
BOEKBEOORDELING 1961 
Uitgaven van N.V. G. F. Callenbach te Nijkerk 

POESJE, door Hetty J. Drost. 
Aantal blz. 16; prijs in slappe omslag f 0,30; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Dikkie heeft een poesje. Poesje is weg. Als Dikkie 
gaat zoeken, verdwaalt hij in het bos. Na lang zoeken vindt 
zijn vader hem slapende. Ook poesje is terug. 
Strekking: Ongehoorzaamheid kan dikwijls onprettige gevol-
gen hebben. 
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

PAULIENTJE GAAT OP STAP, door Jeanne Marie. 
Aantal blz. 23; le druk; prijs in slappe omslag f 0,35; meis-
jesboek. 
Inhoud: Paulientje gaat stilletjes er op uit naar haar oom. Ze 
is daarvoor neg te klein en verdwaalt. Een agent vindt haar 
en brengt haar naar huis. 
Strekking: Ongehoorzaamheid straft vaak zichzelf. 
Conclusie: Een aardig boekje voor onze kleinsten. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET KLEINE NEGERMEISJE, door Anne de Vries 
Aantal blz. 24; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,35; meis-
jesboek. 
Inhoud: Een negermeisje vindt een jonge papegaai en voor 
haar besef heeft ze die van de Heere Jezus-gekregen. 
Strekking: Het kinderlijk geloof dat op God vertrouwt wordt 
niet beschaamd. 
Conclusie: Pedagogisch wel tamelijk verantwoord. Wat sto-
terig geschreven. Godsdienstige strekking aan bedenkingen 
onderhevig. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

KERSTFEEST VOOR MARIEKE, door Marga Bartels. 
Aantal blz. 29; prijs in slappe omslag f 0,45; meisjesboek. 
Inhoud: Marieke, die een beetje doof is, moet 14 dagen bij 
een paar, tantes logeren, omdat moeder naar zieke oma moet. 
Nu kan ze thuis niet het Kerstfeest van de Zondagsschool 
meemaken. Dat vindt ze erg jammer, omdat ze altijd bij vader 
op het orgel zit. Gelukkig mag ze van de oude organist nu 
ook op het orgel. Zo wordt het Kerstfeest ook voor haar. 
Strekking: Het Kerstfeest is ook een feest voor gebrekkige 
kinderen. 
Conclusie: Wel een goed verhaal voor de kleinere kinderen. 
Het thema is misschien wel wat „afgezaagd-. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

MARJA EN HET BRUINE KIND, door Dolf Kloek. 
Aantal blz. 38; le druk; prijs in slappe omslag f 0,55; meis-
jesboek. 
Inhoud: Jolanda, een negermeisje, komt in Holland op school. 
De jongens ontvangen haar vriendelijk, maar de meisjes pla-
gen haar. Vooral Marja behandelt haar lelijk. Marja krijgt 
een ongeluk, maar door tijdig waarschuwen van Jolanda loopt 
het vrij goed af. Als Marja weer beter is, wordt zij de trouwe 
vriendin van Jolanda. 
Strekking: Hebt uw naaste lief, ook uw naaste van een ander 
ras. 
Conclusie: Een goed geschreven boekje. Het kan er aan mee-
werken om de verhouding tussen kinderen van verschillend 
ras te verbeteren. Geschikt voor meisjes van 6-9 jaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET MOOISTE FEEST, 
door Jeanette van Luipen-Bronwasser. 

Aantal blz. 44; le druk; prijs gecartonneerd f 0,80; jongens-
boek. 
Inhoud: ,Geert en Rob kuren in een kindersanatorium. Rob is 
een erg eenzame jongen. Hij heeft geen moeder meer en zijn 
vader kijkt niet naar hem om. Hij sluit zich van de anderen 

af en in zichzelf op. Door geduld en zelfverloochening weet 
Geert hem in de goede zin van het woord te overwinnen. 
Geert en Rob worden dikke vrienden en vieren met de andere 
jongens op de zaal het feest, dat het „mooiste feest van het 
hele jaar" is, het Kerstfeest. Gebruik van Heer en kerstboom. 
Conclusie: Er zitten goede kwaliteiten in dit jongensboekje. 
Chr. opvoedkundig en karaktervormend. Gaat jammer genoeg 
niet wat dieper. 
Eindoordeel: afgezien van kerstboom, aanbevolen. 

OLIEBOLLEN IN HET VOORJAAR, 
door Martha Marijs-Visser. 

Aantal blz. 43; le druk; prijs gecartonneerd f 0,80; meisjes-
boek. 
Inhoud: Magda en Josje brengen oma en opa oliebollen. Zij 
zijn echter bedwelmd door gasvergiftiging, zodat zij niet open-
doen voor hun kleine gasten. Dank zij het kranig optreden 
van de zusjes worden de heide oudjes gered. 
Strekking: Wie God bewaart, is wel bewaard. Hebt uw 
naasten lief... Gebruik van 1 x Heer, tevens kerstboom. 
Conclusie: Gewoon verhaal. Illustraties matig. Ergens is het 
verhaal ook wat onwaarschijnlijk, b.v. de tocht naar de 
studio. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

ANNEKE EN ROOIE KEES, door K. Norel. 
Aantal blz. 51; le druk; prijs gecartonneerd f 0,90; jongens-
en meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar. 
Inhoud: De overgang van Anneke van het platteland naar de 
stad in een nieuwe woonwijk. 't Valt haar eerst niet mee. In 
„Rooie Kees", die in dezelfde flat woont, vindt ze steun. 
Later verloochent ze haar vriendje als haar klasgenoten hem 
weer bespotten om z'n rode haar. Wat haar niet makkelijk 
zit. Toch laat Kees haar niet in de steek. 
Conclusie: Godsdienstig verantwoord. Goede karakterbeschrij-
ving. Opvoedkundig van betekenis. Zowel goede als boeiende 
jeugdlectuur. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE WEDSTRIJD, door Wim Wijnands. 
»Aantal blz. 52; le druk; prijs gecartonneerd f 0,90; jongens-
boek. 
Inhoud: Op Koninginnedag wordt o.m. een zeepkistenrace ge-
houden, waaraan ook deelnemen Henk, Kees en Jaap. Deze 
vrienden hebben zelf de kist gemaakt. Ze behalen de le prijs, 
maar door een gemene streek van Jaap. Dat zit Henk toch 
verre van lekker. Hij komt tot een eerlijke schuldbelijdenis 
tegenover God en mensen. 
Strekking: Een op een oneerlijke manier verkregen iets kan 
het geweten danig kwellen. Gelukkig wanneer men dan tot 
een eerlijke schuldbelijdenis komt, zoals bij Henk het geval 
was. 
Concusie: Een goed boekje, vlot geschreven. Opvoedkundig. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ANNEMIEKE UIT ,,'T BEUKENOOTJE", 
door Netty van der Meer. 

Aantal blz. 52; 2e druk; prijs gebonden f 0,90; meisjesboek. 
Inhoud: Annemieke logeert bij oma en opa in „'t Beukenoot-
je". Met haar vriendinnetje 'Geeske komt zij in contact met 
Jan, die vanwege zijn zwakke gezondheid verpleegd wordt in 
het boswachtershuis. Annemieke en Geesje brengen Jan en 
het boswachtersgezin in contact met het Evangelie. 
Strekking: Wat je beloofd hebt, moet je doen, ook al vraagt 
dit enige opoffering. 
Conclusie: Een wat alledaags gegeven. Het christelijke ligt er 
wel wat te gemaakt op. De kinderen doen dingen, die niet 
„des kinds" zijn. Wel goede taal en stijl. Geschikt voor meis-
jes van 7-9 jaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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KO-TJE EN HET KERSTFEEST, 
door W. G. v. d. Hulst jr. 

Aantal.  blz. 44; 4e druk; prijs gebonden f 1,—; meisjesboek. 
Inhoud: Morgen zal Ko-tje in een zo goed als nieuw (gekre-
gen) jurkje naar het Kerstfeest gaan. Het hangt buiten het 
raam te drogen. Op onverklaarbare wijze verdwijnt het. Met 
boosheid in 't hartje gaat Ko-tje naar het Kerstfeest. Na de 
vertelling is de boosheid verdwenen: Ko-tje heeft begrepen, 
dat de Here Jezus door de kleren heen ziet. Later komt het 
jurkje terecht. 
Strekking: Niet uiterlijke dingen, maar alleen het geloof maakt 
gelukkig. Kinderen kunnen elkaar onbedoeld veel leed aan-
doen, zelfs bij hun spel. 
Conclusie: „Gewoon" verhaaltje, erg oppervlakkig. Bezwaar 
tegen „De Here Jezus was voor alle mensen geboren" (blz. 
43). 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

HET VERDWAALDE SCHAAP, 
door W. G. v. d. Hulst jr. 

Aantal blz. 44; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,—; jongens-
boek. 
Inhoud: Omdat er zoveel sneeuw gevallen is, moeten Gijs, 
de knecht, en Kees, een zoontje van de boer, de schapen op 
gaan halen. Eén van de schapen verdwaalt, Kees gaat er 
achteraan, struikelt en bezeert zijn been, zodat hij niet meer 
op kan staan. Een kunstschilder vindt hem en brengt hem 
thuis. 
Conclusie: Dit is een mooi geschreven Kerstverhaal voor de 
jongeren. Ze zullen het geboeid lezen. Een goede strekking 
heeft dit boekje: de Heere Jezus is geboren als de goede Her-
der, die het verlorene zoekt. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

FIK, door W. G. v. d. Hult, 
Aantal blz. 45; 16e druk; prijs gebonden f 1,—; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Fik, Jans trouwe vriend, vertelt zijn belevenissen. 
Hij is een sterke, maar beetje domme hond. Als hij doet, wat 
Jan doet, heeft het toch verschillende gevolgen. 'Hij begrijpt 
er niets van, vooral als Jan ziek wordt. 
Strekking: Mensen doen dingen, die je niet begrijpt, maar ze 
blijken achteraf toch goed geweest te zijn. In nood en span-
ning geeft het stille roepen tot de Heere troost en kracht. 
Conclusie: Op fijne wijze wordt ons voor kleine kinderen, 
die pas kunnen lezen, getekend wat er in een trouwe hond 
zou kunnen omgaan, wanneer hij ons bezig ziet. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

VAN DE BOZE KOSTER, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 47; 15e druk; prijs gecartonneerd f 1,—; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Drie domme jongetjes, die met het aardappelpotje 
van de kostersvrouw gaan spelen, het hek van de wei open 
laten staan zodat een biggetje de kerk insnapt, wat nooit 
mag, een koster, zeer boos, die zijn bril kwijt is en de arme 
Miep van de dominee, die zo bang voor biggetjes is. Ten-
slotte allemaal blijde mensen, omdat de avonturen zo vrolijk 
eindigen. 
Strekking: Kindertjes, ook domme kindertjes, moeten in de 
kerk altijd stil en eerbiedig zijn, vooral 's zondags, als de do-
minee vertelt van de Heere Jezus en als hij uit de bijbel leest. 
Conclusie: Een leuk en luchtig niemendalletje met toch een 
ernstige ondertoon, afgestemd op het kinderlijk, veelszins nog 
sluimerend bevattingsvermogen. Misschien volgens sommigen 
minder geschikt voor de Kerstuitdeling, maar toch 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET WEGJE IN HET KOREN, 
door W. G.. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 47; 13e druk; prijs gecartonneerd f 1,—; meisjes-
boek. 
Inhoud: Twee meisjes lopen door het rijpende koren. Ze ver-
trappen het, maar worden gesnapt. Het wordt toch nog feest 
bij de verjaardag van de vader van één der meisjes. 

Strekking: Vraag vergeving als je kwaad gedaan hebt. God 
wil de zonden vergeven. Gebruik van Heer. 
Conclusie: God ziet alles. Hij wil om vergeving gebeden zijn. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

KLEINE ZWERVER, door W. G. v. d. Hulst 
Aantal blz. 47; 2e druk; prijs gebonden f 1,—; jongens- en 
meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: Een hondje vertelt van zijn slecht bestaan bij een 
oude brommerige schipper aan boord; hoe hij ontsnapt en 
terecht komt bij Beppie, die hem Bello noemt. Als later de 
schipper langs komt en hem opeist, koopt Beppies vader de 
hond. 
Strekking: Hoe een hond zich voelt bij verwaarlozing èn lief-
devolle verzorging. 
Conclusie: Een echt kinderlijk dierenverhaal, dat de liefde 
voor de dieren bevordert. Beppie dankt God voor haar 
hondje. Als Kerstboekje zonder betekenis, overigens graag: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET PLEKJE, DAT NIEMAND WIST 
door W. G. v. d. Hulst 

Aantal blz. 61; le druk; prijs gecartonneerd f 1,—; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Tom en Japie hebben samen een plekje ontdekt, waar 
ze fijn kunnen spelen, maar ze mogen daar heel niet komen. 
Ze nemen een bordje weg met „verboden toegang" er op en 
een keteltje. De jongens bewaren zorgvuldig hun geheim, 
maar alles komt terecht en zo wordt het weer goed. 
Conclusie: Van de Hulst vertelt op bijzonder prettige manier 
de belevenissen van Tom en Japie en alles wat dit met zich 
meebrengt op school en buiten de school. De jonge kinderen 
zullen dit verhaal graag lezen. Daarom is het jammer, dat 
we het niet warm kunnen aanbevelen voor onze uitdeling op 
Zondagsschool bij gelegenheid van het Kerstfeest. Hiervoor 
hebben we graag boekjes met een inhoud met een duidelijker 
godsdienstige strekking. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

VAN EEN WITTE ZUSTER EN EEN KLEIN ZWART 
KINDJE, door M. A. M. Renes-Boldingh 

Aantal blz. 61; 4e druk; prijs gebonden f 1,—; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Het verhaal speelt in het oerwoud van Suriname. 
Een bosnegervrouw sterft, nadat ze een kindje ter wereld 
heeft gebracht. De baby wordt door de mannen van het 
dorp als een offer onder de kankantrie (= geestenboom) 
neergelegd. Intussen heeft de vader de witte zendingszuster 
uit een ander dorp opgehaald. Hoewel niemand het haar 
wijzen wil, zoekt en vindt zij het kindje. Geen enkele vrouw 
wil het voeden uit bange vrees voor de geesten. Ook niet in 
het Christendorp van de zuster: zo diep zit de vrees er in. 
Toch weet de zuster met veel inspanning en opoffering onder 
Gods zegén het leven van de baby te redden. 
Conclusie: Prachtig zendingsverhaal, dat ons een goed denk-
beeld geeft van de vrees, waarin het heidendom leeft, van de 
bevrijdende en zegenende kracht van het Evangelie en vooral 
ook van het geloof, dat niet beschaamd wordt. Ondanks mijn 
bezwaar tegen het zinnetje op blz. 38: „Dan (nl. bij de Doop) 
ben je helemaal een kindje van de Heere Jezus". 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ERNI IN DE BERGEN, door Jeanette Schoolland. 
Aantal blz. 61; le druk; prijs gecartonneerd f 1,—; meisjes-
boek. 
Inhoud: Erni, een Zwitsers meisje, mag bij haar grootouders 
gaan logeren op de boerderij in de bergen. Erni krijgt een on-
geluk op een bergpaadje, waarna een onweer losbreekt. Haar 
grootouders worden erg ongerust. Maar alles loopt gelukkig 
goed af. 
Strekking: Opvoedkundige strekking. Erni moet leren na-
denken bij wat ze doet, mag zo maar niet van huis gaan. 
Door van huis te gaan kan ze niet langer op de ganzen pas-
sen, laat ze dus haar werk in de steek, brengt zichzelf inge-
vaar en is ongehoorzaam. Chr. inhoud. Taalkundig geen be-
zwaar. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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DAGOE, DE KLEINE BOSNEGER, door Anne de Vries. 
Aantal blz. 76; 4e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; jongens-
boek. 
Inhoud: Dagoe, een bosnegerjongen, redt uit het water een 
Indianenkind Zijn stam vindt dit dom en verbant hem voor-
lopig. Was zijn vader destijds ook al niet omgekomen bij het 
redden van een blanke dame? Dit vertoornt de geesten. Dagoe 
wordt gedwongen het kind weer in een bootje prijs te geven 
aan het water. Mede door een vertelling op school van de 
barmhartige Samaritaan redt hij toch het kind. De Meester 
ziet hierin Gods vrucht op zijn werk. 
Strekking: Dit boekje bestrijdt het bijgeloof en laat het zin-
loze er van zien. Een werk, in de zending begonnen, draagt 
hier 	vrucht door het 	Woord van 	God in het leven—vdu 	een 	 
bosnegerjongen. 
Conclusie: Een goed verhaal, dat spannend blijft tot 't einde. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

RUTH VAN LAAR, door Heleen van Ramshorst. 
Aantal blz. 76; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; meisjes-
boek. 
Inhoud: Ruth is een joods meisje. Bij pleegouders terecht ge-
komen. Haar eigen ouders zijn in de oorlogstijd omgekomen. 
Een tante en oom van Ruth komen uit Amerika naar ons 
land over. Ruth wordt voor de keuze gesteld: met tante en 
oom mee naar Amerika of blijven bij haar pleegouders. De 
keuze van Ruth is blijven. Hierbij wordt een vergelijking ge-
trokken met Ruth uit de bijbel. 
Strekking: Het boekje getuigt van naastenliefde en opoffering. 
Eén keer wordt het woord Heer gebruikt. 
Conclusie: Een boekje, dat bij de meisjes zeker in de smaak 
zal vallen. 	 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET SPEL GING NIET DOOR, door Jeanne Harie. 
Aantal blz. 60; le druk; prijs gecartonneerd f 1,--; meisjes-
boek. 
Inhoud: Loet en Miep zouden samen als „kerstengeltjes" zin-
gen bij een op te voeren kerstspel van de school. Als ze op 
weg zijn naar de „opvoering" zien ze een man, opa Tie-
mersma, in het kanaal liggen. Loet bedenkt zich geen mo-
ment, doet haar jas en prachtige lange witte jurk uit en 
springt te water. Ze redt opa, maar de Kerstfeestviering loopt 
heel anders dan verwacht werd. 
Strekking: De Here Jezus is immers niet allereerst gekomen 
om de mensen een feest te geven, maar ze te redden en te 
verlossen. 
Geb 	i uik van Heer en 	kerstspel. 	  
Conclusie: Een boekje met spanning, het leest bovendien 
prettig door de goede stijlverzorging. Helaas neemt het kerst-
spel er zo'n ruime plaats in, dat we moeten vragen: Moet zo 
Kerstfeest worden gevierd en spreekt het dan alleen aan? Wij 
menen van niet en daarom: 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

HOUEN JONGENS, door K. Norel. 
Aantal blz. 62; 4e druk; prijs gebonden f 1,—; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Aart logeert een weekeinde bij Lijn. Juist dan heeft 
de februariramp van 1953 plaats. Als het gezin een schuil-
plaats op zolder heeft gevonden, weet Cootje nog een klein 
kind te redden, dat in een stoel voorbij kwam drijven. Als 
hun sterke huis ook een prooi van de golven wordt, helpt 
Aart mee aan de redding. Na de redding sterft moeder, die 
echter gered is door de Heere Jezus. 
Strekking: Gered uit het water is belangrijk, maar gered door 
clHeere Jezus is meer. 
Conclusie: Dit verhaal geeft een duidelijk beeld van hetgeen 
in de ramp van de overstroming in 1953 gebeurde. 't Is goed 
geschreven. Ër wordt gewezen op wat het belangrijkste is bij 
het verlies van het leven. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WOUT DE SCHEEPSJONGEN, door W. G. v. d. Hulst. 
Aantal blz. 74; 9e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; jongens-
boek. 
Inhoud: Wout mag, na lang dwingen, van zijn moeder naar 
zee. Maar het wordt een grote teleurstelling. Hij krijgt het op 
zijn eerste tocht erg moeilijk. Op de terugreis vaart de vrouw 
van de reder met haar dochtertje Dora mee. Wout moet op 
Dora passen. Buiten zijn schuld valt Dora eens. Dan mag 
Wout niet meer op haar passen. Hij deugt nergens voor. 
Aan het eind van de reis vergaat het schip. Bij deze ramp 
toont Wout toch een held te zijn, want door zijn moed wordt 
ook Dora gered. 
Strekking: God hoort het gebed, maar op Zijn tijd en op Zijn 
wijze. 
Conclusie: Een meesterlijk verteld verhaal. Speciaal voor jon-
gens. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET MEISJE UIT DE GELE AUTO, 
door M. A. M. Renes-Boldingh. 

Aantal blz. 78; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; meisjes-
boek. 
Inhoud: Bij een auto-ongeluk verliest Lientje haar beide ou-
ders. Haar rug is beschadigd en ze kan niet meer lopen. In 
het ziekenhuis hoort ze voor het eerst van haar leven over de 
Heere Jezus. Tante Guusje zorgt voor haar nichtje. Ook zij 
leert de Heere Jezus liefhebben. Na veel zorg komt eindelijk 
het geluk. Tante Guusje trouwt met dokter Hans en Lientje 
krijgt een heerlijk tehuis. 
Strekking: Mensen, die in oprechtheid God vrezen, kunnen 
door de wijze  waamp ze hun naasten behandelen, het mid-
delpunt zijn dat ook zij gaan begeren God en Zijn Zoon te 
zoeken. 
Conclusie: Een kostelijk boek voor 12-jarige meisjes. Ont-
roerend in zijn soberheid. De schrijfster dwingt door haar on-
opgesmukte wijze van vertellen eerbied af. Een positief chris-
telijk boek. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

WINTER IN TIROL, door C. M. v. d. Berg-Akkerman. 
Aantal blz. 77; le druk; prijs gecartonneerd f 1,10; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Dit boekje vertelt ons van het leven in Tirol, van 
hetgeen Ilse en Hedwig zo rondom de kerstvacantie beleven. 
Door de vele sneeuw is het daar zo heel anders dan hier. 
Ook de gevaren, die de sneeuw met zich meebrengt, moeten 
niet onderschat worden. 
Gebruik van Heer en kerstboom. 
Conclusie: Op onderhoudende toon worden allerlei gebeurte-
nissen in Tirol beschreven. We maken kennis met een heel 
ander landschap dan we hier gewend zijn. Voor kinderen is 
dit wel interessant, maar als kerstboekje voldoet het niet hele-
maal. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

IN  DUIZEND 	VREZEN,-deer  C. Oldenburg. 	 
Aantal blz. 78; le druk; prijs gebonden f 1,10; jongensboek. 
Inhoud: De belevenissen van Jacob Bruyn, de zoon van de 
wijnhandelaar, tijdens de plundering van Rotterdam door de 
Spaanse soldaten van Bossu. 
Strekking: 't Gesprenkelde bloed van het geitje misleidt de 
soldaten,, zodat ze de woning voorbijgaan. Gewezen wordt op 
het bloed van het lam in Egypte en het Lam op Golgotha. 
Conclusie: „Op Golgotha is ook bloed gevloeid. Dat was tot 
redding der mensen." Dit had scherper gekund. Christus heeft 
zijn bloed vergoten voor zondaren. Door het geloof verkrijgen 
we deel aan deze weldaad. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

THIJS EN THOR, door W. G. v. d. Hulst. 
Aantal blz. 91; 9e druk; prijs gebonden f 1,20; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Thijs, oude knecht van een melkboer, is zeer gehecht 
aan z'n hond. In een rusthuis weet hij toch een goed plaatsje 
voor z'n hond te krijgen met behulp van het dochtertje van 
een ineIkleverancier. 
Strekking: God wil dat we ook goed zijn en zorgen voor de 
dieren. Met al onze zorgen mogen we bij Hem aankloppen. 
Conclusie: goed geschreven, spannend. Goede opvoedkun-
dige strekking. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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MARIJKE OP HET EILAND, door K. Norel. 
Aantal blz. 91; le druk; prijs gecartonneerd f 1,20; meisjes-
boek. 
Inhoud: Marijke brengt met haar ouders, broers en zusjes de 
vakantie door op Terschelling. Ze maakt kennis met het leven 
der eilandbewoners, o.a. het jutten. Op een tocht naar de 
Bosplaat, samen met haar 2 broers en zusjes, worden de kin-
deren overvallen door de mist. Na een tocht vol angst en 
moeite belanden ze in een drenkelingenhuisje. Daar warden 
ze later weggehaald. 
Strekking: „Vergeving vind je bij God." 
Conclusie: Een goed geschreven boek. Er zit spanning in. 
Mooie natuurbeschrijving. Geschikt voor de grotere meisjes. 
Ook jongens zullen het echter wel mooi vinden. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE MAN MET DE ENE ARM, 
door Nel Verschoor-van der Vlis. 

Aantal blz. 91; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,20; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: De man met de éne arm wordt bij het kerstbomen 
verkopen dapper geholpen door twee jongens. Nieuwsgierig 
zijn ze naar „die éne arm" van Peters. Deze komt bij hen 
thuis en vertelt dit. Door deze beproeving heeft hij Jezus ge-
vonden. 
Strekking: Heb uw naaste lief. 
Gebruik van kerstboom. 	 ...72ri  
Conclusie: 't Is een prettig leesbaar boekje. Helaas op gods-
dienstig gebied weinig diepgang. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE STROPER VAN HEUSDEN, door P. de Zeeuw J.Gzn. 
Aantal blz. 92; le druk; prijs gecartonneerd f 1,20; jongens-
boek. 
Inhoud: De Spanjaarden proberen Heusden in handen te krij-
gen. De jonker uit Heusden verleent hierbij zijn medewer-
king. Maar Kees van Wijk, die als stroper bekend staat, weet 
dit te verhinderen. Dan komt uit, dat deze Kees een broer 
van de jonker is. Kees gaat nu studeren en wordt predikant. 
Conclusie: Een vlot geschreven boek, dat de jongens zeker 
zal boeien. Een stukje vaderlandse geschiedenis gaat zo weer 
leven. De godsdienstige strekking is goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MARLIESKE BELEEFT EEN AVONTUUR, 
door Max de Lange-Praamsma. 

Aantal blz. 67; prijs gebonden f 1,25; meisjesboek. 
Inhoud: Marlieske wordt door haar oom van een logeerpartij 
per auto naar huis gebracht. Onderweg blijft de auto in de 
sneeuw steken. Daardoor kunnen ze die dag niet meer thuis 
komen. Oom en Marlieske komen in een restaurant terecht. 
Daar valt ze in slaap. Later mag ze in een echte bedstee bij 
mevr. de Wit slapen. De volgende dag speelt zij nog een 
poosje met het dochtertje van mevr. de Wit. Op eenvoudige 
wijze vertelt zij van het Evangelie. 
Strekking: Ook kinderen kunnen getuigen van hun geloof. 
Conclusie: Een leuk boek. Zeer geschikt voor meisjes van 
10-14 jaar. Goede stijl. Mooie strekking. Een boek uit de 
zgn. Marlieske-serie. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MARLIESKE VIERT BEVRIJDINGSDAG, 
door Max de Lange-Praamsma. 

Aantal blz. 90; le druk; prijs gecartonneerd f 1,25; meisjes-
boek. 
Inhoud: Nederland 15 jaar geleden bevrijd! Deze bijzondere 
bevrijdingsdag wordt ook door het gezin van Vliet gevierd 
van de morgen tot de avond toe. Alles in dit boekje staat in 
het teken van de bevrijding. 
Strekking: Aankweken van vaderlandsliefde. In dit opzicht 
opvoedkundig. Zo goed als geen godsdienstige strekking. 
Conclusie: Een boekje, dat matig aanbevolen kan worden. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

MARLIESKE VERDIENT HEITJES, 
door Max de Lange-Praamsma. 

Aantal blz. 93; le druk; prijs gecartonneerd f 1,25; meisjes-
boek. 
Inhoud: Marlieske sluit zich aan bij de padvinderij. Bij de 
driedaagse actie: „een heitje voor een karweitje" doet ze echt 
haar best om een goed figuur te slaan, waarbij ze van alles 
ontmoet! Maar ze houdt vol en brengt het er best af. 
Conclusie: Een echt padvinderijboekje. O.i. geen kerstboekje. 
Als padvinderijboekje geslaagd, als kerstboekje m.i. niet aan 
te bevelen. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

FORT AAN DE LEK, door Hans Rowaan. 
Aantal blz. 110; prijs gecartonneerd f 1,35; jongensboek. 
Inhoud: Jongens ontdekken, dat het fort, waar Jan z'n vader 
bewaker van is, gebruikt wordt als bewaarplaats van coca-
ine door smokkelaars. Na intens speuren en een spannende 
achtervolging worden deze smokkelaars ingerekend. 
Conclusie: In het verhaal zit wel spanning, zodat jongens het 
wel graag zullen lezen. Het stukje over plannen in verband 
met scheikundeproeven zal veel kinderen van de lagere school 
niet interesseren. Het grootste bezwaar voor ons ligt echter 
hierin, dat het zo weinig geestelijke strekking heeft, waardoor 
het minder geschikt is voor uitdeling op het Kerstfeest. Ook 
warden deze kinderen wel iets te veel betrokken bij het op-
sporen van smokkelaars. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

EEN NIEUW BEGIN, door Netty Faber-Meynen. 
Aantal blz. 109; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1,35; meisjes-
boek. 
Inhoud: In klas drie van de H.B.S. komt een nieuw meisje. 
Lot, die no. één was, vreest van de eerste plaats gedrongen 
te worden door de knappe nieuwelinge. Lot is jaloers. Gerda 
wordt ernstig ziek. Lot voelt zich schuldig. Het komt alles 
goed als moeder Lot helpt. 
Strekking: Het hart van de mens is zondig. Het Kerstfeest 
verkondigt vergeving door Christus. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een vlot verhaal; boeiend geschreven; inhoud 
goed. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

DE TWEELING VAN DE VINKENSTEEG, 
door M. A. M. Renes-Boldingh. 

Aantal blz. 110; le druk; prijs gebonden f 1,35; jongens en 
meisjesboek. 
Inhoud: De tweeling wil een invalidewagentje verdienen voor 
een ongelukkig zusje. Zij wassen autoruiten bij de spoorweg-
overgang. Daarbij ontmoeten zij de dokter, wiens hond later 
zoek raakt. Veel last bezorgt hen een jongen uit een slecht 
bekend staand gezin. In een klem, opgesteld door dit „stro-
persgezin", vinden zij de hond van de dokter. Alles komt 
weer goed en dokter gaat proberen met Gods hulp zusje 
beter te maken. 
Strekking: Het kwade is gemeen en brengt bittere vruchten 
voort. Voorts: het is een weldaad een oude vader of moeder 
bij zich in huis te houden, als dit kan. Tenslotte: de dieren-
liefde wordt aangekweekt. 
Conclusie: Een goed boekje, dat wij graag in handen van 
onze kleinen zien. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

OUWE BRAM, door W. G. v. d. Hulst. 
Aantal blz. 108; 17e druk; prijs gebonden f 1,55; jongensboek. 
Inhoud: De zonderlinge „Ouwe Bram" wordt verdacht van 
diefstal en brandstichting. Rooie Rinus, de dader, eist ge-
heimhouding van Hein Hoevers, die de dader kent. Ouwe 
Bram heeft veel verdriet gekend. Door toedoen van jongens 
kwamen zijn dochter en kleinkind om het leven. Toch redt 
hij uit de plas 3 jongens, die in nood verkeerden. Door de 
kou en de te grote inspanning sterft hij. 
Strekking: De strijd tussen goed en kwaad in het hart van 
kinderen. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een boeiend boek, godsdienstig oppervlakkig. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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dkehist- 
ietigclgaeken 

van 

CALLENBACH! 

* DIT NAJAAR verschijnen er maar liefst 54 nieuwe uitgaven en herdrukken! 

* U KUNT KIEZEN uit ruim 160 voortreffelijke kinderboeken! 

* ALLE UITGAVEN met een betrouwbare, pittige inhoud! 

* ALLE UITGAVEN in frisse kleurrijke banden. Bijzonder aantrekkelijk! Ieder boekje 
werd met de uiterste zorg gereed gemaakt. De bandjes werden voorzien van een bescher-
mende vernislaag, waardoor ze tegen een extra stootje kunnen en vele jaren langer hun 
fraaie uiterlijk behouden. 

* DE PRIJZEN zijn en blijven opvallend laag! 

* DE NIEUWE UITGEBREIDE CATALOGUS is een 

onmisbare gids door kinderboekenland! U ontvangt hem 

op aanvraag gratis! U vindt hierin alle gewenste bijzon- 

derheden. 	Ook over de Flevo jeugd-pockets. En óók 

over de uitgave „Oranje in zilver" door Anne de Vries. 

* Levering eveneens via de boekhandel. 

G. F. CALLENBACH N.V. — NIJKERK 
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ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst. 
Aantal blz. 90; 14e druk; prijs gebonden ƒ 1,55; meisjesboek. 
Inhoud: 't Achternichtje, wier vader vaart en wier moeder in 
het ziekenhuis moet worden opgenomen, wint in het dokters-
huis van Blijdorp aller harten, zelfs van de deftige oud-tante, 
die 't robbedoesje tot een net meisje wil opvoeden. 
Strekking: Een „zonne-schijntje" zijn. Opwekking tot kinder-
gebed. Gebruik van Heer. 
Conclusie: Een echt boek, waarvan de lezeresjes zullen smul-
len. De naam van de schrijver en het aantal herdrukken zegt 
genoeg. 't Gebruik van Heer en de oppervlakkige religieuse 
strekking verhinderen 't boek warm aan te bevelen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER, 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 106; 9e druk; prijs gecartonneerd f 1,55; meisjes-
boek. 
Inhoud: Rooie Pier, de parlevinker, is een vriend van Roze-
marijntje. Ze sluit vriendschap met een gebrekkig jongetje en 
verdedigt deze tegen ruwe jongens op straat. Tenslotte redt 
zij met levensgevaar het hondje van dit jongetje, terwijl uit 
dat gevaar Rooie Pier haar weer redt. De stijve overste in 
het stadje, waar iedereen voor vreest, verliest ook al zijn hart 
aan Rozemarijntje. Hij mag haar gedurfde streken wel. 
Strekking: Dit boekje tekent vooral het besef van een moe-
der, dat alleen God haar kind tot Jezus brengen kan. Gebruik 
van Heer. 
Conclusie: Een leuk boekje, dat met grote belangstelling door 
kleinen (en groten?) gelezen zal worden. Wel zeer arm zijn 
zij, die laag op anderen neerzien en geen spontane vreugde 
kunnen hebben in 't plezier van een ander. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

ROZEMARIJNTJE EN DE ZWARTE JONGEN, 
door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 109; 6e druk; prijs gebonden f 1,55; meisjesboek, 
leeftijd 8-12 jaar. 
Inhoud: Rozemarijntje beleeft allerlei avonturen met een 
„zwarte jongens". Deze woont in een woonark. Z'n moeder 
wordt ergens verpleegd en vader, die beeldhouwer is, kan 
moeilijk in z'n onderhoud voorzien. Rozemarijntje verkoopt 
z'n beeldjes en mede door haar komt de beeldhouwer met zijn 
gezin er weer bovenop. 
Strekking: God vergeet de mens niet, die op Hem vertrouwt 
en redt vaak, als de nood het hoogst is. 
Conclusie: Een vlot geschreven en spannend verhaal. Ook 
godsdienstig verantwoord. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE SCHOOLDEUREN DICHT, 
door C. Th. Jongejan-de Groot. 

Aantal blz. 123; le druk; prijs gebonden f 1,55; jongensboek. 
Inhoud: 2 broers en een zusje, gaan, boven verwachting, met 
vakantie naar een zeebadplaats. Ze ontmoeten daar een wees 
en een blind meisje, voor wie ze veel betekenen; ook gods-
dienstig. 
Strekking: Kameraadschap en opoffering is christenplicht en 
geeft de beloning van innerlijke voldoening. 
Conclusie: Voor jongens wel boeiend beschreven. Vlot van 
compositie. Pedagogisch en godsdienstig goed. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

EGGERT BEGRIJPT HET, door Aart Grimme. 

Aantal blz. 124; prijs gecartonneerd f 1,55; jongensboek. 
Inhoud: Een verhaal uit het jaar 1340. Een stroper weet een 
varken te pakken te krijgen, er wordt ook zoveel honger ge-
leden door de armen. Daar hebben de boeren geen last van. 
De stroper zit de boeren nogal eens dwars. Wolfert de stro-
per komt om in het moeras, maar zijn zoon zet het bedrijf 
van zijn vader voort. Hoe moeilijk het een zoon van boer 
Lambert ook valt, toch helpt hij deze jongen. Hij verstaat iets 
van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, als de zoon 

van de stroper een ongeluk overkomt in een bos. Gebruik 
van Heer. 
Conclusie: Dit boek zal de jongens zeker boeien. Er komen 
heel spannende momenten in voor. Mooi is ook beschreven 
de tweestrijd in het hart van Eggert of hij de zoon van de 
gehate stroper wel helpen zal. Maar hij wordt van binnen 
overwonnen. Een goede christelijke strekking heeft dit boek. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

GEROOFD VAN HET EILAND, door Cor Bruijn. 
Aantal blz. 122; 2e druk; prijs gebonden f 1,75; jongens- en 
meisjesboek. 

Inhoud: Nils Eira en zijn drie kinderen wonen in 1944 in het 
noorden van Noorwegen. Door de maatregelen van de Duitse 
bezetter worden ze gedwongen te evacuëren, maar ze beslui-
ten op hun eiland achter te blijven. Helaas warden zijn twee 
jongens weggevoerd. Hoe zal dat aflopen? 
Strekking: We krijgen een indruk van de wreedheid van de 
oorlog de liefde tot zijn land, die ieder aangeboren is. Ook 
in die tijd is er nog trouw en meeleven; zelfs meer dan anders. 
Gebruik van Heer. 
Conclusie: Het eerste van drie deeltjes over drie Lappen-
kinderen. Het geeft ons een boeiende beschrijving van hun 
leven en werken. Helaas gebruik van „Heer". Overigens: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

EENZAAM HANNEKE, door C. Th. Jongejan-de Groot. 
Aantal blz. 137; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,85; meisjes- 
boek. 	A 
Inhoud: In het gezin van dokter Polman gaan de tweeling-
zusjes 011eke en Nolleke zo in elkaar op, dat haar jongere 
zusje „eenzaam Hanneke" wordt. Als ze elkaar maar hebben 
vragen ze niet naar hun zusje. Bij een fijne logeerpartij aan 
zee bij tante Meta wordt Liesbeth, een Oostduits vluchtelin-
genmeisje, een echt kampkind, haar dikke vriendin. 
Conclusie: Opvoedkundig, met evangeliserende tendenz. Een 
goed geschreven kinderboek, boeiende lectuur. Het godsdien-
stige is volstrekt niet prekerig, fris en onopgesmukt, voor ons 
alleszins aanvaardbaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

IN HET LAND VAN DE PIRANHAS, door Aart Grimme. 
Aantal blz. 153; le druk; prijs gecartonneerd f 2,10; jongens-
boek. 
Inhoud: Een uit Drente geëmigreerde familie naar Brazilië 
maakt verschillende avonturen mee. De zoon Freek en de 
vader worden op verschillende manieren dwars gezeten. De 
waarheid komt uit. Door werkelijk christen zijn bewijzen ze 
hun vijand liefde. God zorgt voor hen en daarbij leven ze. 
Na alle tegenslag komt de waarheid aan het licht en ze mogen 
God danken voor Zijn hulp en zegen. 
Strekking: Goede christelijke strekking. Vlot verteld; vol 
avonturen, doch niet overdreven. Spannend voor jongens van 
12-16 jaar om te lezen. Zeer leerzaam van inhoud. 
Conclusie: Zeer goed boek, dat z'n weg zal vinden. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MIEKE VAN DE ROZENLAAN, 
door Max de Lange-Praamsma. 

Aantal blz. 174; 4e druk; prijs gebonden f 2,25; meisjesboek. 
Inhoud: Mieke is een driftig kind en denkt vaak alleen aan 
zichzelf. Eerst laat ze zich beïnvloeden door een vriendin, 
ze vergeet een andere, zieke vriendin. Met een ander meisje, 
dat uit Indië komt. Nu gaat het beter. 
Strekking: Goede opvoedkundige en godsdienstige strekking. 
Van het gezin gaat altijd iets uit: hier ten goede. Gebruik van 
Here. 
Conclusie: Goed boek voor oudere meisjes. 
Eindoordeel: aanbevolen. 
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REINA'S EERSTE H.B.S.-JAAR, 
door Heleen van Ramshorst. 

Aantal blz. 158; 4e druk; prijs gebonden f 1,85; meisjesboek. 
Inhoud: Reina, dochter van een architect, gaat naar de neu-
trale H.B.S. in de naburige stad. Haar christelijke opvoeding 
maakt dat ze in botsing komt met klasgenoten; ze kan b.v. 
geen lid worden van de handbalclub, want er wordt zondags 
gespeeld. Ze kan niet dansen op een verjaarspartij van haar 
beste vriendin. Reina is erg jaloers en daardoor brengt ze 
zichzelf vaak in moeilijkheden. Ze heeft gelukkig een ver-
standige vader en een lieve moeder, die haar verstaan en 
helpen. Reina leert verstaan dat rijkdom en leven zonder 
God nooit gelukkig maken. Ze gaat inzien, dat jaloersheid 
ook zonde is. 
Strekking: Van werkelijk chr. opvoeding gaat zegen uit; grote 
waarde heeft de gezinsopvoeding. Gebruik van Heer en Here. 
Conclusie: Een mooi boek voor oudere meisjes. 
Eindoordeel: aanbevolen.  

GERDIENTJE, door W. G. v. d. Hulst. 

Aantal blz. 180; 12e druk; prijs gecartonneerd f 2,50 jongens-
es  

Inhoud: Het gezin Koenders komt in grote zorgen, omdat een 
boer zijn huisje koopt, waardoor het hem niet meer mogelijk 
zal zijn als vrachtrijder zijn brood te verdienen. Koenders 
wordt erg dwars gezeten en geplaagd. bovendien. Dit geeft 
spanningen, ook geestelijke spanningen. Maar er komt uit-
redding, waarbij de dokter een belangrijke rol speelt. Het 
gezin Koenders kan in hun huis blijven wonen, het krijgt nu 
de naam Gerdientje, naar één van hun kinderen. Gebruik van 
Heer. 
Conclusie: Een bizonder mooi boekje is dit met een christe-
lijke strekking. Van der Hulst kan mooi en boeiend vertellen. 
Gespannen zullen de jongens en meisjes dit verhaal lezen, 
waaruit ze veel leren kunnen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Uitgaven van N.V. W. D. Meinema te Delft 
SUIKER' VOOR DE PANNEKOEKEN, 

door Corry van der Linge 
Aantal blz. 16; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,30; jon-
gens- en meisjesboek. 
Inhoud: Anneliesje moet suiker halen voor de pannekoeken. 
Onderweg gaat de zak kapot en komt de suiker op de straat 
terecht. Een voorbijganger schept ze in de capuchon, maar 
Koos van de bakker keert die om op haar hoofd. Hij krijgt 
er spijt van, koopt van geld uit z'n spaarpot andere suiker 
en brengt die bij Anneliesjes moeder. 
Strekking: 't Is goed spijt te hebben van een verkeerde daad 
en de gevolgen daarvan weer goed te maken. 
Conclusie: Een heel eenvoudig verhaal uit het kinderleven, 
dat door een kleinigheid kan worden bedroefd, maar ook zo 
gelukkig kan worden. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HIJ HIELP TOCH, door H. Henszen-Veenland. 
Aantal blz. 20; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,30; jon-
gensboek. 
Inhoud: Evert heeft niet zo veel op met Eppo, die in de 
herfstvakantie aardappelen moet rapen. 't Kost hem veel 
strijd om met zijn kameraden voor Eppo in te vallen, wanneer 
deze in 't ziekenhuis ligt. 
Strekking: Daadwerkelijk je naaste helpen, al vind je hem 
vervelend. Gebed om vergeving van zonde en kracht om naar 
Gods wil te leven. Maar ook danken. 
Conclusie: Een boekje, dat vele jongens wat te denken geeft. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET GAT BIJ DE SPOORLIJN, door J. Schouten. 
Aantal blz. 20; 4e druk; prijs in slappe omslag f 0,35; jon-
gensboek. 
Inhoud: Henk en Arie, twee broertjes, gaan paddestoelen zoe- 
ken. Hun hondje loopt in 't bos weg. He.,,k 	gaat zo ken, Arie 
zal op hem wachten. Dan valt Arie in een gat, langs de 
spoorlijn gegraven. Kan er zelf niet meer uit komen. Henk 
vindt zijn broertje niet terug. Vader en buurman gaan op on-
derzoek uit. Op 't politiebureau komt een fietser vertellen, 
dat hij een gevonden jongetje thuis heeft. 
Strekking: 't Gebed van een kind in de nood om hulp vindt 
verhoring. Dank wordt gebracht aan de Here, die Arie weer 
veilig thuis bracht. 
Conclusie: Goed verteld, spannend boekje. Opvoedkundig, 
godsdienstig. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

PIMS KERSTFEEST, door A. van Vliet-Ligthart Schenk. 
Aantal blz. 24; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,35; jon-
gens- en meisjesboek. 

ERIK, door Jenny Slegers-Kwakkel. 

Aantal blz. 32; prijs in slappe omslag f 0,50; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: Erik heeft een broertje gekregen. Niemand schijnt 
zich nu om hem te bekommeren. Van verdriet kruipt hij in 
de brievenbus, waar zijn vader hem vindt. Dan wordt alles 
weer goed. Als het kindje gedoopt wordt, mag Erik er ook bij 
zijn. 
Conclusie: Verhalen schrijven is niet zo'n gemakkelijke bezig-
heid. Vooral niet voor de kleintjes. In dit verhaal zit niet een 
bepaalde lijn, het is meer een aaneenrijging van allerlei ge-
beurtenissen. De godsdienstige sfeer bevalt ook niet zo erg. 
Daarom kunnen we het helaas voor onze Kerstuitdeling niet 
aanbevelen. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

Aantal blz. 32; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jon-
gensboek. 
Inhoud: Jan en Bert (de laatste zonder toestemming) gaan 
vissen op stekeltjes. Bert valt in 't water, wordt gered door 
een man, wat later blijkt dat deze mijnheer de Hondt heet. 
Bert met z'n ouders gaan bedanken, nodigen de H. uit, daar-
door ontstaat vriendschap en door toedoen van Berts ouders 
gaat de H. weer naar de kerk, Door Berts ongeluk is het in 
de woonschuit anders geworden, het is een scheepje onder de 
hoede van de Heere Jezus geworden. 
Strekking: Opvoedkundig, vooral dat Bert moest leren, dat 
de zaterdagavond, de fijnste voor het gezin, nu gedeeld moest 
warden met de H. 
Conclusie: Wat de gevolgen kunnen zijn van ongehoorzaam-
heid, angst, straf, maar uiteindelijk daaruit vriendschap. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Inhoud: Pim is ziek en moet al een tijdje liggen. Met Kerst-
feest ziet hij alle kinderen met hun ouders langs komen en is 
dan erg verdrietig. Ineke en Mineke kennen hem en zwaaien 
altijd tegen hem, nu na het Kerstfeest gaan zij met hun ouders 
naar Pim, vertellen wat zij gezongen hebben en wat de mijn-
heer verteld heeft. Wat is Pim blij en dankbaar. Altijd na de 
Zondagsschool gaan de meisjes nu naar Pim en dan is Pim 
opeens zover, dat hij weer op mag zitten en gaat dan hard 
vooruit. Zo kan Pim het volgend jaar met z'n moeder en z'n 
vriendinnetjes en hun ouders naar het Kerstfeest. 
Strekking: Liefde van kinderen voor een ziek jongetje. De 
ouders van de meisjes wakkeren dit aan en gaan met hun 
kinderen mee, waardoor de moeder van Pim weer naar de 
kerk gaat. 
Conclusie: De liefde voor de naaste werkt hier door, wat de 
vriendinnetjes aan Pim gedaan hebben, doet hij later aan 
Anneke 	  
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

	„SNOEKIE", door  T. Aalbersberg-van  Boven.  
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ANNEKE'S DAAD, door Wieland Wouters, 
Aantal blz. 27; 4e druk; prijs in slappe omslag f 0,45; meis-
jesboek, lft. 6-7 jaar. 
Inhoud: De kleine Anneke, wier oude pop door een hond erg 
toegetakeld is, krijgt van haar vader een begeerde nieuwe 
uit een speelgoedwinkel. Een arm, ziek buurmeisje wil ze 
dan die afgedankte, gehavende brengen. Maar na strijd ver-
rast ze dat buurmeisje met haar nieuwe. 
Strekking: Men moet om Godswil het beste voor anderen 
over hebben. 
Conclusie: Om de godsdienstige inhoud kan men dit voor 
kleintjes zeer kinderlijk verhaal wel aanbevelen. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

VIJFTIEN GULDEN VOOR FLAPPIE 
door G. H. van Maren. 

Aantal blz. 32; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jon-
gensboek. 
Inhoud: Tieske verkoopt zijn konijn aan kromme Krijn, die 
het hebben wil voor zijn zieke dochtertje. Krijn moet er 15 
gulden voor betalen, wat veel te veel is. Dan stookt Tieske 
	ook nog de 	jongens op om Krijn met sneeuwballen te gooien. 
Al die plagerijen beant ijn door ieske goed te doen 
en te helpen. Tieske droomt van het Kindeke, krijgt berouw 
en maakt zijn kwaad goed. Krijn krijgt een gedeelte van zijn 
geld terug. 
Strekking: Wie kwaad doet, kan geen Kerstfeest vieren. Het 
Kindeke wendt zich af van jongens, die niet met een eerlijk 
geweten Zijn lof kunnen zingen. 
Conclusie: De schrijver heeft zijn fantasie wel wat al te on-
gebreideld de vrije loop gelaten, als hij een arme man 15 gul-
den voor een konijn laat betalen en ook nog een worst weg-
geeft. Het verhaal van de droom van Tieske doet, zacht ge-
zegd, ook wel wat onwennig aan. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

LIENTJE GAAT AAN WAL, door Dolf Kloek. 
Aantal blz. 32; le druk; prijs in slappe omslag f 0,50; meis-
jesboek. 
Inhoud: Als kleine Lientje, een schippersmeisje, alleen thuis 
moet—Blijven, 	terwijl haarvader en moeder bood ~pen 
doen, dan gaat ze in haar eentje de wal op, eerst een klein 
eindje, maar tenslotte verdwaalt ze. Zij wordt gevonden en 
door vriendelijke mensen thuisgebracht. 
Strekking: Lientje had niet ongehoorzaam mogen zijn, want 
daardoor raakt ze in grote moeilijkheden, Gelukkig komt alles 
weer terecht en na berouw volgt vergeving. 
Conclusie: Het is jammer, dat de schrijver alleen de vinger 
legt bij het weglopen van Lientje, het had zijn nut gehad als 
de ouders ook erkend hadden, dat zij dit meisje niet alleen 
thuis hadden mogen laten, met een brandend petroleumstelle-
tje. Kleine kinderen worden maar al te vaak alleen achter ge-
laten, de ouders waren ook schuldig. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JAN EN DE SNEEUWMAN, door Nel Veerman. 
Aantal blz. 32; le druk; prijs in slappe omslag f 0,50; jon-
gens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar. 
Inhoud: In een sanatorium ligt de vader van Jan, Bep en 
Annie. Deze kinderen maken een sneeuwpop, als moeder 
naar vader is gegaan. Twee grotere jongens helpen hen. Er 
worden foto's gemaakt. Als vader jarig is, krijgt hij deze 
foto's. 
Strekking: We mogen met onze zorgen tot God gaan. Hij 
alleen kan uitkomst geven. 
Conclusie: Een verhaaltje met weinig diepgang. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

Een stoelenmatter ziet ze en neemt ze mee. Ze komen terecht: 
vader „vindt" ze op de hei, naast de slapende stoelenmatter. 
Strekking: Juf heeft de gelijkenis verteld van „de rijke jonge-
ling". Als blijkt, dat bij de stoelenmatter groot gebrek is, 
komt Klaartje: „Moet ik, zal ik... mijn nieuwe schoentjes?" 
„Het zal wel niet nodig zijn", meent moeder. Vraag en ant-
woord passen niet erg als uitwerking op de genoemde gelijke-
nis; 't echte karakter van „een offer" ontbreekt m.i. 
Conclusie: Er wordt wel een christelijk gezin getekend, maar 
de tekening doet wel wat onwaarschijnlijk aan. Daarom: 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

LEEN'S VRIJE DAG, door M. van Teiland. 
Aantal blz. 39; 3e druk; prijs in slappe omslag f 0,55; jon-
gensboek. 
Inhoud: Leen zou graag vrij van school hebben als de dors-
machine komt. Door een misverstand meent hij, dat de juf 
toestemming geeft. Hij blijft dus thuis. Maar de volgende dag 
zegt hij, dat hij ziek is geweest. Hij heeft echter spoedig spijt 
van zijn leugen en vertelt, dat hij gejokt heeft. Hij vraagt 
ook de Heere om vergeving. 
Srekking: De leugen rooft je rust en vreugde. Belijd wat je 
verkeerd  gedaan hebt en vraag bovenal de Heere om ver-
geving. 
Conclusie: Een eenvoudig aardig boekje voor de jongere 
kinderen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET WITTE HONDJE, door Jan Knape Mzn. 

Aantal blz. 40; 4e druk; prijs in slappe omslag f 0,55; jon-
gensboek, 

e k  Inhoud:Het witte hondje van Evert loopt weg. Het komt 
terecht bij oude Kobus, een vrijgezel, die in zijn huisje een 
eenzaam leven leidt, Het hondje is een hele gezelligheid-voor 
Kobus, die het dan ook graag wil houden, ook als hij weet, 
wie de eigenaar is. Toch laat zijn geweten hem niet met rust 
en hij kan het ook niet in overeenstemming brengen met 
Gods Woord. De Bijbel is voor Kobus geen onbekend boek. 
Zo komt Kobus ertoe om op Kerstavond het hondje terug te 
brengen. Dat betekent voor hem het brengen van een offer. 
Van zijn kant brengt Evert het offer om daarna het hondje 
aan OuclKobus af ttaan. 
Conclusie: Het brengen van een offer aan de naaste is het 
hoofdthema. Een zeer mooi boekje. Opv. godsdienstig. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MARLEENTJE, door Gien de Koning. 
Aantal blz. 39; 5e druk; prijs in slappe omslag f 0,55; meis-
jesboek. 
	Inhoud: De vijfjarige Marleentje speelt met haar vriendinne- 
tje, gaat uit met haar grootvader, trekt de vaas van de tafel, 
kortom haar kinderleventje wordt beschreven. 
Strekking: Als Marleentje gehoorzaam is, gaat alles goed, 
maar als zij ongehoorzaam is, dan zijn de gevolgen naar (een 
gebroken vaas). Na berouw volgt vergeving. 
Conclusie: Het is een eenvoudig kinderverhaaltje en voor de 
kleineren een aardig boek. Begrijpelijk, dat het een vijfde 
druk beleefde. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

OM EEN EEKHOORN, door S. P. Akkerman. 

Aantal blz. 40; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,60; jon-
gens- en meisjesboek. 
Inhoud: Hein en Sietske vangen een eekhoorn. Ze laten hem 
aan hun zieke vriendje zien. Deze zou ook wel graag zo'n 
beestje willen hebben. Pas na een angstig avontuur is Sietske 
er aan toe om hem bij Willem te brengen. Zo wordt het een 
mooie Kerstfeest. Gebruik kerstboom.  EN... DE SCHOENTJES WAREN WEG,  

door J. L. Schoolland. 

Aantal blz. 32; 4e druk; prijs in slappe omslag f 0,50; meis-
jesboek. 
Inhoud: Klaartje krijgt voor haar verjaardag nieuwe schoenen 
„voor de zondag". Ze mag ze grootmoe laten zien. Bij het 
gieten van de bloemen worden, ze nat; ze zet ze op de bank. 

Conclusie: Een aardige strekking heeft dit boekje, al gaat 
het niet diep. We zullen zorg hebben in ons jonge leven om 
onze zieke vrienden en bereid zijn om wat voor hen over te 
hebben. Het geheel zit iets gezocht in elkaar en aan spanning 
ontbreekt het ook. Maar toch is het wel bruikbaar. 
Eindoordeel: aanbevolen, 
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Een imponerende rij nieuwe jeugdboeken en herdruk-

ken is zojuist gereed gekomen. Het resultaat van een 

edele wedstrijd tussen auteurs, illustrators en druk-

kers. Frisse, nieuwe verhalen, die al wat jong is trek-

ken. — De in gloedvolle kleuren gedrukte banden zijn 

stuk voor stuk staaltjes van moderne ontwerpkunst. In 

de puntjes verzorgde uitvoering. Kortom: fééstelijke 

jeugdboeken! Een genoegen ze te geven. Een nog groter 

genoegen ze te bezitten. 

De nieuwe catalogus wordt u op aanvraag gratis toegezonden, zonder dat het u tot iets 
verplicht. r  Bestelt u vroegtijdig? Het blijkt altijd weer dat bepaalde boeken veel ge-
vraagd worden en dan slinkt de voorraad snel ... U kunt terecht bij uw boekhandelaar 
en bij W. D. Meinema N.V., Hippolytusbuurt 4, Delft. Telefoon 01730-24771. 

t lijke 

meinem jeugdboeken 

be ken 
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WAAR BLIJFT POL? door L. Huizinga. 
Aantal blz. 40; 2e druk; prijs in slappe omslag f 0,60; jon-
gensboek. 
Inhoud: Jan Koster vindt een hondje, dat toebehoort aan de 
ongelukkige Marga van de notaris. Jan verdonkeremaant de 
advertentie, waarin gevraagd wordt naar het weggelopen 
diertje. De veroordeling van de stelende landloper brengt Jan 
tot inkeer en belijdenis. 
Strekking: Jans gedrag bij de arrestatie van de dief is vreemd 
en onwaarschijnlijk. De lezers moeten niet op dergelijke ma-
nier te werk gaan. Als je oprecht berouw hebt is er bij de 
Heere vergeving. 
Conclusie: Geen onaardig boekje, maar een tikje al te „ro-
mantisch". 
Eindoordeel: aanbevolen. 

TOEN GO BIJ OOM EN TANTE WAS, 
door J. H. Huisman-Schippers. 

Aantal blz. 46; 5e druk; prijs gebonden f 0,80; meisjesboek. 
Inhoud: Go de Bruin heeft geen moeder meer. En vader moet 
voor een half jaar voor zijn firma als vertegenwoordiger naar 
Indonesië. Nu komt Go zo lang bij oom en tante. Maar met 
haar nichtje Annie wil 't aanvankelijk niet erg vlotten. Die 
doet erg lelijk tegen haar en haalt een paar gemene streken 
uit. Maar later ziet Annie haar verkeerdheid in, belijdt haar 
kwaad en vraagt vergeving. Als vader Go later komt halen 
en ze definitief naar Indonesië vertrekken, doet het afscheid 
Annie zelfs groot verdriet. 
Conclusie: Misschien een tikje te veel naar het zwart-wit 
schema bewerkt, maar toch wel te waarderen. Deze ouders 
zijn christenen en geven hun kinderen een echt godsdienstige 
opvoeding. Verhaal met goede strekking. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

VLAMMETJE EN HAAR VRIENDJES, 
door Tie van Hoorn. 

Aantal blz. 45; 2e druk; prijs gecartonneerd f 0,90; meisjes-
boek. 
Inhoud: Een Haagse familie huurt een huisje in de bossen. 
't Gezin gaat met een jongetje uit een ander gezin er heen. 
't Gezin dat godsdienstloos is, stuurt Vlammetje naar een 
christelijke kleuterschool. In de vakantie komt men in aan-
raking met een Haagse jeugdleider, die bij het kampvuur over 
Christus vertelt en met de familie God dankt voor 'n redding. 
Strekking: Een onchristelijk gezin wordt geconfronteerd op 
een zeer eenvoudige manier met het evangelie. Op een jong 
kind maakt 't een diepe indruk. Ook de ouders gaan er over 
nadenken. 
Conclusie: Goed verteld. De eenvoud van het kindergeloof 
en de moed om er voor uit te komen blijkt uit 't bidden aan 
tafel. Een telkens wijzen op zeer kinderlijke manier maakt 't 
boekje zeer goed bruikbaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

KLAAS BOS EN ZIJN VRIENDJE, door L. Huizinga. 
Aantal blz. 52; 2e druk; prijs gebonden f 	jongensboek. 
Inhoud: Klaas Bos en zijn vriendje Harm Wit zijn altijd 
samen. Ze worden nogal eens geplaagd door Jan Vos, bij 
wiens vader hun vaders werken. Op een keer redden ze Jan 
Vos uit een wak. Nu wordt Jan heel anders en Klaas wordt 
beloond. 
Strekking: Je moet niet plagen of opscheppen, want dan kom 
je alleen te staan en het loopt niet goed af. Je mag de Heere 
vergeving vragen voor al je zonden. 
Conclusie: Een boekje, dat eerst wat rommelig aandoet, maar 
dan een hoogtepunt krijgt in het tweede gedeelte, als Jan Vos 
de waaghals uithangt. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

VAN VRIENDINNEN, VRINDEN EN VEEL VREUGDE 
door P. Brouwer. 

Aantal blz. 61; 5e druk; prijs gecartonneerd f 1,—; jongens-
en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar. 
Inhoud: Op initiatief van een onderwijzer wordt een zen- 

dingsclub opgericht in een dorpje. De dominee zorgt, dat 
zieke Herman óók mee kan doen, door postzegels te sorteren. 
De kinderen beleven veel leuks. Aardig is, dat dit verhaal 
werkelijk zo gebeurd is en de kinderen later ook meewerken 
aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 
Strekking: Echt zendingsboekje, waarin de ware grondslag 
voor de zuivere zendingsliefde uitstekend wordt verteld. Zon-
de, berouw en vergeving worden niet vergeten. 
Conclusie: Een prima boekje, al doet het soms wat ouderwets 
aan. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MARIJKE'S VERJAARDAG, door Jeanette van Beilen. 

Aantal blz. 62; le druk; prijs gecartonneerd f 1,10; meisjes-
boek. 
Inhoud: Marijke heeft op haar verjaardag een autoped ge-
kregen. Met twee vriendinnetjes speelt ze er mee op spoor-
rails. Er nadert een trein. Door een arbeider worden ze van 
de spoorbaan gesleurd. Juist op tijd! Na nog enkele weder-
waardigheden komen Marijke en haar vriendinnetjes weer 
thuis, waar de verjaardag gevierd wordt. 
Strekking: Ons lev.en is in Gods hand. Hij alleen kan ons be-
schermen, bewaren. Een eerlijke vinder wordt beloond! 
Conclusie: Een goed geschreven boekje, opvoedkundig-gods-
dienstig. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE LIST VAN BOOTSMAN KRIJN, door M. C. Capelle. 

Aantal blz. 62; prijs gebonden f 1,10; jongensboek, 
Inhoud: Matthijs Verheule maakt als bootsjongen zijn eerste 
zeereis naar Zuid-Amerika. Op de thuisreis gaat het schip 
waarop hij vaart ten onder door brand. Hij wordt met boots-
man Krijn opgepikt door een kaperschip. Een aanval door de 
bemanning ervan op een Nederlands schip weten ze te ver-
ijdelen, zelfs de kaper in handen te spelen van de Nederlan-
der. Zodoende komen ze zelf met de buitgemaakte kaper vei-
lig in het vaderland terug. 
Strekking: Duidelijk blijkt het belang van de sfeer waaraan 
we onze kinderen toebetrouwen, maar uiteindelijk kan alleen 
de Heere uitredding geven. 
Conclusie: Een goed boek uit de tijd van de 80-jarige oorlog. 
De jongens zullen er van smullen en ze kunnen er ook nog 
iets uit leren. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

TOM GING TOCH, door G. H. van Maren. 
Aantal blz. 70; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; jongens-
boek, 

Inhoud: Tom gaat 's avonds stiekum naar de kermis, in plaats 
van op zijn zusje te passen! 't Kost hem geld en nu valt hij 
van het ene kwaad in het andere. Tom loopt helemaal vast 
en krijgt het ten slotte zo benauwd en moeilijk, dat hij het 
niet meer kan uithouden. Want de stem van zijn geweten 
volgt hem als een schaduw. Tom is een dief! Een dief als 
Achan, van wie de meester op school vertelde. Op een vroege 
morgen wordt een verkleumde jongen aan de kant van de 
kanaalweg gevonden. Als hij thuis wakker wordt weet hij 
zich niet veel te herinneren van wat er allemaal gebeurd is, 
maar dit weet hij nu klaar en helder: het is weer goed ge-
worden, toen hij eindelijk erkende: „Ik ben zelf de schuld van 

Conclusie: Godsdienstige strekking. Goed geschreven. De 
zonde is een hellend vlak. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

WOUDLOPERS IN PAPOEALAND, 
door A. van Hartingsveld. 

Aantal blz. 70; le druk; gecartonneerd; jongensboek. 
Inhoud: Oendi, een Papoeajongen, komt in aanraking met 
blanken, Hollanders. Waroetoe, de vader van Oendi, wordt 
op een lange tocht door het oerwoud gebeten door een slang. 
Gelukkig zijn hij en z'n mannen op de terugtocht en vlak bij 
de eigen kamping. De blanke dokter behandelt de wond en 
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Door een jarenlange ervaring is het ons bekend, dat de 
uitgaven van de Bijbel Kiosk Vereniging naar vorm en 
inhoud waardevolle hulpmiddelen zijn ten dienste van 
Evangelisatie en zending. 
Ook de Zondagsscholen gebruiken ieder jaar opnieuw 
vele van onze uitgaven. 

Nu in het bijzonder voor het Kerstfeest de hulpmiddelen 
als uitdeelmateriaal gezocht moeten worden, vestigen wij 
gaarne nog eens Uw aandacht op onze gevarieerde 
voorraad. De colportage-boekjes met vrije en zendings-
verhalen; de biografieën, de kinderboekjes van Mej. G. 
Ingwersen, de opgeplakte platen, de vele soorten kinder-
kaarten, de gecelligrafeerde wapdteksten, de boeken,-
leggers, de vierkleurenplaten enz. enz. Wij zullen U op 

Uw verzoek graag een zichtzending toesturen. Stelt LI 
zich eens met ons in verbinding? 

       

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

     

     

     

      

Uw bijzondere aandacht vragen wij voor enkele waardevolle uitgaven: 

KALENDERS DIE OPVALLEN DOOR HUN ILLUSTRATIES EN DOOR EEN 
AANSPREKENDE INHOUD. 

„...kinderen van een Vader..." BKV-dagblokkalenders voor 1962. Voor elk kwartaal een aan-
trekkelijke vierkleurenplaat van kinderen uit 4 verschillende werelddelen. Dagblok met eenvou-
dige overdenkingen van twaalf predikanten uit verscheidene kerken en afwisselende korte stuk-
jes en gedichten op de achterzijden. 
Voor verspreiding getalsvergoedingen van 50 cent per ex. en lager. Bij rechtstreekse bestelling 
inklusief de verzendkosten f 1,50. 
,,De Open Weg"-kalender. De fotokalender voor 1962, die samen met „de Open Deur" werd 
uitgegeven. Elke veertien dagen een prachtige foto en een calendarium met handige notitie-
ruimte. Op de achterzijden afwisselend evangelische teksten van Ds. Okke Jager en Ds. G. P. 
Klijn. 
Voor verspreiding getalsvergoedingen van f 1,45 en lager. Prijs per ex. f 1,65. Bij rechtstreekse 
bestelling inklusief de verzendkosten f 2,—. 

• BIJBEL IN VERTELLING EN BEELD 
door mej. G. Ingwersen speciaal voor evangelisatie geschreven. Geschikt als vertelbijbel, lees-
bijbel voor oudere kinderen en volwassenen, die de Kerk in haar evangelisatie bereikt. De 
nieuwe 6e druk is uitgekomen met enkele vernieuwingen in de illustraties en met opname van 
„het supplement" 788 pag. 16 vierkleurenplaten en vele zwart-wit tekeningen, Vergoeding f 7,00 
voor leden; f 12,50 winkelprijs. 
De Weg. Verkorte pocket-uitgave van deze vertelbijbel, vergoeding f 1,90. 

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

• KERSTUITGAVEN 
Elk jaar verschijnen nieuwe folders, kaarten en boekjes. 

Bent U reeds werkend lid van de B.K.V.? Dat geeft U regelmatig recht op gratis versprei-
dingsmateriaal en toezending van al onze nieuwe uitgaven. 
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op het gebed geneest Waroetoe. Hij staat Oendi toe te stu-
deren. Hij wil dokter warden. 
Strekking: Zendingsverhaal. Bevrijding door het Evangelie 
van de angst voor de afgoden. 
Conclusie: Mooi verhaal. Behalve zendingsverhaal een aan-
duiding van wat Nederland doet om Nieuw-Guinea zelfstan-
dig te maken. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE BRANDSTICHTER, door Jan van Groningen. 
Aantal blz. 69; 3e druk; prijs gecartonneerd .f 1,10; jongens-
boek. 
Inhoud: Peter Brink is graag op de boerderij van Halstra, 
waar hij Harm helpt, de leuke knecht, met wie hij het goed 
kan vinden. Met zijn vriendje Wessel stookt hij stilletjes een 
vuurtje, waarbij een stapel takkebossen van Halstra ver-
brandt. Tijs van het woonscheepje krijgt de schuld. Peter 
belijdt na moeilijke strijd zijn schuld en viert op school een 
heerlijk Kerstfeest, waar Tijs ook bij mag zijn. 
Strekking: Doe geen onbedachtzame dingen, waarbij een an-
der het slachtoffer kan worden. Belijd je kwaad voor God en 
de mensen. Een eerlijk en rein geweten is een kostbaar goed. 
Wie zijn zonden belijdt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. 
Conclusie: Een prettig geschreven jongensboek, dat 9- en 10-
jarige jongens graag zullen lezen. Zonder prekerig te zijn 
wijst de schrijver op de noodzaak om in alle dingen God te 
zoeken in het gebed en de naaste lief te hebben. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

STRIJD OM ONNE, door A. Romijn. 
Aantal blz. 77; 4e druk; prijs gecartonneerd f 1,10; jongens-
boek. 
Inhoud: Kees heeft een klein hondje gered uit de hand van 
andere jongens, die het dier mishandelen. Tengevolge hiervan 
is Dolf zijn grote vijand geworden, die steeds wraakplannen 
koestert. Het gelukt hem ten slotte de hond (de lieveling van 
Kees) te vergiftigen. Grote smart bij Kees, maar ook spijt-
gevoelens bij Dolf. Later verzoenen de jongens zich. 
Sti'ekking: Een beschrijving hoe men niet en inzonderheid 
hoe men wel met dieren moet omgaan. Zeer leerzaam voor 
kinderen in hun omgang met dieren. Het boekje heeft een 
positieve chr. strekking. De wederkerige trouw tussen mens 
en dier doet weldadig aan. Een boekje van dierenliefde en 
dierentrouw. 
Conclusie: Een fijn beschreven, boeiend boek, dat met toe-
nemende spanning door de kinderen zal worden gelezen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JUULTJE GAAT NAAR BUITEN, door Annie Sanders. 
Aantal blz. 70; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1,15; meisjes-
boek. 
Inhoud: Juultje moet om gezondheidsredenen een poosje naar 
het platteland om aan te sterken. Daar krijgt ze een vriendin-
netje, die haar uit de Bijbel vertelt. Als ze weer naar huis 
gaat, krijgt ze van Rinus, die eerst jaloers was en een lelijke 
streek had uitgehaald, een geschenk mee, nl. een kinderbijbel. 
Strekking: Juultje doet „buiten-  meer op dan alleen gezond-
heid, ze leert in haar nieuwe omgeving bidden en haar vrien-
dinnetje Marijke, hoewel ze nooit heeft kunnen lopen, be-
tekent veel voor haar. 
Conclusie: Een aardig kinderboek, dat ons wijst op de moge-
lijkheden om hen, die van het Evangelie vervreemd zijn, er 
mee in aanraking te doen komen. Er warden geen opzien-
barende „successen-  geboekt, geen hele-familie-bekering of 
iets dergelijks, het blijft heel gewoon en daarom zeer leesbaar. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE BRIEL VOOR DE PRINS, door Piet Terlouw. 
Aantal blz. 78; le druk; prijs gecartonneerd f 1,20; jongens-
boek. 
Inhoud: Meindert Jacobsz. dient als kajuitsjongen aan boord 
van één der geuzenschepen, die de mond van de Maas op-
voeren naar De Briel. Meindert helpt bij de verovenng van 
de stad, na stilletjes van boord te zijn gesnapt. Hij helpt dap-
per mee en is ook getuige van de moedige daad van Rochus 
Meeuwesz., in wiens huis hij een gastvrij onderdak vindt. 

Strekking: Ons volk heeft veel geleden onder de Spaanse 
druk. God heeft, mede door de wonderlijke bevrijding van 
De Briel, gered uit grote nood. Die op God betrouwt, wordt 
niet beschaamd, ook al kan het leed soms dreigen. Gebruik 
soms van Heer. 
Conclusie: De schrijver verstaat op benijdenswaardige wijze 
de kunst onze geschiedenis voor onze jongens te doen leven. 
Hij tekent op boeiende wijze een historiegetrouw beeld, om-
lijst door een fantasierijk, bijzonder aantrekkelijk verhaal. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HET MEISJE VOOR HET RAAM, door Marian v. Bergen. 
Aantal blz. 76; 4e druk; prijs gecartonneerd f 1,20; meisjes-
boek. 
Inhoud: Op weg naar school komen vier meisjes langs het 
huis van de baron, waar ze op een dag een meisje voor het 
raam zien zitten. Van kennismaking volgt vriendschap en als 
het Kerstfeest is gaat de hele school bij het meisje Kerstfeest 
vieren. Door de vriendinnetjes is dit meisje, Warlientje, be-
kend gemaakt met het evangelie; vader en moeder heeft ze 
niet meer, maar haar grootvader, de baron, komt eveneens 
tot verandering. 
Strekking: Kleine oorzaken hebben vaak grote gevolgen. 
Door de nieuwsgierigheid der meisjes komt er contact en dat 
contact brengt veel goeds tot stand. Al is Warlientje rijk, 
toch mist ze veel. 
Conclusie: Een vlot meisjesboek, dat graag gelezen zal wor-
den. De strekking is goed en het verhaal is alleszins aan-
nemelijk. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

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

Aantal blz. 78; le druk; prijs gecartonneerd f 1,20; jongens-
en meisjesboek. 
Inhoud: Jos wordt bij een boze boer van het erf gejaagd. Hun 
woonwagen verbrandt, de boer is hard en wil niet helpen. 
Later redt Jos het dochtertje van de boer, dat niet kan lopen. 
Eerst begrijpt de boer, die door het verdriet om zijn dochter-
tje hard is geworden, de toedracht niet, later wordt het alles 
hem duidelijk en helpt hij mee om een nieuwe wagen te ko-
pen. Samen vieren zij het Kerstfeest. Op voering van een 
kerstspel. 
Conclusie: Het oude recept: alles loopt in het honderd, alles 
komt weer goed terecht. Ook de opvoering van een kerst-
spel kan ons niet bekoren.. Toch zijn er ook wel goede kwali-
teiten in en daarom: 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 

DE SCHOUT VAN SOLOTHURN, door P. de Zeeuw. 
Aantal blz. 91; 3e druk; prijs gebonden f 1,30; jongens- en 
meisjesboek. 
Inhoud: De roomse schout voorkomt door heldhaftig optreden 
een bloedbad onder de Hervormden. Verhaal uit de 'tijd der 
Reformatie. 
Strekking: Als de scheidslijn der oprechtheid getrokken wordt 
dan loopt die niet steeds tussen Roomsen en Protestanten 
door. 
Conclusie: Fris geschreven. Spannend. Opvoedkundig en 
godsdienstig volkomen verantwoord. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

DE ZANGERS VAN DOORNIK, door H. te Merwe. 
Aantal blz. 94; le druk; prijs gebonden f 1,30; jongensboek. 
Inhoud: Verhaal van geloofsvervolging. Het werk van Guido 
de Brès wordt in Doornik afgebroken door wat protestantse 
dwepers, die psalmen zingend, onrust in de stad veroorzaken. 
Strekking: Het is geboden om oprecht te zijn als de duiven, 
maar daarnaast evengoed voorzichtig te zijn als de slangen. 
Conclusie: Ook wat opvoedkundige waarde betreft wel goed 
geschreven. Voor jongens spannend. Ook leerzaam. Af en 
toe wat veel korte, erg afgebeten zinnetjes. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 
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Speciale 

Zondagsschoolaanbieding van 

DEN HERTOG'S Uitgeverij en Boekhandel 

Vraagt gratis speciale 

Zondagsschoolaanbieding 

aan bij: 

DEN HERTOG'S 
LANGE NIEUWSTRAAT 52A 

o.a. PENNING, Onder de Oranjevlag 
JOH. STAAL, De Franse Koopmanszoon 
JAAP DE KORTE, De val van Bergen in 1572 
M. NIJSSE, Licht op de Archipel 

Een pracht Zendingsverhaal. 

Boeken van Bram van Dishoek, E. Gerdes, Jac. 
Overeem, Daan Maas, L. Janse, S. Bison, enz. 

Uitgeverij en Boekhandel 
UTRECHT 	TELEFOON 030-13684 

Wacht niet langer, 

maar bestelt onmiddellijk de 

ROOSTERS voor1962 
ROOSTER A, voor oudere kinderen 
ROOSTER B voor 6-8-jarigen 
ROOSTER C voor de kleintjes 

Daar deze boekjes half november van de pers komen, kan de verzending regelmatig ge-
schieden. 

De prijs is 18 cent per stuk. 

N.B. De verhoging van de prijs van de boekjes komt doordat de omslagen enigszins 
zijn gewijzigd, het papier van betere kwaliteit is en de verzendkosten in de 
prijs zijn inbegrepen. 

Bestellingen aan: 

Herv. Bondsbureau te Zeist, Burgemeester Patijnlaan 120 
Telefoon 03404-7810 
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WOPKE UIT KAMPEREN, door Tannie van der Maas. 

Aantal blz. 78; prijs gecartonneerd f 1,20; meisjesboek, leef-' 
tijd 10-12 jaar. 
Inhoud: Een verhaal, dat vertelt van de genoegens van het 
kampleven, welke Wopke met enige andere meisjes mag 
smaken. Verschillende tafereeltjes behandelen uitvoerig de 
genietingen van het kamperen en de noodzakelijkheid van 
goede leiding, die in dit boekje goed genoemd mag worden. 
Strekking: Kamperen onder chr. leiding. Het nuttige en aan-
gename gaan hier samen. De opvoedkundige strekking is dat 
de kampeerders gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de 
leidsters en zich met zelfverloochening moeten schikken om 
in eensgezindheid allerlei karweitjes op te knappen, waarvan 
thuis niet aan getipt wordt. 
Conclusie: Een goed beschreven meisjesboek, dat bij het lezen 
weldadig aandoet dom. de saamhorigheid en de eensgezind-
heid bij de kampeerders. Maar vooral blijkt dat goede leiding 
een eerste vereiste is. Kinderen leren het buitenleven kennen. 
Inderdaad een prettig, tevens leuk kinderboekje. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

PIONIERS EN INDIANEN, door FL Henszen Veenland. 

Aantal blz. 191; prijs in slappe omslag f 1,25; jongensboek. 
Inhoud: John Huskey vestigt zich in het gebied van de In-
dianen, waar hij een goede verstandhouding schept niet deze 
bewoners, in tegenstelling met andere pioniers, die deze au-
tochtone bevolking met minachting behandelen. De Indianen 
proberen de blanken te verdrijven, wat niet gelukt, maar 
Huskey blijft trouw aan zijn voornemen om ook deze mensen 
te behandelen op een christelijk verantwoorde manier. 
Conclusie: Dit boeiend geschreven boekje, dat in pocket-
vorm uitgegeven is, zullen de jongens graag lezen. Het is een 
leerzaam boekje. Er wordt heel veel geschreven en gesproken 
over de verhouding van blank en niet-blank, in dit verhaal 
hebben we een voorbeeld van de verhouding onder elkaar. 
Een christelijke houding spreekt ons uit dit verhaal toe. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

VACANTIE AAN BOORD, door H. Henszen Veenland 

Aantal blz. 94; 2e druk; prijs gebonden f 1,30; jongensboek. 
Inhoud: Arie mag in de vakantie met zijn vriend Joost mee, 
met oom, die schipper is. Ze beleven samen heel wat, soms 
zelfs zeer gevaarlijke avonturen. Het wordt een vakantie 
om nooit te vergeten. 
Strekking: Ons leven is alleen veilig in Gods hand. Van Hem 
is alle bewaring en we zijn gelukkig als we dat weten. We 
moeten overal en altijd voor de ere Gods opkomen, niet in 
de eerste plaats aan onszelf denken, meeleven met anderen, 
ons als een christen gedragen. 
Conclusie: Een zeer afwisselend jongensboek. De avonturen 
zijn rijkelijk veel, maar het geheel geeft voldoening en is van 
goede christelijke strekking. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

JOUW NAAM IS STERRETJE, door To van Thiel. 

Aantal blz. 94; le druk; prijs gebonden f 1,30; meisjesboek. 
Inhoud: Als haar ouders voor enkele maanden naar Amerika 
gaan, komt Stella bij haar oom en tante in Assen. Dat is een 
grote verandering voor het werelds opgevoede meisje. Als 
allen 's zondags naar de kerk gaan, blijft Stella onder voor-
wending van hoofdpijn thuis. Dan gaat ze naar 't zwembad, 
krijgt een ongeluk en moet zes weken in het ziekenhuis ver-
blijven. Daar hoort ze het getuigenis van Jezus van een mede-
patiëntje, dat in vrede heengaat. Als Stella weer goed en wel 
bij tante is, maken ze nog een mooie vakantietocht naar 
Texel met het gezin van neef Dick. Met diens zoon trouwt 
Stella later. Het jonge echtpaar treedt in zendingsdienst. 
Strekking: Stella is een verwend weeldekind, maar wordt in 
het christelijk gezin van tante een flink meisje. Haar verblijf 
hier en het contact met „Muisje-  worden aan haar hart ge-
zegend. 
Conclusie: Verhaal uit het welvaartsleven van vandaag met 
uitstekende strekking. Helaas een paar keer „Lieve Heer", 
maar overigens: 
Eindoordeel: aanbevolen. 

HET HUIS AAN DE HAVEN, door Rie Smaal-Meeldijk. 
Aantal blz. 110; 4e druk; prijs gecartonneerd f 1,45; meisjes-
boek. 
Inhoud: José gaat verhuizen naar een huis aan de haven. 
Haar vriendin Marian benijdt haar, omdat Jos enig kind is. 
Jos krijgt eindelijk het broertje, waarnaar ze zo verlangd 
heeft, maar hij is lam. Jos maakt een heerlijke reis naar Zwit-
serland met oom en tante. Ze maakt kennis met Mops, die in 
de kerstvakantie komt logeren. Marian is jaloers, maar alles 
komt goed. De vreselijke watersnoodramp brengt veel angst 
en bij José krijgen ze ook evacué's in huis. 
Strekking: Soms voert het leed van God af en er is voort-
durend gebed nodig om niet van Hem af te dwalen. Het is 
een voorrecht om een vader en moeder te hebben, die God 
vrezen. 
Conclusie: Het boek voldoet aan de eisen, die men stellen 
mag aan een prettig leesbaar meisjesboek voor het christelijk 
gezin. De schrijfster is niet altijd ontkomen aan het gevaar 
zich te verliezen in een al te uitvoerige detailbeschrijving. 
Eindoordeel: aanbevolen. 

TREKKERSAVONTUREN, door H. te Merwe. 
Aantal blz. 110; prijs gecartonneerd f 1,45; jongensboek. 

Inhoud: Drie vrienden maken een trekkerstocht. Daar valt 
heel wat te beleven onderweg. Ze maken kennis met een an-
der drietal. Twee gebeurtenissen zijn van belang. Herman 
helpt bij een ongeluk en Koen wordt bestolen. Het is een hele 
toer de dader te vinden. Maar alles komt goed en ze hebben 
een mooie dag bij het gezin, waarvan een kind gered is, mede 
door toedoen van Herman. 
Conclusie: Dit is een boekje, dat onze jongens graag zullen 
lezen. Er zit spanning in. Nadruk wordt er op gelegd, dat we 
niet alleen christelijk zullen praten, maar vooral ook zullen 
doen. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

HUIZE IEPENHORST, door G. Troost. 
Aantal blz. 113; 3e druk; prijs gecartonneerd f 1,45; jongens-
boek. 

Inhoud: Leo komt op Huize Iepenhorst logeren tijdens het 
ziek zijn van zijn moeder. Daar woont het gezin van dokter 
van Dam. Met de tweeling Jan en Jaap beleeft hij verschil-
lende avonturen, mooie en minder mooie, spannende en min-
der spannende. Zelf doet Leo iets, waardoor hij door de 
vrienden wordt veracht. De verhouding wordt later hersteld. 
Strekking: Jongens doen vaak dingen in hun onbedachtzaam-
heid, waar ze later spijt van krijgen. Leo erkent zijn fout, 
wordt evenwel niet zomaar weer geaccepteerd. Hij toont het 
waard te zijn. Strekking godsdienstig en pedagogisch juist. 
Conclusie: Een goed jongensboek, soms wat geforceerd gees-
tig, maar de jongens die het zullen lezen, zijn dat zelf ook 
dikwijls en zullen zich er niet zo licht aan stoten. Overigens 
een fris boek. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

JOKE REDT HET WEL, door Jenny Slegers-Kwakkel. 
Aantal blz. 116; prijs gecartonneerd f 1,55; meisjesboek. 

Inhoud: In het gezin van Joke hebben vader en moeder het 
erg druk door de zaak. Joke-  zal later wel moeten helpen en 
zo kan zij geen tuinarchitekte worden, wat ze als ideaal heeft. 
Vader raakt overwerkt en moet een poos er uit. Moeder gaat 
mee en Joke met de andere kinderen gaan bij familie logeren. 
Daar gedraagt ze zich flink, ook in de tuin. De tuinman ziet 
wat in haar. Joke zal het wel redden! 
Conclusie: Dit is een aan elkaar geregen verhaal zonder ver-
band. Een bepaalde strekking heeft het ook niet. Ook de 
woordkeus bevalt soms niet. Voor uitdeling op het Kerstfeest 
is het dan ook heel niet geschikt. 
Eindoordeel: niet aanbevolen. 
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RIA ONTDEKT ZICHZELF, door Annie Sanders. 
Aantal blz. 125; 2e druk; prijs gecartonneerd f 1,65; meisjes-
boek. 
Inhoud: Ria kan met haar stiefmoeder niet overweg, hoewel 
deze toch helemaal geen „stiefmoeder-  is. Ria kan het nog 
niet verwerken dat een ander, een „vreemde-, de plaats van 
moeder inneemt. Daarom vindt haar vader het beter, dat zij 
een poosje van huis gaat. Zij komt in het kinderpension 
„Huize Zonneschijn", onder de verstandige leiding van mej. 
Spijkerman, een vroegere vriendin van haar moeder. De leer-
school hier is voor Ria een goede oefenschool, zodat ze als 
een andere Ria naar huis terugkeert. 
Conclusie: Een boeiend geschreven, mooi meisjesboek. Op-
voedkundige strekking. Degelijke chr. sfeer. Dit boekje staat 
in onze jeugdlectuur op een hoog peil. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

LICHT OP DE ZWARTE WEG, door Gerrit van Heerde. 
Aantal blz. 186; le druk; in slappe omslag, pocket-boek; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: William Pervet, laatste telg uit een Engels adellijk 
geslacht, wil gaan varen. Hij wordt koksmaat op een Engelse 
sch., 	„ 	• 	Voor de kust van 	• 	 ! • • 

het schip, William en een matroos zwemmen naar de kust. 

In het binnenland bereiken ze een plantage. Onder de negers, 
die beestachtig behandeld worden, werken twee Hernhutter 
zendelingen. De negers staan op en steken het huis van een 
opzichter in brand. De blanken worden gedood. De Engelsen 
met de Hollandse zendelingen weten te ontkomen. 
Strekking: Goed zendingsverhaal uit de tijd der slavernij. 
Conclusie: Een lezenswaardig boek, ook wel geschikt voor 
de oudste leerlingen der Z.S. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

MIEKE, door Liesbeth Lems. 

Aantal blz. 192; le druk; in slappe omslag, pocket-boek; 
jongens- en meisjesboek. 
Inhoud: Mieke van Loon en Paul van Hof vinden elkaar en 
beloven elkaar trouw voor altijd. Mieke leert Paul ook waar-
deren in zijn werk. Het is een moeilijke weg voor haar, ze 
haalt zelfs de achterdocht van anderen zich op de hals. Oom 
Paul stuurt Paul eer uit Canada terug, om de jongemensen 
niet van elkaar te doen vervreemden. 
Strekking: Een kleine familieroman met Mieke als hoofd-
persoon. 
Conclusie: Aardige liefdesroman, vanzelfsprekend nièt ge- 
schikt voor de Z.S. 	  
Eindoordeel: niet aanbevolen. 

Beloningsmateriaal 
Bestellingen bij: Hervormd Bondsbureau te Zeist 

Serie 1. BLOEMEN EN VRUCHTEN IN DE BIJBEL. Serie met grote opvoedkundige en artistieke waarde. 
Leerzaam, zinvol, mooi uitgevoerd. Per pakje 36 kaartjes met afbeeldingen van takken met bloemen of 
vruchten, die in de Bijbel voorkomen. Kleurendruk. Prijs per pakje 	  f 0,95 

Serie 2 of 26. GEKLEURDE BIJBELSE PLAATJES. 30 plaatjes per pakje. Felle kleuren. Decoratieve ontwer-
pen van Bijbelse gebeurtenissen. Onder ieder plaatje een onderschrift, waar de geschiedenis te vinden 
is. Prijs per pakje 	  f 0,45 

Serie 3. BLOEMENKAARTJES IN PASTELKLEUREN. Kleine, fleurige beloningskaartjes. Allerlei bloemen, ar-
tistiek getekend en gedrukt in 5 kleuren op stevig papier. 75 kaartjes per pakje. Prijs per pakje f 0,75 

Serie 4. LEVEN IN PALESTINA. Met afbeeldingen over allerlei: heiligdommen, tent, huis, burcht, waterkruik, 
eggen, ploegen, enz. Op de achterkant een toelichting. Leerrijk. Kleurendruk. 36 plaatjes per pakje. 

Prijs per pakje f 0,90 
Serie 6 of 5a. BIJBELSE PLAATJES. Mooi, prachtig in details uitgewerkt en mooie tint. Een serie, die veel 

gebruikt zal warden. 30 verschillende plaatjes per pakje. Prijs per pakje 	  f 0,55 
Serie 7. WOORDEN 	VAN ZALIGHEID. 48 kaartjes, goedkoop, in kleuren met kunstzinnig getekende bijbel- 

teksten. Prijs per pakje 	  f 0,35 
Serie 8. PAARLEN UIT GODS WOORD. Zie serie 7. Prijs per pakje 	  f 0,35 
Serie 9. GODDELIJKE WAARHEDEN. Zie serie 7. 48 plaatjes met belangrijke teksten, enz. 

Prijs per pakje f 0,35 
Serie 10. DIEREN IN DE BIJBEL. 36 verschillende kaartjes van dieren, die in de Bijbel genoemd worden, 

b.v. ezelin, kameel, steenbok, muildier, arend, kwakkel, enz. Op de achterzijde een beschrijving van de 
kenmerken. Alles in kleur. Prijs per pakje 	  f 0,70 

Serie 11 of 18. GEILLUSTREERDE PSALMREGELS. 30 verschillende kaartjes met psalmregels, van bijzondere 
betekenis. Op de achterkant staat het volledige psalmvers en een toelichting op de illustratie. 

Prijs per pakje f 0,45 
Serie 12 of 24a. BIJBELSE PLAATJES. 30 verschillende plaatjes, die bij het leren van tekst en psalm en bij ge- 

trouw bezoek uitgereikt kunnen worden. Zie serie 6. Prijs per pakje 	  f 0,55 

Serie 13 of 25a. BIJBELSE PLAATJES. 30 verschillende plaatjes. Mooi getekend. Uitnemend hulpmiddel om de 

	

kinderen te benaderen. Zie serie 6. Prijs per pakje   f 0,55 
Serie 15. BIJBELSE BOUWPLATEN. Formaat 31x44 cm. Stevig carton met kleurendruk. Leerzaam, aantrekke-

lijk, praktisch. A. De Synagoge van Kapernatim; B. Een Oosters huis; C. De Tabernakel; D. Huis met 
binnenplaats; E. Stadspoort met torens; G. Olijvenpers; H. Palestrnse molen en olielam.; . Tent van 
aartsvader; K. Egyptische tempel; L. Romeinse tempel. Prijs per stuk 	  f 0,45 
F. De tempel van Salomo. Deze grote Bijbelse bouwplaat bestaat uit 4 vellen van 31x44 cm., gedrukt 
op prima karton in driekleurendruk. Bouwoppervlakte 22x47 cm. Zeer leerzaam en geeft een goed inzicht 

	

in de bouw van de tempel. Prijs per stuk   f 1,75 
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Serie 16. BIJBELSE WANDPLATEN. Meesterlijke tekeningen, met zorg gedrukt op zware kwaliteit houtvrij 
papier. Formaat 32x50 cm. In 6 soorten: 1. De engel Gabriël bij Zacharias; 2. Het Kindeke in de kribbe; 
3. De wijzen uit het Oosten; 4. Simeon in de tempel; 5. De vlucht naar Egypte; 6. Daniël in de leeu- 
wenkuil. Prijs per stuk 	  f 0,35 

Serie 28. BLOEMENFLEUR. 18 verschillende kaartjes naar kleurendia's van allerlei soorten bloemen. Prachtige, 
glanzende kaartjes in vierkleurendruk. „Dure" kaartjes voor lage prijs. Prijs per pakje . 	. f 0,70 

Serie 29. GEKLEURDE BIJBELSE PLAATJES. 30 plaatjes per pakje. Onder elk plaatje staat een korte be-
schrijving van 't verhaal en de plaats waar het in de Bijbel te vinden is. Levendige kleuren. Plaatjes, 
die de kinderen „aanspreken". Prachtige kaartjes voor weinig geld. Prijs per pakje . . 	. f 0,60 

Serie 30. GEKLEURDE BIJBELSE PLAATJES. Zie serie 29. Prijs per pakje 	  f 0,60 
Serie 31. GEKLEURDE BIJBELSE PLAATJES. Zie serie 29. Prijs per pakje 	  f 0,60 
Serie 32. GEKLEURDE BIJBELSE PLAATJES. Zie serie 29. Prijs per pakje 	  f 0,60 
Serie 33. BIJBELSE KLEUR- EN TREKPLATEN. Een mooie bezigheid voor de kinderen. Door over verschil-

lende nummers een streep te trekken, ontstaat een aardige tekening, die ook gekleurd kan worden. Op 
de achterzijde een verklaring. Prijs per 100 stuks 	. . 	  f 4,95 

Serie 34a. VERHALEN UIT HET NIEUWE TESTAMENT. In de boekjes (albums) kunnen de plaatjes van 
serie 29 en 30 geplakt worden. Bij boekje N.T. deel I behoren de plaatjes van serie 29 en bij boekje 
N.T. deel II behoren de plaatjes van serie 30. Prachtige weergave van het bijbels gegeven, met warmte 
en fijn gevoel geschreven. Een eigen „kinderbijbel": de fijnste herinnering die U kunt meegeven. 

Prijs per deeltje f 0,70 
Serie 34b. VERHALEN UIT HET OUDE TESTAMENT. In deze boekjes (albums) kunnen de plaatjes van 

serie 31 en 32 geplakt worden. Bij boekje O.T. deel I behoren de plaatjes van serie 31 en bij boekje O.T. 
deel II behoren de plaatjes van serie 32. Zie v. verdere beschrijving serie 34a. Prijs p. deeltje f 0,70 

Serie 41. BIJBEL EN JEUGD. Een serie van 36 karakteristieke uitbeeldingen van bekende Bijbelse onderwerpen 
uit het Oude en Nieuwe Testament in sprekende kleurendruk, voorzien van onderschriften. Formaat 
10x7% cm. Prijs per pakje 	  f 1,- 

Serie 42. GEKLEURDE JONES-PLATEN. Pakjes van 24 stuks. Formaat 17%x12% cm. In meer kleurendruk, 
met onderschrift. Afbeeldingen en onderschriften behandelen bekende bijbelse onderwerpen. 

Prijs per pakje f 1,25 
Serie 43. NIEUWE BIJBELSE PRENTJES IN KLEUR. Prachtig uitdelingsmateriaal. Frisse kleuren met onder- 

schrift. 20 gekleurde plaatjes per pakje. Prijs per pakje 	  f 0,80 
Serie 45. PLATEN BIJBELSE KUNST. 20 verschillende soorten. Formaat 32x25 cm. De platen hebben de vol-

gende onderschriften: 1. Komt tot Mija  allen die vermoeid en belast zijt; 2. De intocht in Jeruzalem; 3. 
Het laatste avondmaal; 4. Gethsemané; 5. Het berouw van Petrus; 6. Jezus voor Pilatus; 7. Zie, de 
Mens!; 8. De vrouwen bij het graf; 9. De Emmaiisgangers; 10. De aankomst der herders; 11. Simeon 
in de tempel; 12. De lofzang van Simeon; 13. De Wijzen uit het Oosten; 14. De vlucht naar Egypte; 
15. Laat de kinderen tot Mij komen; 16. Het verloren schaap; 17. Jezus weent over de stad; 18. Jezus 
slapende in het schip tijdens de storm; 19. De barmhartige Samaritaan; 20. De goede Herder. 

Prijs per stuk f 0,15 
Serie 46. ZONDAGSSCHOOLKAARTJES. Mapje met 12 kaartjes. Formaat 6x8 cm. Serie A. In drie kleuren. 

Kleine versjes. Prijs per mapje 	  f 0,17 
Serie 47. GULDEN REGELS. Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Formaat 16x12 cm. A. Bede voor 't 

eten; B. Dankzegging na het eten; C. Hervormingslied; D. Avondzang; E. Achter Jezus 't kruis te dragen; 
F. Welke is uw enige troost; G. De twaalf geloofsartikelen; H. De zeven kruiswoorden; J. Het gebed 
des Heeren; K. De Zaligsprekingen. Prijs per stuk 	  f 0,08 

Serie 48. LEINWEBERKAARTJES. Honderd prachtige afbeeldingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Le- 
vensechte voorstellingen en warme kleuren. Doosje met 100 verschillende 
Doosje A met 4 x nr. 	1-25 	O.T. Prijs per doosje 

	

 	f 3,95 
Doosje B met 4 x nr. 26-30 	O.T. Prijs per doosje 

	

 	f 3,95 
Doosje C met 4 x nr. 51-75 	N.T. Prijs per doosje 

	

 	f 3,95 
Doosje D met 4 x nr. 76-100 N.T. Prijs per doosje  	f 3;95 

Serie 49. ALBUM voor het inplakken van de plaatjes O.T. en N.T. van serie 48. Prijs per album . 	 f 0,40 
Serie 50. KLEURENFOTO'S VAN BLOEMEN EN BOLLENVELDEN. 30 verschillende kaartjes in natuur-

lijke kleuren gedrukt met de namen van de afgebeelde bloemen. Op de achterzijde staat een mooi lied. 
Prijs per pakje f 0,75 

Serie 51. BELONINGSKAARTJES. Op stevig papier van prima kwaliteit, uitgevoerd in vierkleurendruk. 32 ver- 
schillende teksten op geperforeerde vellen. Prijs per vel 	 1 0  55 

Serie 52. BLOEMENPLAATJES. Uitgevoerd in frisse kleuren. Geperforeerde vellen à 49 stuks met onderschrift. 
In meer kleuren gedrukt. Prijs per vel 	  f 1,- 

Serie 53. Zie serie 52. Prijs per vel 	  f 1,- 
Serie 54. BIJBELSE PLATEN. Prachtige kaarten om als bijzondere beloning te gebruiken. Formaat 10x15 cm. 

Op kostbaar kunstdrukkarton. Verpakt in mooi ceffofaan zakje, bevattend 12 kaarten (6 verschillende 
afbeeldingen). Prijs per pakje 	  f 0,55 

Serie 55. ALBUM voor het inplakken van de kaartjes van serie 6, 12 en 13. De prijs is laag en U bevordert, 
door het invoeren van dit album als beloningssysteem, er het leren door en niet minder: trouwe opkomst. 

Prijs per stuk f 0,60 
Verder verkrijgbaar diverse soorten vellen BELONINGSKAARTJES, o.a. vogels, bloemen, kinderen, kerken, bij-
belse voorstellingen, vissen en kerstkaartjes. Per vel 40-50 kaartjes om af te scheuren. In de mooiste kleuren. 

Prijs per vel f 0,45 
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Prachtige jongensboeken 
Dit zijn de eerste zes delen van de 

RAKET-REEKS 

W. ter Horst 
DE BOSGEUZEN MET DE BLAUWE SJERPEN 

Chr. A. Meijer 
DE KOP IN DE WIND 

Chr. A. Meijer 
HET ZWARTE GORDIJN 
(Vervolg op „De kop in de wind") 

W. ter Horst 
DE ONDERSCHEPTE MAANRAKET 

Johan Hidding 
BENDEN IN DE WILDERNIS 

Go Verburg 
DE BLOKHUT IN HET SPARRENBOS 

Slechts f 3.95 per gebonden boek 

Voortreffelijke geïllustreerde jongensboeken 

Voor de leestafel 
Ds. G. Boer, De sterke Simson en de Sterkste. 
Uitgave van J. Bout Ei Zonen te Huizen. 

Ds. Boer van Huizen heeft in winteravonddiensten in de 
week preken gehouden over Simson, waardoor een bepaalde 
periode uit de Richterentijd naar voren gebracht is. Maar 
preken over Simson zijn het niet, doch preken over het werk 
des Heeren in en door Simson, vanwaar de lijnen worden 
doorgetrokken naar Hem, die sterker is dan Simson. Ds. Boer 
beschikt over zeggenskracht. Veel zorg is besteed aan de 
exegese van het Schriftgedeelte, wat deze lectuur boeiend 
maakt, terwijl de lijnen naar onze tijd doorgetrokken worden. 
Het zijn „goede-  preken, die ons wat te zeggen hebben uit 
het Woord van God, waarvan de schrijver in het voorwoord 
zegt, dat ook deze woorden Gods zo rijk aan lering, verma-
ning en vertroosting zijn. Wanneer dit voor ons persoonlijk 
de vrucht wordt van het lezen van deze preken, zullen we 
dankbaar zijn en zal de Heere alleen de eer ontvangen. Ik wil 
deze bundel graag hartelijk bij u aanbevelen voorzover dit 
nog nodig mocht zijn. 	 Vr. 

Anne de Vries, Kleutervertelboek voor de Bij-
belse Geschiedenis. Uitg. J. H. Kok, Kampen. 

Anne de Vries kan goed vertellen, dit behoeft eigenlijk 
niet eens gezegd te worden, want het is algemeen bekend. Dit 
komt uit in dit Vertelboek voor kleuters. We vinden het nog 
wel eens moeilijk om onze kleuters op een voor hen geschikte 
manier te vertellen uit de Bijbel. Neem dan dit boek en lees 
het de kleuters voor. Het is op een heel mooie manier uit-
gegeven en in alle opzichten bijzonder goed verzorgd, zoals 
we dit van de uitgever Kok in Kampen gewend zijn. Harte- 
lijk aanbevolen! 	 Vr. 

Kalender van de Bijbel-Kiosk-Vereniging te 
Amsterdam. 

De Bijbel-Kiosk-Vereniging is ook onder ons een goede be-
kende. Deze vereniging geeft ook een dag-blok-kalender uit, 
waar Herv. Geref., Chr. Geref. predikanten en een Vrij. 
Evang. predikant aan hebben meegewerkt. Op de achterzijde 
van de blaadjes voor elke dag vindt ge afwisselende bijdra-
gen. Heel geschikt voor verspreidingsdoeleinden, dan krijgt ge 
ook reductie. 	 Vr, 

RAKETREEKS 

De boeken van de RAKET-REEKS liggen ter inzage en zijn verkrijgbaar bij de Boekhandel 

UITGAVE J. H. KOK N.V. 	KAMPEN 
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