wij willen u gaarne wat er nog ontbreekt zenden. Denkt u
aan opdrachtblaadjes, Kerstkaarten, Kerstlabels, Kerstverhalen, declamatoria, enz.?
Van uitgeverij Meinema ontvingen we dezer dagen de
boekjes om te recenseren voor het a.s. Kerstfeest.
Wij zullen trachten zo veel mogelijk nog in het dec.nr.
op te nemen. We ontvingen ze te laat om ze eerder te recenseren.
Giften

Uit grote dankbaarheid mogen wij de volgende giften
verantwoorden welke t.e.m. 23 oktober bij ons binnen
kwamen voor ons Zondagsschool werk:
Gouderak f 50,-; Zetten f 25,-; Spakenburg f 100,-;
Scherpenzeel f 100,-; Alphen a.d. Rijn f 35,-; Den Bommel
f 25,-; Barneveld f 931,85; Babiloniënbroek f 50,-; Dintel-

oord f 25,-; Garderen f 100,-; Langbroek f 20,-; Bruchem
f 25,-; Nijkerk f 50,-; Drongelen f 50,-; Voorthuizen
f 25,-; Schoonhoven f 25,-; Lekkerkerk f 25,-; Onstwedde f 50,-; Woubrugge f 25,-; Lunteren f 50,-; Driesum f 60,-; Wieringerwerf f 10,-; Kootwijkerbroek j" 50,-;
Lopik f 25,-; Kockengen f 25,-; Krimpen a.d. Lek f 25,-;
Ooltgensplaat f 25,-; Nw. Lekkerland f 75,-; Oude Pekela
f 25,-; Otterlo f 10,-; Delwijnen f 25,-; Baarn f 100,-;
Goudriaan f 50,-; Stellendam f 35,-; Oud-Alblas f 30,-;
Wilsum f 100,-; 't Harde f 25,-; Herkingen f 25,-;
Harskamp f 100,-; Reeuwijk f 50,-; N.N. f 100,-; Oude
Tonge f 25,-; Nw. Tonge f 100,-. Totaal f 2881,85.
Het bestuur is de verschillende kerkeraden bijzonder dankbaar voor het meeleven en meedragen van ons werk. Moge
Gods zegen hierop rusten.
A. P. Oosthoek, adm.

BOEKBEOORDELING 1974
Daar is een tijd geweest, dat practisch de gehele
boekbeoordeling geplaatst werd in het novembernummer van ons Zondagsschoolblad. Een enkel boekje was te laat klaar om in dit no. opgenomen te worden, zodat er in het laatste blad van de jaargang nog
enkele recensies geplaatst moesten worden. Maar het
waren dan ook uitzonderingen. In de „goeie ouwe
tijd" gaven we wel eens een geheel apart boekje uit
met recensies van Kerstboekjes. Maar dit lijkt wel
voor goed verleden tijd te zijn, want de extra kosten,
die dit met zich meebrengt, zijn vandaag niet meer
verantwoord voor onze Zondagsscholenbond. Het
merkwaardige doet zich nu voor, dat al verschillende boekjes beoordeeld konden worden in de maand
september, zodat al een heel klein deel van de recensies in het vorige blad opgenomen konden worden. Het grootste deel zal wel geplaatst worden in
dit no. en het zal er ook dit jaar wel inzitten, dat in
het december-nummer nog een gedeelte ondergebracht zal worden. Met de toezending van de boekjes
loopt het helaas niet zoals wij wel graag zouden willen en wat waarschijnlijk ook voor de uitgevers wel
de voorkeur zou hebben. Maar ook zij hebben met
allerlei factoren te rekenen, zodat het in de praktijk
blijkt, dat het niet helemaal lukt. Het geeft echter
voor de Zondagsscholen de nodige moeite, omdat
men graag op tijd klaar wil zijn met zijn keuze en zo
vroegtijdig mogelijk wil bestellen om niet achter het
net te vissen en op tijd de gewenste boekjes in huis
te hebben. Ik schrijf dit maar in de eerste plaats, omdat de vraag nog al eens naar voren gebracht wordt,
waarom het zo lang duurt eer alle boekjes, die op de
markt gebracht worden met het oog op de uitdeling
bij gelegenheid van het Kerstfeest, gerecenseerd zijn.
* * *

Het bovenstaande neemt niet weg, dat we de heren
uitgevers zeer erkentelijk zijn voor hun medewerking in deze. Het is een ingeburgerde gewoonte om
op de Kerstfeestviering met de kinderen van de Zondagsschool een boekje mee te geven. Dit boekje, zo
vinden wij in ons Zondagsschoolwerk, dient een spe232.

ciaal karakter te dragen. Het behoort op een of andere manier in het verlengde van de viering van het
Kerstfeest te liggen en daarom een wat we gewoon
zijn te noemen christelijke strekking te hebben.
Daarom vallen verschillende boekjes af, die op zichzelf bekeken voor de kinderen leuk en aantrekkelijk
zijn en ook wel graag door hen gelezen worden. Maar
wat het boekje betreft, dat we meegeven op het feest
van de gedachtenis aan de geboorte van de Heere
Jezus, die uit de hemel kwam om zondaren zalig te
maken op aard', daar stellen we bijzondere eisen
aan. Dat beoordelen we vooral ook op zijn inhoud
en houden de maatstaf aan, dat er een verbinding in
het boekje te vinden moet zijn met de bijzondere
boodschap van het Kerstfeest: ziet, Ik verkondig u
grote blijdschap, die al den volke wezen zal. Daarom
vinden we het bijzonder jammer, dat heel veel boekjes, die tegen het Kerstfeest op de markt verschijnen,
hier vaak heel geen aandacht aan besteden of op een
manier, die volgens ons in strijd is met het geloof,
dat we belijden en in strijd komt met wat elke zondag aan de kinderen op onze Zondagsscholen verteld wordt.
Het wordt daarom steeds grotere zorg om die
boekjes te vinden, die we graag heel warm aanbevelen voor de uitdeling op de Kerstfeestviering. Dit
blijft ons bij de voortduur bezighouden en is nog al
eens onderwerp van gesprek op onze bestuursvergaderingen. De poging, die we ondernomen hebben
om hierin verandering te krijgen, heeft ook nog niet
opgeleverd wat sommigen ervan verwacht hadden.
Wel zullen in het komende jaar pogingen in het werk
gesteld worden om bepaalde manuscripten gedrukt
te krijgen om op deze manier in de genoemde leemte
te voorzien. We blijven het daarom elke keer opnieuw onder de aandacht brengen van hen, die het
tot hun taak dienen te rekenen om boekjes in de aangeduide geest op de markt te brengen. Ik wil er wel
om misverstand te voorkomen aan toevoegen, dat we
niet op zoek zijn naar boekjes, die een inhoud hebben
wat het godsdienstig element betreft, waardoor ze
meer geschikt zijn voor ouderen dan voor de jongens

en meisjes, die de Zondagsschool bezoeken. We dienen steeds voor ogen te houden, dat we bezig zijn
voor de jongeren van de gemeente. We willen
hun graag meegeven passende lectuur, die met hun
leeftijd in overeenstemming is. Maar wel houden
we graag deze lijn aan, dat er iets in doorkomt van
de Bijbel. Daarom is het ons niet mogelijk boekjes,
waarin we dit missen, het predicaat mee te geven
van warm aanbevolen, zelfs moeten we als ons eindoordeel nog wel eens uitspreken, dat ze voor onze
Kerst-uitdeling niet geschikt zijn. We blijven daarom
verlangend uitzien naar boekjes, die op kinderlijke
wijze zijn geschreven, waarin we mensen van vlees en
bloed tegenkomen, die om de manier van vertellen
boeiend zijn voor onze jongens en meisjes, waarin
iets doorklinkt van de Bijbelse boodschap. We willen
boekjes, die passen in het kinder-leven, maar die toch
een goede strekking hebben. Een strekking, die in het
verlengde ligt van wat ons op deze hoogtij-dag van de
Christelijke Kerk verkondigd wordt als de blijde
boodschap voor arme zondaren!
* * *

Graag willen we onze grote erkentelijkheid ook
uitspreken aan allen, die meegeholpen hebben aan
het recenseren van de Kerstboekjes. Het zal velen
wel wat moeite gekost hebben om in de korte tijd,
die ons gegeven wordt, tot een verantwoorde beoordeling te komen. Maar door de meesten is er aan gedaan wat mogelijk is om er op tijd mee klaar te komen, zodat we op deze manier allen, die in ons Zondagsschoolwerk meedoen, van dienst hebben kunnen
zijn. Voor de leiding van ons Zondagsschoolwerk
geeft het de nodige moeite om tot een keuze te komen van Kerstboekjes, die we graag meegeven aan
de kinderen. Ik hoop van harte, dat ook dit werk u
allen tot nut mag zijn, zodat u er wat aan hebt om
uw keuze verantwoord te kunnen doen. Daarom heel
veel dank voor de vrijwillige en belangeloze medewerking van allen, die ons hiermee op een fijne maVr.
nier geholpen hebben.
Het plekje dat niemand wist, door W. G. v. d. Hulst;
Aantal bladz. 47, 13e druk, prijs geb. f 2,60, jongens
en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. Uitgave G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Tom en Japie hebben op een verboden plaats „een
plekje dat niemand weet". Ze hebben er een bordje „Verboden toegang" verstopt. Ook een ijzeren potje. Nadat het
ouwe vrouwtje Japie's broek genaaid heeft, brengen ze alles
weer op zijn plaats terug.
Conclusie: Een boekje dat graag gelezen wordt, gezien het
aantal drukken. Van de Hulst kan schrijven. Godsdienstig
erg zwak. Daarom voor uitdeling op onze zondagsscholen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Die kwajongens, door K. Norel; aantal bladz. 46, 6e
druk, prijs geb. f 2,85, jongens en meisjesboek, leeftijd
8-10 jaar. Uitgave G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Klaas en zijn vrienden maken het leven van de
ouwe Jochum zuur. Ze schelden, bonzen op ramen en deuren; stelen zelfs zijn geit. Leentje zijn kleinkind, is het
middel, waardoor alles anders wordt.
Conclusie: Een fijn christelijk kinderboek. Daarom ook:
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Poesje Mauw, door Betty Bakker, aantal bladz. 45, 3e
druk, prijs geb. f 2,85, jongens en meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar. Uitgave G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Janneman, het zoontje van de bovenmeester van
een kleine dorpsschool speelt met zijn poesje op het schoolplein. De hond van de buurman wil 't poesje grijpen, maar
dit vlucht in een boom. Hoe komt poesje er weer uit? Een
probleem, dat tenslotte door de brandweer wordt opgelost.
Conclusie: Een leuk verhaaltje waarin de dierenliefde de
boventoon voert. Verder neutraal, zonder pretentie. Wel vlot
verteld in eenvoudige stijl.
Eindoordeel: aanbevolen.
Marlieske en Pier, door Max de Lange-Praamsme, aantal bladz. 77, 2e druk, prijs geb. f 2,95, jongens en
meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar. Uitgave: G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Marlieske en Pier, zus en broer, hebben 'n fijne vader
en moeder, die hen een goede opvoeding geven en goed
begrijpen. Beiden vergeten ze nog wel eens hun tijd, zodat
ze te laat komen. Soms door prettige omstandigheden, soms
door minder prettige. Als vader en moeder óók hun tijd
vergeten, gelijk met Marlieske en Pier, ontstaat er 'n plezierige
situatie, hoewel Pier 't minder plezierig ervaart omdat hij
aan een ongeluk is ontsnapt.
Conclusie: Een prettig verteld verhaal van een gezin, dat
tracht Christelijk te leven. Beeldverhalen worden terloops
op juiste „waarde" geschat tegenover gezonde lectuur.
Eindoordeel: aanbevolen.
Rozemarijntje en Rooie Pier, door W. G. v. d. Hulst,
aantal bladz. 106, 14e druk, prijs geb. f 3,25, meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar. Uitgave G. F. Callenbach,
Nijkerk.
Inhoud: Rozemarijntje, die veel ondeugende streken uithaalt,
weet door haar karakter harten te stelen. In dit verhaal
redt zij met gevaar voor eigen leven het hondje van een
ziekelijk jongetje. De strenge overste wordt daardoor van
Rozemarijntje een goede vriend. Haar beste vriend is Pier de
parlevinker, die haar ook het leven redt.
Conclusie: Het boek heeft een goede strekking: hulpvaardig
zijn t.o. ieder in het bijzonder voor de zwakken. Een boekje
dat er zijn mag. Het Godsdienstige element kon wel wat
meer naar voren komen, maar 't is wel goede ontspanningslectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
De stunt van klas 6, door C. M. v. d. Berg-Akkerman,
aantal bladz. 78, 3e druk, prijs geb. f 3,70, jongens en
meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar. Uitgave: G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Bep Heida heeft door een ongeluk haar vader verloren. Later krijgt ze kinderverlamming, zodat ze niet kan
lopen. Martha Pelle met haar vriendin Jacqueline beramen 'n
plan om Bep aan een wagen te helpen. Dit wordt de stunt
van klas 6. De uitvoering van het plan levert veel plezier op
voor alle zesdeklassers met meester Lamping. Bep krijgt
haar wagen.
Conclusie: Een fijn verhaal, goed verteld. Naastenliefde metterdaad vanuit „zonder Mij kunt ge niets doen". Een boekje,
niet met een Christelijk tintje, maar waarin het Christenzijn
functioneel is en hartverwarmend!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Vertelboek voor de kleinen, door Anne Marie, aantal
bladz. 77, le druk, prijs geb. f 6,75, jongens en
meisjesboek, leeftijd 4-8 jaar. Uitgave: De Banier,
Utrecht.
Inhoud: Diverse korte verhalen om aan de kleintjes voor te
lezen of te vertellen. Alle verhalen zijn goed te noemen,
sommigen zelfs bijzonder. Er wordt gesproken over 't kwade,
over naastenliefde en over 't gebed.
Conclusie: Zeer goed boekje voor de kleintjes. Ze zullen er
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met open oren naar luisteren. Christelijke strekking is goed.
Fijn worden de verhalen verteld.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
In de ban van Sorawa, door G. Fahner Vos, aantal
bladz. 121, le druk, prijs geb. f 8,75, jongensboek,
leeftijd 9-12 jaar. Uitgave: De Banier, Utrecht.
Inhoud: Het verhaal speelt om de zoon van 'n stamhoofd
Doealin. Zijn vader is 'n held, de zoon wordt dat ook. Het
boekje speelt in de tropen. De mensen leven daar onder de
macht van de geesten der voorvaderen. Steeds is er onenigheid tussen de stammen. De stam van Doealin vestigt zich
in een andere streek, ook daar is weer oorlog waardoor het
gehele dorp afbrand. Bij een onweer wordt de stam van
Sorawa door de bliksem getroffen. Dan is er grote onrust.
Conclusie: Dit boek is eigenlijk de inleiding op de 2 volgende.
't Beschrijft prachtig hoe de mensen in de ban leven van
de geesten. Voor de jeugd een leerzaam boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

De grote vogel, door G. Fahner Vos, aantal bladz.
123, le druk, prijs geb. f 8,75, jongensboek, leeftijd
8-12 jaar. Uitgave: De Banier, Utrecht.
Inhoud: Boven de eilanden verschijnt een vliegtuig dat voor
de bewoners iets heel nieuws is. Men brengt dit in verband
met geesten en verbindt er allerlei conclusies aan. Wanneer er echter bijlen en schoppen worden afgeworpen zien
ze dit als een gave van de geesten. Doealin de zoon van de
hoofdman legt de eerste contacten en begint de boodschap
van de witte mannen te begrijpen en langzaam aan te
nemen.
Conclusie: Evenals deel I een pracht boek. Men moet echter
eerst wel deel I en dan deel II lezen wil men 't verband
snappen. Zeer goed geschreven in één woord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Doealin de zoon van het Stamhoofd, door G. Fahner
Vos, aantal bladz. 122, le druk, prijs geb. f 8,75,
jongensboek, leeftijd 8-12 jaar. Uitgave: De Banier,
Utrecht.
Inhoud: Dit is 't vervolg van de grote vogel. Hier lezen we
hoe 't volk van de stam van Doealin langzaam wordt ingewijd
in het nieuwe woord. Door de genezing van de broer van
Doealin gaat ook z'n vader die hoofdman is, geloven. Gods
Geest werkt onder de kleurlingen en langzaam komen er
mensen onder de invloed van het evangelie. Doealin wordt
hoofdman en gaat niettegenstaande alle tegenstand door.
Conclusie: Pracht boek. Hierin zien we wat Gods Geest
vermag. De stammen onderling in oorlog kunnen in vrede
leven. 't Volk heeft welvaart en rust.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Het geheim van de wildstroper, deel 1, door Jo Andriessen, aantal bladz. 84, 4e druk, prijs geb. f 4,25,
jongensboek, leeftijd 9-11 jaar; Uitgave G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Twee jongens spelen veel in de polder, beleven daar
verschillende avonturen en halen kwajongsstreken uit. Met
een buks schiet Maarten een vogeltje dood en daar heeft
hij spijt van. Dit eerste eindigt adrupt.
Conclusie: Wat wonderlijke avonturen. Erg vlak en neutraal.
Sommige woorden willen we niet graag door onze kinderen
laten gebruiken. De strekking is niet christelijk te noemen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Kleine zwerver, door W. G. van der Hulst, aantal
bladz. 47, 6e druk, prijs geb. f 2,60, jongens en meisjesboek, leeft. 6-8 jaar Uitgave G. F. Callenbach,
Nijkerk.
Inhoud: Een hondje wordt slecht behandeld door een schipper. Dan loopt het dier weg en komt bij Beppie thuis. Hier
wordt Bello goed verzorgd. Als later de schipper komt om
de hond terug te halen, wordt Bello gekocht en mag bij
Beppie blijven.
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Conclusie: Het verhaal wordt door de hond verteld. De tekst
is gezet in lettergrepen, zodat ook eerste klassers het gemakkelijk lezen kunnen. Goed boekje, met christelijke inhoud en opvoedkundige waarde.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Eggert begrijpt het, deel 1, door Aart Grimme, aantal
bladz. 124, 3e druk, prijs geb. f 4,85, jongensboek,
leeftijd 10-14 jaar. Uitgave G. F. Callenbach, Nijkerk
Inhoud: Het verhaal speelt in het jaar 1340 en geeft een
duidelijk beeld hoe de boerenmensen toen leefden. Eggert
moet op de varkens passen, maar door onoplettendheid loopt
een varken weg. Het wordt door een stroper uit het veen
geslacht. Deze man komt later om en Eggert heeft een
grote haat tegen zijn zoon Gerlach. Maar er is een broeder
van het klooster die aan Eggert leert dat je je naaste moet
liefhebben.
Conclusie: Een goed boek, zoals we die graag in christelijke
gezinnen zien. Goede opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

OpGCiniscroeniemys
Sprang-Capelle
Verslag van de Najaarsstreekvergadering van Zondagsscholen te Sprang-Capelle en omstreken, gehouden in de consistorie van de Ned. Herv. Kerk te Waspik op dinsdag 24
september 1974.
Om ongeveer half acht opent de voorzitter, de heer C. M.
Duijster, de vergadering met het laten zingen van psalm
105 : 1 en 2 en leest daarna Lucas 18 : 15-30. De voorzitter gaat dan voor in gebed.
In een kort openingswoord richt de voorzitter zich tot de
aanwezige leiders en leidsters van de Zondagsscholen te
Waspik, Capelle, Loon op Zand, Sprang, Besoijen en 's Gravenmoer. In het bijzonder wordt welkom geheten ds. J.
Ouwendijk van Besoijen, die deze avond het onderwerp:
„Kind en geloof" zal behandelen.
Fijn dat er vanavond zoveel gekomen zijn. Ds. Kortleve
van Waspik kan helaas niet aanwezig zijn wegens het bijwonen van een andere vergadering.
De secretaresse krijgt gelegenheid de notulen van de
Voorjaarsstreekvergadering 1974 voor te lezen. Deze worden
onder dankzegging ondertekend.
Dan geeft de voorzitter het woord aan ds. J. Ouwendijk.
Ds. Ouwendijk maakt enkele opmerkingen naar aanleiding
van het boek van dr. J. Klink dat ook tot titel heeft „Kind
en geloof". 't Is de bedoeling dat het een inleidend praatje
wordt, naar aanleiding waarvan wij later op de avond in
discussiegroepen verder zullen praten.
Tegenwoordig kun je wel zeggen dat het de eeuw van het
kind is. Er wordt ontzettend veel aandacht aan het kind
besteed. Toch is het zo dat wij de dingen van de Bijbel
niet meer zó aan de kinderen kunnen vertellen, zoals wij
het vroeger geleerd hebben.
Geloof! Wat is het en wat houdt het in?
Geloof is een gave van God en God gebruikt mensen
om dat geloof tot stand te brengen. Het kinderlijk geloof
kent geen bezwaren en geen tegenwerpingen.
We kunnen zeggen dat de leeftijd van 1-7 jaar voor het
kind de meest fundamentele jaren zijn. Je kunt het dus
heel goed doen op de Zondagsschool, maar je kunt het
ook verknoeien! 't Kind ontdekt in deze leeftijd langzamerhand alles. Goed, kwaad, ziekte en dood. De ontwikkeling
van het geloof is nauw verweven met de ontwikkeling van
het kind in de eerste levensjaren. 't Kind komt in aanraking
met de wereld van God. Het kind kan zich gemakkelijk verwondeéen en inleven in de dingen van God. Het kind stelt

opGanISCITIEDIGUWS
Aan de besturen van de Zondagsscholen
Zoals we al jaren gewoon zijn geweest, verschijnt
ook dit jaar voor de Hervormingsdag weer een boekje
van onze Bond. Dit jaar draagt het de titel: „De galeislaaf van St. Andrews". Dit boekje werd geschreven door de heer A. Doeland te Lexmond en geïllustreerd door de heer C. M. Jongeneel te Sliedrecht.
Wij hopen u dit boekje het laatst van september
begin oktober af te kunnen leveren. De prijs bedraagt voor dit prachtige werkje f 1,25 per stuk.
Verleden jaar kwamen we er te kort. We zullen er
nu wat meer laten drukken. Bestel s.v.p. spoedig!
De administrateur, A. P. Oosthoek.
Streek Gouda
De najaarsvergadering van de Streek Gouda zal
worden gehouden op woensdag 9 oktober in gebouw
de Haven in Gouda, en begint om kwart vóór acht.
Het referaat wordt gehouden door Ds. M. B. v. d.
Akker uit Stellendam. Het onderwerp is nog niet
bekend, maar laat dat geen aanleiding zijn om deze
mooie avond te missen; en wie zou dat willen, die
de leerzame voorjaarsvergadering in geheugen brengt?
We rekenen dus weer op een goede opkomst.
Mevr. Houweling-Hofman, secr.e.

Streek Utrecht
De Zondagsscholen van de streek Utrecht hopen
hun najaarsvergadering te houden op D.V. 19 oktober
a.s. te Nieuwer ter Aa. Ds. A. J. Mulder uit Nieuwer
ter Aa hoopt een referaat te houden. De vertelling
zal verzorgd worden door de Zondagsschool uit Nieuwer ter Aa. Tevens zal er bestuursverkiezing zijn.
We hopen te beginnen om 3.00 uur n.m. in het gebouw „Het Anker" (achter de Ned. Herv. Kerk) te
Nieuwer ter Aa. Het bestuur verwacht en hoopt weer
vele personeelsleden te ontmoeten.
J. C. Floor, secr.
ADVERTENTIE

De Heere van leven en dood heeft op 14 augustus uit
onze Zondagsschoolkring weggenomen, na een langdurige ziekte
HENDRIK BOUMAN
op de leeftijd van 60 jaar.
1 Timothes 4: 6b
Ruim 41 jaar was hij bij het Zondagsschoolwerk betrokken.
Namens Zondagsschool „SamuëI":
Joh. Bos, voorzitter
J. C. Prins, sekretaris
Veenendaal, augustus 1974

BOEKBEOORDELING
willen zoeken, hoe moeilijk dit blijkbaar voor de jongsten
ook begint te warden.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

Een fijne dag, door H. Walthers-Klomp; aantal blz.
24; le druk; prijs f 1,75; meisjesboek, leeftijd 5-7 j.
Uitgave: G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Een fijne dag belooft het te worden, want Oma komt
op bezoek. Eerst krijgt de tweeling, Tim en Tom, alle aandacht
tot verdriet van Janneke. Maar wanneer de tas van Oma
opengaat, is alle teleurstelling vergeten. Een fijne strandbal
heeft Oma meegebracht, die opgeblazen kan worden. En het
fijnste van alles is, dat Oma zo mooi vertellen kan uit de
Bijbel.
Conclusie: Leuk en eenvoudig is dit verhaaltje beschreven
voor de kleine kinderen. Jammer is het, dat het wel erg aan
de oppervlakkige kant blijft. Daarom is het voor ons doel
niet zonder meer helemaal aan te bevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

Flip en Flap, door Coby Bos, aantal blz. 30; 2e druk;
prijs geb. f 2,10; jongens- en meisjesboek, Ift. 6-8 j.
Uitgave: G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Flip beleeft met zijn hondje allerlei avonturen. Tenslotte haalt het hondje op z'n eigen houtje een kerstboom
weg op de markt en sleept die naar huis. Nu kan er pas echt
Kerstfeest gevierd worgden.
Conclusie: Het verhaaltje is nogal wat onwaarschijnlijk.
Kerstfeest is ongeveer alleen maar een kerstboom met al
wat er bij hoort. Godsdienstig en opvoedkundig zeer slap.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

Ik en Beppie, door W. G. van de Hulst jr.; aantal
blz. 45; 6e druk; prijs f 2,85; jongens en meisjesboek,
leeftijd 5-7 jaar. Uitgave G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Een oude poes vertelt haar ondervindingen. Ze heeft
het zo best bij tante Neeltje, tot Beppie van de overkant,
wegens ziekte van haar moeder, een poosje hier in komt
wonen. Nu lijkt alles zo anders te worden, dat ze op de
loop gaat, maar toch de weg terug weer vindt.
Conclusie: Een leuk verteld verhaal, dat de kinderen zeker
zal boeien. We dienen ons echter af te vragen of dit verhaal
dienen kan om mee te geven bij gelegenheid van het Kerstfeest. Zo bekeken kom je tot de conclusie dat er maar weinig
in zit, zodat we liever een ander boekje met iets meer inhoud

Van een rood ei en een Noorse pop, door A. G.
Lameris-Bolt; aantal blz. 53; prijs f 2,85; jongens en
meisjesboek (vooral meisjes); le druk leeftijd 7-9
jaar. Uitgave G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Oma komt met Kerst op bezoek bij haar kinderen
en kleinkinderen en vertelt een zelf beleefd verhaal: Anne's
vader was kapitein op een kustvaarder, een zeilschip dat
vaak maanden wegbleef. Hij bracht dan wat moois mee voor
vrouw en dochter. Eens een rood ei, dat opengedraaid bij
herhaling weer een ei voorttoverde van diverse kleuren. Toen
beloofde hij een Noorse pop, maar met Kerst kwam vader niet
thuis, er was een schipbreuk geweest, 't ergste werd gevreesd.
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Tweede Kerstdag zitten moeder en dochter in rouw, maar
dan komt er bericht van de redding. 't Werd nog een heerlijk
Kerstfeest en na enkele weken kwam vader met de Noorse
pop.
Conclusie: Een heel aardig boekje, met spanning en goede
Christelijke sfeer.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Duffie, door Willem G. v. d. Hulst jr.; aantal blz. 43;
le druk; prijs gebonden f 2,85; jongens en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. Uitgave: G. F. Callenbach,
Nijkerk.
Inhoud: De duif Duffie vertelt zijn belevenissen en alles wat
hij ziet vanaf zijn veilige plekje hoog op de engelenfiguur
tegen de kerk. Hij vertelt over de mensen, over vervoermiddelen, over de winter en tenslotte over het Kerstfeest.
Conclusie: Het is een echt natuurboekje. Met warmte vertelt
hij over het duifje. Een bepaalde godsdienstige strekking ontbreekt er echter aan. De stijl is goed en de illustraties zijn
schitterend. Toch zou ik dit boekje willen aanbevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
De nieuwe dag, door Anne de Vries; aantal blz. 157;
10e druk; prijs f 4,05 gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10 jaar en ouder. Uitgave: G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Het 4e deel van „Reis door de nacht". Een kostelijk
slotstuk van de oorlogsserie. Een korte inhoud is moeilijk
te geven. Het is een spannend verhaal over het laatste
oorlogsjaar, vooral in Drente. De „ondergrondse" op het
platteland, onderduikers, treinstaking, luchtslag bij Arnhem,
verraders, overvallen, hongertochten, alles komt weer boven.
Conclusie: Onze jeugd moet wel bedenken dat vele avonturen verzonnen zijn. Een mooi boek voor avontuurlijke jongens, dat van vaderlandsliefde, opoffering en Godsvertrouwen
spreekt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Marks Uitkijkpost, door Corry Blei-Strijbos; aantal blz.
75; le druk; prijs f 4,10, jongens en meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar. Uitgave: G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Het verhaal speelt zich af op een plantage in
Ethiopië. Mark, de zoon, heeft nog al moeite met de aanpassing. Vriendschap sluit hij met de jongen, die de tuin
verzorgt. Deze wordt verdacht van inbraak. Maar Mark
weet de echte inbreker op te sporen, waarmee hij deze
jongen een grote dienst bewijst.
Conclusie: Dit boekje werd oningebonden toegezonden, wat
misschien niet de uiteindelijke bedoeling zal zijn. Het verhaal
is geschreven niet vanuit de zendingsgedachte, maar vanuit
de geest van ontwikkelingshulp. Het mist iedere christelijke
strekking. Daar zit wel wat spanning in het verhaal. Voor
onze Kerst-uitdeling op de Zondagsschool is het helaas niet
geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Mark en Annet in Ethiopië, door Corrie Blei-Strijbos,
aantal blz. 76; le druk; prijs f 4,10 gebonden; leeftijd
9-11 jaar; jongens en meisjesboek. Uitgave: G. F.
Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Het gezin v. d. Linden emigreert naar Ethiopië,
waar vader op een suikerplantage gaat werken. Voor de
kinderen, Mark en Annet, is dat een geweldige ervaring. Ze
verkennen de omgeving, bezoeken heetwaterbronnen, een vulkaan en een markt. Het wordt een boeiende tijd voor de
kinderen.
Conclusie: De strekking van het boek is Nederlandse kinderen informatie te verschaffen over een vreemd land als
Ethiopië. Godsdienstig en opvoedkundig heeft het niet de
minste waarde. Ik vraag me af of het kinderen zal boeien.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
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De Franse spion, door P. de Zeeuw J.Gzn; aantal blz.
93; 2e druk; prijs f 4,40 gebonden; jongens en meisjesboek; leeftijd 10-12 jaar. Uitgave: G. F. Callenbach,
Nijkerk.
Inhoud: Jacques Landberg weet Bergen op Zoom binnen te
komen met een brief van zijn oom bestemd voor een kapitein
van het Hollandse leger. Verondersteld wordt dat deze kapitein Frans-gezind is, dus een verrader in het leger is. Ds.
Folkers helpt de jongen er doorheen met hulp van nog anderen, omdat deze jongeman niet weet van de inhoud van de
brief. De kapitein blijkt inderdaad een verrader te zijn.
Conclusie: Wat zullen jongens en ook meisjes dit boek graag
lezen. De inhoud ademt een christelijke geest. Boeiend is het
verhaal van deze moedige jongen geschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Grote Pier, door Dieuwke Winsemius; aantal blz. 97;
le druk; prijs gebonden f 4,55; leeftijd 10-12 jaar.
jongensboek. Uitgave: G. F. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Pier Gerlofs, de grote boer van Donia State, ziet zijn
prachtige hofstee in vlammen opgaan. Het is het werk van
de bende van de Zwarte Hoop. Pier besluit zich te wreken.
Hij brengt een legertje op de been om de vijand te bestrijden.
Hij wordt zelfs kapitein op de vloot. Er worden zelfs plundertochten ondernomen naar Medemblik, Hindelopen en Emmerik.
Conclusie: De toon van het boek is wat ruw; een echt zeemansverhaal. De godsdienstige strekking is nihil. Nog meer
Rooms dan Protestants. Geschiedkundig zit het wel aardig in
elkaar.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Van een klein meisje en een grote klok, door W. G.
van der Hulst; aantal blz. 32; 14e druk; prijs gebonden f 2,60; leeftijd 6-8 jaar, jongens- en meisjeshoek. Uitgave G. F. Callenbach B.V. Nijkerk.
Inhoud: Verhaal van twee kinderen uit het kostershuisje, dat
tegen de grote kerk aanleunt. Jaap wordt heel erg ziek. Rie
bidt voor haar broertje. Maar God is zo ver weg in de hoge
hemel. Kan Hij haar gebedje wel horen? Dan droomt ze en in
haar droom vraagt ze aan de grote klok met haar zware
stem, of die haar gebed bij de Heere Jezus wil brengen.
Conclusie: Aan een paar dingen is merkbaar, dat het boekje
al weer jaren geleden geschreven werd. Maar het blijft een
mooi verhaal om voor te lezen voor onze kleintjes. En... met
goede godsdienstige strekking: een biddend kinderstemmetje
wordt door de Heere gehoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Een poes voor Joepie, door Annemiek Bijickling; aantal
blz. 36; le druk; prijs f 2,60; leeftijd 6-8 jaar, jongens- en meisjesboek. Uitgave G. F. Callenbach B.V. Nijkerk.
Inhoud: De nieuwe meester in het dorp komt uit de stad.
Dat is ook voor Joepie, het zoontje, een grote verandering.
Van een flat naar een huis met grote tuin. En daarachter
weiland met schapen en een boerderij. In Hein, een van de
kinderen van de boer, vindt hij een leuk vriendje. En de
boerin vervult zijn lievelingswens: hij krijgt een poesje.
Conclusie: Ongetwijfeld een aardig vlot verhaal. Het kweekt
ook liefde voor dieren aan. Maar 't is neutraal. Daarom als
kerstboekje voor onze Zondagsscholen
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Ezeltje, door W. G. v. d. Hulst jr.; aantal blz. 46; 3e
druk; prijs geb. f 2,85; jongens- en meisjesboek, lft.
4-7 jaar. Uitgave G. F. Callenbach B.V. Nijkerk.
Inhoud: Een pracht boekje! Je kunt er bij eventueel voorlezen
ook heel wat mee doen!
Conclusie: Het godsdienstige is meer achtergrond, dan dat
het er woordelijk doorheen geweven is.
Eindoordeel: warm aanbevolen als gezonde kinderlectuur.

Maud en Rik, door Coby Bos; aantal blz. 43; le druk;
prijs f 2,85; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-9
jaar. Uitgave G. F. Callenbach B.V., Nijkerk.
Inhoud: Rik raakt zijn vriendje Frans door verhuizing kwijt.
Dat vindt hij heel erg. Als Maud in het lege huis komt wonen
en bij Rik in de klas komt, kan hij dat eerst helemaal niet
aanvaarden, laat staan fijn vinden.
Conclusie: Een verhaal zonder goed of kwaad, al is de tekening van Riks wrevel wel erg duidelijk. Ondanks de vele illustraties en de blokindeling van het verhaal toch onoverzichtelijk door gemis aan hoofdletters.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
De kleine zwervers, door Corry B. Blei-Strijbos; aantal
blz. 51; 4e druk; prijs gebonden f 2,85; jongens- en
meisjesboek, lft. 7-10 jaar. Uitgave G. F. Callenbach B.V. Nijkerk.
Inhoud: Het poesje van Liesje en het hondje van Kees lopen
op een nacht weg van huis. De erop volgende dag beleven ze
allerlei avonturen. Politie, brandweer en asyl komen er aan
te pas. Maar gelukkig komen ze tenslotte allebei weer bij
hun eigen baasje terug.
Conclusie: Een aardig boekje, met toch niet zo heel veel strekking. Op blz. 31 wordt „Heer" gebruikt voor Heere. Eenvoudig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Rozemarijntje en de zwarte jongen, door W. G. v. d.
Hulst sr.; aantal blz. 109; lle druk; prijs gebonden
f 3,25; jongens- en meisjesboek, Ift. 8-10 jaar. Uitgave G. F. Callenbach B.V. Nijkerk.
Inhoud: Goede wijn behoeft geen krans! Altijd weer een
genot dit boekje te lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Reis door de nacht, deel 3: „Ochtendgloren", door
Anne de Vries; aantal blz. 156; 13e druk; prijs geb.
f 4,05; jongens- en meisjesboek vanaf ± 10-14 jaar en
ouder. Uitgave G. F. Callenbach B.V. Nijkerk.
Inhoud: Dit is het derde deel van een serie van 4 opeenvolgende boeken. Het verhaal speelt zich af in de tweede wereldoorlog. De familie de Boer en andere dappere mensen strijden
op illegale wijze tegen de Duitsers. Ze beleven daarbij allerlei gevaarlijke en spannende avonturen, ondervinden allerlei
tegenstand, maar ook de nabijheid van God.
Conclusie: Een goed boek over de oorlog in ons vaderland
voor onze jonge mensen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Doebi doe! Naar Frankrijk, door Henny Bol-Suykens;
aantal blz. 124; le druk; prijs f 4,85; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar. Uitgave G. F. Callenbach
B.V. Nijkerk.
Inhoud: Een vakantietrip door Frankrijk voor vader, moeder,
zoon, dochter en een vriendje, wiens vader overleden en moeder ziek is.
Conclusie: Een werelds verhaal.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Willem Wijcherts, door W. G. van der Hulst; aantal
blz. 140; 17e druk; prijs gebonden f 4,85; jongens- en
meisjesboek, lft. 10-14 jaar. Uitgave G. F. Callenbach B.V. Nijkerk.
Inhoud: Als ondertitel zouden de laatste vier woorden van
het boek kunnen dienen: een dappere Alkmaarder jongen.
Willem moet in 1567 uit zijn geboortestad vluchten voor de
Spanjaarden. Hij sluit zich aan bij de Geuzen. We vinden
hem in Emden, hij maakt de slagen bij Heiligerlee en Jemmingen mee; hij neemt dienst op een Geuzenschip. In Alkmaar teruggekeerd, bevrijdt hij zijn vader uit de gevangenis.
Hij wordt tot Geuzenluitenant bevorderd en trouwt met Ite,
zijn jeugdvriendinnetje.
Conclusie: Goede wijn behoeft geen krans. Dit boek van Van
de Hulst — was het niet zijn eerste? — is zeker niet zijn

minste. Prachtboek vooral voor onze jongens, vol spannende
avonturen (Schele Ebben, oude Barend). Verrijkt de kennis
van onze historie, geeft een indruk van de vreselijke geloofsvervolging. Een karaktervormend boek!
Eindoordeel: warm aanbevolen!
Bloemenkalender 1975. Uitgave Het Zonnehuis, Willem Barentsz.straat 15, Utrecht.
De vereniging Het Zonnehuis beheert heel veel tehuizen,
waar lichamelijk zieken en gehandicapten verpleegd worden.
Daarom heeft deze vereniging recht op ons meeleven. Hiervan kunnen we blijk geven door het kopen van bovengenoemde kalender, voorzien van 6 mooie kleurentekeningen van
bloemen. Van harte aanbevolen!
Oranje-kalender. Uitgave van Pro Juventute, postbus
7101 te Amsterdam.
Ieder jaar opnieuw komt deze kalender op de markt met
bijzonder mooie en leuke foto's van ons Koninklijk Huis. De
opbrengst is ten bate van kinderen in moeilijkheden, waar
de vereniging Pro Juventute zich voor inzet. Daarom wil
ik u graag opwekken deze kalender te kopen. In alle opzichten aanbevolen.
Het geloof der kinderjaren in de branding van het
latere leven, door Prof. dr. G. C. van Niftrik. Uitgave
Voorhoeve te Den Haag.
Wijlen Prof. van Niftrik heeft dit boekje geschreven om allen,
die betrokken zijn bij het Zondagsschoolwerk, tot bezinning
te brengen op de vraag of we ons werk wel goed doen. We
zullen de jeugd vertellen, dat het Evangelie reëel is, ingaande
in de werkelijke nood van wereld en leven. Dat het Evangelie
niet is voor de braven, maar voor de zondaren. Dat God de
God van wonderen is en niet van mirakelen. En in dit alles,
dat het 's mensen hoogste blijdschap is de God van de Bijbel
te dienen, te loven en te prijzen. Daar valt zo wel het een en
ander te leren uit deze herziene 2de druk.
Zuiver van hart en vuil van handen, door Prof. van
Niftrik en hoofdaalmoezenier Sampers.
Een boekje dat de verhouding van christelijk geloof en ons
dagelijks handelen aan de orde stelt. Nuttig om het eens
door te nemen. Prof. van Niftrik schrijft vanuit deze achtergrond: Voor ons geldt op grond van de Bijbel, dat de rivier
van onze naastenliefde en onze medemenselijkheid bij voortduring gevoed moet worden uit de bron van de liefde tot God
en tot Christus.
Het Verhaal van Jezus. Het Nieuwe Testament voor
kinderen, door W. Beneker en Hanna Lam. Uitgave
Zomer en Keuning te Wageningen.
Heel wat uitgaven zijn er, die bedoelen de Bijbel dichter bij
de kinderen te brengen. Een zeer belangrijke zaak je hiermee
bezig te houden. In dit boekje gebeurt het heel eenvoudig.
Toch lijkt het mij persoonlijk bijzonder nuttig, als de vertelling van de Bijbelse verhalen een spits heeft in wat we gewoon zijn te noemen de „toepassing". De illustraties zijn
modern van aard.
Kerk aan het werk. Uitgave Agon Elsevier, Herengracht 362, Amsterdam.
Een aantal studies zijn in dit boek opgenomen, die betrekking hebben op het zendingswerk van de Kerk, onder verantwoordelijkheid van de Ned. Zendingsraad en van de Ned.
Missieraad. Het gaat dus om de vraag, wat de inhoud is van
de zendingsopdracht van de Heere Jezus, het Evangelie te
prediken aan alle creaturen. Heel wat vragen worden gesteld
en allerlei antwoorden gegeven, waarvan het bijzonder nuttig
is om er kennis van te nemen. Ieder heeft zo zijn eigen uitgangspunt en hierdoor wordt het antwoord ook bepaald.
Daarom kunnen we met alles helaas niet instemmen. Voor
de meeste medewerkers aan onze Zondagsschoolarbeid zal
het boek wel te moeilijk zijn.
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De galeislaaf van St. Andrews, door A. Doeland.
Bij het Bondsbureau is met het oog op de Kerkhervorming
(31 okt. 1974) een boekje verschenen met bovenstaande titel.
Aan alle aangesloten Zondagsscholen wordt dezer dagen een
proefexemplaar toegezonden. In de eerste helft van oktober
hopen wij deze boekjes af te kunnen leveren. Het boekje is
prachtig geschreven en geïllustreerd. We hebben er 4000 laten
drukken en hopen op uw spoedige bestelling. De prijs bedraagt f 1,25.
Uw Koninkrijk kome, ter nagedachtenis aan ds. J. van
Sliedregt. Uitgave: Bout te Huizen.
Ds. van Sliedregt heeft een bijzondere plaats ingenomen onder ons volk. Wat heeft het ons diep geraakt, dat hij ons zo
onverwacht ontnomen werd. Fijn dat dit boekje samengesteld
is, waarin allerlei bijdragen zijn opgenomen, van zijn begrafenis, wat over hem geschreven werd en preken van hemzelf. Graag wil ik het bij u aanbevelen, opdat we zo een goede

herinnering bewaren zullen aan deze dienaar van het Goddelijke Woord.
Na lang wachten kunnen wij u berichten, dat bij uitgever
Voorhoeve te Den Haag weer is verschenen de nieuwe uitgave van Stock in twee delen, nl. Oud en Nieuw Testament.
Dit werk is herzien door Prof. Dr. J. Waterink in samenwerking met Dr. J. G. Aalders en Dr. N. J. Hommes. Ter begeleiding is hierbij een boekje van de heer P. Kuyt, nl. „Handleiding en werkplan bij Stock Handboek van Bijbelse Geschiedenis". Dit boekje is bestemd voor het basisonderwijs,
zondagsscholen en jeugdverenigingen. De prijs bedraagt voor
de drie boeken f 79,50. Voor het werkje van de heer Kuyt
bedraagt de prijs apart f 4,90. Het geheel is uitgevoerd in
de Statenvertaling. Wel wordt het woord „Here" geschreven.
Reeds lang werd naar deze boeken uitgekeken en er is veel
naar gevraagd. Wij kunnen ze voor het Zondagsschoolwerk
warm aanbevelen.

Bondsuitgaven
Roosters:
A 8-12 j. B 6-8 j., C 4-6 j. voor '74 f 0,75
Klasseboekjes, per stuk
f 0 35
per 10 ex.
f 0 30
Convocatiekaarten, per 100 ex
f 6 Leerlingkaarten A en B, per 100 ex.. .
f 6,Gezinskaarten, per 100 ex.
f 6Albums voor het inplakken van plaatjes . . f 0,35
Ons Schatboekje, met verschillende bijzonderheden uit de Heilige Schrift, enz. ten dienste van catechisaties en scholen . . . . f 0,40
f 0 05
Kerstzakken
Hersengymnastiek, door M. Noteboom . . . f 3,75
Nieuwe Hersengymnastiek, door M. Noteboom f 3,75
Diploma's
Diploma A, klein formaat. Timotheós door
zijn moeder onderwezen, per stuk . . . f 0,40
Diploma B, modern diploma in fraaie kleuf 0,40
ren gedrukt op stevig papier
Diploma 2, moderne en smaakvolle kleuren. Druk in goud (veel gevraagd) p. stuk f 0,80
Per 25 ex. f 0,55; per 50 ex. . . . . . ƒ 0,49
Diploma 3, kleurrijk met gouddruk . . . f 0,80
f 0 49
Per 25 ex. f 0,55; per 50 ex.
Diploma 4, links het kruis, rechts het
anker, onderaan een opengeslagen Bijbel
f 0,65
met een duif als symbool van de Geest
f 0 41
Per 25 ex. f 0,45; per 50 ex.
Diploma 5, rustig en stemmig. Betekenis
f 0 70
op de achterzijde
f 0 44
Per 25 ex. f 0,49; per 50 ex.
f 0 70
Diploma 6, herinneringsplaat
f 0 49
Per 25 stuks
Enveloppe voor de verpakking van diploma's f 0,20
f 2 50
Zangboekje met muziek
ƒ1 Zangboekje
Opdrachtblaadjes A, B, E, F, per 100 ex.. . f 3,15
Per 50 ex. ...... . . . . . . f 1,58
Kerstliederen in 5 verschillende bundeltjes elk
f 0 11
met 10 kerstliederen
f 2,40
Kerstlabel, per pakje f 3,-; per 3 ex. .
Kerstdeclamatoria:
f 0 10
Jezus' komst
f 0 20
Jezus de Verlosser
f 0 20
Een Kind is ons geboren

De komst van de Zaligmaker
Jezus' geboorte
De Zaligmaker geboren
De geboren Koning
In Bethlehems stal
Wat heil, een Kind is ons geboren
Christus beloofd en gekomen
Kerstfeest, een strooiboekje met kerstverhalen
en bijbelse puzzels 8-12 jaar
En nu... de vertelling, door J. W. Ooms,
een handleiding over de vertelkunst met
tal van praktische vragen
Kerstverhalen:
Met Kerstfeest thuis
Wil tegen wil
Kerstfeest van Jan Wijnbergen
Vrucht van Kerstfeest
God zorgt
Nog vóór Kerstfeest gered
Met Kerstfeest in het ziekenhuis .

f 0,20
0 20
0 20
0 20
0 20
f 0,20
f 0 20
f
f
f
f

f1 f3f 0 20
f 0 20
f 0,20
f 0 50
f 0 50
f 0 50
f 0,50

Beloningsmateriaal:
Bloemen en vruchten uit de Bijbel
f 1 60
36 plaatjes per pakje
f 1 45
Per 10 pakjes
f15 Serie 310b Bladwijzers per pakje
f 0 15
per stuk
Serie 3
Bloemenkaartjes in pastelkleuren.
75 kaartjes per pakje
f 1 20
Per 10 pakjes
f 1 05
Leven in Palestina. 36 kaarten p. p. f 1,80
Serie 4
Per 10 pakjes ..... . . f 1,65
Serie 5a Bijbelse plaatjes. Zie ook 24 en
25A, 30 plaatjes per pakje . . . f 1,10
f 0 95
Per 10 pakjes
Serie 10 Dieren uit de Bijbel, per pakje . f 1,35
Per 10 pakjes . . ..... f 1,20
Serie 24a Bijbelse plaatjes, 30 pl. p. pakje f 1,10
Per 10 pakjes . . . . . . . f 0,95
Serie 25a Bijbelse plaatjes, 30 pl. p. pakje f 1,10
. . f 0,95
Per 10 pakjes . . . .
Serie 16 Bijbelse wandplaten, form. 32x50
cm. 8 versch. soorten, per stuk . f 0,85
per 10 ex. f 0,50; per 25 ex. . . f 0,43
per 100 ex. f 0,40; per 250 ex. . f 0,37
Serie 1

Bestellingen te zenden aan: het Hervormd Bondsbureau, Kadijkselaan 5, Bergambacht
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opGaniscrrienieuws
Mej. B. STEK 25 JAAR AAN DE ZONDAGSSCHOOL
Op 26 december is het 25 jaar geleden dat mej. B. Stek,
Kerkenlaantje 1, Oisterwijk (post Leerdam), als helpster
werd aangesteld aan de Zondagsschool.
Al spoedig bleek dat zij dit werk met veel liefde en toewijding deed. In de 25 jaar heeft ze zich ontplooid als een
zeer trouw, kundig en liefdevol leidster. Haar vertelling, de
omgang met de kinderen en 't overige personeel waren steeds
zeer goed.
Op het a.s. Kerstfeest hopen we dit feit op een eenvoudige
wijze te herdenken.
Mej. Stek wil zelf zo weinig mogelijk drukte hiervan. Ze
doet haar werk in stilte en wil dit ook zo herdenken.
Het bestuur van de Zondagsschool Leerdam
N. v. d. Zalm
Streekvergadering Gouda
Kort verslag van de gehouden streekvergadering Gouda op
woensdag 9 oktober in „De Haven" te Gouda.
Opening door de voorzitter, de heer Christ, die laat zingen
Ps. 100 : 1 en 4, waarna hij voorging in gebed. Dan leest
hij voor ons Num. 20 : 14-21 en 21 : 4-9. Deze verzen
handelen over de woestijnreis van de Israëlieten, hun klagen
en mopperen ,waarna de Heere vurige slangen zendt. Dan
moet Mozes een koperen slang maken, opdat een ieder die
daarna opziet behouden kan worden.
Daarna werden de notulen gelezen en goedgekeurd. Dan
is het woord aan de spreker van deze avond, ds. M. B. v. d.
Akker uit Stellendam, die het onderwerp behandelde „de
Christelijke opvoeding in deze tijd."
Spreker begon met z'n betoog met de vraag of godsdienstige opvoeding nodig was, of het wel zo noodzakelijk was.
Nou of dat nodig is, dat eist God zelf van ons. In de
eerste plaats moet die opvoeding thuis plaatsvinden, maar
daar in de meeste huisgezinnen een schromelijk tekort is,
ook vaak door onkunde van vader en moeder zelf, daarom
moet het kind bovendien op school en Zondagsschool en in
clubverband met de Bijbel in contact worden gebracht. Het
Woord moet als het ware bij het kind ingezaaid worden. Dan
zal natuurlijk nodig zijn dat degene die het kind onderwijst

zelf achter deze dingen staat, er uit leeft of er althans probeert uit te leven. Dan zal dat gebracht moeten worden op
kinderlijke wijze ,oprecht en eerlijk, want kinderogen zien
scherp. Daarom moeten we ons niet vastklampen aan allerlei
menselijke tradities, vaak ook nog heel verkeerde, maar ons
vastklampen aan Gods Woord, dan alleen zal er wat van
ons vertellen uit kunnen gaan en bovenal zullen we ons
biddend hebben voor te bereiden, aldus ds. v. d. Akker.
Hierna de pauze met koffie en de contributies en bestuursverkiezing. Alle aftredende bestuursleden zijn weer herkozen.
Dan bespreking van het onderwerp in gespreksgroepen. Er
waren interessante vragen bij, die door ds. op eenvoudige
en leerzame wijze werden beantwoord. Door tijdgebrek
moesten we halverwege de discussie besluiten, wat de meesten betreft had het best nog een half uur later mogen
worden.
De rondvraag leverde niet veel op. Tenslotte zongen we
nog Ps. 103 : 9 en ging ds. v. d. Akker voor in dankgebed.Het
aantal aanwezige personen was 25.
Mevr. Houweling-Hofman
VERANTWOORDING GIFTEN
Weer mogen wij melding maken van verschillende giften
van de afgelopen periode. Het volgende kregen we gegireerd:
Sommelsdijk, collecte f 318,56,—; Zondagsschool De
Zaaier, Delft f100,—; Kerkeraad Genemuiden f 100,—; Kerkeraad Daarle f 25,—; Kerkeraad Wapenveld f 25,—; Kerkeraad Monster f 40,— Kerkeraad Bennekom f 100,—;
Kerkeraad Rouveen f 50,—; Gift van de G.Z.B. van de Herv.
Kerk Ouddorp f 25,—; Eemnes (Baarn) f 50,—; Oudewater f 100,—; Benschop f 25,—; Nieuwland f 20,—; Nunspeet f 25,—; Streefkerk f 50,—; Amersfoort (Evangelisatie)
f 50,—; Middelharnis f 50,—; Wekerom f 50,—; IJsselstein f 25,—; Bergambacht f 50,—; Zondagsschool Geref.
Gem. Doetinchem f 15,—; De Meije f 25,—; Bleskensgraaf f 50,—; Herwijnen f 30,—; Brakel f 50,—; St. Phillipsland f 27,50. Tot 23-10 konden we verantwoorden
f 2881,85. Deze periode f 1476,06. Totaal f 4357,91.
Het is ook dit jaar weer hartverwarmend, zoals met ons
werk wordt meegeleefd. Bij de steeds stijgende prijzen van
alles, waaraan momenteel geen grenzen meer zijn, doet het
ons bestuur bijzonder goed, dat zo veel kerkeraden spontaan
reageren. Naast God danken wij hiervoor heel hartelijk. Verleden jaar kwamen we boven de f 6000,—. Wij hopen ook
dit jaar aan dit bedrag te komen.
De adm.

BOEKBEOORDELING 1974
Uitgaven Meinema, Delft
Wij komen te samen, door Jachin Delft, le druk,
jongens en meisjesboek, prijs f 0,75, bij 25 ex. f 0,40.
Inhoud: Verzameling van 24 oude en nieuwe Kerstliederen,
welke goed bruikbaar zijn voor de Kerstfeestviering.
Conclusie: Goed bruikbaar voor de Kerstfeestviering. De
liederen zijn zonder muziek, doch deze is in de verschillende
bundels wel te vinden.
Eindoordeel: aanbevolen.
De tent van Piet en Mieke, door Johan Hidding, aant.
bladz. 24, 3e druk, jongens en meisjesboek, leeftijd
6-7 jaar, prijs f 1,60.
Inhoud: Moeder ruimt de zolder op en doet allerlei dingen
in een oude doos. Daarin vinden de kinderen ook een kleed
en maken een tent in de tuin. Als ze een vogelnestje zien,
wil Piet in de boom klimmen om te kijken of er al jongen
zijn. Hij valt uit de boom en komt gelukkig terecht op een
kussen. De Heere heeft hem bewaard, waarvoor hij ook
Hem dankt.
Conclusie: Goed boekje voor de kleintjes, geestelijke strekking is gering.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.

Liesje en Tineke, door A. van Vliet-Ligthart Schenk,
aantal bladz. 39, 8e druk, meisjesboek, leeftijd 5-7
jaar, prijs f 1,80.
Inhoud: Tineke komt met haar moeder op bezoek bij haar
nichtje Liesje. Ze zijn nogal eens stout: ze verdwalen door
met een man met een aapje mee te lopen en op de wip
zijn ze onvoorzichtig, zodat de dokter bij Tineke moet komen.
Na de vakantie moet Liesje naar de grote school. Ais ze
„schoolziek" is bekomt haar dat slecht.
Conclusie: Wel aardig geschreven. Toch doet het verhaal
wat gezocht aan. De strekking is: God kan en doet alles,
als je maar bidt. Is dit wel een juiste voorstelling van het
gebed? Kan dit bij kinderen geen verkeerde gedachten wekken? Opvoedkundig is het boekje wel goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
„Klaar is Klaartje", door C. J. van Doornik-Lengkeek,
aantal bladz. 30, 2e druk, meisjesboek, leeftijd 6-8
jaar, prijs f 1,65.
Inhoud: Klaartje, een vrolijke kleuter van 4 jaar, mag op
het Kerstfeest alleen een versje zingen. Daar is ze blij mee,
maar het kan bijna niet doorgaan, omdat zij ziek wordt.
Ze doet iets heel doms, want ze knipt stukjes van haar
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nieuwe jurk. Toch komt alles goed.
Conclusie: aardig verhaaltje. De stijl is niet best. Uitdrukkingen als: „ze huilt als een brandweerwagen", „ze rammelt
aan tantes arm", enz., zijn niet bevorderlijk voor een goed
taalgebruik. Godsdienstig is de strekking zwak.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

„Jannemientie", door Ina de Vries-van der Lichte,
aant. bladz. 47, 7e druk, meisjesboek, leeftijd 8-10 jr,
prijs f 2,60.
Inhoud: Jannemientje is een beetje jaloers op Tineke, die
een broertje heeft gekregen. Door een samenloop van omstandigheden komt er enkele dagen voor Kerst toch een
kindje in huis, waarover haar ouders zich tijdelijk ontfermen.
Conclusie: Een spannend boekje. Enkele voor de kinderen
van deze tijd ouderwetse uitdrukkingen: inktlap, klompen,
stoof. Centraal staat de naastenliefde. Daarom, ondanks het
sparregroen op de preekstoel (blz. 38):
Eindoordeel: aanbevolen.

Ina van de dokter, door Annie Sanders, aantal bladz.
48, 7e druk, meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar, prijs
f 2,60
Inhoud: Ina, het dochtertje van dokter Meursen, is op 't
Kerstfeest uit haar humeur: ze gaan niet uit en niemand
komt er op bezoek. Als de dokter op kerstavond bij een
patiënt ontboden wordt en Ina de boodschap aanneemt,
verzwijgt Ina het om de gezelligheid vast te houden. Als later
blijkt, dat de patiënt er vrij ernstig aan toe is, kan Ina
haar verkeerde daad niet verzwijgen. Ze krijgt straf, maar
gelukkig loopt 't goed af.
Conclusie: De sfeer met Kerstfeest thuis in 't gezin van
dokter Meursen is fijn beschreven. Een goede, christelijke
sfeer. Ook de oplossing van de verkeerde daad van Ina is
zuiver beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Alles wordt anders voor Juleke, door Marian van
Bergen, aantal bladz. 126, 3e druk, meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar, prijs f 4,75.
Inhoud: Twee zusjes, Carla (8) en Juleke (10) verliezen hun
ouders door een verkeersongeluk. Tante Toos neemt ze
tijdelijk op, maar kan dit niet volhouden. Dan komen ze in
„kindervreugd", een kindertehuis met wel 50 kinderen.
Carla past zich gemakkelijk aan, Juleke is eenzelvig en somber. Ze wordt vriendin met Trudi, wier ouders haar in de
steek hebben gelaten. Dat feit brengt Juleke tot nadenken
en dankbaarheid. Als de zusjes een half jaartje later geadopteerd worden door een fijn echtpaar, gaat alles beter.
En Trudi komt in dezelfde plaats bij andere mensen in
Conclusie: Een gezellig meisjesboek, leerzaam, aktueel, met
mooie karaktertekening van beide zusjes. Er is een christelijke achtergrond in het verhaal, al zouden we de begrippen
„zonde" en „bekering" meer uitgewerkt willen hebben.
blz. 117: „Moeder had gezegd, dat ze schaapjes van de
Goede Herder waren en daar altijd aan moesten denken."
Eindoordeel: aanbevolen.
Roosje en Joepie (2 verhalen), door Marianne Verhaagen, aantal bladz. 71, 3e druk, jongens en meisjesboek, leeftijd 5 à 6 jaar.
Inhoud: Simpele belevenissen van kleine jongens en meisjes:
verjaardagen, kamperen, er komen vrij veel dieren in voor,
belevenissen op school, vakantiegeneugten enz.
Conclusie: Goede christelijke inhoud, liefde voor het dier
wordt er sterk in aangekweekt. Taal en stijl zijn behoorlijk
en zeer bevattelijk voor jonge kinderen.
Eindoordeel: Aanbevolen.
In spin de bocht gaat in, door Liesbeth Lems, aantal
bladz. 46, 4e druk, meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar,
prijs f 2,60.
Inhoud: Marja mag haar broertje voor het eerst naar de
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kleuterschool brengen en zal hem om kwart voor twaalf
weer afhalen. Maar haar klas gaat om elf uur uit en ze
gaat bij een vriendinnetje spelen. Zodoende vergeet ze Rino,
die dan gaat dwalen. Gelukkig wordt hij gevonden in een
werkkeet en Marja's ouders hebben zoveel vertrouwen in
hun dochter, dat ze 's middags haar broertje weer naar
school mag brengen.
Conclusie: Een goed geschreven verhaaltje over een christelijk gezin waar een fijne geest heerst. Ook opvoedkundig
goed.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

Annelot en Witje, door Liesbeth Lems, aantal bladz.
64, 2e druk, jongens en meisjesboek, leeftijd 6-8 jr,
prijs f 3,20.
Inhoud: Annelot en Peter krijgen in de tuin een kooi met
vogels. De vogels krijgen jongen. Eén fladdert weg, maar
wordt gelukkig weer gevangen.
Conclusie: Goede ontspanningslektuur over de natuur, maar
van de de Schepper geen woord. Aardig boekje, goed van
taal en stijl, kweek liefde aan voor de dieren.
Eindoordeel: Matig aanbevolen.
Wat fijn Annelot!, door Liesbeth Lems, aantal bladz.
56, 2e druk, jongens en meisjesboek, leeftijd 6-8 jr,
prijs f 2,90.
Inhoud: Peter en Annelot zullen een broertje of zusje krijgen.
Hun moeder licht ze vast van te voren in. Zij zegt, dat 't van
binnen bij haar groeit. In haar buik. De kinderen leven erg
mee en zijn blij, als er een broertje geboren wordt.
Conclusie: Om kinderen van 6 tot 8 jaar dit al te vertellen
op zijn plaats is kan verschillend beoordeeld worden. Maar
't moet niet geleerd worden uit een boekje. Zo iets hoort
alleen thuis in een intieme moederlijke benadering en huiselijke sfeer. Dit boekje zonder meer aan onze kinderen van
ca. 7 jaar in handen geven, vind ik fout. Het is zeker goed
van taal en stijl, maar godsdienstig erg oppervlakkig.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.

Ik ben in Bethlehem geboren, door Joke van Mierlovan Kuipers, aantal bladz. 56, 3e druk, jongens en
meisjesboek, leeftijd 8-11 jaar, prijs f 2,80.
Inhoud: Selma is een in Bethlehem geboren Arabisch meisje.
Kort na haar geboorte sterft haar moeder. Een vader, die
voor haar zorgt, heeft ze niet. Via een kort verblijf in Jeruzalem en in Beiroet komt ze in Amsterdam: een Hollands
echtpaar heeft haar geadopteerd. Ze groeit op in het grote
flatgebouw en krijgt dan haar kennisjes. Als ze 9 jaar is,
vertrek het gezin naar Libanon, waar vader aan een Technische school en moeder in een ziekenhuis gaat werken. Zo
komt Selma in het Midden-Oosten terug, ze leert Arabisch
en beleeft uiteraard van alles en nog wat.
Conclusie: Van dit boekje valt veel goeds te zeggen; 't is
eigentijds en actueel, 't brengt Bijbels-aardrijkskundige kennis aan, 't is pedagogisch gezien goed en 't christelijk
element ontbreekt bepaald niet. Maar de auteur faalt in de
hoofdzaak. „Jezus kwam bij de mensen wonen om alle fijne,
maar ook moeilijke dingen met hen te delen. En Hij wil,
dat wij ook delen". Dat is een erge devaluatie van de Christus. We hebben geen Jezus van medemenselijk betoon nodig,
maar Eén, die zalig maakt van onze zonden. Ook onze kinderen.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.
Eelco van de duinen, door G. Boer-Overduin, aantal
bladz. 64, 3e druk, jongensboek ,leeftijd 10-12 jaar,
prijs f 3,—.
Inhoud: Eelco heeft niet zoveel plezier rondom huis. Wel
vindt hij het fijn op de camping dichtbij wat vertier te zoeken. Anders wordt het als vlakbij een restaurant geopend
wordt. Met de eigenaar wordt hij goede vrienden. Bijzonder
blij is hij met het meisje, dat hier geboren wordt. En vooral
met de pony, die hij van de buren krijgt.
Conclusie: Dit boekje laat zich wel aardig lezen, maar heeft
zo weinig met Kerstfeest te maken en met wat de boodschap

van dit feest in houdt, dat het niet bruikbaar is voor de
uitdeling op het Kerstfeest.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.

Jij speelt een rol, Joke!, door Liesbeth Lems, aantal
bladz. 120, 2e druk, meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar,
Inhoud: Juist nu Joke en haar klasgenootjes van plan zijn
een toneelstukje in te studeren voor de verjaardag van hun
nieuwe onderwijzeres, moet ze naar een kindertehuis vanwege haar gezondheid. Ze ziet er erg tegenop, maar heeft
daar gedurende zes weken toch een plezierige tijd met haar
twee nieuwe vriendinnetjes. Na de dag waarop ze met
Saartje verdwaald is in het bos, wordt ze tenslotte door
haar ouders afgehaald, nog op tijd om mee te doen aan het
toneelstukje. Joke speelt dus ook een rol.
Conclusie: Een spannend, vlot geschreven boekje, dat door
het Amsterdams van Magdaleentje bijzonder levendig wordt.
Niet diepdravend. Enige christelijke strekking is een gebedje 's morgens en 's avonds. Verder niets, al zou dit gemakkelijk hebben gekund. Daarom:
Eindoordeel: Matig aanbevolen.

ders (Rembrandt), Veluwse taferelen ,enz. Het geheel is een
bont maar toch ook wel boeiend tafereel geworden. De
schrijver werd geïnspireerd door de tekeningen van Robert
Doornekamp. Soms is de tekenaar werkelijk boeiend bezig
geweest, in voor kinderen, concrete vormen (het verhaal van
de pony's, Bambi en Pukkie, enz.).
Conclusie: Soms ook is zijn werk vrij abstract (Job) en wij
vragen ons dan ook hier en daar af of het kinderen aanspreekt. De gedichten zijn voor kinderen vaak tè moeilijk.
Doublures (Henoch, blz. 19 en 29) hadden beter vermeden
kunnen worden. Ook zouden we stijl en spelling hier en
daar wat beter verzorgd willen zien. Een boekje dat we toch
graag willen meegeven (e.v. als afscheidscadeau) aan onze
kinderen, omdat het zeker wil opwekken tot geloof, liefde
voor de schepping en kunst en daardoor opvoedkundige en
karaktervormende waarde heeft. Over prijzen (korting bij
grote aantallen) kan de drukkerij u zeker inlichten (voor het
gemak: tel. 03420-3141).
Eindoordeel: Aanbevolen.

Uitgaven De Banier, Utrecht

Joke redt het wel, door Jenny Slegers-Kwakkel, aant.
bladz. 112, 6e druk, meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
prijs f 4,25.
Inhoud: Joke weet van aanpakken, is wel wat egoïstisch, 't
is ook niet gemakkelijk, als ze thuis een zaak hebben, moeder moet vaak bijspringen en vader is overspannen. Tussen
alles speelt het schoolleven met alle avonturen daarvan een
afwisselende rol. De oplossing wordt een vakantie in Florida,
waar vader en moeder heengaan naar een oom. Dit brengt
Joke tijdelijk bij een oom en tante, die een kruidenierswinkel hebben, waar Joke flink mee helpt. Op 2e Kerstdag
komt de hereniging van het gezinnetje.
Conclusie: Een gezellig, boeiend boekje, opvoedkundig met
godsdienstige strekking. Gebruik van Heere.
Eindoordeel: Aanbevolen.

Prummeltje gaat op reis, door A. Vogelaar, aantal
bladz. 28, le druk, jongens en meisjesboek, leeftijd
6-10 jaar, prijs f 2,50.
Inhoud: Prummeltje gaat een zieke broer opzoeken in de
stad. Hij stapt eerst in een verkeerde trein. Als hij in de
stad is maakt hij vrede onder vechtende meisjes. Hij springt
met hun touwtje. Bij zijn broer heeft hij 'n ernstig gesprek.
Op de terugweg wordt hij bijna door een vallend stuk puin
getroffen. Prummeltje ziet in alles de bewarende hand van
de Heere. Eindelijk komt hij 's avonds bij Trijntje zijn vrouw.
Wat is hij dankbaar en blij.
Conclusie: Ook dit boekje van A. Vogelaar is prachtig. De
eenvoud en het kinderlijke geloof zijn sprekend getekend.
Prummeltje ziet niet alleen Gods hulp, maar hij durft dat
ook aan anderen door te geven en er over te spreken.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Josientje, door L. H. v. d. Ster-Bouwmeester, aantal
bladz. 16, 4e druk, jongens en meisjesboek, leeftijd
5-7 jaar, prijs f 1,30.
Inhoud: Moeder komt vóór Kerstfeest in het ziekenhuis terecht. Josientje heeft Vader uit de kinderbijbel horen lezen
van de Wijzen uit het Oosten. Zij wil ook naar het geboren
Kindeke toe. Daarom gaat ze 's morgens zo vroeg mogelijk
op zoek naar het Kindje Jezus. Zodra Vader merkt, dat
Josientje weg is, probeert hij alles om aan de weet te komen
waar ze is. Intussen is Josientje bij het ziekenhuis terechtgekomen, waar ze binnengelaten wordt. Ze komt nu bij
haar moeder terecht en vader wordt ingelicht.
Conclusie: Een eenvoudig verhaaltje, waar niet zo heel veel
in zit. Hier had wel wat meer van gemaakt kunnen worden,
waardoor het een echt Kerstboekje geworden zou zijn. Als
uitdeelboekje voor de heel kleinen kan het wel gebruikt
warden.
Eindoordeel: Matig aanbevolen.

Prummeltje gaat varen, door A. Vogelaar, aantal
bladz. 30, le druk, jongens en meisjesboek, leeftijd
6-10 jaar, prijs f 2,50.
Inhoud: Prummeltje, de voddenman, gaat voor z'n handel
naar de haven. Onderweg is er een hond te water geraakt.
Prummeltje redt het dier met gevaar voor z'n eigen leven.
Later komt de eigenaar hem bedanken en brengt een jong
hondje mee. Prummeltje brengt dit diertje bij een ziek
meisje dat niet kan lopen en maakt haar daar erg gelukkig
mee.
Conclusie: Pracht boekje. De kinderlijke Godsvrucht van
Prummeltje wordt fijn beschreven. Z'n liefde voor mens en
dier komt prachtig naar voren.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Van de kleine en de grote dingen, door Jac. Overeem,

Het Geuzenjonk van Harderwijk, door S. M. v. d.
Galiën, aantal bladz. 140, le druk, jongensboek, leeftijd 10-15 jaar, prijs f 10,50.
Inhoud: In Harderwijk begint men over te gaan naar de
nieuwe leer, dus af van de roomse kerk. Dit geeft veel
wrijving onder de burgers van de stad. Sommige mensen
maken zich daarbij bijzonder verdienstelijk. Zo ook Goosen
Zegers met zijn vader, is hij de belijdenis van de Bijbel
toegedaan. Hij zet zich in voor verschillende dingen en personen. Soms met veel gevaar voor zichzelf. Tenslotte beleeft
hij de bevrijding van de stad.
Conclusie: Mooi jongensboek, waarin zowel de deugden als
de ondeugden naar voren komen. Hoe jong ook, blijkt
Goosen de waarheid te zijn toegedaan en leeft dit ook uit.
De stijl lijkt soms wat ruw en wijst wel op de spanning in
de strijd. Godsdienstig verantwoord.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

aantal bladz. 104, le druk, leeftijd 10-13 jaar. Uitgave van Uitgeverij De Barneveldse Drukkerij.
Inhoud: Dit boekje is een bundel van verhalen en gedichten,
die in afleveringen geplaatst zijn in „Kind en Evangelie.
Enkele onderwerpen: Bijbelse geschiedenis, natuur, schil-

Leiden belegerd en behouden, door H. ter Merwe,
aantal bladz. 225, le druk, jongensboek, leeftijd 10-15
jaar, prijs f 12,50. Uitgave, De Banier te Utrecht.
Inhoud: Ter Merwe beschrijft op z'n eigen manier een massa

De eerste beginselen, door H. Averesch, aantal bladz.
66, le druk, jongens en meisjesboek, prijs f 4,95,
uitgave: Uitgeverij J. Bout en Zonen te Huizen.
Inhoud: In dit boekje komen voor 442 Bijbelse vragen met
de antwoorden. Dit is een zeer leerzaam boekje, dat zeker
in de smaak zal vallen. Geheel uitgevoerd in de Statenvertaling.
Conclusie: Zeer goed boekje, dat zeker voor gebruik bijzonder geschikt is. Zeer geschikt voor leiders van Zondagsscholen en jeugdclubs..
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
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gebeurtenissen in en om Leiden tijdens de belegering door
de Spanjaarden. Zowel de toestand in de stad als daarbuiten
wordt prachtig getekend. Enerzijds 't volle geloofsvertrouwen dat God uitkomst zal geven niettegenstaande honger
en gebrek. Anderzijds hoe door de Spaansgezinden getracht
werd de stad over te geven. Niettegenstaande de zwaarste
offers hield de vroedschap en 't volk stand tot de redding
kwam.
Conclusie: Voor de oudere jongens een pracht boek, zeer
leerzaam ook om in de historie te duiken naar wat God
voor 't Nederlandse volk heeft gedaan. Geloofsmoed zowel
van belegerden als bevrijders mooi getekend.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
Prummeltje helpt verhuizen, door A. Vogelaar, aantal
bladz. 28, le druk, jongensboek, leeftijd 6-10 jaar,
prijs f 2,50.
Inhoud: Prummeltje, een voddenkoopman, helpt een bejaard echtpaar verhuizen. Hij komt daar bij door 't optreden
van een jonge politie-agent in de cel terecht. Doch wordt
na de oplossing van 't probleem direct vrij gelaten. Hij ontdekt ook enkele jongens die een hond plagen waarvan hij
veel verdriet heeft. Als de jongens later meehelpen met de
verhuizing komt alles goed.
Conclusie: Pracht boekje. Opvoedend goed. Godsdienstig
goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Zingende Adelaar, door S. M. v. Galiën, aantal bladz.
140, le druk, jongensboek, leeftijd 10-15 jaar, prijs
f 8,90.
Inhoud: Mat Tilgman krijgt bij de Apachen de naam van
de zingende Adelaar, z'n vriend heet Rode Antilope. Samen
doorkruisen ze de wildernissen, beleven veel avonturen, zelfs
dikwijls met levensgevaar. De vriendschap met de Apachen
is zo sterk dat als blijkt dat deze door regeringsmaatregelen
verhuizen moeten zij ook mee zullen gaan. De avonturen
van de jongens worden wel erg gewaagd en ongedurfd beschreven.
Conclusie: Dit tweede deel van deze serie handelt hoofdzakelijk over de jongens. Daarom zal er spanning zijn bij 't
lezen, al zijn er veel gewaagde dingen, het komt toch altijd
weer goed. Uit alles blijkt dat Tilgman als een groot raadsman wordt gezien bij de Apachen. In kritieke omstandigheden weten de Tilgman's zich in Gods Hand.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Wagen in de wildernis, door S. M. van Galiën, aantal
bladz. 142, le druk, jongensboek, leeftijd 10-15 jaar,
prijs f 8,90.
Inhoud: Howard Tilgman trekt met een caravaan door Amerika. Hij raakt de groep kwijt en komt bij een Indische
Apachenstam terecht. Hier sluit hij vriendschap. Zijn zoon
Mat vindt er een vriend. Hij bouwt een blokhut die later
blijkt vlak bij een goudmijn te staan. Als hij naar Las
Vegas gaat en daar met goudstof betaalt volgt men hem
doch hij is ze te vlug af. Mat met z'n vriend spelen in deze
avonturen een voorname rol.
Conclusie: Prachtig boek, de jongens zullen er van smullen.
De avonturen zijn verantwoord geschreven. De fam. Tilgman
leeft de indianen voor als christen, te pas geven ze ook de
boodschap door. Het opperhoofd gaat begrijpen dat de witte
mensen bij een hogere macht leven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Speurders van de vlakte (3), door S. M. van Galiën,
aantal bladz. 139, jongensboek, leeftijd 10-15 jaar,
prijs 8,90.
Inhoud: De twee vrienden, Mat Tilgman en z'n vriend Rode
Antiloop gaan dagen samen de wildernis in op speurtochten. Ze onthullen daar allerlei dingen o.a. van goudzoekers
en veedieven. Ze komen dikwijls in moeilijkheden waaruit
ze soms wonderlijk worden gered. De vrouw van de vriendin
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blijft hier op
Een bewijs in dit boek dat de huidskleur
geen rol speelt.
Conclusie: Evenals deel 1 en 2 een goed boek vol spannende
avonturen. Wel krijgt men de indruk dat de jongens soms
wel eens heel veel wagen doch door hun vlugheid ontspringen ze telkens de gevaren. Ook dit deel zal door de jongens
verslonden worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Waldenzen strijd, door H. ter Merwe, aantal bladz.
162, le druk, jongensboek, leeftijd 10-15 jaar, prijs
f 9,75.
Inhoud: Dit boekje bestaat uit 2 delen. Het eerste gedeelte
beschrijft de vlucht van de Waldenzen uit hun land, omdat
het hun onmogelijk is God daar te dienen. Deze vlucht
kost veel slachtoffers en gaat met veel gebrek gepaard. De
terugkeer, eerst door een leger dat veel tegenstand en veel
ontberen moest, daarna volgen de gezinnen.
Conclusie: Dit boek beschrijft de geloofsmoed der Waldenzen. Het beschrijft hun onwankelbaar geloof in God.
Het beschrijft Gods wonderen onder zijn volk in die dagen.
Een boek van leed en ellende, maar ook van wonderbare
redding.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
Het geheim van de Spookrotsen, door S. M. v. Galiën,
aantal bladz. 147, jongensboek, leeftijd 10-15 jaar,
prijs f 8,90.
Inhoud: Mat Tilgman gaat met Rode Antiloop naar Santa Fé
om levensmiddelen te halen voor hun ouders. Ze gaan door
de spookrotsen en maken allerlei dingen mee. Ook in Santa
Fé beleven ze wonderlijke dingen. Ze ontmaskeren veedieven
en redden een meisje uit handen van rovers. Met doodsgevaar hebben ze veel problemen opgelost, maar konden toch
veilig thuiskomen.
Conclusie: Ook dit boek is een pracht verhaal uit de wildernis. Wel lijkt het er wat op dat de jongens alles kunnen en
dat het altijd lukt. Een en ander lijkt wel eens te mooi. Toch
zit er spanning en durf in. De jongens avontuurlijke geest
spreekt duidelijke taal. Zo nu en dan leest men ook dat ze
hun hulp van boven verwachten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Uitgaven Callenbach, Nijkerk
Andis, het reekalfje, door Berend Jager, aantal bladz.
52, 3e druk, jongens en meisjesboek, leeftijd 6-10 jr,
prijs f 2,85.
Inhoud: Spelenderwijs maken de jongens in het bos een
valkuil. Inderdaad komt er een reekalfje in. Ze nemen het
mee naar huis en verzorgen het daar. Vader van één der
jongens is boswachter. Hij elert hen iets van het leven van
de reeën en het gelukt weer het kalfje bij de andere dieren
te krijgen.
Conclusie: Wel een mooi boekje met veel liefde voor de
natuur, echter zonder christelijke strekking.
Eindoordeel: Matig aanbevolen.
Doortje en de orgelman, door W. P. Balkenende, aant.
bladz. 29, le druk, meisjesboek, leeftijd 6-10 jaar,
prijs f 2,10.
Inhoud: Doortje is, als dochtertje van een rijke boer, erg
verwend. Ze plaagt steeds de orgelman, gooit naar instrument en paard met stenen. In het ziekenhuis komt ze tot
andere gedachten en ontmoet daar weer de orgelman.
Conclusie: Een goed boekje met goede geestelijke strekking.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
Gerdientje, door W. G. v. d. Hulst, aantal bladz. 180,
15e druk, jongens en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar,
prijs f 5,25.
Inhoud: Gerdientje Koenders speelt ergens overal mee in dit

verhaal over een arme bode en een rijke boer. De bode,
Koenders, is arbeider geweest, nu heeft hij een bodedienst.
maar wordt dwarsgezeten door de rijke boer. Koenders had
bijna een grote misdaad begaan, maar door andere oorzaken
treft een ongeluk de sarrende jongens van de boer. Alles
krijgt een wending, waarin de dokter een belangrijke rol

speelt. Koenders kan zijn huisje houden en dat huisje heet
voortaan „Gerdientje".
Conclusie: Kortom een pracht boek, beantwoordend aan alle
eisen, die worden gesteld aan onze boekjes.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

Bondsuitgaven
Roosters:
A 8-12 j., B 6-8 j., C 4-6 j. voor '75 f 0,80
Klasseboekjes, per stuk
035
per 10 ex.
f 0 30
Convocatiekaarten, per 100 ex
f 6Leerlingkaarten A en B, per 100 ex.. .
f 6,Gezinskaarten, per 100 ex.
6 Albums voor het inplakken van plaatjes . . f 0,35
Ons Schatboekje, met verschillende bijzonderheden uit de Heilige Schrift, enz. ten dienste van catechisaties en scholen . . . . f 0,40
Kerstzakken
f 0 05
Paasdeclamatoria:
Hij is dood geweest, maar leeft . . . . f 0,20
De Heer is waarlijk opgestaan . . . . f 0,20
Beloften aang. de Messias I en II, 100 ex. . f 2,50
f 2 50
De lijdende Borg, 100 ex.
Hersengymnastiek, door M. Noteboom . . . f 3,75
Nieuwe Hersengymnastiek, door M. Noteboom f 3,75
Diploma's
Diploma A, klein formaat. Timothes door
zijn moeder onderwezen, per stuk . . . f 0,40
Diploma B, modern diploma in fraaie kleuf 0 40
ren gedrukt op stevig papier
Diploma 2, moderne en smaakvolle kleuren. Druk in goud (veel gevraagd) p. stuk f 0,80
Per 25 ex. f 0,55; per 50 ex. . . . . . j' 0,49
Diploma 3, kleurrijk met gouddruk . . . f 0,80
f 0 49
Per 25 ex. f 0,55; per 50 ex.
Diploma 4, links het kruis, rechts het
anker, onderaan een opengeslagen Bijbel
met een duif als symbool van de Geest . f 0,65
f 0 41
Per 25 ex. f 0,45; per 50 ex.
Diploma 5, rustig en stemmig. Betekenis
f 0 70
op de achterzijde
f 0 44
Per 25 ex. f 0,49; per 50 ex.
f 0,70
Diploma 6, herinneringsplaat
f 0 49
Per 25 stuks
Enveloppe voor de verpakking van diploma's f 0,20
Zangboekje met muziek
f 2 50
Zangboekje
f 1 Opdrachtblaadjes A, B, E, F, per 100 ex. . . f 3,15
ƒ 1 58
Per 50 ex.
Kerstliederen in 5 verschillende bundeltjes elk
met 10 kerstliederen
f 0 11
Kerstlabel, per pakje f 3,-; per 3 ex. .
f 2,40
Kerstdeclamatoria:
f 0 10
Jezus' komst
f 0 20
Jezus de Verlosser
f 0 20
Een Kind is ons geboren
f 0 20
De komst van de Zaligmaker
f 0 20
Jezus' geboorte
De Zaligmaker geboren
f 0,20
De geboren Koning
f 0 20
f 0 20
In Bethlehems stal
Wat heil, een Kind is ons geboren .
f 0,20
f 0 20
Christus beloofd en gekomen
Kerstfeest, een strooiboekje met kerstverhalen
ƒ1 en bijbelse puzzels 8-12 jaar

En nu... de vertelling, door J. W. Ooms,
een handleiding over de vertelkunst met
tal van praktische vragen
f 3
Kerstverhalen:
Met Kerstfeest thuis
f 0 20
Wil tegen wil
f 0 20
Kerstfeest van Jan Wijnbergen
f 0 20
Vrucht van Kerstfeest
f 0 50
God zorgt
f 0,50
Nog vóór Kerstfeest gered
f 0 50
Met Kerstfeest in het ziekenhuis .
f 0,50
Beloningsmateriaal:
Serie 1
Bloemen en vruchten uit de Bijbel
f 1,60
36 plaatjes per pakje
Per 10 pakjes
f 1,45
Serie 310b Bladwijzers per pakje
ƒ15,per stuk
ƒ 0 15
Serie 3
Bloemenkaartjes in pastelkleuren.
f 1,20
75 kaartjes per pakje
Per 10 pakjes
f 1 05
Serie 4
Leven in Palestina. 36 kaarten p. p. f 1,80
Per 10 pakjes
f 1 65
Serie 5a Bijbelse plaatjes. Zie ook 24 en
25A, 30 plaatjes per pakje . .
f 1,10
Per 10 pakjes
f 0,95
Serie 10 Dieren uit de Bijbel, per pakje
f 1,35
Per 10 pakjes
f 1 20
Serie 15 Bijbelse bouwplaten
Formaat 31x44. Stevig karton met kleurendruk. Leerzaam en aantrekkelijk.
A Synagoge te Kapernam
B Een Oosters huis
C De Tabernakel
D Huis met binnenplaats
E Stadspoort met torens
G Olijvenpers
H Palestijnse molen met oliepers
J Tent van de aartsvaders
K Egyptische tempel
L Romeinse tempel, per stuk .
f 1,15
per 10 ex. f 0,72; per 50 ex. .
0,57
per 100 ex.
0 55
F De Tempel van Salomo, per stuk
3,per 5 ex. J. 2,50; per 10 ex.. . . f 2,25
Serie 16 Bijbelse wandplaten, form. 32x50
cm. 8 versch. soorten, per stuk .
0,85
0,43
per 10 ex. f 0,50; per 25 ex.. .
per 100 ex. f 0,40; per 250 ex. .
0,37
Serie 18 Geïllustreerde Psalmregels,
0,95
per pakje f 1,10; per 10 pakjes .
Serie 24a Bijbelse plaatjes, 30 pl. p. pakje f 1,10
0,95
Per 10 pakjes . . .....
1,10
Serie 25a Bijbelse plaatjes, 30 pl. p. pakje
Per 10 pakjes ..... . . f 0,95
Serie 28 Bloemenfleur. 18 kaartjes p. pakje f 0,95
0,60
per 5 ex. f 0,65; per 10 pakjes
Serie 29 Gekleurde Bijbelse plaatjes,
30 plaatjes per pakje
f 1,10
per 10 pakjes f 0,90; per 50 ex f 0,85
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Van de leestafel
De wegloper (pocket), door H. te Merwe; aantal blz.
144; le druk; prijs in slappe omslag f 2,60; jongensboek, 10 jaar en ouder. Uitgever: De Banier, Utrecht.
Inhoud: Jeroen Duyn heeft geen ouders meer. Hij is ondergebracht in een gezin van de tonnegieter, die hem als kind
aan wil nemen. Jeroen heeft 't niet naar z'n zin bij zijn pleegmoeder kan hij 't wel vinden, met de vader niet. Hij loopt
weg, komt in aanraking met een kwakzalver. Als deze gewond raakt komt Jeroen in goede handen van een schipper.
Deze met z'n knecht bewerken Jeroen om schuld te gaan belijden.
Conclusie: Een mooi boekje voor de jongens; goede christelijke strekking; leerzaam om vooral onverwachts maar toe te
tasten.
Eindoordel: warm aanbevolen.
De Bond van Zonnegloren (pocket), door T. Mateboer;
aantal blz. 127; prijs in slappe omslag f 2,60; jongensen meisjesboek, leeftijd 12 jaar en ouder. Uitgever:
De Banier, Utrecht.
Inhoud: In dit boekje worden de belevenissen van een antihappie-club beschreven. De jongens en meisjes doen veel
goede dingen. Toch krijg je wel het idee met een detective
te maken te hebben. Alles gaat wel erg vlot en wonderlijk.
De meisjes en jongens zullen zeker van de avonturen genieten.
Conclusie: Avontuurlijk beschreven, soms wel wat erg. Ook
is in dit boekje wel een goed christelijke sfeer, voor de jeugd
boven de 12 jaar is er veel uit te leren. 't Doet echter wel wat
wonderlijk aan.
Eindoordeel: aanbevolen.
Jan Wietze en zijn nieuwe meester, door H. v. Erfcel.
aantal blz. 52; le druk; prijs f 2,90; jongensboek,
leeftijd 6-10 jaar. Uitgave: De Banier, Utrecht.
Inhoud: Jan Wietze gaat naar een hoge klas en krijgt nu een
meester. Hij en z'n vrienden zijn erg nieuwsgierig hoe hij zijn
zal. 't Valt alles mee. Als meester ziek wordt brengen Jan
Wietze en zijn vriendje hem fruit. Later komt meester op
bezoek als Jan Wietze jarig is.
Conclusie: Leuk jongensboekje, eenvoudig verteld. De loop
van een chr. gezin wordt steeds genoemd (bidden en Bijbel
lezen). Geen opgesmukt, maar een heel eenvoudig verhaal;
er zou wat meer spanning in hebben kunnen zitten, toch:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Jongens onder elkander, door H. te Merwe; aantal blz.
95; le druk; prijs f 6,75 gebonden; jongensboek, 8-12
jaar. Uitgave: De Banier, Utrecht.
Inhoud: Jan Willem verhuist van Otterlo naar Hoek van Holland. Hij krijgt daar vrienden, waarvan een niet eerlijk blijkt
te zijn. Tot twee maal toe bekent hij wat hij heeft gedaan.
De vrienden willen hem wel vergeven. Ook als blijkt dat
Sikko de portemonnee niet verloor, maar door Karel werd
gestolen.
Conclusie: Dit boekje zal met spanning gelezen worden. Wel
komt Karel bij z'n tot twee maal toe oneerlijk zijn er erg gemakkelijk af. Tegenover zijn moeder belijdt hij schuld, doch
tegenover zijn vrienden staat niets beschreven. Dit had beter
uit moeten komen.
Eindoordeel: aanbevolen.
De molen van Moerland, door Pleun R. Troost; aantal
blz. 155; le druk; prijs f 7,90 gebonden; jongensboek,
boven 12 jaar. Uitgave: De Banier, Utrecht.
Inhoud: Enkele gezinnen worden beschreven tijdens hun belevenissen in de oorlog 1940-1945 in Moerland. Hierbij
wordt ook iemand betrokken uit Drongelen. Veel belevenissen die de ouderen kennen worden genoemd. Daarom zal dit
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boek door hen graag gelezen worden. Voor de Z.S.jeugd is
het te oud geschreven.
Conclusie: Dit boek ademt een christelijke sfeer. De diepe
afhankelijkheid van God komt telkens naar voren. Men leest
over twijfel en Godsvertrouwen. Zonder persoonlijke verliezen
eindigt voor de families de oorlog.
Eindoordeel: Voor de Zondagsscholen kunnen we dit boek
niet aanbevelen, wel voor ouderen.
Een Jodenfamilie in oorlogstijd, door L. Janse; aantal
blz. 133; I e druk; prijs f 7,95 gebonden; jongensboek,
leeftijd 10-16 jaar. Uitgave: De Banier, Utrecht.
Inhoud: Een jodenfamilie is ondergedoken, doch moet telkens
verhuizen. Na wegvoering naar Westerbork komen moeder
en zoon toch weer in hun oude dorp terug. Daar worden ze
door veel mensen geholpen, doch ook een verrader loert op
hen. Bij de bevrijding komen ze toch ongeschonden voor de
dag.
Conclusie: Goed verhaal, al is op de stijl wel wat aan te merken. Telkens blijkt dat rekening wordt gehouden met Gods
bestuur ook in oorlogstijd. Toch kunnen de Joden Christus
niet aanvaarden als hun Verlosser.
Eindoordeel: aanbevolen.
Ria in perikelen (pocket), door H. te Merwe; aantal
blz. 169; le druk; prijs gebonden f 8,75; meisjesboek,
14 jaar en ouder. Uitgever: De Banier, Utrecht.
Inhoud: Ria verliest jong haar moeder. Haar zuster gaat van
school en doet de huishouding. Als de zuster trouwt komt er
een huishoudster. Tegen deze heeft Ria antipathie. Ria doet
eindexamen en komt daarna op kantoor. Er komen twee jongens in haar leven. Een oude schoolvriend en een jongen van
het kantoor. Op een gegeven moment is ze beiden kwijt. Ze
besluit dan van kantoor weg te gaan omdat de huishoudster
ontslag heeft genomen.
Conclusie: Leuk meisjesboek, ze zullen er van smullen. Goed
en eerlijk beschreven. Goede godsdienstige strekking, maar
te oud voor onze Z.S.kinderen.
Eindoordeel: Dit boekje, evenals het 2e deel, warm aanbevolen voor de leeftijd boven 14 jaar, maar niet voor Z.S.kinderen.
Ria kiest, door H. te Merwe; aantal blz. 139; le druk;
prijs gebonden f 8,75; meisjesboek boven 14 jaar. Uitgever: De Banier, Utrecht.
Inhoud: Ria krijgt kennis aan een leuke jongeman. Ze houdt
van hem en hij van haar. Na enige tijd blijkt dat hij niet gelooft. Wel wil hij beginnen met mee naar de kerk te gaan,
maar 't echte wordt het niet. Na lang wikken en wegen besluit Ria met hem te breken. 't Heeft haar veel strijd gekost,
doch innerlijk is ze tevreden.
Conclusie: Prachtboek voor jonge meisjes van 14 jaar en
ouder. Zeer leerzaam, met een goede godsdienstige strekking.
Eindoordeel: Dit boek kan warm aanbevolen worden voor
jongelui, doch niet voor de Z.S.-kinderen, hiervoor is de jeugd
nog niet rijp.
In het land van de Bijbel, door J. Snoek; aantal blz.
213; 12e druk; prijs gebonden f 9,90; jongens- en meisjesboek, boven 10 jaar. Uitgever: Voorhoeve, Den Haag.
Inhoud: Prachtige beschrijving over het leven en het land
van de Bijbel. De schrijver tekent de situatie van vroeger en
heden. De invloed van de cultuur blijkt uit alles. Op het
gebied van landbouw en veeteelt wordt veel verteld. Fantasie vindt men in dit boek niet. 't Is alles zoals 't nu is, zeer
juist getekend.
Conclusie: Voor oud en jong bijzonder geschikt, ook wat
godsdienstige strekking betreft. Ieder die Israël bezoekt of
bezocht heeft moet dit boek lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

