
Boekbeoordeling 1967 
Het behoort tot een wel oude traditie om de kin-

deren van de Zondagsschool bij gelegenheid van 
het Kerstfeest allerlei mee te geven. Kerstfeest is 
het feest van het geven. Dit vindt uit de aard der 
zaak zijn oorsprong hierin, dat Kerstfeest inder-
daad een feest van geven is, maar dan niet in de 
eerste plaats van menselijk geven maar van een 
Goddelijke gave. Die Zijn eengeboren Zoon niet 
gespaard heeft, maar Hem heeft overgegeven! 
Daar wordt het Kerstfeest wel zeer duidelijk mee 
getypeerd. God is in beweging gekomen om Zijn 
eeuwig voornemen uit te voeren en zondaren te 
verlossen uit hun nood en dood, waarin zij zich 
moedwillig hebben gestort, Wat een liefde! Die zal 
door niemand gepeild kunnen worden. Paulus haalt 
ergens al de heiligen er bij en zet hen met elkaar 
aan het werk om de hoogte en lengte en breedte 
en diepte van deze liefde te peilen, maar ze krij-
gen het niet voor elkaar. Hoe hartelijk en zalig is 
dat geven van God. God geeft Zichzelf weg in 
dit liefdes-betoon! 

Kerstfeest is niet het enige feest. We dienen er 
voor op onze hoede te zijn, dat we niet 'n bepaalde 
Kerst-cultus aankweken, een soort aanbidding van 
het Kerstfeest. Dit gevaar is niet denkbeeldig. 
Maar dit mag ons er niet toe brengen, dat we 
Kerstfeest niet op een gepaste wijze zouden vie-
ren, juist vooral met onze kinderen. En in de Zon-
dagsschool-arbeid neemt dat Kerstfeest een niet 
onbelangrijke plaats in. Alle aandacht wordt er 
besteed aan de viering van de gedachtenis van de-
ze Goddelijke gave. Dit zal begrijpelijk voorop blij-
ven staan, dat heel dit feest ons verkondigt het 
geven van God. Niet wij mensen, met wat wij 
doen, zullen ons op de voorgrond dringen. Niet 
ons geven zal God van Zijn plaats verdringen, 
maar alle klemtoon zal blijven vallen op wat God 
geeft in het zenden van Zijn lieve Zoon. 

* 	* 

Ons geven aan de kinderen zal hiermee in ver-
band staan. Daarom kan een boekje zo'n belang-
rijke dienst vervullen op de Kerstfeestviering met 
hen, die de Zondagsschool bezoeken. Maar dan 
zal het ons tegelijk ook al duidelijk zijn, dat de 
boekjes, die we aan de kinderen meegeven, met dit 
feest op een of andere manier in verbinding staan. 
We geven maar niet zo maar een boekje. Dat kan 
op zijn tijd ook gebeuren, dat we onze kinderen 
een aardig boekje geven, wat ze graag zullen le-
zen. Wat dit betreft kunnen we te kust en te keur. 

Dit ligt niet zo gemakkelijk met betrekking tot 
de Kerstboekjes. Het geeft ieder jaar opnieuw 
zorg om uit hetgeen aan de markt komt dat met 
beleid te kiezen, wat past in one sfeer. Het die-
nen immers boekjes te zijn, die met het Kerstfeest, 
die met het Kerst-gebeuren, die met wat God in 
Zijn grote en onuitspreeklijke Kerstgave schenkt,  

bepaalde verbindingen heeft. Dat is niet goed te 
maken niet een kerstboompje neer te zetten. Niet 
goed te maken met ergens in zo'n boekje een of 
ander gebed te doen of een stukje uit de Bijbel te 
lezen. We willen graag, dat er door zo'n boekje 
heen een bepaalde draad loopt, die geweven is in 
het Kerst-gebeuren. Prekerige Kerstboekjes, daar 
houden we ook niet van. Het behoort een fris en 
levendig verhaal te zijn, een boekje, dat normale 
kinderen erg graag lezen, dat spannend is en de 
aandacht geboeid houdt. Maar waarvan toch iets 
achterblijft dat met het Evangelie van de Kerst-
nacht alles te maken heeft, zelfs al wordt het hele 
Kerstfeest er niet in genoemd. 

* * 

We zijn de Uitgevers dankbaar voor de aan-
dacht, die zij aan de Kerstboekjes hebben besteed, 
zodat er ook dit jaar weer opnieuw op de markt 
gebracht worden. Het blijft ons nog al wat zorg 
geven, dat sommige van deze boekjes wat laat ver-
schijnen. Dit maakt het ons niet gemakkelijk om de 
gewenste aandacht aan deze boekjes te besteden, 
want we willen met onze boekbeoordeling graag 
zo tijdig klaar zijn, dat ze opgenomen kunnen wor-
den in het novembernummer van ons Zondags-
schoolblad. En we houden graag vast aan onze ge-
woonte om met de nodige zorgvuldigheid deze 
boekjes te beoordelen. Ik dacht, dat we dit ver-
plicht zijn aan hen, die ons aangesteld hebben om 
de belangen van de Zondagsscholenbond te behar-
tigen. We hopen dan ook van harte, dat de Uitge-
vers aandacht willen schenken aan de beoordeling 
van de door hen aan ons toegezonden boekjes. 
Waarschijnlijk zullen zij het in alles met onze be-
oordeling niet eens zijn. Maar wat we wel van hen 
vragen mogen, dat is er redelijk aandacht aan te 
schenken. En de hoop blijft bij ons leven, dat men 
de nodige zorg zal blijven hebben voor het door 
ons zo zeer gewenste kinderboekje voor het Kerst- 
feest. 

* * * 

Graag wil ik ook allen zeer hartelijk dankzeg-
gen, die hun tijd er aan gegeven hebben om ons 
van dienst te zijn in de beoordeling van deze Kerst-
boekjes. Het zal zo hier en daar nog wel eens de 
nodige spanning gegeven hebben om op tijd er mee 
klaar te zijn. We zijn blij, dat alles weer zo heeft 
mogen gaan, dat we zowel in het oktobernummer 
als in dit nummer recensies aan kunnen bieden van 
toegezonden boekjes. En zo nodig verschijnt het 
overige in het nummer, dat in december uitkomt. 
Heel veel dank voor al de moeite, die ge besteed 
hebt aan het recenseren van deze boekjes. U hebt 
er ons bijzonder mee geholpen, ook dit jaar. 

* * * 

We hopen van harte, dat onze Zondagsscholen 
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om uit te delen op het Kerstfeest. Laat dit alles 
met de nodige zorgvuldigheid gedaan worden, dat 
is het deze zaak wel waard! 	 Vr. 

er iets aan zullen hebben. Ik zou ieder willen aan-
raden rekening te houden met deze boekbeoorde-
ling en zo na te gaan welke boekjes er geschikt zijn 

Uitgaven van G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk 
NIEUWE VRIENDEN, door C. Th. Jongejan-de Groot 

Aantal blz. 16; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,55; jongens-
boek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Jopie komt uit een armoedig gezin. Zijn vader is ge-
storven en zijn moeder is ziek. Via een gevonden hondje en 
kattekwaad, dat hij uithaalt, krijgt hij nieuwe vrienden: de 
politie en de zondagsschooljuffrouw. Hij leert een ander leven 
kennen: een leven in liefde voor de naaste, zoals de Heere 
Jezus dit wil. 
Conclusie: Een in goede stijl verteld verhaal met godsdienstige 
en opvoedkundige strekking. Geschikt voor zes- en zeven-
jarige lezertjes, terwijl het zich heel goed leent om voor te 
lezen aan de kleintjes. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

POESJE, door Hetty Drost 
Aantal blz. 16; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,55; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Dikkie zoekt het poesje, maar heeft geen resultaat. Hij 
gaat het hekje over en het bos in. Hij wordt verdrietig als hij 
poesje niet ziet. Vader en moeder gaan zoeken. Vader ontdekt 
hem bij een konijnenhol. Toen moeder bang was bad ze. Van 
danken lezen we niets. 
Conclusie: Een boekje voor hele kleintjes, met weinig inhoud. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

MOEDERS GROTE DOCHTER, door Tjits Veenstra 
Aantal blz. 24; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,65; meisjes-
boek 7-9 jaar. 
Inhoud: Berteke van 7 jaar is een onhandig droomstertje, die 
graag moeder wil helpen. Na enkele domme ongelukjes zegt 
vader: „Jij helpen? Van de wal in de sloot zeker!" Dan gaat 
ze boven zitten huilen. Moeder zoekt haar op, praat en bidt 
met haar. De volgende morgen staat Berteke vroeg op, veegt 
en poetst en schilt, maar maakt veel vuil. Als de anderen op-
staan, vinden ze een grote rommel in kamer en keuken. Ber-
teke moet zonder eten naar bed. Vader brengt haar een boter-
ham en praat met haar. Geleerd door alle fouten past ze 's 
middags voorbeeldig op haar broertje en dankt 's avonds God. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een kinderlijk geschreven boekje met wat al te 
sterk gekleurde opeengestapelde foutjes en onhandigheden. 
Het doet wat onwaarschijnlijk aan. De paedagogische strek-
king is goed, de inhoud kinderlijk en in chr. sfeer. Waarom zo 
vaak „Heer"? 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

BERTUS EN BRUNO, door Anne de Vries 
Aantal blz. 32; 8e druk; prijs in slappe omslag f 0,75; jongens-
boek 6-8 jaar. 
Inhoud: Bertus is een jonge boerenzoon en Bruno een jonge 
hond, die tegelijk met hem opgroeit en met wie hij een paar 
avonturen beleefd: Bertus brengt het er slecht af, maar Bruno 
weet hem te redden. 
Gebruik van Heer (alleen in een kindergebedje), verder Heere. 
Conclusie: Een aardig boekje voor de jongsten, waarin op 
kinderlijke wijze sprake is van schuld, berouw, belijdenis van 
het verkeerde en vergeving met de belofte van beterschap. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VAN EEN KLEIN MEISJE EN EEN GROTE KLOK, 
door W. G. van de Hulst 

Aantal blz. 32; 13e druk; prijs f 0,75 in slappe omslag; meis-
jes- en jongensboek 6-8 jaar. 
Inhoud: Rie en Jaap zijn kinderen van de koster. Jaap wordt  

ernstig ziek. Rie bidt, maar is bang dat haar gebedje niet door 
de Here Jezus wordt gehoord. In haar droom vraagt zij de 
grote klok in de toren om haar gebed bij de Here Jezus te 
brengen. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Bijzonder geschikt om voor te lezen aan onze 
kleintjes. Hoewel misschien wat ouderwets, ook voor de kin. 
deren van nu geldt: Een kindergebed reikt verder dan de klank 
van de zwaarste klok. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

TWEE ARMBANDJES, door Hetty Drost 
Aantal blz. 30; le druk; prijs gebonden f 0,95; meisjesboek, 
8— 10 jaar. 
Inhoud: Marjon mocht een kerstengeltje wezen bij het kerst. 
spel van de padvinders. Op het laatste ogenblik dreigde het 
in de war te lopen, doordat een ander meisje haar van dief. 
stal van haar armbandje verdenkt. Langs wonderlijke wegen 
komt het toch nog goed. 
Gebruik van kerstboom (in negatieve zin). 
Conclusie: Een wat vreemd verhaal, waarin kerstgeschenken 
en het geloof in geluksengeltjes een plaats krijgen naast de 
tekening van het valse kerstfeest, dat van Jezus' geboorte niet 
weet, en het ware dat juist daarin zijn vreugde beleeft. Het is 
meer voor padvinders bedoeld dan voor de Zondagsschool, 
Een boekje ook, dat in onze gezinnen niet thuis hoort. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET VERHAAL VAN GIJS, door Heleen van Ramshorst 
Aantal blz. 29; 2e druk; prijs gebonden f 1,05; jongensboek 
Inhoud: Gijs is 5 jaar en heeft een step. Hij ziet Jan van de 
dokter met een echte fiets rijden. Hij is dol op een fiets. Op 
z'n 6e verjaardag krijgt hij echter geen fiets. Op z'n verjaar. 
dag heeft hij zelfs niet aan een fiets gedacht. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Opvoedkundig goed boekje, juist daarom dat Wim 
niet krijgt, wat hij gaarne wil hebben. Voor 6-8-jarigen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

PIM, INEKE EN HUN HONDJE, door K. Norel 
Aantal blz. 46; le druk; prijs gebonden f 1,25; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 6-9 jaar. 
Inhoud: Door een aanvaring op de Nieuwe Maas kapseist het 
schip van schipper Jeroense. Vader, moeder en klaas worden 
gered, maar Pim (6 jaar) en Ineke (1 jaar) blijken achteraf 
opgesloten te zitten in de roef, die bijna vol water is ge. 
stroomd. Pim heeft met veel moeite zichzelf en z'n zusje op 
de tafel voor verdrinking behoed. Dank zij de fijne neus van 
de hond Kees worden de kinderen uit hun benarde positie 
gered. 
Conclusie: Goed geschreven boekje met goede strekking (de 
Here hoort het gebed en redt op Zijn tijd en Zijn wijze). Wat 
aan de moeilijke kant voor 6-jarigen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE AVONTUREN VAN DINKIE DOP 
DINKIE OP DE BOERDERIJ, door Nanne van Oss 

Aantal blz. 45; le druk; prijs gecartonneerd f 1,25; jongens. 
boek. 
Inhoud: Dinkie Dop staat 's morgens vroeg op om te gaan 
vissen. Boer Jaspers neemt hem mee naar de boerderij. Daar 
maakt hij van alles mee. Door zijn hond komt hij weer veilig 
thuis. 
Conclusie: Een aardig, vlot verhaal. Door vele gebeurtenis. 
sen levendig. Stijl goed. Simpel verhaal voor de kleintjes. 
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Opvoedkundig en godsdienstig zonder betekenis. Voor. uit-
deling op het Kerstfeest minder geschikt. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ANDIS, HET REEKALFJE, door B. Jager 
Aantal blz. 52; le druk; prijs gebonden f 1,35; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar. 
Inhoud: Door het onvoorzichtige spel van Niek, de zoon van 
de boswachter, en zijn vriendje Peter, raakt een reegeitje in 
een door hen gegraven valkuil. Peter bevrijdt het en door de 
goede zorgen van allen groeit het reegeitje voorspoedig op. 
Als het vrijgelaten wordt, neemt de kudde het geitje gelukkig 
weer in hun midden op. 
Conclusie: Het verhaal is in bijzonder mooie stijl verteld en is 
zeer leerzaam voor onze jeugd. Het getuigt van een warme 
liefde voor de natuur. Een uitstekend boekje met veel op-
voedkundige waarde. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

KERSTFEEST IN DE STAD, 
door C. M. v. d. Berg-Akkerman 

Aantal blz. 53; 2e druk; prijs gebonden f 1,35; meisjesboek. 
Inhoud: Als Joke en Jantje nog maar kort in de stad wonen, 
wordt tegen Kerstmis moeder ziek. Vader is op zee. Joke doet 
het huishouden en zorgt voor moeder. Op Kerstdag gaat ze 
met Jantje naar de kerk. Als ze 's middags met Jantje naar de 
kerstboom gaat kijken, verdwalen ze. Een vriendelijke me-
vrouw neemt de kinderen in huis. Op weg naar de tram valt 
Joke haar knie stuk. Een agent verbindt haar been op het 
politiebureau. Twee andere agenten brengen de kinderen in 
de auto thuis. Oma is gekomen uit haar dorp. Zij blijft voor 
het huishouden zorgen tot moeder beter is. Als vader thuis-
komt van zijn reis is alle narigheid voorbij. 
Gebruik van kerstboom. 
Conclusie: Het boekje tekent een sfeer, die de onze niet is. 
Een aardig verhaal, maar toch vanwege het zware accent op 
de bijzaken van het Kerstfeest, terwijl van de hoofdzaak niet 
wordt gerept, liever 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

VAN TWEE ONDEUGENDE MEISKES, 
door Max de Lange-Praamsma 

Aantal blz. 53; 4e druk; prijs gebonden f 1,45; meisjesboek. 
Inhoud: De twee meiskes zijn Marieke en Trudy. Ze gaan op 
de fiets naar het park in de stad. Zij gaan op bezoek bij een 
tante en raken dan de weg kwijt. Een agent brengt hen op de 
goede weg. Op de terugweg overvalt hen een onweersbui en 
zij krijgen ook een lekke band en rijden tenslotte mee in de 
koets van de dokter. De politie is al aan het dreggen en de 
blijdschap is dan ook groot als zij heelhuids thuis komen. 
Strekking: Opvoedkundig met een godsdienstige strekking. 
Er wordt in dit boek op gewezen om steeds tot God te bidden 
en Hem ook te danken. Gebruik van Heer en Here. 
Conclusie: Geschikt voor meisjes van 8-10 jaar. Een goed 
geschenk om te geven bij de kerstfeestviering van de Z.S. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

BLIJF VAN DAT HERT AF, door Corrie Blei-Strijbos 
Aantal blz. 58; 2e druk; prijs gebonden f 1,50; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Ton en Tineke ontdekken een jong hertje. Ze klimmen 
over het hek en kijken er naar. Dat mag niet van vader, die 
boswachter is Hein, de slagersjongen, dwingt hun het ge-
heim van het hertje aan hem te vertellen. Hij pakt het hertje 
af. Maar als het dreigt dood te gaan, gaat hij het toch na 
innerlijke strijd terugbrengen bij de boswachter, waar een 
zieke Tineke en een bezwaarde Ton erg blij zijn. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een heel geschikt boekje. Wanneer de feiten nog 
wat meer uitgewerkt waren bij de ontknoping, zou dit boekje 
warm kunnen worden aanbevolen. De kans was juist zo goed 
ons dat te doen. Jammer, vooral voor de geestelijke strekking. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET KLOMPJE DAT OP HET WATER DREEF, 
door W. G. van de Hulst 

Aantal blz. 48; 8e druk; prijs gebonden f 1,50; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Wim heeft met de klompjes van zijn zusje bootje 
varen gespeeld. Een klompje komt bij de oude molenaar te-
recht, het andere in de stal van de burgemeester. Wim is bang 
van hem en staat veel angst uit. De strenge burgemeester 
blijkt een heel aardige man te zijn. Door zijn toedoen komen 
de klompjes weer terecht en op zijn verjaardag trakteert hij 
alle schoolkinderen met hun vaders en moeders op oliebollen, 
die de molenaar en zijn vrouw gebakken hebben. Blij en dank-
baar zegt Wim voor het slapen gaan zijn avondgebedje op. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: De 8ste druk spreekt voor zichzelf. Kinderen van 
6 tot 8 jaar zullen er van genieten. Werk van v. d. Hulst is 
te bekend, om er nog veel van te zeggen. Heer voor Heere 
blijft jammer. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ALLEMAAL KATJES, door W. G. van de Hulst 
Aantal blz. 47; 15e druk; prijs gebonden f 1,50; meisjesboek. 
Inhoud: Twee jonge poesjes lopen weg en komen terecht in 
het huis van buurman, een dokter. Ze halen daar allerlei kat-
tekwaad uit. De huishoudster van de dokter ontfermt zich 
over de diertjes. De twee zusjes, van wie de katjes zijn, gaan 
op onderzoek uit. Bij de dokter worden ze echter weggejaagd. 
Toch komen de katjes weer terecht en alles komt in orde. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Voor de kleintjes een mooi boekje! 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ANNELIES, door W. G. van de Hulst 
Aantal blz. 47; 7e druk; prijs gebonden f 1,50; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Een dochtertje van een dominee gaat met een boer 
en z'n zoontje mee koeien melken. De twee kleintjes vinden 
een boot en gaan varen. Annelies valt in 't water. Ze komen 
bij de eigenaar van de boot, een palingvisser, terecht. Deze 
brengt ze met de hondekar thuis. Annelies haar moeder wijst 
ze op het verkeerde wat ze hebben gedaan en wijst ook op de 
zonden die het leven geeft. De kinderen gaan samen naar de 
palingboer en brengen hem uit dankbaarheid een cadeautje. 
Conclusie: Prachtig boekje voor de kleintjes; goed verteld. 
Van zeer goede opvoedkundige strekking. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VAN DRIE DOMME ZUSJES, door W. G. van de Hulst 
Aantal blz. 47; 13e druk; prijs gebonden f 1,50; meisjesboek. 
Inhoud: Drie zusjes gaan in de tuin van een baron wilde aard-
beien zoeken. Ze hebben een broertje bij zich, dat ze vergeten 
als ze worden weggejaagd. Later willen ze hem halen en vin-
den het hek gesloten. Over een slootje komen ze weer in de 
tuin. De baron heeft het ventje gevonden en neemt 't mee 
naar z'n zieke kleinkind. De hond hoort de kinderen en deze 
worden door de baron bij hun broertje gebracht. Het zieke 
meisje vindt vriendinnetjes en een vriendje in de kinderen. 
De grootmoeder van het zieke meisje en de moeder van de 
drie zusjes wijzen op de zorg van de lieve Heer. Ook wordt 
Gods zorg beschreven over een afgedwaald vogeltje. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Aardig boekje. We lezen echter niet van spijt over 
ongehoorzaamheid, alleen over dankbaarheid voor het sparen 
van het broertje. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

TIPPELTJE, door Willem G. van de Hulst jr. 
Aantal blz. 43; 7e druk; prijs gebonden f 1,50; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Tippeltje, het hondje van de schipperskinderen Kees 
en Anneke (die ze even in een lege ton hebben achtergelaten) 
komt met ton en al in het water terecht. Na veel wederwaar- 
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digheden wordt Tippeltje tenslotte door oom Jannes weer 
teruggebracht. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Boekje no. 1 uit de Cirkel-serie. Prima verhaaltrant 
en leuke illustraties. Goede strekking (godsdienstig-opvoed-
kundig). 
Eindoordeel: aanbevolen. 

KIP-KAKEL, door W. G. van de Hulst jr. 
Aantal blz. 44; le druk; prijs gebonden f 1,50; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Een uit een transport „ontvluchte" kip wordt achter-
volgd door twee broertjes en een zusje. De kip vlucht een 
villa binnen, het huis van een professor. Dan beleven de kin-
deren een avontuur — spannender dan de politiefilm op de 
televisie — dat tenslotte goed afloopt. 
Conclusie: Het achtste deeltje van de uiterlijk goed verzorgde 
Cirkel-serie. Ik geloof niet in dit verhaal, nog minder in de 
strekking! Dit is niet het beste deeltje van de Cirkel-serie. 
Mogen 10-jarige kinderen naar politiefilms op de t.v. kijken? 
Niet bevorderlijk voor hun nachtrust, nog minck.r voor hun 
geestelijke gezondheid! 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

DE CHIMPANSEE VAN WANDA, door Berend Jager 
Aantal blz. 62; le druk; prijs gecartonneerd f 1,55; meisjes-
boek. 
Inhoud: Wanda, een meisje, dat met haar aap Chimmy in 
een circus optreedt, vlucht met het dier als ze hoort dat haar 
vader hertrouwen wil. Een woonwagenbewoner ontdekt haar 
en brengt haar in het kamp. De aap wil hij verkopen. Met be-
hulp van Garmt, zoon van haar vijand, ontvlucht ze. Ze komt 
terecht hij een vriendelijke vrouw, die haar tweede moeder 
blijkt te zijn. Alles komt goed. 
Conclusie: Vlot, interessant verhaal. Er zit spanning in, maar 
is wel wat onwaarschijnlijk. Godsdienstige strekking zwak, 
het geloof functioneert niet in het geheel. Voor uitdeling op 
het Kerstfeest van de Z.S. niet zo geschikt. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

REDDERS TEGEN WIL EN DANK, 
door Corry Blei-Strijbos 

Aantal blz. 61; le druk; prijs gecartonneerd f 1,55; jongens-
boek. 
Inhoud: Hans heeft twee witte muizen. Z'n vrienden willen 
er ook graag één hebben. José z'n zusje laat de muizen ont-
snappen. De vrienden gaan op zoek naar de muizenkoning. 
In het zomerhuisje, waar deze woonde, is echter een gezin 
gevestigd. Het huisje is in brand geraakt, Hans redt een hond, 
die zich er in bevindt. Op school worden ze als helden ont-
vangen, ze krijgen een terrarium met 5 witte muizen, voor elk 
één. 
Conclusie: Aardig verhaal. Dierenlief de wordt aangekweekt 
en kameraadschap. Van godsdienstige strekking (ondanks drie 
regels van een populair geestelijk liedje) niets te bespeuren. 
Voor uitdeling op de Z.S. ongeschikt. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE BOONTJES KRIJGEN LOGÉ'S, door Suus Damen 
Aantal blz. 61; le druk; prijs gecartonneerd f 1,55; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Van het gezin Boon is vader, eerste machinist op de 
grote vaart, met Kerstmis niet thuis. Verwachte logé's komen 
niet. Op een advertentie, waarin eenzame mensen genodigd 
worden, komen een weduwnaar met z'n dochtertje, een oude 
heer en twee oude dames. Ze vieren samen Kerstfeest. Een 
zuster van mevr. Boon trouwt later met de weduwnaar. Vlak 
na de Kerstdagen komt vader Boon per vliegtuig over en is 
het eind goed, al goed. Gebruik van Heer en kerstboom. 
Conclusie: Een vlot verhaal. Het Kerstfeest met kerkdienst 
alleen in naam, maar wel met Kerstspel, enz. en 's avonds het 
optreden van een goochelaar. Naastenleif de en ' zorg voor 
eenzamen heeft opvoedkundige waarde, maar het geheel is 
niet geschikt voor onze Z.S. 
Eindoordeel; niet aanbevolen.....  

COKKIE WIL EEN JONGEN ZIJN, door A. J. Blonk-Quak 
Aantal blz. 60; le druk; prijs gebonden f 1,55; meisjes-
boek, leeftijd 7-9 jaar. 
Inhoud: Cokkie is een echt „robbedoesje". Was ze maar een 
jongen, dan mocht ze schoenen met veters, een broek, enz. 
aan. Tijdens de verjaardag van oma (waar ze met mammie 
naar toe is gegaan) speelt ze met buurjongetje Kees. Ze doet 
stoer als een jongen, ja ze is zelfs ook al aan de sigaar, waar-
van ze natuurlijk prompt misselijk wordt. Moeder leidt alles 
in goede banen en ze mag straks bij oma komen logeren... met 
broek en schoenen met veters!! 
Conclusie: Strekking is wel goed (de Here heeft het al ge-
maakt naar Zijn wil!). Taal en stijl zijn voldoende, illustra-
ties goed. Inhoud matig. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DAGOE, DE KLEINE BOSNEGER, door Anne de Vries 
Aantal blz. 76; 6e druk; prijs gebonden f 1,65; jongensboek. 
Inhoud: Het verhaal verplaatst ons naar Suriname en vertelt 
er zo tussendoor hoe het in een heidense omgeving toegaat. 
Baroe redt een Indianen-jongetje, wat hem de toorn van de 
negerkapitein bezorgt, waardoor hij wordt uitgestoten. Hij 
weet het jongetje bij de meester op school te brengen. Dit is 
het wat de Heere Jezus bedoeld heeft in de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan. 
Conclusie: Een vlot geschreven verhaaltje, dat ons er opnieuw 
bij bepaalt hoe nodig het werk der zending is. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

0 16, door K. Norel 
Aantal blz. 77; 4e druk; prijs gebonden f 1,65; jongensboek, 
leeftijd 10-14 jaar. 
Inhoud: Joost Vermande wil naar zee, maar eerst werkt hij 
bij een kruidenier. Dan geeft hij zich op voor de Marine en 
komt op Hare Majesteits Kruiser „De Ruyter". In Indië wordt 
hij overgeplaatst naar de onderzeeboot 0 16. In oorlogstijd 
gaat de 0 16 ten onder en alleen Joost wordt wonderlijk be-
waard om in Malakka aan land te gaan. Terstond sluit hij 
zich weer aan bij de Marine voor de strijd tegen de Jappen. 
Conclusie: Het is zonder meer een goed boek, dat de zorg 
van de ouders voor hun zoon op juiste wijze tekent. Ze geven 
hem ook iets goeds mee en Joost heeft de waarde ervan on-
dervonden. Het Woord Gods is een richtsnoer voor geloof 
en leven. Beschamend is ook de zorg, die vreemdelingen 
Joost bewijzen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

PIMS VAKANTIE IN DRENTHE, door Jacobina v.d. Velde 
Aantal blz. 78; le druk; prijs gebonden f 1,80; jongensboek, 
leeftijd 9-13 jaar. 
Inhoud: Pim, een Amsterdamse jongen, wiens vader veronge-
lukt is, gaat met andere „bleekneusjes" naar Drente. Hij komt 
in huis bij de fam. Hadders en beleeft met Geert allerlei avon-
turen. Na vier fijne weken keert hij versterkt terug naar huis. 
Gebruik van Heer soms. 
Conclusie: Paedagogisch wel verantwoord; godsdienstig niet 
altijd: 's zondagsmiddags voor plezier uitgaan per auto. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE MONNIK VAN WITTENBERG - MAARTEN 
LUTHER, door K. Norel. 

Aantal blz. 74; le druk; prijs gebonden f 1,90; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Norel beschrijft in dit boekje de levensgeschiedenis 
van Maarten Luther, zijn bekering en arbeid in dienst van 
Gods Reformatie, wat tot 'n breuk met, de roomse-.kerk leidde. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Dit boekje maakt een prettige indruk, het is goed 
verzorgd. Norel kan vertellen, dit blijkt ook uit dit verhaal. 
Het wordt uitgegeven in het jaar dat ,herdacht wordt, .dat 450 
jaar geleden de stellingen werden aangeslagen, die zo'n groot 
opzien hebben gebaard. Helemaal bevredigen, doet dit boekje 
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niet, scherper had de zielestrijd van Luther getekend dienen 
te worden. Maar wat een onoverkomelijk bezwaar is om dit 
boekje aan te bevelen, dat is de slotzin, die de indruk vestigt 
alsof wat paus Johannes XXIII begonnen is wel zo ongeveer 
in de lijn ligt als wat Luther beoogde en waarvoor hij bij de 
paus geen gehoor vond. De verschillen met de roomse leer, 
zoals die in de roomse kerk nog geldt, zijn dunkt ons nog even 
groot. We mogen dan ook niet meedoen met het verdoezelen 
van de verschillen in dienst van een valse oecumene. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE JONGEN, 
door W. G. van de Hulst 

Aantal blz. 109; 9e druk; prijs gebonden f 2,10; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Een boekje uit de serie van Rozemarijntje. In dit 
verhaal is Rozemarijntje druk in de weer om Pietro te hel-
pen, de zoon van een man, die beeldjes maakt en wiens moe-
der verpleegd wordt in een sanatorium. Rozemarijntje beleeft 
heel wat met deze zwarte jongen. Maar door haar toedoen 
maakt de overste er werk van, dat deze man een goede be-
trekking krijgt, zodat alles weer terecht komt. 
Conclusie: Een boeiend verhaal van de bekende kinder-
schrijver. Rozemarijntje is anders dan een ander, doet vaak 
veel vreemde dingen, maar neemt het voor de verdrukte on-
schuld op en is er op uit om een ander te helpen. Dit bekende 
boekles zullen velen graag lezen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER, 
door W. G. van de Hulst 

Aantal blz. 106: 12e druk; prijs gebonden f 2,10; meisjesboek. 
Inhoud: In veel boekjes van Van de Hulst komen we Roze-
marijntje tegen. Een meisje apart, dat allerlei leuke stukjes 
uithaalt, nogal aan de ondeugende kant, maar voor anderen 
ook graag wat doet zelfs met gevaar voor haar leven. \Von-
derlijk wordt ze gered, als zij een hond van een vriendje uit 
het water wil halen. 
Conclusie: Graag zullen de meisjes dit boekje lezen, dat een 
spannend verhaal bevat met veel belevenissen. Het geheel 
doet wel wat onwerkelijk aan, maar dit zal juist te meer 
boeien. Een goede strekking loopt door het hele verhaal heen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE EN DE OUDE JUFFROUW, 
door W. G. van de Hulst 

Aantal blz. 92; 7e druk; prijs gebonden f 2,10; meisjesboek. 
Inhoud: Rozemarijntje, die plotseling geopereerd moet worden, 
gaat alleen naar het ziekenhuis, omdat moeder ziek is en 
vader op zee. Ze komt in 't ziekenhuis naast een oude dame 
te liggen, voor wie zij het zonnetje wordt. Deze oude dame 
heeft zorgen over haar huisje, dat afgebroken zal moeten 
worden. Wanneer Rozemarijntje uit het ziekenhuis komt, 
weet ze door middel van haar oom, die arts is, te bewerken, 
dat de oude dame haar huisje weer kan betrekken en dat het 
niet wordt afgebroken. 
Conclusie: Leerzaam boekje voor onze meisjes van 7-8 jaar. 
't Spreekt van Godsvertrouwen, van liefde tot de naaste, van 
zelfopoffering. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DAGBOEK VAN MOEDER, 
door C. M. van den Berg-Akkerman 

Aantal blz. 92; le druk; prijs gebonden f 2,10; meisjesboek. 
Inhoud: Op het schoolplein wordt Frida door een jongen 
herkend als jodin. Thuis praten ze er over, wat een geschikte 
aanleiding is om Frida alles te vertellen. Ze, krijgt het dag-
boek van haar moeder, dat zij als meisje geschreven heeft. 
Dit dagboek vertelt van de oorlogstijd, waarbij aan de ver-
volging van de Joden bijzondere aandacht geschonken wordt. 
Conclusie: Dit boekje vertelt iets van de moeilijke oorlogs-
jaren. Goed is het dat onze kinderen dit niet vergeten. Of de  

vorm van een dagboek het meest geschikt hiervoor is en de 
meisjes erg zal boeien, zal nog moeten blijken. Een christe-
lijke geest zit er in dit boekje, maar de viering van het Kerst-
feest had hieraan nog wel eens een duidelijker accent mogen 
geven. Het boekje is wel bruikbaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET TURFSCHIP VAN BREDA, door P. de Zeeuvi J.Gzn. 
Aantal blz. 91; 1e druk; prijs gebonden f 2,10; jongensboek, 
leeftijd 8-13 jaar. 
Inhoud: Het beroemde verhaal uit de Vad. Gesch. over het 
innemen van Breda in 1590. Veel historische en gefantaseerde 
bijzonderheden zijn door de schrijver verwerkt tot een boeiend 
verhaal voor oud en jong. Jaap (12 jaar) bemoeit zich met 
een ruzie bij de barbier, hij weet de Spanjaard te ontkomen 
en komt in contact met schipper Adr. van Bergen, die in 
overleg met Prins Maurits met zijn turfschip soldaten naar 
Breda vervoert. Jaaps moeder redt de barbier, die ter dood 
was veroordeeld. Een bruiloft geeft Jaap een tweede vader. 
Conclusie: Een spannend en boeiend verhaal uit barre tijden. 
Leerzame trekjes en interessante bijzonderheden maken het 
overbekende verhaal geheel nieuw. Gods hand wordt niet 
vergeten. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

APPELTJES AAN EEN CACTUS, 
door Dieuwke Winsemius 

Aantal blz. 109; le druk; prijs gecartonneerd f 2,35; meisjes-
boek. 
Inhoud: Riemkes vader is schrijver en is vaak in het buiten-
land. Dit keer blijft hij meer dan een jaar weg. Moeder werkt 
als onderwijzeres en zorgt goed voor haar kinderen, Riemke 
en Bastiaan. Riemke beleeft van alles met haar poppen, maar 
lijdt onder vaders afwezigheid. Tegen Kerst koopt ze appeltjes 
van hulst op de markt en prikt die aan een cactus. Ze gelooft 
dat vader nu gauw thuiskomt. Dat gebeurt inderdaad tegen 
Kerstmis. Gebruik van de kerstboom. 
Conclusie: De fijne omgang tussen moeder en kinderen uit-
stekend beschreven, Stijl goed. Er zit echter niet veel span-
ning in. Van godsdienstige opvoeding niets te bespeuren. 
Jammer! 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

OUWE BRAM, door W. G. van de Hulst 
Aantal blz. 108; 19e druk; prijs gebonden f 2,35; jongensboek, 
leeftijd 10-14 jaar. 
Inhoud: Oud man, verbitterd door leed dat hem door jongens 
aangedaan is, wordt dwars gezeten, vals beschuldigd en ge-
plaagd. Tenslotte redt hij enkele jongens van verdrinking. 
Dat kost hem het leven, maar breekt ook de haat en verbitte-
ring in zijn hart. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Op meesterlijke wijze verteld. Tot het einde span-
nend. Godsdienstig en vooral ook paedagogisch goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WILLEM WYCHERTS, door W. G. van de Hulst 
Aantal blz. 140; 15e druk; prijs gebonden f 2,50; jongensboek, 
leeftijd 11 jaar en ouder. 
Inhoud: In 1567 vlucht Willem uit Alkmaar. Hij heeft een 
overval op een ketterse bijeenkomst verijdeld. Hem wacht een 
leven vol opwindende avonturen. Hij sluit zich bij de Geuzen 
aan, wordt knecht bij de Geuzenedelman De Mentheda, die 
vermomd als kwakzalver met Willem als zijn knecht naar 
Emden vlucht. Willem maakt de slagen bij Heiligerlee en 
bij Jemmingen mee. Daarna komt hij na als Watergeus op zee 
gezwalkt te hebben, vermomd weer in Alkmaar. Hij redt zijn 
vader uit de gevangenis en trouwt later als luitenant met Ite, 
zijn jeugdvriendinnetje. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Geen jongen, die dit prachtboek, dat ook voor 
onze kinderen een juweel mag heten, als geschenk krijgt, of 
hij zal er gelukkig mee zijn. Een boek van een kinderschrijver 
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als v. d. Hulst, dat zijn 15e druk beleeft, nog eens aanbevelen, 
is water naar de zee dragen. Het boek heeft naast geschied-
kundige ook een positief christelijk opvoedkundige waarde. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

PEERKE EN Z'N KAMERADEN, 
door W. G. van de Hulst 

Aantal blz. 142; 15e druk; prijs gebonden f 2,75; jongens-
boek, leeftijd 10-14 jaar. 
Inhoud: Peerke heeft in de eerste wereldoorlog beide benen 
verloren. Hij woont dan in België. Later komt hij naar Hol-
land, waar zijn oude grootvader hem verzorgt. Zijn kame-
raden zijn vier jongens, die wat licht en vreugde in zijn een-
tonig bestaan brengen, maar Peerke sterft kort daarna en 
laat voor alle vier vrienden een mooie herinnering na. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een teer geschreven boek, dat het altijd nog doet. 
De karakters worden goed getypeerd. Een boek met een 
goede godsdienstige inslag en christelijke inhoud. Jammer, dat 
naast Here ook Heer gebruikt wordt. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

REIS DOOR DE NACHT 
Deel I: DE DUISTERNIS IN, door Anne de Vries 

Aantal blz. 158; 12e druk; prijs gebonden f 2,90; jongens- en 
meisjesboek, vooral voor jongens. 
Inhoud: Het gezin van architect de Boer is door verhuizing 
uiteengevallen als de oorlog uitbreekt op 10 mei 1940. Vader, 
moeder en drie kinderen trachten Scheveningen te bereiken. 
Onderweg maken ze kennis met allerlei facetten van de oor-
log. Als het gezin herenigd is na de capitulatie gaan ze naar 
Overijssel. De Boer en zijn zoons nemen actief deel aan de 
verzetsbeweging. 

Conclusie: Een boeiend verhaal over de eerste oorlogsdagen, 
nog zeer in trek, getuige de vele herdrukken. Soms wat ruwe 
uitdrukkingen, maar niet stuitend. Godsdienstige strekking po-
sitief. Een stuk eigentijdse geschiedenis. Hoewel niet speciaal 
Kerstlectuur, toch 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN, 
door W. G. van de Hulst 

Aantal blz. 203; 21e druk; prijs gebonden f 3,50; jongensboek. 
Inhoud: Jaap Holm is bevriend met Kees Kollaard, een zoon 
van de dokter, en met Tom, een wat dikke jongen. Jaap Holm 
komt uit een heel arm gezin, maar de ouders, vooral moeder, 
kunnen dit in het geloof aanvaarden en verwerken. Zij ont-
moeten veel tegenspoed, maar vertrouwen er telkens weer op, 
dat de Heere hen zal uithelpen. Jaap en zijn vrienden halen 
allerlei guitige en toch ook kwajongensstreken uit. De vriend.. 
schap wordt verbroken als Jaap ten onrechte wordt beschul-
digd van diefstal en Jaaps vader ook ten onrechte wordt be-
schuldigd van dierenmishandeling De vriendschap komt weer 
goed als Jaap een schooljongen redt uit het water. Nu blijkt 
ook dat een landloper gedaan heeft dat, waarvan Jaap en zijn 
vader worden beschuldigd. De vader van Jaap wordt aan 
werk geholpen, nl. een bodedienst, en nu leven zij weer ge-
lukkig en dankbaar voor Gods hulp en redding. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een mooi boek voor jongens van 10-15 jaar. Het 
heeft een godsdienstige strekking, daar alles wat hen over-
komt in Gods hand wordt gelegd en er een tekening gegeven 
wordt van een biddend en vertrouwend leven. Het boek heeft 
ook een opvoedkundige strekking. Volgens mijn mening is 
het jammer dat het woord „Heer-  wordt gebruikt. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

Uitgaven van W. D. Meinema N.V. te Delft 
j. of m. 
j. en m. 
j. en m. 
j. en m. 
meisjes 
meisjes 
j. en m. 
jongens 
j. en m. 
meisjes 
j. en m. 
meisjes 
meisjes 
j. en m. 
j. en m. 
meisjes 
jongens 
j. en m. 
j. en m. 
jongens 
meisjes 
jongens 
jongen 
j, en m. 

Titel 
Josientje 

Schrijver 	 druk 
L. H. v. d. Ster-Bouwmeester 2e 

blz. 
16 

omslag 
slap 

Suiker van de pannekoeken Corry v. d. Linge 3e 16 >1.  

Van Maks en de toverschaar Rie Smaal-Meeldijk 3e 24 
De nieuwe jurk Liesbeth Lems 3e 24 
Annetje en de grote toren Joke Dijkshoorn 4e 40 
Muziek in de stal A. v. Vliet-Ligthart Schenk 2e 40 
Om een eekhoorn S. P. Akkerman 3e 40 
De vogeltjes van Hummeloord Jenny Siegers-Kwakkel 3e 48 geb. 
Jannemientje Ina de Vries-v. d. Lichte 4e 48 
Bange dagen Gerda van Eysden 3e 56 
Poesje, waar ben je? Nel Veerman 2e 56 
Vlechten Ansje N. Verkuyl 7e 64 
Jos uit de woonwagen T. v. d. Roest-Kleinmeijer 2e 80 
Reddingstocht I-1. te Merwe 5e 96 
Is Eefje gelukkig? Marian van Bergen 8e 104 
Zo'n jongen uit de Jordaan J. J. 	Frinsel 3e 112 
Dat waren spannende dagen Eija Vlas 2e 112 
De koopmansklerk van Villeneuve P. de Zeeuw J.Gzn. 2e 120 
Cowboy op de Creek-Ranch H. Henzen-Veenland 4e 128 
Ria ontdekt zichzelf Annie Sanders 4e 128 
De schout van Yerseke C. L. Pronk 2e 136 
De uilenhoeve Wieland Wouters 3e 144 
Alwin, de - koopmansslaaf H. te Merwe 4e 160 

beoordeling prijs 
aanbevolen f 0,55 
aanbevolen f 0,55 
matig aanbevolen f 0,65 
warm aanbevolen f 0,65 
warm aanbevolen f 0,90 
aanbevolen f 0,90 
aanbevolen f0,90 
aanbevolen 1,35 
matig aanbevolen f 1,35 
warm aanbevolen f 1,45 
warm aanbevolen f 1,45 
warm aanbevolen f 1,55 
matig aanbevolen f 1,75 
warm aanbevolen f 1,95 
warm aanbevolen f 2,05 
warm aanbevolen f 2,05 
aanbevolen f 2,20 
warm aanbevolen f 2,35 
warm aanbevolen f 2,55 
warm aanbevolen f 2,55 
warm aanbevolen f 2,65 
warm aanbevolen f 2,65 
warm aanbevolen f 2,85 

JOSIENTJE, door L. H. v. d. Ster-Bouwmeester 
Aantal blz. 16; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,55; meisjes-
boek, leeftijd 5-8. jaar. 
Inhoud: Als Josientje in de Kerstnacht de klokken hoort lui-
den, staat ze stilletjes op: ze wil het Kerstkindeke gaan zoe-
ken. Ze neemt haar koffertje mee. Daarin heeft ze haar liefste 
pop gelegd,' die ze • als haar ,geschenk aan het Kindeke wil ge- 

ven. Ze kan de deur niet open krijgen, klimt door een raam. 
Na een lange dwaaltocht door de donkere straten, komt ze 
kletsnat aan het ziekenhuis, waar haar moeder en haar pas-
geboren broertje warden verzorgd. Vader wordt gebeld, ze 
mag even bij moeder en broertje en krijgt toch nog een blij 
Kerstfeest.. Gebruik van Heer en Heere. 
Conclusie: Op voor=kinderen van 48 jaar begrijpelijke wijze 
worden, ze met het Kerstgebeuren in contact, gebracht. Daar- 
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om: ondanks de onwerkelijk aandoende klimpartij en lange 
dwaaltocht door de stad: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

PIEPEWIET, door J. M. Nieuwenhuizen 
Aantal blz. 32; le druk; prijs in slappe omslag f 0,75; jongens-
en meisjesboek, leeftijd 4,-7 jaar. 
Inhoud: In het nestje achter de regenpijp is Piepewiet, het 
vogeltje, over wie dit boekje schrijft, uitgebroed. Piepewiet 
moet leren vliegen, maakt kennis met de mist, die voor vogel-
tjes zo gevaarlijk is, gaat zomaar op de rand van een schilderij 
zitten, waar een kunstschilder aan bezig is en loopt een rode 
en groene vlek op elk van zijn vleugeltjes op, waar hij 
voortaan mee door het leven moet. Groot geworden, beleeft 
hij allerlei leuke dingen, hipt b.v. met een vriendje een klas 
met schoolkinderen binnen. Maar ook nare dingen maakt hij 
mee, moet vechten met andere vogels en vliegt door de nauwe 
hals van een ammoniakfles, waarin hij 'n nestje wil bouwen. 
Hij moet er uit geholpen worden. Op het Kerstfeest zingt hij 
in de kerstboom in de kerk. Zijn trouwe kindervriendjes hel-
pen hem tenslotte aan een leuk huisje. 
Gebruik van kerstboom en Heer. 
Conclusie: Aardig kinderboekje, vlot geschreven. Hier en 
daar stokt het verhaal wat, zodat we wel even een sprongetje 
moeten maken om er weer in te komen. Het is zo nu en dan 
ook wat al te vrij in fantasie. Een vogeltje, dat pas heeft leren 
vliegen en dan in de mist naar het haantje van de toren vliegt, 
is me ietwat te gortig b.v. Het boekje kweekt heel goed lief-
de voor de dieren (de vogels) aan bij de kinderen. Maar is, 
b.v. als het gaat vertellen, hoe het vogeltje in de kerstboom 
in de kerk meezingt, voor mijn gevoel al te zoetig. Als ver-
haal is het uitstekend. Het geeft evenwel nagenoeg geen 
boodschap mee terzake van het Kerstfeest. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

ANNETJE EN DE GROTE TOREN, door Joke Dijkshoorn 
Aantal blz. 40; 4e druk; prijs f 0,90 in slappe omslag; meis-
jesboek, leeftijd 8-10 jaar. 
Inhoud: Annetje is het dochtertje van een schilder, die tevens 
koster is. Na een ongelukje in de schilderswerkplaats gaat 
Annetje op zoek naar haar vader, die juist weggeroepen is. 
Zo komt ze boven in de toren terecht. Gebruik van Heer 
één keer, en verder Here. 
Conclusie: Een aardig verhaal voor de kleintjes, dat hun ook 
de waarde van berouw en gebedje probeert te laten zien. 
Zeer geschikt als voorleesboekje voor onze kleuters. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

MUZIEK IN DE STAL, door A. van Vliet-Ligthart Schenk 
Aantal blz. 38; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,90; jongens-
en meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar. 
Inhoud: De kleine belevenissen van Gijs en Nel, kinderen, die 
op een boerderij wonen. Neef Wim uit de stad, die voor 
„meester" leert, komt in de vakanties logeren en helpen. Leuk, 
maar een beetje onwaarschijnlijk, is het verhaal van het big-
getje, dat kwijt was, gevonden werd en in een grote bood-
schappentas mee naar school werd genomen. Met Kerstfeest 
maken de kinderen muziek in de stal: Gijs speelt blokfluit en 
neef Wim gitaar. 
Conclusie: In dit simpel boekje vinden we een zuiver Christe-
lijk gezinsleven getekend. Er wordt zorg betoond aan dieren 
en... mensen. Aan stadskinderen wordt het leven op de boer-
derij naderbij gebracht. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

OM EEN EEKHOORN, door S. P. Akkerman 
Aantal blz. 40; 3e druk; prijs f 0,90 in slappe omslag; jongens-
boek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Hein wilde graag een eekhoorn hebben. Een kooi was 
reeds getimmerd en stond kant en klaar te wachten. Eerst 

verbood de baswachter hem er één te vangen, later mocht 
het. Het lukte en wat was Hein blij. Het zieke vriendje Wil-
lem mocht het zien en wat wilde deze het graag hebben. Hij 
vroeg er echter niet om. Hein had het aan zijn ogen gezien. 
Op le Kerstdag gaan ze door de tuin en „de grot". Deze 
stortte voor een gedeelte in. Hein krijgt het benauwd en be-
looft de Here, dat hij het eekhoorntje aan Willem zal geven. 
Dit gebeurt 2e Kerstdag. Wat was Willem blij. 
Conclusie: Een prettig en in verzorgde stijl geschreven jon-
gensboek. Leer wat over te hebben voor je zieke vriend. Het 
werd juist om het geven van wat jezelf graag wilt houden 
een fijn, een mooi Kerstfeest. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JAN-PETER EN DE KUKELHAAN, 
door A. J. Blonk-Quak 

Aantal blz. 56; le druk; prijs gebonden f 1,45; jongensboek, 
leeftijd 6 t.m. 8 jaar. 
Inhoud: Jan-Peter moet elke week voor vader kippevoer naar 
kapitein Boot brengen. Dat vindt hij een fijn werkje. Voor 
Krikkie, de papegaai, is er altijd een koekje bij. Jammer, dat 
de kapitein en de koster — zijn buurman — altijd een beetje 
ruzie hebben. Het meest over de haan van de kapitein. De 
koster wil de haan zelfs de nek omdraaien, omdat hij zo'n 
kabaal geschopt heeft onder kerktijd. Gelukkig komt alles 
goed. De kapitein, die nooit meer naar de kerk ging, gaat 
zelfs met „Kerst" mee. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Wel een aardig verhaal, maar zeer oppervlakkig. 
Vlot geschreven, de stijl is verzorgd. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

BANGE DAGEN, door Gerda van Eysden 
Aantal blz. 56; 3e druk; prijs gebonden f 1,45; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 8-13 jaar. 
Inhoud: Vader de Bruin is door de Duitsers doodgeschoten. 
Moeder en 3 kinderen blijven achter. Voor de hongerwinter 
gaat Mies naar Drachten. Moeder, Henk en Joke gaan in de 
hongerwinter met een karretje op weg naar Friesland. De 
moeder moet in Hilversum in het ziekenhuis worden opgeno-
men, men denkt dat ze dood is. Henk en Joke gaan dan alleen 
verder en maken veel mee. Ten laatste vinden ze elkaar na 
veel belevenissen weer terug. Gebruik van Heer 1 x. 
Conclusie: Een mooi boekje, dat de toestand gedurende de 
hongerwinter levendig beschrijft. Soms zijn de voorvallen wel 
wat erg onwaarschijnliik. De taal en stijl zijn goed. Gods-
dienstig wel behoorlijk. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JAAPJE VAN DE BOSWACHTER, door Henk Waldman 
Aantal blz. 56; le druk; prijs gebonden f 1,45; jongensboek, 
leeftijd 8-12 jaar. 
Inhoud: Jaapje valt in een vijver. Hij is ongehoorzaam ge-
weest. De man, die hem redt, wordt ziek. Jaap koopt sinaas-
appels van geld dat hij spaarde voor konijnen. Daarvoor ont-
vangt hij dan van zijn redder en zijn vriend toch een konijn 
in een hokje. Gebruik van de kerstboom. 
Conclusie: Allerlei dingen kloppen niet erg. De kinderen 
mogen (zij het gewaarschuwd) naar een plaats met een ge-
vaarlijke zandafgraving met een diepe vijver. De beloning is 
voor de ongehoorzame. Paedagogisch niet zo geweldig, ook 
godsdienstig niet. Kerstfeest (met boom) wordt er wel bij ge-
haald, maar functioneert niet in het geheel van het verhaal. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

WALTER EN HET BOSKONIJNTJE, 
door Anita van Vliet-Ligthart Schenk 

Aantal blz. 62; le druk; prijs gebonden f 1,55; jongensboek, 
leeftijd 5-8 jaar. 
Inhoud: Walter vindt een gewond konijntje in het bos. De 
dierenarts behandelt het en Walter verzorgt het de gehele 
winter. In de lente laat hij het weet vrij. Ook nog andere 
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De nieuwe catalogus is er! 
Ontving u hem niet? Schrijf er dan direct om. Een briefkaartje 
is voldoende. Hij biedt weer ruime keus in kerstgeschenken 
voor de jeugd. Maar er staat ook veel ander materiaal in dat 
u kunt gebruiken. Iedere medewerker kan de catalogus gratis 
ontvangen. 

Verkrijgbaar in de boekhandel 

UITGEVERIJ 
MEINEMA 
DELFT 

Geef een fééstelijk boek! 
Het boek heeft een grote vormende invloed op de jeugd. 
Bovendien krijgen kinderen graag een boek. Daar hebben ze 
een heel jaar wat aan. 't Is dan ook niet moeilijk kinderen ge-
lukkig te maken: 

Geef een boek! 	Een góéd boek! f Een fééstelijk boek! 

Pret-oogjes en een blos op de wangen verraden hun dank-
baarheid. 

Meinema's jeugdboeken zijn goede boeken èn feestelijke boe-
ken. Bovendien: goedkoop! U kunt er 'dus royaal mee zijn. 



avonturen van Walter lezen we. Veel over dieren. Ook over 
kinderen uit de hongerlanden. Gebruik van Heer en kerst-
boom. 
Conclusie: Voor de kleintjes schrijven is moeilijk. Het is de 
schrijfster zeker gelukt om een mooi verhaal te schrijven over 
de liefde tot de dieren. Als zodanig is het een goed boekje. 
Godsdienstig vinden wij het vrij oppervlakkig. Voor onze 
kinderen hebben we graag een positiever geluid. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

VLECHTEN-ANSJE, door N. Verkuyl 
Aantal blz. 61; 7e druk; prijs gebonden f 1,55; meisjesboek, 
leeftijd 10-12 jaar. 
Inhoud: Vlechten-Ansje, de dochter van dominee Gildemees-
ter, altijd bang voor de vliegtuigen van de tommy's, die bom-
men werpen en schieten, als ze met de andere kinderen van 
de klas onder hun banken gedoken zit, altijd bang voor de 
Duitsers, vooral als één van hen het koninginnelepeltje ont-
dekt, dat ze naar de juf moet brengen. Dit bange Ansje vindt 
kracht in het Woord van God, door haar vader op de preek-
stoel verklaard: „Want met U loop ik door een bende en met 
mijn God spring ik over een muur." Als haar broer Maarten, 
die voor zendeling-arts studeert, voor de zoekende Duitsers 
achter een tussenschot in de speelgoedkast is weggekropen en 
zijn touwtjes mist, waarmee hij dit tussenschot vasthield, 
knipt Vlechten-Ansje haar vlechten snel af en helpt hem 
daarmee. In de overvolle kerk zingt zij straks van harte mee, 
als de bevrijding is gekomen. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een spannend boek, dat nog steeds, ook na de 
zevende druk, de aandacht van de jeugd zal boeien. Ondanks 
de soms wat overladen zinnen („veertig ijverig schrijvende 
vijfde klassers"), leest het vlot, wanneer men eenmaal door de 
eerste bladzijden heen is. Godsvertrouwen in dagen van bang 
oorlogsgevaar. Dat is het thema. Jammer, dat het niet wat is 
uitgediept. Waar is het Godsvertrouwen en de dankbaarheid 
van de oorlogse en na-oorlogse dagen in Nederland nu ge-
bleven? Wat jammer, dat het arme-zondaarsgeloof in onze 
kinderboeken niet meer doorkomt. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

GA JE MEE NAAR JERUZALEM? 
door Joke van Mierlo-van Kuipers. 

Aantal blz. 64; prijs f 1,55 in geverniste band; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar. 
Inhoud: De 12-jarige Gabri, zoon van een Leidse professor, 
ligt al jaren op z'n ziekbed voor het raam. Alleen Pim, zoon 
van een K.L.M.-piloot, komt hem bezoeken. Maar zijn rijke 
fantasie („hij heeft vleugels") doet hem meeleven met „de 
hele wereld". Pim maakt een reis naar Jeruzalem en Marjon, 
de verpleegster van Gabri, vertelt hem van de zieke Abbas, 
een Arabische jongen, die zij in de Libanon heeft verpleegd. 
In gedachten doorreist ook Gabri het heilige land, waar Jezus 
is geboren en opgestaan. Ten slotte slaapt hij op 12-jarige 
leeftijd in. Gebruik van de kerststal. 
Conclusie: Een goed geschreven boekje. Het doet ons mee-
leven met het moeilijke leven van zieke kinderen; met wat 
ze missen en wat ze van God ontvangen; laat de zegen zien 
die er is in wat er voor hen gedaan wordt. Maar het is zéér 
oppervlakkig wat betreft het probleem van het lijden en om-
trent de betekenis van Jezus als Zaligmaker, ook voor kinde-
ren. 't Is ál te schraal als kinderen alleen verteld wordt, dat 
ze niet bang behoeven te zijn: God is liefde. Daarom: 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

ZO'N JONGEN UIT DE JORDAAN, door J. J. Frinsel 
Aantal blz. 108; 3e druk; prijs gebonden f 2,05; jongensboek, 
leeftijd boven de 10 jaar. 
Inhoud: Kassie met zijn drie vrienden wonen in de Amster-
damse Jordaan. Zijn vader is kastelein en heeft een goed be-
staan, vergeleken met anderen. Tijdens hun spel komen ze in 
aanraking met een heilssoldaat. Kassie kan de indrukken, die 

dat op hem maakt, niet meer kwijt raken, maar thuis zijn ze er 
niet erg gelukkig mee. Toch mag Kassie volharden en zijn 
eerste Kerstfeest vieren. Gebruik van Heer en kerstboom, 
de laatste in negatieve zin. 
Conclusie: Een humoristisch boek, naar het leven in de Jor-
daan getekend, met goede karakterbeschrijvingen. De ge-
sprekken tussen Kassie en zijn vrienden worden levendig en 
komisch beschreven. Het brengt ons wel heel sterk in de 
sfeer van het leger des heils. Als propagandaboekje voor deze 
beweging is het buitengewoon geschikt. In onze levensstijl, 
zoals we die althans graag aanhouden, doet het wel wat 
vreemd aan. Laten we met dit alles rekening houden. Met dit 
voorbehoud, ook omdat het woordje „Heer" wordt gebruikt, 
kunnen we het niet warm aanbevelen. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

IS EEFJE GELUKKIG?, door Marian van Bergen 
Aantal blz. 101; 8e druk; prijs gebonden f 2,05; meisjesboek, 
leeftijd 9-42 jaar. 
Inhoud: Twee meisjes, Eefje uit het arbeidersgezin en Nara 
uit het doktersgezin, worden vriendin. Nora mag erg graag 
in het arbeidersgezin zijn. Eefje heeft broertjes en zusjes en 
de sfeer is fijn. Eefje is jaloers op Nora, die schijnbaar alles 
kan krijgen. Na de zesde gaat Nora naar de H.B.S. Hoe zal 
het nu worden? Nora kiest tenslotte Eefje boven haar H.B.S.-
vriendinnen. Extra fijn voor Nora, dat ze toch nog een broer-
tje krijgt. Gebruik van Heer. 
Concluáie: Een heel fijn boek voor onze jonge meisjes. Het 
leert: „Dankbaar zijn met wat men heeft". Leer de Here Jezus 
liefhebben en naar Hem luisteren. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE KOOPMANSKLERK VAN VILLE-NEUVE, 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 117; 2e druk; prijs gebonden f 2,35; jongens-,  en 
meisjesboek, leeftijd 9 jaar en ouder. 
Inhoud: Antoine Court, een jonge hugenoot, wordt vroeg 
dominee en dient vaak met levensgevaar de verstrooide hu-
genoten, die door Lodewijk de Veertiende worden vervolgd. 
Ondanks verraad en galeien, gaat de prediking van het 
Evangelie door. Tenslotte gaat Antoine naar Zwitserland 
en leidt predikanten op voor de vervolgde gemeenten in 
Frankrijk. 
Conclusie: Een goed boekje, dat op de juiste wijze een stuk 
kerkgeschiedenis behandelt; dit moet onze jeugd leren, opdat 
er kennis zij van Gods genadig handelen met Zijn Kerk. In-
houd, taal, stijl en illustratie heel goed. Het boekje is keurig 
verzorgd. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

COWBOY OP DE CREEK-RANCH, 
door H. Henzen Veenland 

Aantal blz. 123; 4e druk; prijs gebonden f 2,55; jongensboek, 
leeftijd 12 jaar en ouder. 
Inhoud: Jan Dikkers emigreert naar Amerika en zoekt werk. 
Hij wordt cowboy op de Creek-Ranch. Z'n huisgenoot Bill is 
een hartstochtelijk kaartspeler en een veedief. John doet zijn 
best hem te redden, maar Bill wil niet. Zelfs berooft hij een 
eenzame oude jager in z'n blokhut van zijn spaarcenten. Maar 
't komt uit door een spoor van z'n laarzen, die in een tafel-
poot was blijven haken. De oude jager en John gaan Bill op-
zoeken, redden z'n leven en brengen hem tot inkeer door hem 
vergiffenis te schenken. 
Conclusie: Een kostelijk „Indianenboek", al wordt er niet over 
Indianen gerept. Boeiend, spannend voor jong en oud. 't Geeft 
een prachtige schets van het leven ander de cowboys, maar 
ook van het geloof van Jan en de jager, dat rijke vruchten 
draagt. Een Christendom van de daad, dat met diepe ver-
wondering vervult. En dat in veler leven verandering brengt. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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RIA ONTDEKT ZICHZELF, door Annie Sanders 
Aantal blz. 125; 4e druk; prijs gebonden f 2,55; meisjesboek, 
leeftijd 12-16 jaar. 
Inhoud: Ria heeft een stiefmoeder, waar ze onhebbelijk tegen 
is. Ze gaat een jaar wonen in een meisjespension. De juffrouw 
met haar oude vader werken mee om Ria te doen ontdekken, 
dat zij wel van haar stiefmoeder houdt, doch dit niet wil, om-
dat ze meent daardoor haar eigen overleden moeder te ver-
geten. 
Conclusie: Goed en boeiend verteld. Er zit actie in. De kinde-
ren worden iets gepromoveerd tot oude wijfjes. Niettemin 
paedagogisch zowel als godsdienstig goed en verantwoord. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE UILENHOEVE, door W. Wouters 
Aantal blz. 142; 3e druk; prijs gebonden f 2,65; jongensboek, 
leeftijd 10 jaar en ouder. 
Inhoud: Jaap en Jan zijn goede vrienden, maar ze kunnen het 
niet goed vinden met Klaas van de stroper Vogel. Dat geeft 
allerlei verwikkelingen rondom een oude schuur van de 
Uilenhoeve. Totdat ze tenslotte door een ernstig ongeval el-
kaar mogen vinden en zo eindigt deze geschiedenis toch goed. 
Conclusie: Een geschikt boek, dat de jongens graag zullen 
lezen. Goed en spannend geschreven. In het begin een beetje 
verwarrend. Maar het is een levendig boek, vol afwisseling. 
Een christelijk boek, dat ongetwijfeld ook opvoedkundige 
waarde heeft. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ALWIN, DE KOOPMANSSLAAF, door H. te Merwe 
Aantal blz. 154; 4e druk; prijs gebonden f 2,85; jongensboek, 
leeftijd 12 jaar. 
Inhoud: Alwin, een jonge Bataaf, verdobbelt hoeve en vrij-
heid. Als slaaf verkocht aan een Romeins koopman, vergezelt 
hij deze op reis naar Rome. Daar maakt hij de grote brand 
mee, de gladiatorengevechten, de vervolging der christenen. 

Hij komt met christenen in aanraking en de Heere werkt het 
geloof in zijn hart. Op een nieuwe reis naar het land der 
Germanen schenkt zijn meester, die hij voor de tweede maal 
het leven redt, hem de vrijheid. Hij keert terug in zijn stam 
om het dan te ondervinden, dat men hem om zijn geldof niet 
aanvaardt. Dan verlaat hij zijn „broeders naar het vlees" om 
zich te gaan voegen bij de gelovigen in Rome. 
Een enkele maal gebruik van Heer. 
Conclusie: Een boek van Te Merwe: boeiend, zuiver. Brengt 
niet alleen historische kennis aan, maar laat iets zien van de 
kracht des geloofs en het lijden om Christus' wil. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Uitgaven van J. P. v. d. Tol Jzn. 
te Dordrecht 

DE VIJF STUDENTEN VAN LAUSANNE e.a. verhalen, 
door B. J. W. de Graaff en P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 174; le druk; prijs gebonden f 2,75; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: 1. Vijf studenten van Calvijn gaan na voltooiing van 
hun studie naar Lyon, worden verraden en verbrand. Hef 
2e verhaal: „De man met de gouden mond" is Chrysostomus, 
bisschop van Constantinopel. Haat tegen Christus is oorzaak 
van verbanning 3 „Totiac, het Indiaanse meisje" door P. de 
Zeeuw J.Gzn., is een zendingsverhaal onder Indianen. 
Strekking: Zonde en genade duidelijk aangewezen. De liefde 
tot de Heiland brengt de haat der wereld, doch geeft innerlijk 
vrede. 
Conclusie: Ouderwets boek. Godsdienstige strekking zeer 
goed, ligt er echter wel wat dik op. Behalve het laatste ver-
haal, spreekt het onze jeugd niet meer aan. Voor ouderen 
heel goed! Voor Z.S.kinderen 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

Wacht niet langer, 

maar bestelt onmiddellijk de 

ROOSTERS voor 1968 
ROOSTER A voor oudere kinderen 
ROOSTER B voor 6,-8-jarigen 
ROOSTER C voor de kleintjes 

De prijs is 35 cent per stuk 

Bestellingen aan: 

Hervormd Bondsbureau te Bergambacht, Kadijkselaan 5 
Giro 92889 
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Boekbeoordeling 1967 
Uitgaven van W. D. Meinema N.V. te Delft 

SUIKER VOOR DE PANNEKOEKEN, 
door Corry van der Linge 

Aantal blz. 16; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,55; jon-
gens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Anneliesje gaat een pond suiker kopen voor de pan-
nekoeken, die moeder zal bakken. Onderweg laat ze de 
suiker vallen. Iemand die haar helpen wil doet de suiker in de 
capuchon van haar manteltje. Koos gooit de capuchon leeg 
over haar hoofd. Later krijgt hij spijt. Met geld uit z'n spaar-
pot koopt hij een pond suiker en brengt die bij Anneliesjes 
moeder. Hij krijgt een lekkere pannekoek. 
Conclusie: Een eenvoudig verhaaltje voor de kleineren. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE NIEUWE JURK, door Liesbeth Lems 
Aantal blz. 24; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,65; meisjes-
boek, 6-8 jaar. 
Inhoud: Tineke krijgt een nieuwe jurk. Met deze jurk aan 
gaat zij schommelen en zij scheurt haar jurk open. Geholpen 
door Kees probeert zij de jurk te maken. De vraag blijft of 
zij wel met deze jurk naar de kerk zal kunnen, nu zij die jurk 
versteld hebben. Tineke zegt er niets van tegen moeder en 
hangt 's avonds gauw de jurk in de kast. Het gaat 's avonds 
erg onweren. Tineke wordt bang. Als moeder bij haar komt, 
dan vertelt Tineke wat met de jurk gebeurd is en nu gaat zij 
weer rustig slapen. Moeder maakt de jurk en Tineke kan nu 
toch met de nieuwe jurk naar de kerk. Gebruik van Here. 
Conclusie: Een opvoedkundig boekje! 
Eindoordeel: aanbevolen. 

VAN MAX EN DE TOVERSCHAAR, 
door Rie Smaal-Meeldijk 

Aantal blz. 24; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,65; jon-
gens- en meisjesboek, leeftijd ± 8 jaar. 
Inhoud: Kapperskinderen moeten uit de salon blijven, dat is 
het domein van vader. Max en Marietje doen dat echter niet 
en maken heel wat klaar, als ze Tommie, de hond gaan knip-
pen en de poes gaan inzepen. Berouw over het kwaad brengt 
tot vader en moeder terug en dringt tot gebed om vergeving. 
Conclusie: Wel aanbevolen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ANNÉTJE EN DE GROTE TOREN, door Joke Dijkshoorn 
Aantal blz. 40; 4e druk; prijs in slappe omslag f 0,90; meis-
jesboek, leeftijd 5-8 jaar. 
Inhoud: Annètje is het dochtertje van de koster. Ze is een 
druk, levendig, maar openhartig kind. Op een onbewaakt 
ogenblik is ze in de grote toren geklommen. Daar beleeft ze 
angstige ogenblikken. Gelukkig vindt haar vader haar terug. 
Ze keert weer terug in haar veilige nestje bij moeder. 
Conclusie: Een heel aardig boekje voor onze kleintjes. Moe-
der kan het zo gebruiken om er uit voor te lezen. Prachtig! 
De strekking is ook goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JANNEMIENTJE, door Ina de Vries-v. d. Lichte 
Aantal blz. 47; 4e druk; prijs gebonden f 1,35; meisjesboek, 
leeftijd 8-10 jaar. 
Inhoud: Jannemientjes vriendinnetje krijgt een broertje. Zelf 
is ze maar alleen. Op een avond bidt ze om ook een broertje. 
Wanneer het tegen het Kerstfeest loopt, moet een alleenstaan-
de vrouw in het ziekenhuis worden opgenomen en draagt 
Jannemientjes moeder zolang de zorg voor haar zoontje. Dat 
is voor Jannemientje gebedsverhoring. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Wij kunnen allen wat doen voor de Heere Jezus: 
wat geven aan anderen, die het moeilijk hebben of hun zor-
gen meedragen. Dan doen wij dat voor de Heere en zorgt de 

Heere door ons voor anderen. In dit boekje is dit de zorg voor 
het kindje als een zorg voor het Kerstkindeke. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE VOGELTJES VAN HUMMELOORD, 
door Jenny Slegers-Kwakkel 

Aantal blz. 48; 3e druk; prijs f 1,35 gebonden; jongensboek, 
leeftijd tot 10 jaar. 
Inhoud: Via de christelijke kleuterschool leert Freddie bidden 
en leert dit weer thuis aan moeder. Samen met zijn vriend Jan 
Willem leven ze hun kleuterleven op school, waar met elkaar 
wordt gespaard voor een kooi met een parkiet. De dikke 
slager hoort er van en geeft anoniem een kooi met parkiet. 
De opgespaarde centen bezorgen nu de eenzame eenling in de 
kooi een tweede parkiet. Gebruik van kerstboom. 
Conclusie: Hier en daar wat zoetelijk-fantasierijk. „Een la-
chend Christuskind, als de herders op bezoek zijn". Dat is 
jammer, want het boekje is overigens knap geschreven en 
boeit sterk. Laat men zich toch houden aan de bijbelse ge-
gevens, dat geeft warmer aanbeveling van de boekjes en hoeft 
heus geen schade te doen aan de inhoud. Jammer! 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

POESJE, WAAR BEN JE?, door Nel Veerman 
Aantal blz. 54; 2e druk; prijs gebonden f 1,45; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Een poesje wordt opgejaagd door een hond en kruipt 
in een buis aan de kant van de weg. Twee jongens halen het 
er uit en nemen het mee naar school. Het ontsnapt en klimt 
in een boom op het schoolplein. De brandweer komt er aan 
te pas om het poesje er uit te halen. Met behulp van de politie 
wordt de eigenaar, een meisje, opgespoord. 
Conclusie: Een leuk verteld kinderverhaal. Stijl en taal zijn 
behoorlijk. Wat de godsdienstige strekking betreft, Ria ge-
looft dat God ook voor de dieren zorgt en bidt voor Miesje. 
Als Miesje weer thuis is zingt ze zachtjes in haar bed het 
versje van de visjes, mugjes en de kinderen: Al die duizenden 
tesamen, roept de Heer' bij hunne namen en geen een ontglipt 
Zijn oog. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE BOOT IS LEK, door H. Hoogeveen. 
Aantal blz. 56; le druk; prijs gebonden f 1,45; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar. 
Inhoud: Liefke Wouda kan haar broertje Hans nogal eens 
afsnauwen. Maar als ze hoort dat Hans in een lekke boot 
op 't meer is en kans loopt te verdrinken, blijkt hoeveel ze 
toch van haar broertje houdt en doet wat ze kan om hulp te 
halen. De jongens worden gered. Dankbaarheid vervult de 
harten. God heeft hun gebeden verhoord. Anderen, die door 
de brand alles verloren warden met liefde geholpen door 
dankbare mensen. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een verhaal dat gezellig begint en heel spannend 
wordt, waar jongens wel van zullen genieten. Taal en stijl 
zijn behoorlijk. 't Boek heeft een christelijke tendens: in de 
nood is er alleen nog het vertrouwen op God. Ook de liefde 
en zorg voor dieren is er in verweven. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ROOSJE EN JOEPIE (2 afz. verhaaltjes), 
door Marianne Verhaagen 

Aantal blz. 71; le druk; prijs gebonden f 1,65; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 6--8 jaar. 
Inhoud: Roosje ziet een poesje, dat van een meisje blijkt te 
zijn dat haar been heeft gebroken. Later komt dat meisje bij 
Roosje op school. Bezoek aan het strand. Kamperen. Ver-
jaarsvisite. Roosje mag haar nieuwe jurk aan naar school, 
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omdat de juffrouw jarig is. Dit blijkt niet waar te zijn. Geluk-
kig bekent ze alles. 
Koen krijgt op z'n verjaardag een duif die hij Joepie noemt. 
Hij leert de duif uit z'n hand eten. Eens heeft hij 't deurtje 
van de kooi opengelaten, maar de duif vliegt niet weg. Als 
vader en moeder uitgaan mag Koen met de duif bij opa en 
oma logeren. 
Conclusie: Twee vrij simpele verhaaltjes voor jonge kinderen. 
De verteltrant is behoorlijk. Wel erg 't gewone recept van 
verjaardagen en ziekte en alles wat daarmee samenhangt. In 
ieder geval wordt liefde voor het dier aangebracht. Het 
christelijk element is er vrij onopvallend in verweven. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JOS UIT DE WOONWAGEN, 
door T. van der Roest-Kleinmeijer 

Aantal blz. 80; 2e druk; prijs gebonden f 1,75; jongensboek, 
leeftijd 8-12 jaar. 
Inhoud: Jos is een zoon van een gezin, dat in een woonwagen 
woont. Het zijn arme, nette en gelovige mensen. Niet ver van 
de woonwagen woont een heel rijke boer, Wenkes. Hij heeft 
een invalide dochter, Trieneke. De boer doet erg lelijk tegen 
Jos. Op een nacht brandt de woonwagen af en Jos holt naar 
boer Wenkes of hij de brandweer wil bellen. Weer doet boer 
Wenkes erg lelijk tegen Jos. Vlak voor het Kerstfeest haalt 
Jos Trieneke uit een sloot, die met haar wagentje er in ge-
vallen is. Jos brengt Trieneke gauw naar huis. Weer doet de 
boer erg lelijk. Later vertelt Trieneke wat er gebeurd is en 
nu komt de boer tot inkeer. Hij zoekt Jos op en haalt de 
ouders van Jos. Op de boerderij wordt nu het Kerstfeest ge-
vierd. De boer geeft aan de ouders van Jos geld om een nieu-
we woonwagen te kopen. Er is vrede in het hart van de boer 
en ook van Jos. Gebruik van Here. 
Conclusie: Een godsdienstig en opvoedkundig boek. Geschikt 
om uit te delen bij de viering van het Kerstfeest op de Zon-
dagsschool. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MARIENTJE IN AMERIKA, door A. G. Lameris-Bolt 
Aantal blz. 84; le druk; prijs f 1,90 gebonden; meisjesboek, 
leeftijd 8-11 jaar. 
Inhoud: Marientje gaat met haar moeder gedurende een half 
jaar bij familie logeren. Ze gaat er naar school. Vaak gaan 
ze tochten maken naar bergen en meren. Eens worden ze 
door een wervelstorm overvallen. Met de school maken ze 
een tocht naar New-York, waar ze in een museum veel te 
weten komen over het leven der Indianen en ook kennis ma-
ken met de dierenwereld van Amerika. 
Conclusie: 't Boek is vooral interessant omdat het in Amerika 
speelt en we iets leren van gebruiken en gewoonten daar. Het 
dier speelt er een zeer grote rol in. Taal en stijl zijn behoor-
lijk. Het christelijk element is er vrij mager in vertegenwoor-
digd. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

REDDINGSTOCHT, door H. te Merwe 
Aantal blz. 96; 5e druk; prijs f 1,95 gebonden; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Na de rampnacht in februari '53 wordt er van alle 
kanten hulp geboden. Ook Peer van den Ende komt in actie 
met zijn manschappen. Hun boot vaart naar Zeeland, vanuit 
Zijpe doen ze allerlei pogingen mensen te redden. Blij dat ze 
iets hebben kunnen doen, komen ze in Rotterdam terug, waar 
zij des zondags een dankdienst meemaken. 
Conclusie: De 5e druk van dit boekje mogen we nu al aan-
kondigen en geen wonder, want het is een goed boekje, dat 
vlot geschreven is, waardoor weer iets gaat leven van wat er 
door die overstromingsramp is meegemaakt, maar ook van de 
manier waarop van alle kanten hulp geboden is. Dat in dit 
alles een boodschap van God naar ons toekwam, laat de 
schrijver duidelijk uitkomen. En ook dit is van grote beteke-
nis. 
Ykdosor&etli, s u3Tu 221T11"WII.  

DE GOUDSTUKKEN VAN MEESTER JOBSE, 
door P. de Zeeuw J.Gzn. 

Aantal blz. 95; le druk; prijs f 1,95 in slappe omslag (proef-
exemplaar); jongens- en meisjesboek, vooral jongens 1013 j. 
Inhoud: Een spannend verhaal uit het begin van de 80-jarige 
oorlog in Zierikzee. Het bestuur van de stad wil een Spaanse 
bezetting toelaten, maar onder leiding van kapitein Kaarse-
maker verzetten de vissers zich hiertegen. De goudstukken 
van meester Jobse, die hij ontving van Spaansgezinden om 
mensen om te kopen de zijde van de Spanjaarden te kiezen, 
komen tenslotte ten goede aan de weduwe van Jan Lieven, 
een dapper man, die bij het overbrengen van een boodschap, 
achtervolgd door Spanjaarden, verdronk. 
Conclusie: Een boek zoals de Zeeuw er vele heeft geschreven. 
Taal en stijl behoorlijk. Strekking: godsdienstig, historisch en 
opvoedkundig. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DAT WAREN SPANNENDE DAGEN! door Elia Vlas 
Aantal blz. 111; 2e druk; prijs f 2,20 gebonden; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar. 
Inhoud: We maken kennis met de zorgen van een gezin, 
moeder, vader en drie kinderen, in de hongerwinter van 1944. 
Vaders fiets wordt „gevorderd", maar Joost weet hem terug 
te krijgen. In de langgerekte schemeruren vertelt moeder van 
háár kinderjaren. Vader wordt ziek door ondervoeding. Joost 
luistert een gesprek af van twee mannen, die bij een „goede" 
boer de aardappelkuilen willen leeghalen. Hij waarschuwt de 
boer. 's Avonds komt ook oom Daan met levensmiddelen. En 
Joost mag bij de boer als beloning aardappelen komen halen. 
Een intieme Kerstviering vormt een passend slot. 
Conclusie: Een prachtig kinderboek. De ellende van de hon-
gerwinter wordt sober maar raak weergegeven, zodat de kin-
deren van nu er enigszins een indruk van krijgen. Vooral de 
vertellingen van moeder zullen er in gaan: kinderen horen 
graag van „moeders jeugd" vertellen. Het geheel wordt ver-
sterkt door een onopgesmukt, eenvoudig Godsvertrouwen van 
de ouders. Daarom: zeer 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HART TEGEN HARD, door H. te Merwe 
Aantal blz. 120; prijs f 2,35 gebonden; jongens- en meisjes-
boek. 
Inhoud: Geheime samenkomsten worden gehouden om daar 
een prediking uit de Bijbel te beluisteren. De rooms-gezinden 
zijn er op uit dit alles onmogelijk te maken. „Verspieders" 
kijken goed uit. Bijna hadden ze Sinjeur Houtcoper en een 
dominee te pakken. Uitkomst brengt de verovering van de 
stad, waardoor ze vrijheid krijgen God te dienen overeen-
komstig Zijn Woord. 
Conclusie: Wij vinden het zo vanzelfsprekend, dat we kun-
nen preken zonder vervolgd te warden. Dat heeft heel wat 
gekost! Hiervan vertelt dit boekje op heel spannende manier. 
Ondanks de vervolging geen haat, maar wel machtige naas-
tenliefde, daarvan lezen we in dit boekje, dat van het begin 
tot het eind boeit. De kinderen zullen het graag lezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE SCHOUT VAN YERSEKE, door C. L. Pronk 
Aantal blz. 134; 2e druk; prijs gebonden f 2,65; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 10-13 jaar. 
Inhoud: De schout van Yerseke organiseert een hagepreek 
op het erf van boer Wouters. Door verraad worden de 
schout, boer Wouters en diens vrouw gevangen genomen en 
opgesloten in het Steen te Middelburg. Met de hulp van een 
marskramer weet Dolf, de zoon van de schout, z'n vader uit 
de gevangenis te bevrijden, maar boer Wouters en z'n vrouw 
sterven de marteldood. Wanneer de verrader in handen van 
de ketters valt, wordt hij niet door hen gedood, omdat zij zich 
laten leiden door het gebod z'n vijanden lief te hebben. En 
de gevreesde inquisitieknecht veranderde later in een vurig 
prediker van het Evangelie. Na veel omzwervingen in Enge- 
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land en Emden keert de schout in zijn vaderstad terug, waar 
hij in z'n ambt hersteld wordt. 
Conclusie: Een boeiend geschreven verhaal uit het begin van 
de 80-jarige oorlog van een goede godsdienstige strekking. 
Taal en stijl zijn goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Bij Meinema te Delft verschenen heden 3 herdrukken van 
bijbelse bouwplaten: „Huis met binnenplaats", „Stadspoort 
met torens", „Tent van de aartsvaders". 

Gaarne willen wij deze bouwplaten aan onze Zondags-
scholen aankondigen. Het is een mooie en nuttige bezigheid 
voor onze kinderen. Van harte aanbevolen. 

De prijs bedraagt f 0,80; bij 10 ex. f 0,45; bij 50 ex. f 0,33; 
bij 100 ex. f 0,31. Op blz. 31 van de catalogus vindt u de 
hele serie vermeld. 

OPGC1ntscreenIEUWS 

STREEK SPRANG-CAPELLE 
Notulen van de najaarsstreekvergadering van de Z.S. te 

Sprang-Capelle en omstreken, gehouden op 19 okt. 1967 in het 
Hervormd Jeugdcentrum te Sprang. 

De voorzitter, de heer J. P. Breedveld, opent de vergade-
ring met het laten zingen van Psalm 68: 1, leest daarna Jes. 
11 : 1-9 en gaat voor in gebed. De voorzitter heet de aan-
wezige leidsters en leiders van de Z.S. te Besoijen, Sprang, 
Tilburg, Capelle, Waspik en 's-Gravenmoer hartelijk welkom, 
in het bijzonder onze jeugdpredikant ds. Jansen, die ons van-
avond zal vertellen over de Kerstfeestviering met de kinderen. 
Ook personeelsleden van andere Z.S. uit de classis zijn naar 
Sprang gekomen, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld. De 
heer Oosthoek, hoofdbestuurslid, is ook aanwezig en heeft 
een grote verscheidenheid van plaatwerk uitgestald, waaruit 
we in de pauze een keuze kunnen maken. 

De secretaresse leest de notulen van de voorjaarsstreek-
vergadering, die ongewijzigd worden goedgekeurd en onder-
tekend. De penningmeesteresse geeft een financieel overzicht 
over de afgelopen periode van 1967, waaruit blijkt dat er 
momenteel een bedrag van f 132,30 in kas is. 

Na het lezen van deze verslagen geeft de voorzitter direct 
het woord aan ds. Jansen, die ons eerst iets gaat vertellen 
over de inhoud van het door hem opgesteld stencil aangaande 
de Kerstfeestviering. Aan iedere aanwezige wordt even later 
een exemplaar uitgereikt, zodat we nu met elkaar de inhoud 
kunnen bezien, waarbij ds. Jansen uitleg geeft. In dit stencil 
zijn o.a. opgenomen drie recensies van vrije kerstverhalen, te 
zingen kerstliederen en kerstgedichten voor kinderen. 

Het belangrijkste echter waar we het vanavond over willen 
hebben, aldus ds. Jansen, is het vertellen van de Kerstgeschie-
denis. Enkele punten worden genoemd, die ter voorbereiding 
heel belangrijk zijn, n.l. de keuze van het thema en de op-
bouw van het schema. 

Na de pauze, waarin koffie wordt geserveerd, gaan we 
hierover in groepen per gemeente praten. Met elkaar zoeken 
we een thema dat we verder uitwerken, waaruit later weer 
opmerkingen en vragen resulteren, die door ds. Jansen worden 
beantwoord. Aan het eind van deze instructieve avond dankt 
de voorzitter ds. Jansen van harte voor al het werk vóór en 
tijdens deze vergadering voor ons verricht. Ook de heer Oost-
hoek wordt dank toegebracht voor zijn aanwezigheid, even-
als de Z.S. van Sprang, die ons weer in de gelegenheid stelde 
de vergadering in het Jeugdcentrum te houden. 

Met elkaar zingen we Psalm 103: 1, waarna ds. Jansen ons 
voorgaat in dankgebed. Aan de uitgang wordt een collecte 
gehouden voor het jeugdwerk. 	 Corrie Schild. 

STREEK ZWOLLE 
Verslag van de streekvergadering, gehouden op 4 november  

te Genemuiden. We begonnen met het zingen van Psalm 66 
vers 1 en 4, waarna de voorzitter ons voorging in gebed. 
Vervolgens las hij Handelingen 8: 26-40. In zijn welkomst-
woord wees hij er op dat wij wegwijzers mogen zijn voor de 
kinderen. Een prachtige maar moeilijke taak, waarvoor wij 
van God wijsheid mogen vragen. 

De notulen werden gelezen en goedgekeurd. De vertelling 
over Job werd gedaan door de heer Kok uit Wilsum. In aan-
sluiting hierop zongen we Psalm 130: 3. Er ontspon zich een 
vruchtbare discussie n.a.v. deze moeilijke vertelling. Hierna 
volgde de pauze, waarin mej. M. van Dalfsen uit Genemuiden 
als bestuurslid werd gekozen i.p.v. de heer van Dalfsen, die 
had bedankt. 

We heropenden de vergadering met het zingen van Psalm 
138 : 4. Ds. van Estrik uit Genemuiden hield nu voor ons 
zijn referaat. Als uitgangspunt had hij: „Hoe brengen we het 
woord aan kleine kinderen?"„Vaak behoort het Zondags-
schoolwerk tot het vergeten werk. Dit moet ons niet moede-
loos maken. We zijn immers van Godswege tot dat werk ge-
roepen. De Z.S. is het samenkomen van de kinderen der ge-
meente om het Woord. Wij moeten ons op deze samenkom-
sten terdege voorbereiden. Het is moeilijk en verantwoorde-
lijk werk. Eerst moeten we zelf luisteren naar Gods Woord 
voor we het door kunnen vertellen. Zet altijd het Woord 
centraal en niet het kind. We moeten de kinderen wijzen op 
hun verhouding tegenover God. Denk jij wel eens aan God? 
Vertel ze dat er een God is die je vertrouwen kunt. Leer ze 
alles met God bepraten. Haal in het gebed eenvoudige dingen 
aan. Praat met de groten ook over de ongeloofstheorieën, die 
verkondigd worden. Spreek dan groot van God. We hebben 
gelukkig een God, die niet nagerekend kan worden. God wil 
ons helpen bij dit moeilijke werk, waarvoor Hij ons in onze 
onbruikbaarheid door Zijn genade gebruiken wil." 

Vragen waren er na dit mooie referaat niet. De voorzitter 
dankte ds. van Estrik hartelijk. Tot slot zongen we Psalm 
105 : 3 en 5, waarna ds. van Estrik deze vergadering met 
dankgebed besloot. 	 A. Kroeze. 
's-Heerenbroek, Bisschopswetering 10. 

Bondsboekhandel 
BONDSCONTRIBUTIE 

Ook voor 1968 is de contributie voor leidsters, 
leiders, Zondagsscholen en Kerkeraden dezelfde 
gebleven, nl.: 

Leiders en leidsters 	 f 
Aangesloten Z.S. 	 f 5,— 
Kerkeraden 	  f 

Om incassokosten te voorkomen kunt u deze 
bedragen op onze girorekening storten (92889) 
reeds voor 1 januari 1968. In het januarino. 1968 
sluiten we een girobiljet in. Wij raden u aan zo-
veel mogelijk zelf te gireren en geen kwitantie af 
te wachten. Voor elke kwitantie bedragen de in-
cassokosten 75 cent. Mogen we op uw medewer-
king rekenen? 

KERSTBENODIGDHEDEN 
Wij naderen het Kerstfeest. Heeft u alles al in 

huis? Zo niet, bestel bij ons dan zo spoedig moge-
lijk. Voor vlotte afwerking kunt u op ons rekenen. 

ROOSTERS EN KLASSEBOEKJES 
Reeds 1/3 van de roosters 1968 hebben we af-

geleverd. Bestelde u al? Zo niet, doe het zo spoe-
dig als kan, dan heeft u begin januari, als de Zon-
dagsschool weer begint, alles bij de hand. 

A. P. Oosthoek, adm. 
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Van de leestafel 
I. Snoek: Heilige Geschiedenis, 13de 
druk. Uitgave Voorhoeve, Den Haag. 

Graag wil ik nog eens de aandacht vestiggen op 
dit leerboek, dat zijn nut heeft voor hen, die zich 
geven aan het Zondagsschoolwerk. Heel beknopt 
wordt hier de Bijbelse geschiedenis behandeld, 
waardoor u ook goed 't verband ziet tussen verschil-
lende verhalen. Het feit, dat hiervan de 13de druk 
verschenen is, spreekt boekdelen. Daar behoeft 
geen aanbeveling meer bij! 

Trommius: Concordantie van de Bij-
bel, 12de druk. Uitgave Voorhoeve, 
Den Haag. 

Trommius is een begrip geworden voor ieder, 
die zich met de Bijbel bezighoudt. Wat een prach-
tig hulpmiddel is dit boek bij het opzoeken van 
bepaalde teksten, waarvan u niet precies weet, 
waar die in de Bijbel te vinden zijn. In 1692 is dit 
boek voor het eerst verschenen, nu komt de 12de 
druk van de persen. 

In een begeleidend schrijven vertelt de uitgever, 
dat het werk van Trommius van meet af bijzonder 
gewaardeerd is. In 1717 werd hem op grond van 
dit standaardwerk een eredoctoraat in de theolo-
gie verleend. Een jaar later kreeg hij een deputatie 
van de Provinciale Synode, die hem bedankte voor 
zijn „onvermoeide neerstigheit". 

Nog steeds zijn we hem dankbaar, dat hij al dat 
werk heeft willen verzetten. Graag wil ik de aan-
schaf hiervan hartelijk aanbevelen. Trouwens dit 
werk, dat afgestemd is op de Statenvertaling, zal 
zijn weg wel blijven vinden. 

INGEZONDEN 

eangeopeciplaat 
Op het Bondscentrum (SILVOSA) van de Her-

vormd-Gereformeerde Jeugdbond (en) te Biltho-
ven is een langspeelplaat verkrijgbaar. De plaat 
heet „ Het JAAR onzes HEREN". 

Mevrouw M. M. Plomp-Van Harmelen zingt, 
begeleid door de heer J. van Rossem (op het orgel 
van de Ned. Herv. Kerk in Leerdam), liederen, die 
betrekking hebben op het kerkelijk jaar. Voor elk 
der hoogtijdagen van Advent tot en met Pinkste-
ren zijn enkele liederen uitgevoerd. De volledige 
tekst van de liederen is op de hoes afgedrukt. 

Mede daardoor leent de plaat zich bijzonder 
goed voor meezingen. Voor het gezin is deze op-
name een aanwinst voor de gemeenschappelijk te 
beluisteren platen. 

De opname is zeer goed geslaagd, zodat de 
plaat ook als geschenk benut kan worden. Gaarne 
aanbevolen. 

Bestellingen kunnen warden gedaan aan het 
Hervormd Bondscentrum te Bilthoven door stor-
ting van f 10,—,  per plaat op giro 39.80.81, onder 
vermelding: „gram. pl.". 

Namens de Hervormd-Gereformeerde Jeugd- 
bond, 	 J. de Kreij, 
's-Gravenhage, augustus 1967. 	penningmeester. 

Bondsboekhandel 
Wist u 't volgende al: 

1. Dat het boekje „en nu de Vertelling", door J. 
W. Ooms herdrukt is en dat u dat tegen de 
prijs van f 3,— bij ons kunt verkrijgen? 

2. Dat het boekje feestliederen in herdruk is en 
deze maand afkomt? Dit boekje is gewijzigd en 
aangevuld. De prijs is echter gestegen. Nu 
verkrijgbaar à f 2,50 per stuk (met muziek). 

3. Dat er een Luther-boekje in druk is, met 't oog 
op 450 jaar Kerkhervorming op 31 oktober a.s. 
Dit boekje is in druk en zal het laatst van sep-
tember begin oktober uitkomen De prijs be-
draagt per stuk 45 cent. Bij 100 stuks 40 cent. 
De boekjes worden portvrij verzonden. 

4. Dat het langzamerhand tijd wordt om voor het 
a.s. Kerstfeest te gaan bestellen. We hebben 
van alles al weer ingeslagen. We kunnen u 
leveren: Kerstzakken, Kerstkaarsen, Opdracht-
blaadjes, Kerstlabels, Kerstliederen in 5 bun-
deltjes, Kerstdeclamatoria, ,10 verschillende 
strooiboekjes tijdens het Kerstfeest en nog 
meer. 

Neem zelf onze catalogus en bekijk eens wat er 
bij ons is. De prijzen zijn gelijk met die der uit-
gevers. 

Mogen we op veel bestellingen rekenen. Wij 
van onze kant zullen ons best doen u vlug te be-
dienen. Toch raad ik u aan: Bestel tijdig, vooral 
met het oog op de verzending per post, dat in de 
tijd van Kerst en St. Nicolaas nog al eens stag-
neert. 

Komt u desnoods, na telefonische afspraak zelf 
uitzoeken wat u wenst. 	De administrateur, 

A. P. Oosthoek. 

Boekbeoordeling 
Uitgaven van J. N. Voorhoeve, 

Den Haag 
HART, HOOFD EN BENEN, door Titia Hoekstra 

Pocketuitgave 34/35; prijs f 3,50; 316 pag. 
In deze uitgave wordt ons verteld over het leven en werken 
van een verpleegster. Het mooie en het moeilijke van de ver-
pleging wordt ons op prettige wijze beschreven. Loes Ver-
straeten werkt als leerling-verpleegster in het sanatorium, 
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haalt het Witte Kruis, het Ooievaartje en gaat tenslotte wer-
ken als particulier verpleegster. Ze ontmoet lief en leed, af-
gunst en waardering en kan gelukkig zelf veel liefde geven. 
Voor onze Z.S. is het niet geschikt, maar meisjes van 16 jaar 
en ouder zullen er zeker van genieten. 

TOEN HET BEGON TE LICHTEN 
Een nieuwe bundel Paasverhalen. Pocketuitgave. 158 pag. 
Prijs f 2,—. 
Paasverhalen hebben we niet veel. In deze bundel zijn er een 
twintigtal samengebracht. Enkele van de medewerkers(sters): 
Wilma: „Bloemen voor het laatste feest"; M. A. M. Renes-
Boldingh: „De sledetocht op Labrador"; Mr. J. M. van Wal-
sum-Quispel: „De brief van de Rees". 
Wie iets voor Pasen zoekt, zal zeker wel een verhaal vinden, 
dat hem aanspreekt. 

DE SMOKKELAARS VAN DE SCHANS, door 
Sibe van Aangium 

Deel I: De smokkelaars; gecartonneerd; 7e druk; prijs f 5,90; 
jongensboek 11-14 jaar. 
Inhoud: Tijdens de Napoleontische tijd was alle handel met 
Engeland verboden. In de buurt van Oostmahorn drijft een 
actieve groep onder leiding van Lieuwe Botes een uitgebrei-
de smokkelhandel in thee en tabak op Engeland. De Franse 
bezetters onder leiding van de rechtschapen luitenant Robes-
ville proberen deze groep in handen te krijgen, geholpen door 
spionnen, o.a. Jelle Piebes. De luitenant vat zelfs liefde op 
voor Anna, de dochter van Lubbert Klazes, die zelf tot de 
smokkelaars behoort. Van een huwelijk kan vooralsnog niets 
komen. 
Conclusie: Van begin tot eind een spannend boek. Goed ge-
schreven. Onze jongens zullen er van genieten. Godsdienstig 
verantwoord. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE SMOKKELAARS. VAN DE SCHANS, door 
Sibe van Aangium 

Deel II: De ballingen; gecartonneerd; 4e druk; prijs f 5,90. 
Inhoud: Lieuwe Botes, de leider van de smokkelaars en Jelle 
van Lolke Wiegers moeten vluchten voor de Franse soldaten. 
Ze willen proberen via Noord-Duitsland naar Engeland uit 
te wijken. Ze beleven op deze tocht adembenemende avon-
turen. Zelfs komen ze nog een keer terug bij hun familie op 
Oostmahorn. 
Conclusie: Evenals het eerste deel uit deze serie kan ik ook 

dit boek van harte aanbevelen. Het is spannend en met vaar-
dige hand geschreven. Godsdienstig zeker aan te bevelen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE TERUGKEER, door Sibe van Aangium 

Aantal blz. 188; 5e druk; prijs gebonden f 5,90; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Onder de titel „De smokkelaars van de Schans" ver-
schenen een drietal boeken met als ondertitel: „Smokkelaars", 
7e druk; „Ballingen" 5e druk; „Terugkeer'', 5e druk. In alle 
drie delen maken wij kennis met dezelfde personen, die nauw 
betrokken zijn bij het smokkelen. De geschiedenis verplaatst 
ons in de tijd der Franse overheersing. Van overzee, uit 
Engeland, wordt koffie enz. gesmokkeld. Verschillende namen 
worden genoemd, die herhaaldelijk in deze delen voorkomen, 
In Oostmahorn is een overlaadstation. Een van de Franse 
schansen is daar gevestigd om de smokkelaars te vangen, 
maar steeds tevergeefs. Een zekere Jelle Piebes, een rijke 
boerenzoon, wilde gaarne Anna, de dochter van Lubbert 
Klazes, als vrouw hebben. Zij wenste dat niet. Zij had gaarne 
de Franse luitenant Robesville. Haar vader wenste dit niet 
Die Jelle was echter een verrader. Door hem werd tabak in 
de koffer van Lubberts zoon Hessel gestopt. Hessel werd ge-
vangen genomen en moest onder Napoleon naar Rusland en 
stierf daar. Zijn broer Douwe vond hem en was getuige van 
zijn heerlijk heengaan. Later kwamen Klaas en Douwe thuis 
in Holland en ook Robesville. Jelle Piebes beleed schuld en 
stierf. Robesville trouwde met Anna. 
Conclusie: Een ontroerend geschreven verhaal uit de tijd van 
de Franse overheersing onder Napoleon. Velen van onze jon-
gens kwamen in Rusland om, waaronder Hessel Klazes. Een 
goed boek, dat wij van harte aanbevelen. Ook om zijn chris-
telijke strekking. Een boek, dat door onze jonge mensen ge-
lezen moet worden. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Hieronder volgt een voorlopige beoordeling van enige 
boeken en boekjes van G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk. 
Dit ten gerieve van onze Zondagsscholen. De zending van 
W. D. Meinema N.V. is nog niet binnen. De eigenlijke boek-
beoordeling volgt nog. De uitgever Meinema is verlaat. Een 
en ander is buiten de schuld van de recensiecommissies. Van 
Meinema volgt D.V. nog een voorlopige beoordeling. 

uw J. Gaasbeek. 

Uitgaven van G. F. Callenbach te Nijkerk 
Titel 
Het verhaal van Gijs 
Annelies 
Allemaal katjes 
Het klompje dat op het water dreef 
Van twee ondeugende meiskens 
Blijf van dat hert af 
Dagoe, de kleine bosneger 
Rozemarijntje en de oude juffrouw 
Rozemarijntje en rooie Pier 
Rozemarijntje en de zwarte jongen 
De duisternis in. Reis door de nacht 
Jaap Holm en z'n vrinden 
O 16 
Ouwe Bram 
Nieuwe vrienden 
Een klein meisje en een grote klok 
Willem Wycherts 
De storm steekt op 
De nieuwe dag 
Het gat in de heg 
Moeders grote dochter 
Bertus en Bruno 
Peerke en zijn kameraden 

	

blz. 	omslag 	j. of m. 

	

29 	gebonden 	jongens 

	

47 	idem 	j. en m. 

	

47 	idem 	meisjes 

	

48 	idem 	j. en m. 

	

53 	idem 	meisjes 

	

58 	idem 	j. en m. 

	

76 	idem 	jongens 

	

92 	idem 	meisjes 

	

106 	idem 	meisjes 

	

109 	idem 	j. en m. 

	

158 	idem 	j. en m‹ 

	

203 	idem 	jongens 
idem 	jongens 

	

106 	idem 	jongens 

	

16 	slap 	jongens 

	

32 	idem 	meisjes 

	

140 	gebonden 	jongens 

	

155 	idem 	j. en ni. 

	

157 	idem 	j. en m. 

	

32 	slap 	j. en m. 

	

24 	idem 	meisjes 

	

31 	idem 	jongens 

	

141 	gebonden 	j. en m. 

beoordeling 
aanbevolen 
warm aanbevolen 
warm aanbevolen 
aanbevolen 
aanbevolen 
aanbevolen 
aanbevolen 
warm aanbevolen 
warm aanbevolen 
aanbevolen 
warm aanbevolen 
aanbevolen 
warm aanbevolen 
aanbevolen 
aanbevolen 
warm aanbevolen 
aanbevolen 
warm aanbevolen 
warm aanbevolen 
aanbevolen 
matig aanbevolen 
warm aanbevolen 
warm aanbevolen 

Schrijver 	 druk 
van Ramshorst 	2e 
W. G. v. d. Hulst 	le 
idem 	 15e 
idem 	 8e 
M. de Lange-Praamsma 4e 
C. Blei-Strijbos 
	

2e 
Anne de Vries 	6e 
W. G. v. d. Hulst 
	

7e 
idem 	 12e 
idem 	 9e 
Anne de Vries 	12e 
W. G. v. d. Hulst 
	

21e 
K. Norel 
	

4e 
W. G. v. d. Hulst 
	

19e 
Jongejan 	 2e 
W. G. v. d. Hulst 
	

13e 
idem 	 15e 
Anne de Vries 	11e 
idem 
	

8e 
W. G. v. d. Hulst 
	

12e 
Tjits Veenstra 
	

2e 
Anne de Vries 
	

8e 
W. G. v. d. Hulst 
	

15e 
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ZONDAGSSCHOOL-UITGAVEN 
Opdrachtblaadjes, per 100 stuks, bestelletters 

A, B, E, F 	  f 2,20 
Paasdeclamatorium 

„Hij is dood geweest maar leeft" 	 - 0,20 
„De Heere is waarlijk opgestaan"  	0,20 

Beloften aangaande de Messias I en II, per 100 	2,20 
De lijdende Borg, per 100 stuks 	  - 2,50 
„Kort Begrip" van M. Noteboom, per stuk  	0,55 
Roosters A, B, C, voor 1967, per stuk 	 - 0,35 
Klasseboekjes, per stuk 	  - 0,25 
Convocatiekaarten, per 100 stuks 	 - 
Leerlingkaarten A en B, per 100 stuks 	 - 3,— 
Gezinskaarten, per 100 stuks 	  - 3,— 
Album voor het inplakken van plaatjes, p. st 	 - 0,25 
Ons Schatboekje, per stuk 	  - 0,40 
Ons Zangboekje „Zing een Lied" 	 - 0,50 
Feestliederen 	  - 1,50 
Diploma A. Klein formaat. Timothes door 

zijn moeder onderwezen, p. stuk 	0,25 
Diploma B. Modern diploma in fraaie kleu-

ren, gedrukt op mooi stevig 
papier 	  0,25 

Diploma 2. Modern en smaakvol. Uitge- 
voerd in kleurendruk en goud  	0,50 

Diploma 3. Kleurrijk met gouddruk  	0,50 
Diploma 4. Links het kruis (geloof), rechts 

het anker (hoop), onderaan een 
opengeslagen Bijbel met een duif 
als symbool van de Geest 	 - 0,35 

Diploma 5. Rustig en stemmig. Betekenis op 
de achterzijde 	  - 0,40 

Diploma 6. Herinneringsplaat 	  - 0,40 
Enveloppen voor de verpakking van de di- 

ploma's 	  - 0,10 
Serie 1 of 19. „Bloemen en vruchten in de Bijbel". 

Deze serie bevat een grote opvoedkundige en ar-
tistieke waarde. Leerzaam, zinvol, mooi uitgevoerd. 
36 plaatjes per pakje. Prijs: f 0,95 per pakje, bij 
10 pakjes 1 0,90. 

Serie 3. Bloemenkaartjes in pastelkleuren. Kleine, fleu-
rige beloningskaartjes in 5 kleuren gedrukt op ste-
vig papier. 75 kaartjes per pakje. Prijs: f 0,75 per 
pakje, bij 10 pakjes f 0,60. 

Serie 4 of 14. Leven in Palestina. Met afbeeldingen in 
allerlei: tent, huis, burcht, waterkruik, eggen en 
ploegen enz. Op de achterkant een toelichting. 
Kleurendruk. 36 plaatjes per pakje. Prijs: f 1,15 
per pakje, bij 10 pakjes 1 1,—. 

Serie 6 of 5a. Bijbelse plaatjes. Mooi, prachtig in de-
tails uitgewerkt en mooie tint. 30 plaatjes per 
pakje. Prijs: f 0,65 per pakje, bij 10 pakjes f 0,55. 

Serie 7 of 15. Woorden der Zaligheid. 48 plaatjes -
goedkoop - in kleuren met kunstzinnig getekende 
bijbelteksten. Prijs: f 0,35 per pakje. Bij 10 pak-
jes f 0,30. 

Serie 8 of 16. Paarlen uit Gods Woord. Zie serie 7 of 
15. Prijs: f 0,35 p. p. Bij 10 pakjes f 0,30. 

Serie 9 of 17. Goddelijke waarheden. Zie serie 7 of 15. 
Prijs: f 0,35 per pakje, bij 10 pakjes f 0,30. 

Serie 10. Dieren in de Bijbel. 36 verschillende kaartjes 
van dieren, die in de bijbel genoemd worden, b.v. 
kameel, steenbok, muildier, arend, kwakkel. Alles 
in kleur. Prijs: f 0,85 p. p., bij 10 pakjes f 0,70. 

Alle bestellingen die donderdags bij ons binnen zijn, 
leverbaar. 

Serie 11 of 18. Geïllustreerde Psalmregels. 30 verschil-
lende kaartjes met psalm. Op de achterzijde staat 
het volledige psalmvers en een toelichting. Prijs: 
f 0,65 per pakje, bij 10 pakjes f 0,50. 

Serie 12 of 24a. Bijbelse plaatjes. 30 verschillende 
plaatjes, die bij het leren van tekst en psalm en bij 
getrouw bezoek uitgereikt kunnen worden. Zie serie 
6 of 5a. Prijs: f 0,65 p. pakje, bij 10 pakjes f 0,55. 

Serie 13 of 25a. Bijbelse plaatjes. 30 verschillende 
plaatjes. Zie serie 6 of 5a. Prijs: f 0,65 p. pakje, 
bij 10 pakjes f 0,55. 

Serie 29. Gekleurde Bijbelse plaatjes. 30 plaatjes per 
pakje. Onder elk staat een korte beschrijving van 
het verhaal en waar het te vinden is in de Bijbel. 
Plaatjes die de kinderen aanspreken. Prijs: f 0,75 
per pakje, bij 10 pakjes f 0,58. 

Serie 31. Gekleurde Bijbelse plaatjes. Zie serie 29. 
Prijs: f 0,75 per pakje, bij 10 pakjes f 0,58. 

Serie 15. Bijbelse Bouwplaten. Formaat 31x44 cm. Ste-
vig karton m. kleurendruk. Leerzaam, aantrekkelijk. 
A. De Synagoge van Kapernaiim. 
B. Een oosters huis. 
C. De Tabernakel. 
D. Huis met binnenplaats. 
E. Stadspoort met torens. 
F. De tempel van Salomo, bestaat uit 4 vellen van 

31x44 cm. Prijs f 2,— p. st., bij 10 ex. f 1,25 
G. Olijvenpers. 
H. Palestijnse molen en olielamp. 
J. Tent van aartsvaders. 

Prijs: f 0,75, bij 10 ex. f 0,40. 
Serie 30. Bijbelse gekleurde plaatjes. Zie serie 29. Prijs 

f 0,75 per pakje, bij 10 pakjes f 0,58. 
Serie 16. Bijbelse wandplaten. Meesterlijke tekeningen, 

met zorg gedrukt op zware kwaliteit houtvrij pa-
pier. Formaat 32x50 cm. 8 verschillende. 
Prijs: f 0,75, bij 25 ex. f 0,25. 

Serie 28. Bloemenfleur. 18 verschillende kaartjes naar 
kleurendia's van allerlei bloemen. „Dure" kaartjes 
voor een lage prijs. Prijs: f 0,70 per pakje, bij 5 
pakjes f 0,45, bij 10 pakjes f 0,40. 

Serie 32. Gekleurde Bijbelse plaatjes. Zie serie 29. 
Prijs: f 0,75 per pakje, bij 10 pakjes f 0,58. 

Serie 34a. Verhalen uit het Nieuwe Testament. Dit 
zijn 2 albums voor het inplakken van serie 29 en 
30. In deel I behoren de plaatjes van serie 29 en 
in deel II serie 30. Zo vormen de kinderen een 
eigen kinderbijbel. Prijs: f 0,80 per album, bij 10 
ex. f 0,65, bij 50 ex. .1 0,60. 

Serie 34b. Verhalen uit het Oude Testament. Zie serie 
34a. Hierin horen de plaatjes van serie 31 en 32. 
Prijs: f 0,80 per album, bij 10 ex. f 0,65. 

Serie 41. Bijbel en Jeugd. Een serie van 36 karakteris-
tieke uitbeeldingen van bekende bijbelse onderwer-
pen uit het Oude en Nieuwe Testament in kleuren 
en voorzien van onderschriften. Formaat 10x73  
cm. Prijs: f 1,— per pakje. 

Serie 42. Gekleurde Jonesplaten. Pakjes van 24 stuks. 
Formaat 17%x12% cm. Bijbelse onderwerpen afge-
beeld in kleuren. Prijs: f 1,25 per pakje. 

Serie 43. Nieuwe Bijbelse prentjes in kleur. Prachtig 
uitdelingsmateriaal. Frisse kleuren met onderschrif-
ten. 20 plaatjes per pakje. Prijs: f 0,80 per pakje. 

krijgt u vóór zaterdag nog in huis. Alles is uit voorraad 
Prijswijzigingen voorbehouden 

Bestellingen aan: HERVORMD BONDSBUREAU -- Kadijkselaan 5 — Bergambacht 
1 
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e-alie 	bac  

eftze nieuwe 
kinderboekencatatogu‹, 
LIGT WEER VOOR U GEREED! 

Gaarne nodigen wij U uit tot 'n speur-
tocht langs de bonte verscheidenheid 
van onze uitgaven voor de jeugd. 
Boeken om voor te lezen, om de kinde-
ren zelf te laten lezen, om met elkaar 
van de plaatjes te genieten. 
Keus te over, voor iedere leeftijds-
groep, voor iedere smaak, voor iedere 
beurs, over kinderen dicht bij eigen 
huis, maar ook over leeftijdgenootjes 
in andere landen. 

BEHALVE DE TITELS DIE U AL BEKEND IN DE OREN ZULLEN KLINKEN, 
VINDT U MAAR LIEFST 15 NIEUWE TITELS IN ONZE RIJK GEVARIEERDE 
COLLECTIE. 

Niet alleen de inhoud heeft onze aandacht gehad, ook aan de 
vormgeving hebben wij, zoals U dat van ons gewend bent, 
weer de uiterste zorg besteed. Talrijke illustraties en stevige, 
fleurige bandjes, die voorzien zijn van een beschermende 
vernislaag, maken onze uitgaven tot een kostelijk bezit. Voor 
f 0,55 hebt U al een aardig boekje, voor f 3,50 een kloek boek 
van meer dan 200 pagina's. 

De catalogus wordt u op aanvraag gaarne omgaand toege-
zonden. 

Levering kan ook geschieden door tussenkomst van de boek-
handel. 

UITGEVERIJ G. F. CALLENBACH N.V. NIJKERK 
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