BOEKBEOORDELING 1962
Uitgaven van G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk
LANGS HET DONKERE BOS, door Nel Verschoorvan der Vlis
Aantal blz. 24; 5e druk; prijs f 0,35 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Rietje de Ruif gaat door het bos. Ze hoort daar roepen. Eerst wil ze doorlopen, maar keert toch terug en vindt
een arm kind, dat bezig was hout te sprokkelen en haar been
bekneusd heeft. Ze neemt het kind op de kruiwagen mee
naar huis, waar de dokter het komt verbinden. Het kind,
wier ouders gestorven zijn en nu bij haar grootvader woont,
mag nu bij Rietje blijven tot het weer beter is.
Strekking: De invloed van wat in het kinderleven uit de bijbel
verteld is, is groot. Het is goed niet aan onze naaste voorbij
te leven, juist niet als hij in nood is.
Conclusie: Een boekje met een zeer goede godsdienstige en
opvoedkundige strekking, voor de (kleinere) kinderen. Ook
hun jonge leven is gesteld in het licht van de Schrift.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET GAT IN DE HEG, door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 30; 1 le druk; prijs f 0,45 in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Vijf kinderen gaan steéds langs een paadje door de
landerijen naar school. Bij weduwe Booy kruipen ze dan door
een gat in de heg. Als Trieneke, het ongelukkige dochtertje
van vrouw Booy, dat op krukken loopt, ook naar school
moet, zal het, vijftal goed op haar passen. Maar als soldaten
met muziek over de straatweg komen, laten de kinderen Trieneke in de steek. Het kind raakt onder een paard, waardoor
ze nog meer invalide wordt.
Strekking: De nadruk wordt gelegd op onze verantwoordelijkheid voor anderen, met name voor ongelukkigen. Het kind
wordt geconfronteerd met het verdriet en kinderlijk geloofsvertrouwen van vrouw Booy.
Conclusie: Oude bekende van Van de Hulst. Wel goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
MET Z'N VIEREN, door Anne de Vries
Aantal blz. 38; 4e druk; prijs f 0,50 in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje bevat vier los van elkaar staande verhaaltjes.
Conclusie: Anne de Vries kan heel boeiend vertellen. Dit is
ook in dit boekje het geval. Het zijn echt verhaaltjes om
voor te lezen aan onze kleintjes. Godsdienstig geven ze niet
veel. Voor de kleinsten zijn ze wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE UILENJACHT, door Hans Rowaan.
Aantal blz. 44; le druk; prijs f 0,80 gebonden; jongensboek.
Inhoud: 4 jongens gaan op uilenjacht. Eén van de jongens
raakt beklemd in een holle boom. Door de brandweer wordt
hij uit zijn benarde positie bevrijd. Met de brandweerauto
rijdt het viertal naar het dorp terug.
Strekking: Ondoordachte kwajongensstreken hebben soms lelijke gevolgen.
Conclusie: Een onwaarschijnlijk verhaal. Hier en daar wordt
God er even „bijgehaald-. Op een daad, waarvan de jongens
weten, dat die verkeerd is, volgt geen straf.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DIE KWAJONGENS!, door K. Norel.
Aantal blz. 46; 3e druk; prijs f 0,80 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Een vijftal jongens plagen oude Jochum, die met zijn
kleindochtertje Leentje in een huisje in het bos woont. Leentje
is zwak en voor haar gezondheid in de boslucht. De jongens
halen de geit uit het schuurtje en brengen hem naar hun ,hol'.

Een van de jongens krijgt berouw, gluurt door de ruiten en
bemerkt dat de melk van de geit voor Leentje was. Hij haalt
de geit terug en breekt zijn been. Leentje haalt Jochum over,
hem in huis te halen en te verzorgen. Het komt tussen Jochum
en de jongens in orde. Ze halen zelfs hout voor hem uit het
bos.
Conclusie: De streken van de jongens worden echt minder
mooie kwajongensstreken, ze zijn wat tè gedurfd. Leentjes
gebed m.i. iets te gemaakt. Haar vertrouwen is echt kinderlijk, doet weldadig aan. Ze leert ook opa vergeven en bidden.
Dat een jongen, die zijn been gebroken heeft, na twee weken
alweer door de sneeuw kan baggeren, vind ik wat onwaarschijnlijk!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
KERSTFEEST VOOR EEN GULDEN,
door Willem G. van den Hulst Jr.
Aantal blz. 62; le druk; prijs gecartonneerd f 1,—; jongensboek.
Inhoud: Jan mag met zijn broer Henk oom Gijs helpen bij
het verkopen van kerstbomen en kerststukjes. De fooitjes
mogen ze houden, met dien verstande, dat ze alles bij elkaar
zullen doen en dan samen delen. Jan krijgt echter een keer
een gulden en wil die alleen voor zichzelf houden, hij stopt
die in een bloembakje om hem er later uit te halen, maar dit
stukje wordt verkocht. De gulden wordt gevonden en teruggebracht aan oom Gijs. Die geeft hem aan zijn knechts, nu
weet Henk ervan.
Schrekking: Door die ene gulden is voor Jan het plezier van
het verkopen er af. De oneerlijkheid ontneemt hem alle
vreugde, zodat hij besluit de gulden te voorschijn te halen,
maar dan is het bloemstukje al verkocht. Thuis biecht hij op
waar de gulden vandaan gekomen is. Van oom Gijs krijgen
Jan en Henk een gulden voor hun hulp, die geeft Jan aan de
kerstpot van het Leger des Heils, dit geeft hem de vreugde
van het Kerstfeest. Gebruik van kerstboom. Het is allemaal
kerstbomen.
Conclusie: In dit verhaal wordt de strijd getekend tegen de
hebzucht in het kinderhart. Vreemd is het, dat als het kind
zijn strijd gestreden heeft en alles eerlijk heeft verteld, dat
vader dan zegt: Je hebt het zeker erg benauwd gehad? Ja,
vader. „Eigen schuld" (sic). Jan keek stil voor zich? Ergens
zeggen we tegen dit boekje: Neen, en dat is dan hier.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE BENGELS IN HET BOS, door W. G. van de Hulst.
Aantal blz. 47; 3e druk; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Carla en Rie mogen bij haar grootouders logeren, als
vader en moeder op reis zijn. Grootvader is boswachter, begrijpelijk dat er voor de kinderen wel wat te beleven valt.
Ze genieten heerlijk, maar doen ook wel eens domme dingen.
Conclusie: Kinderen lezen graag een boekje van Van de Hulst.
Hij weet op een heel prettige en onderhoudende manier voor
kinderen te schrijven. Ook dit is een leuk boekje. Daar is
eigenlijk het meeste mee gezegd. Het blijft wat aan de vlakke
kant en geeft de kinderen niet zoveel mee, ook godsdienstig
niet. Dit is hierom zo jammer, omdat we zo graag boekjes op
Kerstfeest aan de kinderen geven, waar iets meer in zit. Bruik,
baar is het echter wel.
Eindoordeel: aanbevolen.
KARELTJE, door W. G. van de Hulst.
Aantal blz. 47; 9e druk; prijs f 1,— gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: 3 kinderen veroorzaken door hun ongehoorzaamheid
moeilijkheden. Vragen vergeving en maken weer goed wat
door hun schuld verkeerd ging.
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Strekking: Ongehoorzaamheid wordt gestraft. Moeten vergeving vragen en het verkeerde ook herstellen. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Prachtig verteld. Strekking goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
BRUUN DE BEER, door W. G. van de Hulst.
Aantal blz .47; 13e druk; prijs f 1,— gecartonneerd; jongensen meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Twee jongens hebben de beer zoek gemaakt van
Rietje, een ziek meisje. Die treurt om haar beer. De broertjes
zoeken en ze zorgen er voor dat de beer weer terecht komt.
Strekking: Kwaad moet worden beleden en om vergeving
moet worden gevraagd. Gebruik van Heer.
Conclusie: Leuk verteld. Boeiend voor de kleintjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
GROTE BERTUS EN KLEINE BERTUS,
door W. G. van de Hulst.
Aantal blz. 47; 9e druk; prijs f 1,— gecartonneerd; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Grote Bertus — een jongetje — maakt door de vlucht
van kleine Bertus — een eendje — kennis met Elly van de
dokter. Deze kennismaking is zó, dat ze, na het eendje gevangen te hebben, het weer vergeten. Het ontvlucht weer,
maar 's nachts hoort Grote Berus het eendje buiten. Vader
haalt het binnen en Grote Bertus mag het naar Elly terugbrengen. Grote Bertus en Elly mogen met de dokter mee in
de auto.
Strekking: Een boekje zonder bepaalde strekking. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een aardig verhaaltje voor kinderen van 6-7
jaar. Goed geïllustreerd.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
HET ZWARTE POESJE, door W. G. van de Hulst.
Aantal blz. 47; 7e druk; prijs f 1,— gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Santje wil een poesje, dat door het dunne, besneeuwde ijs gezakt is, redden, maar een motorrijder, die het ziet,
meent dat ze het juist wil verdrinken. Verschrikt loopt ze
weg, wordt erg ziek en dan blijkt, dat die motorrijder de dokter was!
Strekking: Hoe gemakkelijk kan een kind niet diep teleurgesteld, maar ook bijzonder getroost worden. We mogen de
Heere om alles vragen en behoren Hem te danken voor het
goede. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje, dat kinderen van 7-9 jaar
graag lezen, zoals alle boekjes van deze schrijver. Helaas
wordt gebruik gemaakt van „Heer" in plaats van „Heere".
Eindoordeel: matig aanbevolen.
GOED ZO, ANNEMIEKE!, door Netty van der Meer
Aantal blz. 53; le druk; prijs f 0,90 gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Annemieke logeert in de herfstvakantie bij opa en
oma. Als ze een nest met jonge hondjes ziet, wil ze graag
zo'n beestje hebben. Maar als zij en Geesje, haar vriendinnetje en Jan, het neefje van de boswachter, een herfststukje
maken, krijgt Jan de eerste prijs: het jonge hondje. Latér, als
ze een dagje op de boerderij zijn, redt Annemieke een hondje
uit het water en nu wordt haar wens vervuld.
Strekking: Niet jaloers zijn en ook niet ongehoorzaam. Noodzaak van het gebed. -Liefde voor de dieren, die ook schepselen
van God zijn.
Conclusie: Uit opvoedkundig oogpunt heel goed. Godsdienstig element niet zo sterk.
Eindoordeel: aanbevolen.
GUUS VAN GOUWE GERRIT,
door Nel Verschoor-van der Vlis.
Aantal blz. 60; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1,—; meisjesboek.
Inhoud: Guus is het dochtertje van een straatmuzikant. Haar
vader speelt op het ijs zijn deuntjes, alles door elkaar, tot
kerstliedjes toe. Vier vriendinnetjes, waaronder Jos van de
dominee, gluren de volgende dag bij hen door het raam. Jos
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wordt gepakt en sluit dan vriendschap met Guus. Gouwe
Gerrit komt met het Kerstfeest in het ziekenhuis, waar hij
door de dominee wordt bezocht. Guus mag het Kerstfeest
vieren bij de dominee.
Strekking: Wij moeten, waar we maar kunnen, getuigen van
ons geloof en de blijde boodschap brengen. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Alles past wel erg precies. De vader ligt net met
het Kerstfeest in het ziekenhuis. Guus viert natuurlijk het
Kerstfeest bij de dominee. Het ligt er wel wat dik op. Het
boekje zal door meisjes van 9-12 jaar wel graag gelezen
worden.
Eindoordeel: aanbevolen.
VAN BOP EN BEP EN BRAMMETJE,
door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 47; 15e druk; prijs f 1,—; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Door het bos naar grootmoeder gooien ze de kruiwagen van een oud vrouwtje om. Op de terugweg moeten ze
schuilen in huis bij het oude vrouwtje voor het onweer. Ze
zijn bang voor haar, maar zij blijkt een lieve vrouw te zijn.
Strekking: De Heere hoort ook het kindergebed. Gebruik van
de lieve Heer.
Conclusie: Wel een aardig verhaal. Godsdienstige inhoud wat
vlak.
Eindoordeel: aanbevolen.
WATERROTTEN, door K. Norel
Aantal blz. 61; le druk; prijs gebonden f 1,—; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Jan en Lientje wonen in Amsterdam in de buurt van
de haven en zijn vriendjes van de zeelui. Ze gaan mee varen
met de Mercuur, een vrachtschip op het IJsselmeer, dat naar
Hoorn vaart. Door hun flinkheid voorkomen ze tenslotte dat
een lichter tegen de kademuur botst en verongelukt.
Strekking: Je moet elkaar helpen zoveel je kunt. Vooral een
jongen behoort ridderlijk op te treden.
Conclusie: Een vlot geschreven, aantrekkelijk verhaal, waarin ook opvoedkundige waarde. Hoewel het christelijk karakter tot uitdrukking komt, had dat wel iets meer geaccentueerd
kunnen worden.
Eindoordeel: aanbevolen.
FRITS EN TINEKE, door Jeannette v. Luipen-Bronwasser.
Aantal blz. 76; le druk; prijs gebonden f 1,10; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Tineke van de bakker vindt een vriendje in haar
nieuwe buurjongen Frits. Door haar lieve karakter overwint
ze de jaloezie en de,hautaine sfeer van Frits' thuis. Ze maken
samen heel wat mee,
Strekking: Met vriendelijkheid kom je heel ver in het leven;
je overwint er ook het kwade mee. Rijkdom maakt niet gelukkig; het goede gezinsleven is een zegen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Het is een vlot geschreven boekje, maar zeer oppervlakkig en erg gericht op de goede mens. Zelfs toen er
alle aanleiding was om over zonde, berouw en vergeving te
spreken, is dit niet gedaan.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE VERRASSING, door B. van Westering-van der Plaats
Aantal blz. 78; le druk; prijs gebonden f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Twee broers zullen met hun ouders de vakantie
doorbrengen in Reebergen. Door vakantie-woningruil zullen
deze Haagse jongens enige weken buiten doorbrengen. Door
een vergissing wordt Jaap verdacht van diefstal van f 4,—.
Na maanden komt de oplossing op 't Kerstfeest en wordt de
verhouding met de familie in Reebergen weer goed.
Strekking: We kunnen wel eens denken, dat we gelijk hebben,
maar de tijd leert dan ook wel eens anders. Ietwat vlak godsdienstig van inhoud. Wordt wel over kerkgang gesproken,
maar verder niet. Worden wel kerstliederen gezongen, maar
daarmee houdt het ook op. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een verhaal voor jongens van ongeveer 10 jaar
met weinig geestelijke diepgang.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

DE ONTDEKKING VAN RAJOE EN ROEK',
door Ina Hofman.
Aantal blz. 76; le druk; prijs gebonden f 1,10; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Rajoe en zijn zusje Roeki wonen in Koelampoer, in
Zuid-India. Ze behoren tot één der zeven Christengezinnen
in dit Hindoedorp. Er komt een evangelist met zijn jonge
vrouw wonen. Een kerkjte wordt gebouwd; er wordt school
gehouden. De zendeling schiet een mensenetende tijger. De
kinderen vieren het eerste Kerstfeest mee; ze mogen mee naar
een jaarmarkt en naar een grote samenkomst van Christenen
op het Eiland-in-de-rivier. Dan komt hun melaatse zusje —
nu genezen — uit de melaatsenkolonie thuis.
Strekking: Rajoe en Roeki ontdekken, dat de Christenen over
de hele wereld één grote familie vormen en dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.
Conclusie: Een boekje, waarvan wel wat goeds te zeggen is.
Het verrijkt de kennis onzer kinderen van een land, een volk,
een godsdienst, waarvan ze niet veel weten. Maar node mis
ik toch de kern van de zaak, nl. dat Christus kwam tot verzoening van de zonde.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE HAMER VAN HEIN HAKSTEEG,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 94; le druk; prijs gecartonneerd f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal uit 1566. Hein Haksteeg, een jongen van
15 jaar uit Dordrecht, heeft omgang met Piet Put, een jongen
met een slecht karakter. Hij laat zich door Piet verleiden
voor z'n vak naar Antwerpen te reizen. Tijdens de beeldenstorm wordt hem door Piet Put een waardevol familiestuk,
een hamer, ontstolen, waardoor hij onder verdenking komt
deelgenomen te hebben aan de te laken beeldenstorm. Toch
blijkt tenslotte zonneklaar zijn onschuld en komt Hein met z'n
hamer weer behouden terug in de ouderlijke woning te Dordrecht.
Conclusie: Geschiedkundig goed verantwoord. Protestantsgereformeerd van strekking. Een verhaal, dat door de jongens
met spanning zal worden gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
JITSKE, HET MEISJE UIT CANADA,
door Ina de Vries-van der Lichte.
Aantal blz. 94; prijs gecartonneerd f 1,20; meisjesboek.
Inhoud: Jitske is de dochter van naar Canada geëmigreerde
ouders. Ze zijn bezig een bestaan op te bouwen, De ouders
van Jitskes moeder zijn 50 jaar getrouwd. Een tante komt
over en zo is het mogelijk voor moeder om de bruiloft in
Holland mee te maken. Intussen brandt hun woning af. Op
een andere plaats kunnen ze opnieuw gaan beginnen.
Conclusie: Dit verhaal is nogal in elkaar gezet. Het loopt ook
allemaal zo vlot, dat het niet bepaald natuurlijk aandoet. Het
verhaal speelt zich in Canada af, ik vermoed dat de kinderen
dit alles niet zo gemakkelijk in hun eigen wereldje kunnen
plaatsen. Ook het godsdienstige element zal de kinderen niet
direct zo toespreken. Voor de uitdeling op het Kerstfeest zijn
wel betere boekjes te vinden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
MARLIESKE BIJ DE VIERDAAGSE,
door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 84; le druk; prijs gebonden f 1,25; jongens- en
meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Door een familie, die in Nijmegen logeert, wordt de
Vierdaagse 1962 meegemaakt. De oudste zoon loopt mee. De
belevenissen van het gezin worden beschreven.
Strekking: Reclame voor de Vierdaagse. 'Weinig godsdienstige strekking.
Conclusie: Voor uitdeling op het Kerstfeest van onze Z.S.
heeft het niet veel waarde. Daarom voor onze Z.S. matig
aanbevolen. Voor Schoolbibliotheek aanbevolen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

MARLIESKE OP ,,DE MEIHORST",
door Max de Lange-Praamsma.
Aantal blz. 83; le druk; prijs gecartonneerd f 1,25; meisjesboek.
Inhoud: Marlieske mag logeren bij tante Frouck, die directrice is van een rusthuis. Het opgewekte Marlieske wint direct
het hart van de bewoners van het rusthuis. Ze maakt kennis
met Doutzen, het dochtertje van de groenteboer. Samen gaan
ze langs de huizen met marmotjes om zo geld te verdienen
voor een meisje, dat in het sanatorium ligt. Ze kdmen ook
in het rusthuis en krijgen daar heel wat.
Strekking: Lief zijn voor aardige mensen is niet moeilijk,
maar aardig zijn voor mensen, die je afblaffen en lelijk tegen
je doen, dat kan niemand uit zichzelf. Dat kan alleen de
Heere Jezus ons leren.
Conclusie: Een vlot geschreven verhaal voor meisjes van
8-10 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE TENT OP DE BOSWEI,
door M. A. M. Renes-Boldingh
Aantal blz. 102; prijs gebonden f 1,35; meisjesboek,
inhoud: Allerlei avonturen van 2 meisjes, die kamperen bij
een paar tantes.
Strekking: God gehoorzamen en Hij zorgt voor de mens.
Conclusie: Wel aardig; een beetje traag en ook wat zoetelijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
SIEP VINDT ZIJN THUIS,
door T. van der Roest-Kleinmeyer.
Aantal blz. 108; le druk; prijs gebonden j' 1,35; jongensboek,
leeftijd 10-44 jaar.
Inhoud: Siep komt als wees bij de heer en mevr. Bruinsma,
wier enige zoon 't verkeerde pad opging. Mevrouw wantrouwt óók Siep, die zich niet gelukkig voelt. Hij redt met
zijn vrienden de ponny van Jef, de schillenboer, en leert daar
God kennen. Na een onbillijke bestraffing van mevr. Bruinsma
vlucht Siep naar Jef op oudejaarsavond. Zijn voogd, oom
Arie, komt onverwacht en alles lost zich tot aller tevredenheid op.
Strekking: Siep leert, dat God niemand alléén laat en ook zijn
„kleine" moeilijkheden kent. De arme, verachte Jef kent innerlijke rijkdom en weet daarvan iets mede te delen aan Siep,
oom Arie en 't gezin Bruinsma.
Conclusie: Een best boek met goede karaktertekening. Graag
had ik in de innerlijke veranderingen bij Siep enz. meer de
Heiland van zondaren genoemd. Overigens:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL
door W. G. van de Hulst
Aantal blz. 93; 16e druk; prijs gebonden f 1,55; jongens- en
meisjesboek, vooral voor meisjes van 6-9 jaar.
Inhoud: Rozemarijntje droomt angstig, 's nachts vóór ze voor
't eerst naar school moet. Ze beleeft de komende dagen wonderlijke en grappige avonturen. 't Spontane kind verovert alle
harten. Vader is zeekapitein, de wilde robbedoes gaat met
moeder naar Marseille, om met vaders boot naar Holland te
reizen.
Strekking: Een wilde robbedoes wint met haar gouden hartje
iedereen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een prachtig boekje voor jong en oud om te genieten en te schateren.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
STORM OVER BRONCKHORST, door Aart Grimme.
Aantal blz. 125; le druk; prijs f 1,55; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt over gebeurtenissen in het verre
verleden. Het speelt zich af in de tijd van de strijd tussen de
kastelen, de van Heeckerens tegen Bronckhorst. Een belangrijke figuur in dit boekje is Eggert. Hij wil zich wreken op
iemand, die het huis van zijn vrienden zo maar in brand gestoken heeft. Wanneer Eggert hem na een beleg van Bronckhorst in handen krijgt, durft hij zijn vijand niet te doden, maar
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KEUZE UIT MEER DAN 160 TITELS
'e Rijk en waardevol van inhoud
® Fris en fleurig van uitvoering
e) Ruim geïllustreerd.
• Sierbanden en omslagen alle voorzien van een beschermende vernislaag
• Voor iedere leeftijd en in iedere prijsklasse zeer
ruime keus
GEEF DE KINDEREN ROND KERSTMIS HET
BESTE WAT ER VOOR UW GELD TE KOOP IS:

Geef CALLENBACH-BOEKEN
Hebt U nog geen catalogus? Hij wordt U op aanvraag
omgaand toegezonden.

Moet U op het Kerstfeest vertellen
of voorlezen?
Dan vindt U het geschikte verhaal zeker in de nieuwe
bundel

KERSTVERTELLINGEN
door M. A. M. Renes-Boldingh

Geb. f 6,90

Bestel het nu, dan hebt U het op tijd in Uw bezit
Levering eveneens door tussenkomst van de boekhandel

G. F. CALLENBACH N.V.
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NIJKERK

neemt hem mee naar huis, opdat hij van zijn wonden zal kunnen genezen. Dit geeft Eggert vrede.
Conclusie: Dit spannend geschreven boekje heeft een christelijke strekking. Het zal de jongens zeker boeien. Daarom is
het voor onze kerst-uitdeling zeer geschikt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
PEERKE EN ZIJN KAMERADEN, door W. G. v. d. Hulst
Aantal blz. 141; 13e druk; prijs gebonden f 1,85; jongensboek.
Inhoud: Peerke is een jongen uit Vlaanderen. Daar sneuvelde
zijn vader. Zijn moeder kwam om door een bom uit een vliegtuig en hij verloor z'n beide benen. Met zijn grootvader is hij
toen naar Holland gevlucht. Daar woonden ze op een eenzaam plekje in een oud stadje. Vier vrolijke jongens ontdekken
hem en brengen hem door hun attenties wat zonneschijn. Als
Peerke gestorven is, horen de jongens van zijn grootvader
het hele verhaal van Peerke, van zijn lijden en van zijn geduld.
Strekking: Het is moeilijk geduldig te zijn als ons levensgeluk
in stukken gebroken is. Wie kan zijn vijanden liefhebben, dan
alleen als we weten dat God Zich niet vergist. Gebruik van
Heer.
Conclusie: Een oude bekende dit boekje, maar nog altijd mooi.
Het oorlogsleed komt schrijnend op ons af, maar ook dat we
elkander nog zo veel kunnen helpen! Jammer van het gebruik
van „Heer"!
Eindoordeel: aanbevolen.
VLUCHT NAAR DE VRIJHEID, door P. de Zeeuw J.Gz.
Aantal blz. 158; le druk; prijs gecartonneerd f 2,10; jongensboek.
Inhoud: Dolf Diekema wil het vaderland dienen en overlegt
daarom met een kameraad om naar Engeland te gaan, na de
inval van de Duitsers. Na veel omzwerven komen ze in
Engeland terecht, waar ze opgeleid worden tot geheim agent.
Ze worden gedropt, maar komen in vijandelijke handen terecht en worden na verhoor in de gevangenis opgesloten. Ze
weten te ontsnappen en opnieuw ondernemen ze de moeilijke
reis naar Engeland, waar ze opnieuw terecht komen, maar
dan behandeld worden als verraders. Wat fijn dat ze na de
oorlog weer thuis kwamen na zoveel avonturen.
Conclusie: Onopgesmukt vertelt de Zeeuw van hetgeen deze

jongens hebben meegemaakt. Het geeft weer eens een andere
kijk op de gang van zaken in die jaren. Het verhaal is boeiend
beschreven, de oudere jongens zullen het graag lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE STORM STEEKT OP, door Anne de Vries
Aantal blz. 154; 8e druk; prijs gebonden f 2,25; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Als in 1942 de storm van de duitse terreur opsteekt,
wordt het huis van de familie de Boer in Drenthe een centrum
van activiteit. Daar wordt gezorgd voor onderduikers, engelse piloten, vandaaruit,wordt een joodse verpleegster uit Westerbork bevrijd. Hieraan komt in eind april 1943, toen de algemene staking uitbrak, door de schuld van de n.s.b.buurman
een abrupt einde.
Strekking: Dit boek doet de oorlogstijd weer herleven in de
herinnering der ouderen en is voor de jongeren bijzonder goed
om een indruk van die tijd te krijgen. Temidden van alle menselijk doen en laten klinkt de overgave aan de Heere door.
Conclusie: Dit boek is het 2e deel van de serie van vier „Reis
door de nacht" van Anne de Vries en vraagt om de aanschaf
van het le, 3e en 4e deel. Het is in alle opzichten goed geschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE DUISTERNIS IN, door Anne de Vries.
Aantal blz. 158; 9e druk; prijs gecartonneerd f 2,25; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Anne de Vries vertelt in dit boekje, dat het eerste
deel is van een trilogie, over de eerste oorlogsdagen. Familie
de Boer gaat een dochtertje halen, dat in Hillegersberg logeert. Dat was een tocht met zeer veel moeilijkheden. Het
oorlogsgebeuren wordt in het verhaal ingevlochten. Na de
capitulatie kwamen ze weer thuis. Maar ook dan zijn de
zorgen en de gevaren nog niet voorbij.
Conclusie: Het is goed, dat onze kinderen niet vergeten, wat
we als volk hebben meegemaakt in die bange oorlogsjaren.
Het is Anne de Vries wel toevertrouwd hierover voor kinderen te schrijven. Dit bewijst wel het feit, dat we nu de 9e
druk van deze trilogie kunnen aankondigen. Graag zullen inzonderheid de jongens dit boekje lezen, dat van het begin tot
het eind boeit.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven van W. D. Meinema N.V. te Delft
HET KERSTFEEST VAN DE RIJNSCHIPPER,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 20; 4e druk; prijs f 0,30; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: In dit boekje wordt de geschiedenis verteld van schipper Jan Blonk, die in 1626 met Kerstmis door list er in slaagde
om een grote som geld, bestemd voor de Spanjaarden, in handen te spelen van Frederik Hendrik.
Strekking: Zeer goed verteld geschiedkundig verhaal, maar
zonder bepaalde boodschap. Er spreekt wel Godsvertrouwen
en ook zeker vaderlandsliefde uit dit boekje.
Conclusie: De jongens van 9-11 jaar zullen het graag lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
KO EN ZIJN VRIENDJES, door C. B. Drewes.
Aantal blz. 20; 4e druk; prijs f 0,30; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Ko vertelt zijn vriendje, Freek, de bijbelse verhalen,
die hij op school hoort. Ko en Freek tonen zich vergevensgezind tegenover Wim, hun plaaggeest, die zich betert. Hij
wordt een goede vriend. Ko gaat na de L.S. naar het gymnasium, omdat hij zendeling wil worden.
Strekking: Het vertellen der bijbelse verhalen heeft zegenrijke
gevolgen. Kinderen die de Heere Jezus liefhebben, plagen niet
meer vals.
Conclusie: Verandering bij Wim is onnatuurlijk en onwezen-

lijk. 't Ligt er wel dat dik op. Een geforceerd-christelijk boekje.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DRIE VRIENDINNETJES, door Ina de Vries-v. d. Lichte.
Aantal blz. 24; prijs f 0,40 in slappe omslag; meisjesboek, lft.
6-8 jaar.
Inhoud: Drie meisjes uit de tweede klas zijn altijd samen. Ze
zijn ongehoorzaam: ze nemen Annie's pop mee naar het bos,
hoewel moeder het verboden heeft. Ze gooien een hond, die
hen later naholt. Twee meisjes verdwalen, de pop wordt door
de hond beschadigd. Als 't al donker is, komen ze thuis en ze
belijden hun kwaad.
Strekking: Ongehoorzaamheid wordt gestraft, maar dit moet
ons ook leren aan God vergeving te vragen.
Conclusie: Eenvoudig boekje voor de kleintjes. Godsdienstige
strekking acceptabel.
Eindoordeel: aanbevolen.
JAPIE EN KAZAN, door Wijnand Jacobs.
Aantal blz. 32; 2e druk; prijs f 0,50 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Japie beleeft allerlei avonturen. Op een keer raakt
hij te water en wordt door zijn hond Kazan gered. Daarna
wordt hij ernstig ziek, maar gelukkig mag hij weer beter worden. Een oude vriend, oom Berend, heeft een jongetje gehad,
dat echter niet beter is geworden. Van oom Berend krijgt
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Japie het fluitje van dat overleden jongetje. Enkele trekken
van dit verhaal herinneren ons aan wat we lazen in „Ouwe
Bram" en in „Peerke en zijn kameraden".
Strekking: Alleen de Heere weet wat goed voor ons is, daarom mocht Japie gered worden en weer herstellen.
Conclusie: Een aardig verhaal over een jongetje en een hond.
Het is goed geschreven, zij het dat de godsdienstige strekking wat oppervlakkig is. De verschillende gegevens zijn,
naar het ons voorkomt, niet helemaal origineel en de taal voor
de 6- en 7-jarigen niet altijd gemakkelijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
EEN WAGEN VOLGELADEN, door Jos A. Brusse
Aantal blz. 32; le druk; prijs f 0,50; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Wanneer de jongens mee mogen met vader in de
bakfiets, gaan zij stilletjes met elkaar uit rijden, als vader ergens binnen is. Zij halen een ziek jongetje op, wiens moeder
niet thuis is. Er gebeuren haast ongelukken, maar 't loopt
alles nog goed af.
Strekking: Je kunt iets wel heel goed bedoelen, maar dan kan
het toch nog wel kwaad zijn. Bovendien moeten kleine jongens geen domme dingen doen. En voor al het kwaad heb je
vergeving nodig van de Heere.
Conclusie: gewoon verhaal.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
LIESJE EN TINEKE, door A. van Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal blz. 39; 5e druk; prijs f 0,55; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Tineke, drie jaar oud, komt met haar moeder, tante
Nel, enige dagen bij Liesje thuis logeren. Liesje is al zes jaar.
Ze is een lief meisje, maar ze doet toch wel eens ondeugende
dingen. Ze verdwaalt met Tineke door eigen schuld. Een
agent brengt de kinderen thuis. In de speeltuin valt Tineke
een gat in het hoofd en dan houdt Liesje zich ziek om niet
naar school te hoeven. Liesje heeft veel spijt van haar leugentje. Ze krijgt wel vergeving, maar ook straf.
Strekking: Wie ongehoorzaam is moet de gevolgen dragen.
Wie oprecht berouw toont, ontloopt wel niet de straf, maar
de Heere vergeeft ook aan kinderen het kwaad, als we Hem
ons kwaad belijden.
Conclusie: Een boekje voor de kleinere kinderen. Leuk verteld
en gezond christelijk. Zeer geschikt voor onze 6- en 7-jarige
meisjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
ALS RINNY'S VADER THUIS KOMT,
door Rik Valkenburg.
Aantal blz. 40; le druk; prijs f 0,60 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Rinny's vader is zeeman. Dat is altijd niet even
prettig, vooral niet als je voor je gezondheid de hei op moet.
Gelukkig krijgt ze ook op dit plaatsje vriendinnetjes. Als
vader thuis komt, beleven ze met elkaar veel prettige dingen.
Met z'n allen brengen ze Rinny's vader weer naar de boot.
Strekking: De moeilijkheden van het zeemansleven. De zee,
die trekt, maar ook het telkens terugkerend afscheid nemen.
Conclusie: Een leuk geschreven meisjesboek. De taal doet
soms wat grote-mensen-achtig aan. Het gegeven is wel origineel en daarom toch wel:
Eindoordeel: aanbevolen.
ROBBIE EN DE ORGELMAN, door Jenny Slegers-Kwakkel
Aantal blz. 37; le druk; prijs f 0,60; in slappe omslag, jongensboek, leeftijd 6-7 jaar.
Inhoud: Robbie hoopt de volgende dag jarig te zijn. Natuurlijk
is hij hiervan vol en maakt toebereidselen. Ook Kees, de orgelman, moet het weten. Op zijn verlanglijstje staat o.a. een
autoped en een hondje. Zijn wens gaat in vervulling. Van zijn
ouders krijgt hij de autoped en van Kees een hondje. Wat een
blijdschap.
Strekking: Hier treft ons de goede verstandhouding tussen
ouders en kind. Medeleven en liefde wisselen elkander af.
Bij de opvoeding wordt rekening gehouden met de wil des

152

Heren, al is het geschrevene op blz. 31 wel enigszins oppervlakkig, toch kinderlijk. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig en eenvoudig verhaal voor kinderen
van
6 à 7 jaar. Voor deze leeftijd bevat het boekje veel
moois en leerzaams. 't Zal gáarne gelezen worden.
Eindoordeel: aanbevolen.
MUZIEK IN DE STAL, door A. van Vliet-Ligthart Schenk.
Aantal blz. 38; le druk; prijs f 0,60; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van 't leven van Nel en Gijs op
een boerderij. Een neefje komt logeren. Enkele grappige voorvallen doen zich voor. 't Eindigt met de viering van Kerst,
waarbij gezongen wordt over 't geboren Kind in de kribbe.
Strekking: Opvoedkundige strekking; goed en gaaf gezinsleven. Leerzaam; het geeft een indruk van 't kinderleven op
de boerderij. Ook de blijdschap van het Kerstevangelie wordt
niet vergeten.
Conclusie: Een goed boekje voor jongens en meisjes van 7-9
jaar. Degelijke inhoud.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE REIS VAN KEES EN LUUTJE, door Jeanette v. Beilen.
Aantal blz. 40; 2e druk; prijs f 0,60; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Vakantie-avonturen van twee kinderen van het eiland
Marken. Dankbaar zijn de kinderen voor wat ze zoal te zien
krij gen.
Strekking: De figuur, die naar voren komt is Kees, die steeds
aan een ander denkt en niet alleen aan zichzelf. In dit opzicht opvoedend voor kinderen; terwijl ook uitkomt, dat ook
in de vakantie door de ouders gelezen en gebeden wordt.
Conclusie: Een boekje voor jongens en meisjes van 7-0 jaar.
Strekking goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
DOM FIKJE, door Liesbeth Lems.
Aantal blz. 46; 3e druk; prijs gebonden f 0,90; jongensboek.
Inhoud: Fikje is wel een goede, lieve hond, volgens „kleine"
Bram, maar geen echte waakhond voor het boerderijtje, volgens vader „grote- Bram. Grote Bram praat over verkopen.
Maar tijdens een regenbui op zondagmorgen, als Fik alleen
thuis is, drijft hij de kloek met kuikens, de „eigen veestapel"
van kleine Bram, in 't hondehok, omdat 't deurtje van het
kippenhok kapot is. Fik blijft een slimme Fik.
Strekking: Voor onze dieren moeten we goede zorg hebben.
Conclusie: Godsdienstig oppervlakkig. Wel aardig verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
STRIJD OM EEN KIEVITSEI, door H. Hoogeveen.
Aantal blz. 59; le druk; prijs f 1,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Hans en Jaap zijn twee verwoede kievitseierenzoekers. Ze loeren allebei op hetzelfde kievitspaar, maar willen dat voor elkaar niet weten, tot ze op een morgen tegelijk
het eerste ei vinden. Ze maken er geen ruzie om (wel een
wonder) en melden zich als vinders. Groot is de verrassing,
dat zij de eersten van het hele land zijn en daarom met de
burgemeester naar de koningin mogen gaan.
Strekking: Vlekken op een schrift zijn lang zo erg niet als
vlekken in het hart. Deze les krijgt Hans van zijn grootvader.
De vlekken in het hart kunnen slechts uitgewist worden door
Jezus' bloed.
Conclusie: Een heel goed jongensboek met de nodige spanning. De strekking van het verhaal loopt als een draad door
het boek zonder opdringerig te worden. Het is vlot geschreven en typeert juist en geestig de gedachten van jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DIKKIE EN LINEKE, door N. A. C. Wissel.
Aantal blz. 60; 2e druk; prijs f 1,10; gebonden; jongens- en
meisjesboek.
Inhoud: Lineke wordt beter en mag weer naar school. Haar
moeder is overleden en met haar vader leeft ze een eenzaam
bestaan. Op school wordt liefde voor de zending aangekweekt.
Boeiend is het verhaal, dat een Surinaamse zendeling op

laat ze genieten van
Alleen het beste is goed genoeg voor de jeugd. Daarom worden slechts „uitblinkers herdrukt en daarom wordt scherp geselecteerd alvorens een nieuw
boek verschijnt.
KIES NU VRIJ! Dan geniet u straks van st r ál en d e gezichten! En u
denkt bij u zelf: Wat fijn dat die boeken ook nog richting kunnen geven aan
jonge levens...
CATALOGUS GRATIS VERKRIJGBAAR bij uw boekhandelaar en ook bij
W. D. Meinema N.V., Hippolytusbuurt 4, Delft.

meinekm jeugdboeken
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school vertelt. En 't slot... Lineke krijgt een nieuwe moeder,
nl. de juf van tiaar school.
Strekking: Vader gaat het meisje voor in een godsdienstig
leven. In alle omstandigheden moet men God eer en dank toebrengen!
Conclusie: Voor jongens en meisjes van 7-9 jaar zeer geschikt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
KLEINE KEES... GROTE KEES, door Jos A. Brusse.
Aantal blz. 61; 1e druk; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal over Kees, die eerst aan zijn jongere
broertjes een slecht voorbeeld geeft, door in een verboden
bos te gaan. Na de bestraffing door zijn vader lezen we van
handelingen, die hem de naam van „Grote Kees" waardig
maken. Zijn goede karakter blijkt inzonderheid uit de handelingen ten opzichte van de opgesloten landloper.
Strekking: Een mooi christelijk verhaal, dat een opvoedkundige strekking heeft. Daarin wordt geschetst de grote waarde
voor een kind, dat een christelijke en degelijke opvoeding
krijgt. Ook van grote waardij is het medeleven van de ouders
met de kinderen. Gebruik van 1 x Heer.
Conclusie: Een aardig geschreven verhaal, waarin mooie kindertaferelen voorkomen. Een bezwaar is, dat de bestraffing
van Kees door zijn vader met spot gepaard gaat. Spot doorwondt heviger en langduriger, dan wij vermoeden. De vader
van Kees gaat ook m.i. iets te ver.
Eindoordeel: aanbevolen.
DE WITOOG, door M. C. Capelle.
Aantal blz. 61; 5e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Zendeling Paton, „de Witoog" genoemd, werd van
Tanna, een klein eiland in de Stille Zuidzee, verdreven door
de sterke weerstand van het heidendom. Zijn moeizame, levensgevaarlijke arbeid scheen op niets uitgelopen te zijn.
Daarna ging hij arbeiden op Aniwa, een eiland niet ver van
Tanna, waar hij, weer na moeizame arbeid, evenwel vrucht
op zijn arbeid mocht zien. Z'n wens nog eens opnieuw het
Evangelie op Tanna te mogen verkondigen, wordt niet vervuld. Maar wel worden later vanuit Aniwa de Tannezen gekerstend door de zendingsarbeid van zijn zoon Frank.
Conclusie: Een boeiend, instructief zendingsverhaal voor onze
jeugd. Uiteindelijk overwint het licht van het Evangelie de
bange duisternis van het heidendom.
.Eindoordeel: warm aanbevolen.
TWEE MUZIKANTEN, door Wijnand Jakobs.
Aantal blz. 62; le pruk; prijs f 1,10; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek leeftijd 7-8 jaar.
Inhoud: Twee jongens, Imko en het nieuwe buurjongetje
Wessel, dat invalide is, sluiten vriendschap met elkaar. Imko
neemt het steeds voor Wessel op tegenover andere buurjongetjes, als die hem geringschatten of zouden willen uitlachen, omdat hij een arm mist. Beide vriendjes gaan langs
de huizen muziek maken en zingen om geld te verzamelen
voor een kunstarm, waarbij ze van alles meemaken. Wessel,
die niet godsdienstig opgevoed is, leert bidden.
De strekking is evangeliserend. Karakterbeschrijving goed.
Bovendien ook opvoedkundig van betekenis. De kinderen
zullen het graag lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE DAPPERE KETELLAPPER, door P. de Zeeuw.
Aantal blz. 74; 6e druk; prijs gebonden f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Het leven van John Bunyan wordt in dit boek op een
eenvoudige voor kinderen aansprekende wijze beschreven.
Zijn zondige jeugd, z'n bekering, z'n behoefte om daarvan
te getuigen, de vervolging, gevangenis en tenslotte z'n heerlijk ingaan in 't Vaderhuis.
Strekking: Door de historie heen vlecht de auteur het eenvoudige kinderlijk verkeer met God. Dat sticht zeer tot religieuze opvoeding.
Conclusie: De kinderen van 12-14 jaar zullen 't graag lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
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DE POORTWACHTERSZOON, door H. te Merwe
Aantal blz. 77; 2e druk; prijs f 1,20; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: In 1590 proberen Spanjaarden bij verrassing Lochem
in te nemen. Ze verbergen soldaten in een vracht hooi. Bij
het binnenrijden door de poort plukt de zoon van de poortwachter wat hooi uit de vracht en heeft dan meteen een soldaat bij zijn been te pakken. Er wordt even hevig gevochten,
maar het plan der Spanjaarden mislukt.
Conclusie: Een boekje, dat ons vertelt van de zorgen en de
spanningen in de 80-jarige oorlog. Heel spannend wordt er
over geschreven. Gods leiding in dit alles wordt erkend en
Zijn goedheid gedankt. De jongens zullen het graag lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
EN... MARIJKE GAAT OOK UIT, door Jeanette v. Beilen.
Aantal blz. 77; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,20; meisjesboek.
Inhoud: Marijke kan niet met vakantie naar oma, omdat deze
ziek is geworden. Haar vriendinnetje gaat wel, maar later
wordt Marijke met een ander vriendinnetje uitgenodigd om
bij oom Arnold aan zee te komen logeren. Dit dreigt eerst
in het water te vallen, omdat Marijke door onvoorzichtigheid
wordt aangereden, maar een week later kan ze toch naar zee.
Strekking: Een eenvoudig meisjesboek met enkele mooie
trekjes, waarin uitkomt, dat Marijke iets van zichzelf kan
missen voor een vriendinnetje, dat helemaal niets heeft.
Conclusie: In dit boekje worden enkele simpele voorvalletjes
uit het kinderleven beschreven, hoe de hoop op een mooie
vakantie verandert in een teleurstelling en daarna weer verandering komt. Het laat ons iets zien van het „offer" en op
welke wijze dat verwerkt wordt door Marijke. Een lezenswaardig boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
HET RODE SLEETJE, door A. G. Lameris-Bolt.
Aantal blz. 78; 2e druk; prijs gebonden f 1,20; meisjesboek,
leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Hannie krijgt als St. Nicolaascadeau een rood sleetje.
Bij 't sleeën vergeet ze haar broertje en ze krijgt, door eigen
schuld, een ongeluk. Ze heeft berouw en met Kerstfeest wordt
alles weer goed.
Strekking: Ongehoorzaamheid wordt gestraft. Het kost vaak
moeite om te leren iets voor een ander over te hebben. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Aardig beschreven. Wat het godsdienstig gehalte
betreft is het geheel wat-zoetelijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
ROSSIE ONTDEKT DE RODE VLAM, door L. Lens.
Aantal blz. 185; Mei-pocket in slappe omslag; prijs f 1,25;
jongensboek.
Inhoud: De vrienden Huib en Ap, die met hun ouders met
vakantie zijn in Rockanje aan Zee, ontdekken door toedoen
van de schrandere herdershond Rossie de schuilplaats van
de Rode Vlam, een jongensclub. Zij vermoeden eerst dat het
een stropersclub is. Het blijkt echter een jeugdnatuurclub te
zijn. Toch ontdekken ze ook een echte stroper. Huib en Ap
worden lid van de club en Rossie wordt zelfs erelid.
Strekking: Bescherm de schoonheid van de natuur.
Conclusie: Een boeiend, avontuurlijk boek voor jongens van
14 à 15 jaar. Het boek is echter niet zo geschikt voor uitdeling
op de Zondagsschool. Het is meer voor jongens van de Knapenvereniging. Daarom als boek aanbevolen. Echter matig
aanbevolen voor de Zondagsschool.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
KAMPMEISJE 1161, door Gerda van Eysden.
Aantal blz. 187; le druk; prijs f 1,25; pocket in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Een vluchtelingetje uit Chemnitz wordt opgenomen
in 't gezinnetje Verheyen, moeder en dochtertje. Haar vader
wordt gevonden, naar haar moeder wordt nog gezocht. Het
verhaal speelt in Rome.
Strekking: Begrip voor ontheemde kinderen met speciale problemen. 't Zogenaamde „stugge kampkind zonder liefde"

offert ontluikende liefde om 't pleegzusje geen verdriet te
doen.
Conclusie: Een spannend, leerzaam boek. Religieus echter
zeer, zeer zwak. Een dominee, een kerkdienst, maar totaal
geen inhoud.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
TED MARSH EN DE PAARDENDIEVEN,
door H. Henszen Veenland.
Aantal blz. 90; le druk; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Ted Marsh, zoon van een rancher, wordt door twee
paardendieven bestolen en gevangen genomen. Het is hen te
doen om een losprijs. De rovers krijgen ruzie. Een van hen
valt van zijn paard en breekt een been. De andere gaat er
met de gestolen paarden vandoor. De gewonde wordt door
Ted verzorgd. Na berouw krijgt de dief de kans een nieuw
leven te beginnen.
Strekking: Thema van het boek: „Hebt uw vijanden lief. Doet
wel degenen die u haten en bidt voor degenen, die u geweld
aandoen.- Eenmaal gebruik van Heer, meestal Here.
Conclusie: Een goed boek. Stijl hier en daar wat stroef. Niettegenstaande enkele wat ruwe passages.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
KATINGA, door G. H. van Maren.
Aantal blz. 92; le druk; prijs f 1,30; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Katinga, een woonwagenmeisje, moet in een stad
naar school. Wordt geplaagd en genegeerd. Een dochtertje
van een dokter ontfermt zich over haar. Als vader ziek wordt
doet ze dwaze dingen i.v.m. het willen verdienen van bloemen
en fruit voor haar zieke vader. Gelukkig komt alles goed en
na alle ellende moet ze God danken voor Zijn hulp.
Strekking: De diepste strekking is wel deze, dat de invloed
van het christelijk onderwijs gunstige gevolgen had voor het
hele gezin. Psychologisch fijn aangevoeld boekje van opvoedkundige waarde.
Conclusie: Vlot geschreven boekje met veel leerzame dingen.
Opbouwend voor onze meisjes van 10-13 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HET GEHEIM VAN DE SCHIPPER, door Piet Terlouw.
Aantal blz. 92; 2e druk; prijs gebonden f 1,30; jongensboek.
Inhoud: Schipper Adriaan van Bergen en zijn knecht Klaas
vervoeren in hun turfschuit de soldaten van Prins Maurits,
die het kasteel van Breda bij verrassing op de Spanjaarden
moeten veroveren.
Conclusie: Een bekende geschiedenis uit de tachtigjarige oorlog wordt hier op boeiende wijze verhaald. Op blz. 25 stoten
we op een historische onjuistheid. (De tweede vrouw van
Willem van Oranje was Anna van Saksen en niet Louise de
Colignyl)
Eindoordeel: aanbevolen.
DE PREDIKANT VAN ST. ANDREAS,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 94; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,30; jongensen meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Een schets uit het leven van John Knox, de bekende
hervormer in Schotland. Een stier wil jonker Jack Mac Tomkins op zijn horens nemen, maar twee reizigers, John Knox en
zijn metgezel, teruggekeerd naar Schotland van de galeien,
redden hem van de dreigende dood.
Strekking: Dit is de dag der kleine dingen, waaruit door Gods
genadige voorzienigheid de dag geboren wordt dat na jaren
de jonge roomse edelman optreedt als predikant van St. Andreas.
Conclusie: Kerkhistorisch een leerzaam boekje. Geeft een blik
in de geschiedenis van de Schotse reformatie in de tweede
helft van de 16e eeuw. Duidelijk blijkt de grote betekenis van
John Knox, leerling van Calvijn. Met bijzonder genoegen gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

DE SCHOLITENKNECHT VAN AMSTERDAM,
door P. de Zeeuw J.Gzn.
Aantal blz. 94; le druk; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Twee ongure lieden: Nol de Wrat en Jaap Knuit,
ketterjagers, plegen uit wraak een -aanslag op de schoutenknecht Douwe. Ze sluiten hem op in de kelder van een klooster. Douwe komt vrij. Door bemiddeling van Jan Arendsz. kan
Nol met eerlijk werk zijn brood verdienen.
Strekking: Bij de Here is vergeving, zelfs voor een voormalige ketterjager. Zelfs tegenover misdadigers moet men
zijn woord houden.
Conclusie: Dit boek is een vervolg op „De scharenslijper van
Schellingwoude" en „De boekdrukker van Amsterdam". Verhaal uit de tijd der geloofsvervolging 1566. Zowel godsdienstig als opvoedkundig goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE ROOFRIDDER VAN LODEGEM, door T. Bokma.
Aantal blz. 94; le druk; prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Willem, zoon van een vrije boer in het Zutfense,
wordt ten onrechte gevangen genomen door heer Herman te
Voorde. Diens dochter wordt ontvoerd door de roofridder
van Lodegem. Dank zij de moed en schranderheid van dezelfde Willem, wordt Aleid te Voorde op zeer avontuurlijke
wijze bevrijd. Na een moeitevolle belegering, waarbij Willem
zich opnieuw onderscheidt, wordt 't roofnest met de grond
gelijk gemaakt. Willem wordt tot ridder geslagen.
Strekking: In de ruwe middeleeuwen heeft het christendom
een zegenrijke invloed gehad op de barbaarse zeden. Lijfeigenen en horigen, wier lot vaak ondraaglijk was, ervoeren
wat het praktische christendom ook voor het maatschappelijk
leven van die tijd betekende.
Conclusie: Een boek waarnaar de grotere jongens gretig zullen grijpen. Terecht. De schrijver weet niet alleen op boeiende wijze een romantische sfeer te scheppen, maar al keuvelend deelt hij een schat van historische kennis mee. Een echt
christelijk boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE LEVANTREIS VAN WIJNANT HENDRICKSZ,
door H. te Merwe.
Aantal blz. 109; 4e druk; prijs gebonden f 1,35; jongensboek.
Inhoud: De hoofdpersoon is het zoontje van een Amsterdamse
koopman uit de 17e eeuw. Op 't kantoor past hij slecht op
en nu moet hij als kajuitjongen naar de Levant. Dat wordt
een hard leven voor de jongen, nu leert hij het ouderlijk huis
waarderen. Hij raakt in gevangenschap bij de Turken, maar
weet te ontvluchten en komt als een verloren zoon weer thuis.
Strekking: Blind voor Gods zegeningen hebben we dikwijls
een harde weg nodig om ze te waarderen en God er voor te
danken.
Conclusie: Boeiend, leerzaam historisch verhaal. Laat ons zien
hoe hard het zeemansleven was en hoe we dikwijls Gods zegeningen in ons leven pas leren waarderen, als we ze moeten
missen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
DE NOORMANNEN KOMEN, door H. te Merwe.
Aantal blz. 109; le druk; prijs f 1,45; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: De Noormannen waren berucht om hun strooptochten, waarbij ook mannen gevangen genomen werden, die voor
hen dienst moesten doen. Hieronder bevindt zich ook Aldhelm, die op deze wijze gedwongen wordt om mee te plunderen. Hij weet te ontvluchten, als een aanval op Dorestad ondernomen zal worden. Ondanks het feit dat hij de inwoners
kon waarschuwen, werd de stad toch geplunderd en verwoest.
Conclusie: De tijd van de Noormannen is niet zo bijzonder
bekend. Te Merwe vertelt er op onderhoudende wijze van.
Wat ging het er rauw toe. Ook van het godsdienstig leven
merken we iets.
Eindoordeel: aanbevolen.
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Door een jarenlange ervaring is het ons bekend, dat de
uitgaven van de Bijbel Kiosk Vereniging naar vorm en
inhoud waardevolle hulpmiddelen zijn ten dienste van
Evangelisatie en zending.
Ook de Zondagsscholen gebruiken ieder jaar opnieuw
vele van onze uitgaven.
Nu in het bijzonder voor het Kerstfeest de hulpmiddelen
als uitdeelmateriaal gezocht moeten worden, vestigen wij
gaarne nog eens Uw aandacht op onze gevarieerde
voorraad. De biografieën, de kinderboekjes van Mej. G.
Ingwersen, de opgeplakte platen, de vele soorten kinderkaarten de gecelligrafeerde wandteksten, de boekenleggers, de vierkleuren platen enz. enz. Wij zullen LI op
Uw verzoek graag een zichtzending toesturen. Stelt U
zich eens met ons in verbinding?

Bijbel Kiosk Vereniging
keizersgracht 756, amsterdam-c
telefoon (020) 37348, postgiro 230703

Uw bijzondere aandacht vragen wij voor enkele waardevolle uitgaven:
KALENDERS DIE OPVALLEN DOOR HUN ILLUSTRATIES EN DOOR EEN
AANSPREKENDE INHOUD.
„jezus zegt: Ik ben met u alle dagen" BVK-dagblokkalenders voor 1963. Voor elk kwartaal
een aantrekkelijke vierkleurenplaat voor 4 levensfasen: kind - jeugd huwelijk/gezin - oude
van dagen. Dagblok met eenvoudige overdenkingen van twaalf predikanten uit verscheidene
kerken en afwisselende korte stukjes en gedichten op de achterzijden.
Voor verspreiding getalsvergoedingen van 55 cent per ex. en lager. Bij rechtstreekse bestelling
van 1 ex. inclusief de verzendkosten f 1,50.
„De Open Weg"-kalender. De fotokalender voor 1963, die samen met „de Open Deur" werd
uitgegeven. Elke veertien dagen een prachtige foto en een calendarium met handige notitieruimte. Op de achterzijden afwisselend evangelische teksten van 5 verschillende schrijvers.
Voor verspreiding getalsvergoedingen van f 1,45 en lager. Prijs per ex. f 1,65. Bij rechtstreekse
bestelling inklusief de verzendkosten f 2,—.

•

BIJBEL IN VERTELLING EN BEELD
door mej. G. Ingwersen speciaal voor evangelisatie geschreven. Geschikt als vertelbijbel, leesbijbel voor oudere kinderen en volwassenen, die de Kerk in haar evangelisatie bereikt. Binnenkort verschijnt een geheel herziene 7e druk met prachtig gekleurde platen en verschillende zwartwit tekeningen tussen de tekst van K. Pijlman. Vergoeding f 7,00 voor leden; f 12,50 winkelprijs.

•

HANDENARBEID
„Arbeidsvreugde voor de jeugd", een christelijk handenarbeidboek. Tekst Jac. Oskam, illustraties Klaas Pijlman, vergoeding f 4,50.

•

KERSTUITGAVEN
Elk jaar verschijnen nieuwe folders, kaarten en boekjes.

Bent U reeds werkend lid van de B.K.V.? Dat geeft U regelmatig recht op gratis verspreidingsmateriaal en toezending van al onze nieuwe uitgaven.
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PRIKKIE GAAT DE BOER OP, door A. van Hartingsveldt
Aantal blz. 188; le druk; prijs in geplastificeerde omslag,
pocketuitgave f 1,25; jongensboek.
Inhoud: Prikkie, een straatjochie uit een a-sociaal milieu,
wordt door zijn vader, een drankzuchtige, totaal verwaarloosd. Na een aanrijding met een vrachtauto komt hij in een
ziekenhuis. Boer Bartels, de chauffeur van de auto, en zijn
vrouw bezoeken Prikkie trouw. Later nemen ze de jongen
als pleegkind aan.
Strekking: Godsdienstige strekking hoewel zwak, toch positief.
Conclusie: Vlot en pittig boekje. Overmatig gebruik van
„straatjongenstaar ontsiert de stijl. ,
Eindoordeel: aanbevolen.
REIS IN RUMOERIG LAND, door H. te Merwe.
Aantal blz. 189; le druk; prijs f 1,25 in geplastificeerde omslag; pocketuitgave; jongensboek.
Inhoud: Freek trekt voor de firma van zijn vader naar Frankrijk in de tijd van het begin van de Franse revolutie. Een
gevaarlijke reis met zeer veel belevenissen. Met twee meisjes,
wier vader gedood is, komt hij in Dordt terug.
Conclusie: Voor oudere jongens dan zij, die de Zondagsschool
bezoeken, is dit een uitstekend boekje, waardoor zij een indruk
krijgen van de toestanden aan het begin van de Franse revolutie. Boeiend weet de schrijver er van te vertellen: Maar
voor onze Kerstuitdeling is het minder geschikt. Het is een
pocket-uitgave.
MARIETJE HEEFT HET MOEILIJK, door A. Romijn.
Aantal blz. 110; 5e druk; prijs gebonden f 1,35; meisjesboek.
Inhoud: Van het platteland naar de grote stad Amsterdam
verhuist het gezin de Groot. 't Gaat hen in deze stad niet

voor de wind. Moeder ligt jaren ziek. Vader verhardt zich
en keert God de rug toe. Marietje heeft 't moeilijk. Gelukkig
kan het gezin door hulp van goede mensen, weer naar 't dorp
terugkeren.
Strekking: Nood leert ook de vuist ballen en leidt tot verbittering. Moeder blijft vertrouwen. God beschaamt niet.
Conclusie: Een prachtig boekje. Zonder opsmuk en ook levensecht.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
POLDERJONGENS, door Jan van Groningen.
Aantal blz. 126; 3e druk; prijs gebonden f 1,65; jongensboek.
Inhoud: In de polder staan twee boerderijen. De families die
daar wonen maken kennis met elkaar, ze krijgen ruzie en tekenen de vrede tijdens het Kerstfeest.
Strekking: Boek vol avonturen. Dierenliefde. Elkander vergeven.
Conclusie: Een spannend jongensboek.
Eindoordeel: aanbevolen.
Zo juist zijn er twee nieuwe series kaarten klaargekomen, ril.:
Serie 33: Te kleuren bijbelse tekeningen.
Serie 34: Verfkaarten van bijbelse verhalen.
Het zijn tekeningen van bijbelse voorstellingen in zwartdruk,
die gekleurd kunnen worden. Voor uitdeling op de Zondagsschool zeer geschikt. De bijbelse verhalen eveneens in zwartdruk kunnen geverfd worden. Ze zijn eveneens geschikt als
pakje; bij 10 pakjes f 1,50, 50 kaarten.
De prijs van serie 33, ontwerp Ben Horsthuis, is f 1,85 per
beloning op de Zondagsschool.
De prijs van serie 34, ontwerp Ben Horsthuis, is f 2,70 per
pakje van 24 kaarten; bij 10 pakjes f 2,20.
Van harte aanbevolen.
W11,,qtriIINIliV0,11.-^1b,,thArkgAb,b.~10,q1b1PWIN110,41~11h

Uitgaven van J. N. Voorhoeve te Den Haag
EEN SCHITTERDING, door J. Schoute.
Aantal blz. 32; 2e druk; prijs f 0,50 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Klaas de Wiet strikt konijnen. Driekus Snor, de veldwachter, tracht hem in het donkere bos te grijpen, maar maakt
alleen Klaas' kapotte pet buit. Een bewijsstuk, dat Klaas
echter dezelfde nacht nog uit het huis van de veldwachter
haalt. De laatste is ook zijn horloge kwijt en nu wordt Klaas
van diefstal verdacht. Maar Kareltje, de kleinzoon van de
koster, vindt het horloge in het bos en verstopt het in de
toren. Dan wordt zijn hart onrustig en hij wil het bij de veldwachter brengen. Maar dat deed zijn grootvader reeds, die
het in de toren vond. Klaas is nu gezuiverd van de blaam,
maar mag natuurlijk niet meer stropen.
Conclusie: Aardig verhaal met wat Kereltje betreft heel goede
strekking. Uit pedagogisch oogpunt beslist ongewenst is de
wijze, waarop de veldwachter is getekend.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
DE GESTOLEN ARMBAND, door Cock de Jong.
Aantal blz. 76 (dichtbedrukt); 3e druk; prijs gebonden f 1,35;
meisjesboek, leeftijd 1114 jaar.
Inhoud: De fam. Beukman gaat voor 3 jaar naar Suriname.
Op Wies' verjaardag wordt haar zilveren armband, een verjaarscadeau, gestolen. Wies beschuldigt het Javaanse hulpje
Nanna, die verbitterd vlucht en met de „tovenaar- een wraakplan uitwerkt, opgestookt door de echte dievegge. Na veel
spannende gebeurtenissen komt alles uit.
Strekking: Het leven in Suriname onder heidens bijgeloof,
ongelooflijke armoe; pogingen tot christianisering en beschaving. 't Gevaar van te lichtvaardig beschuldigen. Gebruik
van Heer.
Conclusie: Een leerzaam boek voor grotere meisjes. 't Geeft
een boeiende kijk op het leven van blank, bruin en zwart in
Suriname. De grote moeilijkheden voor de Zending komen

goed uit. De godsdienstige uitwerking is niet altijd even geslaagd.
Eindoordeel: aanbevolen.
MARLEENTJE, door Maaike Khylash.
Aantal blz. 76; 2e druk; prijs gebonden f 1,35; meisjesboek.
Inhoud: Marleentje is jarig, krijgt een prachtig cadeau en
mag pannekoeken bakken. Op een zondag trekken vader en
moeder er met het gezin op uit. Ook lezen we nog van de
kerstfeestviering in het gezin. Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: Dit boekje is vooral in het tweede deel erg vlak.
De zondagsviering bestaat in het trekken naar het bos! Veelvuldig gebruik van „de lieve Heer-.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
DE ZWARTE RAM EN DE WITTE MARABOE, '
door Tom Marin.
Aantal blz. 76; le druk; prijs gecartonneerd f 1,50; jongensboek.
Inhoud: Twee Afrikaanse stammen zijn elkaar vijandig gezind.
Wanneer er een strijd tussen deze twee stammen dreigt uit te
breken, ziet Djoepi kans de Witte Man te waarschuwen, die
deze twee stammen weet te verzoenen met elkaar.
Conclusie: Dit boekje laat zich door de kinderen niet zo gemakkelijk lezen. Het is heel interessant kennis te maken met
wat er in die stammen van Afrika gaande is. De Witte Man,
die als dokter veel goed doet, leert hen, dat God machtig is
en wil, dat mensen in vrede met elkaar leven. Maar wel missen we de boodschap van het Evangelie in dit boekje, van de
Heere Jezus als de Zaligmaker, daarom is het voor de uitdeling op het Kerstfeest niet zo geschikt. Voor dit doel zoeken
we boekjes, waarin het Evangelie op kinderlijke wijze in het
verhaal meespreekt. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
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OM DE PAARSE ORCHIDEEËN, door Gerrit van Heerde.
Aantal blz. 78; le druk; prijs gecartonneerd f 1,50; jongensboek.
Inhoud: 'Abami, een negerjongen uit Pali, neemt dienst op de
kustvaarder de „Pijnacker". Onder de verkeerde invloed van
Sobo komt hij tot diefstal van een lap stof met paarse orchideeën voor zijn moeder. Hij wordt gearresteerd en komt in
de cel. Een christenneger neemt hem na zijn celstraf in huis
op. Abami wordt christen. Na enige tijd kan hij zijn moeder
toch verrassen met de stof, nu gekocht met zelfverdiend geld.
Strekking: Godsdienstig. God is een God, die gaarne vergeeft. En Jezus Christus is gekomen ook voor negers.
Conclusie: Een boeiend verhaal, met goede strekking, voor
jongens van 10-12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
'T SOPRAANTJE, door D. Menkes-van der Spiegel.
Aantal blz. 126; 4e druk; prijs gebonden f 1,65; meisjesboek.
Inhoud: De aanpassing van een meisje, dat door haar grootmoeder in een dorpse sfeer is opgevoed, in de stadse samenleving, waarin haar ouders, zus en broertjes leven, na de
dood van oma.
Strekking: Niet jaloers zijn en elkander kunnen vergeven.
Vrede met de weg die de Heere met ons gaat.

Conclusie: Een boek dat veel meisjes heel veel kan zeggen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
HERSENGYMNASTIEK, door M. Noteboom
Aantal blz. 108; 6e herziene en verbeterde druk; prijs in slappe
omslag f 2,50. Voor gezin, vereniging, enz.
Inhoud: Dit is „Hersengymnastiek- die herzien en verbeterd
is. Het zijn een 2000-tal vragen over verschillende onderwerpen. Het is zeer rijk gevarieerd over de meest uiteenlopende
onderwerpen.
Conclusie: Met veel genoegen doorgebladerd en er is veel uit
te leren voor jong en oud.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
NIEUWE HERSENGYMNASTIEK, door M. Noteboom
Aantal blz. 110; 2e druk; prijs in slappe omslag f 2,50. Voor
gezin, vereniging, club e.d.
Inhoud: Na „Hersengymnastiek-, dat al 6 oplagen heeft gehad,
is nu in „Nieuwe Hersengymnastiek" een 2000-tal nieuwe vragen bijeengebracht. Ze zijn verdeeld over verscheidene onderwerpen, o.a. Vad. Gesch., Kerkgesch., Bijbelse Gesch.,
verkeer, enz. In tegenstelling met „Hersengymnastiek" zijn nu
vragen over Bijb. Gesch. in aparte hoofdstukjes bijeengebracht.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven van Jan Haan N.V. te Groningen
JONGENS IN GEVAAR, door M. C. Capelle.
Aantal blz. 20; le druk; prijs in slappe omslag f 0,45; jongensen meisjesboek.
Inhoud: Vier negerjongens hebben de Kerstfeestviering bijgewoond. Op weg naar huis worden ze door onweer en zware
regen overvallen. De Heere bewaart ze in het noodweer.
Strekking: In het grootste gevaar kan alleen de Heere ons
bewaren. Alleen bij Hem is het altijd veilig. Gebruik van de
kerstboom.
Conclusie: Een boeiend geschreven verhaal voor kleine kinderen. 't Is ook zo goed dat men er eens aan gedacht heeft
om iets over de zending te schrijven. Echter, wij vragen ons
af: waarom moet de godsdienstige strekking nu zo oppervlakkig zijn? En waarom moet zelfs onder heidenkinderen
de kerstboom dienst doen? Daarom helaas:
Eindoordeel: zeer matig aanbevolen.
DRIESJE EN LIESJE, door H. v. d. Galiën-de Boer.
Aantal blz. 20; le druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De tweelingen Driesje en Liesje vertellen van de,
meestal prettige, dingen uit hun dagelijks leven.
Strekking: Zo terloops worden enkele opvoedkundige wenken
gegeven.
Conclusie: Voor de kinderen wat vlak. Van een zeer zieke
vader wordt slechts gezegd, dat hij getuigde naar zijn hemelse
Vader te gaan zonder enige nadere toelichting.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
ALLEMAAL MODDER, door Jenny Slegers-Kwakkel.
Aantal blz. 27; le druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jongensboek.
Inhoud: Harry en Sander, twee vriendjes, spelen op straat.
Ze hebben in een grote plas een kar zand leeggegooid en met
stokken roeren en slaan ze in de modder, waardoor ze zelf en
het huis op de hoek erg vuil worden. De agent, die daar
woont, betrapt hen. Ze moeten alles weer schoon maken,
maar worden erg prettig behandeld.
Strekking: zielkundig-opvoedkundig.
Conclusie: Een leuk boekje voor de heel kleintjes, zonder
veel werkelijke inhoud.
Eindoordeel: aanbevolen.
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ER WANDELT EEN GEIT OP HET DAK,
door Johan Hidding.
Aantal blz. 48; le druk; prijs in slappe omslag f 0,75; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Peter en Trees, kinderen van een gewezen voddeman, maken kennis met Harry en Joke. Harry en Joke hebben
op de markt een geitje gevonden, dat zij mogen houden.
Peter wordt jaloers op Harry en neemt diens geitje mee. De
diefstal komt uit en Peter toont diep berouw.
Strekking: Ook kinderen kunnen getuigen van hun geloof en
zo dienen in Gods Koninkrijk.
Conclusie: Aardig boekje voor kinderen van 7-9 jaar. Wel
is alles wat te gemaakt. Niet erg levensecht.
Eindoordeel: aanbevolen.
KEES EN ZIJN HAMSTERS,
door C. M. v. d. Berg-Akkerman.
Aantal blz. 57; Ie druk; prijs gebonden f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Verschillende gebeurtenissen met de hamsters van
Kees, een schooljongen.
Strekking: God wil de mens zoveel vergeven en daarom
moeten de mensen ook elkaar vergeven.
Conclusie: Leuk verteld, terwijl de godsdienstige strekking er
prima in verwerkt is. Gelukkig geen brave Hendrik tegenover
een andere jongen, die nergens voor deugt. Echt menselijk
verteld.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
IREENTJE EN DE BOUWLIEDEN, door Dolf Kloek.
Aantal blz. 54; le druk; prijs gecartonneerd f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Naast Ireentjes ouders wordt een huis gebouwd. Daar
babbelt de kleine Ireen vaak met één van de arbeiders, die
nogal een grappenmaker is en soms vloekt, waar ze van
schrikt. Ze wil zo graag deze jonge man er op wijzen en hem
van de Heere Jezus vertellen. Dit gebeurt, wanneer Henk na
een ongeluk in het ziekenhuis terecht komt. Gebruik van de
kerstboom.
Conclusie: Dit boekje voldoet niet erg. Het is erg goed bedoeld, een evangeliserende strekking bedoelt het te hebben,
maar het maakt een beetje een onwerkelijke indruk, terwijl
ook het godsdienstig element niet helemaal bevredigt. Daarom
is het niet zo geschikt voor onze uitdeling.
Conclusie: matig aanbevolen.

C•C•C•Cs«C,CM",r,C•C,G,C,C,C,5",r,r Csr•Cs.C.,

Speciale
Zondagsschoolaanbieding van
DEN HERTOG'S Uitgeverij en Boekhandel

Vraagt gratis speciale
Zondagsschoolaanbieding
aan bij:

o.a. PENNING, Onder de Oranjevlag
JOH. STAAL, De Franse Koopmanszoon
JAAP DE KORTE, De val van Bergen in 1572
M. NIJSSE, Licht op de Archipel
Een pracht Zendingsverhaal
Boeken van Bram van Dishoek, E. Gerdes, Jac.
Overeem, Daan Maas, L. Janse, S. Bison, enz.

DEN HERTOG'S Uitgeverij en Boekhandel
LANGE NIEUWSTRAAT 52A

UTRECHT

TELEFOON 030-13684

Wacht niet langer,
maar bestelt onmiddellijk de

ROOSTERS vocr1963
ROOSTER A voor oudere kinderen
ROOSTER B voor 6-8-jarigen
ROOSTER C voor de kleintjes
Daar deze boekjes half november van de pers komen, kan de verzending regelmatig geschieden.

De prijs is 20 cent per stuk
Bestellingen aan:

Hervormd Bondsbureau te Bergambacht, Kadilkselaan 5
Giro 92889
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Bonds- en Zondagsschooluitgaven:
f 0,20
ROOSTERS voor 1963, per stuk
Rooster A voor oudere kinderen; Rooster B voor 6.-8-jarigen; Rooster C voor de kleintjes
f 0,25
KLASSEBOEKJES, per stuk
CONVOCATIEKAARTEN, per 100 stuks
f 3,'LEERLINGKAARTEN A en B )) per 100 stuks
f 3,GEZINSKAARTEN
ALBUM voor het inplakken van tekstkaartjes, per stuk
f 0,25
ONS SCHATBOEKJE, per stuk
f 0,40
ONS ZANGBOEKJE ,,ZING EEN LIED"
f 0,50
Tekstboekje met 65 liederen, die op de Z.S. gezongen kunnen worden. Handig. Bekende liederen, enz.
f 1,50
FEESTLIEDEREN
Paas-, Pinkster-, Kerst- en Zendingsliederen. 50 liederen op vierstemmige muziek, voor huisgezin en Zondagsschool.
f 0,25
DIPLOMA A
Klein formaat. Timothes door zijn moeder onderwezen. Kleurendruk. Formaat 30%x22% cm
DIPLOMA B
f 0,25
Modern diploma in fraaie kleuren, gedrukt op mooi stevig papier. Om uit te reiken bij het verlaten van de Zondagsschool. Formaat 39x25 cm.
DIPLOMA 2
f 0,50
Modern en smaakvol. Uitgevoerd in kleurendruk en goud. Stevig kunstdrukcarton. Formaat
32x25 cm.
DIPLOMA 3
f 0,50
Kleurrijk met gouddruk. Smalle weg naar de enge poort met het Kruis. Het pad van de Christen
gaat door scherpe distelen en doornen. Schild en zwaard beschermen hem, die naar het Anker
van de Hoop staart en eindelijk de Godsstad bereikt. Formaat 37x25 cm.
DIPLOMA 4
f 0,25
Links het Kruis (Geloof), rechts een anker (Hoop). Onderaan een opengeslagen Bijbel met een
duif als symbool van de Geest. Gedrukt op prachtig karton. Formaat 32Mx25 cm.
DIPLOMA 5
f 0,25
Rustig en stemmig, zinvol, heenwijzend naar de Verlosser. Betekenis op de achterzijde. Formaat 32x24 cm.
DIPLOMA 6
f 0,30
Herinneringsplaat. Een „diploma" van bescheiden afmetingen. Het bestaat uit 4 pagina's. Naam
wordt aan de binnenkant geschreven. Op voorzijde prachtige plaat (in kleuren) gedrukt, voorstellend de aankondiging van Jezus' geboorte aan de herders. Formaat 18x12 cm.
ENVELOPPEN, per stuk
f 0,10
Voor de verpakking van de diploma's 2, 4 en 5 zijn sterke enveloppen verkrijgbaar.
OPDRACHT-BLAADJES, per 100 ex.
f 1,50
Smaakvol ontworpen blaadjes, gedrukt in twee kleuren. Prima papier. In kerstboek of bijbeltje
te plakken. (Bestelletter B, C of F).
f 2,70
Bestelletter: D per 100 ex.
Voor hen, die iets heel moois wensen. Groter formaat dan boven omschreven blaadjes. Een
vlot, modern ontwerp in driekleurendruk.
KERSTLIEDEREN
f 0,03
Vijf verschillende bundeltjes, ieder met een tiental liederen, die bij de Kerstfeestviering door
groot en klein gebruikt kunnen warden. De meest bekende Kerstliederen.
KERSTDECLAMATORIUM: Jezus, de Verlosser
f 0,15
Zang en opzeggen van teksten door de kinderen.
f 0,07
KERSTDECLAMATORIUM: Jezus' komst
met verdeling voor de gehele viering.
KERSTDECLAMATORIUM: Een Kind is ons geboren
f 0,15
BELOFTEN AANGAANDE DE MESSIAS I, per 100 ex.
f 2,50
Een aantal teksten om uit het hoofd te leren.
f 2,50
BELOFTEN AANGAANDE DE MESSIAS II, per 100 ex.
f 2,50
DE LIJDENDE BORG, per 100 ex.
Jesaja 53 om voor het Paasfeest uit het hoofd te leren.
DE KERSTGESCHIEDENIS, per 100 ex
f 2,50
Lukas 2 : 1-20 om voor de Kerstfeestviering uit het hoofd te leren.
KERSTFEEST
f 0,20
Een strooiboekje om bij de Kerstfeestviering mee te geven aan de kinderen, die de Z.S. nog niet
bezoeken. Kerstverhaal, vertellingen, liederen, raadsels, enz.
KERST-LABEL
1 0,05
Naamkaartje voor kerstgeschenken. Maak een gezellig pakje van 't kerstboek, dat U aanbiedt
Met gaatje voor koordje.
Verder verkrijgbaar diverse soorten KAARTEN voor allerlei doeleinden. Op aanvraag wordt U een
proefmapM toegezonden.
f 0,55
,,KORT BEGRIP" van M. Noteboom
Bestellingen aan: HERVORMD BONDSBUREAU TE BERGAMBACHT -, Kadijkselaan 5 -•-, Giro 92889
J
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