Boekennieuws
„Smokkel op het IJsselmeer" door Bert Wiersema.
Verschenen in de Chris en Jorieke-serie. Aantal blz.
118. Prijs f 14,95. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld. Tekeningen en omslagillustratie: Jaap Kramer.
Omslagbelettering: Rob Lucas.

Inhoud: Twee mannen in duikerspakken overvallen

een vissersschuit, zetten de kapitein overboord en vertrekken met de schuit. Een chauffeur van een rode
bestelauto wordt neergeslagen en de auto wordt meegenomen. In een loods wordt de vissersschuit onherkenbaar geverfd.
De ontvoering van Ernst Leeftink is goed voorbereid.
Zijn vader moet in ruil voor Ernst zorgen voor twee
raketten.
Ernst weet samen met Herman - een undercover-agent
- uit zijn gevangenis te ontsnappen. Oom Ellard
neemt de twee vluchtelingen aan boord. Nog net op
tijd. Ernsts vader steelt de raketten en overhandigt de
wapens aan de misdadigers. Leeftink achtervolgt de
bandieten, maar raakt hen kwijt als ze in de duikerspakken onder water verdwijnen. Ernst wordt
thuisgebracht en vader Leeftink is blij zijn zoon weer
te zien. Maar... de raketten zijn in verkeerde handen.
Daar moet wat aan gedaan worden.
De achtervolging wordt ingezet. Santorini, de bendeleider vaart met het vissersschip richting IJsselmeer.
Wat er dan allemaal in het halfduister op het dek van
een groot schip is te zien... Plaggenmars, de rechercheur snapt het. Santorini zal proberen Meindert
Liefaard, een gevaarlijke drugshandelaar, uit te schakelen. Plaggenmars waarschuwt Liefaard. Een verrassingsaanval op de vissersboot volgt. Santorini wordt
overmeesterd. Dan volgt de gevangenneming van
Plaggenmars, vader, Chris, Jorieke, oom Ellard en
Leeftink. Oom Ellard springt in het koude water en
weet de politie te waarschuwen. Jorieke en Chris verbergen zich in het ruim van het schip. Zij ontdekken
de drugs. Op een meesterlijke wijze weten ze de anderen te bevrijden. Een politiemacht komt op het
vrachtschip afvaren. Plaggenmars weet Liefaard te
overmeesteren. Dan is het uit met de bende. De politie
komt aan boord en neemt alle misdadigers gevangen.
Er is alle reden om dankbaar te zijn...

Opmerkingen: Er gebeuren zoveel dingen in dit boek.

dat het moeilijk is een korte weergave te geven. De
wisselende tonelen zorgen voor spanning. Veel vragen
worden opgeroepen... later wordt het begrepen.
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Daar onze taal m.n. bij de kinderen zo vervlakt, zou
ik willen pleiten voor een ander woord op blz. 66 ...
dat akelige ding ... i.p.v. rotding.
Het christelijk karakter komt tot uitdrukking op blz.
22 ... de jongen is ontvoerd en vader legt de nood
voor de Heere neer, Hij kan helpen ... en tenslotte op
blz. 118 ... ze hebben alle reden om dankbaar te zijn
... Ze zullen toch wel gedankt hebben?

Beoordeling: Een spannend boek. De kinderen zullen

het einde, de afloop willen weten. Het is fijn dat de
schrijver het „vakjargon" van de misdadigers en bandieten weet te omzeilen en dit boek daardoor voor onze kinderen geschikt maakt. Het boek zal de leesvreugde bij kinderen doen toenemen.
W. A. J. Jansen
G.

brood hebt, dat voor de kinderen bestemd is, dan geef
je dat toch niet aan de hondjes".
Wat bedoelt de Heere Jezus nu?
Noemt Hij nu ook die vrouw een hond?
Net als de mensen van Israël? Ja, maar niet om haar
uit te schelden. Hij wil die vrouw duidelijk maken,
dat Hij gekomen is voor het volk Israël. En dat zijn de
kinderen. Voor hen is het brood. En de heidenen, dat
zijn eigenlijk de hondjes.
En dan geeft die vrouw toch zo'n mooi antwoord.
„Ja Heere", zegt ze. „Maar als de kinderen eten vallen er ook wel eens kruimeltjes en brokjes op de
grond. En die zijn dan toch wel voor de honden".
„0, geef mij toch ook zo'n brokje! Help me, help me
alstublieft".
Dan zegt de Heere Jezus: „Vrouw, groot is uw geloof.
Er zal gebeuren wat u wilt".
Blij en dankbaar gaat de vrouw naar huis. Daar vindt
ze haar dochter, die helemaal beter is. Heerlijk!
Zie je wel dat de Heere Jezus toch hielp? Zie je wel,
dat Hij die vrouw niet steeds liet roepen? Maar Hij
wilde eens kijken of ze wel volhield. Daarom zei Hij:
Ik ben voor Israël gekomen en niet voor de heidenen,
die honden genoemd worden.
En dan is ook de Heere Jezus blij en dankbaar en verwonderd, dat een heidense vrouw zo'n groot geloof
heeft.
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Verwerking:
a. Ps. 81 : 12. „Opent uwe mond".
Dit bekende Psalmversje verwoordt onze vertelling.
Leg dit uit, zodat het versje begrepen wordt.
b. Voor de grotere kinderen:
De Kananese vrouw woonde ten noorden van Israël,
bij Tyrus en Sidon. Weet jij wanneer deze steden en
dit land (het huidige Libanon) nog meer genoemd
worden?
Voorbeelden: 1. Izebel kwam er vandaan. 2. Zarfath
(weduwe). 3. Cederen v.d. Libanon. 4. Grootvader
van Absalom. Nu: Libanon, burgeroorlog. Eventueel
in de Bijbel opzoeken: 5 Matth. 11 : 21.

mrt Berg Hermons.,
• Caesarea-Fi I ippi

Aan het begin van het verhaal zei ik: „Wat zou jij het
liefste willen: een trein, een pop, of een fiets misschien", weet je nog?
Maar weet je wat nu zo fijn zou zijn? Als je nu zou
denken: dat wil ik het liefste net zo geloven als die
vrouw. Ook zo bij de Heere Jezus horen, net als die
vrouw. Want een fiets en een pop zijn wel leuke dingen, maar dat échte geloof, dat blijft. En dat hebben
jij en ik, dat hebben wij allemaal nodig, om zalig te
worden.
Vraag maar veel om ook zo in de Heere Jezus te mogen geloven. En houd dan ook vol hoor! Net als die
vrouw. Niet opgeven! Die vrouw noemde zichzelf een
hondje en geen kind, maar ze hield vol. Zo hoop ik
dat jij ook volhoudt: „Heere geef mij een hartje dat
heel veel van u houdt. Mag ik een schaapje van uw
kudde zijn"?
Volhouden hoor, net als deze vrouw, deze Kananese
vrouw.

C.J.Q.v.N.
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Jezus en Zijn Koninkrijk, door Carine Mackenzie, uit het Engels
vertaald door drs. M. F. Binnendijk, eindredactie door ds. C. den
Boer, uitg. De Groot Goudriaan-Kampen, 40 blz., le druk, geschikt voor jongens en meisjes, leeftijd 5-9 jaar, gebonden, heel
mooi geillustr. , prijs f 19,90.
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Inhoud: Dit boekje behandelt op eenvoudige wijze een aantal gelijkenissen rondom het thema: Het Koninkrijk Gods. Het is onderverdeeld in 3 hoofdstukjes: a. Wat is het Koninkrijk, b. Ingaan in het
Koninkrijk en c. De Koning dienen.
In elk hoofdstukje wordt een aantal gelijkenissen verteld.
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Judea: Romeinse provincie

O Gaiilea en Perea:

Koninkrijk van HerodesAntipas

0
Israël in de tijd van het Nieuwe Testament

Tetrarchie van Filippus

N.T. 45

Conclusie: Het is een prachtig boekje, dat we vooral voor onze jongere kinderen willen aanbevelen. Voor de allerkleinsten kan het
goed als voorleesboekje dienst doen: de ouderen kunnen het zelf lezen. De illustraties zijn subliem. Sommige gelijkenissen hadden wel
wat uitvoeriger verteld kunnen worden. Achter de tekst kunnen we
voor onze zondagsscholen volledig staan.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

C. L. Maaskant
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Boekennieuws
Huiszoeking op de boerderij, door J. Kokmeyer, uitg. Kok Voorhoeve, Kampen, 10e druk, 150 blz., geplastificeerd, geïllustreerd,
geschikt voor jongens van 10-12 jaar. Prijs f 9.54.
Inhoud: Huib van Vliet en zijn vriend Wim beleven samen de spannende oorlogsjaren. Tijdens de mobilisatie van 1939/1940 wordt
Wims broer opgeroepen in militaire dienst. Gelukkig overleeft hij
de oorlogsdagen. Daarna zijn de Duitsers heer en meester. In deze

tijd klopt een Engelse piloot aan hun deur. De meester op school is
duidelijk engelsgezind en wordt later opgepakt en viert Kerstfeest in
de gevangenis. Ook de slag bij Arnhem en de litngerwinter gaan
niet zonder meer aan hen voorbij. Mct,cfe. voedseldropping en de
vrede in 1945 komt de keer ten goede. "Conclusie: Een goed en spannend jongensboek. Godsdienstig is het
verantwoord. Voor uitdeling op het Kerstfeest lijkt het mij minder
geschikt.
Eindoordeel: warm 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 samenkomst 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,—.

Aan alle zondagsschoolbesturen, leidsters en leiders,
Nu de vakanties al weer in zicht komen, wil ik u graag attenderen op onze kadercursussen. Deze
cursussen vormen een prachtige ondersteuning van uw zondagsschoolwerk, in het bijzonder bij
de wekelijkse voorbereiding en vertelling. In de afgelopen jaren hebben velen, die een cursus gevolgd hebben, daar veel profijt van ondervonden.
Wilt u, wanneer u nog geen basiscursus of herhalingscursus gevolgd hebt, op uw zondagsschool
of in uw regio de hoofden bij elkaar steken om met elkaar eens een dergelijke cursus te gaan volgen. U doet er uzelf, uw collega's en de kinderen op uw zondagsschool een grote dienst mee.
Straks op onze jaarvergadering - 27 juni - hoopt u elkaar weer te ontmoeten. Het is dan een
prachtige gelegenheid om daar met elkaar eens over te spreken en zo mogelijk een afspraak te
maken voor het organiseren van een dergelijke cursus. Neemt u gerust contact met mij op, ook
als u het benodigde aantal deelnemers nog niet hebt. Misschien valt er in uw omgeving iets te
combineren.
Mijn telefoonnummer is 08388-2893.
De volgende cursus wordt gegeven:
BASISCURSUS:
Lienden:
Contactpersoon: Mevr. A. Westrenen, Voorstraat 5, Lienden.
Tel. 03443-1458.
De cursus wordt gegeven in september 1992 in het
Verenigingsgebouw naast de kerk.
Cursusleider(ster): Wordt nader bekendgemaakt.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
C. L. Maaskant.
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Boekennieuws
Kerstfeest in een sneeuwhut, door A. Vogelaar-van Amersfoort,
uitgeverij De Banier, Utrecht, aantal blz. 47, le druk, gebonden,
geïllustreerd. Geschikt voor jongens en meisjes van 9-12 jaar. Prijs:
tot 31 december f 6,90; daarna f 8,25.
Inhoud: De geschiedenis speelt zich af in Canada. Als moeder met
Paul en Jessica op bezoek geweest zijn bij opa en oma worden ze
op de terugreis overvallen door een sneeuwstorm. Moeder rijdt
langzaam door, maar toch valt de auto op zijn kant in een sloot.
Moeder raakt bewusteloos en de kinderen gaan door de sneeuwstorm hulp halen.
Ondertussen pikt een vrachtrijder moeder op en brengt haar naar
het ziekenhuis. De kinderen zijn verdwaald en hebben een sneeuwhut gemaakt, waarin ze overnachten. Als ze in de hut kerstliederen
zingen, worden ze gevonden door de agenten en vader.
Conclusie: Een prachtig boekje. Goed van stijl en taal. Goede godsdienstige strekking. Boeiend geschreven. Wie een goed kerstverhaal
zoekt, vindt in dit boekje wat hij/zij zoekt.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

C. L. Maaskant

Jos, Leo en de walkman, door J. F. v.d. Poel, uitgeverij De Banier,
Utrecht, aantal blz. 93, le druk, gebonden, geïllustreerd, geschikt
voor jongens van 10-12 jaar. Prijs 1. 13,50.
Inhoud: Jos' vader is werkloos. Gelukkig vindt hij werk, maar hij
moet wel verhuizen. Jos gaat in de nieuwe woonplaats naar een
Christelijke school en raakt bevriend met Leo.
Als ze gaan schaatsen verdrinkt Jos bijna. Als ze de auto moeten
wassen, gaan ze er stieken mee van door. Leo valt van de trap en
komt in het ziekenhuis terecht. Een volgende keer verongelukt hij
bijna in het verkeer, omdat hij een walkman op zijn hoofd heeft.
Nadat Jos een winkeldiefstal heeft gepleegd, komt alles weer goed.
Het grote wonder is dat Jos' vader en moeder hun knieën buigen
en de Heere God vragen om vergeving.
Conclusie: Een goed Christelijk boek. Goede stijl, goede inhoud.
Jongens zullen het in één ruk uitlezen.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

C. L. Maaskant

Vluchtelingen in de Griend, door Ries van der Zouwen, uitgeverij
G. F. Callenbach, Nijkerk, aantal blz. 74, le druk, gebonden, geïllustreerd, geschikt voor jongens van 10-12 jaar. Prijs: f 9,50.
Inhoud: Roel en Rob twee dikke vrienden spelen dikwijls in de
griend langs de Merwede, tot ze... achtervolgd worden door Gerrit,
de tiran van de hele school. Gerrit kwam kopje onder in een poel
terecht. Toch sloot hij vriendschap met Rob en Roel. De pleegouders van Gerrit boden de jongens een zeilvakantie aan. Met de „Zilvermeeuw" kwamen ze dicht bij de stakende schippers. Met elkaar
weten ze vluchtelingen uit een container te bevrijden. De vluchtelingen komen in huis bij meester Jaling.
Conclusie: Wel een leuk boek. Het verhaal komt wat onnatuurlijk
voor. De stijl is soms wat plat. Godsdienstig heeft het boekje geen
enkele betekenis.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.

C. L. Maaskant

Het geheim van Papendal, door Joke Helène Bruggeman, uitgeverij
G. F. Callenbach, Nijkerk, aantal blz. 83, le druk, gebonden, geïllustreerd, geschikt voor meisjes vanaf 12 jaar. Prijs: f 11,25.

Conclusie: Een boek, dat beslist niet past in onze Z.S. Kinderen
worden binnengeleid in een wereld van sport, stimulerende middelen en politiek. Van enige Christelijke strekking is weinig te ontdekken.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.

Bert en Wim, door Herman van Ravenswaay, uitgeverij De Banier,
Utrecht, aantal blz. 95, le druk, gebonden, geillustreerd, geschikt
voor jongens van 9-11 jaar. Prijs: f 14,50.
Inhoud: Bert en Wim twee zoontjes van de burgemeester, beleven
samen met hun vriend Kees allerlei avonturen. Zo binden ze een
stier aan de fiets van gemeenteraadslid Van Leeuwen, schieten in de
nacht een hondsdolle vos neer en komen tenslotte een valse muntersbende op het spoor. Die werkt in het verborgen op de boerderij
„Guppestein". Ze schakelen de politie in en deze rolt de hele zaak
op. Het blijkt dat ook eerzame burgers in het complot zitten, een
bankbediende, die het valse geld omwisselde en de eerder genoemde
Van Leeuwen, die voor papier zorgde om het valse geld te drukken.
Conclusie: Een leuk en spannend boek. Het taalgebruik is niet erg
fijn besnaard. Woorden als oen, we zijn de klos, ze liggen in een
deuk van het lachen, klieren, dan zullen we je neus even verbouwen, komen regelmatig voor. Geen enkele Christelijke strekking!!
Eindoordeel: Niet aanbevolen.

C. L. Maaskant

Voor ons en onze kinderen, door Matthew Henry, uitgeverij De
Groot-Goudriaan, Kampen, aantal blz. 48, le druk, geplastificeerd, niet geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 6-10
jaar. Prijs: f 11,90.
Inhoud: De schrijver is onder ons bekend als de auteur van de bijbelverklaring. Het is een klein en dun boekje; het bevat 67 vragen
en antwoorden.
In deze vragen worden de hoofdwaarheden van onze Catechismus
op kinderlijke wijze weer gegeven.
Na het woord vooraf volgen 5 hoofdstukjes: 1. Over God en de
Heilige Schrift; 2. Over ellende en verlossing door Christus; 3. Over
de Doop en het Genadeverbond; 4. Wat wij moeten doen voor
God, onszelf en onze naaste; 5. Over de toekomst.
Conclusie: Matthew Henry spreekt in dit boekje kinderen direkt
aan. Ds. C. G. Vreugdenhil schrijft in zijn: Ten geleide: „Het is
voor ons als ouderen ook bevrijdend om allerlei zaken, hier zo kort,
helder en eenvoudig geformuleerd te zien.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

C. L. Maaskant

Smokkelaars in de nacht, door L. Vogel, uitgeverij De Banier,
Utrecht, aantal blz. 84, le druk, gebonden, geïllustreerd, geschikt
voor jongens van 10-12 jaar. Prijs: f 11,75.
Inhoud: Cor Vermaat en Jan Noorduin gaan in de vakantie naar
zee. Ze slapen in het „Nolletje" een verlaten huisje in de duinen.
Overdag zwemmen ze in zee, maar 's avonds en 's nachts gaan ze
in het donker op onderzoek uit. Dan ontdekken ze een man, die
zich geheimzinnig ophoudt in de buurt van hun huisje. Hij behoort
tot een smokkelaarsbende. De jongens weten met hulp van oom
Kees en Wodan, de hond de bende op te rollen. Het is een bende,
die handelt in verdovende middelen.
Conclusie: Een goed boek met een goede strekking. Aan de compositie mankeert wel iets; de eerste helft van het boek is wat langdradig en geeft weinig aktie. Taal en stijl zijn goed.
Eindoordeel: Aanbevolen.

Inhoud: Brenda de Wijd en Nicole Pot mogen op Papendal meedoen aan de wedstrijden voor de Europese jeugdkampioenschappen atletiek. In hun groepje zit ook Carolien Meijer, een stil en
teruggetrokken meisje, dat zich vreemd gedraagt. De meisjes ontdekken, dat ze doping gebruikt. Dat verstoort de onderlinge verhoudingen helemaal.

C. L. Maaskant

C. L. Maaskant

In het land van de Navajo's, door Tineke Dooge-Verra, uitgeverij
Callenbach, Nijkerk, aantal blz. 93, 2e druk, gebonden, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar. Prijs:
f 12,50.
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Inhoud: De tweeling, Eelco en Marjan besteden een deel van hun
vakantie aan het werken onder de Navajo-Indianen. Vader en moeder brengen ze er met de auto heen. Het is een lange reis. Onderweg
bezoeken ze verschillende Indianenstammen. Het worden spannende weken voor de tweeling. Ze leren er niet alleen het maatschappelijk leven van de Indianen kennen, maar maken ook kennis met het
godsdienstig leven van de Navajo-Indianen.
Conclusie: Goed en evenwichtig boek. Het verhaal speelt in een heel
andere wereld. Taal en stijl is goed.
Eindoordeel: Aanbevolen.

C. L. Maaskant

Inhoud: Vier vrienden - Harmen, Gijs, Jan Willem en Jeroen - mogen gaan kamperen. Dit alles is ter gelegenheid van de verjaardag
van Harmen. Harmen, die op een boerderij woont, mag de grote
legertent van zijn broer Geert hiervoor gebruiken. Het worden een
paar onvergetelijke, fijne dagen voor de vier jongens. Jorien, de zus
van Harmen, zorgt voor het eten en drinken en de grote broer Geert
bedenkt allerlei leuke dingen voor hen. Ze gaan zelfs een echte
speurtocht maken. En dan gebeuren er spannende dingen...!
Conclusie: Een boeiend jongensverhaal. De strekking is: heb je vijanden lief. Wij zijn niet beter dan iemand, die steelt. „We zijn geen
dief, omdat we stelen. We stelen, omdat we een dief zijn."
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Een fijne zomer, door Tineke Dooge-Verra, uitgeverij C. G. Callenbach, Nijkerk, aantal blz. 105, 2e druk, gebonden, geïllustreerd,
geschikt voor jongens van 10-12 jaar. Prijs: f 12,50.
Inhoud: Na de strenge Canadese winter gaat Maarten met zijn ouders en zijn vriend Jimmy naar het woeste bergland om daar een
paar weken vakantie door te brengen. Het is een moeilijke reis door
droge rivierbeddingen en tegen steile heuvels op. Ze slapen onderweg in tenten op een kampeerterrein. Op een zware tocht door de
bergen menen ze dat ze het spookdier „Big foot" ontdekken.
Tenslotte komen ze bij Peter, die de brandtoren moet bemannen.
Ze vinden het jammer als vader en moeder hen weer komen halen.
Conclusie: Een aardig boekje, dat een goed idee geeft van het soms
ruwe leven in het Canadese bergland. Taal en stijl zijn goed. Godsdienstig is het aanvaardbaar.
Eindoordeel: Aanbevolen.

C. L. Maaskant

Gerrit, Piet en Anneke in de oorlog, door C. M. de Putter-Dekker,
uitg. De Banier, Utrecht, aantal blz. 67, le druk, geïllustreerd, gebonden, leeftijd: jongens en meisjes vanaf 8-11 jaar, prijs f 13,50.
Inhoud: Gerrit, Piet en Anneke Zwart maken de oorlogsjaren mee.
Gerrit en Piet gaan op eten uit. Soms worden ze bespied door de
N.S.B.-er Krammer, bijgenaamd „Puntje". Vader moet in Duitsland werken. Door het weinige en slechte voedsel wordt Anneke
ziek. Moeder mag met de kinderen op de boerderij van Lagendijk
tijdelijk wonen. De mooiste dag is als vader uit Duitsland komt.
Met elkaar beleven ze de bevrijding.
Conclusie: Een mooi en fijn geschreven boekje. De stijl is goed. De
compositie is goed. Het boekje ademt een Christelijke sfeer.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

C. L. Maaskant

Wim en Karel in oorlogstijd, door L. Vogel, uitg. Den Hertog
B.V., Houten, aantal blz. 101, le druk, geïllustreerd door Jaap
Kramer, gebonden, jongens vanaf 10 jaar, prijs f 7,95 (na
31-12-92: f 12,50).
Inhoud: Het is in de oorlog van 1940-1945, wanneer twee gezinnen
druk mee helpen in het verzet. Zij zijn ook buren van elkaar. Het
zijn de ouders van de twee vrienden Wim en Karel. Deze jongens
zijn allebei 14 jaar en daarom eigenlijk nog te jong om ook mee te
helpen in het verzet.
Toch raken zij er langzamerhand steeds meer bij betrokken. Hun
belevenissen op dit gebied zijn de moeite waard om te lezen. Want
ook deze twee dappere jongens bewijzen bij het gevaarlijke sabotagewerk onschatbare diensten aan de verzetsploeg.
Conclusie: Een spannend oorlogsverhaal, waarin wij weer eens herinnerd worden aan die angstige oorlogsjaren. In dit boek blijkt ook
heel goed de bewarende, trouwe en helpende Hand van God.

E. de Jong-Markus

Jos in de stad, door M. H. Karels-Meeuse, uitg. Den Hertog B.V.,
Houten, aantal blz. 70, geïllustreerd door Jaap Kramer, gebonden,
le druk, jongens en meisjes, 4 jaar (om voor te lezen), 6 jaar (om
zelf te lezen), prijs f 6,50 (na 31-12-92: f 9,25).
Inhoud: Op een dag krijgt Gijs, de vriend van Jos, een brief over
de post. Deze brief is van Marjan, de grote zus van Gijs. Zij is al
getrouwd en woont in een flat in de stad. Marjan vraagt echter iets
heel fijns in haar brief, nl. of de vriendjes samen bij haar willen komen logeren. Dat vinden Gijs en Jos reuze leuk. De logeerpartij
wordt een groot feest. Máár, wat ze precies allemaal beleven, dat
mogen de kinderen zelf (horen) lezen.
Conclusie: Een heel leuk en gezellig geschreven kinderverhaal. Het
sluit goed aan bij de belevings- en ervaringswereld van kinderen.
Bovendien heeft het een goede strekking: heb je naaste lief als jezelf, en de Heere God boven alles. Hij is altijd bij je, waar je ook
bent!
Eindoordeel: warm aanbevolen.

E. de Jong-Markus

Elske, waarheen?, door Sj. van Duinen, uitg. Den Hertog B.V.,
Houten, aantal blz. 106, gebonden, geillustreerd door Jaap Kramer, le druk, meisjes vanaf 12 jaar, prijs f 7,95 (na 31-12-92:
f 11,25).
Inhoud: Elske, een meisje van 12 jaar, groeit op met veel problemen. Haar moeder leeft niet meer. Haar vader is vaak dronken. Op
een wonderlijke manier ontdekt Elske echter haar grootouders van
moeders kant. Dit zijn christelijke mensen. Samen met haar vader
mag ze nu bij hen komen wonen. Het is een hele fijne tijd voor Elske. Helaas verandert alles op een dag, want haar vader heeft een
vriendin gekregen. Met deze vrouw, die ook een kind heeft en eigenaresse is van een cafetaria, gaat hij samenwonen. Voor Elske
:breekt nu opnieuw een moeilijke tijd aan. Zij moet kiezen tussen
haar ongelovige vader en haar christelijke opa en oma. De geschiedenis van Ruth en Orpa uit de Bijbel geeft Elske de richting aan,
voor wie zij moet kiezen.
Conclusie: Een vrij ingewikkeld verhaal, dat van toevalligheden
aan elkaar hangt. Het is ook heel gevoelig en ingrijpend. Wel spannend beschreven. Toch is dit boek m.i. niet geschikt voor kinderen
vanaf 8 jaar, zoals op het boek staat vermeld. Zij worden geconfronteerd met (te) veel en te zware problemen. De keuze van Elske
tussen haar vader en haar grootouders overlaadt de jonge lezertjes
met een onwerkelijk en niet opgelost probleem. Bovendien lijkt het
verhaal zich enerzijds in vroeger dagen af te spelen (draaiorgel), terwijl er anderzijds fragmenten uit onze tijd inzitten (cafetaria, T.V.,
popmuziek).
Eindoordeel: matig aanbevolen.

E. de Jong-Markus

E. de Jong-Markus

Vakantie op Texel, door Nita Veeren, uitg. G. F. Callenbach B.V.,
Nijkerk, jongens en meisjes 8-10 jaar, 53 blz., prijs f 8,90.

Een spannende speurtocht, door Mariam Schalk-Meijering, uitg.
Den Hertog B.V., Houten, aantal blz. 57, geïllustreerd door Jaap
Kramer, gebonden, le druk, jongens vanaf 8 jaar, prijs f 6,50 (na
31-12-92: f 9,25).

Inhoud: Op het mooie eiland Texel brengen Bart en zijn vriendje
Martijn samen met de ouders van Bart, een maand vakantie door.
De jongens maken van alles mee en vinden na een storm zelfs een
zeehondje op het strand, dat naar de zeehondencrèche Eco Mare
gebracht wordt.

Eindoordeel: warm aanbevolen.
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Conclusie: Het boek is leuk en informatief geschreven, hoewel er
m.i. teveel storende zinnen en woorden, zoals „ik verveel me
dood" en „stomvervelend" in voorkomen. Godsdienstige strekking: geen.

Het plekje, dat niemand wist, door W. G. v.d. Hulst, uitg. G. F.
Callenbach B.V., Nijkerk, jongens en meisjes 6-8 jaar, aantal blz.
47, prijs f 6,50.
Serie: „Voor onze kleinen".

M. L. Breugem-Kardol

Inhoud: Tom en Japie hebben een „huis" gemaakt op een geheime
plek. Voor hun „huis" hebben ze twee bordjes opgehangen: Verboden toegang" en „Rovers". Nu durft niemand op hun plekje te komen... Dan gebeuren er spannende dingen... Bello zoekt zijn baasje
op...

Eindoordeel: niet aanbevolen.

Onno en Marleen in problemen, door Piet Meinema, uitg. G. F.
Callenbach B.V., Nijkerk, jongens en meisjes 8-10 jaar, aantal blz.
59, prijs f 7,50.
Inhoud: Op een dag worden Onno en Marleen in school opgesloten.
Ze klimmen door een raam naar buiten, maar... ze vergeten het
dicht te doen. Er gebeuren heel nare dingen. Ze durven er niemand
iets van te vertellen. Dan wordt er bij hen thuis ingebroken, de politie arresteert iemand...
Conclusie: Leuk, aktueel geschreven boek. Spannend tot de laatste
bladzijde. Wel wil ik er op wijzen, dat de kerstboom in huis komt
en de illustraties modern zijn wat betreft de kleding. Godsdienstige
strekking: matig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

M. L. Breugem-Kardol

Conclusie: Een leuk kinderboekje, maar met een matige godsdienstige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.

M. L. Breugem-Kardol.

Kleine Zwerver, door W. G. v.d. Hulst, jongens en meisjes 6-8 jaar,
aantal blz. 47, prijs f 6,50.
Serie: „Voor onze kleinen".
Inhoud: In dit boekje maken we kennis met „Bello", aanvankelijk
een zwerfhondje, dat honger en kou lijdt. Later krijgt Bello een fijn
thuis bij Beppie. Samen met haar beleeft hij allerlei avonturen.
Conclusie: Godsdienstige strekking: goed/redelijk.

Piet en Pita, door Grè Polhuys-van Winden, uitg. G. F. Callenbach
B.V., Nijkerk, jongens en meisjes 6-8 jaar, aantal blz. 27, prijs
f 5,95.
Inhoud: Piet en Pita, een merelpaar, worden goede vrienden van
oma en opa. Als één van de jonge mereltjes dicht in de buurt van
de poes komt, wordt het heel spannend. Gelukkig heeft oma alles
gezien en loopt het nog goed af.
Conclusie: Leuk geschreven boekje met aardige illustraties. Godsdienstige strekking: geen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

M. L. Breugem-Kardol

Eindoordeel: warm aanbevolen.

M. L. Breugem-Kardol.

Het kerstfeest van twee domme kindertjes, door W. G. v.d. Hulst,
uitg. G. F. Callenbach B.V., Nijkerk, jongens en meisjes 6-8 jaar,
aantal blz. 47, prijs f 6,50.
Serie: „Voor onze kleinen".
Inhoud: Twee domme kindertjes, een rijk meisje en een arm jongetje gaan beide op de kerstdag op zoek naar de stal en het kindeke
Jezus. Ze komen elkaar tegen in het grote bos. Samen zoeken ze
verder maar verdwalen... Alles komt toch weer goed en ze vieren
met elkaar kerstfeest op het kasteel, waar het meisje woont.
Conclusie: Een goede, geestelijke strekking.

Maud en Rik en de Post, door Coby Bos, uitg. G. F. Callenbach
B.V., Nijkerk, jongens en meisjes 6-8 jaar, aantal blz. 35, prijs
f 6,95.
Inhoud: Maud en Rik maken kennis met de postbode. Dat wil Rik
later ook worden. Hij gaat alvast oefenen en gooit brieven van thuis
bij andere mensen in de bus. Dat vindt moeder natuurlijk niet goed.
Als hij daarna de postbode mag helpen, gaat er iets mis.
Conclusie: Het boekje is goed te lezen door kinderen vanaf 6 jaar,
omdat hoofdletters zijn vermeden en er korte zinnen worden gebruikt. Het woordgebruik is hier en daar grof, bv.: stom, gek, enz.
Godsdienstige strekking: geen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

M. L. Breugem-Kardol

Eindoordeel: warm aanbevolen.

Voetstapjes in de sneeuw, door W. G. v.d. Hulst, uitg. G. F. Callenbach B.V., Nijkerk, jongens en meisjes 6-8 jaar, aantal blz. 47,
prijs f 6,50.
Serie: „Voor onze kleinen".
Inhoud: Miep mag op Oudejaarsdag oliebollen naar grootva en
grootmoe brengen. Ze mag een eindje meerijden op de bakkerswagen. Maar... het paard van de bakker valt en Miep gaat alleen verder. Ze weet een kortere weg binnendoor. Ze verdwaalt en verstuikt
haar voet. Daar ligt ze nu in de koude sneeuw, in het eenzame veld.
Conclusie: Leuk geschreven boekje met een goede, godsdienstige
strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Rozemarijntje naar school, door W. G. v.d. Hulst, uitg. G. F. Callenbach B.V., Nijkerk, jongens en meisjes vanaf 6 jaar en ouder,
aantal blz. 92, prijs f 8,90.
Inhoud: Dit tweede deel uit de bekende „Rozemarijntje"-serie beschrijft de belevenissen van de speelse Rozemarijntje en haar
vriendje Ries, die voor 't eerst naar school gaan. Samen zetten ze
de klas op stelten en Rozemarijntje helpt de „berebijter". Ze vangt
het varkentje van de brommerige molenaar en laat er de deftige
„onderkoning" op passen. Iedereen houdt van het spontane kind...
Conclusie: Een bizonder sfeervol boekje met een goede, geestelijke
strekking. Wij zouden alleen niet spreken over „lieve Heer".
Eindoordeel: Desondanks, warm aanbevolen.
M. L. Breugem-Kardol

M. L. Breugem-Kardol.

M. L. Breugem-Kardol

Peter en de witte wereld, door C. Grandia, uitg. De Banier, aantal
blz. 47, gebonden, geillustreerd door Ben Horsthuis, jongens, prijs
f 6,90 (na 31-12-1992 f 8,75).
Inhoud: Het sneeuwt als Peter slaapt. Als hij 's morgens door moeder gewekt wordt, en hij naar buiten kijkt, is hij erg blij. Papa heeft
al een slee voor hem gemaakt. Het is leuk voor Peter dat papa door
de vorst niet werken kan. De nieuwe slee doet het goed. Samen met
een vriendje gaan ze een sneeuwpop maken, en zorgen ook voor de
vogeltjes en de eenden.
Conclusie: Een heel goed boekje. Inhoudelijk zeker verantwoord.
Christelijke strekking is juist.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

J. ten Bergen
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Kim en Koos en de school, door Ina van Meeuwen-den Hoed, uitg.
De Banier, aantal blz. 40, gebonden, geïllustreerd door Jaap Kramer, jongens en meisjes 6-8 jaar, prijs f 9,75.
Inhoud: Een verhaal om voor te lezen aan kleuters; een verhaal om
zelf te lezen voor kinderen, die net lezen kunnen. Als Kim 4 jaar is
gaat ze naar school (groep 1). Een hele belevenis op haar verjaardag. Haar vriendje Koos zit in groep 3. Een leuk boekje voor de
kleintjes. Korte zinnetjes.
Conclusie: Een fijn boekje, met goede inhoud.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

J. ten Bergen

De duisternis in, door Anne de Vries, uitg. G. F. Callenbach, aantal
blz. 158, 22e druk, gebonden, tekeningen, jongens 10-14 jaar, prijs
f 9,90.
Inhoud: Jan is met zijn ouders, broer en zusje nog maar net in het
Drentse land gaan wonen, als de oorlog uitbreekt. Vader en moeder
gaan in het Westen de achtergebleven kinderen ophalen. Over de
eerste dagen van de oorlog (mei 1940) gaat dit boek.
Conclusie: Dat de 22e druk voor dit boek uitkomt laat zich verklaren dat het een spannend boek is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

J. ten Bergen

Dagboek van een overval, door Bert Wiersema, uitg. De Vuurbaak,
Barneveld, aantal blz. 111, le druk, duidelijke tekeningen, jongens
en meisjes 10-12 jaar.
Inhoud: Het boek begint met een oorlogsbelevenis van een paar
mannen. Deze mannen spelen verder in het boek direct en indirect
weer een rol. Er zijn schilderijen en goud uit Duitse handen gered.
De schilderijen zijn terug gegeven aan de musea. Het goud niet. Degene die de plek weet waar het verborgen is, is gestorven. Anderen
proberen achter het geheim te komen. Chris en Jorieke spelen daar,
samen met hun vriendjes een actieve rol in. Er komen een aantal
spannende situaties in voor, maar uiteindelijk, als alles juist verkeerd lijkt af te lopen, komt alles toch nog goed.
Conclusie: Een vlot geschreven verhaal, dat de kinderen graag zullen lezen. Leuk om de voorafgaande gebeurtenissen in een apart
hoofdstuk te plaatsen. Zoals zo vaak bij dit soort boeken duurt het
wel erg lang voordat de politie erbij wordt betrokken. Maar de kinderen zullen dit niet als iets negatiefs zien. Het is spannend beschreven en de inhoud is positief. Het christelijk element komt heel
gedoseerd naar voren, niet overdreven. Een goed jeugdboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Inhoud: Panokko is een jungle jongen. Hij helpt de blanke mensen
om twee jongens te zoeken die met een vliegtuig zijn neergestort. Ze
beleven van allerlei avonturen, en gaan op jacht. Panokko is er van
onder de indruk van wat de blanke man vertelt over God en de liefde van Zijn Zoon. Panokko wil meer van hen leren.
Conclusie: Een fijn boek, met ook spanning erin. Positief christelijke strekking.
E. ten Berge-v.d. Berg

Zwaardvissen boven Tarente, door P. S. Kuijper, uitg. Van den
Berg, Kampen, aantal blz. 171, le druk, gebonden, jongens en
meisjes vanaf ± 13 jaar.
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Conclusie: Het is een boek dat getuigt van veel kennis over de gebeurtenissen in W.O. II. Er staan nogal veel moeilijke en „buitenlandse" woorden in, niet echt geschikt voor wat jongere kinderen.
Vooral het laatste deel is erg spannend. Niet geschikt voor de zondagsschooljeugd, maar meer voor wat oudere jeugd (13-16 jaar).
Positief christelijk, het geloof dwingt hem keuzes te maken.
Eindoordeel: Vanwege de leeftijdsbegrenzing, niet aanbevolen.
G. ten Berge

Naar Erets Jisraeel, door M. Kanis, uitg. De Banier, aantal blz.
134, gebonden, geïllustreerd door Jaap Kramer, jongens en meisjes
12-16 jaar, prijs ,f 9,75 (na 31-12-1992 f 16,50).
Inhoud: Nederlandse Joden, die de oorlog overleefd hebben proberen samen met veel anderen van Marseille naar Israël te komen met
een oude schuit „Columbia". Onder hen zijn een broer en een zus,
n.l. Sam en Leak, onopgemerkt zijn ze met behulp van anderen
's nachts aan boord gegaan. Een Franse patrouilleboot ontdekt
hen, en haalt de Columbia in, om het schip te doorzoeken. Maar
met een paar sloffen sigaretten en een fles drank wordt dit voorkomen. Nadat een rabbi een gebedsdienst heeft geleid, komt het schip
behouden aan in Palestina. Het verdere deel van het verhaal gaat
over de strijd van de Joden tegen de Arabieren. Vreselijke gevechten van man tegen man. Op bladzijde 48 staat een beschrijving van
de vergadering van de VN, waar op 29 november 1947 de staat Israël erkend werd, met de geweldige tegenkanting van de Arabieren.
Conclusie: De strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad komt hier
naar voren. Het is een goed geschreven boekje, maar waarin wel
duidelijk naar voren komt het verschil tussen de geloofservaring
van de Israëlieten en de Christenen.
Eindoordeel: aanbevolen.

J. ten Bergen

0RG0 niscrcie nieuws

G. ten Bergen

Panokko en de wildernis, door Anne de Vries, uitg. G. F. Callenbach B.V., Nijkerk, aantal blz. 123, 4e druk, gebonden, geïllustreerd zwart/wit, tekeningen, jongens en meisjes 10-14 jaar,
prijs f 9,70.

Eindoordeel: warm aanbevolen.

Inhoud: Het boek gaat over de Italiaanse oorlogsvlieger Mario Laghetto. Eerst is hij in dienst van de dictator Mussolini. Hij is lid van
de Waldenzer kerk en door een Nederlands meisje begint hij te begrijpen, dat hij nooit kan vechten voor Mussolini. Hij kiest de kant
van de geallieerden en hij moet een heel gevaarlijke opdracht uitvoeren, die hij het beste kan doen, omdat hij de meeste kennis heeft
van de situatie.

VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING
VAN DE STREEK VEENENDAAL E.O.
De vergadering werd gehouden op dinsdag 22 september 1992 te
Andelst. Aanwezig waren 30 personen. Voorzitter v.d. Loosdrecht
opent de vergadering door te laten zingen Ps. 105 : 1 en 7. Na de
schriftlezing uit Numeri 13 : 1-3 en 17-33 ging hij voor in gebed.
Hierna heet hij allen welkom, in het bijzonder ds. N. P. J. Kleiberg
uit Veenendaal die deze avond een onderwerp zal inleiden. De voorzitter sprak in een inleidend woord over de 12 verspieders die uitgezonden werden om het land Kanaan te verspieden. Ze moesten gaan
kijken of het land makkelijk in te nemen was. Tien van de verspieders zeiden we krijgen het land nooit want we hebben daar reuzen
gezien. Maar Jozua en Kaleb gaven een ander getuigenis en zeiden
de Heere is met ons, laat ons vrijmoediglijk optrekken.
De notulen van de voorjaarsvergadering worden gelezen, goedgekeurd en ondertekend. Hierna geeft de voorzitter het woord aan ds.
Kleiberg voor het houden van zijn referaat: „Enige hoofdlijnen bij
de vertellingen". Hij leest met ons eerst het schriftgedeelte 1 Corinthe 2 : 12-15. Kinderen van 4-12 jaar zijn zeer ontvankelijk. Vertellingen moeten we dan ook terdege voorbereiden. Met het te
vertellen gedeelte móeten we 's maandags al beginnen. Het verhaal

Boekennieuws
„De wraak van Néha", door Rien den Haan; Uitg. Den Hertog
B.V.; geil.; 79 blz.; gekartonneerd; prijs f 11,75.
Inhoud: Dit boekje is in korte, duidelijke zinnen geschreven voor
kinderen, die lezen nog moeilijk vinden (serie De Leeslamp). Het is
geschikt voor kinderen vanaf plm. 9 jaar. Het verhaal speelt zich
af in Zeeland, aan de kust bij Domburg, ongeveer 200 na Christus.
De hoofdpersoon is Otto, een jongen die zijn vader helpt op de
boerderij, met geleend geld een mooi mes koopt en daarvoor geld
steelt uit het tempeltje van de godin Nehalennia of Néha. Door Otto's schuld breekt er brand uit in zijn huis. Zijn vader geeft de
schuld aan Silva, Otto's zusje. Hij stuurt haar voorgoed het huis
uit. Zij vindt een tehuis bij Servius, een Christen. Otto vaart met
zijn ouders op een schip naar Engeland, maar ze lijden schipbreuk
en de schipper, Flavus, vindt de dood. Vader en moeder zijn spoorloos, maar Otto wordt op het strand gevonden door de visser Marno, die hem drie jaar verzorgt. Dan vaart Otto terug naar Zeeland,
vindt zijn zus terug en belijdt haar zijn schuld. Silva brengt hem
naar Servius, maar te laat: die is plotseling gestorven. Zij begraven
hem zonder te weten, dat hun ouders op dat moment op terugreis
zijn: zij leven nog. Silva nodigt haar broer uit om met haar de God
van Servius te dienen.

ONZE HERVORMDE
ZONDAGSSCHOOL
Orgaan van de Ned. Herv.
Zondagsscholenbond
op Gereformeerde Grondslag.
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Beoordeling: Een spannend boek, goed geschreven, over een onbekende tijd. Het thema is zonde-inkeer-vergeving en de vraag wie
God is: Néha of de God van hemel en aarde. De godsdienstige
strekking is duidelijk aanwezig, maar niet opgelegd. Wel levert het
verhaal in nog geen 80 pagina's al te veel dramatische gebeurtenissen, zeker voor kinderen: een diefstal, een brandstichting, een tweede, heel grote brand, een schipbreuk, twee sterfgevallen. Om die
reden kan ik dit in veel opzichten aardige boekje toch matig waarderen.
M.C.R.-Vr.

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

„Han en Hanneke in groep 3", door Geesje Vogelaar-van Mourik;
Uitg. Den Hertog B.V. - Houten; geffl.; gekart.; 83 blz.; prijs
f 10,25.

Abonnementsprijs per jaar:
Leiders, aangesloten verenigingen! 27,— en kerkeraden f 28,—.

Inhoud: Het begint met het kippenhok van Hannekes vader, waar
een haan met kippen komen wonen. De kinderen genieten er van.
De serieuze Hanneke is bevriend met haar speelse buurjongen Han
en samen gaan ze voor het eerst naar school.
Het boekje beschrijft allerlei belevenissen van de twee kinderen,
thuis, op school, maar ook daarbuiten, op Koninginnedag en op
een zendingsdag.
Het boekje cirkelt niet om een bepaald thema, maar geeft een variatie van gebeurtenissen.
Beoordeling: Een goed geschreven, ,gezellig" boek voor de kinderen. De schrijfster laat duidelijk doorkomen, dat deze kinderen leven in reformatorische kring en sfeer: ze gaan graag mee naar de
zendingsdag (hoedje op!), leren bidden om een nieuw hartje (wat
dat betekent wordt bekend verondersteld) en leren leven bij de vanouds bekende Psalmen. Veel kinderen in onze kring zullen dit als
vanzelf herkennen, maar niet allemaal. Ik kan het boekje wel aanbevelen.
M.C.R.-Vr.
„Sandra ontdekt een geheim", door L. Buth-Villerius; Uitg. Den
Hertog, Houten; geïll.; gekart.; 136 blz. (vanaf 10 jaar); prijs
f 13,50.
Inhoud: Sandra is ontevreden. Haar ouders schijnen meer van haar
broertje te houden dan van haar en alle aandacht is gericht op de
komende baby. Haar oudere buurmeisje, Marlies, probeert haar te
leren anders te worden. Sandra voelt dat het geloof Marlies' geheim
is. Als thuis de baby geboren is mag ze logeren bij tante Wilma in
Zeeland. Daar leert ze Puk kennen, een meisje in de straat, dat het
heel moeilijk heeft. Haar vader is op zee en haar moeder is ongelukkig, verwaarloost haar huis en gezin en kan het niet meer aan. Het
dorp vol kerkmehsen mijdt deze vrouw. Als ze teveel pillen heeft
geslikt roept Puk om hulp. Haar moeder moet naar het ziekenhuis.

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

Onder leiding van Sandra's opa, een wijze ouderling op leeftijd,
komt er hulp op gang. Puk leert de Bijbel kennen en ook haar moeder komt tot inkeer. Op Sandra maakt dit alles een diepe indruk.
Het verandert haar.
Beoordeling: Een boek met een goede strekking. Opvoedkundig
goed: Sandra leert niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen
te leven. Mensen om haar heen helpen daarbij en laten zich daarbij
leiden door de Heilige Schrift. Ook positief kritisch naar een onvruchtbaar kerkelijk leven, dat niets uitstraalt naar de buitenwereld. De opa is de sterke figuur in de familie. Hij is dan ook
ouderling in de kerk. Wat overdreven en onnodig: „hij draagt altijd
een zwart pak". Als opa aan Puk het geloof gaat verduidelijken,
wil hij wel veel tegelijk uitleggen!
Het boek is met vaart en in goede stijl geschreven. Alles komt wel
èrg goed. Toch; aanbevolen.
M.C.R.-Vr.
„Doe je best, Marion", door Arina de Lange; Uitg. Den Hertog Houten; geïll.; gekart.; 105 blz.; leeftijd: vanaf 12 jaar; prijs
f 13,50.
Inhoud: De familie Bronkhorst telt 2 dochters, Gerdiene en Marion. Gerdiene is meegaand en ijverig op school, Marion is moeilijk, tegendraads en leert slecht. Beide zitten op een reformatorische
scholengemeenschap. Marions vriendin is Astrid Huizinga, lid van
een buitenkerkelijk gezin, dat de kerk en de godsdienst vijandig ge243

zind is. Maar de zoon, John, heeft een spontane belangstelling voor
geloof en kerk. Hij knoopt vriendschapsbanden aan met Gerdiene.
Marion kan dat niet verkroppen en probeert hun relatie te verstoren. Dit lukt niet. John gaat kerkelijk meeleven, maar wordt om die
reden door zijn vader de deur gewezen. De jongen komt plotseling
door een auto-ongeluk om het leven. Gerdiene en Marion vinden elkaar weer.

Beoordeling: De thematiek van dit goed geschreven boekje is de
omgang met een gehandicapte klasgenoot, die anders is en toch niet
zielig gevonden wil worden. Positief godscliendie strekking.

Beoordeling: De schrijfster probeert een goed christelijk boek te
schrijven en de karakters van de beide zusjes aanvaardbaar te tekenen. Haar pen is vlot. De tekening van de beide families is te zwartwit. De uitwijzing uit huis van John door diens vader komt wel wat
ongeloofwaardig over. Trouwens, John lijkt meer belangstelling te
hebben voor de kerk dan verliefd te zijn op Gerdiene. Voor kinderen van de zondagsschoolleeftijd is dit boekje niet geschikt.
M. C . R . -Vr .

„In Holland staat een huis", door M. C. Logmans-Weltevrede,
uitg. Den Hertog B.V. - Houten; geïll., gekart., 69 blz., leeftijd
vanaf plm. 7 jaar. Prijs f 9,50.

„Ik wil niet zielig zijn", door G. W. van Braak-Van Vliet, uitg.
Den Hertog B.V. - Houten; geïll., gekart., 67 blz., serie De
Leeslamp (voor moeilijk lezenden), leeftijd: 9 jaar e.o. Prijs
f 11,75.
Inhoud: Evert van Dam is een nieuwe jongen in de groep op school.
Hij loopt een beetje mank en gebruikt een kruk. Van meet af aan
botert het niet tussen hem en Rien. Samen met andere jongens helpt
hij Ab, een groenteman die ook gehandicapt is. Een van Abs helpers is Rien. Zo ontmoeten de beide jongens elkaar telkens. Ab
helpt hen tenslotte om elkaar als vrienden te accepteren.

Eindoordeel: aanbevolen.

Inhoud: Suzan en Marnix logeren in Zeeland bij oom Kees en tante
Ineke. Zij beleven van alles. Ze zien het standbeeld van De Ruyter,
spelen op het strand, bij de kinderboerderij, en nog veel meer. Bij
een wild indianenspel komt er een pijl in het oog van Lobbus, de
hond. Oom Kees en tante Ineke adopteren een jongetje uit Brazilië.
Als dit kind, Ricardo, aangekomen is vieren ze feest met een blijde
en ontroerde familie. Het kindje wordt gedoopt.
Beoordeling: Hoewel hier en daar wat onwaarschijnlijkheden worden beschreven (een kind van 7 jaar regelt vrij onverwachts een logeervakantie; kinderen moeten van moeder bij de oogoperatie van
de hond toekijken) is dit toch een spannend geschreven boekje met
leuke illustraties. Toch heb ik tegen dit verhaal een bezwaar. Het
is kennelijk geschreven met de bedoeling over te dragen dat blanke
en gekleurde kinderen gelijk zijn. Maar door telkens aan te geven
en zelfs te benadrukken, dat de kleine Ricardo anders is, „bruin",
„zwart", „uit een donker land" (wat is dat?), met „een zwart
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M.C.R.-Vr.

hart" (net als wij overigens) wordt het tegendeel van schrijfsters bedoeling bereikt: wat is zo'n kind toch anders! In hoofdstuk 15
wordt zelfs aan een klein blank kind, dat bang is voor zo'n „modderig kindje" (in werkelijkheid merken kinderen van die leeftijd
een andere huidskleur absoluut niet op) gedemonstreerd dat het
kind niet afgeeft. Dat gaat me te ver. Daarom kan ik dit boekje niet
aanbevelen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.

M.C.R.-Vr.

„BAS", door Maty Romein en Tineke Romein, geillustr., gebonden, 72 pagina's, jongens en meisjes 5-8 jaar, uitg. Boekencentrum
te Zoetermeer. Prijs f 17,50.
Inhoud: De hoofdpersoon in dit boekje is Bas. Hij maakt allerlei
leuke en soms minder leuke dingen mee, zoals: naar school gaan,

ziek zijn, op vakantie gaan, eikels zoeken, zijn verjaardag.
Beoordeling: De verhaaltjes, die allemaal 2 bladzijden lang zijn,
gaan over voorvalletjes die de kinderen zullen herkennen. Levensecht dus. Alle verhaaltjes bestaan uit korte zinnetjes met niet al te
moeilijke woorden. De jonge lezertjes zullen er daarom niet al teveel moeite mee hebben. Ook de duidelijke letter en de mooie bladverdeling helpen daaraan mee. Elk verhaaltje heeft 2 of 3
illustraties, getekend door de dochter van de schrijfster, nl. Tineke
Romein. Zij en de schrijfster, zijn geen onbekenden voor de kinderen die geabonneerd zijn op Kind en Evangelie. Zij werken daar
beide aan mee. Ook BAS is geen onbekende. Gedurende een aantal
jaren hebben zijn belevenissen de achterkant van Kind en Evangelie
gevuld.
Conclusie: warm aanbevolen.

A. Doeland

ONZE KADERCURSUSSEN
ALGEMENE RICHTLIJNEN voor het houden van een cursus:
a. Voor het organiseren van een cursus is een aantal van 15 á 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 samenkomst 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:
Bleskensgraaf:

Lunteren:

Contactpersoon: Dhr. A. Karsdorp, tel. 01849-2586.
De cursus wordt gegeven op 28/10, 11/11, 18/11,
25/11, 2/12, op Kerkstraat 21.
Cursusleider: Dhr. J. D. van Leeuwen.
Contactpersoon: Dhr. G. v. Trierum, tel. 08388-5076.
De cursus wordt gegeven in de Bethelkerk.
Cursusleidster: Mevr. M. C. Romein-Vroegindewey.

VERVOLGCURSUS:
Melissant:
Contactpersoon: E. Meyer.
De cursus wordt gegeven op 10/11, 26/11, 8/12,
14/1-1993.
Cursusleider: Dhr. W. A. J. Jansen.
Gebouw: De Poort.
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1) DE ROOSTERS 1993 zijn weer binnen.
De prijs is ongewijzigd, en blijft dus f 1,50
We willen u vragen om nog zoveel mogelijk dit jaar te bestellen

tp
••
40 >

2) MATERIALEN VOOR HET KERSTFEEST 1992
om uit te delen aan de kinderen.
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a)

Aangezien er ieder jaar weer veel vraag is naar de bouwplaten (eigen uitgaven) zijn
deze ook dit jaar weer te leveren.
o.a. DE WIJZEN UIT HET OOSTEN
DE TIJDBALK
HET KERKJE IN DE SNEEUW
KERSTSTER
DE HERDERS BIJ DE KRIBBE
b) DRAAGTASSEN, plastic zakken met opdruk....
GEZEGEND KERSTFEEST VAN DE ZONDAGSSCHOOL.
c) UITDEELPLATEN, ANSICHTKAARTEN, LABELS enz....enz...

•‘.•

3) Onze WERVINGSFOLDER ...Kom jij
ook naar de zondagsschool?

•4°1

Iets om uit te delen op het Kerstfeest aan die kinderen,
die de zondagsschool nog niet bezoeken!!!
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4) Zoekt... u een mooie uitdeelplaat..

•

om b.v. met een verjaardag te geven, denk eens aan de KOM EN ZIE- uitdeelplaten
formaat A4 te leveren in 8 verschillende afbeeldingen... prachtige serie....

Tot slot: Dank voor de goede en fijne samenwerking
ook weer in het afgelopen jaar,
Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen
voor het nieuwe jaar 1993 toegewenst.
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