
prachtige platen erin. Dat boeje kunt u voor uzelf 
gebruiken, maar ook als leesboekje voor de kinde-
ren, omdat de prijs erg laag is. Het Bondsbureau 
kan wel meer inlichtingen geven. 

De vertelling 
A. De eerste belofte: de „moeder"-belofte. 

Een schildering van het schone en heerlijke van 
het Paradijs met Adam en Eva. Daar was nog geen 
Verlosser nodig. Nóg niet. Door de eigen schuld 
van de mensen is dat veranderd: de zondeval. Het 
leven in het Paradijs is nu onmogelijk gemaakt 
en de mens zal de dood moeten sterven. Dan komt 
God om te beloven: „lk zal vijandschap zetten..." 
(Gen. 3 : 15) 

B. De belofte aan de aartsvaders. 
Steeds meer mensen op de aarde, maar ook 
een steeds meer afwijken van de Heere. Dan komt 
de zondvloed, maar ook de ark (deze wijst ook 
heen naar de komende Verlosser). Na de zond-
vloed neemt het aantal mensen weer toe. Ook de 
zonde neemt toe, maar God zal Zijn belofte waar 
maken. Abraham en zijn huis worden afgezonderd 
en naar een land geleid dat de Heere hem wijst. 
„Ik zal u tot een groot volk maken... en in u zul-
len alle geslachten des aardrijks gezegend wor-
den". 
De tijd van het volk in Egypte volgt, maar door 
Mozes wordt het volk uit het diensthuis uitgeleid 
naar het beloofde land; zo zal de komende Ver-
losser Zijn volk leiden naar het Beloofde Land. 

C. Herhaling van de belofte in de ceremoniële wet. 
Hoewel het volk telkens de Heere verlaat, blijft 
de Heere trouw aan wat Hij beloofd heeft. Hij 
blijft het volk eraan herinneren, bijv. door het 
offeren. Het offerdier neemt de plaats van de 
mens in en moet sterven voor die mens, die 
daardoor mag blijven leven. Zo zal de Verlosser 
de plaats van de zondaar innemen. (Beschrijf zo'n 
offer eens, alsof u hetzelf meemaakte; dit hoeft 
echt niet „saai" te zijn). 

D. De belofte bij de profeten. 
Ook de koningen zijn een afschaduwing van de 
„Koning der Joden" die zal komen. Hun ambt 
wijst op het koninklijk ambt van de Heere Jezus. 
Ook de profeten, die de verborgen raad en wil 
van God bekend maken, wijzen heen naar de grote 
Profeet. Hij zal de mensen bekend maken met de 
verborgen raad en wil van God met betrekking 
tot onze verlossing. 
Vele profeten hebben niet alleen al in hun ambt, 
maar ook in hun woorden gewezen op de Komst 
van de Messias: 
Voorbeelden: 
Jesaja: 	„Er zal een rijsje voortkomen..." 

Jes. 11 : 1; 
„Want een Kind is ons geboren..." 

Jes. 9 : 5; 
Micha: 	„En gij, Bethlehem Efrata..." 

Micha 5 :1 

Zacharias: „...zie, uw Koning zal tot u komen..." 
Zach. 9 : 9 

De kern van deze vertelling 
Wat de Heere belooft, zal ook gebeuren. 
Hij belooft ons dat wij verlost worden door de Mes-
sias, de Verlosser, en dat wij niet de eeuwige dood 
hoeven te sterven, indien we ons tot Hem bekeren. 
Ook die belofte zal de Heere waar maken. 
PSALM: 111 : 5, 't Is trouw, al wat Hij ooit beval, 
L. 	 A. D. 

Boekbeoordeling 1975 
Het boek is nog lang niet van het toneel verdwe-

nen. Het lijkt er wel eens op, dat men zo goed als 
niet meer toe kan komen aan het lezen van een boek. 
Men zit avond aan avond gekluisterd aan de beeld-
buis. De televisie krijgt heel veel aandacht ook van 
jonge mensen, van de kinderen. Toch blijft men ook 
vragen naar een boek. Gelukkig wel. Voor het onder-
richt, voor het overdragen van allerlei geestelijke 
waarden, voor een goed in je opnemen van wat een 
ander je wil overdragen, blijkt dit toch wel een bij-
zonder goed middel te zijn, of medium zoals het 
vandaag meestal uitgedrukt wordt. Wat je door beel-
den voorgesteld wordt, gaat vluchtiger aan je voorbij, 
mist de mogelijkheid om er werkelijk goed bij stil te 
staan, om het nog eens over te lezen. En de karakters 
van de personen, die in het boek een belangrijke rol 
vervullen, kunnen beter uitgebeeld worden door een 
beschrijving. Ik dacht dat het ook van groot belang 
blijft om onze kinderen op te wekken om zich in 
goed lezen te oefenen. Hen aan te moedigen om zich 
in een boek te verdiepen. En vooral ook hen te helpen 
om het lezen van een boek te leren. Want goed lezen 
is een hele kunst. 

* * 

Vanzelf komt dan aan de orde, wat voor boek we 
onze kinderen aan zullen bevelen. Niet elk boek is 
geschikt. We gebruiken vaak de uitdrukking een goed 
boek. Dan zijn we aan een gevoelig punt toe ge-
komen. In de beoordeling van wat goed is gaan de 
wegen nog al behoorlijk uiteen. Maatstaven worden 
hierbij gebruikt, die verband houden met onze gees-
telijke instelling. Voor heel ons leven gelden bepaalde 
criteria in ons doen en laten. Over dit punt is nog 
al wat te doen vandaag de dag. Van normen willen 
velen heel niet meer weten. Men wil ongeremd leven, 
zich uitleven naar eigen zin en lust. Daarom vindt 
men het ook niet belangrijk op wat voor manier een 
bepaald verhaal geschreven wordt. Hier kunnen we 
echter gans niet mee meegaan. Daarom blijven we bij 
de beoordeling van een boek het woord christelijk 
gebruiken. Zeker wanneer het gaat over boekjes, die 
meegegeven worden bij gelegenheid van de viering 
van het Kerstfeest, de herdenking van de geboorte 
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van de Heere Jezus, welke in Christus de Heere, de 
Gezalfde met de Heilige Geest. 

In de Kerstboekjes, die we uitdelen, komen we 
graag iets van deze Christus tegen. Dit bedoelen we 
met een christelijk boekje. We verwachten geen 
preekjes. Zelfs een prekerige toon spreekt ons niet 
aan in deze boekjes, hoe vroom het de een en ander 
misschien wel in de oren klinkt. We willen verhalen 
voor de kinderen, die zij graag lezen. Verhalen die 
onze jongens en meisjes boeien. Maar wel verhalen, 
waarin we iets vinden van de Heiland, waardoor zo'n 
boekje een passende strekking ontvangt. Aan zulke 
boekjes is groot gebrek. Jammer dat er zo weinig 
verschijnen, die we van harte kunnen aanbevelen en 
volkomen in deze lijn liggen. Het zal wel niet tot de 
gemakkelijkste opdrachten behoren om dergelijke 
boekjes te schrijven. De verhalen dienen helemaal 
in te passen in het jonge leven. Het moet voor de 
kinderen verstaanbaar zijn. Oude-mensen-taal dient 
in alle opzichten vermeden te worden. Voor bekende 
godsdienstige uitdrukkingen dienen we op te passen, 
want kinderen kunnen deze geen plaats geven in hun 
gedachtenwereldje. Kinderlijke taal is in dit verband 
een eerste vereiste. Laat men de kinderen, die be-
schreven worden, niet vromer voorstellen dan ze in 
de werkelijkheid zijn. Ook niet slechter dan normaal 
is. Gewone kinderen, jongens en meisjes die aan 
menselijke maatstaf gemeten zich gewoon opstellen, 
zijn al zondig genoeg. Laat men de waarde van de 
Heere Jezus uitbeelden in zulke levens, opdat zij er 
iets van mee kunnen nemen. Niet minder zullen we er 
op letten, dat alles zich niet zo oppervlakkig afspeelt 
wat het godsdienstig element betreft. Gelovig wor-
den, als een christen leven, kan ook zo gemakkelijk 
als iets vanzelfsprekends beschreven worden. Dit is 
ook beslist niet in overeenstemming met wat de 
Bijbel ons leert. En ook dit is voor ons niet acceptabel 
in een Kerstboekje. Trouwens in niet één boekje. Het 
lijkt mij nuttig en noodzakelijk om op dit alles ook in 
dit artikeltje, dat als begeleiding meegegeven wordt 
bij onze boekbeoordeling, naar voren te brengen. 

Graag wil ik tenslotte de uitgevers hartelijk dank 
zeggen voor hun medewerking om het ons mogelijk 
te maken deze beoordeling te doen verschijnen. En 
niet minder een woord van bijzondere dank aan allen, 
die mee hebben willen werken aan het recenseren 
van de Kerstboekjes. We hebben ons zo weer ten 
dienste willen stellen van het werk van de Zondags-
scholen. Moge de zegen des Heeren hierop rusten. Op 
alle werk, dat we met de Bijbel onder de kinderen 
doen. En moge er iets meegaan van hetgeen ze lezen 
in de boekjes, die hun op het Kerstfeest gegeven wor-
den, dat van nut kan zijn voor hun verdere leven. Het 
gaat ons in al deze arbeid er om, kinderen in aan-
raking te brengen met wat ons in de Bijbel van de 
Heiland, de geboren Zaligmaker verteld wordt. 

Vr. 

Boekbespreking 

UITGAVEN VAN CALLENBACH B.V., NIJKERK 

DE BENGELS IN HET BOS, door W. G. van de Hulst 
Aantal blz. 47; 7e druk; prijs f 2,95; jongens- en meisjes-
boek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Carla en Rie logeren bij grootvader, die boswachter 
is. Ze krijgen wat contact met twee jongens, die op de molen 
wonen. Bijna veroorzaken ze een bosbrand. Ze wagen steeds 
meer. 
Conclusie: Jammer, dat de godsdienstige strekking verwerkt 
is in woorden, die wij liever t.g.o. onzer zondagsschoolkinde-
ren niet gebruiken, we zeggen het graag wat anders. Wel 
leuk verhaal. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

RIK EN MAUD ZIJN VAAK STOUT, door Coby Bos 
Aantal blz. 43; prijs f 3,15; jongens- en meisjesboek, leef-
tijd 5-6 jaar. 
Inhoud: Rik logeert bij Maud, omdat zijn ouders op reis zijn. 
Ze beleven „kinderavonturen". Maar zie eindoordeel. 
Conclusie: Gewoon verhaaltje, maar beslist niet geschikt om 
met Kerst uit te delen. Geeft niets mee aan geestelijke 
strekking. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

PEERKE EN ZIJN KAMERADEN, door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 141; 17e druk; prijs geb. f 5,75; jongensboek, 
leeftijd 8-12 jaar. 

Inhoud: Peerke is een oorlogsinvalide van de eerste wereld-
oorlog. Hij ligt altijd op bed en zijn opa zorgt voor hem. 
Vier jongens varen soms door de stadsgracht om even voor 
het raam te spelen. Peerke vindt dat prachtig. Peerke sterft 
en opa geeft aan elke jongen een herinnering van Peerke. 
Conclusie: Nog steeds een boek dat met spanning gelezen 
wordt. Een fijn boek met goede opvoedkundige strekking. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE, door W. G. van de Hulst 
Aantal blz. 90; 20e druk; prijs geb. f 3,75; meisjesboek, 
6-10 jaar. 
Inhoud: Nu moeder ziek is moet Rozemarijntje bij een oude 
tante logeren. Oom is dokter en tante is erg netjes en deftig. 
Rozemarijntje is een echte robbedoes en ze steelt alle harten, 
behalve van tante. Maar als tante met pijn op bed ligt, wordt 
Rozemarijntje ook haar lieveling. 
Conclusie: Een fijn christelijk meisjesboek. Gebruik van het 
woordje Heer. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VOETSTAPJES IN DE SNEEUW, door W. G. van der Hulst 

Aantal blz. 47; 8e druk; prijs gebonden f 2,95; meisjesboek, 
leeftijd 6-8 jaar. 

Inhoud: Op oudejaarsavond brengt Miep oliebollen naar oma 
en opa. Op de terugweg verdwaalt ze en verzwikt haar voet. 
Vader zoekt haar tevergeefs. De hond Bello vindt haar en 
dwingt opa mee te gaan. Opa draagt Miep dan naar huis. 
Het gebed van Miep in haar angst is verhoord. 
Conclusie: Een wat dramatisch boekje en misschien voor 
sommige kinderen daardoor wat moeilijk te lezen. Gebruik 
van Heer. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
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Hardinxveld-Giessendam (vervolgkursus-B): Hervormd Cen-
trum, Talmastraat 11, op dinsdag 7, 14, 21 en 28 oktober. 

Nieuwerkerk a.d. IJssel (vervolgkursus-B): Kerkelijk Cen-
trum, J. A. Beijerinkstraat 53, op donderdag 30 oktober, 6, 
13 en 27 november. 

Alle kursussen beginnen om 19.30 uur en worden geleid 
door dhr. A. J. Terlouw. Een hele kursus (4 avonden) kost 
f 8,— per persoon. Per afzonderlijk bijgewoonde avond be-
taalt u f 2,50 per persoon. 

Opgave: schriftelijk of telefonisch aan Prov. Centrum HG 
JB, Korte Dijk 12a, Schoonhoven, tel. 01823-3990. 

BOEKBEOORDELING 1974 
In 1974 werden 67 boeken ter beoordeling ontvangen van de 
uitgevers Meinema, Callenbach en De Banier. Hiervan werden 

39 ex. warm aanbevolen 
6 „ niet aanbevolen 

15 „ aanbevolen 
7 „ matig aanbevolen 

Van de boeken welke De Banier uitgaf waren verschillende 
exemplaren welke wel warm aanbevolen konden worden 
voor ouderen (14-20 jaar), doch die niet geschikt waren 
voor kinderen van de Z.S. 

Uitgeverij Callenbach is zeer vlot met z'n zendingen. Van 
Meinema komt alles traag af, zodat 't soms niet mogelijk 
is de recensies voor Kerst in het decembernummer van Onze 
Herv. Z.S. te plaatsen. 
Opgemerkt dient nog te worden dat De Banier de boeken 
in enkelvoud zendt. In overleg met de voorzitter zijn deze 
boeken door mij beoordeeld. 
In de boekjes komt steeds meer het woord Heer in plaats 
van Heere voor, waarop steeds wordt geattendeerd. 
Ook dit jaar weer bleek dat door de Z.S.-besturen veel prijs 
wordt gesteld op de beoordeling. Steeds wordt gevraagd naar 
de recensies. 
De verschillende commissies zijn tamelijk vlot met het in-
zenden, al blijven er enkele wel eens lang uit. 
Jammer is dat van de boekjes welke door verschillenden zijn 
ingezonden weinig is terecht gekomen. Enkele zijn er in be-
handeling bij de uitgever, doch alles duurt geweldig lang. 
Veel wat er was ingezonden was ook voor ons werk niet 
bruikbaar. 
Van harte hopen we dat dit werk doorgang mag vinden, zo-
dat onze jeugd goede lectuur krijgt te lezen. De waarde van 
christelijke boeken is groot. Veel kinderen kunnen er iets in 
vinden voor dit leven, maar bovenal ook wordt dikwijls op 
het werk van God en de Heere Jezus gewezen. 

A. P. Oosthoek. 

Boekbeoordeling 
Uitgaven van C. F. Callenbach, Nijkerk 

SUSANNEKE, door C. J. van Doornink—Lengkeek 
Aantal blz. 24; 2e druk; prijs geb. f 1,75; meisjesboek 5-7 j. 

Inhoud: Susanneke is het dochtertje van de koster. Ze is de 
dag voor Kerst alleen thuis. Moeder ligt met de nieuwe baby 
in het ziekenhuis. Susanneke gaat ter ere van 't Kerstfeest 
de kerk versieren met slingers en lampions. Vader merkt 't 
niet, maar als de eerste kerkgangers komen loopt 't mis. 
Vader verwijdert alles. Susanneke en vader zijn beiden boos. 
Oma maakt alles weer in orde. 
Conclusie: Pracht kinderverhaal. Kinderlijk wil Susanneke 
het Christuskind ontvangen. Mooi verteld. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JOS WIL EEN HOND, door Nella Lázár-Schilthuis 
Aantal blz. 37; prijs geb. f 2,85; jongens- en meisjesboek 
6-8 jaar. 
Inhoud: Jos is een jongetje dat voor zijn zesde verjaardag zo 
graag een hond wil. Naast andere cadeautjes krijgt hij echter 
een poes. Dat valt eerst erg tegen, maar al gauw went hij 
er aan en warden zij goede vriendjes, die van alles meemaken. 
Conclusie: Een neutraal kinderverhaal, zonder enige speci-
fiek christelijke strekking. Er wordt geen enkele hoofdletter 
gebruikt en de zinnen zijn kort en wat stotend. Ook de il-
lustraties zijn zeer matig. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET EZELTJE ZONDER NAAM, door v. d. Berg-Akkerman 
Aantal blz. 36; 2e druk; prijs geb. f 2,85; jongens- en meis-
jesboek 6-8 jaar. 
Inhoud: Een kerstgeschiedenis in het begin. Er was een 
ezeltje bij. Maria krijgt straks ook een eigen ezeltje. Moeder 
vertelt ook nog enkele bijbelse geschiedenissen met ezeltjes. 
Het zijn geen slechte verhaaltjes, maar wij houden ons liever 
aan Lukas 2, waar geen ezeltjes bij te pas komen. De inhoud 
zegt weinig. Godsdienstig oppervlakkig. 
Conclusie: Geen kerstlectuur voor onze Z.S. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

VAN DE BOZE KOSTER,. door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 47; 19e druk; prijs f 2,95; jongens- en meisjes-
boek 5-7 jaar. 
Inhoud: De koster is boos, omdat zijn bril zoekgeraakt is.  

Zijn boosheid wordt erger als hij merkt dat er kinderen en 
zelfs een biggetje de schone kerk ingaan. Het wordt een wil-
de jacht, maar alles loopt goed af, want Janneman vindt de 
bril. 
Conclusie: Een bestseller (19e druk!) Prachtboekje voor de 
kleintjes. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET ZWARTE POESJE, door W. G. v. d. Hulst (sr.) 
Aantal blz. 47; lle druk; prijs f 2,95; meisjesboek 5-8 jaar. 
Inhoud: Santje wil met haar ene been een poesje uit het 
water halen. Schiet uit. Dokter denkt dat ze een poesje juist 
in het water duwt. Later schenkt de dokter haar dat poesje. 
Conclusie: Heel simpel gegeven prachtig verteld. Boeiend 
voor kinderen. Paedagogisch, zielkundig en wat christelijke 
inhoud betreft, goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET HUISJE IN DE SNEEUW, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 48; prijs f 2,95; jongens- en meisjesboek 6-7 j. 
Inhoud: Twee broertjes gaan door de sneeuw heen vader 
koffie brengen. Ze schrikken voor een beest en gaan daarom 
van de goede weg af, met als gevolg dat ze verdwalen. En 
dan is er weer opeens dat griezelige, zwarte beest, dat dan 
een lief, verdwaald hondje blijkt te zijn, dat op de boerderij 
thuis hoort, waar ze het naar toe brengen. Op de slee van 
de boer komen ze thuis bij vader en moeder, die nu in angst 
zitten. 
Conclusie: Een goed kinderverhaal voor onze kleintjes met 
een goede strekking: 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET WEGJE IN HET KOREN, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 47; 17e druk; prijs geb. f 2,95; meisjesboek 6-8 
jaar. 
Inhoud: Toos woont in een grote stad en logeert bij haar 
grootouders. Ze ontmoet Tineke en Pim haar hond. Samen 
gaan ze klaprozen plukken in 't koren, bestemd voor de 
vader van Tineke, die ziek is. Ze worden betrapt en Tineke 
gegrepen en door de boer en politie meegenomen. Toos 
vlucht. Alles komt toch goed. 
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Conclusie: Prachtig spannend kinderboekje. Jammer dat het 
woord „Heer" gebruikt wordt. Toch voor de kleintjes: 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET KERSTFEEST VAN TWEE DOMME KINDERTJES, 
door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 47, lle druk; prijs f 2,95; jongens- en meisjes-
boek 4-7 jaar. 
Inhoud: Een klein meisje, Esmeralda, wonend in een kasteel, 
en een kleine jongen, Kees, wonend in een huisje, zien het 
licht uit hun resp. woning aan voor een ster, voor hen dè 
Ster; 't loopt tegen Kerstmis en gaan nu naar „hun ster", 
om het Kerstkind te zoeken. Ze verdwalen, komen tenslotte 
terecht bij oude mensen. De man gaat zoeken; de vrouw ver-
telt de kinderen heel fijn en toch zeer eenvoudig het Kerst-
verhaal. De ouders vinden hun kinderen en allen vieren 
Kerstfeest op het kasteel. 
Conclusie: De vertelling is héél goed, werd door de kinde-
ren begrepen; 's avonds vragen ze de Heere Jezus om een 
hartje dat veel van Hem houden zou. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

FIK, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 45; 20e druk; prijs geb. f 2,95; jongens en meis-
jesboek 6-8 jaar. 
Inhoud: Jan en zijn hondje Fik zijn trouwe kameraden. Samen 
beleven ze veel avonturen en Fik begrijpt er maar weinig 
van, zéker als Jan ziek is en hij er niet bij mag zijn. 
Conclusie: Een fijn verteld verhaal van een hond en z'n „ge-
dachten"; waarbij ook het gebed en de betekenis ervan aan 
de orde komt. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EN ZO VIERDE TINEKE TOCH KERSTFEEST, 
door Aartje Boon 
Aantal blz. 36; prijs f 3,15; meisjesboek 6-8 jaar. 

Inhoud: Rietje en Tineke zijn dikke vriendinnetjes op de 
kleuterschool. Tineke mag daarom ook komen op de ver-
jaardag van Rietje. Wat een mooie pop heeft Rietje gekregen. 
Tineke wil die ook graag hebben, want deze is veel mooier 
dan haar pop. Ze zal hem stiekum meenemen. Met een leu-
gentje weet ze met de pop het huis uit te komen. Maar on-
derweg loopt ze tegen een fiets op. Helemaal vuil en vies 
wordt ze thuis gebracht. Het hoge woord komt er uit, dat 
ze de pop van Rietje heeft meegenomen. Nu kan ze niet naar 
het Kerstfeest van de kleuterschool. Maar dan komt Rietje 
met haar ouders bij Tineke Kerstfeest vieren. 
Conclusie: Leuk verteld wordt dit verhaaltje, dat de kin-
deren wel graag zullen lezen. Een goede christelijke lijn zit 
er in, zodat het meer geeft dan alleen een gewoon verhaaltje. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

PIM, TINEKE EN HUN HONDJE, door K. Norel 
Aantal blz. 46; 3e druk; prijs geb. f 3,15; jongens- en meis-
jesboek 8-12 jaar. 

Inhoud: Het motorschip Pax slaat om. Pim en z'n zusje zijn 
in de roef. Deze loopt half vol, doch Pim klimt met zijn zusje 
op de tafel. Beiden zijn ze in het donker, doch eindelijk 
vindt men op aanwijzing van Kees de hond de plaats waar 
de kinderen zijn. Door een gat te zagen worden ze gered. 
Pim heeft gebeden, maar is ongeduldig als er direct geen 
redding komt. Eindelijk zijn ze allen behouden aan boord 
van de politieboot. 
Conclusie: Een aardig verteld boekje. Het christelijk aspect 
komt niet sterk naar voren, wel is er blijdschap en dank-
baarheid, doch ik lees niet dat die dank gebracht wordt aan 
de grote Helper in de nood. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DAGOE, DE KLEINE BOSNEGER, door Anne de Vries 
Aantal blz. 76; 9e druk; prijs geb. f 3,50; jongens- en meis-
jesboek 9-12 jaar. 
Inhoud: Dagoe heeft een Indianenkind gered in strijd met  

de heidense adat. Want je mag je hand niet uitstrekken naar 
iets dat vreemd is. Hoe kwam hij daartoe en bleef hij ten-
slotte, ondanks alles, daarbij? Hij had op school gehoord 
van de Heere Jezus en de barmhartige Samaritaan. 
Conclusie: Een spannend zendingsverhaal over de overwin-
ning van het Evangelie op het heidendom. Goede lectuur. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

TUSSEN HET GELE RIET, door W. G. v. d. Hulst jr. 
Aantal blz. 60; 5e druk; prijs f 3,50; jongens- en meisjesboek 
9-12 jaar. 

Inhoud: Kees, de zoon van een sluiswachter, zoekt daags 
voor kerst z'n witte konijn. Hij helpt een woonark door de 
sluis en ziet een ziek meisje er in liggen. Als hij 's middags 
rondzwerft om z'n konijn te vinden, blijkt de ark vast te 
zitten. De eigenaar vraagt hem op z'n dochter te passen en 
gaat de dokter halen. Vader komt mèt dokter en de kunst-
schilder per motorboot. Intussen heeft Kees met de zieke 
Thalia Kerstfeest gevierd. Een half jaar later is Thalia beter 
en komt hem aan de sluis een half afgebrand kaarsje op een 
verdord hulststokje brengen. 
Conclusie: Een heel mooi en leerzaam boekje, met een schat 
van wetenswaardigheden over natuur en kerstgebeuren. 
Boeiend en verantwoord. Goed van stijl en taal. De zoon 
v. d. Hulst spant vader de kroon! 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HARM DE WATERGEUS, door K. Norel 
Aantal blz. 75; 2e druk; prijs geb. f 3,75; jongensboek 8-12 
jaar. 

Inhoud: Harm moet met z'n ouders vluchten van Enkhuizen 
naar Embden voor Alva's troepen. Z'n vader gaat varen op 
een schip van de Watergeuzen. Hij denkt eerst Enkhuizen 
te bevrijden, doch dat wordt anders. Eerst den Briel, toen 
Vlissingen, daarna Enkhuizen, doch niet door de Water-
geuzen. 
Conclusie: Pracht boek, goed van stijl, spannend verteld. 
Geeft een juist beeld van de Watergeuzen, die voor velen 
wel in een ander licht komen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WIESJE EN DE ZWARTE POES, door W. P. Balkenende 
Aantal blz. 61; le druk; prijs f 3,75; meisjesboek 8-10 jaar. 

Inhoud: De f am. v. Herten verhuist van een klein, oud huis 
naar een nieuwe woning. Hun dochtertje Wiesje moet erg 
wennen. Ze is erg gehecht aan oma en poes Polly. Als oma 
en Polly met Kerst logeren loopt Polly weg. Wiesje zoekt 
haar en verdwaalt. Na spannende uren komen kind en poes 
terecht. 
Conclusie: Positief christelijk boekje, mooi en goed verteld 
verhaal. Duidelijk chr. levensstijl in het gezin. 
Eindoordeel: warm anbevolen. 

MARK EN ANNET IN ADDIS-ABEBA, door Corry Blei-Strijbos 
Aantal blz. 63; le druk; prijs f 4,50; jongens- en meisjesboek 
9-12 jaar. 

Inhoud: Mark en Annet wonen met hun ouders op een plan-
tage in het binnenland van Ethiopië. Ze gaan logeren in de 
hoofdstad, bij de familie Verhuist. Ze leren daar heel wat 
van het leven in dit land. Ze bezoeken ook een melaatsen-
kolonie. Een melaats meisje moet geopereerd worden en nu 
willen Mark en Annet daarvoor geld bijeenbrengen. 
Conclusie: Een aardig boek, zonder veel spanning, wel vol-
kenkundig goed. Taal en stijl in orde. Godsdienstig opper-
vlakkig. Aardrijkskundig wel nuttig. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE DUISTERNIS IN, door Anne de Vries 
Aantal blz. 158; 16e druk; prijs geb. f 4,70; jongens- en 
meisjesboek 10 jaar en ouder. 
Inhoud: Jan is met zijn ouders, broer en zusjes nog maar 
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net in het Drentse land gaan wonen, of de oorlog breekt uit. 
Moeder en vader gaan de in Holland achtergebleven kinde-
ren ophalen. Over de eerste dagen van de, tweede wereld-
oorlog gaat dit boek. 
Conclusie: Spannend en juist beschreven. De stijl is ver-
zorgd. Daarom 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE STORM STEEKT OP, door Anne de Vries 
Aantal blz. 154; 14e druk; prijs geb. f 4,70; jongens- en meis-
jesboek 12-14 jaar. 
Inhoud: Een verhaal uit de tijd van de tweede wereldoorlog. 
Verteld wordt van allerlei activiteiten van de fam. de Boer, 
die zeer actief is in het verzet en zo nauw betrokken is bij 
het verbergen van piloten en Joden en onderduikers. 
Conclusie: Graag zullen de ouderen van de jongens en meis-
jes van de Zondagsschool dit boekje lezen. Het feit, dat hier-
van de 14e druk verschenen is, zegt al genoeg. We geven 
het onze kinderen graag in handen, opdat ze ook iets zullen 
weten van wat er aan moeilijkheden en zwarigheden te ver-
werken is geweest en van de grote bereidheid om in dienen-
de liefde zich in te zetten voor de goede zaak. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MIJN VRIEND IN AFRIKA, door Frederick Frank 
Aantal blz. 76; le druk; prijs geb. f 4,75; jongens- en meis-
jesboek 9-11 jaar. 
Inhoud: Bolo, een negerjongetje, heeft een lelijk gezwel aan 
zijn voet. Dr. Albert Schweitzer van Lambarene behandelt 
hein. De behandeling duurt maanden. Bolo mag voor de 
dieren zorgen. Later wil ook hij dokter worden. 
Conclusie: Het boekje geeft wel een goed beeld van het leven 
in een Afrikaanse samenleving, maar de godsdienstige strek-
king is niet positief (b.v. blz. 62: „Als God een donkere huid 
niet mooi gevonden had, denk je dan, dat Hij die geschapen 
had?") 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

„HET GEHEIM VAN DE WILDSTROPER" deel 2: 
HARDE STRIJD OM HET GEHEIM VAN „NATTE DERK", 
door Jo Andriessen 
Aantal blz. 84; le druk; prijs geb. f 4,75; jongensboek 
12-15 jaar. 

Inhoud: In deel I ging het over de oude sluwe stroper „Natte 
Derk". Geen politie kan hem betrappen, dank zij een geheim 
onderaards hol. Vijf jongens lossen in deel II het geheim op. 
De oude Grote Gosse brengt z'n neefje Koert uit A'dam in 
de vakantie. Met de andere vier schaduwen ze Derk, die 
„iets" levert aan een patatbaas in de stad. Geleidelijk ko-
men ze achter het geheim van Derk. Deze laat Grote Gosse 
over een gespannen koperdraad vallen en sleept Koert mee 
in z'n hut. De jongens vinden Gosse, die naar 't ziekenhuis 
moet en ontdekken later ook Koert. Eén der jongens trapte 
Derk een been kapot: die komt in het ziekenhuis naast Gosse 
te liggen. Dan komt de ruzie tussen twee boeren over de op-
rit, waar de jongens ook mee te doen krijgen. Ze vertellen 
hun nasporingen en moeilijkheden eindelijk aan hun ouders. 
Beide oudjes komen in een rusthuis. Grote Gosse heeft een 
goede invloed op Derk. 
Beoordeling: Geen kerstboek, geen christelijke inhoud (be-
halve de laatste blz.!), wel vol spanning en zonderlinge avon-
turen. Jongens smullen er van. Opvoedkundige waarde zit 
er niet veel in. Voor onze Zondagsscholen dus: 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HET TURFSCHIP VAN BREDA, door P. de Zeeuw J.Gzn. 
Aantal blz. 91; 2e druk; prijs f 4,95; jongensboek 10-12 j. 

Inhoud: Breda wordt op de Spanjaarden veroverd, doordat 
een turfschipper onder in zijn schip 72 mannen de vesting 
binnensmokkelt. Jaap Moret, die in het barbierswinkeltje 
van Dirk Kruisemunt bij een vechtpartij met enkele Span-
jolen betrokken is geraakt, ontsnapt evenals de barbier 

telkens ternauwernood aan de dood. Hij speelt als schippers-
knechtje een belangrijke rol bij de inneming van de stad. 
Conclusie: Dit spannende boek roept een stukje vaderland-
se geschiedenis in de herinnering, dat de oudste jongens 
van de Zondagsscholen in één adem zullen uitlezen. De bood-
schap van zonde en genade, zoals die ons tegenklinkt in de 
oude vaderlandse liederen, had sterker vertegenwoordigd 
kunnen zijn. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET RODE LICHTJE, door C. M. van den Berg-Akkerman 
Aantal blz. 64; prijs geb. f 5,25; meisjesboek vanaf 10 jaar. 

Inhoud: Jalouzie is een groot kwaad. Dat ondervond Rieke, 
die jaloers was op haar zus Ellen. Er was een ongeval, een 
weekendvisite en een preek voor nodig om er verandering 
in te brengen! 
Conclusie: Er is sprake van zonde, schuld en vergeving in 
dit boekje, máár bij een heel andere levensstijl dan de onze. 
Daarom... 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

BIEKE'S LEVENSLIED, door P. A. de Rover 
Aantal blz. 93; prijs geb. f 5,25; jongens- en meisjesboek 
9-12 jaar. 

Inhoud: Alles wat een bij beleeft tot op haar laatste levens-
dag. Het lied van de bijen is tot eer van Hem, Die alles ge-
schapen heeft. Wie dit lied hoort gaat ook zingen tot eer 
van zijn Schepper. 
Conclusie: Al meer gerecenseerd. Heel mooi en leerzaam 
met goede godsdienstige toepassing. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 203; 23e druk; prijs geb. f 5,95; jongensboek 
8-12 jaar. 

Inhoud: De 23e druk spreekt voor zichzelf. Vriendentrouw, 
bedrog, armoe, liefde en haat, van alles is er in te vinden. 
Dit boek blijft het doen. De jongens zullen er van smullen. 
Wel jammer dat 't woord „Heer" en niet Heere voorkomt. 
Toch is het boek fijn voor de jeugd en opvoedend, christelijk 
goed verantwoord. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HOUEN JONGENS! STORMRAMP IN ZEELAND, 
door K. Norel 

Aantal blz. 59; 8e druk; prijs geb. f 7,50; jongens- en meis-
jesboek 8-11 jaar. 

Inhoud: Aart de Leeuw van de Eendrachtshoeve logeert van 
zaterdag tot maandag bij zijn vriendje Lijn Cozijnse in Co-
lijnplaat. In die zondagnacht slaat de zee toe: de waters-
noodramp van 1953. We lezen van de inspanning van de 
mensen, die de wankelende steunberen en vloedplanken met 
hun ruggen schragen. We lezen van de ondergang van de 
Eendrachtshoeve. Het grote gezin wordt echter gered, waar-
bij Aart zich dapper gedraagt. Alleen... moeder bezwijkt 
door de geleden ontberingen. Heel erg. Gelukkig wist zij van 
„een andere redding". 
Conclusie: De watersnood van 1953 is voor onze kinderen 
geschiedenis geworden. Geschiedenis, die echter niet vergeten 
mag warden. Wat een ontroerend mooi boekje heeft Norel 
er over geschreven: levensecht, ernstig en getuigend van 
Godsvertrouwen. 
Eindoordeel: zeer warm aanbevolen. 
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Bondsuitgaven 
Roosters: 

A 8-12 j., B 6-8 j., C 4-6 j. voor '75 f 0,80 
Klasseboekjes, per stuk . . . 	 f 0,45 

per 10 ex. 	  f 0,40 
Convocatiekaarten, per 100 ex 	  f 6, 
Leerlingkaarten A en B, per 100 ex. . 	f 6,- 
Gezinskaarten, per 100 ex. 	 f 6  - 
Albums voor het inplakken van plaatjes . . f 0,40 
Ons Schatboekje, met verschillende bijzonder-

heden uit de Heilige Schrift, enz. ten dien- 
ste 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 
De lijdende Borg, 100 ex. 	  f 2,50 
Hersengymnastiek, door M. Noteboom . . 	 f 4,90 
Nieuwe Hersengymnastiek, door M. Noteboom f 4,90 

Diploma's 
Diploma A, klein formaat. Timotheijs door 
zijn moeder onderwezen, per stuk . 	. f 0,40 
Diploma B, modern diploma in fraaie kleu- 
ren gedrukt op stevig papier 	 f 0,40 
Diploma 2, moderne en smaakvolle kleu-
ren. Druk in goud (veel gevraagd) p. stuk f 0,80 
Per 25 ex. f 0,55; per 50 ex. . . . 	. f 0,49 
Diploma 3, kleurrijk met gouddruk . . . f 0,80 
Per 25 ex. f 0,55: per 50 ex. 	 f 0  49 
Diploma 4, links het kruis, rechts het 
anker, onderaan een opengeslagen Bijbel 
met een duif als symbool van de Geest . f 0,65 
Per 25 ex. f 0,45; per 50 ex. 	 f 0  41 
Diploma 5, rustig en stemmig. Betekenis 
op de achterzijde 	

 
f 0,70 

Per 25 ex. f 0,49; per 50 ex. ..  
	

f 0,44 
Diploma 6, herinneringsplaat 

	
f 0  70 

Per 25 stuks 	 f 0  49 

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 

Per 50 ex. 	 f 
 

1  58 
Met Kerstfeest in het ziekenhuis . . . . f 0,50 

Kerstliederen in 5 verschillende bundeltjes elk 
met 10 kerstliederen 	 f  

Kerstlabel, per pakje f 3,30; per 3 ex. 	f 2,65 
l(erstdeclamatoria: 

jezus' komst 
Jezus de Verlosser 
Een Kind is ons geboren 	 f 0  20 
De komst van de Zaligmaker 	 f 0,20 
Jezus' geboorte 	 f 0  20 
De geboren Koning 	 f 0  20 
In Bethlehems stal 	 f 0  20 
Wat heil, een Kind is ons geboren 
Christus beloofd en is gekomen 	f 0,20 

Kerstfeest, een strooiboekje met kerstverhalen 
en bijbelse puzzels 8-12 jaar 	 f 1  - 

En nu... de vertelling, door J. W. Ooms. 
Een handleiding over de vertelkunst met 
tal van praktische vragen . . . . . 

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 

Beloningsmateriaal: 

Serie 1 	Bloemen en vruchten uit de Bijbel 
36 plaatjes per pakje 	 f 1  75 
Per 10 pakjes 	  f 1,60 

Serie 310b Bladwijzers per pakje 
per stuk 

Serie 3 
	

Bloemenkaartjes in pastelkleuren. 
75 kaartjes per pakje 	 f 1  40 
Per 10 pakjes 	 f 1  25 

Serie 4 Leven in Palestina, 36 kaarten p.p f 2,10 
Per 10 pakjes 	 f 1  90 

Serie 5a Bijbelse plaatjes. Zie ook 24 en 
25A, 30 plaatjes per pakje . . 	 f 1,15 
Per 10 pakjes 	  f 1,- 

Serie 10 Dieren uit de Bijbel, per pakje 	 f 1,45 
Per 10 pakjes 	  f 1,30 

Serie 15 

f 0  20 

f15  - 
f 0  15 

Bijbelse bouwplaten 
Formaat 31x44. Stevig karton met kleuren-
druk. Leerzaam en aantrekkelijk. 

A Synagoge te Kapernam 
B Een Oosters huis 
C De Tabernakel 
D Huis met binnenplaats 
E Stadspoort met torens 

F De Tempel van Salomo, per stuk f 3,30 
per 5 ex. f 2,70; per 10 ex. . . . f 2,45 

Serie 16. Bijbelse wandplaten. Form. 32x50 
cm. 8 verschillende soorten, p. stuk f 0,90 
Per 10 ex. f 0,55; per 25 ex. f 0,47 
per 100 ex. f 0,43; per 250 ex. f 0,39 

Serie 18. Geïll. Psalmregels, per pakje . . . f 1,40 
Per 10 stuks . 	...... f 1,25 

Serie 24a. Bijbelse plaatjes, 30 plaatjes p. p. f 1,15 
Per 10 pakjes ...... . . f 1,- 

Serie 25a. Bijbelse plaatjes, 30 plaatjes p. pakje f 1,15 

	

0  11 	 Per 10 pakjes 	  f 1,- 
Serie 29 	Gekleurde Bijbelse plaatjes, 

30 plaatjes per pakje 	 f 1  15 

	

f 0  10 	per 10 pakjes f 0,95; per 50 ex. f 0,90 
Serie 30. Gekleurde Bijbelse plaatjes 

30 plaatjes per pakje 	 f 1  15 
Per 10 ex. f 0,95; per 50 ex. f 0,90 

Serie 31. Gekleurde Bijbelse plaatjes 
30 plaatjes per pakje 	 f 1  15 

	

f 0,20 	Per 10 ex. f 0,95; per 50 ex. f 0,90 

Serie 32. Gekleurde Bijbelse plaatjes 
30 plaatjes per pakje 	 f 1,15 
Per 10 ex. f 0,95; per 50 ex. f 0,90 

Serie 33. Bijbelse kleurplaten, per pakje . . f 2,45 
f 3,_ per 3 stuks f 2,20, per 10 stuks f 2,05 

Bestellingen te zenden aan: HERV. BONDSBUREAU - Glashorst 84 - Scherpenzeel (Gld.) 
TELEFOON 03497-1613 

qiiiAbAlbAlb,~~111.111~~110~1~~1~~1111~1bANNAlb. 
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gramma wordt iets gewijzigd en de voorzitter geeft het woord 
aan de heer Mulder, die vertelt over „Mijn knecht Job". Hij 
heeft enkele vragen opgesteld, met name: 
1. moeten we ook vertellen wat in de hemel over Job gezegd 

wordt? 
2. Wat moeten we wel en wat niet over de redevoeringen van 

Job en zijn vrienden vertellen? 
3. Hoe geven we de betekenis en de strekking van het boek 

Job het beste weer (dus „de toepassing"). 

De vragen warden in de pauze besproken in groepen. Na 
de pauze is er eerst beantwoording van de vragen. Men is het 
er over eens, dat er wel verteld moet warden over wat er in 
de hemel overJob gezegd wordt, maar niet al te zeer uit-
wijden, het begrijpelijk houden, geen bangmakerij. We moe-
ten met betrekking tot de redevoeringen laten uitkomen, dat 
de vrienden Job niet troosten, maar hem op zijn „grote zon-
den" wijzen, gezien zijn zware straffen. De toepassing geven 
we weer door te wijzen naar Christus, als de Verlosser van 
Job en als de Koning van hemel en aarde, van mens, maar 
ook van de satan. De heer Mulder wordt hiervoor dank ge-
zegd. 

Hierna worden de notulen gelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter zegt, met betrekking tot de bestuursverkie-

zing, dat het wenselijk is dat er van elke bij de streek aan-
gesloten zondagsschool een lid in het bestuur is vertegen-
woordigd. Dit is het meest praktische met het oog op be-
stuurlijke en/of huishoudelijke zaken. We kunnen dan de 
streekvergaderingen echt houden voor vertelling en/of refe-
raat of andere zaken. De huishoudelijke zaken kunnen dan in 
een bestuursvergadering warden besproken. Iedereen is het 
daarmee eens. 

De diverse zondagsscholen zullen worden aangeschreven één 
lid in het bestuur aan te wijzen. Onderling kunnen dan de 
verschillende funkties warden verdeeld. 

Vervolgens wordt ingestemd met de contributieverhoging 
van f 0,10 naar f 0,15 per kind. De vergoeding voor predi-
kanten komt de volgende vergadering aan de orde. 

Daar de heer Mulder en mej. Heldoorn aftreden als be-
stuurslid, wordt hun door de voorzitter namens het bestuur 
dankgezegd. 

Tot slot zingen we Psalm 1 : 1 en 4. De heer Mulder eindigt 
met dankgebed. 	 mej. R. M. Heldoorn. 

Boekbespreking 
UITGAVEN VAN UITG. „DE BANIER", UTRECHT 

PAUL EN ZIJN TWEE POESJES, door C. van Rijswijk 
Aantal blz. 49; le druk; prijs niet gebonden f 4,75; jongens-
boek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Paul heeft twee poesjes. Hij wordt ernstig ziek en 
moet naar een ziekenhuis. Intussen lopen de poesjes weg. 
Ze komen bij een vriendje van Paul terecht. Deze houdt de 
poesjes en zwijgt, als uit een advertentie blijkt valt hij door 
de mand, nadat zijn vader hem aan de tand voelt. Als Paul 
thuis komt brengt hij de poesjes terug. 
Conclusie: Aardig verhaal. De ziekte van Paul wordt aan de 
Heere opgedragen. De houding van het vriendje is minder 
fraai. Als hij niet anders kan erkent hij. Over schuldgevoel 
geen sprake. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

WAAR IS NELLEKE?, door A. Vogelaar-van Amersfoort 
Aantal blz. 78; le druk; prijs gebonden f 7,95; meisjesboek, 
leeftijd 7-12 jaar. 
Inhoud: Nelleke is gehandicapt. Ze loopt met een beugel. Op 
school wordt ze veel geplaagd door de jongens. Eindelijk 
weet ze het niet meer. Ze spijbelt van school en valt in een 
hooiberg in slaap, een hond vindt haar. Ze wordt bij de boer 
verzorgd, door haar ouders gehaald en verzorgd. Ook de 
schoolkinderen komen haar verwennen. 
Conclusie: Prachtboekje. De hardheid van de jeugd tegen- 

over het gehandicapte kind is goed getekend. Het daarop 
volgende aanbieden van cadeaus geeft blijk van schuldbesef. 
Goed christelijk boekje. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MARIEKE WIL ER OOK BIJ ZIJN, 
door A. Vogelaar-van Amersfoort 
Aantal blz. 79; le druk; prijs gebonden f 7,95; meisjesboek, 
leeftijd 6-8 jaar. 

Inhoud: De ouders van Marieke gaan verhuizen. Marieke wil 
meehelpen, maar ze wordt met een broertje en een zusje 
bij oma gebracht. Marieke besluit als oma boven rust mee 
te gaan helpen. Ze raakt in de stad hopeloos in de war, wordt 
uit een tram gezet, enz. Eindelijk wordt ze door de politie 
opgespoord. 
Conclusie: Leuk meisjesboek met allerlei avonturen. Goed ge-
schreven, leerzaam en opvoedend. Ook godsdienstig goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EEN DAPPER ANTWERPS MEISJE, door P. de Zeeuw 
Aantal blz. 65; le druk; prijs gebonden f 8,50; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 10-16 jaar. 

Inhoud: Tijdens de geloofsvervolging in Antwerpen komt een 
Antwerps meisje met haar vervolgers in aanraking. Door 
Gods kracht weet ze haar grootste vijand te redden. In alles 
wordt ze door een vriend bijgestaan. Anna zoekt echter haar 
kracht in God. 
Conclusie: Een boekje dat weergeeft hoe moeilijk de eerste 
Protestanten het ook in België hebben gehad. Het is goed 
geschreven. Als er verkeerde dingen dreigen wordt op het 
kwaad gewezen. Godsdienstig goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen, niet voor jonge meisjes of 
jongens, doch voor de rijpere jeugd is het goed. 

DE BEL, door E. Kuyt 
Aantal blz. 68; le druk; prijs gebonden f 8,75; jongensboek, 
leeftijd 8-12 jaar. 
Inhoud: Twee jongens doen in de Kerstvakantie een ontdek-
king. Ze zien een stroper een strik zetten. In dezelfde tijd 
warden op een boerderij kippen gestolen. Na veel naspeurin-
gen blijkt dat de dader iemand is, waarnaar de vader al jaren 
zoekt. Voor z'n overtredingen krijgt hij wel straf, maar komt 
dan bij z'n vader terecht. 
Conclusie: Prachtboek vol spanning voor de jongens. Gods-
dienstig goed. Leerzaam en opvoedend. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

IN BETHLEHEMS STAL, door P. de Zeeuw 
Aantal blz. 105; le druk; prijs gebonden f 9,75; jongens- en 
meisjesboek; het boek bevat 10 Kerstverhalen om door te ver-
tellen of voor te lezen. 

Korte inhoud: 10 Kerstverhalen om voor te lezen. Ze zijn te 
kort om op het Kerstfeest van een Z.S. te vertellen. Mogelijk 
wel geschikt voor bejaardenmiddagen of verenigingsavonden. 
Conclusie: Verschillende verhalen zijn goed geschreven. Strek-
king godsdienstig goed. 
Eindoordeel: voor Z.S. niet aanbevolen. Zie opmerking hier-
boven. 

DE ARMADA VAN KONING PHILIPS, door H. te Merwe 
Aantal blz. 145; le druk; prijs gebonden f 12,50; jongens-
boek, leeftijd 10-12 jaar. 

Inhoud: Een Nederlandse schipper neemt dienst bij de Engelse 
vloot. Deze vaart uit om te vechten tegen de vloot van de 
Spaanse koning Philips. Deze wordt verslagen. Wel warden 
ook door de Engelsen grote verliezen geleden. Als de schipper 
eindelijk aan de kust afmeert gaat hij niet in op een voor-
stel om kapitein op een oorlogsschip te worden. Hij gaat naar 
huis. 
Conclusie: Een oorlogsboek met spanningen, waar de jongens 
van zullen smullen. De zaak waar het om gaat, nl. het Pro-
testantse geloof, komt duidelijk naar voren. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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