
VAN DE LEESTAFEL 

Gijs en Geeske, door A. van Velzen-Wijnen, uitg. Den Hertog 
B.V., 64 blz., geb. met geplastificeerde vierkleurenomslag, 
met zwart-wit tekeningen, jongens en meisjes van 4-8 jaar, prijs 
f 8,75. 

Inhoud: Gijs en Geeske beleven allerlei leuke en soms wat minder 
leuke dingen. Ze zijn ook wel eens een beetje ondeugend. Er zijn 28 
hoofdstukken in het boekje, elk van twee bladzijden. Ieder hoofd-
stuk is een min of meer op zichzelf staand verhaal, dat door twee 
gezellige tekeningen wordt opgefleurd. 

Conclusie: Levensecht en boeiend schrijven voor de jongste kinde-
ren is niet eenvoudig. De schrijfster is er meestal wel in geslaagd een 
voorval leuk weer te geven. Het is zeker waar dat een auteur niet 
moet gaan preken, maar ik vond de godsdienstige strekking toch 
wel wat mager. Drie keer komt er een vrijwel identieke passage in 
voor, ongeveer zo: „Ze gaan aan tafel. (Naam) bidt. Dan gaan ze 
eten" (blz. 9, 20, 32) en verder nog „Hij zegt zijn gebedje op en 
kruipt in bed". Dat is alles. Juist omdat de verhalen los van elkaar 
staan, had de schrijfster de mogelijkheid bijv. een bijbelvertelling 
op school of zondagsschool in een verhaal te verwerken, of een 
voorval te beschrijven dat leidt tot een serieus gesprek met de kinde-
ren. 

Eindoordeel: Op zichzelf wel aanbevolen, maar wat minder ge-
schikt voor uitdeling op het kerstfeest vanwege het ontbreken van 
een duidelijke boodschap. 

d.P. 

Ans en Frans, door Lenie Ippel-Breedveld, uitg. Den Hertog B.V., 
62 blz., geb. met geplastificeerd vierkleurenomslag, gent met 
zwart-wit tekeningen, jongens en meisjes van 4-8 jaar, prijs 
f 8,75. 

Inhoud: Ans gaat bij haar neefje Frans logeren, die kort bij de zee 
woont. Daar maakt ze ook kennis met Frans' opa, die zich na de 
dood van oma erg eenzaam voelt en niet zo goed meer uit de voeten 
kan. Dankzij een slim idee van Ans kan opa na drie jaar de zee weer 
zien. 

Conclusie: Dit boekje heeft dezelfde opmaak als het vorige, met erg 
leuke tekeningen. „Ans en Frans" is echter een doorlopend ver-
haal, dat -toch duidelijk meer inhoud heeft dan „Gijs en Geeske". 
Het is in die zin levensechter dat we ook jaloezie en boosheid tegen-
komen (bij Ans' broertje Tom en bij haar neefje Frans), evenals 
verdriet en eenzaamheid (bij opa). Wel vind ik Ans net iets te 
„braaf" en te „gaaf" getekend. De schrijfster is sober met gods-
dienstige uitweidingen (blz. 33, 54, 59, 60), maar ze raken meer de 
kern dan in „Gijs en Geeske", terwijl ook bijvoorbeeld jaloersheid 
als iets verkeerds wordt afgewezen (blz. 10). 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
d.P. 

De bende van de Berkenhoeve, door Kees den Otter, uitg. Den Her-
tog B.V., 126 blz., geb. met geplastificeerd vierkleurenomslag, 
gein. met 8 pagina grote zwart-wit tekeningen, jongens vanaf ca. 10 
jaar, prijs f 14,25. 

Inhoud: Als Klaas en Teun Vermaat een eind op de Maas gaan roei-
en, vinden ze een aangespoelde roeiboot. Als deze boot een paar da-
gen later weer verdwenen is, gaan ze op onderzoek uit. Het blijkt 
(later) dat de boot alles te maken heeft met de duistere praktijken 
van een stel autodieven in een leegstaande boerderij in de buurt. De 
dievenbende heeft nl. de vroegere autospuiter Peet Salie in dienst, 
die ermee over de Maas heen en weer vaart. Een overval van de po-
litie maakt een eind aan de autozwendel. 

Conclusie: Het is een vlot geschreven boek dat de grootste jongens 
van de zondagsschool (en ook oudere) beslist zal boeien. Wel vind 

ik Klaas en Teun soms wat te volwassen getekend, te professioneel 
haast, alsof het jonge rechercheurs zijn. Sommige gebeurtenissen 
zijn me ook iets te „toevallig", bijv. precies als de jongens met de 
waterpolitie meevaren, ontmoeten ze Peet Salie met de roeiboot en 
betrappen ze diens zoon op diefstal. Ik vraag me ook af of een rede-
rij, als beloning voor het terugvinden van een roeiboot, inderdaad 
twee jongens uitnodigt een week mee te varen. 
De godsdienstige strekking zou iets meer uit de verf kunnen komen, 
al is dat in dit soort verhalen niet zo makkelijk. Het is fijn dat in het 
gezin van Teun het bidden en lezen aan tafel er wezenlijk bijhoort, 
evenals de zondagse kerkgang, inclusief het besef van kleinheid en 
zondigheid. Toch zal de schrijver ervoor moeten waken dat de 
„buitenkant" en de „binnenkant" op elkaar afgestemd zijn. Op 
blz. 34 is er een goed evenwicht tussen beide, maar blz. 125 vond ik 
minder: Vader verwacht (terecht) dat de jongens als ze een week 
met de kapitein van de rederij mee zullen varen (de beloning voor 
de gevonden roeiboot) bij het eten zullen bidden en danken. „Je 
hoeft je nooit te schamen voor wat je bent. Dat heb ik zelf ook 
nooit gedaan".... Al met al: 

Eindoordeel: aanbevolen. 
d.P. 

Dirk helpt de bevrijders, door Jan van Reenen, uitg. Den Hertog 
B.V., 140 blz., geb. met geplastificeerd vierkleurenomslag. gein. 
met 9 pagina grote zwart-wit tekeningen, jongens vanaf ca. 11 á 12 
jaar, prijs f 14,75. 

Inhoud: Het gezin van boer Van Beek schrikt 's nachts wakker van 
een neerstortend Engels vliegtuig. Er zijn vijf doden. De andere dag 
wordt de bommenrichter van het vliegtuig, George Smith, gevon-
den, die gewond met zijn parachute in een boom hangt. Deze mag 
onderduiken bij Van Beek, waar hij voorspoedig geneest. Later la-
ten verzetsmensen hem, met de enige andere overlevende van het 
vliegtuig, via de Biesbosch ontsnappen naar Engeland. Zoon Dirk 
van Beek, die 16 jaar is, helpt mee hun gevangen gezette predikant 
te bevrijden. Als aan het eind van de oorlog de Canadezen komen, 
wordt er bij Van Beeks boerderij hevig gevochten, maar het hele ge-
zin mag de bevrijding beleven. 

Conclusie: De uitgever geeft 10 jaar aan als leeftijdsgrens. Als je al 
de in dit boek beschreven verschrikkingen van de oorlog weer tot je 
door laat dringen, vind ik dat persoonlijk toch aan de jonge kant. 
Het oorlogsleed wordt door de auteur op boeiende en geloofwaar-
dige wijze beschreven. Hij is er wel in geslaagd teveel oorlogsro-
mantiek te vermijden, juist ook door meermalen de noodzaak om 
bereid te zijn voor het sterven in het verhaal in te vlechten. Het 
boek heeft een duidelijke, goede (en door de oorlogsellende ook er-
nstige) geestelijke ondertoon, al zal de schrijver zich blijvend in 
moeten spannen om cliché's te vermijden. Mooi vond ik de inzet 
van het eerste hoofdstuk, waarin het probleem van het recht van 
verzet aan de orde komt in een gesprek tussen vader en zoon Van 
Beek. Jesaja 16 : 3b is voor Van Beek beslissend. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
d.P. 

Kosi bouwt een huis door Marrie Altena, geillustreerd, 91 pag., 
geb., geschikt voor jongens en meisjes 9-10 jaar, uitg. Den Hertog 
b.v. Houten, prijs j" 10,25. 

Inhoud: Kosi, een Afrikaans jongetje uit het Tswana-gebied moet 
thuis op de koeien passen. Op zekere dag valt zijn broertje Modise 
uit de boom en bezeert zijn been aan het prikkeldraad. Dat wordt 
een lelijke wond. De moeder van een vriendje adviseert de ouders 
niet naar de waarzegster te gaan, maar naar-het ziekenhuis. Daar 
komt hij in aanraking met de evangelist. Als vader in de stad gaat 
werken, zakt hun hut tijdens een regenbui in elkaar. Als vader met 
verlof komt, bouwen ze samen een nieuw huis met golfplaten. 

Conclusie: Een boekje, dat kinderen graag zullen lezen. Het geeft 
ongemerkt heel wat informatie over het primitieve leven in Afrika. 
In godsdienstig opzicht is het goed aan te bevelen. Kortom - een 
goed boek. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
C. L. Maaskant 
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Ella en haar paardje Rikkie door Anita Ligthart Schenk, geïl-
lustreerd, 66 pag., geb., geschikt voor jongens en meisjes 4-6 jaar, 
uitg. Den Hertog b.v. Houten, prijs f 8,75. 

Inhoud: Ella krijgt van haar vader een pony. Hij heet Rikkie. Met 
die pony beleeft ze allerlei dingen. Ze gaan met de pony op vakantie 
naar zee. Rikkie mag mee naar school. Vader maakt een wagentje 
en voor een gulden mogen de kinderen meerijden. Het geld is voor 
de arme kinderen. Als ze gaan verhuizen krijgt Rikkie een mooie 
stal en heeft het dier een groot weiland tot zijn beschikking. 

Conclusie: Een vrolijk boekje, dat liefde tot het dier probeert aan te 
brengen. Het godsdienstig element is vrij sober. De meester vertelt 
alleen, dat de Schepper planten en dieren heeft geschapen. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
C. L. Maaskant 

Opnieuw Han en Hanneke door Geesje Vogelaar-van Hourik, ge-
bonden, geïllustreerd, 76 pag., geschikt voor jongens en meisjes 
4-6 jaar, uitg. den Hertog b.v. Houten, prijs f 9,75 

Inhoud: Han en Hanneke, twee buurkinderen, zijn dik bevriend 
met elkaar. Ze beleven allerlei leuke dingen: schoolreisje, dieren-
tuin, kranten bezorgen, met de trein mee, duiven verzorgen, eikels 
rapen enz. Tenslotte ook nog een logeerpartijtje in de herfstvakan-
tie. 

Conclusie: Een aardig boekje voor kinderen rondom 6 jaar. De 
compositie is wat zwak. Los op zichzelf staande hoofdstukjes, zon-
der dat het naar een climax gaat. Godsdienstig volkomen verant-
woord. 

Eindconclusie: aanbevolen. 
C. L. Maaskant 

Zwitsers Elsje door Jac. Overeem, gebonden geïllustreerd, geschikt 
voor jongens en meisjes 9-11 jaar, 2e druk, uitg. Den Hertog b.v. 
Houten, prijs f 9,75 

Inhoud: Elsje en Eelco Schmitzer wonen in een Zwitsers bergdorp-
je. Vader Schmitzer is naast boer en houthakker ook nog houtsnij-
der. Hij krijgt daarvoor zelfs een mooie opdracht. Eelco vindt een 
mooie geslepen steen en Elsje krijgt van mevr. Strieker een mooie 
halsketting. Die heeft ze vroeger gevonden. In de buurt woont een 
gelovige kluizenaar, Walter Friks. Elsje en Walter Friks ontmoeten 
in de zomer een freule, die 3 jaar geleden daar een ketting is verlo-
ren. Als Elsje haar de ketting teruggeeft, wil de freule haar een en-
veloppe met inhoud geven. Elsje neemt die echter niet aan. 

Conclusie: Een aardig geschreven verhaal, dat laat zien hoe een 
boerengezin in Zwitserland leeft. Er zit ook een zekere climax in. 
Godsdienstig is het wat overtrokken. De godsdienstige taal is niet 
de taal van een kind. 

Timco de straatjongen door Hanny van der Steeg-Stolk, gebonden, 
tekeningen, geschikt voor jongens 8-12 jaar, 104 pag., uitg. Den 
Hertog b.v. Houten, prijs f 6,95. 

Inhoud: Timco is een weesjongen en wizkdt opgevoed door zijn tan-
te in de stad. Deze tante heeft echter niet voldoende tijd, om veel 
zorg aan Timco te besteden. Timco voelt zich eenzaam. Niemand 
wil met hem spelen. Hij ontmoet Freddie. Dit is geen goede vriend 
voor Timco. Toch komt er hulp voor Timco. Hij krijgt andere 
pleegouders. 

Conclusie: Een goed boekje met verantwoorde christelijke inhoud: 
Een enkele maal is de situatie iets te veel gezocht. Overigens: 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Mijn flinke Marinda door Sj. van Duinen, gebonden, tekeningen, 
136 pag., geschikt voor meisjes 9-12 jaar, uitg. Den Hertog b.v. 
Houten, prijs f 6,95. 

Inhoud: Marinda, haar ouders en haar broertje moeten het gezelli-
ge huis in de grienden verlaten. Marinda gaat logeren bij haar tante 
in een grote stad. Moeder en Dicky komen ook bij de tante, maar 
vader niet. Er is iets heel naars gebeurd. Marinda gaat met haar 
moeder en broertje wonen in een flat. Dit vraagt om een groot aan-
passingsvermogen. Marinda helpt haar moeder zoveel mogelijk. De 
afloop is voor het gezin verrassend. 

Conclusie: Heel goed boekje, met positief christelijk karakter uiter-
mate geschikt als zondagsschoolcadeau. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Een blauw kaarsje door J. Visser-Vlaanderen, gebonden, eenvoudi-
ge z/w tekeningen, 78 pag., geschikt voor jongens en meisjes vanaf 
± 7 jaar, uitg. Den Hertog b.v. Houten, prijs f 5,95. 

Inhoud: Robert en Nelleke (broer en zus) doen veel dingen samen. 
Ze doen boodschappen en dan vraagt de groenteman of ze peren 
willen verkopen. Later vraagt de bakker of ze krentebollen willen 
verkopen. Dat doen ze. Het geld sparen ze voor de verjaardag van 
moeder. Ze halen een bril uit de keuken bij de buurvrouw, die 
denkt dat er inbrekers zijn. Ze waarschuwt de politie, valt buitenen 
moet naar het ziekenhuis. Robert haalt een gevaarlijke stunt uit, als 
hij de bal uit het dakgoot haalt. Tenslotte maakt Robert het goed 
met een gehandicapt meisje dat hij uitgescholden heeft. 

Conclusie: Het boekje is vlot geschreven. Soms wat onzorgvuldig. 
Ouders zijn kennelijk niet ongerust als kinderen erg lang wegblij-
ven. Woordkeus soms niet erg kinderlijk (doch, warenhuis, vrij-
moedig, enz.). Positieve, bijbelse inhoud. Enkele drukfouten (blz. 
62: Nelleke, blz. 64: gezongen). 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 	 Eindoordeel: aanbevolen. 
C. L. Maaskant 
	

G. ten Berge 

Weet je wat ik krijg? door H. Quist, gebonden geïllustreerd, 77 
pag., geschikt voor jongens 8 jaar, uitg. den Hertog b.v. Houten, 
prijs ƒ 8,75. 

Inhoud: Erik groeit als enigst kind op in het gezin Hoekstra. Na het 
eten vertellen vader en moeder, dat Erik een broertje krijgt uit Co-
lombia. Hij heet Feros. Als vader en moeder het kind gaan halen in 
Colombia, mag Erik logeren bij oom Kees en tante Nel. Ongedul-
dig wacht Erik op hun terugkeer. Eindelijk mag hij mee naar Schip-
hol om vader, moeder en Feros af te halen. Het is een feestelijke 
thuiskomst. Vader laat dia's zien van de reis en het verblijf in Co-
lombia. 

Conclusie: Voor kinderen een leuk en spannend boekje. Gods-
dienstig verantwoord. De auteur probeert het kind ook wat bij te 
brengen van de Derde Wereld. De stijl is minder geslaagd. Veel 
„tweegesprekken" doen wat afbreuk aan de gang van het verhaal. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
C. L. Maaskant 

Maar één keer per jaar door Eduard Ewert, gebonden, duidelijke, 
eenvoudige tekeningen, 53 pag., geschikt voor jongens en meisjes 
vanaf ± 8 jaar, uitg. Den Hertog b.v. Houten, prijs f 5,95. 

Inhoud: Een Russische jongen, Victor, vertelt over het bezoek aan 
zijn vader die in een strafkamp zit. Hij vertelt over de lange reis, het 
wachten, controle in het kamp, de ontmoeting met z'n vader in een 
bezoekskamer waar kakkerlakken zitten en waar ze afgeluisterd 
worden, en over het afscheid van zijn vader. De grote afhankelijk-
heid en het vertrouwen op God komt heel goed tot uiting in het ver-
haal. 

Conclusie: Een mooi boekje voor jonge kinderen, waarin heel een-
voudig wordt verteld hoe het ongeveer is als je vader, om zijn ge-
loof in Jezus Christus, in een gevangenkamp is opgesloten in Rus-
land. Leerzaam. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
E. ten Berge-v.d. Berg 
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Mand en Rik, wat nu weer, door Coby Bos, uitg. Callenbach, 34 
	

Bello, door W. G. v.d. Hulst, uitg. Callenbach, 68 blz., ingen., ge- 
blz. gekartonneerd, geïll., geschikt voor jongens en meisjes leeftijd 

	
schikt voor jongens en meisjes van de leeftijd 9-12 jaar, prijs 

6-8 jaar, prijs f 5,75. 	 f 9,50. 

Inhoud: Maud en Rik zijn vriend en vriendin en maken samen heel 
	

Inhoud: Als Jan met de vrachtauto van Gert mee mag rijden, ver- 
wat mee. Met Riks moeder gaan ze naar de stad. Daar krijgt Rik 

	
geet hij zijn hondje Bello, die tevergeefs de auto volgt en verdwaalt. 

een zonnebril die hij altijd wil dragen. Tijdens een schoolreisje pakt 
	

De hond komt in een vreemd dorp terecht en wordt opgenomen in 
een aap zijn bril af. Rik krijgt hem terug. De bril is stuk, maar oom 

	een groot huis bij een rijke dame. Jan lijdt onder het verlies van de 
Dolf maakt hem weer. 	 hond, maar ook Bello verlangt naar zijn oude baasje. Uiteindelijk 

vindt de hond de weg terug. De mevrouw, die goed voor Bello zorg- 
Beoordeling: Eigentijds boekje, eenvoudig, voor de kleintjes. Ge- 

	de, stemt in met zijn terugkeer. 
schikt voor leesoefeningen. Geen christelijke strekking, daarom: 	

Beoordeling: Een fijn boekje, godsdienstig en opvoedkundig ver- 
Eindoordeel: Voor uitdeling zondagsschool minder geschikt; niet 

	antwoord. Wel kenmerken van een voorbije tijd: houtjes hakken 
aanbevolen. 	 voor de kachel, hondekar, Sientje „de meid" e.d. 

M.C.R.-Vr. 
Eindoordeel: warm aanbevolen. 

Een stroper in het herfstbos, door Nita Veeren, uitg. Callenbach, 
36 blz., gekartonneerd, gein., geschikt voor jongens en meisjes van 
8-10 jaar, prijs f  6,50. 

Inhoud: In het dorp is een stadse jongen, Marnix komen wonen. 
Hij sluit vriendschap met Evert. Ze maken kennis met de boswach-
ter en via deze met de jachtopziener. Deze brengt hen liefde bij voor 
de natuur. Als de jongens een konijntje in een strik gevangen vin-
den brengen ze dit naar de dierenarts. Later laten ze het genezen 
dier vrij. 

Beoordeling: Een fijn boekje over de natuur. Kweekt liefde aan 
voor de schepping. Eén zin wijst op de Heere: „Wij mensen hebben 
de aarde en alles wat daar bij is te leen van God". 
Hier en daar is de taal van een kind wat moeilijk. De illustraties zijn 
van de schrijfster en zijn heel mooi. Op blz. 25 staat een storende 
drukfout. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
M.C.R.-Vr. 

M.C.R.-Vr. 

Jessica's eerste gebed, door Hesba Stretton, bewerkt door W. P. 
Balkenende, met tekeningen van Isings. Uitg. Callenbach, 28e 
druk, 76 blz., leeftijd 8-12 jaar geschikt voor meisjes. Prijs 
f 7,95. 

Inhoud: Een verhaal uit de 19e eeuw. Jessica, straatarm, bedelt da-
gelijks in de stad. Zij raakt bevriend met de oude Daniel die een 
koffiestalletje beheert maar ook koster van een kerk is. Jessica 
sluipt de kerk binnen en hoort voor het eerst van God. Haar eerste 
gebed is voor Daniel. Deze is een vrek. Jessica is het middel in Gods 
hand om hem tot verandering te brengen. Als het meisje van een 
ernstige ziekte herstelt neemt hij haar als pleegdochter aan. 

Beoordeling: Dit klassieke zondagsschoolboekje is goed bewerkt, 
maar houdt het karakter van een eenvoudige bekeringsgeschiede-
nis. De bewerker schreef een goede inleiding om de 19e eeuwse sfeer 
enigszins toe te lichten. Kinderen van nu zullen als vanzelf ervaren 
dat zij lezen over een hun vreemde wereld. Het blijft een ontroerend 
verhaal met een duidelijke boodschap. 

Kinderen aan de waterweg, door Corry Blei-Strijbos, uitg. Callen- 	Eindoordeel: aanbevolen. 
bach, 59 blz., gekart., geïll., geschikt voor jongens en meisjes van 	 M.C.R.-Vr. 
7-9 jaar, prijs f 7,55 (3e druk). 

Inhoud: Petra woont in Vlaardingen aan de Nieuwe Waterweg. Zij 
heeft een hond, Erik, met wie ze graag speelt. Samen beleven ze van 
alles. Haar moeder leert haar wat over te hebben voor hulpbehoe-
vende bejaarden buren. De stad heeft veel last van luchtvervuiling, 
zodat asthmatische mensen er benauwd van worden. Kinderen en 
verschillende scholen gaan daartegen protesteren bij de burge-
meester. Ook een logeerpartij bij oma valt bij Petra in de smaak! 

Beoordeling: Een verhaal over de milieuproblematiek in het gebied 
van de Rijnmond, dus nogal aktueel, al speelt het zich al weer een 
aantal jaren geleden af (wat blijkt uit het feit, dat de scholen op ver-
schillende tijden vakantie hebben). De stijl is hier en daar wat 
stroef. Het is een positief kinderboekje. Echter, de godsdienstige 
strekking is nagenoeg afwezig, waarom het als uitdeelboekje op de 
zondagsschool niet in aanmerking komt. 

Eindoordeel: niet aanbevoelen. 
M.C.R.-Vr. 

Een koude winter, door Nita Veeren, uitg. Callenbach, 36 blz., ge-
kart., (goed) geïll., geschikt voor jongens en meisjes van 6-8 jaar, 
prijs J' 6,50. 

Inhoud: Marnix en Evert vinden op een bevroren plas een eendje, 
dat vastzit aan het ijs. Ze melden dit aan de boswachter die de eend 
bevrijdt. Ook betrappen ze een man, die sparrebomen kapt om ze 
als „kerstbomen" te verkopen. De man wordt ingerekend. 

Beoordeling: Een aardig boekje met, opnieuw, liefde voor de na-
tuur als thema. Ik noteerde wel enkele drukfouten. De kerstboom 
speelt een duidelijke rol in dit verhaal. Over de boodschap van 
Kerst - vader leest wel uit de Bijbel overigens - geen enkel woord. 
Om die reden is het 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 
M.C.R.-Vr. 

Jaap en Klaas op avontuur in Flevoland, door A. Simon van Dorp, 
uitg. Callenbach, 88 blz., gekart., geil., geschikt voor jongens en 
meisjes van 12 jaar en ouder. Prijs f 9.50. 

Inhoud: Jaap en Klaas gaan met hun ouders in de polder Flevoland 
wonen. Zij observeren de natuur, vooral vogels. Telkens vinden zij 
sporen van stropers en zij waarschuwen de jachtopziener. Tijdens 
een kampeervakantie ondernemen ze midden in de nacht zelf een 
speurtocht naar de dieven. Dat loopt bijna verkeerd af. Tenslotte 
echter worden de stropers ingerekend. 

Beoordeling: Het boek bevat nogal wat taalfouten: „meer verbaasd 
dan te twijfelen" (blz. 9); „Klaas zijn moeder" (blz. 14); „vertelt" 
i.p.v. „verteld" (blz. 39); „wijdse" i.p.v. „wijde" (blz. 14); 
„wijdsheid" (blz. 88). 
Het verhaal is spannend. Opvoedkundig sterk: het kweekt kennis 
aan van ons land en de natuur. Godsdienstig element: wel aanwezig 
(bidden en danken voor en na het eten), maar komt niet op de voor-
grond. Wel: vriendschap, eerbied voor ouders, strijd tegen het kwa-
de. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 
M.C.R.-Vr. 

De avonturen van Ron en John, door Lenie van Riessen, uitg. Cal-
lenbach, Nijkerk, 91 blz., geb. geïll., geschikt voor jongens en 
meisjes van 12-14 jaar. Prijs f 10,00. 

Inhoud: Ron is het zoontje van een bankdirekteur. Bij een bank-
overval beschermt de Surinaamse John Ron's vader, maar komt 
zelf in het ziekenhuis terecht. Ron en zijn vriend gaan op bezoek. 
Zo vormt zich een groepje vrienden die na een serie spannende 
avonturen een rol speelt bij de oplossing van de overval. 

Beoordeling: Een spannend en eigentijds verhaal. Dat eigentijdse 
brengt onder andere met zich mee, dat de jongens spelen in een 
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combo dat gospelmuziek en andere (vrij)moderne muziek speelt en 
het bijwonen van een avond waar een Spaanse volksdansgroep op-
treedt, voor de vrienden geen probleem is. Met deze sfeer hebben 
we moeite. 

Conclusie: niet aanbevolen. 
A. Doeland 

Serie „VOOR ONZE KLEINEN", door W. G. van der Hulst 
In deze serie horen de volgende deeltjes thuis: 
Van drie domme zusjes 
De bengels in het bos 
Anneke en de sik 
Annelies 
Allemaal katjes 
Het zwarte poesje 
Het huisje in de sneeuw 
De wilde jagers 

Beoordeling: Dit zijn „klassiekers" onder de kinderboeken. Velen 
van ons zullen de titels nog herkenen. Als kind hebben we ervan ge-
noten en de kinderen van nu genieten er ongetwijfeld nog van. Alle 
boekjes zijn op voortreffelijke wijze, soms met een steunkleur, geïl-
lustreerd door de zoon van de schrijver, W. G. van de Hulst jr. Al 
deze deeltjes zitten tussen de 10e en de 25e druk. Ik kan me inden-
ken, dat sommigen de boeken van Van de Hulst een beetje ouder-
wets gaan vinden. De schrijver gebruikt vaak de uitdrukking „de 
lieve Heer". Bij andere schrijvers hebben we daar vaak moeite mee. 
Mag Van de Hulst dat wel? De boekjes zijn geschikt voor kinderen 
van 6-8 jaar, zowel jongens als meisjes. De prijs is f 5,50 per 
deeltje. De uitgever is Callenbach te Nijkerk. 

Conclusie: aanbevolen. 
A. Doeland 

Inde Soete Suikerbol, door W. G. van de Hulst. (doe-het-zelf-
editie), illustraties op los vel, groot formaat, uitg. Callenbach te 
Nijkerk, prijs tot 31-12-1989 f 14,50, daarna f 19,50. 

Inhoud: De dikke bakker uit „Inde soete suikerbol" bakt de lek-
kerste suikerbollen. Op een dag krijgt hij bezoek van de opper-
hofkok. Namens de koning geeft hij de bakker opdracht honderd 
suikerbollen te bakken. Dan beginnen de moeilijkheden voor de 
bakker, waarbij Louw, een kwajongen een belangrijke rol speelt. 

Beoordeling: Dit is een boek waarvan alle kinderen zullen genieten. 
Vooral ook van deze doe-het-zelf-editie, wat inhoudt, dat de lezer-
tjes zelf de mooie, gekleurde illustraties moeten inplakken. Heel 
leuk! Voor uitdeling op de zondagsschool is het toch wel onge-
schikt. De enige reden hiervan is, dat het boek geen christelijke 
boodschap bevat. 

Conclusie: als Kerstgeschenk van de zondagsschool niet aanbevo-
len. 

A. Doeland 

ORGOniscciEnlE(MS 

Op donderdag 26 oktober jongstleden is de najaars-
vergadering voor de streek gehouden. De vergadering 
werd gehouden in de verenigingsruimte van de Ned. 
Herv. Kerk te Hellouw. Na het zingen van Ps. 84 : 2 
en 6 ging de voorz. dhr. J. van de Berg de vergadering 
voor in gebed. Als Schriftlezing las hij daarna Joh. 14 
: 1-14 over het Vaderhuis met zijn vele woningen. 
Voornamelijk over het tweede vers ging zijn openings-
woord. Na voorlezing van de notulen en het finan- 
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cieelverslag gevolgd door de bestuursverkiezing, werd 
aan de plaatselijk predikant ds. M. A. Kuyt de gele-
genheid gegeven tot het houden van zijn inleiding. De 
inleiding had als thema: Kind en Heilige Doop. 
Ds. trok in zijn inleiding lijnen van het kind naar de 
doop, en waarom deze met elkaar verbonden zijn. 
Ook vertelde hij van het gevaar om te vallen in enkel 
de volwassen doop. Gedachten over verbond, verkie-
zing, tweeërlei kinderen des verbonds kwamen ter 
sprake. Een bijzonder leerzame en horenswaardige in-
leiding over dit thema, waarin ook praktische dingen 
niet ontbraken. Na de pauze werd hierover dan ook 
verder van gedachten gewisseld. Aan het einde van de 
vergadering werd gezongen Ps. 27 : 3, waarna ds. 
Kuyt eindigde met dankgebed. 
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STREEK GOUDA 
Op D.V. donderdag 9 november hopen we onze na-
jaarsvergadering te houden. 
Deze vergadering zal plaats vinden in Haastrecht. 
De weleerw. heer ds. V. Kooten (sr) zal met ons spre-
ken over: „Laat de kinderkens tot Mij komen". 
Het spreekt voor zich dat dit onderwerp alle leidingge-
venden van onze zondagsscholen erg aan moet spre-
ken! 
Daarom graag tot ziens op 9 november. 
Plaats: Haastrecht: 
Gebouw: Ned. Herv. Evangelisatie, Liezeweg 25. 
Aanvang: 19:45 uur. 

Secr. mevr. T. P. Slootweg-Wapenaar 

Z.S-EN STREEK DE BOMMELERWAARD E.O. 
Verslag van de bijeenkomst gehouden op zaterdag 16 
september. Aanvang 14.00 uur. 
Reeds voor de vijfde achtereenvolgende keer is door 
de streek een openingsbijeenkomst gehouden voor de 
aangesloten zondagsscholen. De bijeenkomst is ge-
houden in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwaal. Aanwezig 
wareb ± 250 kinderen. De voorz. van de streek dhr. 
J. van den Berg sprak een woord van welkom uit, 
waarna de plaatselijke predikant ds. J. G. Blom voor-
ging in gebed. Als schriftlezing las hij daarna een ge-
deelte uit het boek Jona. 
Na het zingen van Ps. 25 : 2 en 6, hield dhr. P. C. 
Kerkhof een Bijbelvertelling over Jona. Aansluitend 
werd gezongen Ps. 32 : 1. Vervolgens werd de kinde-
ren een nieuw lied aangeleerd. Het zendingsverhaal 
vertelde mevr. D. Timmer-Kuyntjes. Na het zingen van 
„Hoort gij die stemme", werd door twee kinderen 
een declamatie gehouden. De kollekte die onder het 
zingen van Ps. 62 : 1 en 4 werd gehouden bracht het 
mooie bedrag van f 420,05 op. 
Hartelijk dank hiervoor. Ds. Blom eindigde met 
dankgebed, en de slotpsalm was Ps. 100 : 1-4. We 
mogen terugzien op een goede middag. Aan de uit-
gang zijn de kinderen getrakteerd op een zakje chips 
en een pakje appelsap. 

C. v. Brakel, 

VAN DE LEESTAFEL 
megagalelbffifteragenlagglfflagegial 

Prummeltje gaat varen, door A. Vogelaar-van Amersfoort, Uitg. 
„De Banier" - Utrecht, 30 blz., twee zwart-wit tekeningen van Ben 
Horsthuis, geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar. Prijs. 
f 4,95. 

Inhoud: Prummeltje is altijd behulpzaam. Hij helpt een mevrouw 
een lekke band verwisselen, hoewel hij dit nog nooit heeft gedaan. 
Verder gaat hij naar de haven en redt een hond van verdrinking. 

Conclusie: Weer een spannend boek uit de Prummeltjesserie. 
Leuk om te lezen. Goede geestelijke strekking. De kinderen gaan 
leuk met elkaar en met de volwassenen om. Jammer, dat er maar 
twee tekeningen in staan. 

Eind oordeel: warm aanbevolen. 
M. L. Breugem-Kardol 

Prummeltje gaat op reis, door A. Vogelaar-van Amersfoort, Uitg. 
„De Banier" - Utrecht, 28 blz., twee zwart=-wit tekeningen van Ben 
Horsthuis, geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar. Prijs 
f 4,95. 

Inhoud: Prummeltje, de voddeman, gaat op reis. Met de trein naar 
zijn zieke broer. 
Maar hij stapt in de verkeerde trein en maakt weer veel mee op reis. 

Conclusie: Leuk om te lezen. Goede geestelijke strekking. Niet zo 
spannend als de andere Prummeltjesboeken. Ook hier maar twee 
tekeningen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
M. L. Breugem-Kardol 

Prummeltje op de markt, door A. Vogelaar-van Amersfoort, Uitg. 
„De Banier" - Utrecht, 29 blz., twee zwart-wit tekeningen van Ben 
Horsthuis, geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar. Prijs 
f 4,95. 

Inhoud: Prummeltje gaat naar de markt om boodschappen te ha-
len. De groentenman is ziek en gaat naar huis, maar Prummeltje 
blijft in zijn plaats verkopen. Hij helpt altijd en iedereen. 

Conclusie: Een spannend boekje uit de Prummeltjesserie. Leuk ver-
haal. Goede geestelijke strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
M. L. Breugem-Kardol 

Prummeltje vindt een schat, door A. Vogelaar-van Amersfoort, 
Uitg. „De Banier" - Utrecht, 30 blz., twee zwart-wit tekeningen 
van Ben Horsthuis, geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 
jaar. Prijs f 4,95. 

Inhoud: Prummeltje maakt weer zijn dagelijkse tocht langs de hui-
zen. Er is een meisje zoek. Na lang zoeken wordt ze eindelijk gevon-
den. 

Conclusie: Een spannend Prummeltjesboek. Leuk verhaal. Goede 
geestelijke strekking. Prummeltje is altijd behulpzaam en vriende-
lijk. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
M. L. Breugem-Kardol 

Prummeltje in de klas, door A. Vogelaar-van Amersfoort, Uitg. 
„De Banier" - Utrecht, 46 blz., twee zwart-wit tekeningen van Ben 
Horsthuis, geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar. Prijs. 
f 4,95. 

Inhoud: Op zijn tocht langs de huizen wordt Prummeltje door de 
meester in de school geroepen. Er worden oude kranten verzameld 
voor de Zending. De portemonnee met de opbrengst wordt verloren 
en gelukkig later weer gevonden. 

Conclusie: Een fijn verhaal waar kinderen veel plezier aan zullen 
beleven. Goede geestelijke strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
M. L. Breugem-Kardol 

Prummeltje helpt vangen, door A. Vogelaar-van Amersfoort, Uitg. 
„De Banier" - Utrecht, 38 blz., twee zwart-wit tekeningen door 
Ben Horsthuis, geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar. 
Prijs. f 4,95. 

Inhoud: Er wordt in de haven gestolen. Prummeltje helpt de dieven 
te vangen, hetgeen ook gelukt. Een spannende gebeurtenis. 

Conclusie: Een spannend Prummeltjesboek. Jammer dat er zo wei-
nig plaatjes in staan. Goede geestelijke strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
M. L. Breugem-Kardol 
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Autodieven in aktie, door G. van Essen, Uitg. De Banier - Utrecht, 
137 blz., le druk, geb., enkele zwart-wit tekeningen, geschikt voor , 
jongens van 12-16 jaar. Prijs. 17.50. 	 • 

Inhoud: Freek Damstra zit in de hoogste klas van de Chr. basis-
school te Driewoud. Wanneer de gloednieuwe auto van een verte-
genwoordiger in schoolbenodigdheden wordt gestolen, gaat Freek 
als een rasechte speurder op zoek naar de dieven. Hij volgt verschil-
lende sporen, die hem echter steeds de verkeerde kant uitsturen. 
Toch wordt zijn speurwerk uiteindelijk en onverwacht met succes 
bekroond. Daarbij maakt hij wel een bang en hachelijk avontuur 
mee. 

Conclusie: Dit is een spannend jongensboek, dat van begin tot eind 
blijft boeien. De raadseltjes en grapjes in dit verhaal vind ik echter 
soms wel wat oubollig en kinderachtig. Bepaald onjuist vind ik de 
opmerking van een bekeerde fietsendief: „En dan heb ik nog het 
geluk gehad, dat ik tot inkeer mocht komen enz." (blz. 132). Bij 
„geluk hebben" denk ik aan een loterij. Beter zou m.i. zijn: „En 
dan heb ik het voorrecht gehad enz." 

Inhoud: Jan en zijn buurmeisje Willy mogen altijd meerijden met 
Kees, de chauffeur van een grote vrachtauto. Op een keer vergissen 
zij zich en stappen zij ongemerkt in de laadbak van een andere 
vrachtauto. Tot hun grote schrik komen ze hierdoor  heel ver van 
huis terecht. Als de auto na een lange rit eindelijk stilstaat in Rot-
terdam, klimmen ze er stiekem uit. Ze gaan aan het dwalen in die 
grote stad. Gelukkig worden ze gevonden door een politieagent. 
Door een grote broer van Willy worden ze gehaald en met de trein 
reizen ze weer naar hun huis. Inderdaad: Wat een spannende rit was 
dat! 
Conclusie: Een heel leuk boekje voor beginnende lezertjes. De 
woorden zijn in lettergrepen verdeeld. Het boekje heeft een goede 
godsdienstige strekking. Een kleine opmerking: het woord lachen is 
geschreven lach-en (blz. 46 b.v.), maar dit moet zijn la-chen. Enke-
le woorden zijn niet in lettergrepen verdeeld: anders (blz. 35), 
spoortrein en antwoordt (blz. 41). 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
W. Markus 

Eindoordeel: aanbevolen. 
W. Markus 

 

Vuil verraad (deel 9 Maarten Gunnink-serie), door M. Kanis, Uitg. 
De Banier - Utrecht, 81 blz., le druk, geb. enkele zwart-wit tekenin-
gen door J. Schaaff, geschikt voor  jongens van 10-14 jaar. Prijs. 

 

     

   

f 13,50. 

 

Kleine Gauri, door C. M. de Putter-Dekker, Uitg. De Banier -
Utrecht. 59 blz., le druk, geb., enkele mooie zwart-wit tekeningen 
van Jaap Kramer, geschikt voor jongens en meisjes van 8-10 jaar. 
Prijs. f 9,75. 

Inhoud: Gauri is het jongste dochtertje in een heel arm gezin in In-
dia. We horen in dit verhaal van de bittere armoede, maar ook van 
het grote verdriet, wanneer ontdekt wordt, dat de kleine Gauri le- 
	pra heeft. Zij wordt dan opgenomen 	 leert 	 
lezen en schrijven. Daar vertellen de zusters haar ook uit de Bijbel, 
waardoor Gauri de Heere mag leren kennen. Dit brengt een grote 
verandering in haar jonge leven. 

Conclusie: Dit fijne boekje is bestemd voor de jongere lezertjes. El-
ke zin begint op een nieuwe regel. Dit vergemakkelijkt het lezen. 
Het is goed dat onze kinderen al vroeg horen van het moeilijke le-
ven in andere delen van de wereld. Van armoe en verdriet. Ouders 
kunnen hier dan over doorpraten. Hen wijzen op de zegen van de 
zending. Ook dit boekje bevat een 'goede godsdienstige strekking. 
Het opschrift op blz. 55 moet zijn: HET NIEUWE HUIS en niet: 
HET NIEUW HUIS. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
W. Markus 

Volg de vlag!, door M. Kanis, Uitg. De Banier - Utrecht, 105 blz., 
le druk, geb., enkele mooie zwart-wit tekeningen van Jaap Kramer, 
geschikt voor jongens en meisjes van 9-14 jaar. Prijs f 15,90. 

Inhoud: Dit boek vertelt over de avonturen van Claes Woensdag en 
Seegher IJsbrantsz. Deze jonge matrozen hebben op het schip 
„Den Briel" de overtocht meegemaakt van stadhouder Willem III 
van Hellevoetsluis naar Brixham in Engeland. Nu trekken ze met 
het leger mee naar Londen. Daar woont de Engelse koning Jacobus 
II, die een veel groter leger heeft. Bij de hevige gevechten komen de 
beide jongens meer dan eens in levensgevaar. Wanneer steeds meer 
soldaten 	overlopen—naar—de—stadhouder, verliest de koning  alle 
moed en vlucht hij naar Frankrijk. 

Conclusie: Dit boek is een vervolg op „Trossen los!". „Trossen 
los!" beschijft de overtocht naar Engeland, terwijl „Volg de vlag!" 
de strijd in Engeland vertelt. Het behandelt dus een belangrijke pe-
riode uit1 /2.onze vaderlandse geschiedenis, waar dit jaar veel aandacht 
aan is geschonken, omdat dit 300 jaar geleden plaatsvond, n.l. in 
1689. De schrijver verstaat de kunst om bijzonder boeiend te schrij-
ven met een goede godsdienstige strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
W. Markus 

Wat een spannende rit was dat!, door Rik Valkenburg, Uitg. De 
Banier - Utrecht, 48 blz, le druk, geb., enkele leuke zwart-wit teke-
ningen van Ben Horsthuis,''geschikt voor jongens en meisjes van 
6-8 jaar. Prijs f 9,75. 

Inhoud: Op 10 april 1945 dringen de Canadezen door in de IJs-
selstad Deventer. Maar vlák voor de bevrijding wordt een groepje 
ondergrondse strijders door de Duitsers gegrepen en in de speeltuin 
van Maarten en zijn vrienden ter dood gebracht. Ook een Duitse 
soldaat-verpleger, die weigert aan het doodschieten mee te doen, 
wordt daarbij om het leven gebracht. Na harde gevechten wordt de 
stad bevrijdt. 

Conclusie: Dit is deel 9 van de uit 10 delen bestaande Maarten 
Gunnink-serie. Deze boeken beschrijven op spannende, leerzame 
en levensechte wijze de periode van de oorlogsjaren 1940-1945. Er 
wordt een goed beeld geschilderd van de gebeurtenissen en van het 
leven en de sfeer in die bange jaren. Dit geldt ook voor dit boek. 
Het is heel belangrijk, dat onze jeugd hiervan kennis neemt. De ver-
halen berusten op werkelijkheid, maar soms is duidelijk te merken, 
dat de schrijver zijn fantasie de vrije loop laat. De godsdienstige 
strekking is goed. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
W. Markus 

Verscholen vijand (Deel 10 van de Maarten Gunnink-serie), door 
M. Kanis, Uitg. De Banier - Utrecht, 85 blz., le druk, geb., enkele 
zwart-wit tekeningen door J. Schaaff, geschikt voor jongens van 
10-14 jaar. Prijs. f 13,50. 

Inhoud: Na de bevrijding wordt het leven langzamerhand weer nor-
maal: de scholen gaan open, de eerste veemarkt wordt gehouden, er 
is een grote jaarmarkt met vreemde verrassingen. Tijdens verstop-
pertje spelen doet één van de jongens uit de Arrestraat een uiterst 
griezelige ontdekking: in een hol bij de kleuterschool vindt hij - tot 
zijn grote schrik - een dode Duitse soldaat. Andere belevenissen van 
de jongens zijn: een verboden voetbalspel, een boze agent, een 
klauterpartij in de grote kerk, een bezoekje aan het politie-bureau 
en nog veel meer.  

Conclusie: Ook dit laatste deel van deze serie is weer een spannend 
jongensboek met een goede godsdienstige strekking. Zie verder 
mijn opmerkingen bij deel 9 van deze serie. Wel moet mij bij dit 
boek nog van het hart, dat ik het onbegrijpelijk vind, juist die grie-
zelige ontdekking van een dode Duitse soldaat, nota bene als om-
slagtekening te gebruiken. Ik vind dit ronduit onkies en onverstan-
dig. Mijn eindoordeel betreft dus alleen de binnenkant en geenszins 
de buitenkant van dit boek. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
W. Markus 

Wat ga je doen Margreet, door A. Vogelaar-van Amersfoort, uitg. 
De Banier, 123 blz., le druk, geb., leeftijd: vanaf 13 jaar, prijs: 
f 16,50. 
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Inhoud: Margreet doet met haar vriendinnen eindexamen havo. 
Iedereen vraagt aan Margreet wat ze wil gaan doen. Margreet praat 
daar niet over. De diepere achtergrond is, dat ze graag naar de Pa-
bo wil, wat haar ouders te duur vinden. Oom Hans en tante Riek 
vragen haar of ze zin heeft om met hen naar Canada te gaan, waar 
ze als emigranten willen gaan wonen. Margreet kan hen dan een 
half jaar helpen in de huishouding en tevens wat gaan werken. Dat 
doet Margreet. 
Ze heeft het in Canada goed naar haar zin. Ze leert Ralph kennen, 
die echter niet acceptabel is, omdat hij niet kerkelijk is. Dit boek is 
een vervolg op „Niet zo hoog, Margreet". 

Beoordeling: Een spannend boek, dat een goede strekking heeft. 
Toch zijn we van mening, dat het nog wat te wijs is voor kinderen 
van de oudste groep. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 
J.D. van Leeuwen 

Luister eens even..., door Wiesje van der Vegte, uitg. De Banier, 
123 blz., le druk, geb., leeftijd: vanaf 6 jaar, prijs: f 17,35. 

Inhoud: De ondertitel geeft het al aan: Voorleesboek voor de klei-
nen. Het boekje bevat achttien verhalen bestemd voor de jongste 
kinderen. De verhalen, die wisselend over mensen, planten en die-
ren gaan, zullen de kinderen zeer aanspreken. 

Eindoordeel: aanbevolen als voorleesboek. 
J.D. v. Leeuwen 

Rebecca van Exmorra, door R. Hoogerwerf-Holleman, uitg. De 
Banier 73 blz., le druk, geb., leeftijd: vanaf 10 jaar, prijs: f 5,90. 

Inhoud: Rebecca, een Joods meisje, is als enige van haar familie 
ontsnapt uit een concentratiekamp. Ze vindt een onderduikadres 
bij de familie Boonstra in het Friese dorpje Exmorra. Dobbe, de 
verrader, geeft dit aan de Duitsters door. Gelukkig loopt alles goed 
af. 
Rebecca gaat trouw mee naar de kerk en beleeft voor het eerst het 
Kerstfeest. 

Beoordeling: Stijl en inhoud zijn verantwoord. Een spannend boek, 
dat de kinderen graag zullen lezen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
J.D. van Leeuwen 

Miranda en de zendeling, door Jac. Overeem, uitg. De Banier, 90 
blz., le druk, geb., leeftijd: vanaf 9 jaar, prijs: f 12,50. 

Inhoud: Een gepensioneerde zendeling komt in het dorp wonen. 
Miranda Veldhof is eerst bang, maar dat gaat al gauw over. Hij kan 
prachtig vertellen en is erg vriendelijk tegen haar. Regelmatig komt 
hij op bezoek en als Miranda voor het eerst naar de kerk gaat, 
preekt de zendeling. 

Beoordeling: Een goed geschreven kinderboek met goede illustra-
ties. De woordkeus is niet altijd op kinderen afgestemd: een goed-
hartige inborst; het ritme van de lichte atmosfeer, enz. Ondanks de-
ze opmerking, is het een boeiend kinderboek.- 

Eindoordeel: aanbevolen. 
J.D. van Leeuwen 

Een hartewens vervuld (Mary Jones vindt haar Bijbel), door T. Ma-
teboer, uitg. De Banier, 55 blz., le druk, geb., leeftijd: vanaf 9 
jaar: prijs: f 9,75. 

Inhoud: Dit waar gebeurde verhaal vertelt over Mary Jones, de 
dochter van een arme wever in Engeland. Haar grootste wens is te 
leren lezen en zelf een Bijbel te bezitten. Er komt een school waar 
zij leert lezen en door elke cent te sparen, kan zij na zes jaar einde-
lijk met heel veel moeite een Bijbel kopen. Zij moet daar twee da-
gen blootsvoets voor lopen. Maar haar hartewens is vervuld. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
J.D. van Leeuwen 

Nieuw 
Mijn flinke Marinda, door Sj. van Duinen-, uitg. Den Hertog, ca. 
136 blz., geb., leeftijd: van 9-12 jaar, prijs: f 6,95 na 31-12-'89 
f 11,50. 

Inhoud: Dat Marinda en haar vader en moeder en haar-broertje het 
gezellige huis in de eenzame grienden moeten verlaten is geen ver-
rassing voor haar. Maar wat gebeurt er als ze in de grote vakantie 
bij tante Gré aan het logeren is? Moeder en Dicky komen ook naar 
tante Gré, maar... vader niet! Er is iets heel ergs gebeurd! Ze krij-
gen een flat aangewezen in de grote stad waar ook tante Gré woont. 
Dat het daar heel anders is, kun je wel aan moeder merken. Marin-
da helpt haar zoveel mogelijk. Na veel gebeurtenissen blijkt: Mijn 
flinke Marinda. 

Nieuw 
Timco de straatjongen, door Hanny van de Steeg-Stolk, kiitg. Den 
Hertog, ca. 104 blz., geb., leeftijd: vanaf ± 8 jaar, prijs: f 6,95 na 
31-12-'89 f 10,90. 

Inhoud: Timco is een weesjongen die opgevoed wordt door zijn 
tante in de stad. Omdat tante Katrien niet goed voor hem kan zor-
gen, voelt Timco zich erg eenzaam. Op school wil ook niemand met 
hem spelen. Wat is Timco blij als hij Freddie ontmoet,-,Met hem be-
leeft hij prettige, maar ook verdrietige dingen. Van een kant waar-
van hij het niet verwacht komt er uitkomst. 

Nieuw 
Maar één keer per jaar, door Eduard Ewert, uitg. Den Hertog, ca. 
56 blz. geb., leeftijd: vanaf ± 10 jaar, prijs: f 5,95 na 31-12-'89 
f 9,50. 

Inhoud: De vader van Victor, een Russische jongen, zit in het straf-
kamp. Victor mag met zijn moeder mee om vader te gaan bezoe-
ken. Maar het valt helemaal niet mee om bij vader te worden toege-
laten. Een aangrijpend verhaal. 
Eduard Ewert, die dit verhaal schreef, heeft als kleine jongen zijn 
vader bezocht in het strafkamp. Later was hij zelf in totaal vijf jaar 
in een strafkamp en kreeg hij daar ook bezoek van zijn kinderen. 
Hij weet dus hoe het er daar aan toe ging! 

Nieuw 
Een blauw kaarsje..., door J. Visser-Vlaanderen, uitg. Den Hertog, 
ca. 64 blz., leeftijd: vanaf ± 8 jaar, prijs: f 5,95 na 31-12-'89 
f 8,75. 

Inhoud: Robert en Nelleke kunnen op school hun lesje taal en reke-
nen niet zo goed. In de vakantie krijgen ze huiswerk mee naar huis. 
Maar... ze hebben óók vakantiewerk! Zij beleven van alles. Leuke 
dingen maar ook verdrietige. Robert is erg verdrietig als hij lelijk 
heeft gedaan tegen Lientje, een gehandicapt meisje. Hoe kan hij dat 
goedmaken? 

Bart en zijn hond Buckie, door W. van Zijtveld-Kampert, Uitg. De 
Banier, 62 blz., le druk, geb., leeftijd: vanaf 8 jaar; prijs f 11,50. 

Inhoud: Bij Mark, het vriendje van Bart, hebben ze een jonge poe-
del over. Bart mag Buckie hebben. Hij is er erg blij mee en verzorgt 
Buckie goed. De hond is niet alleen lief. Soms is hij ondeugend en 
haalt van alles uit. Ook loopt hij wel eens weg. Bart is erg blij, als 
hij zijn hond weer terug heeft. 

Beoordeling: Een goed geschreven boek, dat de kinderen zeker aan 
zal spreken. De illustraties zijn goed, maar er hadden wel wat meer 
tekeningen in dit boekje kunnen staan. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
J. D. v. Leeuwen 
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VERSLAG VAN DE NAJAARSSTREEK- 
VERGADERING VAN DE STREEK 
DE BOMMELERWAARD e.o. 
De vergadering werd gehouden op 28 oktober in de 
verenigingsruimte van de Ned. Herv. Gem. te Neder-
hemert. Aanwezig waren zo'n 23 leiders en leidsters 
van de aangesloten zondagsscholen. Als aanvangst-
psalm werd gezongen Ps. 35 : 1 en 13, waarna de 
voorzitter dhr. J. v.d. Berg voorging in gebed. Als 
Schriftlezing las hij daarna Efeze 6 : 10-20 over het 
Schuld des geloofs. Na het welkom werd aan de secr. 
gelegenheid gegeven tot voorlezing van de notulen, 
(en bij gebrek aan penn.) en het financieelverslag. 
De plaatselijke predikant ds. K. Veldman zou deze 
avond voor ons een inleiding houden. 
Zijn onderwerp was: „Theologische opmerkingen bij 
de Bijbelvertelling". 
De Z.S. is principaal evangelisatie, het is het verleng-
de van het gezin en van de opvoeding. Het is zeker 
geen verlengde van het ambt. Het doel van het Z.S. 
werk is het leiden tot Christus. Niet dat wij dat kun-
nen, maar het moet onze begeerte zijn. We moeten er 
op letten dat wij niet enkel Bij belsegeschiedenis vertel-
len. Dan worden het zo gauw sprookjes. Maar wij.  
moeten kerstgeschiedenis vertellen. Vertel maar ge-
rust over: Wie is God? 
Het centrale op Z.S. moet zijn, de leer der zaligheid. 
Na de inleiding van ds. Veldman werd er onder het ge-
not van een kopje koffie gepauzeerd. 
Na de pauze is het onderwerp plenair besproken. Aan 
het einde van de avond werd ds. bedankt door de 
voorzitter en na het zingen van Ps. 119 : 3 ging ds. 
voor in dankgebed. 

KADERCURSUSSEN VOOR 
CHR. GER. ZONDAGSSCHOLEN 
Enige tijd geleden is één van onze hoofdbestuursleden 
te gast geweest op een vergadering van de Chr. Ger. 
Zondagsscholen. Toen hebben we met elkaar gespro-
ken over de mogelijkheid om één of meer kadercur-
sussen te organiseren. Er is altijd de mogelijkheid om 
te participeren in de cursussen van onze eigen leidsters 
en leiders en dit gebeurt momenteel al door de Ger. 
Gemeente in Hardinxveld-Giessendam. Een kontakt, 
dat we alleen maar kunnen stimuleren. Ook is er een 
mogelijkheid, dat één van ons een kadercursus geeft 
aan een zusterorganisatie van één der genoemde ker-
ken. 
Enkele Chr. Ger. zondagsscholen rond Rotterdam 
hebben dit initiatief genomen. Er zijn zes avonden 
gepland in Barendrecht in de maanden januari t/m 
april, die bijgewoond zullen worden door 25 mede- 
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op Gereformeerde Grondslag. 

Onder redactie van het Hoofdbestuur: 

Ds. C. den Boer, Merellaan 9, 
3722 AK Bilthoven, voorzitter; 
C. L. Maaskant, Lunteren, secretaris; 
C. de Pater, Gouda; 
A. Doeland, Lexmond; 
J. D. van Leeuwen, Woerden; 
J. ten Bérge, IJsselmuiden; 
W. Markus, Krimpen a/d IJssel; 
R. Bartels, Rijssen; 
Ds. M. B. van den Akker, Wageningen; 
Mevr. M. L. Breugem-Kardol, Lunteren; 
Mevr. M. C. Romein-Vroegindeweij, Ede; 
Ds. N. P. J. Kleiberg, Oude Tonge; 
Ds. W. Vroegindeweij, De Steenkamp 10, 
3781 VP Voorthuizen, ere voorzitter. 

Eindredacteur: 
C. L. Maaskant, Reeënlaan 2A, 
6741 AX Lunteren, telefoon 08388 - 2893 
Alle stukken, bestemd voor dit, blad, toezenden 
aan de eindredacteur! 

Abonnementsprijs per jaar: 
Leiders, aangesloten verenigingen f 25,— en 
kerkeraden f 26,—. 

Administratie: 
Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, 
3862 DB Nijkerk (GLD), tel. 03494-56699. 

werkers van genoemde zondagsschool. Aangezien de 
aan ons verleende subsidie alleen bestemd is voor onze 
eigen zondagsscholen, zullen de Chr. Ger. zondags-
scholen de kosten zelf dragen. 
De cursus zal gegeven worden door ons hoofd-
bestuurslid, de heer J. D. van Leeuwen. Deze samen-
werking stellen we erg op prijs en het leek ons goed 
aan u door te geven, dat wij op deze wijze elkaar pro-
beren te helpen. 

VAN DE LEESTAFEL 
Martientje door Lenie van Riessen, 52 blz., gebonden, geil-
lustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van ± 7-10 jaar, uitge-
ver G. F. Callenbach b.v. Nijkerk, prijs f 7,25. 

Inhoud: Martientje krijgt een broertje. Maar ze is jaloers, ze is 
bang dat haar ouders meer van hem houden dan van haar. Nadat er 
een ongeluk met het broertje gebeurt, begrijpt ze dat haar ouders 
net zoveel van haar houden. 

Conclusie: Leuk boekje. Positief Christelijke strekking. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
E. ten Berge-v.d. Berg 
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