
VERSLAG JUBILEUM 
ZONDAGSSCHOOL „BOAZ" 
TE HOEVELAKEN 

Op jl. 25 november A.D. 1995 mocht zon-
dagsschool „BOAZ" te Hoevelaken geden-
ken dat zij veertig jaar geleden is opgericht. 
We hebben dit herdacht op zaterdagmiddag 
met de leiding en de kinderen van de zon-
dagsschool. Op deze middag kregen we een 
bijbelverhaal te horen uit Num. 21 over de 
koperen slang, waar blijkt dat de trouw van 
de Heere groot is over ons, ook waar wij 
vaak tegen Zijn wil ingaan en de Heere een 
weg opent om tot Hem te gaan. Het bijbel-
verhaal werd omlijst door dia's van ds. Voets 
over het land Israël, waar we plaatsen te zien 
kregen waar het volk Israël getrokken heeft 
en later gewoond heeft. De middag werd af-
gesloten met een gezamenlijke broodmaal-
tijd. Tijdens de middag werd nog een ander 
jubileum herdacht: meester Van Ee was vijf-
entwintig jaar aan de zondagsschool verbon-
den. Al vijfentwintig jaar heeft hij de 
kinderen mogen voorgaan en mogen vertel-
len uit het Woord van onze God. Meester 
Van Ee kreeg van het bestuur van de zon-
dagsschool een pen met inscriptie uitgereikt; 
ook werd hij toegesproken door ouderling 
Ruiter. De kinderen kregen na afloop een te-
geltje mee naar huis met daarop de tekst: 
„Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden". 
De zondag voorafgaand aan het jubileum 
werd in de middagdienst van kwart voor vijf 
aandacht geschonken aan het jubileum. In 
deze dienst ging de erevoorzitter van de zon-
dagsscholenbond, ds. W. Vroegindeweij uit 
Voorthuizen voor. Ds. Vroegindeweij preek-
te uit Ps. 78 : 8: „En dat zij hun hoop op God 
zouden stellen, en Gods daden niet verge-
ten, maar Zijn geboden bewaren". 

Oe‘b̀esPr  

Het huis van God, door ds. Joz. A. de 
Koeijer, uitg. J. J. Groen en Zoon, Leiden, 
48 blz., le druk, gebonden, zwart-wit-grijs il-
lustraties, geschikt voor: jongens en meisjes 
van 4-7 jaar. Prijs f 21,50. 

Inhoud: Het boekje is opgedragen aan An-
nebrien en al die andere kinderen, die de do-
minee zo graag 's zondags in de kerk ziet 
zitten. 

Anne logeert met haar vader en moeder bij 
oom Chris en tante Martha. Op zondag gaan 
ze met z'n allen naar de kerk. De eerste ont-
moeting is met de koster in de kerk. Mama 
vertelt, wat het werk van de koster is. Dan 
gaat de dienst beginnen. Allerlei begrippen 
worden verduidelijkt b.v. kerkeraad;  dienst-
doend ouderling - stil gebed - dominée - toga 
- kansel - groet. De schrijkbr gaat ook in op 
de inhoud van het gebed - schriftlezing - col- 

lecte - diaken en de preek. Op maandagmor-
gen gaan ze weer vroeg naar huis, want 
Anne moet naar school. In een kringgesprek 
in de klas komt de eredienst aan de orde. Dit 
gesprek resulteert in de vraag van de juf: Wie 
is de Allerbelangrijkste? 

Conclusie: Een leuk en boeiend boekje voor 
de genoemde leeftijd. De taal is „deskinds". 
Een goed verhaal om met jonge kinderen te 
lezen en te bespreken. Er zit een climax in 
het verhaal. De illustrai ies van Marianne Wil-
vliet zijn prachtig en zeer suggestief. Ook ge-
schikt voor uitdeling op het kerstfeest aan de 
jongste groep. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

C. L. Maaskant 

Rondom ons zijn engelen, door ds. H. 
Veldhuizen, uitg. J. J. Groen en Zoon, Lei-
den, 126 blz., le druk, geplastificeerd en 
geillustreerd. Prijs f 21,50. 

Inhoud: Wij leven in een tijd, waarin veel be-
langstelling is voor alles, wat met de 
geestenwereld te maken heeft. Denk maar 
eens aan begrippen als reïncarnatie, geest-
verschijningen, contact met de doden. En 
wat te denken van Jomanda! In dat rijtje pas-
sen ook de engelverschijningen. De schrij-
ver, die een „antenne" voor zulke onder-
werpen heeft, gaat hier uitvoerig op in. Hij 
doet dat op een alleszins schriftuurlijke wijze. 
Hij laat de Schrift spreken en waarschuwt op 
duidelijke wijze voor „ontsporingen". Ver-
schillende onderwerpen komen aan de orde: 
Engelverschijningen in de Bijbel - Hemelse 
hiërarchie - Engelenverering. Een heel be-
langrijk hoofdstuk is: Engelervaringen-nu. 
Het boek besluit met een hoofdstuk over de 
functie van de engelen in de hemelse heer-
lijkheid. Elk hoofdstuk is voorzien van een 
aantal vragen en een lijst van geraadpleegde 
literatuur completeert het geheel. 

Conclusie: Het is niet een boek voor onze 
Z.S.-leerlingen, maar veelmeer voor de lei-
ding. Ieder, die uit de Bijbel vertellen moet, 
komt regelmatig in aanraking met verhalen, 
waarin engelen een rol spelen. De moeilijke 
onderwerpen weet hij op een evenwichtige 
en nuchtere wijze te behandelen. Allen, die 
met bijbelonderwijs te maken hebben, wil ik 
adviseren dit boekje aandachtig te bestude-
ren. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

C. L. Maaskant 

Om het Woord, door werkgroep onder re-
dactie van dhr. A. Dingemanse, uitg. J. J. 
Groen en Zoon, Leiden, le jaargang nummer 
3, illustraties van Jaap Kramer (zwart/wit), 
geschikt voor jongens en meisjes van 4-12 
jaar. Prijs per kwartaal f 9,— elk extra exem-
plaar f 4,—. 

Inhoud: „Om het Woord" is een uitgave 
voor gezinnen met kinderen. Doelstelling: 
Samen luisteren naar Gods Woord, bewus-
ter bezig zijn met bijbellezen. Het boekje 
bestaat uit de volgende onderdelen: 
a. Een bijbelleesrooster - elke week een 

thema. 
b. Zondagen - vragen over de preek, na-

gesprek. 

c. Vragen en opdrachten - opklimmend in 
moeilijkheidsgraad. 

d. Bezinnend artikel - b.v. huisgodsdienst, 
gebed, kinderen van de gemeente. 

Bij elke dag is een passende psalm vermeld, 
soms ook weleens een bijbels lied. 

De doelgroep: Gezinnen met jongere kinde-
ren om te gebruiken na de maaltijd. Ook ge-
schikt voor persoonlijk bijbellezen door kin-
deren. 
De schrijvers richten zich op de hele breedte 
van de Gereformeerde Gezindte. 

Conclusie: Deze serie kunnen wij van harte 
aanbevelen. Het is een prachtige hulp bij het 
gebruik van de Bijbel in de gezinnen. Het zal 
kinderen zeker aanspreken. 
De illustraties zijn zeer functioneel. De week-
thema's houden rekening met het kerkelijk 
jaar. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

C. L. Maaskant 

Een kat in de boom, door Hans van Hol-
ten, uitg. Kok-Voorhoeve, Kampen, 39 blz., 
le druk, gebonden, leuke zwart-wit-grijs 
prenten door Margreet Jonker. Geschikt 
voor jongens en meisjes, leeftijd: voorlezen 
vanaf ± 4 jaar, zélf lezen vanaf ± 8 tot 10 
jaar (AVI-niveau 5). Prijs f 9,90. 

Inhoud: Liesbet, een klein meisje, heeft een 
jong poesje gekregen. Midas noemt ze het. 
Wat is ze er blij mee! Op een dag gebeurt er 
echter iets, wat akelig is. Midas zit heel hoog 
in een boom en durft er niet meer uit. Het 
stormt buiten en het vriest flink. Als poesje 
Midas daar blijft zitten, zal het vast bevrie-
zen. Liesbet is erg bang en ook haar mama 
is ongerust. Gelukkig zijn er vele helpers: de 
dierenarts, de brandweermannen en... de 
„bosbaas". Uiteindelijk komt alles weer 
goed. 

Conclusie: Een leuk en spannend geschre-
ven kinderverhaal, dat lang geleden écht ge-
beurd is met de poes van de schrijver. Een 
boekje uit de Horizon-reeks. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Krimpen aan den IJssel E. de Jong-Markus 

Met de krant in je hand, door Coby Bos-
Goedhart, uitg. Kok-Voorhoeve, Kampen, 
48 blz., le druk, gebonden, leuke zwart-wit-
grijs prenten door Ria Groen, geschikt voor 
jongens en meisjes van 6-8 jaar (AVI-niveau 
3). Prijs f 9,90. 

Inhoud: Mark, een kleine jongen, wil graag 
heel groot zijn. Nét zo groot als zijn vriend 
Tom, die elke morgen vroeg al kranten rond-
brengt. Oók dat rondbrengen van kranten 
lijkt Mark wel wat! 
Op een dag loopt Mark stilletjes het huis uit 
en gaat Tom 's morgens helpen. Wat een 
schrik voor zijn pa en ma, als deze zijn lege 
bed zien, die bewuste morgen. 
Alles komt echter gelukkig weer goed. 

Conclusie: Een leuk en spannend geschre-
ven boekje over een ondernemend jongetje. 
De woorden in het verhaal zijn eenvoudig en 
de zinnetjes heel kort. Het onderwerp „groot 
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HERVORMD BONDSBUREAU TE N IJKERK 

PASEN 1996 	 
MATERIALEN OM UIT TE DELEN 

A) Een prachtige uitdeelplaat (zoals afgebeeld) 

f 	1.75 DE VROUWEN BIJ HET OPEN GRAF. 

B) Onze eigen uitgave ... de bouwplaat 

„Hij is hier niet, want Hij is opgestaan". 

Eerst inkleuren, daarna in elkaar zetten 	f 1.75 
C) Verschillende kleurplaten 	 f 0.40 
D) TEGELTJES. 5 x 5 cm. met de teksten: 

* De Heere is waarlijk opgestaan 
* Ik ben de Opstanding en het Leven 
* Hij is opgestaan gelijk Hij gezegd heeft 	f 2.50 

E) Een diorama zwart/wit 	 f 0,75 
F) Een bouwplaat (reeds ingekleurd) 	 f 1.95 
G) Een Paasdeclamatorium 	H) Een Paaswerkboekje 

Verder is er een ruime sortering bladwijzers, labels, ansichtkaarten enz... 

willen zijn" zal veel kinderen aanspreken en 
ook zullen velen zich er in herkennen. 
Dit boekje uit de Horizon-reeks kan al 
zelfstandig gelezen worden door kinderen 
vanaf eind groep 3/begin groep 4. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Krimpen aan den IJssel E de Jong-Markus 

Een fijne verjaardag, door Mies Vreugden-
hil, uitg. Kok-Voorhoeve, Kampen, 39 blz., 
le druk, gebonden, leuke zwart-wit-grijs 
prenten door Margreet Jonker, geschikt 
voor jongens en meisjes van 6-8 jaar (AVI-
niveau 41. Prijs f 9,90. 

Inhoud: Henk is jarig. Van zijn vader en 
moeder krijgt hij... een hond! Wat is hij daar 
blij mee. Ook krijgt hij een hondemand en 
een bak. Vader en Henk halen samen de 

hond op van een boerderij. Voor zijn verjaar-
dag krijgt Henk ook veel kaarten. Opa en 
oma en zijn vriendjes komen op zijn feestje. 
Ze smullen allemaal van de pannekoeken. As 
het avond is geworden, gaat iedereen weer 
naar huis. Voor Henk is het bedtijd. En dit 
verhaal is daarmee uit. 

Conclusie: Een leuk geschreven boekje over 
een jongetje, dat alléén opgroeit én hoe hij 
zijn verjaardag viert. De zinnetjes zijn kort en 
het woordgebruik is eenvoudig. 
„Het vieren van je verjaardag" sluit nauw 
aan bij de belevingswereld van kinderen. Een 
geliefd onderwerp bovendien. 
Dit boekje uit de Horizon-reeks kan al 
zelfstandig gelezen worden door kinderen uit 
eind groep 3 en in groep 4. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Krimpen aan den IJssel E. de Jong-Markus 

„Onderwijs in 2000", uitg. BTBT, 
Zeewolde. 

Een boek over het hele onderwijs; van basis-
onderwijs tot en' met universiteit. 
Het boek is bestemd voor o.a. schoolleiders, 
leraren, schoolbegeleidingsdiensten, peda-
gogische centra en schoolbesturen. 

Verschillende schrijvers hebben hun bijdrage 
geleverd o.m. Jos Ahlers, Han Leune, Klaas 
Doornbos en Tineke Netelenbos. 

Typerend; „Opvoeding in schoolverband 
wordt belangrijker naarmate ouders minder 
beschikbaar zijn voor een kind. Scholen wor-
den steeds frequenter geconfronteerd met 
gedragsproblemen van kinderen. Belangrijk 
(is) wordt de persoonlijke band tussen leraar 
en kinderen". 

G. 	 H.J. 

HERVORMD BONDSBUREAU 
te Nijkerk 

Tel. 033-2456699 - Fax 033-2463322 

Verantwoording van de ontvangen gif-
ten/collectes in de periode november en 
december 1995 bestemd voor ons zondags-
schoolwerk. 

Stand per 1 november 1995 f 20.978,01. 

St. Annaland 	  f 	350,- 
Sionskerk Epe 	  ,f 	300,- 
Wouterswoude 	  J. 	100,- 
Scherpenzeel (collecte) 	 f 	839,55 
Bleskensgraaf 	  J.  250,- 
Meerkerk 	  f 	250,- 
Elspeet 	  f 1.000,- 
Reeuwijk 	  f 200,- 
Langbroek 	  f 150,- 
Vr.ver. Benthuizen 	 f 	500,- 
Nijkerk 	  f 500,- 
Scherpenisse 	  f 	50,- 
Sommelsdijk (collecte) 	 f 1.038,05 
Nieuwerkerk a/d IJssel 	 f 	100,- 
Brakel 	  f 	250,- 
Waddinxveen 	  f 100,- 
Soest (Ichtus) 	  f 	100,- 
Noordwijk (Ichtus) 	 f 	150,- 
Groenekan 	  f 	400,- 
Genemuiden 	  ,f 	500,- 
Tiendeveen-Nw. Balinge 	 f 	50,- 
Kerkwijk 	  f 100,- 
Nieuwer ter Aa 	  f 	120,- 
Ameide 	  f 200,- 
Bennekom (collecte) 	 f 	736,35 
Wilsum 	  f 100,- 
Bleiswijk 	  f 	50,- 
Oene 	  f 500,- 
Doetichem 	  J.  300,- 
Montfoort 	  f 250,- 
Rouveen 	  f 750,- 
Nijkerkerveen 	  f 	100,- 
Lunteren 	  f 250,- 
Lexmond 	  f 250,- 

f 
Totaal ontvangen 
in 1995 	 f 31.861,96 

Namens het hoofdbestuur hartelijk dank 
voor dit prachtige bedrag, dankzij uw bijdra-
ge kunnen we ons werk doen zoals we het 
graag willen. Uitgave van nieuwe series 
enz.... 	 R. Vreekamp. 
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In actie voor de zondagsscholen in Toradjaland 
	 De aktie voor Toradjaland loopt bijzonder goed. 

	

50.000 	 Ook deze maand kwamen er weer mooie giften bin- 
nen. Wij zijn Gode dankbaar, dat deze aktie zo goed 

	

45.000 	= 	aanslaat. Maar ook willen we onze zondagsscholen 

	

40.000 	= 	heel hartelijk bedanken voor de spontane mede- 
werking. 

	

35.000 	= 	Ook een woord van hartelijke dank voor de particu- 
liere giften. 

Stand per 3 1 -0 1 -' 96 	 f 25.468,60 

In februari ontvangen: 
Z.S. Molenaarsgraaf 	 f 	442,80 
Herv. Gem. Meeuwen 	 f 	318,50 
Z.S. [mmanuël, Zwijndrecht 	 f 1.193,60 
Z.S. De Zaaier, Babyloniënbroek 	 f 	178,60 
Dhr. Roodhorst, Hoornaar 	 f 	250,00 
Mw. Evergroen, Moordrecht 	 f 	560,00 
Z.S. Samuël, Kerkwijk 	 f 	400,00 
Z.S. Timothens, I sselmuiden 	 f 	200,00 
Z.S. De Goede Boodschap, 

LIzendoorn 	  f 315,50 
Totaal februari 1996 	 f 3.859,00 

= = = = = 

Stand per 29 februari 1996 	 f 29.327,60 

Verschillende Z.S. zijn al bezig met de voorbereidingen voor de Paascollecte. 
Een goed idee!! Doet u ook mee? 

Onze zondagsscholenbond en de G.Z.B. willen u hartelijk bedanken 
voor deze mooie bijdragen!!! 

Giften kunnen gestort worden op rek.nr. 3778.06.177 bij de Rabobank in Nijkerk 
of op Postbanknr. 92889, t.n.v. Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, Nijkerk, 

onder vermelding van Project G.Z.B. 

30.000 
29.327,60 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

guldens 

hier over de geestelijke boosheden in de 
lucht. De strijd tussen de Heere en de satan 
gaat nog steeds door. De Heere zal over-
winnen. 
De notulen werden besproken en na een klei-
ne wijziging goedgekeurd. 
Mededelingen: Op D.V. 16 april 1996 hoopt 
ds. Van Zwet een inleiding te houden over: 
„Kind en rouwverwerking." 
Er is een nieuwe kleurplaat en een verwer-
kingsboekje voor Hervormingsdag. Het boek 
van dhr. J. van Leeuwen over de uitleg van 
de psalmen is nu in één band uitgegeven. 
Kostprijs f 27,50. Het nieuwe album „Hoort 
Zijn stem" kan in de pauze bekeken worden. 
Dhr. Bakkenes las het kasverslag voor. Het 
verslag was door de zondagsschool van Er-
melo en Hoevelaken gecontroleerd en in or-
de bevonden. 

Bestuursverkiezing. De aftredende voorzit-
ter, dhr. Kieft werd herkozen met 19 stem-
men (2 blanko). Hij nam de benoeming weer 
aan. In de vacature voor secretaresse kreeg 
mevr. W. van Gens uit Putten 14 stemmen 
en mevr. Veeningen-v.d. Berg uit Ermelo 7 
stemmen. Mevr. Van Gens nam haar benoe-
ming aan. 
Inleiding: Kandidaat Mulder uit Nijkerker-
veen hield een inleiding over „House-mu-
ziek." Het begon met een stukje uit het RD 
waaruit bleek dat house-muziek nog steeds 
actueel is. Helaas luisteren er ook zondags-
schoolkinderen naar deze muziek. House-
muziek is harde, dreunende muziek, met een 
snel ritme, en veelal satanische teksten. 
Snelle lichtflitsen en een dreunende muziek 
zwepen de mensen op, de gevoelens veran-
deren, men raakt in extase. De satanische 
teksten dringen door in het onderbewustzijn. 

Er worden op house-party's vaak godslaster-
lijke films vertoond. De interkerkelijke werk-
groep „Naar house" evangeliseert bij hou-
se-party's. House-muziek wordt niet alleen 
tijdens house-party's gedraaid maar ook in 
discotheken, op scholen, in schuren, en in 
huiskamers. De duivel gaat rond als een brie-
sende leeuw, maar hij zal het niet winnen. 
Wij mogen niet lijdelijk toezien maar moeten 
nuchter zijn en waken. 
Na de inleiding hielden we pauze. 
Daarna kon men vragen stellen aan de spre-
ker. N.a.v. de vragen werd onder andere het 
volgende opgemerkt. 
- Kerkelijke jongeren hebben niet altijd door 

dat house-muziek van de duivel is. De bij-
belteksten die in de muziek naar voren ko-
men werken voor jongeren nogal eens ver-
warrend. 

- Waarschuw de kinderen voor de gevaren 
van house-muziek. Doe dit als het ter spra-
ke komt. 

Rondvraag: Dhr. Kieft bedankte de secreta-
resse voor het werk dat ze in de afgelopen ja-
ren gedaan heeft en wenste haar Gods zegen 
toe. 
De meeste afgevaardigden hebben liever 
geen aparte vergadering met afgevaardigden 
en bestuur. We zullen in het vervolg op de 
najaarsstreekvergadering ook de huishoude-
lijke zaken regelen. 
Sluiting: We zongen tot slot Ps. 73 : 10 en 14 
waarna dhr. Mulder eindigde met gebed. 

STREEK GOUDA 

Op D.V. dinsdag 16 april .hoopt de Streek 
Gouda haar voorjaarsvergadering te houden. 
We gaan dan naar Ouderkerk a/d IJssel. 

De weleerw. heer ds. E. van Rooyen hoopt 
vo(5r ons te spreken. 
Aanvang: 19.45 uur. 
Het onderwerp en het adres wordt nog aan 
u doorgegeven. 
Alle leidinggevenden en andere belangstel-
lenden zijn weer hartelijk welkom. 
Graag tot ziens in Ouderkerk a/d IJssel. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
T. P. Slootweg-Wapenaar, 
tel. 0182-614598. 

130.4‘4beS P re,,; 

Jasper, door Jan W. Klijn, uitg. De Groot/ 
Goudriaan, Kampen, 192 blz., le druk, ge-
bonden, geillustreerd d.m.v. een frisse om-
slag door Wil Berg, geschikt voor jongens 
van 12 jaar en ouder. Prijs f 24,90. 

Inhoud: Jasper is een eigenwijze, maar niet 
onaardige jongen die opgroeit in de eenvou-
dige omgeving van een hoepelmakersgezin 
in Giessendam. De lezer volgt hem vanaf zijn 
geboorte tot in zijn veertiende levensjaar. Hij 

staat dan op het punt de kost te gaan verdie-
nen. De ziekte van zijn moeder dwingt hem 
om een deel van zijn jeugd op te groeien bij 
familie, waar hij het boerenbestaan kan ont-
dekken. Godsdienst komt als één van de 
kleuren van het leven aan de orde. De een-
zaamheid en onderzoeksdrang trekken Jas-
per voortdurend de polder in. Hij is niet voor 
één gat te vangen. De lezer geniet mee als hij 
een sloot overwint, een boze boer te slim af 
is, een stier ontsnapt of een Sliedrechtse 
klier onderuit de zak geeft. 
Het dialect is zuiver weergegeven. Merk-
waardig zijn echter de ontelbare fouten in 
spelling en stijl van het Nederlands. D's voor 
t's en andersom, b's voor p's, hen voor hun, 
onterechte spatiëringen, typefouten, wisse-
ling van tegenwoordige en verleden tijd, ca-
techesatie voor catechisatie, vrijwel elke 
bladzijde vraagt om correctie. Zelfs een Duit-
ser, die in het verhaal vriendschap sluit met 
Jasper, verruilt das Wasser voor die Wasser 
en spreekt de jongen aan met u. Onderwij-
zers, die het boekje klassikaal lezen, zullen 
succes oogsten als zij er een wedstrijd van 
maken, wie de meeste fouten kan ontdek-
ken. Wie dan ook nog door het vroegere 
Giessendamse jongensleven aangetrokken 
wordt, heeft bij het lezen plezier voor twee. 

Conclusie: Het eenvoudige, de liefde voor 
de natuur en de vertellingen over het leven 
van vroeger zullen jong en oud boeien door 
hun romantische karakter. 

Eindoordeel: aanbevolen. 

Krimpen aan den IJssel 	D. de Jong 

APRIL 1996 	 123 



zongen Ps. 116 : 1, 2 en 3 en Zie ik 
de sterren. 
Vertelling door mevr. N. Honing te 
Huizen over: De gelijkenis van de 
wijze en dwaze maagden. 
Zang door het koortje. Zij zongen 
tenslotte: Jezus leeft in eeuwigheid 
en AI sprak ik ook. 
Sluiting: Op verzoek van de voorzit-
ter sloot ds. W. Vroegindewey deze 
morgenvergadering met dankge-
bed, waarin tevens een zegen ge-
vraagd werd voor de maaltijd. 

Aan het begin van de middagverga-
dering heette onze voorzitter harte-
lijk welkom ds. J. R. Volk, de re-
ferent van deze middag, de heer 
Van Driel van de Stichting Hulp 
Oost-Europa en de heer Peters, de 
afgevaardigde van de Z.S.-Bond 
der Ger. Gem. 
We zongen ter opening met elkaar 
Ps. 25 : 2 en 6. Daarna ging ds. Van 
den Akker ons voor in gebed en las 
met ons Ps. 113 : 8-18. 
	Vervolgens kreeg ds. J. R. Volk ge- 
legenheid om zijn referaat te hou-
den over: Zondagsschoolonderwijs 
in het licht van de eeuwigheid." 

Bij elk pasgeboren kind valt een 
donkere schaduw over de wieg: dit 
kind zal eenmaal moeten sterven. 
Achter elk sterven staat een kom-
ma, want wij zijn geschapen met 
een onsterfelijke ziel. Christus zegt: 
Die in Mij gelooft, zal leven. Als ou-
ders een kind moeten missen, grijpt 
dat diep in in hun leven. Dat gaat 
door tot aan het einde der eeuwen. 
Kinderen, in wie heel vroeg de vreze 
des Heeren woont, worden nogal 
eens jong weggenomen. Denk 
maar aan Abia. Het zondagsschool-
werk zal gedaan moeten worden in 
het besef, dat het vroeg of laat, 
eeuwigheid voor hen kan worden. 
Wij zullen dit werk ook met een ze- 

Dat kunnen we doen door hen voor 
te bereiden, niet alleen voor deze 
maatschappij, maar voor de eeu-
wigheid. De kinderen zullen aan ons 
moeten merken, dat we zelf eerbied 
voor het Woord van God hebben. 
Toch moeten we ervoor oppassen, 
dat de eeuwigheid geen schrikbeeld 
voor de kinderen wordt. Wat zou 
het groot mogen zijn, als wij als 
Z.S.-mensen samen met onze kin-
deren van de Z.S. voor Gods Troon 
zouden mogen staan, tot Zijn eer. 

Het was een pastoraal bewogen re-
feraat. 

In de pauze werd de bestuursverkie- 

ferent gelegenheid om de ingedien-
de vragen te beantwoorden. 

Daarna volgde de afsluiting van on-
ze Z.S.-actie „Oekraïne." Er was 
een streefbedrag gesteld van 
f 50.000,— en dat bedrag is ge-
haald. Voor dit geld kunnen meer 
dan 15000 zangbundels verspreid 
worden onder de Hongaarsspreken-
de kinderen. Onze penningmeester 
overhandigde daartoe 'n „cheque" 
aan de heer P. van Driel, bestuurslid 
van de Stichting Hulp Oost-Europa. 
De heer Van Driel bedankte allen, 
die hadden meegewerkt aan dit 
prachtige resultaat. 
Vervolgens werd afscheid genomen 
van ds. C. J. W. Verboom van Oolt-
gensplaat, die ons bestuur ging ver-
laten. 
In een toespraak overhandigde de 

	

voorzitter hem een boekenbon voor 	 
hemzelf en bloemen voor zijn 
vrouw. 
Aan het eind van deze vergadering 
liet ds. Volk zingen Ps. 7 en 9. Hij 
ging ons daarna voor in dankgebed. 
Onze voorzitter gaf ons nog een be-
moedigend woord mee uit de 
Schrift: „Zo dan, mijn geliefde 
broeders en zusters: zijt stand-
vastig, onbewegelijk, altijd over-
vloedig zijnde in het werk des 
Heeren." Werk in dat geloofsver-
trouwen. 

Lunteren 	C. L. Maaskant 

oe sPr  
oe e4,  

„Atlas van Jeruzalem", het CLK-actie-
boek, tekst: Robert Backhouse, uitgeverij 
J. J. Groen en Zoon, Leiden, in slappe 
kaft, geplastificeerd, geschikt voor jongens 
en meisjes, 32 pagina's. Prijs f 9,95. 

Korte inhoud: Dit jaar wordt uitvoerig stil-
gestaan bij het 3000-jarig bestaan van Jeru-
zalem. In dat kader is dit prachtig, in 
kleurendruk uitgevoerde boekwerkje ver-

schenen. Enkele onderwerpen, die ter sprake 
komen zijn: 

De stad en tempel van Salomo, 
Belegering, verwoesting en wederop-
bouw, 

- Tempel van Herodus, 
De liefde van de Heere Jezus voor Je-
ruzalem, 
De verwoesting van Jeruzalem, 
Pelgrims en kruisvaarders, 
De terugkeer van de Joden, 

- Heden en toekomst van Jeruzalem. 
Aan het slot is nog een index toegevoegd. 
De foto's zijn aangevuld met Bijbelse feiten 
en gegevens, soms ook bijzonderheden uit 
de ongewijde geschiedenissen. 

Conclusie: Kortom - een prachtig boek-
werkje, dat wij van harte kunnen aanbevelen 
voor de bibliotheken van scholen en zon-
dagsscholen voor allen, die uit de Bijbel 
moeten vertellen. Ook zeer aan te bevelen 
als traktaatje om uit te delen bij bijzondere 
gelegenheden. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Berkenwoude  	f 100,00 
Wijk bij Duurstede 	f 145,00 
Veen 	  f 500,00 
Waarder 	  f 250,00 
Een (Zevenhuizen) 	f 300,00 
Terneuzen 	  f 119,00 
Andelst 	  f 200,00 
Z.S. Onstwedde 	f 250,00 
Dhr. Roodhorst, Hoornaar 	f 	35,00 
Oldebroek  	f 350,00 
Goudswaard 	  f 100,00 
Achterberg 	  f 100,00 
Zwolle 	  f 150,00 

Stand per 1 april 1996 	f 2.999,00 

Zoals u ziet alweer een mooie start in het nieuwe jaar. Hartelijk dank. 

HERVORMD BONDSBUREAU te Nijkerk 

Tel. 033-2456699 - Fax 033-2463322 
Verantwoording van de ontvangen giften/collectes, bestemd voor ons zondags-
schoolwerk. Ontvangen in de maanden januari t/m maart (1996). 
Hagestein  	f 100,00 
Lienden 	  f 250,00 
't Harde 	 f 	50,00 
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Bidden met het evangelie, door Charles 
Singer, uitg. Callenbach, Nijkerk, geïl-
lustreerd, gekartonneerd, 63 blz. Prijs 
f 14,95. 

Korte inhoud: Een kinder-gebedenboekje, 
aansluitend bij teksten uit de Bijbel. Hoofd-
accent: God heeft alle mensen lief. Hij is al-
tijd bij ons en wij mogen Hem vragen ande-
ren lief te hebben. Op zichzelf een niet onbij-
belse lijn, maar het geestelijk klimaat waarin 
deze gebeden ontstaan zijn is toch anders 
dan in onze zondagsscholen. 

Conclusie: Niet aanbevolen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

BoWie's Zoektocht in Engeland en: Bo-
wie, Nacht op Monnikeneiland door Hen-
riëtte Kan, uitgave uitg. Callenbach, Nijkerk, 
geïllustreerd, gekartonneerd, respectievelijk 
100 en 98 blz., voor jongens en meisjes vanaf 
9 jaar, prijs f 12,95. 

Korte inhoud: Bowie, een elfjarig meisje, 
beleeft onwaarschijnlijk veel spannende 
avonturen, die door de schrijfster boeiend en 
in moderne taal beschreven worden. In En-
geland gaat zij, met succes, op zoek naar de 
moeder van een geadopteerd meisje. Op 
Monnikeneiland worden twee ongure types 
ontmaskerd, die het op kostbare schilderijen 
gemunt hebben. Bowie speelt daarbij de 
hoofdrol. Zij zet zich in voor eerlijkheid en 
recht. 

Conclusie: De leefwereld en sfeer waar de 
jonge lezers in deze boekjes mee in aanra-
king komen is een andere dan die waar onze 
zondagsscholen naar streven (sport op zon-
dag, dansavondjes, en dergelijke). Daarom 
voor uitdeling op onze zondagsscholen niet 
geschikt. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Maud, Rik en Tim, door Coby Bos, uitg. 
Callenbach, N ijkerk, geïllustreerd, gekarton-
neerd, 40 blz., voor jongens en meisjes van 
6-8 jaar. Prijs f 7,95. 

Korte inhoud: Een nieuw boekje voor de 
jongsten met heel eenvoudige verhaaltjes 
over gebeurtenissen, die voorkomen in het 
leven van kleine kinderen. Rik moet er aan 
wennen, dat Mauds neef Tim komt logeren. 
Rik raakt zijn pet kwijt, maar krijgt een nieu-
we. Ze beleven van alles bij oom Dolf op en 
om de boerderij. 

Conclusie: Een aardig leesboekje voor kin-
deren, die net hebben leren lezen. Hoofdlet-
ters ontbreken nog. En alle woorden zijn 
éénlettergrepig. Knap gedaan! Een gods- 

dienstige strekking heeft het boekje niet. Om 
die reden zal men het voor uitdeling op de 
zondagsschool niet uitkiezen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Samen spelen. Vier deeltjes: Verhaal 
van het begin, In de ark met Noach, Da-
vid en Goliath, Kerst in de stal, geschre-
ven en geïllustreerd door Leon Baxter, uitg. 
Callenbach, Nijkerk, klein, vierkant formaat, 
± 20 blz., voor de kleintjes. Prijs f 6,95 per 
deeltje. 

Korte inhoud: In deze boekjes worden de 
Bijbelverhalen geconcentreerd tot op een mi-
nimum. Voor kinderen, die nooit iets hoor-
den over de Bijbel zou dit een eerste begin 
kunnen zijn. Echter, de illustraties zijn eigen-
lijk suggesties voor kindertheater. In een bij-
lage achterin de boekjes worden aanwij-
zingen gegeven voor het uitspelen van de 
verhalen. 

Conclusie: Deze boekjes passen niet in de 
methodiek die wij voor onze zondagsscholen 
aanbevelen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

En dat allemaal door twee cavia's, door 
Lenie van Riessen, uitg. Callenbach, Nijkerk, 
gekartonneerd, geïllustreerd, 80 blz., voor 
jongens en meisjes van 10 jaar en ouder. Prijs 
f 8,95. 

Korte inhoud: Hanneke van Laren krijgt 
voor haar verjaardag twee cavia's. Ze wordt 
vriendin met Leonie, dochter van rijke ou-
ders. Die heeft een pony, waardoor Hanneke 
haar cavia's vergeet te verzorgen. Eén van 
de twee diertjes gaat dood. Hanneke mijdt 
Leonie. Die krijgt contact met asielzoekers-
kinderen en ontfermt zich over hen. Meester 
Hofman en de klas van school werken mee 
voor deze kinderen en leren hen Nederlands. 
Hanneke en Leonie worden weer vriendin-
nen. De buitenlandse kinderen mogen in Ne-
derland blijven. Hanneke verzorgt een hond 
en krijgt bijna een ongeluk, maar alles komt 
goed. 

Beoordeling: Een vlot geschreven boekje, 
dat kinderen graag zullen lezen. Opvoedkun-
dige strekking: kom je beloften trouw na; 
dierenliefde; belang van vriendschap; open-
heid voor asielzoekers. Godsdienstige ele-
menten: God heeft dieren goed en mooi ge-
schapen. Zondebesef bij verwaarlozing van 
dieren. De Heere God („lieve Heer") spaart 
het leven. 

Conclusie: De schrijfster poogt serieus een 
religieus accent te geven aan haar verhaal. 
Dat is positief, maar diep gaat dat niet. Zon-
debesef wordt genoemd, zelfs beleefd, maar 
de reactie daarop is niet de vergeving, waar-
uit geleefd mag worden. Daarom is dit op 
zichzelf aardige boekje niet geheel bevre-
digend. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Sanne en Marjolein. De kleurwedstrijd, 
door Vrouwke 'Klapwijk, uitg. Callenbach, 
Nijkerk, gekartonneerd, geïllustreerd, voor 
jongens en meisjes van 8-10 jaar. Prijs 
f 6,95 Ina 1 januari 1997 f 8,951. 

Korte inhoud: Sanne loopt met rolschaat-
sen een hersenschudding op en moet rust 

houden. Samen met haar vriendin Marjolein 
doet ze mee aan een kleurwedstrijd van de 
supermarkt. Marjolein xtnt de hoofdprijs. 
Sanne mag met hapt,ejweekje op vakantie 
in een bungalowpark. 

Beoordeling: De schrijfster weet onderhou-
dend en nu en dan spannend te vertellen. 
Opvoedkundig verantwoord. Godsdienstig 
positieve strekking. Gebed en kerkgang heb-
ben een aanvaardbare plaats. 

Conclusie: Aanbevolen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Bas wint een prijs, door Vrouwke Klap-
wijk, uitg. Callenbach, Nijkerk, gekarton-
neerd, geïllustreerd, 54 blz., voor jongens en 
meisjes van 6-8 jaar. Prijs f 7,95. 

Korte inhoud: Bas leert schaatsenrijden. Hij 
krijgt grotere schaatsen en rijdt steeds beter. 
Hij doet mee aan een schaatswedstrijd en 
wint op het nippertje. 

Beoordeling: Een eenvoudig kinderverhaal, 
in grote letters gedrukt voor pasbegonnen le-
zertjes. Het verhaal is leuk, maar heeft geen 
godsdienstige strekking, zodat het daarom 
voor uitdeling op de zondagsschool niet voor 
de hand ligt. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Een armvol beren, door Eva Visser, uitg. 
Callenbach, Nijkerk, gekartonneerd, geïllu-
streerd, 76 blz.,, om voor te lezen vanaf 5 
jaar, om zelf te lezen vanaf 8 jaar, voor jon-
gens en meisjes. Prijs f 8,95. 

Korte inhoud: Een lees- en voorleesboek 
over beren. Tevens voorzien van berenvers-
jes. 

Beoordeling: Voor uitdeling op zondags-
scholen niet aanbevolen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Ik zwem, door Lenze L. Bouwers, uitg. Cal-
lenbach, Nijkerk, gekartonneerd, geillu-
streerd, 39 blz., voor jongens en meisjes van 
6-8 jaar. Prijs f 7,95. 

Korte inhoud: De vertellende ik-persoon is 
een meisje, dat naar zwemles gaat met haar 
groep 3 van school. Eerst ziet ze er tegenop, 
maar later gaat ze graag. Ze leert zwemmen. 
Tenslotte haalt ze haar zwemdiploma. 

Beoordeling: Leuk boekje. Opvoedkundig 
kan het kleine kinderen helpen zich met 
zwemles vertrouwd te maken. Het is ge-
schreven met streepjes tussen de lettergre-
pen en zonder hoofdletters, dus voor begin-
nende lezertjes. Als het meisje voor het eerst 
in het diepe moet, bidt ze: „Heer in de he-
mel, U ziet me wel, help me mor-gen, het 
diep lijkt me zo diep, ook met een kurk om". 
In die woorden tracht de schrijver een ge-
loofselement in zijn verhaal te brengen. Wie 
op dat gebied meer wil, zal aan dit boekje 
niet genoeg hebben. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Lin, door Gerda Bruijn, met (leuke) tekenin-
gen van de schrijfster, uitg. Callenbach, Nij-
kerk, gekartonneerd, 59 blz., voor jongens 
en meisjes van 5-7 jaar. Prijs f 8,95. 
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Korte inhoud: Lin is een klein meisje, dat 
een kat heeft, waar ze van alles mee doet en 
beleeft. De poes verdwaalt en komt in een 
bos, maar een meesje wijst de weg terug 
naar Lin. 

Beoordeling: Opnieuw een aardig boekje 
om pas beginnende lezers te laten lezen. Uit-
sluitend éénlettergrepige woorden. Heel 
aansprekende korte verhaaltjes met leuke 
belevenissen met de poes. Opvoedkundig: 
stimuleert een vriendschappelijke omgang 
met dieren. Godsdienstig element niet aan-
wezig. Daarom voor uitdeling op zondags-
scholen niet geschikt. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Felix en Nina, door Piet Meinema, uitg. Cal-
lenbach, Nijkerk, gekartonneerd, geïllu-
streerd, 32 blz., voor jongens en meisjes van 
6-8 jaar. Prijs f 8,95. 

Korte inhoud: Felix verhuist met zijn vader 
naar de Koestraat. Zijn moeder is overleden. 
Hij maakt in een winkel kennis met Nina, die 
ook bij hem in de klas blijkt te zitten. Daar zit 
ook Bas. Maar die gedraagt zich vervelend. 
Al heel gauw voelt Felix zich thuis in het dorp 
op school. Met zijn vader gaat hij ook naar 
de kerk. 

Beoordeling: Het boekje is deel 1 in een se-
rie, waarvan het zogenoemde avi-niveau per 
deel zal gaan oplopen. De gebeurtenissen in 
het boek zijn niet erg spectaculair, maar wel 
goed beschreven en ook heel herkenbaar. 
De godsdienstige strekking is positief. Mooie 
illustraties. 

Conclusie: Warm aanbevolen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Elly en Marco, door J. J. de Vries, uitg. 
Callenbach, Nijkerk, gekartonneerd, geil-
lustreerd, 60 blz., voor jongens en meisjes 
van 8-12 jaar. Prijs f 8,95. 

Korte inhoud: Marco krijgt voor zijn verjaar-
dag een opblaasboot. Hij vaart er met zijn 
zusje Elly mee op de vaart in Dedemsvaart, 
hun woonplaats. Ze redden een hond van de 
verdrinkingsdood. Rinus, een grote jongen, 
die geen vader meer heeft, plaagt hen voort-
durend en heeft het vooral op de hond ge-
munt. Hij steelt de hond. Marco en Elly vin-
den de hond terug in een oud huis, waar ze 
schuilen voor een hevig onweer. Als Rinus 
door eigen schuld een been breekt, zoeken 
ze hem toch op. Er vindt een verzoening 
plaats. 

Beoordeling: Een goed verhaal (slecht geïl-
lustreerd!) met een positieve godsdienstige 
strekking: gebed en vergeving hebben een 
plaats ook in het jonge leven. Zorg voor die-
ren staat eveneens centraal. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Bijbel-in-zicht, door Elrose Hunter, uitg. 
Callenbach, Nijkerk, 64 blz., gekartonneerd, 
geïllustreerd, voor jongens en meisjes vanaf 
8 jaar. Prijs f 19,90. 

Korte inhoud: Dit is een Bijbtlatlas met veel 
historische informatie over de geschiedenis- 

sen van ,de Bijbel. Heel mooi geïllustreerd 
met platen en kaarten, in full-color. De be-
schrijvingen zijn Bijbelgetrouw, wel kort en 
samenvattend, gebaseerd op een nieuwe 
vertaling. Dat laatste doet niets af van de in-
zichtelijkheid, die de titel aangeeft. Het is 
aan te raden om naast dit boek een goede 
kinder- of jeugdbijbel te gebruiken. 

Beoordeling: Een mooie en goede gids bij 
de Heilige Schrift voor jongeren. Aanbevo-
len. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Bijbel voor kinderen, naverteld door Anne 
de Graaf, uitg. Callenbach, Nijkerk, 398 blz., 
gebonden, voor jongens en meisjes van elke 
leeftijd. Prijs f 39,90. 

Deze kinderbijbel, een bundel met bijna 300 
Bijbelvertellingen, is afkomstig uit Scandina-
vië en wordt nu in ons land uitgebracht. Het 
is een hele gebeurtenis, wanneer opnieuw 
een kinderbijbel toegevoegd wordt aan de 
vele die er al zijn in ons taalgebied. Is deze 
een aanwinst? 
Er is veel goeds van deze kinderbijbel te zeg-
gen. De vertellingen zijn sober, tekstge-
trouw. Ze geven puur het verhaal, in goed 
verstaanbare taal. Uitweidingen worden 
consequent vermeden, van fantasie is geen 
sprake, toepassingen van bevindelijke of mo-
rele aard worden niet gegeven. De volgorde 
van de Bijbelse geschiedenis wordt aange-
houden. De Schrift wordt verteld, zonder 
dat het Boek der boeken ingepast wordt in 
een historisch-kritisch schema. De illustra-
ties van J. P. Montero zijn treffend en vaak 
heel mooi, in elk geval gebaseerd op histori-
sche en archeologische gegevens. Zo kan 
deze kinderbijbel overwegend positief wor-
den beoordeeld. 
De spelling van de namen laat wel zien, dat 
de Bijbelvertaling die aan deze vertelbijbel 
ten grondslag ligt een nieuwe vertaling is. De 
Naam wordt vertaald met „Heer." 
Het is te hopen, dat deze uitgave veel jonge-
ren tot zegen zal zijn. Deze bundel Bijbelver-
halen is zeker ook bruikbaar in het kinder-
eva ngel isatiewerk. 

Ds. A. Romein 

David en Goliath, Daniël in de leeuwen-
kuil, Verhalen die Jezus vertelt, Het le-
ven van Jezus, vertaald en bewerkt uit het 
Engels door Vrouwke Klapwijk, uitg. Callen-
bach, Nijkerk, gekartonneerd, geïllustreerd, 
20 en 29 blz., voor jongens en meisjes van 
6-8 jaar. Prijs f 12,95 per deel. 

Schitterend geïllustreerde Bijbel-platenboe-
ken, bedoeld om door kinderen vanaf 6 jaar 
zelf gelezen te worden. Daarbij zijn de 
teksten kort en eenvoudig, zoveel mogelijk 
bestaande uit éénlettergrepige woorden. 
Achterin het boek zijn delen van plaatjes her-
haald om te memoriseren. De teksten zijn 
Bijbelgetrouw naverteld. 
Minder geschikt voor uitdeling op de zon-
dagsschool dan als geschenkboek bij een 
verjaardag van (klein)kinderen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Pieter en Josien, door Nita Veeren, uitg. 
Callenbach, Nijkerk, gekartonneerd, geil-
lustreerd, 70 blz., voor jongens en meisjes 
van 8-10 jaar. Prijs f 9,95. 

Korte inhoud: De tweeling Pieter en Josien 
hebben vakantie op Terschelling en leren 
veel van het eiland en zijn geschiedenis ken-
nen. Zij redden een jan-van-gent, die liefde-
rijk in een asiel wordt opgenomen. Als de 
vogel hersteld is en wordt vrijgelaten, gaat 
de hele klas naar Terschelling om dat mee te 
maken. 

Beoordeling: Een aardig boekje over Ter-
schelling, de zee, de Brandaris, de Bosplaat 
en de dorpjes. Bijna een toeristische gids in 
vertelvorm. Als zodanig voor kinderen wel 
aardig, maar niet geschikt voor uitdeling op 
de zondagsschool. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

De Wonderketting, door Margreet Bruijn, 
uitg. Callenbach, Nijkerk, gekartonneerd, 
geillustreerd, 126 blz., voor jongens en meis-
jes van 7-10 jaar. Prijs f 14,95. 

Korte inhoud: Op het landgoed Rozenburg 
wonen Janneke, de tuinmansdochter en Ru-
dolf, de kleinzoon van de baron, wiens moe-
der heel ziek is. Een oud koperen waterketel-
tje blijkt een toverketeltje te zijn. Dat wijst de 
weg om de honderd kralen te vinden die sa-
men een wonderketting vormen. Als de hon-
derdste kraal gevonden zal zijn, wordt de zie-
ke moeder gezond. 

Beoordeling: Een sprookjesachtig boek met 
een strekking, die met geloof en godsdienst 
niets van doen heeft. Niet aanbevolen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

De jongens van het circus en De avontu-
ren van Rakker, door Enid Blyton, uitg. 
Callenbach, Nijkerk, gekartonneerd, geïl-
lustreerd, respectievelijk 60 en 57 blz., voor 
jongens en meisjes van 8-10 jaar. Prijs 
f 8,95. 

Korte inhoud: Weesjongen Bas en circus-
kind Pedro sluiten vriendschap en blijven el-
kaar trouw, ook als er moeilijkheden komen. 
Hun honden leren allerlei kunstjes en krijgen 
een act in het circusprogramma. 
Rakker is een hond, die uiterst lastig is, maar 
toch zijn trouwe vriendschap bewijst als hij 
een meisje van de verdrinkingsdood redt. 

Beoordeling: Vlot geschreven boekjes, met 
als opvoedkundige thema's vriendschap, 
trouw, hulpvaardigheid en dierenliefde. Het 
circusleven past echter niet in de leefstijl van 
onze gezindte. Een godsdienstige strekking 
hebben deze boekjes niet. Daarom niet aan-
bevolen. 

Ede 	M. C. Romein-Vroegindewey 

Het geheim van het maïsveld, door L. Vo-
gel, uitg. Den Hertog, Houten, 78 pag., leef-
tijd vanaf 9 jaar, meer jongensboek dan 
meisjesboek, gebonden en geïllustreerd. 
Prijs f 8,50; na 31-12-'96 f 11,90. 

Inhoud: Kees Meyer en zijn vrienden Ronald 
en Henri zijn altijd te vinden rondom de boer-
derij „De Zwarte Man". Ze zijn uit op een 
avontuurtje. Als ze regelmatig een mooie 
Mercedes in de omgeving zien rijden, is hun 
argwaan gewekt. Ze gaan op onderzoek uit. 
Kees ontdekt, dat zich in het maiáveicf iets 
bijzonders afspeelt. Dat wordt hem echter 
noodlottig. Door de „man met de Merce- 
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des" wordt hij in een zolderkamertje op-
gesloten. In het maïsveld blijkt een hen-
nepkwekerij verborgen. De politie komt alles 
op het spoor en bevrijdt Kees uit zijn benarde 
positie en brengen hem thuis. 

Conclusie: Een leuk en spannend jongens-
boek. Godsdienstig is het verantwoord. Er zit 
een goede climax in. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Avonturen op Bocksweert, door Evert 
Kuyt, uitg. Den Hertog, Houten, 81 pag., 
leeftijd vanaf 9 jaar, jongens- en meisjes-
boek, gebonden en geillustreerd. Prijs 
f 13,75. Serie De Leeslamp - voor kinderen, 
die lezen nog moeilijk vinden. 

Inhoud: De familie Van Leer woont in de 
buurt van de ruïne „Bocksweert". Hun kin-
deren Berend, Maarten, Francien en Wilma 
zijn zeer geïnteresseerd in oudheden. Ze 
gaan op onderzoek uit in de ruïne. Daar vin-
den ze een stenen luik met een ijzeren ring. 
Daaronder blijkt een ruimte te zitten. Dat 
brengt hen op het spoor van twee ontsnapte 
boeven uit de drugswereld. De politie wordt 
ingeschakeld en ontdekt de boeven in de on-
deraardse ruimte. 

Conclusie: Een leuk boek voor jongens en 
meisjes. Er zit voldoende spanning in tot aan 
de ontknoping. Godsdienstig en taalkundig 
verantwoord. Korte zinnen! 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Sneeuw in de zandbak, door G. W. van 
Leeuwen-van Heeften, uitg. Den Hertog, 
Houten, 61 pag., om voor te lezen: vanaf 4 
jaar; om zelf te lezen: vanaf 6 jaar, jongens-
en meisjesboek, gebonden en geillustreerd. 
Prijs f 9,90. 

Inhoud: Het is winter. Er is sneeuw geval-
len, ook in de zandbak. Robbie en Miep spe-
len er in. Ze gaan ook samen op het ijs. Daar 
is een wak en daarin ligt een dode eend. Als 
moeder Robbie naar bed brengt, ontstaat er 
een gesprek over die dode eend en... het 
sterven van mensen. In dat gesprek praat 
moeder over de zonde in het paradijs en de 
dood, die wij verdiend hebben. Maar ook 
over het krijgen van een nieuw hart. Toch 
blijft die dode eend diepe indruk maken op 
Robbie, totdat een gemeentewerkman de 
eend uit het water haalt en meeneemt. 

Conclusie: Een mooi boekje voor de ge-
noemde leeftijd. Taal en stijl zijn goed. Gods-
dienstig verantwoord. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

„Tippeltje," door W. G. van de Hulst, jr., 
9e druk, uitg. Den Hertog, Houten, 51 blz., 
illustraties van de auteur, voor jongens en 
meisjes om voor te lezen vanaf 4 jaar en om 
zelf te lezen vanaf 7 jaar. Prijs f 6,90. 

Inhoud: „Aan de waterkant lag een schip... 
Op de wal, vlakbij het schip, stond een ronde 
ton... En in die ton...". Echt de verteltrant 

van Van de Hulst. Anneke en Kees zijn on-
deugend geweest. Ze hebben Tippeltje in 
een lege ton gestopt. De ton is door grote, 
wilde jongens in het water geduwd en het 
avontuur is begonnen. Dankzij oom Jannus 
loopt alles nog goed af. 

Beoordeling: Nog steeds een leuk boekje. 
De auteur laat duidelijk uitkomen dat het on-
ze taak is om voor de dieren te zorgen. Dui-
delijk wordt gesteld dat de Heere Tippeltje 
weer heeft teruggebracht. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 

„Relschoppers," door A. Korpershoek-van 
Wendel de Joode, le druk, uitg. Den Her-
tog, Houten, 142 blz., illustraties door Rino 
Visser, voor jongens en meisjes vanaf 14 jaar 
(volgens de uitgeverij ± 12 jaar). Prijs 
f 14,90. 

Inhoud: Mark's Vader is overleden en Henk 
is moeders nieuwe vriend. Hij is vrachtwa-
genchauffeur en smokkelt sigaretten. Mark 
kan het helemaal niet vinden met Henk. Hij 
is opgenomen in een groep, die straatterreur 
uitoefent. Fietsenmaker Muyzenbroek waar-
schuwt hem, maar Mark blijft mee doen. Bij 
de ontploffing van een vuurwerkbom komt 
hij met Vincent in het ziekenhuis terecht. 
Muyzenbroek nodigt hem uit om op zaterdag 
bij hem te komen werken. Dat kan voor hem 
met de beëindiging van moeders relatie met 
Henk een keerpunt vormen in zijn leven. 

Beoordeling: Lang heb ik geaarzeld welke 
beoordeling aan dit boek verbonden moet 
worden. In de eerste helft van dit boek wordt 
verteld wat de groep allemaal doet. Ook 
meisjes spelen een rol. Het gaat er bepaald 
niet zachtzinnig aan toe. Of je dit boek aan 
alle 12-jarigen in handen kunt geven, betwij-
fel ik. Kinderen kunnen door verkeerde voor-
beelden ook op ideeën gebracht worden. 
Fietsenmaker Muyzenbroek is christen en hij 
heeft een positieve invloed op Mark. Helaas 
zijn er kinderen, die al jong met dergelijke 
„vriendjes" als Vincent in aanraking kunnen 
komen. De ouder/kind-relatie wordt hier be-
paald niet rooskleurig afgeschilderd. Mijn ad-
vies is: „Lees eerst het boek zelf eens door 
en bedenk dan goed wie je het boek in han-
den zou willen geven." Het kan als een waar-
schuwend voorbeeld werken. 

Eindoordeel: Onder voorbehoud aanbevo-
len. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 

„Inspecteur Almund grijpt in," door J. C. 
Jongerden-de Jonge, le druk, uitg. Den 
Hertog, Houten (vervolg op „De pen met 
het gouden kroontje" en op „Inspecteur Al-
mund krijgt hulp," maar ook los daarvan te 
lezen}, 93 blz., illustraties door Jaap Kramer, 
voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Prijs 
f 12,50. 

Inhoud: Bjorn en zijn vriend Nils hebben va-
kantie en ze zijn er bijzonder blij mee, dat in-
specteur Almund komt logeren. Niet ver van 
hen vandaan is een nieuwe buurman in een 
oud huis komen wonen. Huis en tuin zijn 
door hem hermetisch afgesloten en dat wekt 
argwaan. De jongens vinden een injectie- 

naald in hun roeiboot en enkele dagen later 
is hun boot met een bijl vernield. 
Een spannend avontuur brengt de ontkno-
ping van- het verknal.-  

Beoordeling: Se zou dit boek een kleine de-
tective kunnen noemen. Bjorn en Nils, twee 
Noorse jongens, ontpoppen zich als ware re-
chercheurs. 
Ze worden m.i. te vrij gelaten en teveel be-
trokken bij allerlei situaties. Of dit boek, dat 
zeer spannend geschreven is, zoveel op-
voedkundige waarde heeft, waag ik te be-
twijfelen. Het christelijk element is duidelijk, 
maar niet overdreven, aanwezig. 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 

„Zeg het toch, Hanneke!," door Sj. van 
Duinen, le druk, illustraties van Rino Visser, 
uitg. Den Hertog, Houten, 115 blz., voor jon-
gens en meisjes vanaf 10 jaar. Prijs f 8,50. 

Inhoud: Hanneke en Cobi zijn echte vrien-
dinnen. Terwijl bij Cobi thuis alles erg sober 
is, ziet het er bij Hanneke thuis allemaal even 
duur uit. Vooral haar vader houdt van antiek 
en besteedt daar veel geld aan. Moeder vindt 
dat geldverkwisting. Er zijn spanningen in 
het gezin. Door onoplettendheid van Hanne-
ke gaat het mooie huis in vlammen op. Moe-
der denkt dat zij zelf onachtzaam is geweest 
en neemt de schuld op zich. 
Hanneke loogt met schuldgevoelens rond, 
maar durft niets te zeggen. Het huis is niet 
verzekerd en de problemen zijn groot. Dank-
zij een gulle gever krijgen ze een ander huis 
waarmee allen blij zijn. 

Beoordeling: Dit boekje is boeiend geschre-
ven en ademt heel duidelijk een christelijke 
sfeer. De illustraties zijn erg goed. Vader 
komt tot de erkenning dat hij teveel aan het 
aardse hangt en daar de sfeer in het gezin 
aan opoffert. Dat de oudste zoon zijn studie 
moet opgeven in verband met de financiële 
situatie is erg ingrijpend. Moet een kind het 
slachtoffer worden van „niet verzekeren?" 
De tekening van Hanneke, die tenslotte haar 
schuld bekent, is erg goed. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 

„Wouter en het ezelgeheim," door Sj. 
van Duinen, uitg. Den Hertog, Houten, 70 
blz., geïllustreerd door Herman A. van Dui-
nen, voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar 
(om voor te lezen) en vanaf 6 jaar (om zelf te 
lezen). Prijs f 7,25. 

Inhoud: Wouter gaat eieren verkopen, om-
dat er teveel eieren zijn voor eigen gebruik. 
Hij gaat onder andere naar Daan, die een 
ezel heeft. Het dier heeft volgens Daan een 
bijzonder ei gelegd. 

Beoordeling: Een leuk verhaal voor de 
kleintjes. Boeiend geschreven. Het bevat 
geen godsdrenstige elementen, maar heeft 
zeker opvoedkundige waarde. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 
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„Mirco duikt onder,” door Annette van 
Beuzekom, uitg. Den Hertog, Houten, le 
druk, illustraties door Jaap Kramer, voor jon-
gens en meisjes vanaf 10 jaar. Prijs f 12,75. 

Inhoud: Mirco kan het bijzonder slecht met 
zijn vader vinden. Hij wordt vaak door hem 
geslagen. Daarom is hij liever bij zijn oom. Hij 
bouwt een hut en duikt onder. Zijn zusje 
krijgt een ongeluk en bij een ziekenhuisbe-
zoek krijgt Mirco het in de trein aan de stok 
met de bende van Bart. Gelukkig grijpt Mark, 
die aan karate doet, in. 
Er breekt een spannende tijd aan, als ze ho-
ren, dat de bende plannen heeft om in te bre-
ken in het huisje van een zwerver. 
Mirco wordt gesnapt bij het bespioneren van 
de bende. Gelukkig redt Mark hem. 

Beoordeling: Een spannend verhaal met op 
de laatste bladzijde een bijbelse gedachte. 
Jammer dat deze lijn niet door het hele boek 
loopt. De rol van moeder is zwak. Dat ze niet 
tegen de situatie thuis opgewassen is, is dui-
delijk, maar dat ontslaat haar niet van de 
plicht om Mirco zoveel mogelijk op te van-
gen. Hoe oud is Miscp eigenlijk? Zijn leeftijd 
wordt niet genoemd. Waar haalt hij het geld 
vandaan? Toch wel een vrijbuiter, die Mirco. 
Hij gaat zijn eigen gang. Zijn oom vangt hem 
op en probeert de relatie met zijn vader te 
herstellen. 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 

„Vreemde vogels rond De Vinckel," 
door Wim Groen, le druk (vervolg op „In-
braak in het vogelasiel" en „De val van 
Woutje," maar ook afzonderlijk te lezen), 
uitg. Den Hertog, Houten, 119 blz., geil-
lustreerd door Rino Visser, voor jongens en 
meisjes vanaf 12 jaar. Prijs f 14,90. 

Inhoud: Arend-Jan en zijn vriend Richard 
helpen tijdens de strenge winter met het in-
zamelen van voedsel voor de uitgehongerde 
vogels. Samen met Mariëlle en Els richten de 
jongens de vogelclub „De Spotvogel" op en 
geven een eigen blad uit. Biologieleraar Hal-
bersma is hun rechterhand. Op het landgoed 
„De Vinckel" mogen ze zelfgemaakte nest-
kastjes ophangen. Een paar jongens probe-
ren hen op allerlei manieren dwars te zitten. 

Beoordeling: Een boeiend boek met goede 
karaktertekeningen en mooie illustraties. Het 
principiële beperkt zich tot enkele opmerkin-
gen, zoals „Eigenlijk is er maar één ding be-
langrijk. Weten jullie wat ik bedoel? 
De kinderen knikken en zwijgen." Jammer 
dat ze zwijgen en dat de auteur dit niet ver-
der uitwerkt. 
Of de politie de vernielers van de nestkastjes 
onder handen heeft genomen, wordt niet 
vermeld. Afgezien hiervan een aardig boek. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

Woerden 	 J. D. van Leeuwen 

Judith, het slavinnetje uit Israël, door L. 
Vogel, uitg. Den Hertog, Houten, 72 pag., 
leeftijd vanaf 10 jaar, jongens- en meisjes-
boek, gebonden en geïllustreerd. Prijs 
f 11,50. 

Inhoud: De Syriërs vallen hei land Israël bin-
nen in de oogstperio2e en roven alles, wat 

van hun gading is. Ook nemen ze soms men-
sen als slaven mee. Zo wordt Judith met 
haar vriendin Achsa gebonden en wegge-
voerd. Ivonu, de hoofdman leerde hen Sy-
risch spreken. Judith komt in huis bij de 
melaatse Naëman. Zij geeft Naëman de raad 
naar de profeet Elisa in Israël te gaan. Hij kan 
wonderen doen in de naam van God. Naë-
man gelooft en gaat naar Elise en wordt ge-
nezen. Judith en Achsa mogen terug naar 
hun vaderland. 

Conclusie: Een mooi boek, dat de geschie-
denis van Elisa en Naëman vertelt. Taal en 
stijl passen bij de leeftijd. Godsdienstig is het 
volledig aanvaardbaar voor onze zondags-
scholen. Een boekje met een boodschap. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L, Maaskant 

Waar is Arieke?, door T. Ouwendorp-de 
Visser, uitg. Den Hertog, Houten, 54 pag., 
leeftijd: Om voor te lezen - vanaf 4 jaar; om 
zelf te lezen - vanaf 7 jaar. Meisjesboek, ge-
bonden en geïllustreerd. Prijs, f 9,90. 

Inhoud: Aan het begin van de zomervakan-
tie gaat Arieke met haar ouders en oom 
Henk naar de golfbaan. Ze eten daar met el-
kaar en spelen een spelletje golf. Als ze naar 
huis gaan, is Arieke verdwenen. Arieke zoekt 
overal naar vader en moeder. Ze begint te 
huilen. Een meneer in een auto brengt haar 
thuis. Hoewel vader en moeder in angstige 
spanning zoeken, komt alles toch nog goed. 

Conclusie: Een waar gebeurd verhaal. Als 
een gouden draad loopt door het verhaal: De 
Heere is een Helper. Compositie, taal en stijl 
zijn goed. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Herrie in de straad, door Hanny van de 
Steeg-Stolk, uitg. Den Hertog, Houten, 81 
pag., leef tijd vanaf 9 jaar, jongensboek, ge-
bonden en geillustreerd. Prijs f 11,95. 

Inhoud: In de straat bij Rudie en Tom wordt 
een nieuwe riolering aangelegd. Rudie en 
Tom mogen de werklui helpen. Ze mogen 
koffie zetten in de keet en meerijden op de 
vrachtwagen. Harrie mag . niet meedoen. 
Toch is het spelen in de opgebroken straat 
niet zonder gevaar. Als Rudie met een oude 
step in een bouwput met modder en water 
terechtkomt, springt Harrie bij en haalt Rudie 
met een ladder uit zijn gevaarlijke positie. Als 
Harrie bij Rudie op bezoek komt, sluiten ze 
vriendschap. 

Conclusie: Een echt spannend jongens-
boek. Pedagogisch en godsdienstig verant-
woord. Goede stijl en taal. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Villa beestenbende, door Marian Schalk-
Meijering, uitg. Den Hertog, Houten, 82 
pag., leeftijd vanaf 9 jaar, jongens- en meis-
jesboek, gebonden en geillustreerd. Prijs 
f 11,90. 

Inhoud: De familie Boom is nog nooit met 
vakantie geweest. De kinderen willen wel 
graag, vooral Nelleke. Ze vindt in een vakan-
tiekrant een advertentie van een boer, die 
zijn boerderijtje vier weken gratis aanbiedt, 
omdat hij naar familie in Canada moet. Ze 
moeten dan wel de beesten verzorgen. Het 
wordt een geweldige vakantie, waarin ze 
veel beleven. In de laatste week helpen de 
jongens de politie om een lang gezochte 
stroper te vangen. 

Conclusie: Een boek, dat jongens en meis-
jes in een ruk uitlezen. Pedagogisch is het 
een leerzaam boek, vooral de wijze, waarop 
de ouders met hun kinderen omgaan en de 
kinderen onderling met elkaar samenwerken. 
Er zit een goede climax in het verhaal Gods-
dienstig niets op aan te merken. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Toch heb je gewonnen Ellen, door Ineke 
Baron-Janssen, geïllustreerd door Jaap Kra-
mer, uitg. De Banier, Utrecht, 96 blz., ge-
schikt voor meisjes van 12-16 jaar. Prijs 
f 14,75. 

Inhoud: Ellen is een echte vriendin van Nan-
cie. Samen hebben ze gezellige momenten, 
Lenie een meisje van dezelfde christelijke 
school nodigt Ellen uit met haar een kroketje 
te gaan halen. Dan - voor het eerst - komt El-
len in aanraking met een speel(goklauto-
maat. Het begin van een hoop ellende! 
Thuis, op school, de vriendschap met Nan-
cie... Het wordt steeds moeilijker. Het gaat 
van kwaad tot erger. Stelen, liegen en be-
driegen. Ellen is verslaafd! 
Totdat er in een restaurant iets voorvalt. 
Daar is Ellen zo van onder de indruk. Ze voelt 
zich schuldig. Als dat de gevolgen van ver-
slaving zijn... Dan komt thuis het hele ver-
haal eruit. Ze heeft spijt! De gebeurtenissen 
in het restaurant hebben nog een lange na-
sleep. Toch is het einde van het boek ... „als 
de mensen de kerk verlaten horen ze behalve 
orgelmuziek juichende dwarsfluittonen als 
een loflied op Gods grote naam!" 

Beoordeling/opmerkingen: Een goed 
boek. Juist voor kinderen van genoemde 
leeftijd. Wie komt er niet in aanraking met 
gokautomaten? Welke gevaren liggen er op 
de loer? Dit boek waarschuwt onze jonge 
mensen. Fijn dat vader en moeder van verge-
ving weten. Maar ze weten ook dat Gods ge-
nade/vergeving nodig is. Ze zeggen dan 
ook: „wanneer wij soms uit zwakheid in zon-
den vallen..." (blz. 551. In dit boek blijkt ook 
de echte vriendschap. We kunnen verder op-
merken dat door bepaalde gebeurtenissen in 
ons leven „we het geloof in de Heere veel 
bewuster beleven" (blz. 83). Ook zien we dat 
Ellen de „slechte" boekjes niet langer 
wil/kan lezen. Fijn dat een huwelijk dat stuk 
dreigt te lopen weer mag worden hersteld. 
Op blz. 8 wordt gesproken over Lenie als 
„een vervelend nest" en op blz. 22 over „dat 
rotapparaat"... Tenslotte willen we nog op-
merken dat Nancie en Ellen na de (belijdenis-
en doopdienst) kerkdienst zullen optreden... 

G. 	 H.J. 

De ongrijpbare slavenhaler (De drie 
avonturiers deel 5), door Janwillem Blij-
dorp, geïllustreerd door Hans Ellens, uitg. De 
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Banier, Utrecht, 155 blz., geschikt voor 12 
jaar en ouder. Prijs f 17,90. 

Inhoud: Johan, Willem en Koos gaan naar 
Wenen. Ze logeren bij een oom en tante van 
Johan. De buurman blijkt een buitengewoon 
onvriendelijke man te zijn. Koos heeft hem 
eerder gezien op een foto op een Duits poli-
tiebureau. Het is een gezochte misdadiger! 
De jongens gaan op onderzoek uit en ont-
dekken op het industrieterrein een oude 
loods. Daar zijn illegale vluchtelingen uit 
voormalig Joegoslavië - als slaven - voor 
„Herr Kënig" aan het werk. Voor sommigen 
duurt het wel erg lang voor ze een visum 
krijgen... 
Mikhail en Novak (een Kroaat) bedenken sa-
men een manier om uit de loods weg te ko-
men. Ze willen dat anderen van het werk in 
de loods op de hoogte worden gebracht. De 
vlucht lukt, maar het duurt niet lang of No-
vak wordt weer door „Herr Kënig" opge-
haald. Het blijkt dat de slavenhaler niet zo 
gemakkelijk te vangen is. Hij heeft overal zijn 
mannetjes. Tenslotte heeft Koos een plan. 
Hij zorgt dat hij in de loods terechtkomt. Ge-
lukkig loopt dat nog goed af. De politie komt 
en rekent de bende in. 

Beoordeling/opmerkingen: Dit is het vijf-
de deel van de serie „De drie avonturiers". 
Spanning en avontuur wisselen elkaar af. 
Ook lezen we iets van de dramatische gevol-
gen van de gewelddadigheden in de wereld; 
vluchtelingen! De jongens hebben af en toe 
wel erg gewaagde plannen. Het plan om een 
bezoek aan „het Prater" (de kermis) blz. 20 
te brengen, lijkt me niet zo'n goed plan. Mis-
schien zijn er andere uitgaansmogelijkheden 
in Wenen? Klein foutje blz. 36; kracht of 
pracht? De uitdrukking „als hij ook maar met 
een poot aan je durft te komen..." (blz. 58), 
komt alleen voor als iemand erg boos is. Of 
je het zo moet opschrijven (en laten lezen 
aan onze kinderen) is de vraag...? Het is fijn 
dat de schrijver Mikhail en zijn vrouw de han-
den laat vouwen en de ogen laat sluiten. „Er 
is er Eén Die ons kan helpen..." (blz. 59). De 
„ongeschoren kop" (blz. 124) is van de Kro-
aat Mikhail. Iemand die „barst van de pijn in 
zijn been" (blz. 147) moet wel erg veel pijn 
hebben! 

G. 	 H.J. 

Winifred, door Elisabeth Dreisbach, ver-
taald door Evert Kuijt, gefflustreerd door 
Hans Ellens, uitg. De Banier, Utrecht, 1996, 
70 blz., geschikt voor 10 jaar en ouder. Prijs 
f 12,50. 

Inhoud: Door omstandigheden thuis - vader 
(professor Frank) is erg druk en moeder leeft 
voor haar eigen plezier - komt Winifred in het 
gezin van oom en tante in Wenen. Winifred 
is een verwend, ijdel meisje, maar kan het 
toch wel met de andere kinderen vinden. Als 
ze haar oma om een spiegel vraagt, krijgt ze 
een bijbeltje. Het is de bijbel die haar vader 
vroeger gebruikte. Deze „spiegel" wordt 
voor Winifred het belangrijkste in haar leven. 
Zeker als ze door een ernstig ongeluk - in het 
Prater/een pretpark - blijvend gehandicapt 
raakt! De verandering in het leven van het 
meisje brengt ook verandering in het leven 
van vader en moeder. 

Beoordeling/opmerkingen: Een prachtig 
boek met een geweldige strekking. 

Jammer dat er - en dat komt waarschijnlijk 
door de vertaling - zoveel „moeilijke" woor-
den in dit boek staan. Zouden onze kinderen 
begrijpen wat een gouvernante (blz. 9) is, 
wat stompzinnig (blz. 11), een analfabeet 
(blz. 12), hartstochtelijk (blz. 121, onderwijl 
(blz. 13), vlerk (blz. 36), erker (blz. 37), weg-
kwijnen (blz. 391, lichtzinnig (blz. 42), atmos-
feer (blz. 43), parool (blz. 53), kwezelachtig 
(blz. 57) etc. betekent? 
De laatste zin op blz. 9 kan bij een eventuele 
herdruk wellicht worden veranderd. Ook de 
woorden op blz. 49 mar en zaken kunnen 
dan worden meegenomen. Wat wordt be-
doeld met „het goede in hun hart?" (blz. 
37). De confrontatie met het pretpark is voor 
de kinderen „angst en pret" (Hoofdstuk 9). 
Het ongeluk is verschrikkelijk, maar brengt 
een grote verandering! 
Winifred weet dat ze God niet kan ontmoe-
ten. Er wordt gebeden. En er mag iets won-
derbaarlijks in het hart van het kind gebeuren 
(blz. 56). 
Aan het einde van het boek mag het Kerst-
feest worden gevierd. Niet de uiterlijke din-
gen, niet de cadeau's die ze kreeg (blz. 59) 
waren belangrijk voor het meisje. De echte 
vreugde zat diep in haarzelf! Tijdens het der-
de Kerstfeest wat ze op haar bed mocht vie-
ren werd de woonkamer opgefleurd met vers 
sparregroen en kaarsen (blz. 651. Fijn dat er 
een gezinshereniging mag zijn. Een nieuw 
begin! 

G. 	 H.J. 

Door het oog van de naald, door A. den 
Besten, geïllustreerd door André Boeder, 
uitg. De Banier, Utrecht, 154 blz., geschikt 
voor 10-14 jaar. Prijs f 16,90. 

Inhoud: Familie Den Braven gaat op vakan-
tie naar Canada. Voor moeder een reis vol 
herinneringen. Naast de an deren Carla en 
Arie mag. ook neef ;Walt mee. In Canada 
maken de jongens :heel wat mee. Op de 
markt weet Arie een meisje te redden. De 
ontmoe1ing met de indianen zal hen lang in 
gedachten blijven. Collin Henri komt op-
nieuw nog net op tijd... De schurken worden 
ingerekend. Ook betrapt Arie een brutale 
dief. Na een wilde achtervolging wordt hij 
gevangen genomen. Tenslotte ontkomen ze 
op het nippertje aan de klauwen van een 
beer. 

Beoordeling/opmerkingen: Ook al volgen 
de (gevaarlijke) gebeurtenissen elkaar snel 
op, er blijft voldoende spanning! De beschrij-
ving van de natuur geeft een beeld van het 
land. Een fijn boek om te lezen voor kinderen 
van genoemde leeftijd. Positief! 
De beschrijving van de natuur, het land etc. 
is goed. 
Als het gevaar erg groot is, wordt gebeden: 
„Heere, help!" Ook weten de jongens van 
„de wonderlijke reddinglen)". Fijn (blz. 13) 
dat er uit de Bijbel gelezen wordt! 
De zondag is om naar de kerk te gaan. Het 
mag (nog) een echte rustdag zijn! Vader ver-
telt de jongens dat het erg belangrijk is „hoe 
je naar de kerk gaat en hoe je er zit..." 
Er wordt gebeden en gedankt (blz. 113) voor 
het eten. 
Of het werkelijk zonde is van de dag (blz. 
70)...? Op blz. 120 wordt gesproken over 
„zo'n brutale schoft..." Misschien zouden 
we daar beter „kerel" kunnen lezen. 

G. 

HERVORMD BONDSBUREAU 
te Nijkerk 

Verantwoording van de ontvangen giften/collectes in de maanden juli, augustus en 
september, bestemd voor ons zondagsschoolwerk. 
Wierden 	  f 500,00 
Barneveld  	f 1.750,00 
Dirksland 	  f 200,00 
Noordhorn  	f 	50,00 
Leerdam (wijk west) 	f 	25,00 
Oosterland 	  f 50,00 
Hedel  	f - 250,00 
Nijkerk  	f 	500,00 
Meeuwen 	  f 250,00 
Noorden 	  f 150,00 
Moerkapelle 	  f 250,00 
Zijderveld 	  f 250,00 
Sommelsdijk (collecte d.d. 09-06-'96)  	f 1.091,15 
Fam. Streeder, Voorschoten 	f 	25,00 
IJsselmuiden 	  f 250,00 
Westbroek 	  f 250,00 
Alphen a/d Rijn 	f 	50,00 
Stolwij k  	f 	400,00 
Nieuw Lekkerland 	f 1.000,00 
Nieuwland 	  f 250,00 
Hollandscheveld 	  f 200,00 

Stand per 1 juli 1996  	f 12.133,55 
Bij: juli t/m september 	J.  7.741,45 

Stand per 1 oktober 	f 19.874,70 

Ook nu weer hartelijk dank voor deze bijdrage. 

R. Vreekamp 
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Fernando uit de krottenwijk, door 
M. C. Logmans-Weltevrede, geïllus-
treerd door Jaap Kramer, uitg. Den 
Hertog B.V., Houten, gebonden, 124 
blz., voor jongens en meisjes vanaf 12 
jaar. Prijs f 14,90. 

Korte inhoud: Het Indiaanse gezin, 
waaruit Fernando komt, kan door de ar-
moede niet meer rondkomen. Vader 
gaat naar de wereldstad Rio de Janeiro. 
Gelukkig vindt hij daar een baantje als 
bijrijder op een vrachtauto. Helaas... 
Fernando's vader krijgt een ongeluk en 
moeder moet met haar kinderen naar de 
krottenwijk, de morro, verhuizen. Daar 
komt Fernando in de drugswereld te-
recht. Jorge beschuldigt hem van 
moord op Antonio. Daarna sluit Fernan-
do zich aan bij de bende der aasgieren. 
Die nemen hem in bescherming. Als hij 
duidelijk maakt, dat hijzelf geen drugs 
wil gebruiken, wordt hij uitgestoten als 
een vogelvrije. 

Conclusie: De compositie is niet sterk, 
daardoor is het verband weleens zoek. 
Het godsdienstig element is niet hele-
maal door het boek verweven. De stijl 
en het woordgebruik is weleens „plat." 
De citaten van Engelse teksten zijn voor 
de genoemde leeftijd dikwijls moeilijk. 
Het boek geeft een goed beeld van het 
leven in de krottenwijk van Rio de 
Janeiro. 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Rijpe maïs en warme regen, door 
Nellie Teekens-Krijgsman, geïllustreerd 
door Jaap Kramer, uitg. Den Hertog 
B.V., Houten, 112 blz., geschikt voor 
jongens en meisjes van 12 jaar. Prijs 
f 13,95. 

Korte inhoud: Het boek bevat vijftien 
korte verhalen, die zich afspelen in Bur-
kino Fasso. Dit boek is tot stand geko-
men in samenwerking met de Stichting 
Woord en Daad, waarvoor de schrijfster 
een bezoek aan dat land bracht. De ver-
halen, die alle op zichzelf staan, zijn 
stuk voor stuk juweeltjes om te lezen of 
voor te lezen. Het mooie van deze 

bundel is, dat elk verhaal een „bood-
schap" heeft. Enkele bijzondere verha-
len zijn: Dat doe je toch niet; Brand... 
Brand...!; De koningszoon; Mamadou 
krijgt een wagentje; Een nieuwe 
tamtam. 
En zo zou ik kunnen doorgaan. 

Conclusie: Een prachtig boek. Taal en 
stijl zijn prima. De schrijfster verstaat de 
kunst om zich in te leven in de gedach-
tenwereld van het kind in Burkino Fas-
so. De kinderen daar zitten gevangen in 
de wereld van boze geesten, amuletten, 
enz. Heel fijn wordt beschreven, hoe 
het Evangelie daar in de taal van het 
kind gebracht wordt via gesprekken en 
zondagsschoolwerk. Opvoedkundig en 
godsdienstig zeer aan te bevelen. 
Een prachtig boekje om uit te delen op 
het Kerstfeest. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Atlas van de tempel, door Robert 
Backhouse, geïllustreerd met prachtige 
kleurenfoto's, uitg. J. J. Groen en 
Zoon, Leiden, 32 blz. Prijs f 9,95. 

Korte inhoud: Deze atlas van de tem-
pel geeft een keurige en Bijbels verant-
woorde beschrijving van de tempels van 
Salomo en van Herodes met tenslotte 
de verwoesting van de tempel van Her-
odes. In enkele hoofdstukjes wordt ook 
ingegaan op de tempelceremonieën en 
de Joodse feesten. Na 3000 jaar ge-
schiedenis komt ook de huidige tempel-
berg in zicht. 

Conclusie: Een prachtig uitgevoerde 
en aantrekkelijke atlas. De kleurenfoto's 
hebben betrekking op een authentiek 
schaalmodel van de tempel van Hero-
des. De tekst bevat informatie uit de Bij-
bel, de talmoed en uit de nieuwste 
archeologische ontdekkingen. 
Zeer aan te bevelen voor scholen en 
zondagsscholen. Ook de jeugdclubs 
kunnen er hun voordeel mee doen. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Atlas van Bijbelse personen, door 
Robert Backhouse, geïllustreerd door 
Richard Scott, uitg. J. J. Groen en 
Zoon, Leiden, 32 blz. Prijs f 9,95. 

Korte inhoud: Deze keurig geïllustreer-
de atlas geeft zeer veel informatie over 
Bijbelse personen. Het begint bij Adam 
en Eva, via de aartsvaders en de richters 
komen we bij de koningen en de profe-
ten. In het Nieuwe Testament staat de 

Heere Jezus centraal met Zijn discipelen 
en vrienden. Tenslottde eerste Chris-
tenen en Fret wqrk:van Paulus en zijn be-
tekenis. 
Aan het eind van deze atlas staat een 
uitvoerige index. 

Conclusie: Een heel mooi uitgevoerde 
atlas. De teksten bij de afbeeldingen zijn 
volledig Bijbels verantwoord. De illus-
trator is een kunstenaar: het zijn schitte-
rende afbeeldingen. Alleen heb ik wat 
moeite met afbeeldingen van de Heere 
Jezus. Niet alle zondagsscholen zullen 
daar blij mee zijn. Overigens een prach-
tig werkstuk. 

Eindoordeel: Aanbevolen. 

Lunteren 	 C. L. Maaskant 

Het gouden voorleesboek (Her-
druk), door W. G. van de Hulst, geïl-
lustreerd door W. G. van de Hulst jr., 
uitg. G. F. Callenbach B.V., Baarn, 312 
blz., geschikt voor jongens en meisjes, 
voor vier- tot achtjarigen. Prijs f 29,90. 

Inhoud: Een reeks van 59 kleutervertel-
lingen. 

Beoordeling/opmerkingen: 
Een heerlijk voorleesboek voor kinderen 
van vier tot acht jaar. Er kunnen - indien 
gewenst - verhalen worden weggela-
ten. Sommige (moeilijke) woorden vra-
gen wel om uitleg, bijvoorbeeld blz. 7 
landauer, kokardes, blz. 18 jool, partjes 
van een sinaasappel, blz. 145, stoof, 
blz. 212, reetjes, blz. 283... 
Bij het verhaal van Lientjes Kerstfeest 
nr. 40 op blz. 216 wordt de Kerstge-
schiedenis verteld. Ondanks het kerst-
boompje in de roef bij het raam (216), 
wordt in dit verhaal gezegd dat het niet 
gaat om het boompje en de appelkoek-
jes. Wat het echte Kerstfeest is, wordt 
verteld op blz. 220. 
Fijn dat je ook zonder kaarsjes op het 
Kerstfeest mag komen (229). „De 
He(e)re Jezus kent ons allen..." (230). 
In dit boek lezen we van een meisjes die 
op haar knietjes haar avondgebedje op-
zegt (217). Het verhaal over het engeltje 
blz. 31 kan ik minder waarderen. De 
strekking „beter een goed engeltje dan 
een mooi engeltje" laat zich verstaan. 
Goed dat we onze kleine kinderen voor-
houden dat „God in de hemel je bewa-
ren moet..." (blz. 30). 

G. 	 H.J. 

Het wonder van Entebbe, door P. S. 
Kuijper, geïllustreerd door Jaap Kra-
mer, uitg. De Groot/Goudriaan, Kam-
pen, 159 blz. Prijs f 17,50. 
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Inhoud: Jafet Arons - uit Israël - ont-
moet op het vliegveld van Anatolikon, 
Mirjam. Zij is een Jodin/christin. Ze ver-
tellen elkaar over hun leven. Mirjam ver-
telt ook over haar Heere. Jafet vertrekt 
met een El Al-vliegtuig naar Tel Aviv. 
Mirjam zal met een Air France-toestel 
via Parijs naar Amsterdam reizen. Dan 
klinkt het in het toestel „Handen om-
hoog!" De kapers geven de piloot op-
dracht op het vliegveld van Oeganda 
„Entebbe" te landen. Het ging de terro-
risten om de strijd tegen de Joodse 
staat. De Grote Vader van Oeganda 
spreekt de gegijzelden toe. Hij noemt 
zich „hun gastheer." Of het werkelijk 
zo is? In de aankomsthallen van het 
vliegveld worden de mensen met de Is-
raëlische nationaliteit apart gezet. De 
spanning stijgt als het ultimatum van de 
kapers aan de regering van Israël af-
loopt. De uren en dagen in de aan-
komsthallen verstrijken. Vreselijk...! In 
Israël wordt een plan gemaakt... Een 
anti-terreur- 
eenheid van het Israëlische leger zal 
proberen de gegijzelden te bevrijden. 
Jafet Arons doet ook mee. Wat een 
blijdschap als alle bandieten zijn uitge-
schakeld. „Het is voorbij!" Alleen Yon-
ni, de aanvoerder sterft door een kogel 
van de vijand. Wat een verslagenheid 
onder de commando's... 

Beoordeling/opmerkingen: Dit boek 
is voor de leeftijd van 12 jaar en ouder. 
In dit spannende jeugdboek wordt ver-
teld van de bevrijdingsactie door com-
mando's van het Israëlische leger. Een 
waargebeurd verhaal. Het boek begint 
(blz. 7) op een zondagmorgen, 27 juni 
1976. Vanwege het Joodse geloof heeft 
de reiziger de sabbath gevierd. Het ge-
loof was niet meer dan het navolgen 
van een aantal plichten. Fijn dat Mirjam 
meer (blz. 28) weet te vertellen...! Fijn 
dat het versje van de kleuterschool „ho-
ger dan de blauwe luchten" (blz. 51) 
troost kan geven. Heerlijk om de kinde-
ren te vertellen wat het geloof vermag. 
Blz. 71 „De mooiste dag van ons leven, 
want dan zullen we onze Heiland zien." 
Er wordt gesproken over Gods trouw 
(blz. 87). 
Het woord „donnerwetter" op blz. 11 
en 124 had ik achterwege gelaten. 

G. 	 H.J. 

Maarten, de moedige monnik, door 
Jan van Reenen, geïllustreerd door 
Jaap Kramer, uitg. De Groot/Goudri-
aan, Kampen, 122 blz. Prijs f 14,90. 

Inhoud: De jonge Maarten groeit op in 
een wereld vol angst - voor de duivel -
en bijgeloof. Als student wordt hij (2 juli 
1505) overvallen door het onweer en be- 

looft hij - uit angst! - monnik te worden. 
In het klooster hoopt hij vrede te vin-
den. Door bidden en vasten, door mar-
telingen, door naar het heilige Rome te 
gaan... helaas hij vindt geen vrede met 
God. Het is in Wittenberg, tijdens de 
gesprekken met Von Staupitz en als Lu-
ther met de studenten Rom. 1 : 17 
leest... Luthers leven verandert radi-
caal. 31 oktober 1517 is het begin van 
de reformatie van de kerk. De stellingen 
van Maarten Luther brengen hem 
(1518) in conflict met de kerk. Luther 
moet herroepen, maar weigert. In 1521 
moet Luther op de Rijksdag voor de kei-
zer verschijnen. Ook daar herroept hij 
zijn geschriften niet. Door de paus in de 
ban gedaan en door de keizer vogelvrij 
verklaard. Waar moet Luther heen? Lu-
ther wordt door zijn vrienden ontvoerd 
en vindt onderdak op de Wartburg. In 
1525 trouwt Luther met Kathe... 

Beoordeling/opmerkingen: Het is 
goed om in 1996 - 450 jaar na het ster-
ven van de hervormer van Wittenberg -
opnieuw een boek over Maarten Luther 
uit te geven. Dit boek is voor de oudere 
leerlingen van de basisschool geschikt. 
Het woord „skyline" op blz. 96 is eigen-
lijk het enige moeilijke woord. Op een-
voudige verhalende (enigszins gero-
mantiseerde) wijze krijgen we een ge-
deelte uit de (kerk)geschiedenis te le-
zen. Uit het leven van Maarten Luther 
kunnen we leren dat niet de goede wer-
ken, maar het geloof rust brengt. (Rom. 
1 : 17 „Maar de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven.") Ook komen we in aanra-
king met verschillende dwalingen van 
de Rooms-Katholieke Kerk. 

G. 	 H.J. 

Duistere praktijken in Zuid-Afrika, 
door Janwillem Blijdorp, geïllustreerd 
door Hans Ellens, uitg. De Banier, 
Utrecht, 163 blz., geschikt voor jongens 
en meisjes van 12 jaar en ouder. Prijs 
f 17,90. 

Inhoud: Willem, Koos en Johan maken 
een reis naar Zuid-Afrika. Ze logeren bij 
een oom en tante. Oom vertelt hen veel 
over de geschiedenis van het land. Als 
ze met oom Jaap meegaan, ontdekt Jo-
han dat er iets niet klopt... De sabotage 
van het bouwproject kunnen ze nog net 
voorkomen. Een spannend moment als 
de saboteur wordt achtervolgd en met 
zijn auto in een ravijn terechtkomt. Op 
het nippertje gered! Na een aantal rusti-
ge dagen volgt een safari in het Kruger 
Wildpark. Daar ontdekken ze hoe de 
chauffeur van de bus met een aantal an-
deren zorgt voor het ivoortransport. 
Verschillende olifanten hebben het met 
de dood moeten bekopen. Een vreselijk 
moment wanneer ze oog in oog komen 

te staan met de koning van de dieren en 
wanneer ze in een benauwd, stinkende 
gevangenis komen te zitten. Als ze door 
de parkwachter - hij zit ook in het com-
plot - worden gedwongen mee te rijden 
de grens over, wordt het allemaal wel 
erg spannend. Koos komt er niet zonder 
kleerscheuren vanaf...! 

Beoordeling/opmerkingen: Het zes-
de deel uit de serie „de drie avontu-
riers." In dit boek kunnen we lezen dat 
de apartheid wel is afgeschaft, maar dat 
de rassenhaat (soms) is gebleven. Het is 
goed om op deze wijze bepaalde 
misstanden aan de kaak te stellen. Al le-
zende krijgen we steeds meer over de 
geschiedenis van het land te horen. 
Een spannend boek voor genoemde 
leeftijd. Jammer dat de invulling van de 
zondag (blz. 82-85), het bidden en 
danken voor en na het eten etc. niet de 
plaats krijgt die we zouden wensen. 
Weinig/geen christelijke elementen! Of 
we trots moeten zijn op het feit dat de 
jongens door de populaire versjes laten 
zien dat ze het feesten in Nederland nog 
niet verleerd zijn...?? Op blz. 55 „barst 
Koos van de koppijn." Hij moet wel vre-
selijke hoofdpijn hebben gehad om het 
op deze wijze uit te drukken! 
Klein foutje op blz. 39 „nu eigenlijk nu" 
en blz. 155 „patinten." 

G. 	 H.J. 

Oorlog op „Nooitgedacht," door 
Wim Broos, geïllustreerd door Jaap 
Kramer, uitg. De Groot/Goudriaan, 
Kampen, 123 blz. Prijs f 14,90. 

Inhoud: Leo (veertien jaar) en Debora 
(elf jaar) Lindeman zijn twee Joodse 
kinderen die als Maarten en Hanneke 
(hun nieuwe namen!) zijn ondergedo-
ken op de boerderij „Nooitgedacht" 
van boer Leenders. Meer onderduikers 
hebben op dezelfde boerderij onderdak 
gevonden. Mijnheer Van Zanten (de 
vierde onderduiker) heeft zijn plekje op 
de hooizolder. Maarten ontdekt dat hij 
een geheime zender bedient. 
Maarten ontdekt ook dat de Duitsers -
door het gebruik van een peilapparaat -
op weg zijn naar „Nooitgedacht." De 
onderduikers zijn in groot gevaar. Zou-
den ze nog op tijd kunnen waar-
schuwen? 
Op school valt het voor Hanneke niet 
mee als de N.S.B.-er Bergman haar 
„de pest voor het volk" noemt. Hanne-
ke voelt zich uitgestoten en loopt weg. 
Ze verdwaalt in het bos, maar gelukkig 
is Pluto een beste speurhond. Het is een 
grote vreugde als zwaarbewapende sol-
daten - de bevrijders - uit de lucht ko-
men vallen. Betekent dat het einde van 
de oorlog? 
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Beoordeling/opmerkingen: Een ver-
haal uit de oorlog (1943). Goed dat in 
het gezin van Leenders wordt gebeden 
voor allen die in nood zijn. Er gaat geen 
avond voorbij! Ook op hele bange mo-
menten klinkt het gebed. De vijfde de-
cember wordt gevierd, 't is een sober 
feest. Er is immers haast niets te koop. 
Foutje op blz. 30 „'t Wordt een prachtig 
en zij is er verrukt van" en blz. 41 
„radio-deskundige." Het woord „over-
donderen" zou ik liever niet gebruiken. 
Geschikt voor de bovenbouw van de 
basisschool. Zij hebben hier een span-
nend boek. 

G. 	 H.J. 

De rode marskramer, door Gerrit van 
Heerde, geïllustreerd door Jaap Kramer 
en F. de Graaf, uitg. De Groot/Gou-
driaan, 
Kampen, 150 blz. Prijs f 17,50. 

Inhoud: Bander gaat verkleed als een 
marskramer langs de kastelen, boerde-
rijen en dorpen. Hij is als spion in dienst 
van de bisschop van Utrecht. Hij pro-
beert de elkaar bestrijdende ridders en 
landlieden in de gaten te houden. De-
rick, een jongen die eveneens op de 
hoogte is van de macht van de roofrid-
ders, sluit zich bij de marskramer aan. 
Samen beleven ze 'n groot avontuur. 
De roofridder Kuinre krijgt hen in han-
den. Gelukkig weten ze te ontsnappen. 
De strijd om de burcht bij Kuinre wordt 
gewonnen door de mannen van Tou-
tenburg, de Stichtse soldaten en Ban-
der. Derick weet zelfs de ridder van 
Kuinre te overmeesteren. Tenslotte 
blijkt de rode marskramer de eerwaarde 
abt van het Sint-Jansklooster! 

Beoordeling/opmerkingen: 
Een spannend jeugdboek. (Vervolg op 
„Strijd om de Toutenburg.") In dit 
boek staat geen leeftijdsvermelding. 
Het is m.i. geschikt voor kinderen van 
12 jaar en ouder. Het boek speelt zich af 
langs de IJssel, bij Zwolle, Sint-
Jansklooster, Deventer, Hasselt, El-
burg, Kampen... In dit boek krijgen we 
een aardig beeld van de tijd van de 
(roof ridders, de tijd van burchten en 
kloosters. Op blz. 8 lezen we „langs 's 
H(hleeren wegen," op blz. 62 
„sch(r)andere," blz. 64 „burch-(t)-
heer" en op blz. 71 „bedroe(o)g." 

G. 	 H.J. 

Peter en zijn vrolijke vriendjes, door 
G. Grandia, geïllustreerd door Jaap Kra-
mer (volgens omslag: Ben Horsthuis!), 
uitg. De Banier, Utrecht, 50 blz., ge-
schikt voor jongens en meisjes van 4-8 
jaar. Prijs f 9,75. 

Inhoud: Peter woont in een grote stad. 
Op dierendag mag hij zijn hond Dribbel 
meenemen naar school. Als de jonge 
poesjes van Wilco groot genoeg zijn, 
mag Peter er één hebben. Loeki het 
poesje rent achter de vogeltjes aan, 
schrikt van de jongens, klimt in een 
boom en kan er dan niet meer uit. Er 
wordt gezocht en gelukkig wordt de 
poes weer gevonden en door vader uit 
de boom gehaald... 

Beoordeling/opmerkingen: Een fijn 
boekje om (voor) te lezen. Leuke ge-
beurtenissen wisselen elkaar af. In dit 
boek kunnen we lezen dat de juffrouw 
voor de klas (blz. 24) „dankt voor de fij-
ne dag... vraagt om vergeving van ver-
keerde dingen..." 

G. 	 H.J. 

Opstand in Holland (Avonturen tij-
dens de Eerste Wereldoorlog, deel 
2), door M. Kanis, geïllustreerd door 
Jaap Kramer, uitg. De Banier, Utrecht, 
146 blz., geschikt voor jongens en meis-
jes van 12 jaar en ouder. Prijs f 17,50. 

Inhoud: Harm komt in aanraking met 
de jongens van de Jordaan. Hij ziet de 
verschrikkelijke armoede en de honger 
van de mensen in de Jordaan (Amster-
dam). Ook maakt hij mee dat het volk in 
opstand komt. Dat zij de kar van de 
bakker plunderen, de schuiten, wagons 
en pakhuizen. Het is allemaal best te be-
grijpen, maar niet goed! Harm is oogge-
tuige van het oproer, de gevechten, de 
doden en gewonden. Als het gezin 
Blokhuis terug is in Den Haag, willen 
sommige mensen de koningin wegja-
gen. Vader Blokhuis verstopt zich in 
een kast en beluistert de gesprekken 
van (Troelstra e.a.) de oproermakers. 
Als de oproerige mensenmassa naar 
een kazerne trekt, waar één van hun 
makkers gevangen wordt gehouden, 
wordt het wel erg spannend. Revolutie! 
De oorlog in Europa is bijna ten einde. 
Maar in Nederland komen veel soldaten 
bijeen om hun koningin te be-
schermen... 

Beoordeling/opmerkingen: Als ver-
volg op deel 1 „Water en vuur" kunnen 
we hier lezen van de toestand van de 
mensen in de Jordaan (Amsterdam). 
We lezen van de armoede en de 
opstand. Het boek geeft m.i. een goed 
beeld van die tijd. Er zijn verschillende 
geschiedkundige boeken gebruikt! Fijn 
als de geschiedenis van ons land op de-
ze wijze - in een verhaal - aan onze kin-
deren kan worden doorgegeven. Opdat 
we niet vergeten! Goed dat er een lijst 
met moeilijke woorden is opgenomen. 
In dit boek blijkt heel duidelijk hoe men 
dacht over een vrouw in de Twe.ede Ka- 

mer (blz. 84). Klein foutje op blz. 73... 
denk hij, blz. 3... saggerijnig en blz. 
97... in de `stilt! 
G. 	 H.J. 

Claartje, Carlientje... en het geheim 
van de oude boerderij, door D. J. 
Nieuwen- 
huis-van Steenis, geïllustreerd met te-
keningen, uitg. De Banier, Utrecht, ge-
bonden, 41 blz., geschikt voor meisjes 
van 4-8 jaar. Prijs f 9,75. 

Inhoud: Claartje en Carlientje gaan tij-
dens de vakantie bij oma logeren. Oma 
woont in de bollenstreek. Als ze op on-
derzoek uitgaan komen ze bij een oude 
haveloze boerderij. Daar is een geheim 
aan verbonden. 

Conclusie: Voor de jongere kinderen 
een leuk boekje. Kinderen wordt liefde 
voor de natuur bijgebracht. Opvoed-
kundige strekking voldoende. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
IJsselmuiden 	 J, ten Berge 

Maaike en Marijke en een nieuw 
klasgenootje, door J. A. Koetsier-
Schokker, geïllustreerd met tekenin-
gen, uitg. De Banier, Utrecht, gebon-
den, 88 blz., geschikt voor jongens en 
meisjes. Prijs f 9,75. 

Inhoud: Bram is een nieuwe klasge-
noot van Maaike en Marijke. Bram heeft 
een spraakgebrek en wordt daarom 
vaak geplaagd. Op school heeft hij het 
daarom moeilijk. 
Maaike en Marijke helpen Bram met al-
lerlei dingen, en dat geeft Bram veel 
vertrouwen. 

Conclusie: Voor de kleuters niet alleen 
een mooi boekje, maar ook een boekje 
dat inhoudelijk verantwoord is. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

/Jsselmuiden 	 J. ten Berge 

Maaike en Marijke helpen Bram, 
door J. A. Koetsier-Schokker, geïl-
lustreerd met tekeningen door Jaap 
Kramer, uitg. De Banier, Utrecht, ge-
bonden, 90 blz., geschikt voor jongens 
en meisjes van 4-8 jaar. Prijs f 13,50. 

Inhoud: Johan doet altijd lelijk tegen 
Bram, omdat hij een spraakgebrek 
heeft. Bram vertelt aan niemand dat hij 
door Johan geplaagd wordt. Later blijkt 
toch dat er Iemand is met wie hij erover 
praat. Dat is de Heere. Samen beleven 
ze fijne, maar ook bange avonturen. 
Uiteindelijk worden Bram en Johan 
toch vrienden. 
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Conclusie: Een fijn boekje voor de jon-
gere jeugd. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Usselmuiden 	 J. ten Berge 

Met de RP 13 erop af, De geheime 
ampullen, door Bas Mijnsser, geïl-
lustreerd met tekeningen door Rina 
Visser, uitg. De Banier, Utrecht, gebon-
den, 166 blz., geschikt voor jongens va-
naf 12 jaar. Prijs f 18,50. 

Inhoud: De bemanning van de RP 13, 
die patrouileren op de rivieren, komt in 
aanraking met een stel criminelen. 
In een oude keet in de rietgors gebeuren 
wonderlijke dingen. Met levensgevaar 
voor henzelf treden de politiemannen 
hard op. 
Wachtmeester Sander speelt de hoofd-
rol in dit boek, samen met zijn collega 
Thijs, de Opper Kok, en twee nieuwe 
vrienden van Sander, Bart en jonkheer 
Alex. 

Conclusie: Een spannend boek voor de 
leeftijd vanaf 12 jaar. 1-let boek is niet 
geschikt voor jongere kinderen. De 
godsdienstige strekking is wat aan de 
magere kant. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Usselmuiden 	 J. ten Berge 

Die Daan toch, door R. Maurits-den 
Boer, geïllustreerd met tekeningen, 
uitg. De Banier, Utrecht, gebonden, 72 
blz., geschikt voor jongens van 8-10 
jaar. Prijs f 12,75. 

Inhoud: Daan heeft geen vader meer. 
Moeder heeft het niet breed. Daan is 
haar enigst kind. Meester Van Dijk heeft 
veel met Daan op. Daan wordt nogal 
eens geplaagd op school. Eén van de 
jongens die te water is geraakt wordt 
door Daan gered. Tussen Kerst en 
Nieuwjaar gaat hij met zijn moeder op 
familiebezoek in Apeldoorn. Daar heeft 
hij het reuze naar zijn zin, en beleeft 
avonturen met zijn neef Jeroen. 

Conclusie: Een christelijk positief 
boekje met opvoedkundige waarden, 
en wordt zonder voorbehoud aan-
bevolen. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Usselmuiden 	 J. ten Berge 

Mijn vader is een zwerver, door C. 
M. de Putter-Dekker, geïllustreerd met 
tekeningen, uitg. De Banier, Utrecht, 

gebonden, 87 blz., geschikt voor jon-
gens en meisjes van 8-12 jaar. Prijs 
.f 12,50. 

Inhoud: Victors ouders zijn geschei-
den, en daarom moest Victor naar zijn 
opa en oma, en gaat daar naar school. 
Bij opa en oma hoort hij voor het eerst 
de Bijbelse Boodschap. In Menno heeft 
hij een aardige vriend. Hoewel hij het 
best naar zijn zin heeft bij oma en opa, 
verlangt hij soms intens naar zijn vader. 
Van een schoolvriend hoort hij dat zijn 
vader een zwerver geworden is. Bij het 
huwelijk van zijn ouders heeft zijn vader 
met de godsdienst gebroken. Victors 
vader gaat nu vaak terug denken aan 
vroeger. Langzaam komt hij tot zich-
zelf. Eindelijk komt vader tot inkeer en 
neemt zijn intrek bij opa en oma, en na-
tuurlijk bij Victor. 

Conclusie: Opvoedkundig een goed 
boekje. Godsdienstige strekking is heel 
goed. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 
Usselmuiden 	 J. ten Berge 

Liselot houdt van dieren, door Geess-
je Vogelaar-van Maurik, geïllustreerd 
met tekeningen, uitg. De Banier, 
Utrecht, gebonden, 78 blz., geschikt 
voor meisjes van 8-10 jaar. Prijs 
f 13,50. 

Inhoud: Liselot houdt veel van dieren. 
Ze gaat met haar moeder naar de die-
rentuin. Ze kan er niet genoeg van 
krijgen. 
Liselot moet echter ook nog leren dat er 
schadelijke dieren zijn. 

Conclusie: De verhaaltrant van dit 
boekje is mooi. Opvoedkundig juist, en 
christelijke inhoud voldoende. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Usselmuiden 	 J. ten Berge 

Kim en Koos en de reis, door Ina van 
Meeuwen-den Hoed, geillustreerd met 
tekeningen van Jaap Kramer, uitg. De 
Banier, Utrecht, gebonden, 64 blz., ge-
schikt voor jongens en meisjes. Prijs 
f 9,75. 

Inhoud: Kim en Koos hebben zes we-
ken vrij en beleven samen heel veel. 
Neef Koos logeert bij Kim, omdat Koos 
zijn moeder is opgenomen in het zieken-
huis. Er moet een baby geboren wor-
den. Er wordt een tweeling geboren. 
Koos mag met Kim op vakantie naar 
zee. 

Conclusie: Een vlot geschreven boekje 
om voor te lezen, of door de kleintjes 
zelf te lezen. Inhoudelijk een goed boek-
je met christelijke strekking. 

Eindoordeel: Warm aanbevolen. 

Usselmuiden 	 J. ten Berge 

VERSLAG VAN DE 
NAJAARSVERGADERI NG 
VAN DE STREEK 
VEENENDAAL E.O. 

De vergadering werd gehouden op 
maandag 7 oktober 1996 te Lien-
den. Aanwezig waren 37 personen. 
Voorzitter A. W. van Bragt opende 
de vergadering door te laten zingen 
Ps. 89 : 1 en 2, waarna hij voorging 
in gebed. Hierna las hij met ons 
Psalm 72 en behandelde in het bij-
zonder vers 17a. In dit vers is er 
sprake van belofte. Met welke be-
doeling zijn wij bezig op de Zon-
dagsschool? Wat is ons streven? Is 
ons verlangen de kinderen te bewe-
gen tot het geloof? Laten we werk-
zaam zijn in onze gebeden. Opdat 
de kinderen het geloof in de Heere 
deelachtig worden. Vervolgens 
heette de voorzitter allen welkom, 
in het bijzonder ds. Van Wijk die de-
ze avond een onderwerp had in-
geleid. 
De notulen van de voorjaarsverga-
dering werden gelezen, goedge-
keurd en ondertekend. 
Er waren geen mededelingen. Hier-
na zongen we samen Ps. 72 : 3 en 
9 en gaf de voorzitter het woord aan 
ds. Van Wijk, voor het houden van 
zijn inleiding met als thema: „Kin-
deren van deze tijd...". Het Evange-
lie moet worden gebracht ook aan 
de kinderen. Hoe vertel ik het? Is 
het geen onbegonnen werk? De 
Heere heeft gezegd: „Ik ben met u 
al de dagen tot aan de voleinding 
der wereld." 

DECEMBER 1996 
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