maar op 't nippertje.
Strekking: Godsdienstig. Jan denkt niet aan zichzelf, hij zet
zijn leven op het spel om een dier te redden. Christus stelde
Zijn leven voor de schapen.
Conclusie: Goed geschreven verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
VAN EEN KLEINE JONGEN EN EEN GROTE HOND,
door M. A. M. Renes-Bolingh
Aantal blz. 35; 2e druk; prijs f 1,05 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Bernardo is de grote St.-Bernardhond van de familie
Muller, maar hij is graag bij Fredi Blauger, het zoontje van
hun buren. Helaas leven de beide families in onmin en moet
er eerst levensgevaar voor Fredi dreigen, vóór ze zich met
elkaar verzoenen!
Strekking: Er is zo vaak ten onrechte en om kleinigheden
ruzie, die pas in het aangezicht van de dood vergeten wordt.
Gelukkig als het dan toch mag worden ingezien hoe dwaas
en zondig dat is.
Conclusie: Een vlot geschreven verhaal, waarin naast enkele
malen „Here" eenmaal „Heer" gebruikt wordt en hoewel er
even sprake was van een kerstboom halen, die toch weggebleven is door alles wat er gebeurde. Aanbevolen om na
enigszins omgewerkt te zijn, te vertellen met het Kerstfeest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET MOOISTE FEEST,
door Jeannette van Luipen-Bronwasser
Aantal blz. 44; 2e druk; prijs f 1,15 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Enkele jongens, die in een sanatorium verpleegd
worden, vormen een kleine gemeenschap. Ze gaan zich voorbereiden op het Kerstfeest. Rob, een jongen, die er later bijkomt, is jaloers en houdt zich afzijdig. Later gaat hij wel meedoen en vindt z'n plaats.
Strekking: Met geduld en vriendschap kan veel bereikt worden. Bitsheid en onvriendelijkheid kan slechts overwonnen
worden door liefde en vriendschap. Gebruik van heer en
kerstboom.
Conclusie: Een mooi gegeven en de inhoud is wel aardig.
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Het is echter nogal vlak en blijft vaak aan de moraal hangen
en daardoor blijft het wel onder de maat.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
RUBY EN HET KONIJN, door C. B. Blei-Strijbos
Aantal blz. 51; le druk; prijs f 1,25 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Hoewel Ruby, een eenzaam evacueetje uit Indonesië,
de eerste is om een konijn te kopen van Frans, een boerenjongen, verkoopt Frans het aan zijn vriendje Wout. Beiden
komen dan tot de ontdekking, dat ze Ruby verkeerd hebben
behandeld en maken het op 't Kerstfeest weer in orde.
Strekking: Een verkeerde daad moet ongedaan gemaakt worden.
Conclusie: Het boekje behoort tot het genere van: op het
Kerstfeest moet je, wat je verkeerd gedaan hebt, weer in orde
maken. Vrij gezocht is de manier waarop dit gebeurt. Niet
geschikt om op het Kerstfeest te geven!
Eindoordeel: niet aanbevolen.
ANNEKE EN ROOIE KEES, door K. Norel
Aantal blz. 51; 2e druk; prijs f 1,25 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Anneke verhuist van een dorp naar de stad, waar ze
op een flat komt te wonen. Hier woont Rooie Kees, een jongen uit een onkerkelijk gezin. Hij neemt het voor Anneke op.
Wat heeft Anneke er spijt van, als zij het bij de meisjes niet
voor Kees opgenomen heeft, die zij voor „rooie" uitgescholden hebben. Tussen deze twee komt het goed. Kees leert zo
de sfeer van een christelijk gezin kennen.
Conclusie: Een goed boekje, dat met spanning gelezen zal
worden. De evangeliserende strekking, die er onopgesmukt
in verwerkt is, maakt het te meer zeer goed bruikbaar voor
onze Kerstuitdeling.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
KARELTJE, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 47; 10e druk; prijs f 1,30 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Met een mand gaan Anneke en Mien van grootmoeder naar huis. Kareltje is er ook bij. Onderweg maken ze heel
wat mee. Een hond komt op hen af, de mand laten ze in de
steek en Kareltje is kwijt. Dan ontmoeten ze de boswachter,
die Kareltje vindt. Alles komt dan weer goed. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Van de Hulst kan mooi vertellen, daarom lezen de
kinderen graag deze boekjes. Jammer dat in dit boekje zo
weinig godsdienstige strekking zit, waardoor het moeilijk valt
het aan te hevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VAN BOP, BEP EN BRAMMETJE,
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 47; 16e druk; prijs f 1,30 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Ze hebben met zijn drieën aardbeien bij grootmoeder
gebracht. Zo onderweg maken ze heel wat mee. Het onweer
brengt hen bij het oude vrouwtje, waar ze de kruiwagen van
omgetrokken hebben. Gebruik van Heer.
Conclusie: Gezellig weet Van de Hulst voor de kleintjes te
vertellen. Jammer dat er niet meer godsdienstige strekking in
dit verhaaltje zit. Daarom kunnen we het voor onze Kerstuitdeling niet voluit aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
KLEINE ZWERVER door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 47; 4e druk; prijs f 1,30 gecartonneerd; jongensen meisjesboek, voor jonge kinderen.
Inhoud: Een hondje, mishandeld door zijn knorrige baas, ontsnapt en vindt een liefdevol tehuis bij Beppie. Als de oude
eigenaar het dier terugvindt, wil hij het weer meenemen.
Beppie's vader lost de zaak op door het hondje te kopen.
Het hondje zelf vertelt het verhaal.
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Strekking: Godsdienstig. Het gebed krijgt een belangrijke
plaats. Opvoedk. strekking komt beter tot z'n recht: Zorg
goed voor dieren.
Conclusie: Simpel gegeven, meesterlijk uitgewerkt. Het is niet
bepaald een kerstboekje, maar toch:
Eindoordeel: aanbevolen.
GROTE BERTUS EN KLEINE BERTUS,
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 48; 10e druk; prijs f 1,30 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Grote Bertus is een kleine boerenjongen, maar kleiner
is kleine Bertus, het eendje van Elly van de dokter. Grote
Bertus is stout geweest en de kleine niet minder; dat brengt
heel wat avonturen voor Elly en hem met zich mee.
Strekking: Wie ongehoorzaam is, moet ervoor gestraft worden, maar de Heere in de hemel wil altijd luisteren als we
Hem bidden. Je moet elkaar helpen in de nood. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Een boekje, dat de kleintjes graag zullen lezen of
horen voorlezen. Jammer is altijd weer het gebruik van ,Heer'.
Eindoordeel: aanbevolen.
BLIJF VAN DAT HERT AF, door C. B. Blei-Strijbos
Aantal blz. 59; le druk; prijs f 1,35 gecartonneerd; jongensen meisjesboek, voor jonge kinderen.
Inhoud: Ton en Tineke, kinderen van een boswachter, vinden
een jong hert. Ze verklappen hun geheim aan Hein, de slagersjongen. Hein neemt het beestje mee. Op aandrang van
z'n baas brengt hij het terug naar de boswachter.
Strekking: Godsdienstig: Wij mogen de goede schepping van
God niet moedwillig stuk maken. Opvoedkundig: Heb liefde
voor het geschapene, bescherm de dieren. Wees eerlijk.
Conclusie: Goed verteld. Stelen en liegen zijn zonden. Jammer, dat niet gezegd wordt, dat na schuld belijden, vergeving
bij God te vinden is.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
NIENKE, WAT DOE JE VOOR EEN ANDER?,
door Dieuwke Winsemius
Aantal blz. 60; prijs f 1,35 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Er wordt heel veel voor Nienke gedaan; ze krijgt
wat haar hart begeert, maar het geeft haar geen voldoening.
Als er op school verteld wordt van een meisje, dat rond het
Kerstfeest veel voor anderen betekende, zoekt Nienke naar
wegen om ook zoiets te mogen doen.
Strekking: De strekking van het verhaal ligt in de titel; al
wordt het antwoord in dit boekje tegelijk gegeven, het laat
ons duidelijk meeleven in Nienkes strijd en oplossing ervan.
Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Al wordt duidelijk opgemerkt, dat het niet om de
kerstboom gaan mag, er wordt toch zoveel — en eigenlijk
onnodig — aandacht aan besteed, dat de kerstboom in feite
in het centrum staat.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
AALTJE ZOEKT DE HERDERS, door K. Norel
Aantal blz. 77; 3e druk; prijs f 1,50 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Wim en Aaltje varen met hun ouders op een kustvaarder door de Middellandse Zee naar het oosterse stadje
Sf ax in Noord-Afrika. Ze zien veel dingen, die ze uit de bijbel
kennen. Op de vooravond van Kerstmis gaat Aaltje alleen op
zoek naar de herders en verdwaalt. Na lang zoeken vindt men
haar terug. Gebruik van Heer.
Strekking: Opvoedkundige strekking: Kennis van het oosterse
leven. Godsd. strekking: Wie op God vertrouwt is wel bewaard.
Conclusie: Goed geschreven. Het gezinsleven is werkelijk
christelijk. Vreemd is, dat alle opvarenden Psalm 42: 1 zo
goed kennen van vroeger... in de nieuwe berijming!
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Een onmisbare gids door jeugdboekenland
is de catalogus van Uitgeverij G. F. Callenbach N.V., die U helpen wil bij de
moeilijke taak prettige, boeiende, verantwoorde lectuur te kiezen voor school,
zondagsschool, gezin of club. Aan inhoud en uitvoering van onze boeken en
boekjes is de grootst mogelijke zorg besteed. In nog ruimere mate dan voorheen het geval was, is tegemoet gekomen aan de belangstelling voor vreemde
landen en volkeren, die zich tegenwoordig al vroeg bij de jeugd openbaart.

VOOR EEN BIJZONDER BESCHEIDEN PRIJSJE
BIEDEN WIJ DE JEUGD WERKELIJK IETS GOEDS.
Keuze uit 157 titels, prijs vanaf f 0,40. De meest geschikte boeken voor de
Kerstfeestviering.
De catalogus wordt U op aanvraag
gaarne omgaand toegezonden.

FLEVO JEUGD-POCKETS
Pittige boeken voor jongeren

ƒ 1,75

Alweer grotere keuze door toevoeging van vier nieuwe titels:
Barbara Bartos-Htippner: Dochters van het eiland, voor meisjes van 15-49 j.
Het sobere leven van de bewoners der ar-tier-eilanden op aantrekkelijke wijze beschreven.
Marianne Hassebrauk: Als het hart spreekt, voor meisjes van 15-49 jaar.
Jonge meisjes maken kennis met de arbeid in kinderdorpen en vinden daar
ten slotte hun levenstaak.
Jeannette van Luipen-Bronwasser: De eeuwigdurende melodie. Voor meisjes
van 13-46 jaar. Alwéér naar Katwijk in de vakantie, dat lijkt Lonneke
niet erg. Maar wat ontstaan er een prettige contacten!
Hans-Eric Hellberg: Terug naar Ierland, voor jongens en meisjes van 9-12 j.
Een verlaten schuur wordt een fijn clubhuis. Door gezamenlijke krachtsinspanning worden de clubleden er eigenaar van.

DE DAG VAN BETHLEHEM
Een prachtig uitgevoerde nieuwe bundel Kerstvertellingen en gedichten onder redactie van P. J. Risseeuw, Jacoba M. Vreugdenhil en N. Warner. De
bijdragen zijn van tal van bekende christelijke auteurs. Er is veel variatie in
sfeer en verhaaltrant. Ieder vindt er zeker iets van zijn gading in.
Met 14 tekeningen en suggestief omslag van de hand van Bert Bouman. Omvang 152 blz.
Gebonden f 8,90
Levering ook door tussenkomst van de boekhandel.

UITGEVERIJ G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK
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DE WINNAAR, door Betty van der Plaats
Aantal blz. 77; prijs f 1,50 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Wie zou de tekenwedstrijd van de Haagse scholen
winnen? René maakt een goede kans, maar Arend vindt, dat
hij er meer recht op heeft. Dat geeft nare verwikkelingen,
maar, al blijkt dat Arend er niets door leert, René gedraagt
er zich als een echte winnaar in.
Strekking: Jaloersheid is geen mooie eigenschap. Wie er op
los slaat, is nog niet altijd een held en wie zich bang en onzeker voelt, is nog niet altijd laf.
Conclusie: Een spannende geschiedenis met enkele goede
hoogtepunten. De lijn van menselijke vrees naar die van vertrouwen op Gods zorg wordt als een persoonlijke geloofsstrijd getekend.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET EZELTJE VAN MATTHIAS,
door Dieuwke Winsemius
Aantal blz. 78; le druk; prijs f 1,50 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Mark de Korte gaat met de fiets naar school. Matthias, de zoon van een Israëlische gids, doet dat op een ezel.
Mark gaat met z'n ouders een reis maken naar Israël, hij logeert een paar, dagen bij Matthias. Hij is verzot op de ezel,
die hij beter verzorgt dan Matthias. Terug in Nederland
wordt de fiets verruild voor de ezel.
Strekking: Godsd. strekking: Algemeen christelijk. Opvoedk.:
liefde voor dieren, vriendschap tussen mensen van verschillende nationaliteit, kennis van andere landen.
Conclusie: Goed geschreven, maar wel wat onwaarschijnlijk.
Het probleem Kerk-Israël wordt wel gesteld, maar komt niet
tot uitdrukking.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DODO, door Ruth Flensburg
Aantal blz. 78; le druk; prijs f 1,55 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Dodo, een klein negerjongetje, wil graag veel geld
verdienen. Hem wordt verteld, dat je dan eerst naar school
moet, maar daar heeft hij geen geschikte kleren voor. Een
vriendje van hem gaat al naar de zendingsschool. Een broer
van dat vriendje komt met de politie in aanraking wegens
diefstal. Het gestolene vindt Dodo, die later bij een benzinepomp gaat werken. Bij de politie brengt hij het terug. Zijn
beloning bestaat uit een geruite broek en een wit hemd, zodat hij nu ook naar school kan. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boekje is uit het Duits vertaald. Het laat zich
heel vlot lezen, er zit spanning in. Hinderlijk is het veelvuldige gebruik van de lieve Heer: Veel strekking zit er echter
niet in. Aan een geschikt zendingsboekje stellen we toch wel
andere eisen, daarom is het niet zo erg bruikbaar voor de
uitdeling op het Kerstfeest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
MET ALVA'S BRIL NAAR DE T.V., door Wim Wijnands
Aantal blz. 75; le druk; prijs f 1,55 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Teun, Simon en Jaap krijgen een nieuwe schoolkameraad, die ongedacht hun vriend wordt. Samen schrijven
ze een t.v.spel, dat voor de school-t.v. uitgezonden wordt. Ze
behalen echter niet de eerste prijs, zoals ze gehoopt hadden,
maar de tweede.
Strekking: We moeten niet te veel op onze eerste gedachten
doorborduren en het is fijn, als we een goed verliezer kunnen
zijn, want ons devies zij: „Hebt uw naaste lief als uzelf."
Conclusie: Hoewel er even sprake is van een kerkdienst,
wordt het boekje beheerst door het t.v.spel als een nieuw
motief om te schrijven.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
ONSCHULDIG VERDACHT, door Co v. d. Steen-Pijpers
Aantal blz. 91; le druk; prijs f 1,65 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Drie vrienden worden verdacht geld uit een kerk te
hebben weggenomen. Ze hebben zelf een vermoeden, wie het

162

gedaan kan hebben en gaan op eigen houtje de dief opsporen.
Het is een gevaarlijke bezigheid, maar met hulp van de politie
lukt het en zijn zij van de verdenking vrij.
Strekking: Het is niet eenvoudig als de schijn tegen ons is,
het tegendeel te bewijzen. De vrienden kiezen de van menselijke zijde bezien, vanzelfsprekende weg, zelf voor eigen onschuld te strijden. Dit is niet zonder gevaren.
Conclusie: Een wel boeiend jongensboek, hoewel het peil der
discussies wel erg grote-jongensachtig is. Soms geforceerd
geestig. Geestelijk weinig diepgang!
Eindoordeel: aanbevolen.
PEPI, HET BERGINDIAANTJE, door Tjits Veenstra
Aantal blz. 93; le druk; prijs f 1,70 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Pepi, een Indiaans jongetje, woont met z'n moeder in
een armoedige hut. Overdag, als moeder weg is naar haar
werk, wordt Pepi vaak geplaagd door grotere buurjongens.
Zij nemen het geld van hem af, dat hij van rijke Amerikaanse
toeristen krijgt, die naar het Andesgebergte komen. Alles komt
echter goed, als een van de buurjongens een ongeluk krijgt en
in het ziekenhuis terecht komt. Pepi krijgt z'n geld terug, krijgt
nieuwe kleren en mag naar de zendingsschool bij Pappa
Kukjo.
Strekking: Godsdienstige strekking matig. Zielkundig goed.
Illustraties goed.
Conclusie: Een aardig geschreven boekje, dat echt wel gelezen
zal worden, vooral door jongens zo tussen 9 en 11 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE KRUISVLAG GEPLANT, door K. Norel
Aantal blz. 93; le druk; prijs f 1,70 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Bonifacius komt in de buurt van Katwijk. Dit boeit
Wolfert, een ongelukkige jongen, die niet goed lopen kan.
Hij gaat mee met deze mannen, die het Evangelie verkondigen in streken, waar de Naam van de Heere Jezus onbekend
is. Zelf komt hij tot geloofs-overgave en wordt zo een medewerker van Bonifacius. Ze trekken Friesland in, waar Bonifacius gedood wordt. Wulfert brengt er het leven af en weet,
door anderen geholpen, weer thuis te komen.
Conclusie: Norel weet heel boeiend te schrijven. Fijn dat hij
het werk van Bonifacius tot onderwerp van zijn verhaal gemaakt heeft. Ook dit heeft met de zending te maken. Dit
boekje zal graag gelezen worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARLIESKE DOET AAN WINTERSPORT,
door Max de Lange-Praamsma
Aantal blz. 107; le druk; prijs f 1,70 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Marlieske zit op school als het gaat sneeuwen, dit is
het begin van een echte Hollandse winter. Al spoedig is er
ijs en kunnen de kinderen volop genieten van het schaatsen.
Marlieske en haar vriendinnetje maken een grote tocht, die
avontuurlijk eindigt.
Strekking: Een met opzet verwerkte strekking is in dit boekje
niet te vinden; het gezinsleven met zijn ups en downs, met zijn
geven en nemen wordt getekend. Marlieske heeft daarin haar
eigen maar ook gewone plaats.
Conclusie: Een eenvoudig, aardig meisjesboek, dat de meisjes
wel zal boeien. Geweldige dingen komen niet aan de orde,
maar in zijn geheel leest het wel vlot.
Eindoordeel: aanbevolen.
MARLIESKE BELEEFT EEN AVONTUUR,
door Max de Lange-Praamsma
Aantal blz. 67; 2e druk; prijs f 1,70 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Na het logeren bij oma en opa wordt Marlieske door
Oom Bert naar huis gebracht. De auto blijft onderweg steken,
waardoor Marlieske een nacht onderweg moet bivakkeren.
Daar ontmoet zij een nieuw vriendinnetje, Gerrie.
Strekking: Onze berekeningen falen veelal, waardoor onze
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wegen anders lopen dan we dachten. Zo komt Marlieske in
aanraking met Gerrie, die nog nooit leerde bidden. Zo komt
Gerrie in aanraking met het Evangelie. Marlieske schaamt
zich niet van de Heere te spreken.
Conclusie: Een vriendelijk meisjesboek, dat zonder schokkende dingen de aandacht van onze meisjes zal vragen.
Eindoordeel: aanbevolen.
EGGERT BEGRIJPT HET, door Aart Grimme
Aantal blz. 124; 2e druk; prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal uit de 14e eeuw. Eggert, de zoon van
Lambert, beleeft spannende avonturen in bos en moeras. Hij
he)pt, na vee) innerlijke strijd, tenslotte Gerlach, de zoon van
de grote stroper Wolfert.
Strekking: Goede christelijke strekking, tevens zielkundig.
Na veel innerlijke strijd weet Lambert, dat de Heere Jezus
ons de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan heeft verteld om deze toe te passen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed en spannend historisch verhaal, le deel
van de trilogie: In de bannerij van Bronckhorst. Zal zeker
boeien en uitstekend geschikt voor de oudere jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
STORM OVER BRONCKHORST, door Aart Grimme
Aantal blz. 125; 2e druk; prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In de tijd der Hoeken en Kabeljauwen woedt in Gelderland de strijd tussen Heeckeren en Bronckhorsten. Het
kasteel Bronckhorst wordt belegerd. Omliggende hoeven gaan
in vlammen op. Eggert en Gerlach strijden dapper mee en
weten hulp te halen. De jongens ontmaskeren een spion, ze
nemen hem zelfs gevangen, maar schenken hem genade. Dat
geeft vrede.
Strekking: Opvoedkundig: kennis van de vaderlandse geschiedenis. Godsdienstig: het is opdracht van God om vijanden lief te hebben.
Conclusie: Een spannend boek, goed en toch niet ruw geschreven. Godsdienstige strekking positief.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PANOKKO EN DE WITTE MENSEN,
door Anne de Vries
Aantal blz. 126; 3e druk; prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In dit deel van Kinderen van 't oerwoud maken wij
kennis met Panokko en zijn twee vrienden, die vanuit hun
dorp in het oerwoud van Suriname door een zendeling naar
de stad worden gebracht. Daar kunnen de Indiaantjes niet
aarden. Veel hebben zij geleerd als zij terugkeren naar het
oerwoud.
Strekking: Het boekje leert ons veel omtrent de leefwijze van
de Indianen en Bosnegers in het Surinaamse oerwoud; op een
heel prettige wijze horen we ook iets van het zendingswerk
daar.
Conclusie: Een heel goed geschreven verhaal, dat de jongens
van 10-12 jaar zeker zal boeien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
LARS OP GROENLAND, door Kirsten Bang
(vertaald door Klaas van der Geest)
Aantal blz. 139; le druk; prijs f 2,35 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Lars wordt grootgebracht bij zijn grootmoeder, die
hem een reis naar Groenland beloven vanuit Denemarken, alp
hij voor zijn eindexamen slaagt. Op reis valt hij over boord,
maar wordt door Eskimo's opgepikt. Hij brengt enkele maanden hier door en beleeft vele avonturen. Een helicopter haalt
hem op en brengt hem weer veilig bij zijn grootmoeder. Wat
een vreugdevol weerzien! Gebruik van Heer.
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Conclusie: Wel een heel ander soort boekje om wat het beschrijft dan we in doorsnee gewend zijn. De grote jongens
zullen het wel graag lezen en ook geboeid lezen. Van het
godsdienstig leven onder de Eskimo's wordt ook het een en
ander verteld.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
WILLEM WIJCHERTS, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 140; 14e druk; prijs f 2,35 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Willem Wij cherts, een Alkmaarse jongen, loopt in
zijn stad gevaar door de Spanjaarden. Hij weet te vluchten
en sluit zich bij de Geuzen aan in de strijd tegen de Spanjaarden. Hij beleeft bange avonturen, maar ook diep ontroerende momenten.
Strekking: In dit boek wordt de strijd getekend van de aanhangers van de „nieuwe" leer tegen de Roomse overheersing.
Conclusie: Dit bekende boek verdient bekend te blijven, ook
onder de jeugd van nu. Niet om bepaalde haatgevoelens op
te wekken, maar om de zaken te stellen zoals ze zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE DUISTERNIS IN, door Anne de Vries
Aantal blz. 158; lle druk; prijs f 2,90 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Dit boek vormt samen met nog drie delen de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, getiteld: „Reis door de
nacht". Deze geschiedenis is verteld aan de hand van de ervaringen van een bepaalde familie, zodat we geen nauwkeurig
verslag van alle gebeurtenissen krijgen, maar slechts een fragmentarisch beeld. Dit eerste deel vermeldt de meidagen van
1940. We worden geconfronteerd met de wreedheid van de
oorlog en telkens weerkerende persoonlijke beslissingen.
Conclusie: Omdat dit boek ons zo laat meeleven met wat
voor onze kinderen al zo ver verleden tijd is en dat op een
goede wijze gebeurt, is dit boek van harte aan te bevelen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE STORM STEEKT OP, door Anne de Vries
Aantal blz. 154; 10e druk; prijs f 2,90 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Het tweede deel van de serie van vier over de familie
De Boer in oorlogstijd handelt in het bijzonder over de deelname aan het verzet door de gehele familie, met name hulp
aan geallieerde vliegers en onderduikers.
Strekking: Deze serie is in het bijzonder geschreven voor
jongens en meisjes van 13/14 tot 16 jaar, opdat zij een indruk zullen krijgen van het optreden van de Duitse bezetter
en van het door ons volk gepleegde verzet. Godsdienstige
strekking matig.
Conclusie: Hoewel niet bepaald geschreven voor 11-42jarigen, zullen de oudsten van de Zondagsschool deze boeken
graag lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE NIEUWE DAG, door Anne de Vries
Aantal blz. 157; 7e druk; prijs f 2,90 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Jan de Boer, opnieuw uit Duitse gevangenschap verlost, weet Drente te bereiken en komt in een verzetsgroep.
Deze groep verricht sabotage-akties. De bevrijding komt en
daarmee ook de terugkeer van Jans vader.
Strekking: De strijd tegen de bezetter is niet alleen geoorloofd,
maar door God gewild. Hij zorgt, ook in de nood. Opvoedk.:
trouw en vriendschap zijn hoge beginselen.
Conclusie: Het 4e deel van de „Reis door de Nacht" is
boeiend en in uitstekende stijl geschreven. Een stuk levende
Vad. Gesch. Algemeen chr. strekking (niet al te diep).
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Afscheid van de oudste
leerlingen
Dit punt heb ik niet genoemd in mijn artikeltje
over de Kerstfeestviering met de kinderen van de
Zondagsschool. Niet omdat dit geen belangrijk
onderdeel zou zijn en daarom de vermelding practisch niet waard, integendeel, juist omdat ik het zo
belangrijk vind, wil ik er graag in een apart stukje
enige aandacht aan schenken. Laat men op het
Kerstfeest aandacht besteden aan het weggaan
van de oudste jongens en meisjes. Men kan dit ook
in een aparte samenkomst doen. Daar is zelfs zeer
veel voor te zeggen. De oudste leerlingen kan men
na het Kerstfeest nog eens bij elkaar brengen met
hun ouders er bij en vanzelf allen, die betrokken
zijn bij het Zondagsschoolwerk. Dan kan men
daarbij de Kerkeraad uitnodigen en degenen, die
leiding geven op een of andere manier aan het verenigingswerk onder de jongeren.
In elk geval zou ik zeker op de Kerstfeestviering
zelf er ook de nodige aandacht aan schenken en
deze kinderen niet zo maar weg laten gaan. Laat
iemand een toespraak houden. Maar dan graag
een toespraak afgestemd op het kind. Niet een
preekje over allerlei zaken op een toon en in een
woordkeus, die de kinderen weinig zal zeggen.
Spreek deze kinderen kinderlijk toe, ernstig, hartelijk, van uit de Bijbel. Geef hun mee wat de
Heere Jezus voor ons mensen betekent, dus ook
voor de kinderen en wat Hij van ons vraagt, ook
van jonge mensen vraagt.
Daarbij zou ik zeker de kinderen, die de Zondagsschool verlaten, iets meegeven als herinnering aan hun op de Zondagsschool geweest zijn.
Een mooi geschenk zal telkens opnieuw zijn een
passend Bijbeltje of een mooi Psalmboekje, dat ze
later goed gebruiken kunnen, dus ook voorzien
van de belijdenisgeschriften en de formulieren.
Laat het zo voor de kinderen en voor de ouders
van deze jongens en meisjes een bijzonder gebeuren zijn.
Vr.
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Ze zijn er weer, de nieuwe roosters! Gelukkig
dat we nu niet zo behoeven te tobben als een paar
jaar geleden. De drukker heeft er voor gezorgd,
dat we op tijd kunnen beginnen met de verzending
er van. Daarom is het van betekenis, dat ge er
niet te lang mee wacht om uw bestelling op te geven aan het bureau te Bergambacht. Daar is het
inzonderheid de laatste maanden een drukte van
belang om aan alle aanvragen tijdig te voldoen.
Wie tot het laatste wacht met het opgeven van
het aantal roosters, dat men in eerste aanleg meent
nodig te hebben, maakt het ons personeel op het
Bondsbureau nodeloos moeilijk. Daarom een

Door de stijgende kosten ziet het bestuur
zich genoodzaakt de contributie van de
Zondagsscholenbond zowel voor de Zondagsscholen als voor de leiders(sters) te
verhogen.
Leiders(sters) voorheen f 2,50, nu f
Aangesloten Z.S. voorheen f 4,—. nu f
vriendelijk verzoek tijdig uw bestelling naar Bergambacht te verzenden van de eerste bestellingen.
Het bedrijf, dat altijd goed van werk voorzien is,
is nu zeker weer in volle gang.
Wees vooral duidelijk in de vermelding welke
soort roosters u nodig hebt. De C-rooster is voor
de kleinsten tot 6 jaar. Van 6-8 jaar gebruikt men
de B-rooster, terwijl de A-rooster bestemd is voor
de oudste Zondagsschoolkinderen.
U zult wel niet anders verwacht hebben, maar
ook wij hebben de prijs van de rooster moeten verhogen, omdat de drukker een hoger bedrag in rekening brengt voor de kosten, die aan de vervaardiging van de rooster verbonden zijn.
Vr.

Boekbeoordeling
Uitgaven van G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk
VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN GROTE KLOK,
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 32; 12e druk; prijs f 0,65 in slappe omslag; jon,
gens- en meisjesboek.
Inhoud: Rie — vijf jaar — en' Jaapje — drie jaar — zijn kin,
deren uit het kostershuisje, dat tegen de kerk staat aangebouwd. Jaapje wordt heel ernstig ziek. De ouders bidden de
Heere om zijn behoud. Kleine Rie bidt ook, maar God zal
haar zwakke stemmetje vanuit de bedstee niet kunnen horen.
Dan droomt ze, dat ze in de toren klimt om aan de grote klok
te vragen of die met zijn zware stem wil bidden om Jaapjes
beterschap. De gebeden worden verhoord: de koorts wijkt.
Strekking: God verhoort het gebed, dat in de nood tot Hem
wordt opgezonden.
Conclusie: Boekje voor de kleintjes van wijlen Van de Hulst,
d.w.z. dat de toon meesterlijk getroffen is. Evenwel vind ik
het persoonlijk in godsdienstig opzicht — gelijk vaker bij deze
verteller-bij-uitnemendheid — te vlak (zie bijv. blz. 30). Met
deze restrictie:
Eindoordeel: aanbevolen.
WILHELMUS, door W. G. van de Hulst Jr.
Aantal blz. 44; 4e druk; prijs f 1,30 gebonden; jongens- en
meisjesboek, 6-9 jaar (Cirkelserie).
Inhoud: Karel en Jaap van de dominee laten bij ongeluk een
wit konijn ontsnappen uit de cabine van baas Bot. Diens zieke
dochtertje is erg bedroefd, als ze het haar beloofde konijn
„Wilhelmus" niet krijgt. De jongens brengen een drankje bij
Bot, maar durven niet vertellen, dat zij het konijn lieten ontsnappen. De dokter pakt het konijn. De volgende morgen
brengen de jongens het beest in een oude hoedendoos terug
en zetten het vóór de keukendeur. Baas Bot brengt 's avonds
appels voor de bovenstbeste jongens, die dan moeder alles
vertellen. De volgende morgen brengen ze alles weer in orde
bij Bot.
Strekking: Wees oprecht en openhartig en maak goed, wat je
bedorven hebt.
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Conclusie: Een leuk eenvoudig en toch spannend verhaaltje
met een goede strekking: zondebesef (echt kinderlijk) berouw, schuldbelijden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
TIPPELTJE, door Willem G. v. d. Hulst Jr.
Aantal blz. 43; 6e druk; prijs f 1,30 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Kees en Anneke, schipperskinderen, hebben van oom
Jannus een hondje gekregen, dat mee vaart. Ze noemen het
„Tippeltje". Als de schuit gelost wordt, doen ze het hondje in
moeders waston, die op de wal staat. Grote jongens duwen de
ton bij hun spel in 't water en de ton met het hondje dobbert
weg. Het diertje beleeft avonturen, komt tenslotte bij oom
Jannus terecht en deze zorgt, dat de kinderen hun hondje terug
krij gen.
Strekking: Heb je een hondje als „vriendje" dan moet je er
ook voor zorgen. Alle verdriet mag aan de Heere worden
voorgelegd.
Conclusie: Vlot verteld verhaaltje, dat er bij de kinderen wel
„in" wil. 't Godsdienstig element is vrij zwak. Telkens de
algemene uitdrukking: „de lieve Heer". Daarom voor onze
Zondagsscholen
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE GROTE VERRASSING,
door C. Th. Jongejan-de Groot
Aantal blz. 107; le druk; prijs f 1,90 gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Annebee en Constant Ordelman groeien op in een
modern gezin. Moeder werkt op een kantoor, de kinderen
gaan op een neutrale school. Vroeger ging mevrouw naar de
Zondagsschool, later gaat het gezin alleen met Kerstmis naar
de kerk. De kinderen vinden vriendjes in Clazientje en Wim
Wiltink. Ze gaan op een Chr. Schippersschool. In de vakantie
mogen ze alle vier logeren bij de grootouders van Clazientje.
Daar leert Armebee bidden en opa leest elke dag uit de kinderbijbel. Bij het afscheid krijgen Annebee en Constant de
kinderbijbel mee. De grote verrassing komt als de kinderen
horen, dat er een baby zal komen. Daarom blijft mevrouw
Ordelman ook thuis.
Strekking: Opa en oma Wiltink zijn vrome mensen, die getuigen van Jezus. Evangelische strekking. Ook de Ordelmans
wordt niet opdringerig, maar duidelijk de liefde van Christus
getoond.
Conclusie: De nadelen van het moderne huiselijke leven worden duidelijk. Daartegenover de rust van het weten dat God
regeert. Christus werd arm om ons rijk te maken.
Eindoordeel: aanbevolen.

Uitgaven van N.V. W. D. Meinema te Delft
ZIJN BROER VOORIN! door P. den Hollander
Aantal blz. 61; le druk; prijs f 1,35 gecartonneerd; jongensboek, leeftijd 6,-9 jaar.
Inhoud: Machiel van 9 jaar vergeet steeds z'n broertje van 6.
Als ze samen met de tram naar tante Ans gaan, stapt Machiel
eerst in en de tram rijdt weg, vóór Roland kan instappen. Dat
geeft allerlei verwikkelingen, zelfs de politie komt er aan te
pas. Gelukkig komt alles weer terecht en leert Machiel strijden tegen zijn zelfzucht.
Strekking: Leer vechten tegen verkeerde karaktereigenschappen en doe dat biddend.
Conclusie: Een vlot verteld kinderlijk boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
NOORTJE OPENT DE RIJ, door H. te Merwe
Aantal blz. 191; le druk; prijs f 1,50 pocket; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Mijnheer Woldman had een winkel, waar souvenirs
verkocht werden. Hij verkocht ook wel etsen en tekeningen,
gemaakt door een jonge kunstenaar. Het gezin bestond uit
vader en moeder, de dochters Hannie, Noortje, Gerda, Marjolein en een zoon Herman. Noortje deed de huishouding en
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hielp wel in de winkel, want moeder was niet zo sterk. Het
was een aardig en gezellig gezin. Peter van Heeswijk, de jonge kunstenaar, kwam gedurig over huis. Tenslotte werd
Noortje de uitverkorene, met wie hij zich verloofde.
Strekking: Een pocket met veel wederwaardigheden. Een
gezin, waarin gebeden werd en Gods Woord gelezen.
Conclusie: Een pocket vol afwisseling, bestemd voor oudere
jongens en meisjes. Evenwel niet geschikt voor onze Zondagsschoolkinderen. Daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
MIEKE, door Liesbeth Lems
Aantal blz. 191; le druk; prijs f 1,50 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Voor het eindexamen van de huishoudschool moet
Mieke van Loon een mantelpakje maken. Het wordt het
mooiste van de klas en mag op de tentoonstelling liggen. Ze
wil het echter met Pasen dragen, haalt het stiekem weg uit de
school. Daarbij krijgt ze een ongeluk en komt in het ziekenhuis terecht. Gelukkig komt alles nog weer goed. In deze tijd
heeft ze ook een vriendje leren kennen, Paul van 't Hof. Een
zware slag is het voor Mieke en Carla, als hun vriendinnetje
Margreet in het ziekenhuis sterft.
Strekking: Een vlotte meisjesroman, waarin Mieke van het
begin tot het eind de hoofdrol speelt.
Conclusie: Een pittig meisjesboek, maar helaas voor oudere
meisjes. Daarom niet geschikt om op het Kerstfeest uit te
delen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

cran de teeótaiel
L. Janse: Sikko de woonwagenjongen. Uitgave
van den Tol te Dordrecht.
Het woonwagen-volkje verleent nog wel eens stof voor
boekjes, die bedoeld zijn als Kerst-lektuur voor onze kinderen. Sikko heeft het in de wagen niet best met een vader, die
drinkt en een tweede moederen, die de kinderen aanzet tot
stelen. Hij krijgt ergens een Bijbeltje, waar hij in leest, hij bezoekt zelfs een kerkdienst, waar hij niet al te best ontvangen
wordt. Ze moeten weg in verband met diefstal, zwerven
rond, komen bij een ander gezelschap, dat geen goede invloed op zijn vader heeft. Vader sterft na een vechtpartij,
Sikko ontmoet nog een keer de vrouw, waar hij het Bijbeltje
van heeft ontvangen, waar hij een heel gesprek mee heeft.
Juist die gesprekken lijken mij wel iets te ouwelijk voor de
kinderen. Allerlei voor grotere mensen bekende uitdrukkingen
zullen de kinderen niet zo gemakkelijk begrijpen. De strekking
is goed, maar iets kinderlijker van toon zou, dunkt mij, geen
kwaad kunnen.
Jac. Overeem: De oude klompenmaker. Uitgave
Den Hertog te Utrecht.
Overeem, die meer geschreven heeft, vertelt in dit boekje
van een oude klompenmaker, die ook bij de kinderen geliefd
is. Het is een Godvrezende man, die vrijmoedigheid heeft om
van de Heere Jezus en van zijn geloof te getuigen. De bedoeling van de schrijver is goed om de „geestelijke dingen"
ook dicht bij de kinderen te brengen. De moeilijkheid is echter
om dit voor kinderen zo te doen, dat het in hun gedachtenen gevoelswereld past. Het komt mij voor, dat het soms boven
het begrip van kinderen uitgaat en meer geschikt is voor
ouderen. Het is een eenvoudig verhaal met een goede strekking.
Anne de Vries: Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis, deel I, het Oude Testament.
Uitgave Kok te Kampen.
In het fabruari-nummer van ons blad heb ik het Nieuwe
Testament aangekondigd. Ik behoef niet te herhalen, wat ik
toen geschreven heb. Een mooie uitgave is het, waar leiders
en leidsters in ons Zondagsschoolwerk veel aan zullen hebben.

N. Baas: Veel heil en zegen. Uitgave van J. N.
Voorhoeve, Den Haag.
Een boekje met korte stukjes van de bekende evangelist
Baas. Hij heeft zo zijn eigen manier van zeggen, als hij in dit
boekje met ons mensen praat. Want hij bedoelt een gesprek
met ons te hebben, waarin hij belangrijke opmerkingen maakt,
die van nut kunnen zijn voor onderweg in ieder „nieuw jaar".
J. de Boer: Het Koningsvolk. Uitgave van Voorhoeve, Den Haag.
Urk heeft altijd zijn eigen bekoring gehad. Ze hebben daar
hun eigen leven geleefd. Dit boek vertelt er iets van, terwijl
er een liefdesdrama, als ik dit grote woord gebruiken mag
voor wat de schrijver vertelt, doorheen geweven wordt. Het
is gezellige lectuur.
De dag van Bethlehem. Uitg. Callenbach te
Nijkerk.
Onder redactie van P. J. Risseeuw, Jacoba M. Vreugdenhil
en N. Warner is een bundel Kerstvertellingen en gedichten
verschenen. Het kwam te laat binnen om er nog een recensie
van klaar te maken, daarom volsta ik met de aankondiging,
opdat dit nog opgenomen kan worden in ons blad. Wie een
verhaal zoekt om te vertellen op Kerstfeest, neme vooral ook
kennis van deze mooi uitgegeven bundel.

opGaniSatleneciws
Verslag jubileum-samenkomst te Papendrecht
Op 20 oktober 's avonds half 8 kwam de Zondagsschoolvereniging „Obadja" te Papendrecht bijeen om het feest te
herdenken, dat 2 leden van het personeel 40 jaar aan de Z.S.
waren verbonden. De heer H. v. d. Leer was 40 jaar hulp
geweest van de leiders(sters) en de heer P. Bezemer was 40
jaar leider van de Z.S. geweest.
Voor dit jubileum waren alleen uitgenodigd afgevaardigden van de kerkeraad en van de plaatselijke kerkelijke verenigingen. Namens het Hoofdbestuur van de Z.S.Bond was
aanwezig de heer A. P. Oosthoek van Bergambacht.
De voorzitter opende om 7.45 uur de vergadering met te
laten zingen Psalm 108: 1 en 2 en gebed. Hij las daarop een
gedeelte uit Matth. 20. Hierop sprak de voorzitter een welkomst- en openingswoord, waarop gezongen werd Psalm 138
: 1, 3 en 4, waarna in een korte pauze koffie met gebak werd
aangeboden.
Hierop volgde de huldiging der beide heren en werden
cadeaux aangeboden. Na de voorzitter spraken een afgevaardigde van de Mannenvereniging, een der oud-leerlingen,
van de kerkeraad, van de jeugdverenigingen, van het hoofdbestuur van de Z.S.Bond en van de streek Lek en Merwe.
Na de felicitaties volgde weer een korte pauze met tractatie.
Hierna dankte de heer Bezemer alle spreeksters en sprekers.
Toen kreeg dhr. A. C. Kloos gelegenheid dia's te laten
zien van een reis door Nederland. De Z.S. maakt nl. elk jaar
een reisje en van de foto's daarvan waren dia's gemaakt,
waarmee een half uur gevuld werd. Na het zingen van Ps.
68 : 10 en ,16 en dankgebed sloot de voorzitter deze mooie
avond.
Dankbaar hebben we deze bijeenkomst bijgewoond. Dankbaar, omdat God voor dit mooie werk nog trouwe, eenvoudige mensen geeft, die ook deze avond getuigden, dat ze het
werk niet gedaan hadden in eigen kracht, maar in Gods
kracht, die hen, niettegenstaande alle moeilijkheden, steeds
A. P. Oosthoek.
had geholpen.
Streek Goeree-Overflakkee
Onze najaarsstreekvergadering werd gehouden op 29 okt.
jl. 's avonds om 7.30 uur in het Verenigingsgebouw te Middelharnis. De voorzitter dhr. Vreeswijk verzoekt ons te zingen Psalm 32: 1 en 3 en vraagt Gods zegen over deze vergadering. Gelezen wordt Marcus 2 van vers 1-12. Hij heet
ons allen hartelijk welkom en spreekt enkele woorden naar
aanleiding van het voorgelezen Schriftgedeelte. Dan leest de

secretaris de notulen van de vorige vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd en getekend.
Vervolgens kreeg de heer G. de Keijzer van Herkingen
het woord, die een vertelling hield over Jezus' verzoeking in
de woestijn. Met grote aandacht werd deze vertelling gevolgd, die op een zeer begrijpelijke en eenvoudige wijze werd
voorgedragen. Hij werd hartelijk dank gezegd voor deze
mooie vertelling.
Intussen was ds. Verkade van Nieuwe Tonge binnengekomen, welke door de voorzitter hartelijk welkom wordt geheten. Gezongen wordt nog Psalm 89: 13, waarna het pauze
is, met koffie.
Na de pauze wordt gezongen Psalm 65 : 2, waarna ds. Verkade gelegenheid krijgt zijn referaat te houden, getiteld: „Appèl op het kinderhart". Zijn Eerw. sprak n.a.v. Genesis 3 : 9,
waar staat: „en de Heere riep Adam en zeide tot hem: waar
zijt gij?" Met grote aandacht werd geluisterd naar dit ernstige
referaat. Door enkelen werd een vraag gesteld, welke door
Zijn Eerw. beantwoord werden.
De voorzitter dankte ds. Verkade voor dit leerzame en
ernstige woord, dat hij tot ons gesproken had en dankte de
vergadering voor de opkomst. Gezongen werd nog Psalm
42 : 5, waarna ds. Verkade met dankgebed eindigde. Aanwezig waren 46 personen.
De secretaris.
Streek Ede en omstreken
De najaarsstreekvergadering van de streek Ede en omstreken werd gehouden op 4 november jl. in gebouw „Rehoboth- aan de Driehoek te Ede. De voorzitter, de eerw. heer
J. Gaasbeek, opende deze vergadering door te laten zingen
Psalm 138 : 3, waarna hij voorging in gebed. Vervolgens las
de voorz. Deut. 6. Na enkele woorden n.a.v. het voorgelezen
Schriftgedeelte tot ons gesproken te hebben, heette hij ons
hartelijk welkom. Hij betuigde zijn spijt, dat er nog steeds zo
weinigen de streekvergadering bezoeken. (Is dit geen belangrijk deel van ons Zondagsschoolwerk?)
De heer Floor van de afd. Lunteren kreeg nu de gelegenheid zijn vertelling te houden over de geschiedenis van koning
Jerobeam. Met grote aandacht werd naar de op zo eenvoudige wijze gebrachte vertelling geluisterd en dat de heer Floor
zeer duidelijk deze geschiedenis belicht had, bleek wel hieruit, dat er uit de vergadering geen vragen kwamen aangaande
deze vertelling.
Na de pauze werd overgegaan tot het kiezen van een nieuw
bestuurslid in de vakature, die ontstaan was door het vertrek
van mej. Vos uit Bennekom. Met algemene stemmen werd
mej. v. d. Ham uit Lunteren gekozen. Het streekbestuur is nu
als volgt samengesteld: de eerw. heer J, Gaasbeek te Veenendaal, voorz.; de heer B. Roosenboom te Ede, penningmeester;
mej. v. d. Ham te Lunteren, alg. adj.; de heer G. Tijssen te
Ede, secretaris.
Na de rondvraag zongen we tenslotte Psalm 119: 17, waarna de heer Maaskant uit Lunteren eindigde met dankgebed.
G. Tijssen.
Aanwezig waren 12 leden.

De voorraad KERSTZAKKEN vermindert sterk. We
hebben er nog enkele duizenden in voorraad. Bestel
s.v.p. tijdig.
De ROOSTERS voor 1966 zijn op het Bondsbureau
aanwezig. Wilt u zo spoedig mogelijk opgeven, wat u
van ons wilt ontvangen? Dan kunnen wij zorgen, dat
u ze tijdig heeft.
Denkt u ook om de KLASSEBOEKJES?
Verder kunnen we u nog ruimschoots voorzien van
nieuwe Kerstkaarten (briefkaartmodel), opdracht.
blaadjes, Kerstliederen, beloften, Kerstevangelie, declamatoria en diploma's.
BERGAMBACHT
HERV. BONDSBUREAU
Kadijkselaan 5 r Giro 92889 -- Telefoon 01825-652
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Ned. Herv. Zondagsscholen te Sprang-Capelle en omstreken
Verslag van de najaarsstreekvergadering van Z.S. te
Sprang-Capelle en Omstreken, gehouden op 2 oktober 1965
in het jeugdcentrum „de Crocus" te Doeveren.
Het plan om eens te vergaderen in „de Crocus" is nu werkelijkheid geworden. Om drie uur worden allen hartelijk ontvangen door ds. Jansen. Niet minder dan 30 leidsters en leiders van Z.S. te Tilburg, Besoijen, Sprang, Capelle, Waspik
en 's-Gravenmoer zijn naar Doeveren gekomen om deze vergadering bij te wonen. Vanzelfsprekend heeft ds. Jansen (als
gastheer) de leiding van deze vergadering en de voorzitter
heeft hiertegen beslist geen bezwaar.
Na een kort welkomstwoord, waarin ds. Jansen zijn blijdschap uitspreekt over de komst van het Z.S.-personeel naar
Doeveren, zingen we Psalm 25 : 2. Ds. Jansen vraagt een
zegen voor deze vergadering en leest dan een gedeelte uit
Deut. 6. De secretaresse leest nu de notulen van de Voorjaarsstreekvergadering, die ongewijzigd warden goedgekeurd
en ondertekend. Een ingekomen brief van de Z.S. te Sprang
betreffende de bestuursverkiezing wordt voorgelezen.
Het woord is nu aan de heer W. van Beek te Sprang, die
de vertelling houdt. Op kinderlijke wijze wordt ons de gelijkenis van de Goede Herder verteld, het verhaal is nl. bestemd voor kinderen van ongeveer zes jaar. Aandachtig luisterend bemerken we dat de verteller eerst de gelijkenis met
eigen woorden weergeeft en zich daarna richt tot de kinderen
met de waarschuwing dicht bij de Goede Herder te blijven en
ook tot Hem te bidden. De vertelling eindigt met een bekend
kindergebedje.
't Is vier uur en mevrouw Jansen brengt de thee binnen en
zo onder het genot van een kopje thee praten we met elkaar
over de gehouden vertelling, die na deze korte pauze in bespreking wordt gegeven. Uit de vragen en opmerkingen blijkt
duidelijk dat de boodschap van de bijbel, in deze gelijkenis
vooral de liefde van de Herder voor zijn schapen, in het gehele verhaal verwerkt dient te worden.
Ds. Jansen wil ons nu wat vertellen over „de leefwereld
van het kind". In gespreksvorm, ons wel bekend, wil ds. Jansen dit onderwerp voor ons inleiden. Als uitgangspunt neemt
ds. Jansen ook de gelijkenis van de Goede Herder.
Soms is het bij onze vertellingen zo, dat we vertellen zoals
wij het mooi vinden. Eigenlijk is dat niet de juiste methode,
want we moeten allereerst en helemaal rekening houden met
de kinderen voor wie we vertellen. Het is daarom nodig dat
we zelf het verhaal, dat we willen vertellen, goed kennen en
het probleem zo voor te stellen, dat begrippen, die voor ons
vanzelfsprekend zijn, ook voor de kinderen duidelijk worden.
Daarvoor is het nodig dat we ons volledig verplaatsen in het
leven van de kinderen en dan pas zal het ons gelukken zó te
vertellen dat de kinderen het begrijpen, onthouden en ook
thuis doorgeven wat ze op de Z.S. hoorden.
Goed is het ook om samen met de kinderen uit de bijbel te
lezen, want dan worden de kinderen er direct bij betrokken
en ze voelen aan dat de boodschap ook voor hen bestemd is.
Al dit werk is echter niet mogelijk in eigen kracht en steeds
zullen we dan ot k moeten bidden om de kracht van de H.
Geest. Belangrijk is ook het lied en ook daaraan dienen we
op de Z.S. veel aandacht te besteden.
Het is al zes uur geweest als dit met elkaar gevoerde gesprek beëindigd wordt. Alles wordt klaargemaakt voor de
broodmaaltijd, die op een ongedwongen gezellige manier verloopt. Intussen is er genoeg tijd om met elkaar over verschillende aspecten van ons Z.S.werk van gedachten te wisselen.
Na beëindiging van de maaltijd bespreekt ds. Jansen voor
ons enkele boeken, handleidingen en kinderbijbels, die mogelijk makkelijk zijn bij de voorbereiding van de vertelling.
Bij de gehouden bestuursverkiezing wordt de heer J. P.
Breedveld met meerderheid van stemmen als voorzitter herkozen. De heer Breedveld neemt zijn benoeming aan.
In ons midden bevindt zich een jubilaris, de heer K. Faro
uit 's-Gravenmoer, die al 25 jaar het Z.S.werk heeft ver-

richt. De voorzitter feliciteert de heer Faro namens allen en
spreekt de wens uit dat Gods zegen hem zal vergezellen op
zijn verdere levensweg.
Mevr. Jansen verschijnt nu met de koffie, doch dit betekent dat we bijna aan het eind van onze vergadering zijn
gekomen. De voorzitter dankt ds. Jansen voor de ontvangst
in „de Crocus" en zegt dat we het beslist niet bij één keer
moeten laten.
Ds. Jansen leest eerst met ons Psalm 23, daarna de Heere
dankend voor alles wat Hij ons deze middag en avond geschonken heeft en vragend dat dit alles ons Z.S.werk ten
goede mag komen. Met elkaar zingen we Psalm 86 : 6.
Corrie Schild.
Verslag van het 40-jarig jubileum van de Zondagsschool
Benjamin te Kralingen (Rotterdam)
Op woensdag 13 oktober '65 mocht de Zondagsschool
„Benjamin" te Kralingen (Rotterdam) haar 40-jarig jubileum
vieren. De erevoorzitter ds. Th. G. Vollebregt opende om
precies half acht de bijeenkomst. De zaal was geheel gevuld
met kinderen en belangstellenden. Namens het Hoofdbestuur
van de Z.S.Bond was ondergetekende aanwezig.
Met het zingen van 2 verzen uit Psalm 105 werd begonnen, waarna Ds. Vollebregt in gebed voorging, gevolgd door
het lezen van een kort Schriftgedeelte. Verzocht werd geen
toespraken te houden met het oog op de kinderen, daar men
binnen een paar uur klaar wilde zijn. De kinderen zongen en
spraken daarna van de Bijbel. Met fluit, pianospel en samenzang werd het programma afgewisseld.
In de pauze werd koffie geserveerd aan de belangstellenden.
Ook werden de kinderen getrakteerd. Na de pauze volgde
samenzang, zang van de kinderen en tenslotte een klank- en
lichtbeeld over „Het lied van de Schepping". Ook tijdens dit
laatste toonden groot en klein bijzondere belangstelling.
Tenslotte dankte de voorzitter, de heer H. van Dam, alle
aanwezigen voor hun belangstelling en verzocht te zingen
„Komt, laat ons voortgaan, kinderen" en eindigde Ds. VolleA. P. Oosthoek.
bregt met dankgebed.

man de tee6taiet
Jas van Gijs: God is niet veranderd. Uitgave
Voorhoeve, Den Haag.
Dit boekje bevat stukjes, die zich vlot laten lezen, waarin
Bijbelse gedachten doorklinken, maar ook Bijbelse gedachten
heel niet vertolkt worden. En dat laatste is jammer. Geloven
schijnt ook vrij vlot voor elkaar te zijn en van het werk van
de Heilige Geest lees je niet zoveel. Dit zijn zo een paar bezwaren ten aanzien van dit in handig formaat goed uitgegeven boekje.
A. M. Hoekendijk: Zout in Gods hand. Uitgave
Voorhoeve, Den Haag.
Vlot laat dit eenvoudig uitgegeven boekje in pocketvorm
zich lezen. Het is nogal kinderlijk geschreven. Dit is op zichzelf natuurlijk heel geen bezwaar, maar het laat nu niet zoveel na. Het schijnt niet zo moeilijk te zijn om mensen te
helpen, want het gaat vlot toe in wat deze schrijfster vertelt
van haar ontmoetingen.
De bandrecorder voor Ambe'Roeroe, door P.
de Zeeuw J.Gzn.
De toverdoos van Ambe'Roeroe, door P. de
Zeeuw J.Gzn.
Uitgaven van de Geref. Zendingsbond, Utrechtseweg 117 te Zeist. Prijs per deel f 1,50 en bij
aantallen f 1,35.
Twee mooie zendingsverhalen van de bekende schrijver
de Zeeuw. Het zijn verhalen uit het Toradja-land, waar de
G.Z.B. zulk een zegenrijk werk gedaan heeft. Hoofdpersoon
is Ambe'Roeroe, die door middel van een bandrecorder het
evangelie aan zijn landgenoten bekend wil maken. Er gebeurt
echter eerst veel voordat die bandrecorder kan worden gekocht.
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De toverdoos van Ambe'Roeroe is wel een zelfstandig verhaal, maar sluit toch geheel aan bij het eerste boekje Ambe'
Roeroe gebruikt zijn bandrecorder in dienst van het evangelie en velen komen er naar luisteren. De heidense priester
Ne'bonton probeert op verschillende manieren die bandrecorder te bemachtigen en daardoor ook de loop van het
evangelie te stuiten, maar het gelukt hem niet.
Het is goed dat onze jeugd op een dergelijke wijze met de
zending in aanraking komt. Daarom bevelen we deze twee
mooie boekjes ook hartelijk in uw belangstelling aan.
Zondagsschooluitgaven van Meinema te Delft
Meinema geeft verschillende kaarten uit met groeten aan
zieken en uitnodigingen voor de Kerstfeestviering en dergelijke, die gekleurd kunnen warden. Wie hiervoor belangstelling heeft, laat zich maar eens wat proefexemplaren toesturen.
Zonnehuiskalender. Uitgave van de vereniging
Het Zonnehuis te Utrecht.
De vereniging Het Zonnehuis is welbekend. Op verschillende plaatsen zijn Zonnehuizen gebouwd, waar langdurige
zieken en ernstig invaliden verpleegd warden. Deze arbeid
heeft ons meeleven hard nodig en verdient onze steun. U
kunt helpen door deze kalender te kopen. Graag aanbevolen!

BONDSBOEKHANDEL
Rooster 1966
Op 15 november '65 hopen wij de nieuwe Z.S.
roosters te ontvangen voor 1966. Het bestuur heeft
de prijs moeten vaststellen op 30 cent per stuk.
Wilt u vroeg bestellen, dan hopen wij voor vlotte
levering te zorgen. Vergeet u ook niet klasseboekjes te bestellen?
Kerstzakken
Als u bij ons de nieuwe Kerstzakken wilt bestellen, doet u dat dan vlug. Wij hebben er 20.000
laten drukken en zijn de helft al kwijt. Voor het
Kerstfeest kunnen we geen nieuwe meer laten maken, zodat wie vlug bestelt, niet wordt teleurgesteld.
Strooiboekjes
Deze boekjes worden veel gebruikt om aan kinderen uit te delen, die wel het Kerstfeest bijwonen,

doch niet op de Zondagsschool gaan. Deze boekjes kosten 40 cent.
Diploma's
Ook deze kunnen wij u in verschillende soorten leveren. Raadpleeg onze nieuwe catalogus.
Kerstlabels
Kerstlabels, bestemd voor het inplakken in de
Kerstboeken, kunnen wij u in verschillende soorten leveren.
Kerstkaarten
Kerstkaarten worden ook wel gebruikt om aan
kinderen die het Kerstfeest bezoeken uit te delen.
Prijs 10 cent.
Bijzonder zullen wij het op prijs stellen als u
alles vroeg bestelt en niet tot het laatste ogenblik
wacht. We moeten momenteel bergen werk verzetten en handelen alles zo vlot mogelijk op volgorde af.
Wij danken u nu al vast voor de medewerking.
A. P. Oosthoek.
Bestuur, personeel en kinderen van de Ned. Herv.
Zondagsschool „Komt, gij kinderen, hoort naar Mij"
te Wijk bij Heusden geven met diep leedwezen kennis
van het overlijden van haar medeleidster, mejuffrouw
MARIA VAN DER VELDEN
in de leeftijd van bijna 33 jaar.
Haar trouw en liefde voor het Zondagsschoolwerk
zullen wij steeds dankbaar blijven gedenken.
De God van alle genade trooste en sterke de diepbedroefde achterblijvenden.
Ds. J. den Hoed
A. D. A. Bleijenberg
Jac. Glavermans
Wijk bij Heusden, september 1965

Wacht niet langer,
maar bestelt onmiddellijk de

ROOSTERS voor19661
ROOSTER A voor oudere kinderen
ROOSTER B voor 6-8-jarigen
ROOSTER C voor de kleintjes
Daar de boekjes 15 november van de pers komen, kan de verzending regelmatig geschieden.

De prijs is 30 cent per stuk
Bestellingen aan:

Hervormd Bondsbureau te Bergambacht, Kadijkselaan 5
Giro 92889
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