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Een kermisreiziger, Van Keil geheeten, is een vroeger ten onrechte ontslagen fabrieksarbeider. Hem
overkomt door stormweer een ongeluk bij het opslaan van zijne tent. Ongeschikt voor zijn beroep,
gaat hij in eene stad wonen, maakt pijpedoppen, enz. Bertus, zijn 13-jarige zoon, drijft daarmede
handel in de omgeving. Op eenen donkeren avond naar de stad terugkeerend, ontdekt hij een snood
plan. Twee booswichten willen eene inbraak met brandstichting plegen. De jongen deelt dit den
bewoners van het huis, waarop zij het gemunt hebben, mede. De boosdoeners worden gevat. Van
Keil komt met den heer van het buiten in aanraking. 't Is zijn vroegere patroon, die hem 12 jaar
geleden heeft ontslagen. Deze ontmoeting voert tot de ontsluiering van het geheim. De
meesterknecht op de fabriek heeft hem belasterd, om eigen diefstal te dekken. Een onderhoud
brengt nu alles aan het licht. Van Keil wordt niet alleen hersteld, maar zelfs aangesteld als
meesterknecht op de fabriek. Een schoon verhaal in schoonen vorm. Geschreven in eenen prettigen
verhaaltrant, spant het de aandacht van het begin tot het einde. Ook het uiterlijk trekt aan en is in
alle opzichten wel verzorgd. De wondere wegen van Gods voorzienigheid aan te wijzen, is des
Schrijvers doel. En dit is bereikt. Van Keil is eerst godsdienstig, zonder innerlijke verandering des
harten. Zijne ware verootmoediging daarna wordt juist geteekend. De bekeering komt hier niet,
gelijk in zoovele boekjes, met eenen tooverslag tot stand, maar met vallen en opstaan, na worsteling
en strijd. Zóó geschiedt het. Een der Commissieleden zegt van dit werkje : "In langen tijd las ik zulk
eene boeiende geschiedenis niet." 't Is voor jongens van ongeveer 12 jaar een uitnemend geschenk.
Wij bevelen het in alle opzichten met nadruk aan. Voor zulk een kostelijk boek verdienen Schrijver en
Uitgever een warm woord van dank.
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