Boekbeoordelingen
Slungel, de grijze hond door Corry Blei-Strijbos.
le druk, geschikt voor jongens en meisjes van 9-11, gebonden,
geillustr., 54 blz., prijs f 6,85, Uitg. Callenbach, Nijkerk.
"Inhoud: Rob krijg' een jong, grijs hondje dat de naam Slungel
krijgt. Hij is al gauw goed met het dier bevriend. Slungel moet nog
wel erg veel leren. Hij mag niet in huis plassen en de tuin van de buren moet heel blijven. Als Rob's vader zonder werk raakt, moeten
ze zuiniger aan doen, maar Slungel mag blijven. Op een dag wordt
Slungel gestolen. Gelukkig wordt de dief aangehouden. Ook wordt
Slungel moeder van drie kinderen.
Beoordeling: De schrijfster heeft een erg leuk dierenboek geschreven. Heel gezellig en met de nodige spanning beschrijft ze de gebeurtenissen in het leven van Rob en Slungel. De illustraties van Tiny van Asselt doen het goed.
Ik kan het boek van harte aanbevelen. Toch zou ik aanraden het
niet te gebruiken als Kerstgeschenk. Het is n.l. een volkomen neutraal verhaal zonder enige christelijke strekking. In een schoolbibliotheek hoort het boek echt thuis.
Conclusie: niet aanbevolen voor de zondagsschool.
A.D.
De duiventoren, door C.M. v.d. Berg-Akkerman. le druk, geschikt
voor jongens van 9-11 jaar. Gebonden en gefflustreerd, 56 blz.,
prijs f 5,80, uitg. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Jan van Keulen woont vlak bij de klokketoren met zijn
duiven en zijn mooie klokkenspel. Ze zullen echter gaan verhuizen.
Op een woensdagmiddag gaat hij met twee vrienden bij de bouw
kijken. Op de terugweg gaan ze in een boomgaard pruimen plukken
maar door een boer met zijn hond worden ze weggejaagd. Op de
vlucht verliest Jan zijn sandaal. Ze ontkomen er niet aan om naar
de boer te gaan, want de sandaal moet terugkomen. Bij de boer ontmoeten ze Jaap, die een ongeluk heeft gehad en niet goed meer kan
lopen. De sandaal komt later tevoorschijn en de drie jongens worden vrienden met Jaap. Een angstig avontuur maken ze mee als ze
in de toren worden opgesloten.
Beoordeling: Een spannend jeugdboek dat op echt jongensachtige
manier is geschreven. Daardoor komt een en ander weleens wat
'grof' over, bijvoorbeeld als Jan met Jaap over bidden praat. Ook
de zin op blz. 30 „We schamen ons rot" vind ik grof. Toch is de
strekking wel goed. De jongens hebben veel voor hun gebrekkige
vriend over. Ook als de boerenknecht aan het eind van het boek uit
zijn leven vertelt, over wat werkelijk rijk maakt, kunnen we het volkomen met hem eens zijn.
Conclusie: aanbevolen.
A.D.
Doortje en de orgelman, door W.P. Balkenende. 2e druk. Geschikt
voor meisjes van 6-8 jaar. Slappe gekleurde omslag, 7 illustraties,
prijs j" 3,25, uitg. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Doortje is een meisje dat vaak onaardig is tegen de hond,
haar ouders maar vooral tegen Benne, de oude orgelman en zijn
paard. Als hij langskomt, gooit Doortje altijd met steentjes naar
het paard. Doortje wordt ziek en komt in het ziekenhuis terecht.
Ook met kerst ligt ze daar. Maar Benne komt met zijn draaiorgel
bij het open raam van de kinderzaal kerstliederen spelen. Doortje
krijgt spijt van het plagen. Ze wil graag alles goed maken. Dat gebeurt als ze thuis is en Benne weer langs komt.
Beoordeling: Spijt van verkeerde dingen is een goede zaak. Maar
om dit nu voor te stellen als het krijgen van een ander hartje, een
nieuw hartje (blz. 28) gaat mij te ver. Ik denk dat dit te simpel
wordt voorgesteld. Verder is het een leuk geschreven boekje met
vlotte illustraties van Reintje Venema.
Conclusie: (matig) aanbevolen.
A.D.

Toch Kerstfeest, door N. Tazelaar-de Ruiter. le druk. Geschikt
voor jongens en meisjes van 7-9 jaar. Gebonden en geillustreerd,
56 blz., prijs .f* 5,20, uitg. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Sepp is elf jaar en woont in een bergdorpje in Zwitserland.
De kinderen hebben kerstvakantie gekregen. Sepp hoort dat de
kerstnachtdienst niet doorgaat, want hun dominee is vertrokken.
Hij vindt dat het dan geen kerstfeest is. Daarom schakelt hij vrienden en andere kinderen in om toch de kerstnachtdienst te kunnen
houden. Bij die voorbereiding moeten heel wat problemen overwonnen worden. De volwassenen worden er zoveel mogelijk buiten
gehouden. Sepp verdwaalt in een sneeuwstorm. Een helikopter
zorgt dat hij weer thuis komt als het de volgende morgen beter weer
is. De helikopter-piloot is ook in de kerstnachtdienst aanwezig.
Beoordeling: Het is de vraag of een kerstfeest zonder kerstnachtdienst geen kerstfeest is. Misschien voor Sepp niet, maar dan hadden zijn ouders hem duidelijk kunnen maken dat dit anders is. Ook
de kerstboom wordt erg belangrijk gevonden. Het gegeven is overigens best interessant. De stijl is vlot. Er worden leerzame dingen
besproken: houtsnijden, het hooi komt op een speciale manier van
de berghelling, enz. Toch vind ik de twee eerstgenoemde zaken erg
belangrijk.
Conclusie: matig aanbevolen.
A.D.

Kerstfeest bij opa en oma, door Jeannette van Luipen-Bronwasser.
2e druk. Geschikt voor jongens en meisjes van 9-11 jaar. Slappe
gekleurde omslag, 40 blz., 5 illustraties, prijs f 3,25, uitg. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Eelco's ouders vieren elk jaar het kerstfeest bij oma. De
kinderen Eelco en Janneke vonden dat altijd fijn. Ook hun neefjes
en nichtjes zijn er dan. Maar nu wil Eelco eerst niet mee. Later gaat
hij toch mee. Het is erg gezellig bij opa en oma. De kinderen zoeken
een kerstboom uit en helpen de kamer en de kerstboom versieren.
Opa vertelt de kerstgeschiedenis.
Beoordeling: Enkele kritische opmerkingen: een briefkaart van 10
cent bestaat al lang niet meer. Dat de wilde dieren vredig bij de
schapen lagen in de velden van Efratha is onbijbels. Het wordt een
legende genoemd in het verhaal, maar wat stellen kinderen van 9
zich bij dat woord voor? En wat is in de vertelling van opa dan nog
meer legende? Ook in dit verhaal is de kerstboom weer belangrijk.
Meermalen wordt 'Heer' i.p.v. 'Heere' gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen.
A.D.

Peerke en zijn kameraden, door W.G. v.d. Hulst. 20e druk. Geschikt voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder. Gebonden en
geillustreerd, 144 blz., 21 illustraties, prijs f 7,90, uitg. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: In de tweede wereldoorlog wordt Peerke oorlogsinvalide.
Hij komt in Holland terecht (vanuit België). Hij wordt door 'grova' verzorgd in een huis dat aan de stadsgracht ligt. Daar ziet hij af
en toe een paar jongens langsvaren. Daar geniet hij erg van. Het
gaat steeds slechter met hem en tenslotte sterft hij. De jongens zullen hem niet vergeten, want grootvader geeft aan alle vier een herinnering aan Peerke.
Beoordeling: De twintigste druk van een boek — dat zegt wel wat.
Het is een 'klassieker' geworden. We genoten er als kind al van en
de kinderen van nu zullen er ongetwijfeld nog van genieten. Een
ontroerend boek met een goede opvoedkundige strekking. Zowel
"Here" als "Heer" wordt gebruikt.
Conclusie: (warm) aanbevolen.
A.D.
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Zo'n vreemde jongen, door W.G. v.d. Hulst. 12e druk. Geschikt
voor jongens en meisjes van 10-12 jaar. Gebonden en geïllustreerd, 112 blz., prijs f 7,70, uitg. Callenbach, Nijkerk.
Inhoud: Hans woont met zijn ouders en de andere kinderen in een
molen aan een grote plas. Als het de avond voor Kerst is, gaat hij in
een roeiboot de plas op. Hij ontmoet de dokter die vraagt of Hans
hem wil varen naar de overkant. Op de terugweg komt er mist opzetten en Hans kan de weg niet meer vinden. Als het donker is, is
thuis iedereen heel ongerust. Hans valt in slaap van kou en vermoeidheid. Hij wordt wakker door het zingen van kerstliederen in
de verte. Het zijn de stemmen van zijn broertjes en zusjes. Zo komt
hij thuis. De andere dag gaat vader met de kinderen naar het kerstfeest. Hans blijft met moeder thuis. Toch viert hij echt kerstfeest.
Beoordeling: Een spannend en ontroerend mooi boek. Hier en daar
iets ouderwets, maar het is al de twaalfde druk! Evenals in het boek
van Peerke gebruikt de schrijver ook nu het woord 'Heer'. Toch
wordt de sfeer zo mooi en ernstig getekend, zo gevoelig ook bijv.
bij het gesprek tussen Hans en moeder aan het eind van het boek,
dat ik het (warm) aanbeveel.
Conclusie: (warm) aanbevolen.
A.D.
Waar liefde woont, door A.M. Pronk-Oudshoorn. Gebonden, geïllustreerd, 84 blz., geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar.
Prijs f 9,95, uitg. De Banier, Utrecht.
Inhoud: Margreet is het oudere zusje van Peter. Ze kunnen niet zo
goed met elkaar opschieten — het is nogal eens ruzie. Aan de muur
hangt een plankje met de tekst 'Waar liefde woont, gebiedt de
Heer' den zegen'. Door de voortdurende ruzie besluit moeder die
tekst voorlopig een poosje op te bergen. Het verhaal begint in de
maand april en eindigt met het Kerstfeest in december. In die periode maken de kinderen heel wat mee: het paasfeest, het pinksterfeest, de vakantie in Zwitserland en het kerstfeest. Ook 'Woord en
Daad' speelt een rol in hun belevenissen.
Conclusie: Het boek beschrijft allerlei gebeurtenissen uit het leven
van de twee kinderen. Daardoor is het een erg afwisselend verhaal
geworden. De illustraties zijn erg leuk. Het boek heeft een positieve
strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
De tweeling van de Eben-Haëzer door A. M. Pronk-Oudshoorn.
Geschikt voor meisjes van 8-10 jaar; gebonden en geïllustreerd; 78
blz. Uitg. De Banier-Utrecht. Prijs f 11,50.
Inhoud: Op de boerderij Eben-Haëzer woont de tweeling Ruth en
Roelie. Op die boerderij is van alles te beleven voor de tweeling.
Dat is ook het geval als ze in de zomervakantie gaan logeren bij
oom en tante. Na de vakantie gaan ze naar school. De dag waarop
ze het kerstrapport krijgen, is ook een spannende dag. Doordat het
glad is, kunnen ze de kerstfeestviering in de kerk niet meemaken.
Het kerstverhaal dat vader vertelt, speelt in een zendingsland.
Conclusie: Een gezellig en vlot geschreven boek dat de meisjes zeker
zal boeien: keurig verzorgd en leuk geïllustreerd. Het boek eindigt
met het kerstfeest, waardoor het tegelijk ook heel geschikt is als cadeau op het kerstfeest van de zondagsschool.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

De schrik van de oceaan, door P. de Zeeuw. Herschreven door A.
Kopershoek-van Wendel de Joode; uitg. Den Hertog; 93 bladz. j.
en m. vanaf 10 jaar. Prijs f 5,25 (na 31 december f 9,75).
In hoeverre de schrijfster qua inhoud iets heeft veranderd, is ons
niet bekend. Er zit soms weinig of geen verband tussen de opeenvolgende hoofdstukken. Daardoor is het onsamenhangend. Als we andere boeken over Michiel de Ruyter bezien, is er nog slechts een
summier overzicht van zijn leven in dit boek terug te vinden.
Meer mogen We in een boekje van 93 blz. ook niet verwachten.
Aan de kinderen mag zeker niet tè veel stof op één pagina worden
aangeboden. Dat gebeurt op pag. 24. Binnen tien regels wordt het
overlijden van zijn vader, het trouwen van Michiel, de geboorte van
hun dochtertje en 't sterven van zijn dochtertje en vrouw genoemd.
Dit zou door een andere zinsbouw bij gebrek aan stof beter opgevangen moeten worden. Voor een kind is dit te veel om te verwer-
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ken. Op dezelfde pagina wordt het eiland Mauritius genoemd in de
omgeving van IJsland. Wij kennen wel het eiland Mauritius in de
Indische Oceaan, maar het eiland hij IJsland is ons onbekend. Het
kan natuurlijk zijn, dat er tegenwoordig een andere naam voor hetzelfde eiland is.
Zo lijkt er weinig goeds van het boek over te blijven, maar dat willen we beslist niet zeggen. Het geheel is boeiend beschreven (herschreven) en keurig uitgegeven met een mooi omslag. Ook de illustraties van Joh. Kollaard zijn goed verzorgd.
J.D.v.L.

De bende van Paul van Weelden door A. M. Pronk-Oudshoorn.
Geschikt voor jongesn van 9-12 jaar; gebrocheerd en geïllustreerd; 51 blz. Uitg. De Banier — Utrecht. Prijs f 4,75.
Inhoud: Paul van Weelden is een weesjongen die door zijn tante
wordt opgevoed. Paul en zijn vrienden hebben ruzie met twee andere jongens in de klas. Hierdoor dreigt het zingen op kerstfeest te
mislukken. Door toedoen van een paar meisjes komt het echter
goed. De bende heeft een hut. Het is tegen kerst en het wordt steeds
kouder. Op een oneerlijke manier kopen ze een kachel. Als later de
hut afbrand, bekennen ze hun oneerlijke daden en komt alles weer
goed.
Conclusie: Het boekje is goed verzorgd — een paar slordige taal- en
stijlfoutjes worden ruimschoots goed gemaakt door de spannende
inhoud. Door het hele boek loopt de „rode draad" van het (voorbereiden op) het komende kerstfeest. De strekking is verantwoord.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

Vader in het strafkamp, door Karin Moret, uitg. Den Hertog; 110
blz. j. en m. vanaf 10 jaar. Prijs f 5,25 (na 31 december f 9,75).
Dit boek speelt in Rusland. De schrijfster heeft zelf dat land bezocht en gesprekken met familieleden van gevangenen gehouden.
Zeer terecht wordt vooraf een en ander verteld over het communistische systeem, zodat kinderen de achtergronden van het verhaal
beter kunnen begrijpen.
Het boek is ook echt voor kinderen geschreven en ademt een goede
sfeer.
Het boek brengt in het eerste hoofdstuk al de spanning, die tot lezen aanzet met als opschrift: „Waar blijft vader toch". Een kleinigheid: als er dan toch een vraag gesteld wordt, moet er ook een
vraagteken achter de zin gezet worden.
Groot is het verdriet en niet minder de spanning, als blijkt dat vader
in de gevangenis is opgesloten en hun huis wordt doorzocht.
Prachtig beschreven is het gedeelte, dat ons vertelt hoe moeder Danilevski met haar kleine Nadja naar het bureau gaat voor de verhoring. Het kind ontmaskert de man, die moeder moet verhoren, door
haar spontane uitingen.
Later wordt Danilevski naar het strafkamp verbannen en mogen ze
hem ook bezoeken. Het boek eindigt met de thuiskomst en het treffende Bijbelgedeelte (Lukas 22)• heeft het u ook aan iets ontbroken. De kleine Nadja zegt spontaan: „Niets" en de andere kinderen herhalen het.
Veel zou er nog over dit boek te schrijven zijn (o.a. het verhoor van
de oudste zoon in school), maar wij willen hiermee volstaan en dit
boek van harte aanbevelen. Sterker nog: het mag in de boekenkast
van uw kind eigenlijk niet ontbreken.
De illustraties passen bij dit verhaal. Jammer dat de oogtekening
niet sprekend is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
J.D.v.L.

om dan telkens weer kontakt te hebben. Ons op de
hoogte te stellen van de dingen die er bij de zondagsscholen leven. En het is vooral goed om ons samen
rond de open Bijbel te bezinnen op het mooie werk
dat we doen mogen onder de kinderen.
We willen u dan ook graag hartelijk opwekken om
ook te komen en hopen velen te ontmoeten.
Het programma van de dag vindt u elders in ons blad.
Het bestuur

Herv. Bondsbureau
Glashorst 84, 3925 BV Scherpenzeel, postrek. 92889,
tel. 03497-1613
Werkboekjes
Als u dit leest, hopen wij reeds een gedeelte van de
werkboekjes, die gelden voor de periode na pasen tot
de grote vakantie, te hebben verzonden. Als u ook belangstelling heeft, vernemen we dit graag per omgaande.
Uitdeelmateriaal voor Pasen
Paasdiorama (zwart/wit) f 0,75; Paasdiorama (gekleurd) f 0,80; Paasmobile f 0,75; Kaarten met tekst
die de kinderen met pasen moeten leren f 0,25 per
stuk; Bladwijzers (kruismodel en koordje) met
paastekst f 0,35 per stuk. Grote gekleurde paasplaten: „De emmasgangers" en „vrouwen bij het geopende graf" à f 1,— per stuk. Verschillende kleurplaten met paasafbeeldingen vanaf f 0,25 per stuk. Kijk
en krasboekje, minitegels met als tekst „De Heere is
waarlijk opgestaan" enz. hebben wij in voorraad.
Nieuw
12 verschillende boekjes „Wat weet je van de Bijbel".
12 verschillende kleurboekjes over Bijbelse personen
als Mozes, Jozef, Noach e.a. Prijs van deze boekjes
f 0,85 per stuk.
Zondagsschooldag in Nijkerk
Mogen wij u uitnodigen om zaterdag 7 mei a.s. in Nijkerk onze materialen te komen zien?
v.d. Broek

NAAR DE JAARVERGADERING
De tijd gaat snel. De jaarvergadering 1983 komt al in
zicht. Het hoofdbestuur is al druk bezig met de voorbereidingen, want daar zit wel het een en ander aan
vast. We hopen dit jaar onze bondsdag te houden op
D.V. zaterdag 7 mei a.s.
Wat is het altijd weer fijn om als zondagsschoolleidsters en leiders en verdere belangstellenden samen
te komen om ons te bezinnen op het werk waar we
zondag aan zondag mee bezig zijn. Het hoofdbestuur
is er verheugd over, dat we de laatste jaren van een
goede opkomst mogen spreken. We hopen van harte,

dat we er dit jaar ook weer velen mogen begroeten.
Op de achterkant van dit blad ziet u het programma.
De nauwkeurige lezer zal opgemerkt hebben, dat we
het aanvq.ngstijdstip een half uur vervroegd hebben.
Dit hebben we gedaan om de middagpauze wat beter
tot zijn recht te laten komen.
U hebt dan wat meer tijd voor onderling contact, dat
we een zeer wezenlijk onderdeel van onze vergadering
vinden.
Ook zal er dan meer tijd zijn voor de tentoonstelling.
Ons fonds breidt zich jaarlijks meer en meer uit.
Steeds meer nieuwe uitgaven komen er bij, die een
goede dienst op uw Z.S. kunnen bewijzen. De heer
van de Broek zal klaar staan om u op uw wenken te
bedienen.
Aan het eind van de morgenvergadering zal bij de
sluiting ook een zegen gevraagd worden voor de maaltijd. U weet, dat u in "De Schakel" ook een warme
maaltijd kunt gebruiken. Wanneer groepen daar gebruik van willen maken, willen ze dan even telefonisch contact opnemen met "De Schakel" (0349452668) Voor een klein hapje hoeft u niet te bellen.
In de middagvergadering hoopt Ds. Wtillschleger te
refereren over: „'t Verbond met Abraham, Zijn
vrind" We hopen, dat wij door dit woord opnieuw
gesterkt en toegerust mogen worden voor ons werk op
de Z.S. Een koortje uit Veenendaal is bereid voor ons
enkele liederen te zingen. De Bijbelvertelling zal dit
keer gehouden worden door Mevr. van NorelDekkers. Zij zal vertellen voor de jongste leerlingen.
Wat zou het fijn zijn, als we op deze dag niet alleen
oude bekende gezichten zouden zien, maar ook veel
nieuwe. Met elkaar hopen wij onder de zegen des Heeren een goede en leerzame dag te hebben.
L.
C. L.M.

Boekbespreking
Als je niet vlug leren kunt, door Ina de Vries-Van der
Lichte. Uitg. J. N. Voorhoeve - Den Haag. 80 blz., le
druk, prijs f 9,90, geb., gein. met enkele mooie
zwart-wit tekeningen. Geschikt voor jongens en meisjes van 9 tot 12 jaar.
Inhoud: Sander zit in de 4e klas van de basisschool.
Hij kan niet vlug leren en hij haalt steeds maar onvoldoendes.
Zijn moeder is onderwijzeres en zijn vader is stuurman op een groot zeeschip.
Zij vinden het beter dat Sander naar een m.l.k.-school
gaat, een school voor moeilijk-lerende-kinderen.
Zijn beste vriendje Remco wil dan niets meer met hem
te maken hebben. Sander mag niet meer meedoen met
voetballen, want zegt Remco: "Jij zit op een debielen87

school." Sander wordt erg kwaad en roept dan terug:
"Jouw vader is weggelopen. Jij hebt een rotvader!"
Remco's ouders zijn n.l. gescheiden.
Al gauw heeft Sander spijt van wat hij heeft gezegd.
Zijn vader komt met verlof, want het schip moet in
Rotterdam in dok voor een opknapbeurt. Sander mag
een paar dagen bij vader op het schip logeren. Vader
hoort dan van de ruzie. Hij nodigt Remco uit om ook
op het schip te komen en gelukkig komt het dan weer
helemaal goed tussen Sander en Remco.
Conclusie: In deze serie verschenen eerder van dezelfde schrijfster: "Als je niet horen kunt", "Als je niet
kijken kunt" en "Als je niet lopen kunt". In dit boek
gaat het om een verstandelijk gehandicapt kind. Het
is een schrijnend levensecht probleem, dat de
schrijfster hier op bekwame en boeiende wijze behandelt. Veel moeite heb ik echter met de beschreven levenssfeer, o.a. T.V.-kijken en voetballen. Dit maakt
helaas dat mijn conclusie is:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
W. Markus

Mijn Opa heet Pake, door Dieuwke Winsemius. Uitg.
J. N. Voorhoeve - Den Haag, 144 blz., le druk, prijs
f 14,90, geb., gein. met veel prachtige zwart-wit tekeningen, getekend door W. G. van de Hulst jr. Geschikt voor meisjes van 5 tot 7 jaar.
Inhoud: Hoofdpersoon in dit boek is Juultje, een
meisje dat op de kleuterschool gaat.
Haar leventje van alledag zoals schoolgaan, spelen,
logeren wordt in een groot aantal hoofdstukken verteld en wel z6 dat elk hoofdstuk een verhaaltje is op
zichzelf.
Hier tussen door staan enkele leuke rijmpjes.
Conclusie: Dit boek verscheen eerder onder de titel
"Het boek van Juultje".
Het is bestemd voor de kleuter-leeftijd en is ook geschikt om uit voor te lezen. Het is een bijzonder leuk
boek voor kleuters, maar helaas ook met een vrijwel
geheel neutrale inhoud.
Vanwege dit laatste dan ook
Eindoordeel: matig aanbevolen.
W. Markus

De schippersjongen van Nieuwpoort, door J. Uitewaert. Uitg. J. N. Voorhoeve - Den Haag, 13 blz., 3e
druk, prijs f 16,50, geb., geil met enkele mooie
zwart-wit tekeningen. Geschikt voor jongens van 10
jaar en ouder.
Inhoud: Gerrit van Dam — de hoofdpersoon —
woont in Nieuwpoort, een fraai stadje aan de Lek tegenover Schoonhoven.
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Zijn vader is beurtschipper op Rotterdam. Evenals
z'n vader is Gerrit een vurige Oranjeklant. Ook in
Nieuwpoort waren 2 groepen: Patriotten (keezen) en
Prinsgezinden.
Door een vechtpartij moet Gerrit Nieuwpoort uit. Hij
komt in dienst bij beurtschipper Bouman in Schoonhoven, die op Utrecht vaart. Per week mag Gerrit l
avond in Nieuwpoort komen. Tijdens zo'n avond
helpt hij 2 prinsgezinde boeren uit Goudriaan, die in
Nieuwpoort gevangen zitten, bevrijden. Daarbij
wordt hij zelf gepakt en komt in de cel terecht.
Op een wonderlijke wijze kan hij ontsnappen. Ternauwernood weet hij aan zijn achtervolgers te ontkomen, als hij 's nachts de Lek overroeit en via Lopik en
Lexmond in Schaick bij Leerdam terechtkomt bij zijn
oom Albert Kok. Hier werkt hij een paar jaar als boerenknecht. Als ruiter in het leger van de Pruisen helpt
hij daarna ook Nieuwpoort bevrijden van de Patriotten.
Gerrits vader wordt benoemd tot Schout van Nieuwpoort en Gerrit wordt beurtschipper op vaders schip.
Conclusie: Dit jaar — 1983 — is het 700 jaar geleden
dat Nieuwpoort stadsrechten kreeg. Ter gelegenheid
hiervan is dit boeiende boek uitgegeven.
Het is een uitermate leerzaam en spannend verhaal
over een belangrijk, maar ook weinig bekend tijdvak
uit onze vaderlandse geschiedenis (18e eeuw). Tevens
is het een boek met een goede godsdienstige strekking.
De in het boek genoemde personen hebben allen omstreeks 1785 in Nieuwpoort geleefd, zoals door de archieven wordt bevestigd.
Behalve de bovengenoemde, kom je plaatsnamen tegen als: Ter Gouw, Berkou, Cabauw, Graafland,
Willige-Langherack, Benschop, Gorkum, Vianen.
Voor ieder, maar zeker voor jong en oud in Nieuwpoort en wijde omgeving:
Eindoordeel: warm aanbevolen
W. Markus

„Kleine Henry en zijn drager", door M.A. Mijndersvan Woerden. Uitg. „De Banier", gebonden, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar. 157
bladz.
Inhoud: Majoor Lane is bij de verdediging van een
Engels fort in India gesneuveld. Zijn vrouw overleeft
hem slechts kort. Ze hebben één kind, de kleine Henry.
Na haar dood moet Boosy, een inlandse bediende,
voor hem zorgen. Boosy belooft het en komt zijn beloften na.
Als hij vijf jaar is, komt een Engelse onderwijzeres
voor een jaar in het pleeggezin, dat de jongen heeft
opgenomen.

Juffrouw Helen leert Henry niet alleen lezen en schrijven, maar hij maakt ook kennis met de Bijbel. Henry
heeft een zwakke gezondheid. Dat blijkt steeds duidelijker.
Na het vertrek van de onderwijzeres blijft Boosy bij
hem en Henry leest de bediende voor uit de Bijbel.
Nog voor zijn sterven getuigt het jongetje van de genade, die aan hem bewezen is. Boosy heeft niet alleen
de Bijbel van Henry gekregen, maar nu hij zelf lezen
kan, is er voor hem de mogelijkheid het Woord van
God te onderzoeken.
Dit is voor Boosy tot rijke zegen.
Groot zijn echter de moeilijkheden, als het de anderen
om hem heen duidelijk wordt, dat Boosy Christen geworden is.

Conclusie: Dit waar gebeurde verhaal speelt omstreeks 1800 en is oorspronkelijk in het Engels geschreven.
Het boek zal de kinderen zeker boeien en is dan ook
waard om door onze kinderen gelezen te worden.
Zoekt u een cadeau voor de kinderen, denk dan eens
aan dit boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
J.D.v.L.

„Tot eer van Zijn Naam", verteld door Inge HelmigMosel en opgetekend door Alie M. PronkOudshoorn. Uitg. Buyten & Schipperheyn, Amsterdam. Het boek is geschikt voor jongens en meisjes;
leeftijd: vanaf 10 jaar; 100 bladz.
Inhoud: In het voorwoord van dit boek met zendingsverhalen wordt vermeld, dat Inge Helmig-Mosel geboren is in Zuid-Afrika.
Ze zag het levenslicht op de zendingspost van de
Evangelische Broedergemeente, waar haar vader zendeling was.
De belevenissen van Inge Mosel, die zelf ook in dienst
van de zending was, dateren uit de veertiger jaren.
Als een kind dit voorwoord niet zou lezen, zou het
niet begrijpen wie die „ik" was.
Conclusie: De vertellingen staan niet helemaal los van
elkaar, maar laten ons kennismaken met de inboorlingen uit Zuid-Afrika, Nigeria, Zimbabwe, enz.

Boeiend zijn ze zeker, maar toch vind ik het jammer,
dat ze los van elkaar staan. Kinderen lezen graag een
doorlopend verhaal. De verhalen zijn echt gebeurd en
dat wordt onderstreept door de foto's. Die spreken
erg aan.
Met name is dat bij de persoon van Johannes, die op
handen en voeten loopt. Ook het verhaal over de ezel,
die zendingsarbeid dreef, sprak mij aan.
Het mooi uitgegeven boekje wordt wat onrustig door
de stylistische tekeningen met felle zwart-wit contrasten. Deze passen niet in de stijl van het boek. De
kleurenfoto op het omslag doet het goed.
Bedacht moet worden, dat de verhalen niet de sfeer
van het huidige Zuid-Afrika weergeven. Mijns inziens
kan het boek even goed door volwassenen als door
kinderen gelezen worden.
Eindoordeel: graag aanbevolen.
J.D.van L.

„Luthers redding", door P. de Zeeuw J.Gzn. Uitg. J.
N. Voorhoeve. 143 bladz. en geschikt voor jongens en
meisjes.
Inhoud: Dit jaar herdenken we, dat Maarten Luther
400 jaar geleden geboren werd. Nu al wordt er volop
aandacht aan dit feit besteed.
Zoekt u nog een boek over Luther, dan moet u zeker
kennis nemen van dit mooie boek.
Otto Steinbach, de boer van „De Boshof" krijgt het
niet zo gemakkelijk, als hij voor de Hervorming kiest.
Met „zijn" zoon Paul bezoekt hij regelmatig de geheime bijeenkomsten in Wittenberg.
Dat „zijn" tussen aanhalingstekens staat, heeft een
bijzondere reden.
Nadat Otto Steinbach om zijn geloof de hoeve moet
verlaten, rijdt hij Maarten Luther naar Worms. Voor
moeder Geertrui worden het spannende dagen. Ze is
bang, dat hij nooit meer terug zal komen. Paul gaat
zijn vader opzoeken.
Na de behouden terugkomst hoort Paul dat hij de
zoon van de graaf van Ellerstein is.
Baron van Kaltenhofen, die een felle tegenstander van
Luther was, bekent dat hij Paul ontvoerd heeft. Paul
gaat naar zijn ouders terug en Otto Steinbach mag opnieuw „De Boshof" gaan bewonen.
Prachtig is de figuur van bakker Bolhuis getekend, die
tot twee maal toe de familie verhuist.
Conclusie: Sommige namen zijn wat tè Nederlands
klinkend. Jammer dat het recensie-exemplaar los liet
uit de band tijdens het lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
J.D.van L.
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Wij geven hieronder een overzicht van de verschillende albums die
u ook bij ons kunt bestellen:
Kleine albums: Waarin diverse plaatjes geplakt kunnen worden.
Isingsalbums: Voor de serie's 5a-24a-25a.
Leven in Palestina: Hierin kunnen 36 plaatjes van serie 4 geplakt worden.
Van Wijk album: Voor 25 plaatjes uit de van Wijk-Kinder-Bijbel.
Dieren uit de Bijbel: Hierin kunnen 36 plaatjes van serie 10 geplakt
worden.
Bloemen en vruchten in de Bijbel: Hierin kunnen 36 plaatjes van serie
1 geplakt worden.
Joods Godsdienstig leven: Voor het inplakken van 32 plaatjes.
2 verschillenden
Bijbelse geschiedenis: Voor inplakken van 40 mooie kaarten
(briefkaart-model) Serie 1 en Serie B.
Beloningskaarten: Hierin kunnen de kaarten van 20 verschillende uit
de Hertog-serie worden ingeplakt. Stevige kaarten - briefkaart-model.
Oude Testament deel 1 voor serie 2019
Oude Testament deel 2 voor serie 2021
Nieuwe Testament deel 1 voor serie 2023
Nieuwe Testament deel 2 voor serie 2025
2 Albums voor inplakken van Leinweberplaatjes n.l.
1 waarin alle 100 plaatjes geplakt kunnen worden (zonder omschrijving)
en 1 waarin de 50 plaatjes van het Oude Testament geplakt
kunnen worden. Naast de plaatjes verhaaltje en kort kindergebed.
Verhalen uit het:

Vanzelfsprekend zijn de plaatjes ook verkrijgbaar zonder album.
Plakboek voor 80 plaatjes van Rein de Jonge bij verhalen uit het oude
en nieuwe testament.
Deze zijn alleen compleet te leveren (plaatjes + boek).

en nog veel meer kunt u bestellen of inlichtingen vragen bij
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teit in de wereld van het kind te verwoorden. Bij aktualiteit denk je al gauw aan: oorlog, kernenergie, milieu, etc. Er zijn echter ook zaken in de persoonlijke
sfeer, zoals familieproblemen, ziekte, jalouzie, verdriet, etc. Als Jezus zegt: "Volg Mij", dan kom je in
een proces van strijd. De prediker moet getrouw en
aktueel zijn; de mensen aanspreken in hun eigen leefwereld. Waar vertrouwt u op? Waar waagt u het mee?
En zo de mensen bij Christus brengen. God werkt dan
het geloof. Aktueel: bij Jezus verdwijnt alles wat geweldig lijkt; het kruis van Christus wordt verlossend.
Na dit boeiende referaat zongen we Ps. 119 vers 5. We
hielden pauze, waarin de Z.S. hun contributie konden
afdragen. Na de pauze gingen we het referaat bespreken aan de hand van een aantal discussievragen. Ook
dit was erg boeiend en leerzaam. Dhr. Vosschezang
besloot deze fijne avond met gebed.

STREEK "LEK EN MERWE"
Verslag van de najaarsstreekvergadering van de streek
"Lek en Merwe", gehouden op 8 november 1982 te
Neder-Hardinxveld. Aanwezig waren 13 van de 26
aangesloten zondagsscholen.
Op deze vergadering wordt de zondagsschool te
Ameide welkom geheten, die zich graag bij ons wil
aansluiten.
Na de gebruikelijke agenda-punten spreekt de plaatselijke predikant, Ds. C. van Schoonhoven, over het tere onderwerp "Kind en gebed".
In de pauze is er gelegenheid het materiaal van ons
Bondsbureau, o.a. voor het Kerstfeest, te bekijken en
te bestellen. Hiervan wordt druk gebruik gemaakt.
Tijdens de rondvraag komt de brief van het Hoofdbestuur aangaande e.v.t. te geven kadercursussen aan
de orde. De hier aanwezige zondagsscholen staan hier
erg positief tegenover. Aan alle zondagsscholen wordt
verzocht hierop schriftelijk te reageren.
Br. J. Dankers houdt een prachtige vertelling over het
moeilijke onderwerp: "Profetieën van de komende
Verlosser" en sluit daarna met ons deze fijne vergadering.
Namens het bestuur,

W. T. Rietveld, secr.e.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Van de leestafel
Sikko wil wat anders, door L. Janse. Uitg. Den Hertog, Houten/Utrecht, 92 blz., gal., geb. in 4-kl.omslag. Geschikt voor jongens en meisjes van 8-12 jaar.
Prijs f 8,50.
Inhoud: De hoofdpersoon van dit boek heet Sikko.
Het is een jongen van veertien jaar. Zijn vader is
gestorven. Zijn moeder en zusjes wonen samen met
Sikko in een woonwagen. Zij zijn erg ruw en onverschillig. Ze drinken en ze liegen en stelen. Ze komen
daardoor in aanraking met de politie. Sikko is heel
anders, ook al gebeurt het dat hij op een keer ook verdacht wordt van diefstal. Hij heeft fijne kontakten
met de dominee, de zondagsschool en de boswachter.
Dit wordt door moeder en zijn zusjes niet op prijs
gesteld en zorgt voor de nodige spanningen.
Conclusie: Dit boek is het vervolg op "Sikko, de
woonwagenjongen". Het is goed verzorgd en is mooi
geillustreerd. Er zit de nodige spanning in. Ook de
strekking is goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Het huisje van tante Cornelia, door Sj. van Duinen.
Uitg. Den Hertog, Houten/Utrecht, 59 blz., gal.,
geb. in meerkl.omslag. Geschikt voor jongens en
meisjes van 8-12 jaar. Prijs f 7,75.
Inhoud: Tante Cornelia woont in een eenzaam huisje
in het bos. Er gaan allerlei verhalen over haar. De kinderen denken dat ze kan toveren. In de klas van Koos
komt een nieuwe jongen, Jos. Hij woont bij tante
Cornelia in. De jongens moeten niets van hem hebben. Verdrietig en boos vertelt Jos alles aan zijn oma.
In een hevige storm waait een deel van het dak van
tante Cornelia's huisje af. Ze komt zolang in huis bij
Koos, samen met Jos, de jongen met het muizengezicht. Koos en zijn vrienden sluiten tenslotte vriendschap met Jos.
Conclusie: Een verhaal met spanning. De kinderen
zullen het in één adem uitlezen. Er zit een goede strekking in het boek: grootmoeder en Jos hebben veel verdriet. Ze vertellen het de Heere. De Heere verhoort
hun gebeden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Ons bereikte het droevige bericht dat overleden is ons personeelslid de heer
G. D. BLANKESTEYN
die bijna 25 jaar zijn trouw en liefde heeft gegeven voor het
zondagsschoolwerk.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen.
Wij wensen hen Gods sterkte toe.
Bestuur, personeel en kinderen
van de zondagsschool
"Het Mosterdzaad".
Nijkerk, november 1982
•

Walther en Billy op de Titanic, door Rik Valkenburg.
Uitg. Den Hertog, Houten/Utrecht, 2e dr., 114 blz.,
geil, geb. in 4-kl.omslag, geplastificeerd. Geschikt
voor jongens (en meisjes) 10-12 jaar. Prijs f 11,50.
Inhoud: Walther en Billy zijn twee Engelse jongens
die het reusachtige schip de Titanic in de haven zien
liggen, maar nooit gedacht hadden dat ze erop zouden
gaan varen. Walthers vader heeft echter geboekt en
Walthers vriendje Billy mag ook mee. Het zal de
17

eerste reis worden van het schip dat niet kan vergaan.
In Cherbourg komt ook een Hollandse jongen aan
boord. Het schip komt echter op een ijsberg terecht en
zinkt. Vanuit de reddingsboten is dit een droevig
schouwspel! Velen komen om, maar de vrienden worden gered.
Conclusie: Op boeiende wijze wordt de bekende geschiedenis van de ondergang van de Titanic beschreven voor de kinderen. Vooral de jongens zullen door
het boek geboeid worden. De eerste druk van dit boek
was in 1966.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

meeste stukjes beginnen met een voorval uit het leven
van de kinderen. Over het "inwendige" kunnen we
zeer positief zijn. Over het "uitwendige", de omslag,
wat minder. Het zijn dagboekstukjes, wat betekent
dat het de bedoeling is dat het boekje elke dag ter
hand genomen wordt. Daarom zou een wat steviger
omslag beter geweest zijn. Het boek is goed te gebruiken als zondagsschool-geschenk, vooral voor de
oudste kinderen. Veel zondagsscholen nemen voor de
zomervakantie afscheid van de oudsten. Denk dan
eens aan dit boekje!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
A.D.

Zeldzame trouw, door C. Staal Pzn. (opnieuw verteld
door Lenie Ippel-Breedveld) Uitg. Den Hertog bv.,
Houten/Utrecht, 114 blz., geb. in geplastificeerd
4-kl.omslag. Geschikt voor jongens en meisjes van 12
jaar en ouder. Prijs f 11,90.
Inhoud: Graaf Bernhard de la Faille heeft in Parijs
vaak in koninklijke kringen verkeerd, maar heeft zich
teruggetrokken op zijn kasteel in Zuid-Frankrijk. Hij
behoort tot de Hugonoten, evenals zijn knecht
Constant. De 16-jarige zoon van de Graaf heet Lois.
De graaf wordt door de koning uitgenodigd naar Parijs te komen voor het huwelijk van de zuster van de
koning. Ondanks de waarschuwingen van de knecht
Constant gaat hij. Ook Lois gaat mee. Ze maken de
beruchte "bloedbruiloft" mee. De graaf en zijn zoon
en de knecht ontkomen op het nippertje. Constant
slaagt erin eerst de zoon te vinden en te helpen ontsnappen. Hij speelt ook een grote rol in het opsporen
van de graaf.
Beoordeling: Een heel boeiend historisch verhaal. De
spanning blijft erin tot op de laatste bladzijden. De illustraties zijn mooi. Het is een boek dat voor de
hoogste groep van de zondagsschool geschikt is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.

Gerrit van het heidedorp, door B. J. van Wijk. Uitg.
De Banier -Utrecht, 46 blz., 3e druk, geb., 3 matige illustraties en de uitgever vermeldt niet van wie ze zijn.
Geschikt voor jongens van 8-12 jaar. Prijs f 8,75.
Inhoud: De verstandelijk gehandicapte Gerrit loopt
door het bos te dwalen om zijn hond te zoeken. Maar
zijn slechte pleegvader heeft die hond vér weggebracht. Want hij stroopt veel met Dolle Hein en samen drinken ze vaak veel borrels. Tenslotte worden
beide heren op heterdaad bij het stropen betrapt. Als
de dominee de volgende morgen met hen praat, komen ze beiden tot bekering. De hond heeft zich intussen los weten te rukken en komt bij Gerrit terug. Samen worden ze bij de dominee in huis genomen.
Conclusie: Er worden verschillende ouderwetse woorden gebruikt: Gerrit is een "geraakte"; de boswachter
heet "de schut"; het mes wordt aangezet, wat scherpmaken betekent, enz. Als leeftijd stellen we 10-12
jaar. De dagen en maanden worden nog met een
hoofdletter geschreven. Af en toe is het geheel knap
"prekerig" en spreekt de stijl onze jeugd niet aan.
Eindoordeel: matig aanbevolen.

Denk aan je Schepper, door M. Quist. Uitg. Den Hertog bv., Houten/Utrecht, 112 blz. paperback. Geschikt voor jongens en meisjes 10-15 jaar. Prijs
f 9,90.
Inhoud: Dit boekje bevat honderd dagboekstukjes.
Uitgegaan wordt van een gedeelte uit de Bijbel. Dit
gedeelte wordt steeds aangegeven, samen met een toepasselijke psalm. Het boekje begint met de schepping
en eindigt met de Openbaring. De christelijke feestdagen staan bij elkaar achter in het boekje. Na elk stukje
volgt de opdracht "Zoek op in de Bijbel".
Beoordeling: In een voorwoord, een "brief" aan de
kinderen, wordt uitgelegd wat de bedoeling is van dit
boekje. Daarin wordt gezegd, dat de Bijbel het voornaamste boek voor iedere dag is. Er worden enkele
tips gegeven hoe men met dit boekje kan omgaan. De

De mijnwerkersjongen van Mansfeld, door P. de
Zeeuw J.G.zn. Uitg. De Banier, Utrecht, 62 blz.,
geb., gein. door Menno. Geschikt voor jongens en
meisjes van 10-14 jaar. Prijs f 8,75.
Inhoud: De schrijver heeft het leven van Maarten Luther weergegeven en geeft een goede indruk van de gewoonten en omstandigheden uit die tijd.
Conclusie: Omdat het nu 500 jaar geleden is dat Luther werd geboren hopen we dat dit boek bij de jeugd
duidelijk in de belangstelling mag staan. De uitgever
vermeldt niet dat het een herdruk is van de uitgave die
in 1946 bij Meinema verscheen. Er staan enkele storende zetfouten in en de taal is hier en daar wat ouderwets.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
R.B.
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