
gebouw is in deze nieuwe wijk zelfs te klein, maar een 
basisschool naast het wijkgebouw heeft ruimte be-
schikbaar gesteld. 
Nog even 	iets 	ave -de-wervingscampagne:-De-  =R 
gingen worden het hele jaar door verstuurd behalve in 
de maanden november en december. Die komen met 
het oog op het Kerstfeest in januari weer aan de beurt. 

Dit was dan een weergave van de brief, die ik in dank 
van de zondagsschool in Rijssen ontvangen heb. Dui-
delijke taal. En niet alleen dat de z.s. groeit in de 
nieuwste wijk, maar er wordt een stukje kerkewerk 
opgezet, dat later weer gevolgen zal hebben voor het 
kerkbezoek. 
ZONDAGSSCHOOL HOUDEN IS WERKEN AAN 
DE BASIS VAN DE KERK. Mocht de uitnodigings-
kaart geen resultaat hebben, dan is het altijd nog mo-
gelijk eens persoonlijk contact met het gezin op te ne-
men. Ook de ouderlingen, die in de betreffende wijk 
hun bezoeken afleggen, 	kunnen de z.s. eens ter sprake 
brengen. En dat is iets wat met de wijkpredikant 
besproken moet worden. Laat u eens uitnodigen om 
een gedeelte van de kerkeraadsvergadering bij te wo-
nen. Juist zo'n gesprek kan vruchtbaar zijn. Een paar 
afgevaardigden van de z.s. leggen hun wervingsplan-
nen aan de kerkeraad voor en samen met hen wordt 
dit doorgesproken. Misschien willen de ouderlingen 
wel eens doorgeven hoe de reactie was, toen de z.s. ter 
sprake gebracht werd. Dat brengt het ambtsgeheim 
niet in het geding, mits het zich beperkt tot deze ene 
zaak. 
We moeten er aan de ene kant voor oppassen, dat we 
de z.s. zouden gaan opdringen. Aan de andere kant 
mag er een vonk van enthousiasme en nog meer van 
bewogenheid om de kinderziel overspringen. We doen 
het tenslotte voor het eeuwig welzijn van de jonge 
mens. 

Ook zullen we er alles aan moeten doen om het 
z.s.-uur zo goed mogelijk te vullen. Iemand zei eens: 
„Ik stuur mijn kind niet naar die knutselclub. Wat ze 
daar doen, kan ik zelf thuis ook wel". Het kan een ex- 
	cuus-zijn om er zich van  af te-maken,--maar er kan ook 
een kern van waarheid inzitten. 
En nu wacht ik de reacties maar weer af. Als ze schrif-
telijk binnenkomen, is het wat gemakkelijker door te 
geven dan de inhoud van een telefoongesprek (maar 
alle reacties zijn welkom). 

J. D. van Leeuwen 
	

3443 AN Woerden 
	Van Helvoortlaan 	3 
	

tel. 03480-15445-('-s-avonds) 

opGaniscmeDIEUW5 

ZONDAGSSCHOLENSTREEK 
„DE BOMMELERWAARD E.O." 

Verslag van de najaarsstreekvergadering gehouden op 25 oktober te 
Poederoijen. 
De vergadering werd begonnen met het zingen van Ps. 78 : 1, 3, 
waarna de voorzitter dhr. J. van den Berg voorging in gebed. Als 
Schriftlezing las hij Matth. 25 : 1-13. Na een korte uitleg hiervan 
werd door de penningmeester het financieel verslag voorgelezen. In 

het bestuur is deze avond gekozen mw. W. Duijzer-van der Meijden 
uit Poederoijen. Zij heeft haar benoeming aangenomen. 
Als spreker was deze avond uitgenodigd de plaatselijk predikant ds. 
Koppelman. De titel van zijn referaat was: „Wie ben ik?" Dus over 
te persoon die leidinggee.Drie 	ds. naar voren nl.: 
a. verwondering 
b. onbekwaamheid 
c. je eigen verhouding met God. 
Na deze voor ons alle leerzame en tot nadenken stemmende inlei-
ding werd er gepauzeerd, waarna nog een vruchtbare bespreking 
van het onderwerp volgde. 
Tot slot werd gezongen Ps. 72 : 6 en 10 waarna ds. Koppelman ein- 
digde met dankgebed. 	 C. van Brakel 

50 JARIG JUBILEUM ZONDAGSSCHOOL 
„ABIA" TE HEI- EN BOEICOP 

Op 13 november j.l. bestond de zondagsschool van de Hervormde 
Gemeente te Hei- en Boeicop 50 jaar. In verband hiermee was er op 
17 november een herdenkingsdienst in de hervormde kerk. 
De zondagsschool „Abia" was in het jaar 1940 opgericht op initia-
tief van wijlen ds. W. L. Tukker. Er was in de gemeente al een aan-
tal jaren sprake van zondagsschoolwerk georganiseerd door de bei-
de plaatselijke scholen. Door samenvoeging van de beide zondags- 
	scholen ontstond toen de-huidige-zondagsschool Abia. Vanaf dat 	 
moment werd de zondagsschool gehouden in de consistorie van de 
kerk. 
Tijdens de herdenkingsdienst werd het woord gevoerd door de 
voorzitter dhr. J. Kool en door de heer W. Markus als afgevaardig-
de van de zondagsscholenbond. De plaatselijke predikant ds. W. v. 
Vreeswijk mediteerde over Handelingen 8, de geschiedenis van Fi-
lippus. 
Een ruime plaats was ingericht voor samenzang en het zingen van 
de kinderen van de zondagsschool. Na afloop van de dienst werd 
aan de kinderen een beker met inscriptie aangeboden als herinne-
ring aan het jubileum. De bijeenkomst werd afgesloten met een ge-
zellig samenzijn van een groot aantal oud-leidsters en -leiders en 
oud-predikanten. 

Boekennieuws 	 
Kinderbijbel in 365 vertellingen, door Mary Batchelor; Uitg. Kok-
Voorhoeve, Kampen; geb.; schitterend geïllustreerd; geschikt voor 
jongens en meisjes van 5-12 jaar; prijs f 39,90. 

Inhoud: Deze kinderbijbel bevat 365 vertellingen uit het Oude en 
Nieuwe Testament. Door deze opzet zijn sommige stukjes wel wat 
erg kort uitgevallen. Zij zijn bedoeld als voorleesstukjes voor kin-
deren van 5 en 6 jaar; oudere kinderen kunnen de verhalen zelf wel 
lezen. Op de taal en stijl is hier en daar toch wel wat aan te merken, 
b.v. ik sterf van de honger (Ezau), gore kleren (David), heks i.p.v. 
tovenares (Endor). Ook de schrijfwijze van de Bijbelse namen kan 
voor kinderen verwarrend werken, b.v. Betel (Bethel), Midjan (Mi-
dian), Chur (Hur), Issakar (Issaschar), Noómi (Naomi), Mikal (Mi-
chai), Chiram (Hiram). 

Conclusie: Een keurig uitgevoerde kinderbijbel met bijzonder 
mooie illustraties, die heel goed passen bij de geschiedenissen uit de 
Bijbel. Inhoudelijk mis ik helaas toch iets van de sfeer van de gewij-
de geschiedenis. Oorspronkelijk is het een uitgave van Elsevier uit 
het Engels. 
Eindoordeel: matig aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 

Het grote voorleesboek, door W. G. v.d. Hulst; Uitg. G. F. Callen 
bach, Nijkerk; 320 blz., 1 le druk; geb.; prachtige tekeningen van 
W. G. v.d. Hulst jr.; geschikt voor jongens en meisjes van 4-7 jaar; 
prijs j.  29,50. 

Inhoud: Een prachtig voorleesboek van de „meester"-verteller Van 
de Hulst. Zoals hij kon vertellen zijn er nu nog maar weinigen te 
vinden. Al is het een oud boek, toch weet de schrijver in onze tijd de 
snaren van de kinderziel te raken. De vertelstof doet wat ouderwets 
aan, maar de boodschap in het verhaal is dezelfde gebleven. 
Toch zijn bepaalde begrippen volledig verouderd, b.v. steenkolen-
boer, kolenschp, slagersjongen, boosaards, stroop gehaald in een 
kannetje, dikke Dina, de meid, een tobbe met zeepsop. E.e.a. zal 
bij het voorlezen een korte toelichting vereisen. 
Conclusie: Een fijn voorleesboek, dat door de jaren heen zijn waar-
de heeft weten te behouden. Met inachtneming van het bovenstaan-
de kan dit boek voor onze kleinen nog heel goed gebruikt worden. 

Eindoordeel: aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 
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ONZE HERVORMDE 
ZONDAGSSCHOOL 

Orgaan van de Ned. Herv. 
Zondagsscholenbond 

op Gereformeerde Grondslag. 

Onder redaktie van het Hoofdbestuur: 

Ds. M. B. van den Akker, Grotestraat 17, 
4264 RH Veen, voorzitter; 
Ds. N. P. J. Kleiberg, Veenendaal; 
Ds. C. J. W. Verboom, Ooltgensplaat; 
C. L. Maaskant, Lunteren, secretaris; 
C. de Pater, Gouda; 
J. D. van Leeuwen, Woerden; 
J. ten Berge, IJsselmuiden; 
W. Markus, Krimpen a/d IJssel; 
W. A. J. Jansen; Genemuiden; 
A. Doeland, Lexmond; 
Mevr. M. L. Breugem-Kardol; Lunteren; 
Mevr. M. C. Romein-Vroegindeweij, Ede; 
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 26,— en 
kerkeraden f 27,—. 

Administratie: 

Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, 
3862 DB Nijkerk (GLD), tel. 03494-56699. 
Giro: 92889; Rabobank: 3778.06.277. 

Oost Europa om ons aan de hand van dia's het een en ander te ver-
tellen n.a.v. de aktie Zondagsscholenbond in Hongarije (zie zon-
dagsschoolblad). 
Deze avond zal worden gehouden in gebouw de Regenboog, Wa-
gendijk 23 Kockengen, aanvang 19.45 uur. 
Een ieder van harte genodigd deze avond bij te wonen. 

VERSLAG VAN DE NAJAARSSTREEKVERGADERING 
VAN DE STREEK UTRECHT WELKE GEHOUDEN WERD 

11 OKTOBER 1990 TE LOPIK 
Aanwezig waren 48 personen. 
De vergadering werd begonnen met het zingen van Psalm 25 vers 4 
en 5, waarna de voorzitter dhr. Boele de vergadering opende met 
gebed. Daarna las hij ons Ps. 105 vers 1-22, een lofzang aan God 
voor Zijn weldaden aan Israël bewezen. 
Hij behandelde dit gedeelte met ons en brengt deze Psalm in ver-
band met de vertelstof die aan de orde was op de zondagsschool, 
n.l. de geschiedenis van Jozef en zijn broers. 
Jozefs weg was moeilijk en niet te begrijpen, maar God Zelf was 
hierin met Zijn redding voor het volk Israël. 
Ook wij kunnen vaak niet begrijpen wat Gods weg is, maar Hij vol-
voert Zijn plan! 
Dan werden de notulen, jaarverslag secretaris en jaarverslag pen-
ningmeester gelezen en goedgekeurd. 
Na het zingen van Ps. 72 vers 2 vertelde een van de leidsters van de 
zondagsschool Lopik het verhaal van Jozef en zijn broers. 
Op een heel boeiende wijze bracht zij dit naar voren, en maakte er 
ook een toepassing bij, wat het ons heeft te zeggen. 
Dit is ook van groot belang, niet alleen het verhaal goed verwoor-
den, maar ook een toepassing hierin brengen! 
De voorzitter bedankte haar voor haar boeiende vertelling, en stel-
de de bestuursverkiezing aan de orde, aangezien er geen tegenkan-
didaten waren ingediend en beiden herkiesbaar waren, is de be-
stuurssamenstelling ongewijzigd gebleven. 
Daarna nam de vice-voorzitter dhr. v.d. Wind het woord, en merk-
te op dat dhr. Boele 25 jaar voorzitter, en leider was van de zon-
dagsschool in Kockengen, en wilde hem hiermee namens de verga-
dering van harte feliciteren, en haalt Psalm 119 vers 7 aan, omdat 
deze psalm zo goed de taak van de zondagsschool verwoordt. 
Hem werd Ps. 121 vers 4 toegezongen, en een bos bloemen aan zijn 
vrouw uitgereikt. 
In de pauze was er gelegenheid voor het bezoeken van de boekenta-
fel, eveneens had ds. J. J. Poort een boekentafel, waarvan de op-
brengst bestemd was voor een blindeninstituut te Jeruzalem. 
Na de pauze hield ds. J. J. Poort een referaat met de titel: Een klein 
meisje op zendingsreis, n.a.v. 2 Kon. 5. 
De kleine jonge dochter, die was weggevoerd, en bij NaMItan was 
tewerk gesteld, mocht de wijnstok zijn waarvan NaMlian de vruch-
ten mocht plukken. 
Ds. Poort wilde zo een waaier openen van 10 punten over deze ge-
schiedenis vanuit de kerngedachte: een gunnende vonk, een lopend 
vuur, een brandend getuigenis. 
Het meisje was als een gunnende vonk naar haar werkgever Na-
man, dan wordt het een lopend vuur, het wordt aanvaard, en niet 
uitgeblust, het blijft lopen, en eindigt in een brandend getuigenis! 
Deze God waarvan dit meisje getuigt is ook onze God, een lopend 
vuur, Hem ter ere en ons ten zegen! 
De voorzitter bedankte ds. Poort voor zijn boeiend en leerzaam re-
feraat. 
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
De voorjaarsstreekvergadering wordt gepland op D.V. 7 maart 
1991 te Kockengen. 
Niets meer aan de orde zijnde, zongen we Ps. 29 vers 1, en sloot 
dhr. Boele deze fijne vergadering af met gebed. 

De secretaris: 
Dhr. D. Ockhuysen. 

„STREEK EDE" 
Wij hopen op woensdag D.V. 27 maart weer onze voorjaarsstreek-
vergadering te houden. 
Deze keer in Scherpenzeel in Gebouw Philalethes gelegen bij de 
Ned. Herv. Kerk. 
Ds. C. van Sliedregt Ned. Herv. Predikant te Scherpenzeel hoopt 
voor ons het onderwerp te houden getiteld: „Heeft de zondags-
school nog toekomst?" 
Wij nodigen u hierbij weer van harte uit om met velen te komen. 
Wij hopen op een nog grotere opkomst als de vorige keer!!! 

De koffie met cake staat weer voor u klaar! Graag tot ziens op 27 
maart! 

Secr. R. v.d. Brink-Jacobsen 

Boekennieuws 
Voor alle dagen van het jaar, door Marijke Bley; Uitg. Ark Boe-
ken, Amsterdam; 377 blz.; le druk; geb.; heel mooi geïllustreerd; 
geschikt voor jongens en meisjes van 6-11 jaar; prijs f 34,75. 

Inhoud: Dit boek is meer een dagboek dan een kinderbijbel. Het 
volgt nauwkeurig de kalender: 1 januari begint met Genesis 1. Zo 
gaat dit boek in 365 korte bijbelgedeelten het hele jaar door. Een 
grote verdienste van dit boek is, dat ook de minder bekende gedeel-
ten aan de orde gesteld worden, b.v. Ezra, Nehemia, Haggaï en de 
brieven van Paulus en Openbaring. Elk stukje is voorzien van een 
prachtige illustratie in kleur. Inhoudelijk blijft het dicht bij de tekst 
van de Bijbel. Zoals de schrijfster in het woord vooraf zegt, kan het 
boek er toe bijdragen, dat veel kinderen de weg ontdekken naar de 
Bijbel zelf. 
Conclusie: Een prachtig uitgevoerd dagboek. Het taalgebruik laat 
hier en daar te wensen over, b.v. „Als ik dood ga (Abraham), Mir-
jam mag toch niet doodgaan, Jozef wilde niet vrijen. Schrijfwijze 
wijkt soms af, b.v. Refidim (Rafidim) Chur (Hur). Gebruik van het 
woord Heer. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 
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Dit 50-jarig jubileum zal Deo Volente worden gevierd op zaterdag 
20 april. Er is onzer andere een feestelijke maaltijd voor de kinde-
ren van de zondagsschool. 
Om 18.30 uur begint een herdenkingsbijeenkomst in de St. Joris- 
kerk. Ds. J. Westland 	uit Kampen 	zal een meditatie verzorgen Na 
afloop is er ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Oud-leiding en zondagsschoolleiding 
uit andere plaatsen worden in het bijzonder uitgenodigd deze bij-
eenkomst bij te wonen. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij 
de heer J. van der Steeg, tel. 033-727322. 

ONZE HERVORMDE 
ZONDAGSSCHOOL 

Orgaan van-  de Ned. Herv. 
Zondagsscholenbond 

op Gereformeerde Grondslag. 

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE 
VOORJAARSSTREEKVERGADERING 

VAN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA 
De voorjaarsstreekvergadering zal worden gehouden D.V. maan-
dag 11 maart 1991 in Eethen. 
Deze avond hoopt dhr. J. D. van Leeuwen met ons te spreken over 
het onderwerp: ZONDAGSSCHOOL EN DIAKONAAT. 
Deze avond zal worden gehouden in het Hervormd Centrum te 
Eethen. Aanvang 19.30 uur. 
Een ieder van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. 

STREEK NIJKERK 
We hopen weer een voorjaarsstreekvergadering te houden op D.V. 
dinsdag 26 maart in de Aker te Putten. De spreker is de eerw. heer 
Onderdelinden uit Driedorp. Hij zal een inleiding houden over 
„Weid Mijne lammeren". We beginnen om 20.00 uur. U bent allen 
van harte welkom. 

Onder redaktie van het Hoofdbestuur: 

Ds. M. B. van den Akker, Grotestraat 17, 
4264 RH Veen, voorzitter; 
Ds. N. P. J. Kleiberg, Veenendaal; 
Ds. C. J. W. Verboom, Ooltgensplaat; 
C. L. Maaskant, Lunteren, secretaris; 
C. de Pater, Gouda; 
J. D. van Leeuwen, Woerden; 
J. ten Berge, IJsselmuiden; 
W Markus, Krimpen a/d IJssel; 	 
W. A. J. Jansen; Genemuiden; 
A. Doeland, Lexmond; 
Mevr. M. L. Breugem-Kardol; Lunteren; 
Mevr. M. C. Romein-Vroegindeweij, Ede; 
Ds. W. Vroegindeweij, De Steenkamp 10, 
3781 VP Voorthuizen, ere-voorzitter. 

Eindredacteur: 

„STREEK EDE" 
We mochten onze laatste najaarsstreekvergadering houden in Ede. 
Ds. v.d. Worp uit Ede mocht voor ons het prachtige onderwerp in-
leiden. „Vissers van mensen". 
Eerst heeft Gert v. Trierum, ons bestuurslid, gelezen uit Joh. 21 v. 
15 t/m 20 en gaf hij nog een toepassing hierbij. „De Heere roept de 
kudde op om Hem te volgen. Wij zijn hoeders van schapen. De 
Heere Jezus zocht het eerst Petrus op, toen Hij uit de doden was 
opgestaan. Petrus werd in het ambt hersteld waar de andere discipe-
len bij waren. „Ja, Heere, Gij weet dat ik U liefheb". De Heere 
geeft hem elke keer een opdracht. „Weidt mijn lammeren". Ook 
tot ons komt die roepstem om te getuigen!" Daarna mocht ds. v.d. 
Worp zijn onderwerp houden. Jezus begint te vertellen dat het Ko-
ninkrijk wordt vergeleken met een visnet. Waar moet je het net mee 
vergelijken? Dat is de kerk van Christus. Al het werk wat gedaan 
mag worden uit Zijn Naam. Dat éne grote net vormt Zijn Konin- 
	krijk. 	Wij inoeten-zorg hebben voor 	Zijn krt k. Ook op de zondags- 
school! De toekomst ligt hierin. Wij moeten Jezus volgen. „Ik zal u 
vissers van mensen maken". Alles vraagt voorbereiding. laten wij 
het net slap hangen of is het strak? Wij moeten Jezus verkondigen. 
Hij wil een wonder geven om van slechte vissen goede te maken. 
Waar we Jezus volgen worden we opgeroepen tot getuigenis. Wij 
moeten het net uitwerpen. Wij zijn vaak met de uitkomst bezig. We 
hebben maar één opdracht. „Vissers van mensen". Het net van het 
Evangelie moeten we uitwerpen. De Heere zorgt voor een vol net. 
Er is onkruid en tarwe. Bij de vangst zullen de engelen de scheiding  
aanbrengen. Alles wordt door het net bijééngebracht. Goede vis en 
kwade vis. Hij is niet gekomen om te roepen de rechtvaardigen, 
maar zondaars tot bekering. Bekeert U dan o Heere, en vang mijn 
in Uw net! 
Tot zover dit sterk ingekorte referaat van ds. v.d. Worp. Het was 
een fijne avond waarin sterk de verbondenheid werd gevoeld met el-
kaar in dit werk en de problemen daarvan. Alleen de Heere komt de 
dank toe. 

Mevr. R. v.d. Brink-Jacobsen  

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 26,— en 
kerkeraden f 27,—. 

Administratie: 

Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, 
3862 DB Nijkerk (GLD), tel. 03494-56699. 
Giro: 92889; Rabobank: 3778.06.277. 

blz.; le druk; gebonden in plastic kaft; niet geillustreerd; geschikt 
voor ouders en opvoeders; prijs/ 	24,95. 	  

Conclusie: Wanneer je dit boek leest, slaat de schrik je om het hart; 
Zijn we al zo ver in Christelijk Nederland? Hoewel ik het niet in alle 
opzichten eens ben met de bijbelse onderbouwing, zou ik dit boek 
toch graag in handen zien van allen, die bij de opvoeding betrokken 
zijn. Het boek is één doorlopende waarschuwing: Bewaar je oog, 
voor wat je ziet. Daarom, 

Inhoud: De schrijvers willen ouders en opvoeders in deze moderne 
tijd waarschuwen voor allerlei occulte invloeden, die openbaar ko-
men in spelletjes op school, speelgoed thuis, de media en kinder- en 
jeugdlektuur. Zij geven op bijbelse gronden duidelijk aan, wat de 
gevaren zijn, die onze kinderen bedreigen. Veel van wat gesigna-
leerd wordt, is terug te leiden tot oosterse godsdiensten, de New 
Age en Yogagedachten. Zij geven in dit boek ook een lijst met 
kinder- en jeugidb_o_eken_waarin deze elementen 	voorkomenAle_el 	 
praktisch voor school en thuis. Achterin is een lijst met Schrift-
plaatsen opgenomen en een literatuurverwijzing. 

1 

	

Boekennieuws 

Het occulte is dichtbij, door drs. R. H. Matzken, A. Nijburg en 
mw. drs. V. I. Kerkhof; Uitg. J. J. Groen en Zoon, Leiden; 152 

Eindoordeel: aanbevolen. 
C. L. Maastkant 

De helm van de kruisvaarder, door Margreet Maljers; Uitg. Kok-
Voorhoeve, Kampen; Aantal blz. 89; omslag en zwart-wit illustra-
ties Geeske van Tienhoven; voor kinderen van 9-12 jaar; prijs 
f 10,90. 
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Inhoud: Het verhaal speelt zich af in Oosterburg, een klein oud 
stadje in het oosten van het land. Het is op een warme dag dat 
meester Marijnisse met zijn klas naar het sportveld gaat. Daar ver-
nemen zij dat „hun" sportterein waarschijnlijk verkocht zal wor-
den. Een internationaal sportcentrum wil men er bouwen. De meer-
derheid van de bevolking is voor de bouw. Echter meester Marijnis-
se, juffrouw Suus en de opa van Anne zijn bang dat de bossen zul-
len worden afgesloten. Na een aantal weken gaat men de grond 
bouwrijp maken. De ontdekking die men doet zorgt voor stagnatie. 
De meester en de kinderen proberen de bouwplannen stop te zetten. 
's Avonds wordt er op het bouwterrein gegraven en de kinderen 
doen geweldige ontdekkingen. Een gat in een muur, een gang onder 
de grond, een roestig harnas enz. De volgende dag wordt er verder 
gezocht. De helm van de kruisvaarder wordt gevonden. Al met al 
een geweldige vondst voor Oosterburg. Een hele geschiedbeschrij-
ving volgt. Leerzaam voor jong en oud. Maanden later wordt op 
het oude fabrieksterrein - niet bij het sportveld, de bossen en de mi-
nes - de bouw van het sportcentrum gestart. Allen zijn tevreden. 

Beoordeling: M.i. een verhaal dat de kinderen aan zal spreken. 
Leuke en spannende passages wisselen elkaar af. Zeker als de kin-
deren de onderaardse gangen doorwandelen. De woorden lambrize-
ring en lakoniek dienen te worden uitgelegd aan kinderen van 9-12 
jaar. Hier en daar bemerken we dat de schrijfster het boek enigszins 
een christelijk „tintje" wil geven. Als het gaat over kerkgang, bid-
den en bijbellezen. M.n. als het gaat over zingen, waardoor je angst 
verdwijnt. (blz. 57/71). Toch hangt het er maar een beetje bij. Er 
ligt teveel nadruk op het sportcentrum. Blz. 87 e.v. mogen we best 
leerzaam noemen. Helaas worden er teveel woorden gebruikt die we 

onze kinderen beter niet kunnen voorhouden. Voorb. blz. 9 
„vent", blz. 29, blz. 55, en blz. 62!. Ook zag ik liever Heere inpl. 
van Here. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 
W. A. J. Jansen 

Ark boeken, Amsterdam. 
Van deze uitgeverij kregen we ter recensie enkele bijzondere uitga-
ven. Mooie gekleurde vouwboekjes. Voor de kleuterleeftijd; van 
harte aanbevolen. 
a. „Alle dieren groot en klein", over de schepping à f 6,95. 
b. „Van alle dieren twee", over de ark van Noach à f 6,95. 
c. „Wijzer op weg", door Henk Fontein. De Tien Woorden voor 
kinderen toegelicht. Niet geschikt voor onze Z.S. 
Praktische toelichting past niet bij het geestelijk klimaat van onze 
zondagsscholen. 
d. Mijn eigen kerstboekje, doosje met 4 kleine geïllustreerde boek-
jes: 1. Maria, Jozef en de engel, 2. Het kindje Jezus, 3. Het verhaal 
van de herders, 4. Het bezoek van de wijze mannen. 
Dit is een typisch Engelse uitgave, vertaald door Nellie Feekens. In-
houdelijk: aanbevolen. Leuke boekjes om uit te delen op het Kerst-
feest. Prijs f 12,50 per 4 stuks. 
e. „Allemaal in de ark van Noach". Een prachtig kartonboek van 
10 pag. Met tekst van Aad Peters. Dit boek stelt de ark van Noach 
voor, voorzien van 25 luikjes, waarachter mens en dier zichtbaar 
worden. Prijs ./ 14,95. 
Een prachtig cadeau voor de allerkleinsten op de Z.S. 
Van harte aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 

ONZE KADERCURSUSSEN 
ALGEMENE RICHTLIJNEN voor het houden van een cursus: 
a. Voor het organiseren van een cursus is een aantal van 15 à 20 personen aan te bevelen. Deze 

worden door een contactpersoon bij elkaar gezocht. 

b. Daarna neemt de contactpersoon contact op met de secretaris (08388 - 2893). Deze zoekt een 
cursusleider(-ster) en geeft zijn/haar adres en telefoonnummer aan de contactpersoon door. 

c. De contactpersoon gaat in overleg met de cursusleider(-ster) de data en de plaats van samen-
komst vaststellen. 

d. Zodra de zaal gereserveerd is, geeft de contactpersoon de data en plaats van samenkomst 
door aan de secretaris. 

e. De cursusleider(-ster) zorgt ervoor, dat de benodigde mappen tijdig aanwezig zijn. 

f. Elke basiscursus omvat minimaal 4 lesavonden; de vervolgcursussen 2 avonden. 

g. De cursusmap kost f 15,—; de aanvulling f 5,—. 

De volgende cursussen worden gegeven: 

BASISCURSUS: 
Hei- en Boeicop: Contactpersoon: L. M. Verkerk, tel. 03454-2168. 

De cursus wordt gegeven op 22 feb., 1 mrt., 8 mrt. 
en 22 mrt. 

Cursusleidster: Mevr. M. L. Breugem-Kardol, tel. 08388-2028. 

VERVOLGCURSUS: 
Groot-Ammers: 

	

	
De cursus wordt gegeven op 12 mrt., 26 mrt. en 9 april. 

Cursusleider: Dhr. J. D. van Leeuwen 

Aalten: 
	

Contactpersoon: Mevr. E. v.d. Berg, tel. 05437-7480 
De cursus wordt gegeven op 5 mrt. en 19 mrt. 1991. 

Cursusleidster: Mevr. M. C. Romein-Vroegindewey, tel. 08380-10093. 

Schoonhoven: Contactpersoon: J. J. de Wit, tel. 01823-3833 
De cursus wordt gegeven op 10 april en 17 april 1991 in 
het Hervormd Centrum. 

Cursusleidster: Mevr. T. Slootweg-Wapenaar 
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ken. Pas wel op voor „klik" verhalen. Ook mensen 
als Abraham, Izak enz. hebben gelogen. Maar bij 
God is vergeving, om Jezus wil! 

Verwerking voor oudere kinderen: 
a. Elke zondag wordt de Wet gelezen. In welk gebod 
staat dat je niet liegen mag? 
b. Weet je nog meer personen uit de Bijbel die gelogen 
hebben? o.a. (Abraham, Izak, Jacob, Rachab, Da-
vid). Bij al deze mensen is de zonde van de leugen ver-
geven! 
Eventueel zie Ps. 140 : 11. Gez. 1 : 7. (Tien geboden). 

Br. 	 C.J.Q.-v.N. 

opGaniSCITIEnleCiws 

„STREEK ROTTERDAM" 
De voorjaarsstreekvergadering zal gehouden worden 
D.V. woensdag 5 juni. 
Deze avond hoopt ds. J. Koppelaar uit Kinderdijk 
met ons te spreken over: „New Age toegespitst op 
kinderen en medewerk(st)ers van de zondagsschool". 
U bent allen van harte welkom. 
Plaats: Chr. Ger. Rehobothkerk, Noordsingel 90, 
Rotterdam-Centrum. Aanvang 19.45 uur. 

T. Valstar (secr.) 

Boekennieuws 
Het leven van Jezus; Uit het engels vertaald door drs. 
M. F. Binnendijk, eindredactie ds. C. den Boer; Uitg. 
De Groot/Goudriaan, Kampen; 64 blz.; gebonden; 
keurige illustraties; geschikt voor jongens en meisjes 
van 5-12 jaar; prijs f 19,90. 

Inhoud: Het boek bestaat uit deeltjes, elk bestaande 
uit een aantal hoofdstukken. 
Die delen zijn: Vooruitzien naar Zijn komst (6 hoofd-
stukjes); Vooruitzien naar Zijn werk (7 hoofdstuk-
jes); Vooruitzien naar Golgotha (4 hoofdstukjes); 
Vooruitzien naar heerlijkheid (3 hoofdstukjes). 
Het boek geeft een goede levensbeschrijving van de 
Heere Jezus, vanaf de geboorte, Zijn werk en Zijn 
gang naar het kruis. 

Conclusie: Een boek, dat we gaarne aanbevelen voor 
school, zondagsschool en huisgezin. Hoewel er veel 
van dergelijke lektuur op de markt is, spant deze uit-
gave de kroon. De tekst is nauwgezet bij de Bijbel. De 
verteltrant is goed en aanspreekbaar. 

Toen de eikels vielen; door J. L. F. de Liefde; Uitg. 
boekhandel Gebr. Koster, Barneveld; 34 blz., gebon-
den; Bewerking in aangepaste vorm van de jeugduit-
gave 1938 van het Ned. Bijbelgenootschap; geïl-
lustreerd; geschikt voor jongens en meisjes van 8-9 
jaar; prijs f.  7,95. 

Inhoud: De familie Verschuur had een klein huisje in 
het bos gekocht. Door hard werken konden ze het 
hoofd boven water houden. Maar, moeder werd ziek. 
Ze bleek ook een geestelijke crisis door te maken. In 
het huis van de familie Verschuur was helaas geen Bij-
bel. 
De kinderen Jaap en Geertje raapten eikels om wat te 
verdienen. Jaap zou er een konijn voor kopen. 
Voor moeders verjaardag koopt Jaap van het eikel-
geld van hem en Geertje een Bijbel. Hoewel vader niet 
veel van godsdienst wilde weten, luisterde hij aan-
dachtig als moeder de kinderen uit de Bijbel vertelde. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 	 Conclusie: Hoewel het verhaal zich meer dan 50 jaar 
C. L. Maaskant geleden afspeelde, zal het de kinderen toch wel boei- 
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en. Godsdienstig is het verantwoord, hoewel het 
geestelijk niveau voor kinderen wel wat hoog ligt. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
C. L. Maaskant 

Verbannen naar Siberië; door C. van Rijswijk; Uitg. 
boekhandel Gebr. Koster, Barneveld; 95 blz.; le 
druk; gebonden; geïllustreerd; geschikt voor jongens 
en meisjes vanaf 10 jaar; prijs f 12,50. 

Inhoud: Dokter Nikopolof wordt door de politie 
gearresteerd. Hij is aangeklaagd door een geheim 
agent, omdat hij medelijden had met protesterende 
studenten. Hij wordt voor 5 jaar verbannen naar Si-
berië. Mevr. Nikopolof gaat mee. Hun baby laten ze 
achter in Moskou, onder de hoede van een vriendin. 

Als Nikopolof een bloedende vrouw helpt, wordt hij 
voor straf nog verder verbannen in Siberië. De politie-
commandant behandelt hem zeer onheus. Totdat het 
dochtertje van de commandant op sterven ligt. Dan 
biedt hij excuus aan en vraagt of Nikopolof helpen 
wil. Dan hoeft hij niet verder Siberië in. Dan breken 
betere tijden aan. Tenslotte brengt een rijke dame de 
baby weer bij dokter Nikopolof. 

Conclusie: Een spannend boek. Je leest het in één 
adem uit. Er zit een duidelijke climax in. Godsdienstig 
is het verantwoord. Taal en stijl zijn goed. 
N.B. Het is een bewerking van een oud verhaal. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
C. L. Maaskant 

Nog enkele mededelingen 
voor de Jaarvergadering 

In de eerste plaats iets over de stemming ten behoeve van de bestuursverkiezing. 
Tot nu toe was het de gewoonte om in de pauze tijdens de middagvergadering in 
de grote zaal van „De Schakel" de benodigde stembiljetten uit te reiken. Dat gaf 
soms wel eens wat probleempjes, vooral als er maar één of twee leider(sters) van 
een bepaalde zondagsschool aanwezig waren. Het is wel eens voorgekomen, dat 
men het aantal kinderen van de zondagsschool niet wist. Anderen konden zelf 
het aantal-stembiljetten niet vaststellen- 
Al deze zaken zijn op onze laatste hoofdbestuursvergadering uitvoerig bespro-
ken. Nu is het volgende besluit genomen. Op de Jaarvergadering van 25 mei 
D.V. zal in de hal van „De Schakel" een tafel geplaatst worden. Aan die tafel 
zult u 2 H.B.-leden aantreffen. De één zal de naam van de zondagsschool, de 
plaats en het aantal leerlingen noteren, terwijl de ander het aantal stembiljetten 
vaststelt en uitreikt. Dat zal zowel-voor de morgenvergadering als voor de mid  
dagvergadering plaatsvinden. Het hoofdbestuur benoemt uit haar midden een 
stembureau, waaraan toegevoegd worden de heer Vreekamp en een leider of 
leidster uit Putten. 
In de middagpauze worden de ingevulde stembiljetten opgehaald. In de week 
daarop zullen op het bondsbureau te Nijkerk de stemmen geteld worden. 
De uitslag 	zal in het julf7augustusnumii 	gepubliceerd-worden. 
Voor alle duidelijkheid nog even de regels, die gelden voor de stemming. 
Aanwezige personeelsleden, kerkeraden en Z.S. - en met minder dan 100 kinde-
ren brengen 1 stem uit. Grotere Z.S. - en voor ieder 100-tal kinderen 1 stem en 
voor de restanten van 50 of meer ook 1 stem. 
Degenen, die een warme maaltijd in „De Schakel" willen gebruiken, raden wij 
aan dil zelf even telefonisch te melden. Dan weet u zeker, dat er een plaats voor 
u gereserveerd is. Het telefoonnummer van „De Schakel" is 03494-60804. 
Tenslotte wens ik u een goede en leerzame jaarvergadering toe. 

L. 	 C.L.M. 
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Een weg terug; door C. M. de Putten-Dekker; Uitg. 
boekhandel Gebr. Koster, Barneveld; 98 blz.; le 
druk; gebonden; geïllustreerd; geschikt voor jongens 
en meisjes vanaf 12 jaar; prijs f 12,50. 

Inhoud: Evert van Willigen, is een moeilijke puber. 
Hij schopt overal tegen aan, gaat met verkeerde vrien-
den om en komt zelfs tot winkeldiefstal. Dat is een 
bron van zorg voor vader en moeder. 
Gelukkig komt hij in aanraking met een meisje. Do-
rien heeft een goede invloed op hem.—Oom Bende 
vrachtrijder is goede maatjes met Evert. Deze oom 
krijgt een auto-ongeluk en wordt invalide. 
Met oom Ben heeft Evert hele gesprekken. 

Conclusie: Het is een aardig verhaal, dat kinderen wel 
zal boeien. Toch kan ik het vanwege de geestelijke 
strekking maar matig aanbevelen. De gesprekken, die 
Evert met oom Ben voert hebben meer weg van gees-
telijke oude-mannetjespraat. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 
C. L. Maaskant 

Twintig nieuwe Bijbelliedjes; door Ron Schffider, 
Marianne Busser; Uitg. Kok/Voorhoeve, Kampen; 30 
blz.; le druk; gebonden; niet geïllustreerd; geschikt 
voor jongens en meisjes van 4-7 jaar; prijs f 12,90. 

Inhoud: Het boekje bevat 20 liederen, die aansluiten 
bij de Bijbelse verhalen. Behalve liedjes voor kerst, 
Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, 
zijn ook enkele kindergebeden opgenomen. 
De melodieën zijn bij de tekst aangegeven. 
Naast dit boekje is ook een muziekcassette verkrijg-
baar met zowel een gezongen als een instrumentale 
uitvoering van de liedjes. 

Conclusie: Dit bundeltje bevat 20 onbekende nieuwe 
liederen, die redelijk bij de tekst van de Bijbel aanslui-
ten. 
De melodieën liggen goed in het gehoor. Toch heb ik 
enkele bedenkingen b v de inhoud van lied 10 - Wat 
hebben de os en de ezel gedacht? Lied 13 - In dit lied 
staat voor de Heere Jezus tot 8 maal toe Mij met een 
kleine letter. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 
C. L. Maaskant 

tegen een zeer 
::: 	 aantrekkelijke prijs 

Evangelie 
Kind en Voor meer 

verantwoord leesplezier 

Voor alle informatie 
en gratis proefnummers 
is dit het adres: 

HERVORMD BONDSBUREAU 
Beatrixstraat 20a 
3862 DB Nijkerk - Gld.  
Telefoon 03494 - 56699 

• • • 
• • •a• 

• • • 	• • • 
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dend woord over het handelen van de Heere uit het leven van Pe-
trus. De notulen van de voorjaarsvergadering worden gelezen, 
goedgekeurd en ondertekend. Daar er geen mededelingen zijn, 
geeft de voorzitter nu het woord aan ds. Van Wijk. Deze heeft tot 
onderwerp gekozen: Een koninkrijk van deze wereld - de gevaren 
van New Age. Hij leest met ons eerst het schriftgedeelte 1 Johannes 
3 : 23 — 1 Johannes 4 : 6. 
Er zijn drie punten: 
1. Hoe een New Age beweging naar voren komt. 
2. Wat er achter zit. 
3. Welk antwwoord geven wij op deze invloedrijke wereld. 
Ten eerste: New Age betekent nieuw tijdperk en is overgekomen uit 
Californië en Schotland uit het Hindoïsme. Men wil contact met het 
hogere, met geesten, met het rijk der duivelen. 
Het New Age denken is doordrenkt van de oosterse religies en cul-
turen. 
Ten tweede: Bewust of onbewust zoekt men een koninkrijk van de-
ze wereld. De mens wil bij eigen inzicht leven, hij wil zelf een god 
zijn. Gezag vindt men niet meer van toepassing. Wij moeten iets an-
ders. Samen moeten we werken aan nieuwe normen en nieuwe 
waarden. Men noemt de wereld moeder aarde. De Bijbel wordt al-
leen gebruikt om te ondersteunen. Het gaat om een nieuwe samen-
leving. 
Ten derde: We lezen in Deuteronomium 18 naar Hem zult gij ho-
ren. De Heere heeft alle dingen geschapen. God heeft Zijn eigen 
Zoon gegeven. Hij moet aan de kinderen bekend gemaakt worden. 
Welk antwoord geven wij daarom op deze beweging? De mens is 
geroepen om de Naam van de Heere groot te maken. Nu volgde de 
stemming van nieuwe voorzitter en daarna werd gepauzeerd. Hier-
na zingen we Ps. 105 : 5. Met meerderheid van stemmen is gekozen 
dhr. Van Binsbergen, doch deze neemt zijn benoeming niet aan. Er 
volgt nu een tweede stemming waarvan dhr. v.d. Loosdrecht de 
meeste stemmen heeft. Hij wil nog even over zijn benoeming na-
denken maar wil wel de volgende vergadering leiden. Nu volgt er 
een discussie. Hierna spreekt de penningmeester enkele woorden 
van dank tot de scheidende voorzitter dhr. Van Eck. 
De volgende vergadering zal zijn D.V. 22 april 1992 in Rhenen. De 
voorzitter bedankt ds. Van Wijk voor zijn referaat en de beant-
woording der discussievragen. Na het zingen van Ps. 25 : 6 besloot 
ds. Van Wijk met dankgebed. 

Mevr. R. Hakkert-Vermeer secr. 

STREEK „TWENTE" 
Op D.V. 20 november hopen we een streekvergadering te houden. 
Ds. Mijnheer uit Daarle zal met ons spreken over: „De kinderbijbel 
en het gebruik daarvan". 
We hopen zoveel mogelijk leidinggevenden te ontmoeten om 20.00 
uur in gebouw „Rehoboth" in Daarle!! 

E. Klein Leetink-Rohaan, 
(voorl. secretaresse). 

Nog enkele belangrijke 
MEDEDELINGEN 

Volgend jaar hopen wij onze jaarvergadering te hou-
den op D.V. 27 juni 1992. Als vanouds weer in „De 
Schakel" te Nijkerk. Noteert u deze datum al vast. 
De jaarlijkse vergadering met de Streken is vastgesteld 
op D.V. zaterdag 23 mei 1992. 
Aan de Streekbesturen zal worden voorgelegd, dat het 
hoofdbestuur bereid is volgend jaar voor de streken te 
spreken over de werfkracht van de zondagsschool, 
een en ander naar aanleiding van de artikelen, die de 
heer Van Leeuwen in ons blad geschreven heeft. Na-
tuurlijk zal hierbij ook worden betrokken het onder-
werp, dat ds. A. Baas op onze laatste jaarvergadering 
heeft gehouden. Binnenkort zullen de secretarissen 
van de Streken hiervan nader geïnformeerd worden. 

C.L.M. 

Boekennieuws 

De ontvoering, door Jan Hulsegge, uitg. Callenbach b.v., Nijkerk, 
79 blz., getllustr., jongens en meisjes 12 e.o., prijs f 10,00. 

Inhoud: Een aantal jongelui is bevriend met de heer van een kasteel 
in de buurt van het Veluwse dorpje Nergenshuizen. Daar speelt zich 
een reeks gebeurtenissen af. Een bende ontvoert de professor die 
een geheimzinnig soort energie heeft uitgevonden. Doordat de jon-
gelui hun oren en ogen goed de kost geven, lukt het een eind aan het 
gijzelingsdrama te maken. 

Conclusie: In dit boek zit ongetwijfeld de nodige spanning. Belang-
rijk is, of alles wat in een verhaal gebeurt ook werkelijk reëel is. Zo 
duurt het diner in het eerste hoofstuk wel erg lang: van ongeveer 
zonsopgang tot zonsondergang. Verder vraag ik me af of de ge-
beurtenissen tijdens deze ontvoering niet te fantastisch zijn. Soms 
laat het taalgebruik veel te wensen over: „Mijn hemel..." en „rot-
meiden". Tenslotte is het christelijk element ver te zoeken. Integen-
deel: de zondag wordt voor van alles gebruikt, behalve waar die 
voor bedoeld is. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 	 A. Doeland 
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Broosmolen krijgt bezoek, door Joke Bruggeman, uitg. Callenbach 
b.v., Nijkerk, 80 blz., geïllustr., jongens en meisjes 10 e.o., prijs 
f 8,90. 

Inhoud: De vier kinderen in dit boek, de hoofdpersonen dus, trek-
ken een groot deel van de vakantie op met twee jongens uit Noord-
Ierland. De een is protestant en de ander rooms-katholiek. Tijdens 
hun verblijf in Holland komen ze erachter en dan zijn de poppen 
aan het dansen: haat en nijd. Voor deze twee jongens terug naar 
huis gaan, is de haat veranderd in vriendschap. 

Conclusie: De schrijfster heeft een aktueel onderwerp gekozen. De 
lezers krijgen een goed beeld van wat zich in Noord-Ierland afspeelt 
en hoe het daar zover kon komen. De titel van hoofdstuk 4 is niet 
geslaagd: „De hel breekt los"... Verder: het gebruik van de term 
„onze Lieve Heer" en het zo ongeveer gelijk schakelen van de pro-
testantse en de rooms-katholieke godsdienst maken, dat ik dit boek 
niet kan aanbevelen. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 	 A. Doeland 

Jantje van de Scholtenhoeve, door W.G. van de Hulst, uitg. Cal-
lenbach b.v., Nijkerk, 32 blz., geschikt voor jongens en meisjes 
6-8 jaar, geïllustr., 12e druk, prijs f 4,95. 

Inhoud: Terwijl ieder van het gezin en het personeel van de rijke 
boer van de Scholtenhoeve bezig is met de voorbereidingen voor 
Kerst, wordt de kleine Jantje vergeten. Een van de dienstboden 
heeft hem verteld van een Kindje dat geboren is, maar dat heeft hij 
niet begrepen. Dan gaat hij in de hevige kou op zoek naar het verre 
land, naar het Kindje. Een oud vrouwtje vindt het verkleumde vent-
je en verzorgt hem. Die vrouw is even te voren door de boer wegge-
jaagd. Tijdens de overvloedige Kerstmaaltijd met de buren wordt 
Jantje gemist. Als ze horen wat de oude vrouw voor hun zoontje ge-
daan heeft, zien ze hun hardheid in. 

Conclusie: Ook dit verhaal van Van de Hulst is op boeiende wijze 
geschreven. Het speelt in vroeger tijden en er komen woorden in 
voor die kinderen van nu niet zo zullen aanspreken. Het gebruik 
van het woord „Kerstmis" vind ik niet zo geschikt. 
Eindoordeel: aanbevolen. 	 A. Doeland 

Rinette en Jan aan zee, door Hans Werkman, uitg. Callenbach 
b.v., Nijkerk, 58 blz., geschikt voor jongens en meisjes 6-8 jaar, 
geïllustr., gebonden, prijs f 6,75. 

Inhoud: Rinette en haar broertje Jan zijn met hun ouders op vakan-
tie in Katwijk aan Zee. Eerst is het niet van dat lekkere weer, maar 
ze vermaken zich best. Ook dan is er aan het strand van alles te be-
leven, zoals een wandeling maken en schatgraven waarbij ze o.a. 
een vlieger winnen. Later gaan ze daarmee vliegeren. Ook zien ze 
een garnalenvisser. De laatste avond van hun vakantie is er vuur-
werk. 
Conclusie: De twee kinderen maken gezellige, voor de lezertjes her-
kenbare gebeurtenissen mee. Vader en moeder zorgen voor een fij-
ne sfeer. Het boekje is eenvoudig maar wel leuk geïllustreerd door 
Tiny van Asselt. Het behoort tot een serie van inmiddels 4 boekjes. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 	 A. Doeland 

Jan, waar is je prikpen?, door Hans Werkman, uitg. Callenbach 
b.v., Nijkerk, 55 blz., geschikt voor jongens en meisjes 6-8 jaar, 
geïllustr., gebonden, prijs f 6,75. 

Inhoud: Niemand wil Jan aanvankelijk geloven, maar hij heeft een 
prikpen ingeslikt waarmee hij figuren uitprikte om een lampion te 
maken voor het feest van Sint Maarten. Ook de dokter gelooft het 
niet, maar een foto levert het bewijs. Als veel drinken en vloeibaar 
eten niet helpt, wordt hij in het ziekenhuis van de prikpen verlost. 

Conclusie: Evenals het hiervoor besproken boekje uit dezelfde serie 
is dit boekje gezellig en vlot geschreven. Een bezwaar tegen dit 
boekje is het feit, dat ruimschoots aandacht wordt besteed aan het 
feest van Sint Maarten, terwijl het Kerstfeest totaal niet genoemd 
wordt, behalve dan de constatering in het laatste hoofdstuk: „Het 
is zes weken later, twee dagen na kerst". Bovendien wordt er dan 
een broertje van Jan en Rineke geboren; een mooiere „link" met 
het Kerstfeest is haast niet mogelijk! Ik vind dat dit niet kan, vooral 
niet in een boekje dat bedoeld is om met Kerst uit te reiken. 

Eindoordeel: Niet aanbevolen. 	 A. Doeland 

Bas haalt zijn A, door Vrouwke Klapwijk, uitg. Callenbach b.v., 
Nijkerk, 40 blz., le druk, geillustr., jongens en meisjes 6-8 jaar, 
prijs f 5,50. 

Inhoud: Bas zit op zwemles en is bezig met •oefenen voor zijn A-
diploma. Op een keer mag hij proefzwemmen, maar de eerste keer 
zakt hij toch voor het examen. Jammer is dat, maar gelukkig lukt 
het de volgende keer wel. 

Conclusie: Het verhaal zal de kinderen best aanspreken, omdat ze 
alles wat gebeurt herkennen. Op enkele woorden na is heel het boek 
geschreven met woorden van één lettergreep. Er zijn geen hoofdlet-
ters gebruikt. Hierdoor zullen de jongste lezertjes het boekje al 
gauw zelf kunnen lezen. Hoewel het boekje gezellig geschreven is, 
kunnen we het voor uitdeling door de zondagsschool niet aanbeve-
len, daar iedere godsdienstige strekking ontbreekt. Voor lezen op 
de basisschool is het m.i. heel geschikt. 
Vandaar voor de zondagsschool: niet aanbevolen. 

A. Doeland 

Een onvergetelijke reis, door Tineke Dooge, uitg. Callenbach b.v., 
Nijkerk, 71 blz., geïllustr., jongens en meisjes 11-13 jaar, prijs 
f 12,50. 

Inhoud: De tweeling Eelco en Marian hebben zomervakantie. Ze 
maken eerst met hun ouders en oom een kort reisje naar de bergen. 
Daar vinden ze het neergestorte vliegtuigje waarin oom Franks 
zoon met twee anderen is verongelukt. 
Daarna maken ze met een kampeerauto een lange reis door Ameri-
ka en komen zelfs in Mexico. Tijdens die reis maken ze kennis met 
allerlei dieren die in de natuurgebieden bij de Grand Canyon en het 
Yellowstonepark in het wild leven. De reis is niet zonder gevaar: tij-
dens een wandeling valt Eelco en stort naar beneden. Het loopt ech-
ter goed af. 

Conclusie: Op een vlotte manier wordt een beschrijving gegeven 
van mooie natuurgebieden in Amerika. Best leerzaam. Het eerste 
gedeelte van het boek is m.i. nogal onwaarschijnlijk. Het neer-
gestorte vliegtuigje, waar geruime tijd tevergeefs naar gezocht is, 
wordt op een vakantie door de kinderen van oom Frank zelf gevon-
den terwijl ze er niet eens naar zochten. 
Een echte boodschap heeft het boek niet. 

Eindoordeel: Matig aanbevolen. 	 A. Doeland 

Bertus en Bruno, door Anne de Vries, Uitg. Callenbach b.v., Nij-
kerk, 27 blz., twaalfde druk, geïllustr., jongens en meisjes van 6-8 
jaar, prijs f 3,95. 

Inhoud: Op een boerderij wordt een jong hondje, Bruno, ongeveer 
tegelijk grootgebracht met Bertus. Die twee worden goede speelka-
meraadjes. Vooral als de kleine Bertus in moeilijkheden komt, be-
wijst Bruno zijn trouw door zijn baasje te redden. 

Conclusie: Een mooi en voor kinderen van 6-8 jaar spannend ver-
haal. Het boekje heeft heel wat illustraties die wat ouderwets aan-
doen. Alleen de omslag is moderner geïllustreerd. Jammer dat af en 
toe „lieve Heer" wordt gebruikt. 

Eindoordeel: (matig) aanbevolen. 	 A. Doeland 

Van een kleine jongen en een grote hond, door M. A. M. Renes-
Boldingh, uitg. Callenbach b.v., Nijkerk, 35 blz., 7e druk, geïl-
lustr., jongens en meisjes van 6-8 jaar, prijs f 4,95. 

Inhoud: Bernardo is een Sint-Bernhardshond. Hij glipt nogal eens 
weg uit het drukke gezin waar hij thuishoort. Dan gaat hij naar het 
andere huis in het dal waar maar een kind is. Dat is Fredi. 
De buren leven op gespannen voet met elkaar vanwege de hond. Als 
Fredi grootmoeder gaat uitnodigen voor de Kerst, verdwaalt hij op 
de terugweg in een sneeuwstorm. De uitgeputte jongen wordt ge-
vonden door de mensenredder Bernardo. Aan de ruzie komt dan 
een einde. 

Conclusie: Het boekje heeft een goede Kerstboodschap. Het is een 
verhaal waar spanning inzit. Het is vlot geïllustreerd. 
Afgezien van het sporadisch gebruik van „Heer". 

Eindoordeel: aanbevolen. 	 A. Doeland 
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Het gat in de heg, door W. G. van de Hulst, uitg. Callenbach b.v., 
Nijkerk, 30 blz., geïllustr., 16e druk, jongens en meisjes 7-10 jaar, 
prijs f 3,95. 

Inhoud: Vijf kinderen komen op weg naar en van school langs de 
heg bij vrouw Booy. Daarin zit een gat waar ze dan doorkruipen. 
Vrouw Booy heeft een gehandicapt dochtertje, Trieneke. Als zij 
ook naar school gaat, beloven de kinderen haar mee te nemen en 
goed op haar te passen. Dat loopt fout, als op een dag soldaten 
door het dorp trekken. Het ongeluk maakt diepe indruk op de kin-
deren. 

Conclusie: Een „oldtimer" van meesterverteller Van de Hulst. 
Toch vraag ik me af, of zijn boekjes langzamerhand niet een beetje 
„uit de mode" raken. Spreken de illustraties en soms het taalge-
bruik de kinderen van nu nog wel aan? 

Eindoordeel: aanbevolen, maar wel met bovengenoemde reserves. 
A. Doeland 

Bert en Wim en het geheim van de goudmijn, door Herman van Ra-
venswaaij, uitg. De Banier, 106 blz., jongens en meisjes 10-12 
jaar, prijs f 15,90 

Inhoud: Bert en Wim hebben eerst gewoond op een boerderij, die 
gebouwd is op de plaats waar vroeger een kasteel heeft gestaan. Ze 
hebben daar een schat gevonden, bestaande uit gegevens over de 
Tweede Wereldoorlog. Deze vondst heeft hen samen f 700.000,-
opgebracht. Daarna is hun vader burgemeester geworden in een na-
burig dorp. 
Bert en Wim hebben een plan gemaakt om met vakantie naar Cana-
da te gaan waar kennissen wonen. Ook hun vriendje Kees, wiens 
vader arts is in hun vorige plaats, wordt in hun plan betrokken. Na 
heen en weer gecorrespondeerd te hebben en een lange wachttijd ge-
ven hun ouders toch toestemming. Ook in Canada beleven ze van 
alles. Ze vinden goud en sporen dieven mee op. 

Conclusie: Een spannend boek. Het lijkt mij onwerkelijk dat twee 
jongens samen zoveel krijgen en dat het geld op hun spaarbank-
boekje wordt gezet. De fantasie van de schrijver doet hen wel erg 
veel beleven. Wat de stijl betreft is het niet altijd even correct: Ik 
vind er geen aap meer aan. Ook komen er veel uitroepen in voor, 
die niet tot een goede stijl bijdragen. Hoewel het een christelijke 
strekking heeft, is het m.i. niet geschikt om te geven op een kerst-
feest. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 	 J. D. van Leeuwen 

Oproer in de Jordaan, door M. Kanis, uitg. De Banier, 107 blz., 
jongens en meisjes vanaf 10 jaar, prijs f 17,50. 

Inhoud: De auteur neemt ons mee terug in de tijd naar de dertiger 
jaren. Het aantal werkelozen is onrustbarend gestegen en de steun, 
die de regering biedt, is veel te laag. Als het bedrag nog verder ver-
laagd wordt, nemen de Jordaners het niet meer. Onrust en opstand 
is het gevolg in Amsterdam. Barricades worden opgeworpen en ge-
vechten met de politie worden geleverd. De marechaussee en het le-
ger komen er aan te pas. Hein Kerseboom, die ook meegedaan 
heeft, komt gewond in het ziekenhuis te liggen. 

Conclusie: Een boeiend en realistisch geschreven verhaal, dat be-
paald niet goed afloopt. Het boek eindigt met vraagtekens. We ho-
ren niets meer van Hein en ook niet hoe de problemen in Amster-
dam worden opgelost. Voor kinderen blijft dat onbevredigend. 
Hoewel het echt de sfeer in de Jordaan van die tijd beschrijft, had 
hier en` daar met al die namen wel wat minder gekund. 

Eindoordeel: aanbevolen. 	 J. D. van Leeuwen 

Een bewogen schooljaar, door E. Noorlander-van der Laan, uitg. 
De Banier, 97 blz., meisjes vanaf 12 jaar, prijs f 15,25. 

Inhoud: Joke de Lange moet naar de middelbare school. Ze wordt 
vaak geplaagd, omdat ze volgens de klasgenoten lelijk is. Ze lijkt op 
haar tante bij wie ze haar troost zoekt. Ook het kamp wordt voor 
haar een grote teleurstelling. 
Opvallend is haar tekentalent. Oma wijst haar op haar gave. Het 
gaat tenslotte niet om ons uiterlijk. Het gaat erom wat er in ons 
leeft. En dat alles wordt getoonzet in een verantwoorde christelijke 
stijl. 

Conclusie: Een goed boek, dat we graag onze meisjes in handen wil-
len geven. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 	 J. D. van Leeuwen 

De sleuteljongen, door W. van Meeuwen, uitg. De Banier, 64 blz., 
jongens en meisjes plm. 10-12 jaar: prijs f 12,50. 

Inhoud: Arend is een jongen uit een druk zakengezin. Zijn ouders 
zijn blij, dat ze niet meer kinderen hebben. Zelfs Arend was onge-
wenst en hij voelt, dat hij voor hen een blok aan het been is. 
Jasper is zijn vriend geworden. Als de vakantie in aantocht is, mo-
gen de kinderen op school een opstel schrijven over de plannen. 
Arend moet naar een kamp, omdat zijn ouders naar Spanje gaan. 
Dat vindt hij niet leuk. De ouders van Jasper stellen voor dat Arend 
met hen mee zal gaan naar een camping. De vrienden zijn enthousi-
ast, als Arend toestemming krijgt. Ook de onderwijzer heeft daar 
zijn best voor gedaan. 
Nadat ze hem bij een zware storm ook alleen gelaten hebben, gaan 
ze inzien, dat hun houding niet goed geweest is. 

Conclusie: Het boek is spannend en heeft een verantwoorde strek-
king. Wat er gebeurt, wordt getoetst aan de Bijbel. Het eerste 
hoofdstuk nodigt niet uit tot lezen, omdat het alleen wijst op de ze-
geningen, die wij ontvangen. In hoofdstuk 2 begint het verhaal pas 
echt. 't Was beter geweest dit in het verhaal te verwerken. Wat 
Jasper over de omstandigheden in het gezin vertelt, was niet ver-
standig. Dit had beter onder vier ogen met de onderwijzer kunnen 
gebeuren. De titel is m.i. niet uitnodigend genoeg en zal ook niet 
door alle lezertjes begrepen worden. Overigens een goed boek. 

Eindoordeel: aanbevolen. 	 J. D. van Leeuwen 

Maaike en Marijke op vakantie, door J. A. Koetsier-Schokker, 
uitg. De Banier, 73 blz., jongens en meisjes 4-8 jaar, prijs! 13,50. 

Inhoud: Maaike en Marijke zijn al vriendinnetjes vanaf de kleuter-
school. Marijke heeft groot nieuws: over een poosje krijgt ze een 
broertje of zusje. Ze mag met Maaike en haar ouders op vakantie. 
Alles loopt goed af als ze schuilen in een geitenkooi en opgesloten 
worden. De politiehond weet hen op te sporen. 

Conclusie: Een goed christelijk boek. Vreemd dat de boer een kooi 
afsluit zonder naar zijn dieren te kijken. Dan zou hij zeker de meis-
jes ontdekt hebben. In hoofdstuk 1 wordt twee keer verwezen naar 
deel 1. Het was beter geweest in een vooraf heel kort de inhoud van 
deel 1 door te geven. Het aantal illustraties (vier) is wel erg weinig. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 	 J. D. van Leeuwen 

Kim en Koos en de bal, door Ina van Meeuwen-den Hoed, uitg. De 
Banier, 41 blz., jongens en meisjes 4-6 jaar, prijs f 9,75. 

Inhoud: Kim is bijna 4 jaar. Koos is haar vriendje. Ze spelen vaak 
samen, maar op een keer gaat het mis. Stilletjes zijn ze weggegaan 
en bij het spelen sneuvelt er een ruit. Kim is erg verdrietig en heeft 
berouw. Samen met moeder maken ze het weer goed en de ruit 
wordt betaald. 

Conclusie: Een mooi boekje om voor te lezen aan kleuters of zelf te 
lezen door de kinderen, die de leeskunst al een beetje onder de knie 
hebben. 
Alle woorden zijn één-lettergrepig. Een prestatie, hoewel het niet 
altijd de stijl ten goede komt. Goed geïllustreerd. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 	 J. D. van Leeuwen 

Sunny en de bende van vier (het tweede deel in de Sunny-serie), 
door Gerrit van Gent, uitg. De Banier, 96 blz., jongens en meisjes 
10-12 jaar, prijs f 14,90. 

Inhoud: Vier jongens vormen samen een kleine bende op school. 
Twee van hen, Benny en Erik, stelen portemonnees. Ze voelen zich 
bedreigd door de hond Sunny, die een goede spoorzoeker is. Bij de 
ontvoering van de hond gaat er iets mis. 
De andere twee besluiten eerlijk te vertellen wat er gebeurd is. 

Conclusie: Het boek bevat geen enkele christelijke strekking. Het is 
zeker ook niet opvoedkundig verantwoord. 

Eindoordeel: niet aanbevolen. 	 J. D. van Leeuwen 
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Nisho, de zoon van het opperhoofd, door J. W. van den Berg, uitg. 
Den Hertog b.v., Houten, aantal blz. 127, illustraties: Jaap Kra-
mer, leeftijd: vanaf 10 jaar, prijs f 7,95. 

Inhoud: Nisho, de zoon van het opperhoofd raakt gewond. Hij 
ontsnapt nog net aan de klauwen van een grizzlybeer. Zendeling 
Van Weelden weet de jongen te redden uit zijn benarde positie. 
Nisho is erg ziek, hij heeft wondkoorts. Op het gebed van de zende-
ling mag hij herstellen. De zendeling mag in het indianendorp blij-
ven wonen. Hij verkondigt het evangelie. Witte Arend, het opper-
hoofd raakt in moeilijkheden doordat hij het voor de zendeling op-
neemt. Rode Panter, het opperhoofd van een andere stam wil alle 
bleekgezichten doden, omdat zij een spoorweg aan willen leggen. 
Nisho wordt ontvoerd. Alleen als Witte Arend de zendeling uit zal 
leveren krijgt hij zijn zoon terug. 
Gelukkig wil Rode Panter zijn fout bekennen. Nisho wordt vrijge-
laten. Later ontmoeten Witte Arend, Nisho en de zendeling een 
struikrover en hebzuchtige goudzoekers. Wolf de hond van de zen-
deling doet goed werk! 
Opmerkingen: Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn. Een zen-
deling die het woord mag verkondigen en vrucht ziet op zijn arbeid. 
Zou dergelijk werk niet meer tegenstand opleveren? 
Enkele kleine foutjes (bij een eventuele herdruk te verbeteren) blz. 
10 da i.p.v. dan, blz. 14 hij weggelaten, blz. 74 boeder i.p.v. broe-
der. De ijzeren weg en het ijzeren paard? Op de achterkant van het 
boek staat de betekenis. Blz. 8 Mocassins? 

Conclusie: Aanbevolen. Een spannend boek. Er gebeuren veel din-
gen in dit boek. M.n. het hoofdstuk over „Waar het vuur geweest 
is, komt het niet", heeft een duidelijke strekking. 

W. A. J. Jansen 

Studie-atlas bij de Bijbel, door Dr. Tim Dowley, uitgeverij J. J. 
Groen te Leiden, prijs f 9,90. 

Inhoud: Deze eenvoudige atlas bevat 30 bijbelse landkaarten in 
kleur. In de inleiding zegt de schrijver, dat het niet de bedoeling was 
een atlas te maken voor professoren en geleerden, maar om een se-
rie duidelijke en eenvoudige kaarten te geven, die samen een toe-
gankelijk naslagwerk vormen bij het Bijbelverhaal. 
In deze opzet is de schrijver volkomen geslaagd. De kaarten zijn 
vervaardigd rondom de belangrijkste geschiedenissen van het Oude 
en Nieuwe Testament. Typografisch is het keurig verzorgd. Voor 
onze zondagsscholen, maar ook voor de basisscholen kan ik deze 
atlas van harte aanbevelen. Het is een lust om deze atlas te gebrui- 
ken. 	 C. L. Maaskant 

Kusje voor het slapen gaan, door Frans van Houwelingen, uitgever: 
Kok, Voorhoeve Kampen, 112 blz., geïllustreerd. 

Dit is een prachtig voorleesboek voor de leeftijd van 3 tot 7 jaar. De 
hoofdstukjes zijn boeiend en heel natuurlijk. De kinderfiguren zijn 
levensecht. Dat komt tot uitdrukking in hun taal. De keuze van de 
leesstof is ook helemaal aangepast aan de leeftijd van het kind. De 
schrijver heeft onderwijservaring: dat merk je door het hele boek 
heen. Pedagogisch en goedsdienstig is het van harte aan te bevelen. 
Kusje voor het slapen gaan is het derde boek over de avonturen van 
Gijsbert, Janjaap en hun zusje Willemien. 
Nogmaals: Van harte aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 

Het geheim in de mist, door W. G. van de Hulst jr., uitgever: Den 
Hertog b.v., Houten, aantal blz. 91. Illustraties: W. G. van de 
Hulst jr. Leeftijd vanaf 10 jaar, prijs f 6,95. 

Inhoud: Koen en zijn opa wonen in een tjalk die een plaats heeft in 
de haven. Als Koen door het raampje kijkt ziet hij een groot zee-
schip dat wordt afgemeerd. Opa wordt gevraagd op dat grote schip 
te passen. Koen is trots. Kees en Koen zijn vrienden en mogen sa-
men met opa naar het schip. Een hele belevenis. 
Opa betrekt de wacht op het schip. 
Als er allerlei dingen van het schip gestolen worden, worden de bei-
de jongens verdacht. De politie komt en ondervraagt hen. In de klas 
worden ze voor dieven gehouden. Dat doet pijn, geeft een naar ge-
voel. Gelukkig wordt de dief achterhaald. Door een vechtpartij tus-
sen Koen en Hein van de slager. Hein heeft een mes bij zich. Dat 
mes herkent Koen, dat heeft hij eerder gezien. De politie wordt in-
geschakeld. Een broer van Hein, Kobus is de dief. 

Opmerkingen: De moeilijke woorden zijn lang niet allemaal bekend 
bij kinderen van 10 jaar. Voorb. blz. 8 puts, tjoempte. 
Gelukkig worden sommige woorden verklaard (*) Voorb. blz. 8 en  

9. Is dit een herdruk? Op blz. 12 wordt gesproken over vijfde klas 
en „zaterdag-school". Hadden we dit niet kunnen wijzigen of ha-
len we het boek dan teveel uit de tijd waarin het zich afspeelt? 
Een zinnetje wat nogal eens terugkomt: „Hij wrijft zijn neus met de 
rug van zijn hand." 

Conclusie: Goed boek. Goede strekking. Spannend voor kinderen 
van 10 jaar. Fijn dat een opa probeert een kind de weg te wijzen. 
Jammer dat er zoveel moeilijke woorden in staan. Alleen een goede 
lezer zal er plezier aan beleven. 

W. A. J. Jansen 

Wibren, door J. H. Doleweerd, uitgever: De Banier, Utrecht, aan-
tal blz. 80. Illustraties: Jaap Kramer. Leeftijd jongens en meisjes 
vanaf 12 jaar. Prijs: f 13,50. 

Inhoud: Wibren Groothorst een Havo-scholier heeft niet zoveel zin 
in studeren. Hij houdt meer van musiceren. Daardoor raakt hij in 
conflict met zijn vader. Leraar De Jong heeft begrip. Het rapport 
wordt besproken. De leraar gaat op bezoek bij de familie. Dat 
gesprek verloopt niet zo prettig. 
Wibren loopt weg en denkt op deze manier zijn problemen te kun-
nen ontlopen. In de stad Rotterdam zwerft hij rond en ontmoet hij 
Gijs, een verslaafde. De leraar en Dolf, een vriend van Wibren zoe-
ken in de stad. Ze vinden Wibren. Wibren gaat niet mee naar huis. 
Hij logeert tijdelijk bij Van de Garde. Met hen gaat hij naar de kerk 
en ziet hij - voor het laatst - Gijs. Gijs sterft en dat doet Wibren in 
snikken uitbarsten: „Te laat, te laat Gijs!" Als Wibren tenslotte 
toch weer naar huis gaat en zijn vader ontmoet, zegt hij: „Vader". 
Wibren ervaart dat er voor hem nog een weg terug was. De Heere 
wilde nog voor hem zorgen. 

Opmerkingen: Een klein foutje op blz. 44 „Morgen hoop ik meer 
(te) weten...." Eveneens op blz. 44 ... het voelt het als een opluch-
ting.... Is het verstandig/goed om op blz. 55 een kerkverband te 
noemen? Op blz. 78 ....steeds weer begin(t) hij.... 

Conclusie: Een mooi boek. Indrukwekkend. Uit de praktijk van het 
leven; jongeren in botsing met hun ouders. Jammer dat er wat 
„krachtige" woorden worden gebruikt; blz. 8; dat rot-huiswerk, 
blz. 10 weg met die rotzooi, blz. 14 rot voor jou. Woorden die voor-
komen in het dagelijks leven, maar moeten ze ook in een boek? 

W. A. J. Jansen 

Joost doe je ook mee, door Lenie Ippel-Breedveld, uitgever Den 
Hertog b .v., Houten, aantal blz. 69. Illustraties: Jaap Kramer. 
Leeftijd vanaf 6 jaar. Prijs: f 6,25. 

Inhoud: Mart en Joost spelen buiten. De een is de dief en de ander 
probeert te vangen. Tante Mar en bakker Bas zien de spelende kin-
deren. Een discussie over droog brood brengt het gesprek met moe-
der op de brief van oom Hein. Oom Hein werkt als dokter in een 
ver land. 
Birt, een meisje uit het verre land eet alleen droog brood. Dan komt 
Mart met een plan. Bakker Bas wordt ingeschakeld en tante Mar 
ook. Samen willen ze iets doen voor Birt. Tante Mar is rijk, niet rijk 
in geld of goed, maar rijk in de Heere. Mart en Joost moeten zelf 
ook iets geven. Maar dat is moeilijk voor Joost. 
Op een avond komt een meneer iets vertellen over het dorp van 
Birt. Joost is onrustig. Hij spaart voor een trein en wil liever het 
geld zelf houden. Wat doet Joost? Zijn spaarpot gaat open. 

Opmerkingen: t.m. blz. 15 (!) over het spelen is wat langdradig. 
Jack blz. 7, bars, blz. 22, vier pond blz. 32. Misschien wat woorden 
die wat aandacht vragen? 

Conclusie: Van harte aanbevolen. Leerzaam. Het is beter te geven, 
dan te ontvangen. Maar geven is niet altijd gemakkelijk. Een goede 
les voor jong en oud. Leuke illustraties. 

W. A. J. Jansen 

Kerstfeest ook bij Indianen, door A. Vogelaar-van Amersfoort; 
uitgever De Banier, Utrecht, aantal blz. 34. Illustraties: Jaap Kra-
mer. Prijs: f 6,90. 

Inhoud: Het verhaal speelt zich af in Canada. In de klas van Brenda 
komt een nieuw meisje, Mandie. Ze is een Indiaanse. Het „vreem-
de" meisje wordt niet direct in de groep opgenomen. Ze wordt ge-
plaagd: „Indianen weten toch niet wat Kerstfeest is". Nog twee da-
gen dan is het Kerstfeest. Voor veel leerlingen een feest met kerstbo-
men, cadeaus en lekker eten. 
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Brenda gaat uit school naar haar tante. Dan gaat het hevig sneeu-
wen. Brenda kan niet naar huis. Een teleurstelling. Met Kerstfeest 
niet thuis, Brenda gaat het toch proberen. Ze baant zich een weg 
door de sneeuw. Dan weet ze de weg niet meer. Zou ze ondersneeu-
wen? 
Morgen is het Kerstfeest, dan wil ze thuis zijn. Ze zakt in de 
sneeuw. Een hond vindt haar. Als Brenda weer wakker wordt, is ze 
in de hut van Mandie's grootmoeder. Als ze gaan eten bidt 
Mandie's vader. In een gesprek met grootmoeder wordt gewezen op 
het vieren van Kerst zonder boom en zonder cadeautjes. „Wat is 
Kerstfeest, waar denken we dan aan?" „Een Kind geboren, de 
Zoon van God geboren.... waarom?" 

Opmerkingen: Blz. 24; Brenda zit rechtop... heel stil ligt (!) ze alles 
te bekijken. Blz. 26; Zijn er tegen alle(!) ziekten kruiden? Een klein 
foutje op blz. 33 Benda i.p.v. Brenda. 

Conclusie: Mooi boek. Spannend als ze de tocht door de sneeuw 
maakt. Fijn dat Mandie toch een plaatsje krijgt in de groep. Een 
les! Het is goed om op deze wijze de bedoeling van het Kerstfeest te 
onderstrepen. 

W. A. J. Jansen  

' Een verrassing voor Tom en Tineke, door A. Korpershoek-van 
Wendel de Joode, uitgever Den Hertog b.v., Houten, aantal blz. 
69. Illustraties: Jaap Kramer. Leeftijd vanaf 6 jaar. Prijs: f 6,25. 

Inhoud: Tom en Tineke zitten op school. Ze beleven van alles. Ze 
„helpen" hun vader met schilderen, ze spelen op zolder en ze ne-
men op dierendag een duif mee naar school. 
Een droom over een grote vogel maakt Tineke bang. „Maar dro-
men zijn bedrog", zegt haar vader. 
Tom maakt op zolder gebruik van de kinderwagen. Hij is dan een 
stoute baby. Als er deftig bezoek komt, halen Tom en Tineke weer 
wat uit. 
De sneeuw is een verrassing, maar de baby die geboren wordt is wel 
dé verrassing. 

Opmerking: een klein foutje op blz. 17 ontdekt. I.p.v. dat staat er 
da. 

Conclusie: Een gezellig boek. De kinderen Tom en Tineke beleven 
veel. Het zal onze kinderen niet vreemd voor komen. Leuke il-
lustraties. Van harte aanbevolen. 

W. A. J. Jansen 

ONZE KADERCURSUSSEN 
ALGEMENE RICHTLIJNEN voor het houden van een cursus: 
a. Voor het organiseren van een cursus is een aantal van 15 à 20 personen aan te bevelen. Deze 

worden door een contactpersoon bij elkaar gezocht. 
b. Daarna neemt de contactpersoon contact op met de secretaris (08388 - 2893). Deze zoekt een 

cursusleider(-ster) en geeft zijn/haar adres en telefoonnummer aan de contactpersoon door. 
c. De contactpersoon gaat in overleg met de cursusleider(-ster) de data en de plaats van samen-

komst vaststellen. 
d. Zodra de zaal gereserveerd is, geeft de contactpersoon de data en plaats van samenkomst 

door aan de secretaris. 
e. De cursusleider(-ster) zorgt ervoor, dat de benodigde mappen tijdig aanwezig zijn. 
f. Elke basiscursus omvat minimaal 4 lesavonden; de vervolgcursussen 2 avonden. 
g. De cursusmap kost f 15,—; de aanvulling f 5,—. 

De volgende cursussen worden gegeven: 
BASISCURSUS: 
Flakkee: 	Contactpersoon: Dhr. E. Meijer, tel. 01873-1549. 

B • 
	-s- wordt gegeven in oktober 1991. 

Cursusleider: Dhr. W. A. J. Jansen. 

VERVOLGCURSUS: 
Flakkee: 	Contactpersoon: Dhr. E. Meijer, tel. 01873-1549. 

De cursus wordt gegeven in oktober 1991. 
Cursusleider: Dhr. J. D. van Leeuwen 

IN VOORBEREIDING: 
Lekkerkerk: 
Basiscursus: 	Contactpersoon: Mevr. M. Eikelboom, tel. 01805-2064. 

De cursus wordt gegeven in januari 1992 in „Het Venster" 
te Lekkerkerk. 

Giessendam-Hardinxveld: 
Basiscursus: 	Contactpersoon: Mevr. A.  J. Koppelaar, tel. 01846-17185. 	  

De cursus wordt gegeven in het Hervormd Centrum te Gies- 
sendam. 

Onstwedde: 	Contactpersoon: Dhr. M. Sterenborg, tel. 05991-1780. 
Cursusleider: Dhr. W. A. J. Jansen. 
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Maar als je zonden vergeven zijn, dát is het allerheer-
lijkste. Dan kun je ook wel weer ziek worden en dan 
moet je ook eens sterven, oud of jong, maar dan kom 
je bij de Heere in de hemel. En niet op die vreselijke 
plaats, waar alle mensen komen, die de Heere niet 
liefgehad hebben. 
Als je zonden vergeven zijn, als de Heere Jezus in je 
hart woont, dán ben je heel gelukkig, zèlfs al zou je 
niet kunnen lopen of als je blind zou zijn. 
Want: onthoud het maar goed en bid er veel om: de 
vergeving van zonden is voor ieder mens nodig en dat 
is het állerbelangrijkste. 

Verwerking: 
1. Een nagesprekje over gehandicapte mensen. Wat 

kun je voor deze mensen doen? 
(Bezoeken, boodschappen, wandelen met hen, 
voorlezen etc.). Maar waar zou je hen het meest 
mee helpen? (Voor hen bidden en als ze de Bijbel 
niet kennen, daarover spreken. Dat kun je óók als 
je jong bent!) 
Bidden is: de mensen bij Jezus brengen. Dat deden 
de vier vrienden ook met hun verlamde vriend. 

2. In „Bijbelse liedjes voor peuters en kleuters" staat 
op blz. 25 een eenvoudig versje over „De genezing 
van de verlamde". 

Br. 	 C.J.Q.v.N. 

Boekennieuws 

Okko en Hermen, door Alice Rietema-Hofman, uitg. Kok 
Voorhoeve-Kampen, 111 blz., goed geïllustr., jongens 6-8 jaar, 
gebonden. 

Inhoud: Marnix, Okko en Hermen wonen met hun ouders op een 
boerderij. De grootste belhamels zijn Okko en Hermen. Maar de 
kleine Marnix begint ook al mee te doen. De ene dag zitten ze hele-
maal onder de modder en de volgende dag gooien ze water in vaders 
laarzen. Okko wordt ook nog opgenomen in het ziekenhuis voor 
het knippen van neusamandelen. Ze beleven allerlei malle gebeurte-
nissen met de poes en een muis en de goudvissen. Zelfs de kleine 
Marnix stopt het kerkgeld in zijn spaarvarkentje. 

Conclusie: Een leuk boek voor kinderen van de genoemde groep. 
Het is geen verhaal op zich, maar een verzameling losse verhalen. 
Daarom kan het ook als voorleesboek goede diensten bewijzen. 
Godsdienstig is het vrij vlak en neutraal. 

Eindoordeel: matig aanbevolen 	 C. L. Maaskant 

Flink zijn, Elsje, door Aritha Vermeulen-Kalle, uitg. Den Hertog 
B.V. Houten, 85 blz., jongens en meisjes 10 jaar e.o., gebonden, 
prijs f 10,50. 

Inhoud: Johan, een jongetje van 6 jaar heeft de „gevreesde 
ziekte". De eerste verschijnselen komen openbaar als hij met zijn 
zusje uit school komt. Hij klaagt over moeheid. Op advies van de 
dokter wordt hij in het ziekenhuis opgenomen en behandeld. Na 
een lange lijdensweg met veel pijn komt het ogenblik van sterven. 
Het zijn aangrijpende gebeurtenissen voor zijn vader, moeder en 
zijn zusje Elsje. Toch blijven ze niet achter zonder hoop voor dit 
kind. 

Conclusie: Het is voor kinderen van de genoemde leeftijd een aan-
grijpend boekje. De godsdienstige taal, die gebezigd wordt past niet 
bij de leeftijd van deze kinderen. Het boekje doet wat „ouwelijk" 
aan. 

M.i. past ook de titel niet bij het boekje. De hoofdpersoon is niet 
Elsje, maar de zieke Johan. 

Eindoordeel: matig aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 

Gijs en Geeske maken plannen, door A. van Velzen-Wijnen, uitg. 
Den Hertog B.V. Houten, 59 blz., le druk, goed geïllustr., jongens 
en meisjes 4-6 jaar, gebonden, prijs f 8,95. 

Inhoud: De avonturen van Gijs en Geeske worden niet in een door-
lopend verhaal beschreven. Het zijn 27 kleine hoofdstukjes, die 
heel geschikt zijn om voor te lezen. Het zijn min of meer op zichzelf 
staande verhaaltjes. Allerlei onderwerpen komen aan de orde, zoals 
het vogeltje, de plantenbak, de leesbril, het lammetje, enz. enz. 

Conclusie: Een leuk en gezellig voorleesboekje. De toon is goed af-
gestemd op de leeftijd van het kind. Pedagogisch en didaktisch 
juist: korte en eenvoudige zinnen. Moeilijke woorden zijn verme-
den. De kinderen zullen het met genoegen lezen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 

De stroper, door G. W. van Braak-van Vliet, uitg. Den Hertog 
B.V. Houten, 61 blz., le druk, goed geïllustr., jongens 9 jaar e.o., 
gebonden, prijs f 11,50. 

Inhoud: Henk krijgt een brief van zijn vriend Roel. Die nodigt hem 
uit een week te komen logeren. Ze willen samen een stroper probe-
ren te vangen in de duinen. Ze gaan samen op de fiets op verken-
ning uit. Daar ontmoeten ze meneer Houtman, de boswachter. Sa-
men met hem trekken ze er op uit om de stroper te vangen. De jon-
gens ontdekken de stroper het eerst. Met hulp van Houtman wordt 
hij ingerekend. Tenslotte worden ze uitgenodigd bij de boswachter 
thuis. Daar krijgen ze een prachtig kado... een verrekijker voor hun 
aandeel in het speurderswerk. 

Conclusie: Een prachtig en spannend jongensboek. Ze zullen het in 
een adem uit lezen. Taal en stijl laten niets te wensen over. 
Een goed boek. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 

Tineke gaat verhuizen, door Aartje Boon, uitg. Den Hertog B.V. 
Houten, 71 blz., le druk, goed geïllustr., jongens en meisjes 4-6 
jaar, gebonden, prijs f 10,50. 

Inhoud: In de winter beleven Tineke en Rietje, twee gezworen 
vriendinnen, allerlei avonturen. Als het daarna nog gaat sneeuwen, 
is het helemaal feest. Ze maken een sneeuwpop en doen hem de jas 
van Tinekes moeder aan. Een projekt over de zending bezorgt hen 
heel wat werk, maar ze doen het met plezier. Er komt ook nog een 
jongetje uit Kenya in hun klas. Onder leiding van de juf wordt hij 
helemaal in de groep opgenomen. Als Tineke van moeder hoort, 
dat ze binnenkort gaan verhuizen, vindt Tineke dat helemaal niet 
leuk. Maar de verhuizing vindt ze toch wel gezellig. Maar de groot-
ste verrassing komt, als moeder vertelt, dat er binnenkort een 
broertje of zusje bij komt. 

Conclusie: Een leuk meisjesboek, waar ze veel plezier aan beleven 
zullen. De compositie van het verhaal is goed. Het werkt lang-
zaamaan naar een climax. Taal en stijl zijn goed aangepast aan de 
leeftijd van het kind. Pedagogisch en godsdienstig volkomen aan te 
bevelen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 

De eend op de stoep, door Marian Schalk-Meijering, uitg. Den 
Hertog B.V. Houten, 61 blz., le druk, leuk geïllustr., jongens en 
meisjes 4-6 jaar, gebonden, prijs f 8,75. 

Inhoud: Marlieke, Bram en Joost wonen in een oude boerderij. Op 
weg naar school zien ze dat een paar wilde jongens de eenden op het 
ijs ruw opjagen. Een van de eenden vinden ze voor de deur van de 
boerderij. Zijn poot is geraakt door de jongens. De eend wordt in 
het gezin opgenomen en wordt verzorgd tot hij weer goed lopen 
kan. Ze noemen de eend Stoepie. Maar hij kan natuurlijk niet op de 
boerderij blijven; hij moet weer naar de vijver als de vorst voorbij 
is. Als een pleister op de wond maakt moeder een houten eend, 
verft hem mooi wit en doet hem een mooie strik om. Dan zijn alle 
kinderen weer blij. 
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Conclusie: Een leuk boekje voor onze kleinen. De toon van het 
boekje is goed aangepast aan de leeftijd van het kind. De schrijfster 
probeert bij het kind liefde aan te brengen bij al wat leeft. 
Ook leuk om voor te lezen. ONZE  HERVORMDE  

ZONDAGSSCHOOL 
Orgaan van de Ned. Herv. 

Zondagsscholenbond 
op Gereformeerde Grondslag. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 

Keije de Kelt, door Jan Monsuur, uitg. De Groot/Goudriaan te 
Kampen, 183 blz., le druk, niet geïllustr., jongens 10-14 jaar, ge-
plastificeerd, prijs f 19,95. 

Inhoud: Dit verhaal speelt zich af in de tijd van de zendeling Willi-
brord. Het is een legende. In deze legende worden de belevenissen 
van een Keltische jongen uit deze periode verhaald. Keije moet 
vluchten voor een machtige stam. Op zijn omzwervingen komt hij 
in contact met de angelsaksische zendeling Willibrord. Die eerste 
ontmoeting loopt echter op een teleurstelling uit. Maar toch... door 
het werk van Willibrord komen ze steeds nader tot elkaar, zo zelfs, 
dat Keije tot bekering komt. 

Conclusie: Voor de genoemde leeftijdsgroep is het nog een tamelijk 
moeilijk boek, voornamelijk door de taal en de stijl. Daarnaast 
speelt de rijkdom aan informatie ook een grote rol. Achterin het 
	boek -vinden-we uitgebreide informatie over Willibrord, de Kelten, 
de Friezen en de Franken. 

Eindoordeel: aanbevolen. 	 C. L. Maaskant 

Bart en Bobbie en het broertje, door J. C. Jongerden-de Jonge; 
Uitg. Den Hertog; aantal blz. 68; 69 (!); zwart-wit tekeningen; 
jongens- en meisjesboek; leeftijd 6-8 jaar; prijs .ƒ 10,50. 

Onder redaktie van het Hoofdbestuur: 

Ds. M. B. van den Akker, Grotestraat 17, 
4264 RH Veen, voorzitter; 
Ds. N. P. J. Kleiberg, Veenendaal; 
Ds. C. J. W. Verboom, Ooltgensplaat; 
C. L. Maaskant, Lunteren, secretaris; 
C. de Pater, Gouda; 
J. D. van Leeuwen, Woerden; 
J. ten Berge, IJsselmuiden; 
W. Markus, Krimpen a/d IJssel;  
W. A. J. Jansen; Genemuiden; 
A. Doeland, Lexmond; 
Mevr. M. L. Breugem-Kardol; Lunteren; 
Mevr. M. C. Romein-Vroegindeweij, Ede; 
Ds. W. Vroegindeweij, De Steenkamp 10, 
3781 VP Voorthuizen, ere-voorzitter. 

	Inhoud: Bart en Bobbie 	zijn twee jongetjes uit een gezin, w 

Abonnementsprijs per jaar: 

Leiders, aangesloten verenigingen f 26,— en 
kerkeraden f 27,—. 

Administratie: 

Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, 
3862 DB Nijkerk (GLD), tel. 03494-56699. 
Giro: 92889; Rabobank: 3778.06.277. 

nog een broertje geboren wordt. Ze doen en beleven van alles. Ik 
doe een greep: Bobbie doet een keer het kippenhok open, Bart leert 
fietsen, bij het bosbessen plukken wordt hun vriendje Bas door een 
wesp gestoken, Bart en Bobbie gaan in het ziekenhuis naar hun 
nieuwe broertje kijken, dan wordt het broertje gedoopt, als het 
waait krijgt Bobbie een tak op zijn hoofd, totaal vijftien verhalen. 

Beoordeling: Achterop staat dat Bart bijna vier is, maar in het boek 
zelf wordt pas in hoofdstuk 11 verteld dat Bart intussen vier jaar ge-
worden is, terwijl pas geleidelijk duidelijk wordt dat Bobbie jonger 
is (2 of 3 jaar?). De korte inhoud achterop suggereert ook dat het 
boekje een doorlopend verhaal geeft. Dat is echter niet het geval, al 
sluiten enkele verhalen wel op elkaar aan, bijv. geboorte en doop 
van het nieuwe broertje. Het doet wat vreemd aan dat de baby geen 
naam krijgt in het boek, terwijl de schrijfster juist in het verhaal 
over de doop de predikant de doopformule met de naam had kun-
nen laten uitspreken, dan was Bobbie weer een en al aandacht ge-
weest (blz. 49). Het godsdienstig element is wat beperkt. Het blijkt 
\ ooral bij de geboorte  en doop van 	het broertje. Zonder_op-alle—veel-m 

Eindredacteur: 
C. L. Maaskant, Aart Roelofsenlaan 33, 
6741 DA Lunteren, telefoon 08388 - 2893 
Alle stukken, bestemd voor dit blad, 
toezenden aan de eindredacteur! 

slakken zout te leggen, zou ik toch „We doen veel verkeerd. Daar-
om is ons hart zo donker", liever omkeren tot „Ons hart is zo don-
ker (is „donker" trouwens duidelijker dan „zondig"; kan dit 
woord ook niet verwarrend zijn?) en daarom doen we veel ver-
keerd." (blz. 48). Alleen een truitje optillen om een wesp te laten 
wegvliegen nadat het beest gestoken heeft, lijkt me een onvoldoen-
de wondbehandeling (blz. 29). Wat me opviel, was dat de juffrouw 
van Bart eerst uit de Bijbel vertelt en dan bidt (blz. 51). De titel vind 
ik niet mooi. „Bart en Bobbie krijgen een broertje" lijkt me aardi- 
ger, hoewel 	geen van beide titels de inhoud 	dekt, omdat 	het broertje 
maar in twee van de vijftien verhalen een rol speelt. Na deze detail-
kritiek wil ik nog graag opmerken dat het boek goed aansluit bij de 
dagelijkse leefwereld van het kind, mede door de vele illustraties. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
d.P. 

Bartje en Martje, door Sj. van Duinen; Uitg. Den Hertog; aantal 
blz. 104; 20 zwart-wit tekeningen; jongens- en meisjesboek; leeftijd 
7-9 jaar; prijs! 11,50. 

Inhoud: Bartje is verhuisd en wordt het vriendje van zijn buurmeis-
je Martje. De vader van Martje heeft een tuincentrum. Samen bele-
ven ze van alles en nog wat en halen (letterlijk en figuurlijk) allerlei 
kattekwaad uit: ze stoppen een poes voor straf in een leeg konijne-
hok, ze praten met een boer over zijn schapen en over de Goede 
Herder, een meneer bestelt honderd zuurkoolplantjes bij ze..., ze 

laten een mevrouw schrikken die erg bang is voor muizen, en nog 
eer, twintig verhalen lang. 

Beoordeling: De verhalen van het boekje, die eerder in Terdege ge-
publiceerd werden, staan min of meer op zichzelf. Het zijn leuke, 
soms humoristische verhalen, terwijl een enkele een ernstige onder-
toon heeft. Ze zijn bepaald heel levensecht beschreven. Wie het hele 
boek leest, kan niet anders dan concluderen dat de schrijfster een 
duidelijke boodschap heeft, die vooral verwoord is in de hoofd-
stukken 7, 14 en 20. Misschien dat iemand in neig een paar verhalen 
iets van deze boodschap had willen aantreffen. Het is echter be- 
paald niet makkelijk 	om in een verhaal met een grappig voorval of 
een ondeugende streek een boodschap te verwerken, al is het wel zo 
dat beleefdheid, eerlijkheid e.d. in zulke verhalen toch ook alles 
met een christelijke levensstijl te maken hebben. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
d.P. 

Han en Hanneke worden groter, door Geesje Vogelaar-van Mou-
rik; Uitg. Den Hertog; aantal blz. 99; 10 zwart-wit tekeningen; 
jongens- en meisjesboek; leeftijd 6-8 jaar; prijs f 11,25. 

Inhoud: Han en Hanneke zijn twee dikke vrienden, die allerlei 
avonturen meemaken. Ze zitten allebei in groep twee. Op de ver-
jaardag van de vader van Han krijgen ze allebei rollerskates, ze ma-
ken een jaarwisseling mee, op de dag na nieuwjaar steken ze stie-
kem een kaars aan en brandt er een gat in Hannekes trui, ze gaan 
samen bij jonge hondjes kijken, ze worden een keer misselijk van 
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het drop snoepen, ze spelen meester en juffrouw, enz., achttien be-
levenissen. 

Beoordeling: Hoewel er in het boek een tijdsvolgorde is aange-
e •• •• • - • e e fdstuktitels (kerst, oudjaar, ni 

lente), staan de diverse verhalen tamelijk los van elkaar. In of na 
het hoofdstuk kerst miste ik eigenlijk een kerstfeestviering van 
school of zondagsschool. Wat de godsdienstige strekking betreft, 
deze wordt er terecht niet in elk verhaal bijgesleept. Op een vrij na-
tuurlijke manier komt dit punt aan de orde bij het vieren van een 
verjaardag, een ziekte, kerst, oud- en nieuwjaar. De schrijfster is 
dan, gezien de leeftijd van de doelgroep, terecht beknopt, maar ver-
woordt de boodschap soms misschien wel iets te clichématig. Twee 
keer wordt een kerkdienst genoemd, waar wel een ouderling, maar 
geen predikant optreedt: betreft het de voorlezer of een vakante ge-
meente? Niet voor ieder kind is dit voldoende duidelijk. Ruzies be-
perken zich tot een welles-nietes-debat, hoewel zoiets in de praktijk 
wel wat uit de hand kan lopen. Dat neemt niet weg dat de verhalen 
zo uit het leven gegrepen zijn. 

Eindoordeel: aanbevolen. 
d.P. 

Een paard in huis!, door M. C. Logmans-Weltevrede; uitg. Den 
Hertog; aantal blz. 75; 9 zwart-wit tekeningen; meer jongens- dan 
meisjesboek; leeftijd 9-12 jaar; prijs J.  9,50. 

Inhoud: Na de dood van zijn zoon Johan en van zijn vrouw kort 
daarna, heeft Manus Mans zijn boerderijtje verkocht en is hij ver-
huisd. Van Johans paardje Corrie kon hij echter geen afstand doen. 
Het is meegegaan en de gang van Mans' huis dient als stal. 
Wim en Leon zijn goede maatjes met het dier. De nieuwe buur-
vrouw van Mans weet echter gedaan te krijgen dat het paard weg 
moet. Gelukkig vindt het dier onderdak in Mans' vroegere boerde-
rij. Het hele dorp laat de nieuwe buren nu links liggen en ook zoon 
Fred, een klasgenoot van Leon en Wim, wordt door de andere kin-
deren met de nek aangekeken. Gelukkig verandert dat als Fred ziek 
wordt en de meester het verhaal van de barmhartige Samaritaan 
vertelt en op hun situatie toepast. Als er op de boerderij brandt uit-
breekt, maken Leon en Wim de dieren los, ook Corrie, maar Fred 
heeft door dat hij de brandweer moet inschakelen, zodat de schade 
uiteindelijk meevalt. 

Beoordeling: Het boek biedt een goed verhaal op basis van een niet 
alledaags gegeven, al vraag ik me af of een paard in een schuurtje 
achter een huis niet wat realistischer zou zijn dan een paard in de 
gang van een huis. Het boek heeft een goede, christelijke strekking, 
al vind ik wel dat de schrijver soms de Bijbelse boodschap meer in 
de taal van het kind zou kunnen weergeven, bijv. de uitdrukking 
„God is vrijmachtig" (blz. 34, 35). Verder vraag ik me af, of ieder 
kind weet wat een „bouwboer" is (blz. 27). Op blz. 42 staat: „Ze 
stekkert achter Leon naar hinnen2E 	•'- 	- ..eld wor- 
den als „stevent", maar in elk geval stond „stekkeren" niet in mijn 
„Van Dale". Op blz. 51 stond drie keer „wat", waar officieel nog
altijd „dat" hoort te staan. Dit zijn uiteraard slechts kleinigheden, 
die mijn waardering voor het boek niet verminderen. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
d.P.  

Beoordeling: Een joodse onderduiker herbergen, een piloot ver-
stoppen, op je hoede zijn voor een NSB-er die ze probeert te vin-
den, het zijn thema's die in oorlogsboeken in allerlei variaties voor-
komen. Toch is de schrijver erin geslaagd een eigen, acceptabel ver- 

, dat de kinderen zeker zal boeien. 	De-geestelijke 
ommekeer en het sterven in vrede van de NSB-er is voldoende ge-
loofwaardig beschreven. De godsdienstige strekking is mede daar-
door duidelijk door het verhaal heengeweven. Hier en daar vind ik 
de manier van vertellen wat te vlak, wat te gemakkelijk. Op blz. 43 
deelt de schrijver bijv. mee dat een Duitse officier de gezichten van 
de bewoners van de boerderij in de gaten houdt, om te zien of ze na 
een mislukte zoekactie geen tekenen van opluchting vertoonden. 
Hij zegt dan; „(...) gelukkig beseften ze best wel dat ze heel gewoon 
moesten kijken." Alsof dat in zo'n situatie met een logische redene-
ring te realiseren is. De psychologische tekening ervan kan wel wat 
subtieler. Het aantal pagina's voor dit type boek vond ik wat aan de 
lage kant. Dat neemt niet weg dat ik veel waardering voor de in-
houd heb. 

Eindoordeel: warm aanbevolen. 
d.P. 

De hut van oom Tom, door Harriet Beecher Stowe; bewerkt door 
L. Vogel; Uitg. Den Hertog; aantal blz. 99; 11 zwart-wit tekenin-
gen; jongens- en meisjesboek; leeftijd 10-12 jaar; prijs f 11,50. 

Inhoud: In 1851 verscheen Uncle Tom's cabin van Harriet Beecher 
Stowe als feuilleton in een nieuwsblad. In 1852 werd het als boek 
uitgegeven en beleefde in het,  eerste jaar honderd twintig drukken. 
Het werd in zo'n twintig talen vertaald, waaronder het Nederlands. 
Het boek wilde een fel protest zijn tegen de slavernij, die in 1863 
door president Lincoln (en definitief in 1865) werd afgeschaft. 
De hoofdpersoon van het boek is de sympathieke oom Tom, die 
door zijn (goede) eigenaar Shelby wegens schulden aan een slaven-
handelaar verkocht wordt, samen met de slavin Eliza en haar kind. 
Eliza weet echter te ontvluchten en komt tenslotte in Canada, na 
eerder met haar man herenigd te zijn, die bij zijn wrede eigenaar 
was weggelopen. Tom blijft echter op zijn post. Als hij door Shelby 
verkocht is, verwisselt hij nog een paar keer van eigenaar. De 
laatste is de „beestmens" Legree, die hem een aantal keren zo mis-
handelt en laat mishandelen dat hij tenslotte sterft. George Shelby, 
de zoon van Toms eerste eigenaar, komt net te laat om de belofte 
van zijn moeder in te lossen dat Tom zo gauw mogelijk vrijgekocht 
zou worden. 

Beoordeling: De inhoud van het boek is in deze uitgave opnieuw 
verkort naverteld door L. Vogel. Ik heb dit boek vergeleken met de 
eveneens voor kinderen bewerkte uitgave in de serie Oud Goud (21e 
uitgave 1977). Het verhaal wordt door Vogel meestal iets levendiger 
verteld. Toch is een enkele zin nog wel eens aan de moeilijke kant. 
Ik noem één voorbeeld. Als Tom bemoedigd is door een gedeelte uit 
de Bijbel, schrijft Vogel: 	„De - 	.akte plaats voor 
nieuwe moed en kracht". Mijn suggestie: „Wanhopig was hij ge-
weest. Maar nu hij deze heerlijke woorden uit de Bijbel leest, krijgt 
hij weer moed." Na ook nog de uitgave van Lekturama (1974) er-
naast gelegd te hebben, vroeg ik me af of de duidelijke aanwezige 
godsdienstige dimensie niet teveel naar „ons" toe is naverteld. Het 
kan echter in de andere uitgaven ook een beetje „wegverteld" zijn. 
Ik kon voor een definitief oordeel namelijk niet beschikken over het 
Engelse origineel. 

   

elegen, door L. Vogel; Uitg. Den-Hei tog, 	 Eindoordeel. warm aanbevolen. 
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aantal blz. 62; 8 zwart-wit tekeningen; meer jongens- dan meisjes-
boek; leeftijd 10-12 jaar; prijs J.  8,75. 

Inhoud: Toen de Duitsers het schoolgebouw vorderden, ging Wim 
op de boerderij van zijn vriend Bert logeren. Boer Zandstra neemt 
de joodse jongen Benjamin op. De NSB-er Lans, met de bijnaam 
„de Neus", heeft er lucht van gekregen, maar zijn onderzoek op de 
boerderij levert niets op. Al gauw krijgt Benjamin gezelschap van 
	de Engelse piloot John. Als ook hij niet ontdekt wordt, krijgt  Lans 
in de gaten dat men op de boerderij op een of andere manier ieder 
bezoek opmerkt. Daarom probeert hij in de (honger)winter via het 
ijs ongemerkt de boerderij aan de achterkant te naderen. Hij zakt 
echter door het ijs en wordt op het nippertje door de boer en zijn 
knecht Jaap gered, al is de laatste het er eigenlijk niet mee eens. 
Lans wordt echter niet meer beter. Maar een liefdevolle verpleging 
door de boerin leidt tot een grote ommekeer in zijn leven, zodat hij 
tenslotte met vrede in zijn hart sterft. 

d.P. 

ORGANISATIE NIEUWS 
Najaarsbijeenkomst streek Ede 

Wij hopen op D.V. woensdag 4 december onze na- 
jaarsbijeenkomst te houden. De avond begint om 8.00 
uur en wordt ditmaal gehouden_ 	in ge- 
bouw „De Brug", Schoolstraat 1. Ds. J. Post hoopt 
voor ons te spreken over het onderwerp „Is geloven 
aan te leren." Wij hopen dat u weer met velen komt. 
Graag tot ziens en de koffie met cake staat weer klaar. 

Secretaresse, 
mevr. R. v.d. Brink-Jacobsen 


