BOEKBEOORDELING 1976
Het wordt een eentonig verhaal ieder jaar wat te
schrijven met betrekking tot de beoordeling van de
boekjes, die ons toegezonden worden in verband met
onze gebruikelijke uitdeling bij gelegenheid van de
viering van het Kerstfeest. Eigenlijk valt er niet zoveel
bijzonders over te zeggen. De trend zet zich door van
de laatste jaren, dat er niet zoveel nieuwe Kerstboekjes op de markt gebracht worden. Het wil blijkbaar niet meer zo best met het schrijven van deze
boekjes, men schijnt er niet zoveel inspiratie toe te
hebben of het niet meer zo noodzakelijk te achten.
Het is mij ook nog niet duidelijk geworden, hoe dit
alles leeft bij de heren uitgevers van deze boekjes.
Daar schijnen wel enige moeilijkheden te zijn dit jaar
in verband met fusies of verbindingen, die misschien
met andere woorden aangeduid dienen te worden.
Maar in elk geval werd het bekend, dat hierdoor wel
enige stagnatie opgetreden is bij een uitgeverij. Waarschijnlijk hebben we in deze er voluit rekening mee
te houden, dat er op godsdienstig terrein nog al de
nodige verschuivingen hebben plaatsgegrepen, waardoor de aandacht voor een christelijk boek niet meer
zo groot lijkt te zijn. We zullen in deze ook acht dienen te geven op wat we gewoon zijn te noemen de
geest van deze tijd. Het dient ons allemaal ook wel
duidelijk voor ogen te staan, dat het uitgeven van
boeken, dus ook van wat we gewoon zijn aan te
duiden als Kerst-boekje, de nodige problemen opwerpt. Het is een kostbare geschiedenis geworden,
het drukken op zichzelf, het gereedmaken in boekvorm van deze verhalen. De economische moeilijkheden op dit terrein kunnen we uiteraard ook niet
helemaal buiten beschouwing laten. Het is ook wel
bekend, dat het inbinden van boekjes ook nog al tijd
vergt, wanneer dit n-iet de hand tot een goed einde
gebracht moet worden. Maar in hoeverre men dit
allemaal machinaal al verwerken kan, is mij niet
bekend, al hoor je zo nu en dan van de nodige
technische vorderingen, die op allerlei terrein tot
stand gebracht worden. Maar intussen kunnen we
constateren, dat de aflevering van Kerstboekjes niet
bepaald een vlot verloop had en het aantal ook al
niet bemoedigend was, zodat de keus wat nieuwe
boekjes betreft, en niet zo bemoedigend uitziet.
* * *

Intussen blijven we het betreuren, dat we op dit
punt van een teruggang moeten spreken. We blijven
het geven van een boekje na de viering van het Kerstfeest, een passende zaak te vinden. We willen graag
iets meegeven, dat verband houdt met het gebeuren
waar deze dag van spreekt, de herdenkingsdag van
de geboorte van de Heere Jezus. En dan herhaal ik
maar, waar we praktisch iedere keer de laatste jaren
sterk de nadruk op hebben gelegd, dat we graag
boekjes meegeven aan de kinderen van de Zondagsschool, die te maken hebben met dat grootse ge228

beuren, waar het Kerst-Evangelie ons van getuigt.
Een lijn willen we graag ontdekken in het verhaal,
dat beschreven wordt, die verbinding heeft met het
geboren Kerst-Kind. We hebben geen behoefte aan
boekjes met preekjes, ook staan we er echt niet op,
dat het verhaal zich afspeelt juist op of rondom
de Kerstdagen, maar we blijven verre de voorkeur
geven aan boekjes, die een boodschap overbrengen in
verhaal-vorm, die te maken heeft met de bijzondere
boodschap, welke voor het eerst door engelenmond
verkondigd werd in Efratha's velden. Ik weet heel
goed, dat kinderen op zijn tijd allerlei boekjes krijgen.
Ook wat dit betreft dienen we toch wel er voor op
te passen, dat we onze kinderen niet rijp en groen
in de handen stoppen. Maar een boekje op Kerstfeest
dient toch zeker in de sfeer van zo'n christelijke
feestdag te passen. Daarom blijven we er met grote
nadruk op aandringen alles in het werk te stellen
om dergelijke bij het Kerstfeest passende boekjes uit
te kunnen geven.
* * *

We zijn de uitgevers erkentelijk voor hetgeen zij
ons toegestuurd hebben, zodat we onze Zondagsscholen toch nog enigermate van dienst kunnen
zijn met liet geven van een beoordeling van de boekjes, die in ons bezit kwamen. Niet minder willen
we onze hartelijk dank uitbrengen aan het adres van
hen, die ons hebben willen helpen met het recenseren
van de Kerstboekjes, die we mochten ontvangen.
Verder zal het de besturen van onze Zondagsscholen
wel de nodige zorg geven om toch voor ieder kind
nog een boek te vinden, dat we met een gerust hart
mee kunnen geven. Het wordt er wat dit betreft niet
gemakkelijker op in onze tijd. Wat voorheen vanzelf
sprak kost nu vaak heel veel overleg. Laten we er
toch bij blijven, dat we niet zo maar een boekje
geven, maar iets proberen te krijgen, wat we verantwoord achten. Laten we maar delen in elkaars
zorgen. Het is al heel wat keren een punt van bespreking geweest op onze bestuursvergaderingen,
maar een afdoende oplossing zien we wat dit betreft
echt nog niet zitten. Toch blijft het voortdurend onze aandacht houden en proberen we er aan te doen
wat in ons vermogen ligt. Wel willen we graag contact hebben met hen, die op dit terrein iets kunnen
presteren. Wanneer je je met deze en dergelijke vragen bezighoudt en je er in verdiept kan het je van
binnen er zo diep van doordringen, wat we nodig
hebben een opwaking wat het geestelijk leven betreft. Wat een wonderen kunnen er gebeuren door
de krachtige aandrijving van de Heilige Geest, de
Geest, die op Pinksteren werd uitgestort, waardoor
het Evangelie van de Heere Jezus, de Heiland en
Zaligmaker, zo'n overwinningstocht begon in een
wereld, waarvan wij gedacht zouden hebben: hoe zal
hierin ooit de boodschap van de Heiland zoveel
macht over de mensen krijgen, dat ze totaal omge-

keerd worden. Heidense boeken werden verbrand,
boeken die van geen betekenis werden door het ingewonnen zijn voor de Heere Jezus, terwijl een ander
Boek en alle boeken, die hierdoor geïnspireerd werden, een machtige invloed kregen voor hart en leven.
Wat zou zo'n opleving in onze tijd een kostelijk gebeuren zijn! Dat er iets moge komen onder ons,

waarvan we lezen vlak voor de eerste Pinksterdag in
Jeruzalem, een hartelijk eensgezind bidden en smeken, dat de Heere onze God ons mocht gedenken met
een regen van deze Geest. Met de doorwerking van
de Pinkster-Geest in en buiten de Kerk, midden in
ons volksleven en tot ver over onze landsgrenzen
Vr.
heen!

Uitgaven van Calle nbach b.v. - Wijkerk
JANTJE VAN DE SCHOLTENHOEVE, door W. G. v.d. Hulst sr.
Aantal blz. 32; 9e druk; prijs geb. f 2,50; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: Een kerstvertelling van de meester-verteller Van de
Hulst. Op een rijke boerderij, de Scholtenhoeve, is iedereen
druk met voorbereidingen voor het Kerstfeest. Niemand let
op Jantje, die intussen wegloopt om 't Kindje te zoeken,
waarover hem vaag iets is verteld. Hij vindt een schuur met
een krib, loopt terug, verdwaalt, valt en blijft liggen. Op de
boerderij is 't feest, zónder 't Kind. Als men Jantje mist,
zoekt iedereen mee. Hij is intussen gevonden door Mienemeu,
die „heks" genoemd wordt. Als men Mienemeu tegenkomt is
Jantje al gauw terecht. De boer en zijn vrouw schamen zich
diep, dat ze alleen voor wereldse dingen oog hadden en God
en de naaste vergaten. Ze hebben berouw en bidden om vergeving,
Conclusie: Godsdienstig en opvoedkundig zéér goed boekje,
dat we onze kleintjes graag als Kerstgeschenk geven. Boeiend
beschreven, zodat 't echt pakt en geestelijk verrijkt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
FEEST VOOR GEVANGENEN, door W. P. Balkenende
Aantal blz. 30; prijs geb. f 2,50; jongens- en meisjesboek,
leeftijd 7-8 jaar.
Inhoud: Afke en Arend (broer en zus) kijken op een regenachtige middag door vaders verrekijker en noteren nummers
van auto's. Een daarvan wordt uitgeladen en de inhoud
wordt in een oude school gebracht. Dit blijkt de buit van een
inbraak te zijn. Afke en Arend spelen een rol bij de oplossing
van de inbraak. Later, met Kerst, gaan ze in de gevangenis
Kerstliederen zingen. Afke wordt herkend door één van de
inbrekers die haar zegt, dat je ook in de gevangenis Kerstfeest kunt vieren.
Conclusie: Een eenvoudig, mooi boekje. Er zit een goede
strekking in. Een (druk?)foutje: blz. 16, in het eerste couplet:
„hemelheer" zonder hoofdletter.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

blijven ze toch dikke vrienden. Zelfs als Koosje door de gladheid te water raakt, waagt Jeroen zijn leven in het ijskoude
water om de riemen van het paard door te snijden. Jeroen
komt daardoor in het ziekenhuis. Gelukkig komt hij er weer
bovenop.
Conclusie: Een boeiend jongensboekje, waarin de liefde voor
een dier goed uitkomt. Godsdienstig is het wat zwak. Taal en
stijl en woordkeus konden beter.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN BOB EN BEP EN BRAMMETJE, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 19e druk; prijs geb. f 3,25; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Bop, Bep en Brammetje moeten aan grootmoeder
een mand met aardbeien brengen. Onderweg gooien ze o.a.
een kruiwagen met hout van een oud vrouwtje om. Als ze
bij grootmoeder zijn, moeten ze weer vlug weg, omdat er
onweer komt. Op de terugweg worden ze door het onweer
overvallen. Ze mogen schuilen bij het oude vrouwtje van de
kruiwagen. Als het erg onweert stelt ze de kinderen gerust:
„de Lieve Heer zal voor ons zorgen".
Conclusie: Aardig boekje voor de kleintjes. Opvoedkundig
goed. Godsdienstig nogal zwak.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ANNEKE EN DE SIK, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 47; 14e druk; prijs geb. f 3,25; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Anneke is bij grootvader en grootmoeder. Haar sikje
loopt weg. Anneke gaat de sik zoeken, maar verdwaalt. Eerst
gaat grootmoeder haar zoeken, later gaat ook grootvader
zoeken. Ze vinden haar niet. Grootvader en grootmoeder gaan
maar weer naar huis. Twee jongens brengen eerst de sik
terug en later brengt de turfman Anneke. Als grootmoeder
Anneke naar bed brengt, bidden ze samen... „de Lieve Heer
hoort ons wel".
Conclusie: Leuk boekje voor de kleintjes. Godsdienstig nogal
zwak.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN GROTE KLOK,
door W. G. van de Hulst sr.
Aantal blz. 30; 15e druk; prijs geb. f 2,75; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Rie is het 5-jarig dochtertje van de koster. Haar 3jarig broertje Jaap wordt doodziek door de boze koorts. Ze
denkt dat dat een boze man is. Vader en moeder bidden voor
Jaap, de dokter ried Rie aan óók de Heere Jezus te vragen
of de koorts wegging. Dan droomt ze 's nachts, dat ze naar
de grote klok in de toren gaat om te vragen, of die haar gebed wil overbrengen naar de hemel. Als ze in haar droom van
de toren valt, plonst ze in bed... Jaap wordt beter.
Conclusie: Echt v. d. Hulst — uit eenvoudige gegevens een
raak kinderlijk boekje. Leerzaam. Geen zonde of berouw
verwerkt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

BRUUN, DE BEER, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 18e druk; prijs niet geb. f 3,25; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar.
Inhoud: De zieke Rietje is heel erg gehecht aan haar beer
Bruun. Haar broertjes spelen met de beer en raken hem
kwijt. Rietje is daar erg verdrietig over. Zij mist de beer. Na
een lange omweg komt de beer verfomfaaid weer thuis.
Rietje is erg gelukkig en de jongens hebben hun lesje geleerd.
Conclusie: Zoals bekend: bijzonder goed verteld. Opvoedkundig en godsdienstig zeer aanvaardbaar. Toch zet ik een
vraagteken achter een ongewijzigde herdruk. Sommige woorden en toestanden komen verouderd over: „moes", „vader,
die in een rijk huis de schoorsteen veegt", „de meid" enz.
Eindoordeel: aanbevolen.

JEROEN EN KOOSJE, door K. Norel
Aantal blz. 44; 2e druk; prijs geb. f 3,15; jongensboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Jeroen, het zoontje van de boer, is erg gehecht aan
hun paard Koosje. Hoewel Koosje hem eens een trap geeft,

ALLEMAAL KATJES, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 47; 17e druk; prijs niet geb. f 3,25; meisjesboek,
leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Twee poesjes kruipen bij de buurman, de dokter, het
huis binnen en richten daar enige ravage aan. Koosje en
Toosje gaan ze zoeken en worden gesnapt. De dokter ver229

denkt hen van de daad, maar 's nachts ontdekt hij, dat er
poesjes in huis zijn. Hij maakt het goed met de kinderen.
Conclusie: Weer een herdruk van de meesterverteller. Opvoedkundig erg goed (dierenliefde, vergevensgezindheid, eerlijkheid). Godsdienstig wat oppervlakkig. Boeiend beschreven.
Verouderd: turven in de schuur; dokters witstenen pijp; inktpot; Bet, de oude meid; kinderschorten.
Eindoordeel: aanbevolen.
KARELTJE, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 47; 13e druk; prijs niet geb. f 3,25; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Drie kinderen brengen in een mand een hondje weg.
Onderweg lopen ze door een verboden bos. Ze schrikken van
een woeste hond. Het hondje raakt uit de mand. Kareltje
vangt een hondje, dat hij voor het weggeraakte dier houdt,
maar de hond van de zieke zoon van de boswachter blijkt te
zijn. Dan moeten de drie kinderen het dier terugbrengen.
Conclusie: Een voor de kleine kinderen uitstekend boekje.
Erg spannend. Opvoedkundig en godsdienstig goed. Bezwaar
ook hier: verouderd woordgebruik: „grootmoe", „bosbaas",
„moes".
Eindoordeel: aanbevolen.
WATERROTTEN, door K. Norel
Aantal blz. 61; 3e druk; prijs geb. f 3,50; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-11 jaar.
Inhoud: De hoofdpersonen Jan en Lientje zitten in dezelfde
klas van de lagere school. Ze wonen in Amsterdam, vlak bij
de havens. Lientje nog maar pas. Ze spelen vaak samen op
de steiger, waar de schepen laden en lossen. Bij een roeitochtje op het IJ warden ze bijna overvaren door een zeeschip. Ze mogen ook een keer met een binnenschip naar
Hoorn. Ze logeren dan bij de kapitein.
Conclusie: Gelet op de naam van de schrijver had ik een
mooier boek verwacht. Dit valt mij erg tegen. De schrijver
laat de kinderen te veel grote mensen-taal gebruiken. Het
„christelijke" wordt er op blz. 60 in een paar zinnen bijgeplakt. Sommigen in onze kringen zullen ook niet gesteld zijn
op de illustraties vanwege de jongenskleding van Lientje.
Jammer, maar:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
HET GEZIN AAN DE OVERKANT, door Corrie Blei-Strijbos
Aantal blz. 59; le druk; prijs niet geb. f 3,80; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Moeder is dokter en werkt in het ziekenhuis. Blz. 9
de laatste regel is wel wat minder fraai.
Conclusie: Geen geestelijke strekking in dit verhaal, zodat
het voor de uitdeling op Kerstfeest minder geschikt is.
Daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
JAN EN JANNEKE IN CANADA, door K. Norel
Aantal blz. 61; 4e druk; prijs geb. f 4,15; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Jan en Janneke zijn naar Canada verhuisd met hun
ouders.
Inhoud: Een mooie reisbeschrijving, maar weinig christelijke
strekking in dit verhaal, wat toch wel gewenst is om het als
Kerstboekje mee te geven. Daarom:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUFFROUW,
door W. G. van de Hulst sr.
Aantal blz. 92; 9e druk; prijs geb. f 4,25; meisjesboek, leeftijd
8-10 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje (uit de bekende serie) moet voor een
blinde darm naar het ziekenhuis, waar ze op de zaal de „lieveling" wordt van de zusters, de dokter en vooral van de
„oude juffrouw". Van haar hoort Rozemarijntje dat ze, als
ze uit het ziekenhuis ontslagen wordt, niet meer naar haar
huisje in het bos kan, omdat dit zal worden afgebroken.
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Door bemiddeling van Rozemarijntje wordt de afbraak uitgesteld en mag de „oude juffrouw" haar laatste levensjaren
in haar huisje blijven wonen.
Conclusie: Een bijzonder aardig verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL (Rozemarijntje-serie dl. 2),
door W. G. van de Hulst sr.
Aantal blz. 86; 21e druk; prijs geb. f 4,25; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: De eerste schooldag van Rozemarijntje, een echte
robbedoes, die veel van dieren houdt en de harten van allen
weet te winnen. Ze beleeft in en om school vele grappige en
spannende dingen, die v. d. H. kostelijk vertelt. Roerend is
het gebed van moeder en kind voor pa, een scheepskapitein.
Conclusie: Een kostelijk kinderboekje met veel liefde voor
dieren, voor zieke of verstoten mensen, enz.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MARLIESKE KRIJGT GASTEN, door Max de Lange-Praamsma
Aantal blz. 83; 2e druk; prijs geb. f 4,30; meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Marlieske krijgt twee vriendinnen van buiten de stad
een dagje op bezoek. 's Morgens vermaken ze zich thuis,
's middags gaan ze de stad in. Het is de zaterdag vóór Sinterklaas. Eerst gaan ze winkels zien, dan willen ze naar het
Pannekoekenhuis. Maar dan ziet Marlieske een nichtje op de
fiets voorbijgaan, ze holt haar achterna; daardoor raken de
meisjes elkaar kwijt. Gelukkig komen ze alle drie weer veilig
thuis.
Conclusie: Een boekje uit een serie, wel goed geschreven.
Maar het boekje heeft geen enkele godsdienstige betekenis.
Daarom voor uitdeling op het Kerstfeest niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
MARK EN ANNET OP DE PLANTAGE,
door Corrie Blei-Strijbos
Aantal blz. 80; le druk; prijs geb. f 4,90; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Mark en Annet wonen met hun ouders op een plantage in de buurt van Addis Abeba. Ze horen van melaatsen,
die samenwonen in de leprozerie en daar allerlei dingen fabriceren. Het plan rijpt bij hen om iets voor die armen te
kunnen doen. Er wordt een bazar georganiseerd rondom
Kerstmis, als vele mensen uit Nederland hun familieleden
op de plantage komen bezoeken. De verkoping wordt een
groot succes en een mooi bedrag kan worden overgemaakt
aan de leprozen.
Conclusie: Een aardig en vlot verteld verhaal.
Eindoordeel: aanbevolen.
MARIENTJE MAG OOK MEE, door A. G. Lameris-Bolt
Aantal blz. 109; 3e druk; prijs geb. f 5,25; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Marientje mag met haar moeder op familiebezoek
naar Amerika. Na allerlei voorbereidingen gaan ze aan boord
van een groot zeeschip, waarop Marientje tijdens de reis allerlei avonturen beleeft.
Conclusie: 1. De strekking is wel christelijk, maar nogal oppervlakkig. Er wordt b.v. uitgebreid geschreven over St. Nicolaasavond, maar in het geheel niet over het Kerstfeest: een
gemiste kans! 2. Er staat nogal wat Engels in; jammer dat
de uitspraak in voetnoten zo slecht staat aangegeven!
Eindoordeel: voor uitdeling met Kerst niet aanbevolen, met
het oog op punt 1, hierboven genoemd.
OCHTENDGLOREN, door Anne de Vries
Aantal blz. 156; 14e druk; prijs geb. f 5,25; jongensboek,
leeftijd 9 jaar en ouder.
Inhoud: Activiteiten van Jan de Boer als lid van de Ondergrondse in de oorlog '40—'45.

Conclusie: Spannend geschreven. Godsdienstig en moreel gehalte goed. Hier en daar wat al te gemakkelijk en vlot. Paedagogisch wel verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
MICHIELS ZWERFTOCHT, door Piet Meinema
Aantal blz. 80; le druk; prijs niet geb. f 5,25; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 12-15 jaar.
Inhoud: De hoofdpersoon Michiel is een jongen van 12 jaar.
Hij is enig kind. Zijn vader en moeder hebben het zó druk
met hun supermarkten, dat ze geen tijd en aandacht hebben
voor hun zoon. Hij wordt aan zijn lot overgelaten en voelt
zich steeds eenzamer. Hij besluit van huis weg te lopen en
naar Duitsland te gaan. Hij komt echter eerst in Amsterdam
terecht. Liftend gaat hij dan naar Duitsland. Na een angstig
avontuur belandt hij in een ziekenhuis. Daar komt zijn moeder hem na enkele dagen opzoeken en dan wordt gelukkig
alles weer goed.
Conclusie: De schrijver behandelt een actueel probleem, n.l.
dat van de steeds meer toenemende geestelijke verwaarlozing van kinderen door hun ouders. Alleen: juist de schuldigen — de ouders — zullen het niet lezen. Wel vrij spannend.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET SPOOK VAN „DE RAVENHORST", door Jo Andriessen
Aantal blz. 86; prijs geb. f 5,50; jongensboek, leeftijd 1012 jaar.
Inhoud: Vijf vrienden gaan kamperen bij een oom van één
van hen, in de buurt van „de Ravenhorst". In het kasteel
spookt het. Na veel speurderswerk weten de jongens „het
spook" te ontmaskeren. Tenslotte delen de jongens nog in de
schat, die ze in een geheime kluis ontdekken.
Conclusie: Een spannend spookverhaal. Voor onze Z.S. echter totaal ongeschikt. Geen enkele opvoedkundige waarde.
De taal is niet wat wij verwachten van een christelijk boekje.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
VOGELTJES IN EEN DOOPVONT, door Dieuwke Winsemius
Aantal blz. 110; 2e druk; prijs geb. f 6,50; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: De vader van Riemke en Bastiaan is schrijver. Hij
komt na een jaar studieverblijf in Amerika terug. Daarna
gaat de familie (v. d. Plas) verhuizen naar een boerderij. Ze
beleven daar van alles, met een herder, met een jeugddienst
in de kerk, met schoolkameraadjes, enz. Het slot is, dat in
de tuin een vogelbadje staat, dat een oud doopvont blijkt te
zijn. Het wordt in de gerestaureerde kerk geplaatst; een baby
van de buren wordt gedoopt.
Conclusie: Goed geschreven boekje, dat de kinderen wel weet
te treffen. 't Heeft ook wel enige opvoedkundige waarde, al
is het gebruik van enkele platte woorden een bezwaar. Godsdienstig is 't zwak. Het „kind van God zijn" wordt al te gemakkelijk aan de doop verbonden. (Waar blijft 't „Tweeërlei
kinderen des Verbbonds" en de noodzaak van bekering?)
Begrippen als t.v. en jeugddienst worden als al te vanzelfsprekend verondersteld.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
JESSICA'S EERSTE GEBED, door W. P. Balkenende
Prijs f 4,50.
Het is niet voor niets, dat dit boek, dat in de vorige eeuw
speelt, zijn 23ste druk beleeft. Jessica, een arm meisje uit
de achterbuurten van Londen, komt via een koffiestalletje in
aanraking met meneer Daniel, die koster blijkt te zijn van
een kerk, waar de deftige mensen naar toe gaan. Zo sluipt
ze op een keer naar binnen en later mag ze zelfs op verzoek
van de dominee daar een vast plaatsje hebben. Als ze geheel
verwaarloosd wordt gevonden door de oude koster neemt hij
haar in zijn huis op.
Een mooi boek! Warm aanbevolen.

DE STROPER VAN HEUSDEN, door P. de Zeeuw
Prijs f 5,25.
Een spannend verhaal, dat ons terugvoert naar de Spaanse
tijd. Frans Walewijns en zijn vrienden beleven heel wat avonturen. Kees van Leen van Trijne blijkt onschuldig te zijn aan
de stroperij, waarvan hij beschuldigd wordt. Jonker Johan,
de zoon van de baron van den Elshout, blijkt een verrader te
zijn. Dat geeft een hele schok, maar meer nog, als tenslotte
blijkt, dat Kees een zoon van de baron is. Al met al een
prachtig boek, dat we onze kinderen graag in handen willen
geven.
TOEN JEZUS GEBOREN WERD, door Anne de Vries
Aantal blz. 32; lle druk; prijs geb. f 2,75; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: De kerstgeschiedenis wordt op een eenvoudige en
schriftuurlijke wijze verteld. De schrijver spreekt de kinderen aan en laat op een aantrekkelijke wijze zien de heerlijkheid van Koning Jezus.
Conclusie: Boeiende stof van begin tot het einde.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE GEBLOEMDE STOEL, door Annemiek Bóckling
Aantal blz. 45; prijs niet geb. f 3,15; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar.
inhoud: Jodocus heeft een Dalmatiner hond: Flap. Meneer
bekijkt hond: hij mag meedoen aan keuring. Op speelveldje
ontmoet hij andere Dalmatiner: Springbeest van Barbara.
Bij sprongen over muurtje breekt Jodocus sleutelbeen. Barbara mee naar keuring. Daar krijgt Barbara's hond een prijs,
Flap niet. Ze delen samen de prijs. Belangrijkste: Flap heeft
vriendinnetje (Springbeest) en Jodocus heeft vriendinnetje
(Barbara).
Conclusie: Boekje met weinig spanning, zeer simplistisch
verhaaltje. Munt ook qua stijl niet direct uit. Strekking is in
het verhaaltje in het geheel niet te vinden. Daarom voor de
zondagsscholen:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE WILDE JAGERS, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 14e druk; prijs geb. f 3,25; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar.
Inhoud: Drie wilde rakkers maken de poes aan het schrikken
van een ziek meisje. Dat ze later het andere poesje van het
meisje redden, wordt verkeerd uitgelegd. Gelukkig redt de
dokter de situatie en loopt alles goed af.
Conclusie: Knap geschreven, geen wonder dat de 14e druk
er is. Maar wat ons doel betreft: 't is een echt „lieve Heer"boekje. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
MARLIESKE OP DE MEIHORST,
door Max de Lange-Praamsma
Aantal blz. 83; 2e druk; prijs geb. f 4,30; meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Marlieske logeert bij tante Frouck, directrice van een
bejaardentehuis. Met het dochtertje van de groenteboer,
Doutzen, gaat ze de deuren langs met marmotten om geld
op te halen voor een ziek schoolmeisje. Dit wordt verkeerd
uitgelegd, maar het komt goed. En alle bejaarden op één na
gaan ook meedoen.
Conclusie: Een aardig boekje, vlot verteld. Geestelijke strekking niet zo bijster veel. Jammer, want geestelijk en opvoedkundig geeft dit boekje veel aanknopingspunten. Alleen niet
uitgewerkt.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE HUT, door Annie van Sluys
Aantal blz. 78; prijs niet geb. f 4,50; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Het verhaal gaat over een weggelopen hond, Victor,
die het eigendom wordt van een stel jongens. Hun baas moet
de hond opruimen. Hij gaat in een bejaardentehuis. De jon231

gens krijgen ruzie in het bos met een andere club. Een onweersbui en het omslaan van een kano brengt de verzoening.
Conclusie: Leuk verteld, beslist niet godsdienstig van inhoud,
het opvoedkundig element goed.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE NIEUWE DAG, door Anne de Vries
Aantal blz. 157; lle druk; prijs geb. f 5,25; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: 4e en laatste deel uit serie over de oorlog. Fam. de
Boer centraal, vooral Jan de Boer. Na ontsnapping rolt hij

al spoedig weer in verzet. Eerst helpt hij iemand uit aangevallen tram, later volgen overvallen en wapendroppingen.
Bij bevrijding haalt hij uitgeteerde vader uit Duits concentratiekamp op.
Conclusie: Zeer spannend beschreven, is op zichzelf te lezen,
alhoewel de 4 delen wel een mooi afgerond geheel vormen.
Godsdienstige strekking niet in een hoekje gedrukt, op laatste bladzijde b.v., maar door het hele boek heen merkbaar.
Een boek, dat ook de ouders graag zullen lezen en dat goed
de toenmalige situatie aangeeft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven van G. Kool te Veenendaal
MARTIJNE, door L. Janse
Aantal blz. 75; le druk; prijs geb. f 6,90; jongens en meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Moeder Martijne is aanhangster geworden van de
„nije leer". Ook in haar hart zet zich de zaak der Reformatie
door. Maar pastoor Aurelius, de drinkebroer en ketterjager,
maakt haar het leven zuur. En vooral als hij haar heeft ontdekt onder de hoorders van de prekende mandemaker Jan
Arends, voelt Martijne, dat zij weg moet, ver weg. Zij komt
tenslotte in het vluchtelingenoord Embden, waar zij in vrede
heengaat, omringd door haar geloofsgenoten, maar helaas
ook ver van haar man, die als een trouwe zoon van de Roomse kerk bleef leven en zo tenslotte ook stierf.
Conclusie: „Moeder Martijne" is een spannend en prettig
lezend boekje uit de tijd van de komst van de reformatie in
Nederland. Het geeft een goed beeld van die tijd. Het motief
van de drankzucht bij pastoor Aurelius had wat minder aangedikt kunnen zijn. Uitdrukkingen als „komt te uiten" inplaats van „uitspreekt" zijn onnodige en voor onze jonge
mensen onduidelijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
DIE HET LICHT IS IN DE DUISTERNIS, door B. Florijn
Aantal blz. 69; le druk; prijs geb. f 6,90; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Een verhaal uit de strijd der Schotse Covenanters
tegen koning Karel de Eerste, zo omstreeks 1640. Het cirkelt
om de drie bewoners van een kasteeltje: een vader, een dochter en met name de 20-jarige zoon John. We ontmoeten hem
in het leger in de strijd, in de gevangenis en in een schipbreuk. Maar de Heere redt hem in dubbele zin: lichamelijk
en geestelijk.
Conclusie: Dit boekske heeft drie pré's: 1. het wil ons de
worsteling der Schotse gereformeerden om het geloof naderbij brengen, al komt de historische context er mager af;
2. in het verhaal wordt een kind ingevlochten, in wie Gods
genade zich wonderlijk openbaart; 3. de religie is hier geen
dun vliesje, zoals zo vaak. Helaas echter is de schrijver in
het tegenovergestelde uiterste vervallen. Er staan in dit
boekje dingen, die te hoog voor een kind zijn. Ook worden
in amper 70 blz. de kinderen niet minder dan zesmaal met
de dood geconfronteerd. Op deze manier moet het toch m.i.
ook niet. Vijftien maal stuitte ik op het woord „de Allerhoogste"; is de naam „Heere" niet veel rijker? Het boekje
is te veel in telegramstijl geschreven.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
FRANS VAN DIEREN, door L. Janse
Aantal blz. 44; le druk; prijs geb. f 5,90 (erg duur voor zo'n
onbelangrijk boekje); jongensboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Frans van Dieren heeft een stiefmoeder, die erg
slecht voor hem is. Als z'n vader voor z'n werk in Spanje
vertoeft ontstaat er een ernstig conflict tussen Frans en z'n
moeder. Hij gaat er vandoor om zich bij een boer als knecht
te verhuren. Als hij in een krant leest dat hij vermist wordt
krijgt hij spijt en gaat terug naar huis. Z'n stiefmoeder heeft
ingezien dat ze hem slecht heeft behandeld, z'n vader komt
uit Spanje terug en 't geluk is weergekeerd in het gezin.
Conclusie: De strekking is godsdienstig. De algemene opinie:
een onwaarschijnlijk verhaal. Oudere kinderen hebben dat
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gauw door! De schrijver weet zijn gegeven niet zielkundig
verantwoord te ontwikkelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
VORT PEERD, VORT, door L. Janse
Aantal blz. 74; prijs geb. f 6,90; jongensboek, leeftijd 8-12 j.
Inhoud: 't Boek handelt over 't laatste gedeelte van de oorlog 1940—'45. Twee Joodse meisjes Rachel en Sara zitten
ondergedoken op de „Olmenhoeve" in Dijkhuizen. Waarschijnlijk door verraad komen de Duitsers, maar ze vinden
niets. Wel moeten ze naar een ander adres. Kort daarop
wordt het dorp bevrijd. Kerstmis 1944 komen de meisjes weer
op de Olmenhoeve.
Conclusie: De godsdienstige strekking is goed bedoeld, maar
de wijze waarop over de schuld der Joden gesproken wordt
doet geen recht aan alle Bijbelse gegevens over Israël. Opvoedkundig onverantwoord. Ik denk aan Rom. 11 : 20-21:
„Wees niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het, dat
God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ziet toe, dat
Hij ook mogelijk u niet spare!" Deze toon miste ik pijnlijk
in dit boekje.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

Van de leestafel
Oranjekalender, Pro Juventute, postbus 7101,
Amsterdam.
Pro Juventute is een instelling, die zich inzet voor de zorg
om gezin en jeugd. Dit werk brengt uiteraard de nodige
kosten met zich mee. De opbrengst van deze kalender met
prachtige foto's van ons Koninklijk Huis helpt mee deze kosten te dekken. Daarom wekken we u op deze prachtige kalender te kopen.
Zonnehuis Bloemenkalender, Willem Barentszstraat 15, Utrecht.
Het Zonnehuis is bekend om al zijn tehuizen, waar langdurige zieken en gehandicapten verpleegd worden. Deze vereniging verdient zeer zeker ons aller steun. Door het kopen
van deze bloemenkalender kunt u een steentje bijdragen. Het
zijn prachtige foto's van allerlei bloemen! En daarom hartelijk aanbevolen!
A. M. Wessels: Verraad en dapperheid.
F. v. d. Schoot-van Dam: Joost en Bennie en
Wij heten allebei Joost. Uitgaven van De Banier te Utrecht.
Drie boekjes, die ons toegezonden werden door drukkerij
De Banier. Boekjes geschikt voor onze kinderen om te lezen.
Aan lectuur voor onze jongere kinderen, goede lectuur, bestaat wel een zeer grote behoefte. Niet zo gemakkelijk om
iets te vinden, dat we verantwoord vinden en toch tegelijk
onze jongens en meisjes boeit. Deze drie boekjes zijn voor dit
doel goed bruikbaar. Het eerste vertelt een stukje geschiedenis van de oude veste Sluis in Zeeuws-Vlaanderen uit de
laatste tijd van de gouden eeuw, toen Frankrijk Engeland en
ons land de oorlog verklaarde en een offensief inzette tegen
Holland en Zeeland.
De andere twee boekjes zijn eenvoudige verhaaltjes, die op
een gezellige manier verteld worden. Daarom aanbevolen!

Van het Bondsbureau
Nieuw lid
Uit Poederooijen ontvingen we het verblijdende bericht
dat de Zondagsschool „Samuel" zich bij onze bond wenst
aan te sluiten. Vanzelfsprekend hebben we dit graag genoteerd en heten hen ook vanaf deze plaats hartelijk welkom.
Giften
We mogen nog weer enkele bijdragen aan ons Zondagsschoolwerk verantwoorden: Ouddorp f 25,—; Rijssen f 100,—;
Waspik f 25,— en Barendrecht f 25,—, waarvoor wij u zeer
erkentelijk zijn.
Van de Herv. gemeente uit Barneveld mochten wij een gedeelte van de kollekte ontvangen welke voor meerdere
doeleinden wordt gehouden. Voor het bedrag ad f 1263,79
onze bijzondere dank.
Bestellingen voor Kerst en Roosters
Het is nu de hoogste tijd uw bestellingen hiervoor te doen.
09^

Boekbeoordeling
UITGAVEN VAN G. KOOL TE VEENENDAAL
„MOEDER, DAAR STAAT EEN VREEMDE MAN",
door C. van Rijswijk
Aantal bladzijden 109; le druk; geïll.; prijs geb. f 9,90; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Jan Jaspers is ouderling en geeft catechisatie. Daar
is ook Jan Snijders, die het hem erg moeilijk maakt. Ieder
denkt dat het met Jan Snijders slecht zal aflopen. Ouderling
Jaspers denkt zo niet. Maar het gaat met Jan Snijders van
kwaad tot erger. Met Kerst vlucht hij weg en komt na
zes jaar zwerven terug. „Moeder, daar staat een vreemde
man", roept zijn zus. Maar Jan is tot bekering gekomen.
Conclusie: Een wat zwaarmoedig boek. Er valt een groot
accent op de zonde van de mens en Gods genade in Christus
komt aan het einde even aan de orde.
Eindoordeel: aanbevolen.
ONDER DE HETE MIDDAGZON, door C. van Rijswijk
Aantal bladzijden 107; le druk; geïll.; prijs f 9,90; jongensen meisjesboek, leeftijd 15 jaar en ouder.
Inhoud: Het geeft de geschiedenis weer uit de tijd van de
afscheiding en speelt in het Land van Heusden en Altena.
Van verschillende predikanten maken we een hagepreek
mee: ds. Scholte, ds. De Cock, e.a. Ook de inhoud van deze
bijeenkomsten wordt breedvoerig medegedeeld. Daartussen
speelt het verhaal van boer Brak die niets van de afscheiding
moet hebben en van zijn knecht Andries die er een voorstander van is.
Conclusie: Naast leerzame gedeeltes komen ook saaie stukken voor. Soms zijn de verhalen wonderlijk.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
GODS ZAAD KIEMT IN DE KLOOSTERTUIN,
schrijver wordt niet genoemd, anoniem.
Aantal bladzijden: 51; le druk; prijs f 3,95; jongens- en meisjesboek, leeftijd 15 jaar en ouder.
Inhoud: Een waar verhaal uit de tijd van de gezelschappen.
Een heertje uit de stad komt in het dorpje wonen en sluit
vriendschap met Nelis. Als het heertje sterft, krijgt Nelis zijn
Bijbel. Nelis leest samen met zijn vriend Klaas uit Gods
Woord. Dan wordt Klaas plotseling blind en door zijn
ouders verstoten. Hij vindt onderdak bij één van Gods volk.
Een non komt in kontakt met Klaas en verlaat dan het
klooster.
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Conclusie: Een boekje met een wat emotionele en mystieke
inhoud.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
MANNEN VAN HET BUITENSPOOR, Joh. G. Veenhof
Aantal bladzijden 182; le druk, geill.; prijs geb. f 16,90;
jongens- en meisjesboek, voor de oudste kinderen.
Inhoud: Verhalen over jacht, bijenteelt, natuur, vangen van
stropers.
Conclusie: Wel een goed boek. Vertelt goed over bovenstaande onderwerpen. Maar zelfs voor de oudste kinderen 1111.
wat te „ouwelijk".
Eindoordeel: Voor uitdeling op de Z.S. minder geschikt.
Omdat: 1. de prijs te hoog is; 2. kinderen komen in 't boek
niet voor; 3. Niet erg boeiend; 4. Hoewel het een goede
christelijke geest ademt, zal het de jeugd niet erg aanspreken.
KINDERVERSJES VOOR SCHOOL EN HUIS, J. H. Maatjes
Aantal bladzijden 31; herdruk van een boekje dat in april
1866 zijn 6e druk beleefde; prijs f 2,45; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6 tot 12 jaar.
Inhoud: Verschillende gedichten o.a.: Der kinderen ellende;
Der kinderen verlossing; De Heilige Doop.
Er zijn aardige verzen bij, maar of ze in deze tijd nog aanspreken is zeer te betwijfelen.
Conclusie: Voor uitdeling niet aanbevolen. Weinig bruikbaars. Aardig om te lezen en wellicht ook om te bezitten.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
„HET VERDWENEN MEDAILLON", W. J. D. van Dijck
Aantal bladzijden 188; reeds eerder verschenen onder de
titel: De firma Jacob Vreeswijk en zonen"; geïll.; prijs geb.
f 13,90; voor oudere jongens en meisjes.
Inhoud: Jacob Vreeswijk gaat het in zaken doen goed,
zo goed, dat hij heel rijke of zich zeer rijk voordoende kennissen krijgt. Zijn voorspoed en vrienden brengen hem op
de weg van God af. Dan komen tegenslagen en het wordt
een faillissement. Het gebed vermenigvuldigt. De Heere geeft
op wonderlijke wijze uitkomst, want het medaillon komt
terecht bij de wettige eigenaar.
Conclusie: De prijs, de stijl en de inhoud maken het niet
geschikt voor uitdeling op de Zondagsschool. De inhoud is
te moeilijk. De stijl te gedragen. Jammer van het aantal
fouten in de spelling.
Eindoordeel: Voor ouderen een goed boek, hoewel het komt
allemaal wel heel mooi weer in orde! Niet aanbevolen.
UITGAVE VAN DEN HERTOG
LETTIE EN LOTTIE EN ... ANNEKE,
door J. Visser-Vlaanderen
Geïllustreerd met geplastificeerd omslag; prijs f 5,50; meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar.
Lettie en Lottie zijn een gezellige tweeling. Vooral Lottie
praat nog wel eens haar mondje voorbij, maar weet toch
na veel narigheid de weg die ze gaan moet. Veel liefde hebben ze voor Anneke. Ook die weet, hoe jong ook, dat je
met alle nood tot de Heere mag gaan.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
UITGAVE VAN VOORHOEVE
ANNEMIEKE'S KERSTFEEST, door J. Visser-Vlaanderen
Aantal bladzijden 48; prijs geb. f 5,10; leeftijd 5-7 jaar.
Inhoud: Twee kleine meisjes willen in hun eentje naar het
ziekenhuis lopen. Het loopt toch nog aardig goed af en tegen
Kerstmis mag Loesje al weer uit het ziekenhuis.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Mededelingen van het bestuur
In het februari-nummer van ons blad staat een
bericht over de vergadering van het Hoofdbestuur
van onze Zondagsscholenbond met afgevaardigden
van de verschillende streekbesturen. De in dat bericht genoemde datum is echter vervallen, omdat
we de zaal, die afgesproken was, toch niet kunnen
krijgen. Daarom hebben we deze samenkomst verzet naar 10 april bij leven en welzijn. Plaats van samenkomst wordt dan Amersfoort. Nadere berichten
hierover volgen nog wel.

Daar staan in dit nummer van ons blad ook weer
enkele contact-samenkomsten aangekondigd met de
Zondagsscholen in die streken. Fijn dat dit alles
doorgang heeft. Wij vinden het bijzonder prettig
en nuttig op deze manier een goed contact te hebben
met de aangesloten Zondagsscholen. We zullen ons
er in verblijden weer goede berichten over de gevoerVr.
de gesprekken te mogen vernemen!

opGaniscrcienieuwS
STREEK UTRECHT
De zondagsscholen van de „Streek Utrecht" hopen hun
voorjaarsstreekvergadering te houden op D.V. 20 maart a.s.
te Groenekan. Drs. J. Hoek uit Groenekan zal een referaat
houden over „Kind en geloof". Tevens zal er op deze vergadering een samenspreking plaatsvinden met enkele leden van
het Hoofdbestuur over de praktijk van het zondagsschoolwerk. De vergadering begint om 3.00 uur n.m. in de „School
met de Bijbel", Groenekanseweg 21 te Groenekan. Het bestuur hoopt en verwacht weer vele personeelsleden te ontJ. C. F., secr.
moeten.
STREEK GOUDA
Voorjaarsvergadering „Streek Gouda" op D.V. woensdag
31 maart a.s. om 19.45 uur in gebouw „De Haven" te Gouda.
Deze avond hoopt het hoofdbestuur aanwezig te zijn, met
name de heer C. L. Maaskant en de heer A. P. Oosthoek.
Zij stellen deze avond het programma samen. We hopen op
de vele vragen die leven in de Ring een duidelijk antwoord te
krijgen.
Dat uw aller aanwezigheid op hoge prijs wordt gesteld zal
duidelijk zijn, daar er nu de gelegenheid is om met uw vragen
en problemen voor de dag te komen.
Ook zal de heer v. d. Broek uit Scherpenzeel aanwezig zijn
met een grote sortering belonings materiaal, dat op die manier makkelijk in uw bezit komt. Nogmaals komt allen!!
Mevr. E. Houweling-Hofman, secr.
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STREEK ROTTERDAM
De zondagsscholen van de „Streek Rotterdam" hopen hun
voorjaarsstreekvergadering te houden op D.V. woensdag 28
april a.s. in een der lokaliteiten van de Chr. Geref. Rehobothkerk, Noord Singel 90 te Rotterdam-Centrum. Aanvang 19.45
Uur.

Ds. M. B. van de Akker uit Rijssen hoopt een referaat te
houden over „Hoe vieren wij verantwoord Kerstfeest op de
zondagsschool. En de zondagsschool-vertelling hoopt mej. J.
A. van Mourik uit Delft voor ons te houden.
Gezien dit belangrijke onderwerp, hopen we weer velen te
ontmoeten.
J. Veenman, secr.

®tikbespreking
De twee boekjes die nu gerecenseerd zijn vormen de eerste
van de boekjes, die binnenkwamen na de oproep om een
Kerstboekje te schrijven. We hopen dat er nog meer zullen
volgen.
ANNEMIEKE's KERSTFEEST, door J. Visser. Uitgave van Uitgeverij J. N. Voorhoeve, Den Haag, aantal blz. 46, le druk,
leeftijd 6-10 jaar.
Inhoud: Annemieke krijgt een vriendinnetje dat Loesje heet.
Zonder toestemming gaat Annemieke met Loesje wandelen
naar het ziekenhuis om bij Loesjes moeder te gaan kijken.
Loesje krijgt een aanrijding en komt ook in het ziekenhuis
terecht. Ze is echter met Kerstfeest thuis en dan wordt het
toch een echt Kerstfeest.
Conclusie: pracht boekje voor de kleintjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
KEES HELPT DE POLITIE, door W. Geldof. Uitgave van Uitgeverij J. N. Voorhoeve, Den Haag, aantal blz. 72, le druk,
leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Kees is een driftkop doch heeft een goed hart. Hij
verdenkt de poes van z'n buren ervan dat deze zijn duiven
heeft opgegeten. Hij slaat de poes dood en wil voor z'n
buurman niets meer doen. Later blijkt dat hij zich met de
poes heeft vergist. Hij helpt daarna de politie tot 2 maal
toe met het opsporen van ongeregeldheden.
Conclusie: Pracht boekje, de jongens zullen er van smullen.
Kwaad zowel als goed wordt keurig beschreven. Christelijk
goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

MORGENGEBED VOOR DE
KLEINSTEN
Help ons vandaag gehoorzaam zijn
en vriendelijk voor groot en klein.
Leer ons bij alles meer en meer
op U vertrouwen, lieve Heer'.
Amen.
Uit: „'k Vouw mijn handjes".
Uitg. N.V. Gebr. Zomer en Keunings U. M.

