ozoespre

gekart., 69 blz., geschikt voor jongens en
meisjes vanaf 8 jaar. Prijs f 9,95.
Korte inhoud: Jan Joris heeft een konijntje,
Gertje, dat ineens weg is, maar wel terugkomt! Samen met zijn buurmeisje Annefloor
beleeft hij allerlei avonturen. Dieren staan
centraal in dit boekje, dat dierenliefde aanwakkert.
Beoordeling: Een leuk boekje voor de kleinen, met korte hoofdstukjes. Godsdienstige
strekking positief.

Kerstverhalen uit de Alblasserwaard, geschreven door Aartje Boon, Jan W. Klijn,
Hans Mouthaan, J. W. Ooms, uitg. „Blassekyn", Bleskensgraaf, 1997, gekart., 94 blz.
Dit ons toegezonden boekje bevat zeven verhalen en twee gedichten. Ze zijn geschreven
voor volwassenen.
Aartje Boon schreef een goed geschreven
verhaal, echter met een afgezaagd thema:
een weggelopen dochter komt op Kerstavond weer thuis.
Klijn kan vertellen. Vooral zijn verhaal over
een dwaaltocht in de bergen boeit bijzonder.
De twee bijdragen van Hans Mouthaan hebben echt de kleur van de Alblasserwaard.
Dat over het joodse jongetje Manuël trof mij
het meest. Zijn gedichten zijn traditioneel
van vormgeving. De twee verhalen van wijlen J. W. Ooms zijn gedateerd: echt van
vroeger.
De strekking van alle bijdragen is positief
christelijk, soms wat aangedikt, soms argeloos ingeweven. Dat laatste is levensecht.
Arie Boers leverde een omslag-aquarel: een
besneeuwd dorpje in de Waard. Mooi.
M. C. Romein-Vroegindeweij
José op drift, door Marjo van Werkhoven,
uitgave Callenbach, Nijkerk, geïll., gekart.,
72 blz., geschikt voor jongens en meisjes
vanaf 10 jaar. Prijs f 9,95.
Korte inhoud: José is een halve wees. Haar
moeder is overleden. Haar vader, zeekapitein, heeft haar naar een internaat gestuurd.
Hij hertrouwt met Heleen, wat zijn dochter
van vijftien jaar niet accepteert. Als een haar
onbekende wordt aangewezen tot toeziend
voogd, vlucht zij naar Rotterdam en vaart als
verstekeling mee op het schip van wat later
haar voogd blijkt te zijn. Haar gedrag aan
boort roept veel vragen op bij de kapitein.
Toch komen zij nader bij elkaar. Het meisje
wordt verliefd op Mark, die door de kapitein
van de drugs is gered. Zij leert koken voor de
bemanning. Later verzoent zij zich met haar
vader en sluit vriendschap met Heleen.
Beoordeling: Een pittig geschreven boek
over een pittig meisje van deze tijd, dat opvoedingsproblemen oplevert, maar toch leert
de goede weg te gaan. Zij heeft geleerd te
bidden en in de Bijbel te lezen en zoekt de
weg naar God, de „hemelse Vader". Het
taalgebruik is hier en daar nogal fors, wat op
een schip wel realistisch is. Toch wordt op
het schip gerekend met geloof en gebed.
Voor jongeren die de zondagsschoolleeftijd
gepasseerd zijn een aardig boek.
M. C. Romein-Vroegindeweij
Jan Joris en Annefloor, door G. BoerOverduin, uitg, Callenbach, Nijkerk, geïll.,
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Conclusie: Hartelijk aanbevolen.
M. C. Romein-Vroegindeweij
Bas bij de brandweer, door Vrouwke Klapwijk, uitg. Callenbach, Nijkerk, geïll., gekart., 49 blz., geschikt voor jongens van 6-8
jaar. Prijs f 7,95.
Korte inhoud: Bas heeft vuurwerk bij de
brandweer gebracht. Nu mag hij een grote
oefening meemaken. Hij maakt kennis met
de werkwijze van de brandweerlieden en geniet er geweldig van. Natuurlijk wordt hij later brandweerman!
Beoordeling: Een aardig verhaal uit de bekende serie over Bas de Vos. Een godsdienstige strekking heeft dit boekje niet.
Daarom voor uitdeling op de zondagsscholen niet geschikt.
M. C. Romein-Vroegindeweij
De dans van de wilde bij, door Thea Witteveen, uitg. Callenbach, Nijkerk, geïll., gekart., 150 blz. Prijs f 14,95.
De vijf staan voor een raadsel, door Enid
Blyton, uitg. Callenbach, Nijkerk, geïll., gekart., 119 blz. Prijs f 14,95.
Bowie gaat kamperen, door Henriëtte
Kan, uitg. Callenbach, Nijkerk, gal., gekart., 154 blz. Prijs f 14,95.
Drie uitgaven voor grotere kinderen (vanaf 9
tot 10 jaar). Stuk voor stuk goed vertelde en
spannende verhalen, als leesboeken voor
kinderen globaal verantwoord en soms heel
informatief. Toch is het geestelijk klimaat
waarin de vertelde gebeurtenissen zich afspelen in deze drie boeken anders dan dat
waarin de kinderen op onze zondagsscholen
meestal leven. Mede door het ontbreken van
een positief-christelijke strekking bevelen wij
deze boeken niet aan voor uitdeling op onze
zondagsscholen.
M. C. Romein-Vroegindeweij
Zo blijft het niet, Lizette!, door Sj. van
Duinen, uitg. Den Hertog b.v. te Houten, le
druk, 8 zwart-wit tekenen van Rino Visser,
geb., 116 blz., geschikt voor meisjes vanaf
± 15 jaar. Prijs f 8,50 na 31-12-1997
f 14,75.
Inhoud: De ouders van Lizette waren al niet
zo jong meer, toen zij trouwden. Haar moeder is al 46 jaar, als Lizette wordt geboren.
Daarna is haar moeder steeds ziek geweest
en als zij 55 jaar is, overlijdt zij. Haar vader is
dan al 60 jaar. Hij houdt helemaal niet van
zijn dochter. Hij ziet haar als de schuldige
aan het overlijden van zijn vrouw. Geen
greintje liefde heeft hij voor Lizette. Helemaal alleen moet zij haar verdriet dragen.

Nog ellendiger wordt het voor haar, als haar
vader hertrouwt. Deze vrouw en haar twee
grote zoons maken haar het leven nog bitterder en zwaarder. Opeen afschuwelijke manier wordt zij getreiterd en vernederd. Het is
niet om uit te. houden.
Op een wonderlijke manier komt er een verandering ten goede, want... zo blijft het niet,
Lizette!
Conclusie: Met steeds grotere tegenzin heb
ik dit schrijnende boek gelezen. Een aaneenschakeling van de meest doffe ellende. Ik besef, dat wat in dit vreselijke verhaal verteld
wordt, inderdaad (helaas) kan voorkomen.
Onder een mom van loodzware godsdienst,
tóch op de meest liefdeloze en keiharde wijze
omgaan met de ander, in dit geval met het
intens verdrietige en door zware tegenslag
getroffen meisje Lizette.
Kortom: ik vind dit boek beslist ongeschikt
voor kinderen. Vandaar:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Kr. a. d. IJ.

W. Markus

Paniek in de tunnel, door G. W. van
Leeuwen-van Haaften, uitg. Den Hertog b.v.
te Houten, 8 aardige zwart-wit tekeningen
van Adri Burghout, geb., 83 blz., geschikt
voor jongens en meisjes vanaf ± 11 jaar.
Prijs f 8,50, na 31-12-1997 f 11,90.
Inhoud: Richard en Mariola mogen - tot hun
verrassing - enkele dagen met hun oom
Hans, die journalist is, mee naar Engeland.
Ze varen niet over met een veerboot, maar ze
zullen gebruik maken van de nieuwe Kanaaltunnel. Hun auto rijden ze in een trein, waar
verscheidene auto's achter elkaar in staan. In
een half uur kunnen ze dan in Engeland aankomen. Maar de rit duurt dit keer veel en veel
langer. Halverwege stopt de trein ineens. Er
is een gewapende overval gepleegd. Alle
passagiers moeten hun geld afgeven. Dit
veroorzaakt natuurlijk grote paniek. Als zij
eindelijk - na uren - in Engeland aankomen,
komt het drietal onverwacht achter de auto
van de overvaller aan te rijden. Zij volgen
hem en kunnen dan zelfs zorgen voor zijn arrestatie en van zijn handlanger.
Conclusie: Een spannend boek. Tegelijk
ook leerzaam en met een goede strekking.
Daarom:
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
Kr. a.d. IJ.

W. Markus

Zuster, luister eens!, door M. Quist, uitg.
Den Hertog b.v. te Houten, le druk, 33 leuke
zwart-wit tekeningen van Jaap Kramer,
geb., 70 blz., geschikt voor jongens en meisjes, om voor te lezen: vanaf ± 4 jaar, om zelf
te lezen: vanaf ± 7 jaar. Prijs f 10,90.
Inhoud: Wim Noteboom zit in groep twee
van de basisschool. Hij is nog niet lang op
deze school, want zijn ouders zijn pas naar
deze plaats verhuisd.
Wanneer Wim een boodschap moet doen
voor zijn moeder, let hij bij het oversteken
van de straat even niet goed op. Een naderende auto kan niet meer op tijd stoppen en
botst tegen hem aan. Met een gebroken
been wordt Wim naar het ziekenhuis gebracht. Daar moet hij ook de Kerstdagen
doorbrengen.

ONZE HERVORMDE ZONDAGSSCHOOL NR. 11

De juf heeft de Kerstfeestviering op school
opgenomen met een cassette-recorder.
Daardoor kan Wim in het ziekenhuis het toch
nog horen. En... ook zuster An. Want Wim
had gevraagd: „Zuster, luister eens!"

jaargetijden. Het is boeiend geschreven en
het heeft een positief christelijke strekking.
Vandaar:
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

Kr. a. d. IJ.
Conclusie: Dit is een ontroerend mooi
boekje. En ook een écht Kerstboekje. De
Kerstgeschiedenis wordt hierin keurig en
eenvoudig verteld op een voluit Bijbelse wijze. Heel leerzaam voor ieder die de Kerstgeschiedenis moet vertellen. Maar ontroerend
is ook het eenvoudige en vrijmoedige spreken van Wim tegen zuster An, die hierdoor
de weg tot de Heere weer terug mocht vinden. Dus:
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

Kr. a. d. IJ.

W Markus

Linda en Eline in de dierentuin, door Hanny van de Steeg-Stolk, uitg. Den Hertog b.v.
te Houten, le druk, 10 mooie zwart-wit tekeningen van Jaap Kramer, geb., 78 blz., geschikt voor jongens en meisjes, om voor te
lezen: vanaf ± 4 jaar, om zelf te lezen: vanaf
± 7 jaar. Prijs f 10,90.
Inhoud: De tweelingzusjes Linda en Eline
houden heel veel van dieren. Op school zijn
ze ook bezig met een projekt over dieren. In
hun ijver doen ze nog al eens domme dingen. Hoogtepunt is een bezoek aan de dierentuin. Met de trein gaan ze er naar toe met
papa en mama. Ook dan beleven ze weer allerlei spannende dingen.

taalfoutjes (vermoedelijk drukfoutjes) kwam
ik tegen: op blz. 27 „heft" moet „heeft" zijn
en op blz. 37 „opeen" moet „opeens" zijn.
Mijn conclusie is

W Markus

Eindoordeel: Aanbevolen.

Kr. a. d. IJ.
Het geheim, door W. G. van de Hulst Jr.,
uitg. Den Hertog b.v. te Houten, 8e druk, 12
mooie zwart-wit tekeningen van de schrijver
zelf, geb., 54 blz., geschikt voor jongens en
meisjes, om voor te lezen: vanaf ± 4 jaar,
om zelf te lezen: vanaf ± 7 jaar. Prijs f 6,90,
na 31-12-1997 f 9,90.
Inhoud: De broertjes Gijs en Henk mogen in
het dorp een lekker krentenbrood gaan kopen voor hun zieke mama. Ze zijn heel blij,
omdat de dokter gisteren heeft gezegd, dat
hun mama weer beter wordt. Nu mogen ze
haar trakteren. Onderweg naar huis zien ze
echter een roeiboot en daar gaan ze even in
schommelen. Maar dat loopt niet goed af.
Zonder hun lekkere krentenbrood, maar wel
met aardappelen komen ze thuis. Ze zijn heel
verdrietig.
Toch komt het allemaal nog weer goed. Onverwacht. En wie heeft daarvoor mogen zorgen...? De oude dominee.
Conclusie: Goede wijn behoeft geen krans.
Trouwens: de achtste druk spreekt al voor
zichzelf. Dit is een prachtig boekje met een
goede godsdienstige strekking. Onze jonge
lezertjes zullen er van genieten. Van harte:

Mw. E. de Jong-Markus

Het geheim van de koffer, door Marian
Schalk-Meijering, uitg. Den Hertog, Houten,
le druk, 61 blz., geschikt voor jongens en
meisjes vanaf 8 jaar. Prijs f 9,90.
Inhoud: Daan helpt oom Jan, die een drogisterij heeft. Ze willen samen een tocht in de
natuur maken. Dan moet de winkel maar
voor een keertje dicht. Daan schrijft op een
bordje: „Wegens omstandigheede gesloote." Op de afgesproken middag gaan ze naar
het bos. Oom Jan is een natuurliefhebber.
Elke maand schrijft hij stukjes over de natuur
in een krant. Hij neemt zijn fototoestel mee,
als ze samen op pad gaan. In een plaggenhut
vinden ze een oude koffer. Er zitten kleren en
een oude krant in. Die blijkt van Gerrit te zijn,
die zijn dochtertje verloren heeft en gescheiden is van zijn vrouw. Met zijn moeder heeft
hij geen contact meer.
Daan gaat met oom Jan op bezoek bij Gerrit
in het ziekenhuis waar alles wordt gedaan
om hem te helpen.
Beoordeling: Een spannend boek, dat een
goede christelijke sfeer ademt. De personen
zijn goed getekend. De illustraties zijn goed.

Eindoordeel: Warm aanbevolen.
Conclusie: In dit mooie en leuke boekje leren de kinderen al lezende veel over allerlei
dieren. Heel leerzaam is dat. Het verhaal is
boeiend en grappig geschreven. Verteld
wordt ook over de schepping van de dieren
door de Heere en over de droevige gevolgen
van de zonde in het paradijs. Maar ook wordt
gewezen op Gods vergevende liefde. Op blz.
78 las ik een taalfoutje. Er staat: „Wat doet
je nou?" i.p.v. „Wat doe je nou?" Niettemin:
Eindoordeel: Warm aanbevolen.

Kr. a. d. IJ.

W Markus

Jos in weer en wind, door M. H. KarelsMeeuse, uitg. Den Hertog b.v. Houten, 2e
druk, 10 leuke zwart-wit tekeningen van
Jaap Kramer, geb., 76 blz., geschikt voor
jongens en meisjes, om voor te lezen: vanaf
4 jaar, om zelf te lezen: vanaf 6 jaar. Prijs
f 7,25, na 31-12-1997 f 10,90.
Inhoud: Jos en Gijs zijn al een poos de beste
vriendjes samen. Jos zit in groep twee en
Gijs in groep drie van de basisschool. Makkertje is het hondje van Jos.
De juf gaat met de kinderen uit groep twee
werken over de herfst.
De schooldokter verwijst Jos naar de oogarts. Die vindt dat Jos een bril nodig heeft.
In de Kerstvakantie maken Jos en Gijs een
grote sneeuwpop. Maar de volgende dag is
die door de dooi bijna gesmolten. Daar
wordt Jos dan erg boos om.
Aan het einde van het verhaal maken zij ook
nog kennis met een paar Turkse kinderen uit
de stad.
Conclusie: Een heel 'eik boekje, waarin de
kinderen, al lezende, de dagen leren en de
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Kr. a. d. IJ.

Mw. E. de Jong-Markus

Eindoordeel: Warm aanbevolen.

J. D. van Leeuwen
Een lichtje in het donkere bos, door W.
G. van de Hulst Jr., uitg. Den Hertog b.v. te
Houten, le druk, 14 mooie zwart-wit tekeningen van de schrijver zelf, geb., 41 blz.,
geschikt voor jongens en meisjes, om voor te
lezen: vanaf ± 4 jaar, om zelf te lezen: vanaf
± 7 jaar. Prijs f 9,50.
Inhoud: Merel, een meisje van acht jaar,
komt uit school. Ze krijgt nu Kerstvakantie.
Ze woont op de vijfde etage in een flat. Het
is al een beetje donker. Haar mama is nog
even boodschappen doen. Maar ze kan wel
naar binnen, want de sleutel is bij de buurvrouw.
Als ze in huis door het grote raam naar buiten kijkt, ziet ze in het bos een lichtje, vlakbij
de oude stal. En ineens denkt ze: „Zou daar
in die oude stal het Kerstkind geboren kunnen zijn?" Nee, natuurlijk kan dat niet. Maar
tóch wil ze weten, waar dat lichtje dan wél
vandaan komt. En ze besluit om even in het
bos te gaan kijken. Maar in het donkere bos
vindt ze het toch wel griezelig.
En dan doet ze daar een bijzondere ontdekking: een camper, een blaffende hond en
een vriendelijke opa met zijn kleinzoontje. En
met hun autotelefoon mag ze naar haar ouders bellen.
Conclusie: Een mooi verhaal rond het
Kerstgebeuren. Alleen de uitleg over het
Kerstfeest, die de schrijver die vriendelijke
opa laat geven, had wat belijnder moeten
zijn.
Overigens zal dit mooie verhaal onze jonge
lezertjes zeker boeien en heeft het verder ook
een goede godsdienstige strekking. Een paar

Wouter en de postkanarie, door Sjaan van
Duinen, uitg. Den Hertog, Houten, 70 blz.,
geschikt voor jongens en meisjes om voor te
lezen (vanaf 4 jaar) en om zelf te lezen (6-8
jaar). Prijs f 10,90.
Inhoud: Wouter zou graag een postduif willen hebben. Op een dag mag hij meerijden
op de ezelkar van Daan. Wouter vertelt op
school dat hij een geheim heeft, maar hij verklapt het niet.
Na schooltijd komt Daan met de ezelkar naar
school. De kinderen willen allemaal op de kar
zitten. Daan krijgt er spijt van dat hij gekomen is.
Wouters vader heeft veel vogels. In het grote
hok staat een klein hok met een kanarie. Zou
dat een postkanarie zijn? Hij laat het vogeltje
een eind van huis los en Wouter denkt dat de
kanarie weer naar het hok terug zal gaan.
Gelukkig is de vogel bij de buurman van
Gert, die zelf ook vogels heeft.
Beoordeling: Een leuk boekje voor de
kleintjes. Dat Wouter de vogel niet los had
mogen laten, had een gegeven kunnen zijn
om op eenvoudige wijze aan te geven, dat
Wouter ongehoorzaam is geweest. Het
boekje ademt niet direct een christelijke
sfeer, maar kan wel worden gegeven. De
kleintjes zullen het vast wel mooi vinden.
Leuke illustraties, die goed afgestemd zijn op
de leeftijd.
Eindoordeel: Aanbevolen.

J. D. van Leeuwen
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Avonturen op Braamhage, door Evert
Kuijt, uitg. Den Hertog, Houten, geschikt
voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar, 64 blz.
Prijs f 11,90.
Inhoud: Berend, Maarten. Francien en Wilma gaan naar het grote huis Braamhage, dat
midden in een park staat. Vroeger woonde er
een freule, maar het huis staat al jaren leeg.
Ze zijn nieuwsgierig hoe het huis er van binnen uitziet en besluiten een kijkje te gaan
nemen. Ze ontmoeten een man, die een
vreemde indruk maakt.
Ze besluiten aan de politie te vertellen dat
ze De Valk (zo heet de vreemde man) op
Braamhage ontmoet hebben. Hij is- weggelopen uit een psychiatrische inrichting.
Hoewel De Valk gezegd heeft, dat ze niet
meer mogen terugkomen, besluiten Berend
en Maarten dat toch te doen. Ze worden opgesloten, maar weten te ontsnappen. De politie grijpt in en de man wordt teruggebracht
naar de inrichting. De jongens gaan opnieuw
terug en vinden een boekje, dat informatie
geeft over de freule.
Beoordeling: Een spannend boek, dat een
vervolg is op „Avonturen op Bocksweert"
maar het kan ook zelfstandig gelezen worden.
Een vlot geschreven boekje met een goede
moraal. Wel is het een bekend gegeven: kinderen, die de politie waarschuwen, nadat ze
een ontdekking hebben gedaan. In werkelijkheid zal zoiets zelden voorkomen. De illustraties zijn mooi.
Eindoordeel: Aanbevolen.
J. D. van Leeuwen

Ga je ook mee, Abdoel?, door Lenie IppelBreedveld, uitg. Den Hertog, Houten, 54
blz., geschikt voor jongens en meisjes vanaf
6 jaar. Prijs f 9,90.
Inhoud: Abdoel zou zo graag eens in de
kerk willen kijken, maar zijn vader wil dat
niet. Hij zegt: „Wij zijn moslims en Allah is
onze god." Toch gaat hij stilletjes luisteren.
Abdoel betrapt een paar jongens, die een
fietsband laten leeglopen. Ze worden kwaad,
als hij er iets van zegt. Hans is één van de
jognens, die Abdoel later uitnodigt om mee
naar de club te gaan. Hij luistert met aandacht naar de geschiedenis van de ark. Abdoel mag van zijn vader niet meer naar de
club toe. Hij verlangt ernaar om in de kerk te
zijn. Hij wil ook in de ark, die hem bescherming en behoud biedt. Vader haalt de verlangende jongen terug.
Eindoordeel: Een boeiend gegeven. Goed
geschreven en de illustraties verlevendigen
het geheel. Warm aanbevolen.
J. D. van Leeuwen
Post in de boom, door L. Vogel, uitg. Den
Hertog, Houten, 109 blz., geschikt voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Prijs f 13,95.
Inhoud: Bram, Ales, Koos en Frans bouwen
een hut in een boom dichtbij het landgoed
van jonkheer Van Nigtevegte de Roeselaer.
Tuinman De Bok ziet hen liever niet in dit gebied. Terwijl ze in de boomhut zijn, komt er
een man aan. Die haalt een wit papier uit een
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gat in een boomstam. Hij bekijkt het en legt
het weer terug.
Als hij weg is, gaan de jongens kijken en ze
zien op het papier een plattegrond met ramen en letters. Later blijkt dit de voorbereiding van een inbraak te zijn.
Beoordeling: Ook hier weer een groepje
kinderen, dat de politie helpt. Kleine rechercheurs, die een spannend avontuur beleven.
Bij het lezen vroeg ik me af wat de opvoedkundige waarde is van dergelijke boeken.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk, dat inbrekers
elkaars namen noemen (blz. 60).
Eindoordeel: Matig aanbevolen.
J. D. van Leeuwen
Evan, de fluitende goudzoeker, door Gerbrand Fenijn, uitg. Den Hertog, Houten, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar,
205 blz. Prijs f 22,90.
Inhoud: Dit verhaal, waarvan de 14-jarige
Evan Morgan de hoofdpersoon is, speelt in
de Verenigde Staten. Zijn vader heeft een
zwakke gezondheid en is ontslagen. Evan
gaat van huis en komt samen met Jim Paul
in contact met dr. Linz, een goudzoeker. Ze
vinden heel wat goud, maar de gouddelvers,
die dr. Linz helpen zijn niet allemaal betrouwbaar. Tenslotte gaan ze er met de buit van
door.
Evan blijft alleen achter en gaat aan de terugweg beginnen. Hij komt met allerlei mensen
in aanraking. Onder zijn kleding bewaart hij
papieren uit het blauwe koffertje van dr.
Linz. Deze blijken waardevol te zijn voor de
Tsjechen, die de opbrengst van het goud wilden gebruiken om arme landgenoten naar
Milevsko in Amerika willen halen.
Eindoordeel: Een erg spannend boek, dat
de lezer tot het einde blijft boeien. Het geloofsleven van Howard, die van een moord
beschuldigd wordt, is goed beschreven.
Evan, die hem helpt, wordt daar zelf door getroost en gesterkt. Een heel mooi boek, dat
voor uitdeling bij het kerstfeest wel wat te
duur zal zijn. De illustraties zijn niet goed
over het boek verdeeld.
Eindoordeel: Warm aanbevolen!
J. D. van Leeuwen
Bij ons in de buurt, door Maayke van Maren, gal. door Ben Horsthuis, uitg. De Banier, Utrecht, geb., 55 blz., geschikt voor
jongens en meisjes van 4-7 jaar. Prijs
f 11,90.
Inhoud: Jan en Lien, broer en zus, beleven
heel wat met hun ouders, hun kleine broertje
Leen en Fik, de hond en Bram, de kraai. Ze
zinnen allerlei grappen, maar ze zijn ook heel
aardig voor „oom Bart", een eenzame man
uit de buurt.
Conclusie: Een leuk boekje om voor te lezen
of om zelf te lezen voor kinderen die net kunnen lezen. Het is een positief christelijk gezin.

nier, Utrecht, geb., 52 blz., geschikt voor
jongens van 8-10 jaar. Prijs f 10,90.
Inhoud: Antp,n'rnaakt de Tweede Wereldoorlog mee. 14if,beleeft allerlei spannende
avonturen, sprris met zijn twee vrienden
Leendert en Jocip.
Enkele zaken die in het boek voorkomen zijn:
verraders, radio Oranje, hout zoeken om te
koken, voedsel halen, Joodse onderduiker,
enz.
Conclusie: Een spannend jongensboek. Het
is een goede eerste kennismaking met de
Tweede Wereldoorlog. Positief christelijk.
In het eerste hoofdstuk wordt in twee bladzijden nog een ziekenhuis opname van Anton verteld. De bedoeling hiervan is me niet
duidelijk. Het valt een beetje uit de toon.
Verder een prachtig boek.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
G.A.

C. Boer en Gera Boer

Maaike en Marijke naar de Veluwe, door
J. A. Koetsier-Schokker, geïll. door Jaap
Kramer, uitg. De Banier, Utrecht, geb., 82
blz., geschikt voor meisjes van 6-8 jaar. Prijs
f 13,50 per deel, f 25,— per twee delen.
Inhoud: Maaike en Marijke hebben vakantie
en gaan samen met hun ouders enkele dagjes uit. Er wordt verteld van een stadswandeltocht in Buren, een bezoek aan een kaarsenmakerij, een bezoek aan paleispark 't Loo
enz.
Conclusie: Het is deel veertien uit de
„Maaike en Marijke" serie.
Het is een positief christelijk gezin.
Het is een boek met grote letters.
Eindoordeel: Aanbevolen.
G.A.

C. Boer en Gera Boer

De voddenrapers van Bombay, door C.
M. de Putter-Dekker, geïll. door Diny Design, uitg. De Banier, Utrecht, gebonden,
102 blz., geschikt voor jongens en meisjes
van 9-12 jaar. Prijs f 13,90.
Inhoud: Vader heeft door het gokken vele
schulden. Hij wil zijn dochter Axma verkopen. Samen met haar broertje Ikqbar loopt
ze weg. Ze gaan vodden ophalen in Bombay.
Ze zijn in dienst van een onbarmhartige en
strenge baas. Het wordt steeds erger. Ze
worden tenslotte in het zendingshuis van
oom Tom en tante Margriet opgenomen. Er
verandert nu heel veel ten goede.
Conclusie: Een prachtig zendingsboek. Het
speelt zich af in India•. Goede strekking. Gera
(11 jaar) vindt de illustraties niet mooi. Er zit
spanning in. Soms staat er een moeilijk
woord in.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
G.A.

C. Boer en Gera Boer

C. Boer en Gera Boer

Opspring verzocht Frits de zwerver, door
M. Kanis, geïll. door Jaap Kramer, uitg. De
Banier, Utrecht, geb., 140 blz., geschikt
voor jongens van 11 jaar en ouder. Prijs
f 17,50.

Bange uren, door Hanny 'van de SteegStolk, gefil. door Jaap Kramer, uitg. De. Ba-

Inhoud: Dit boek beschrijft de belevenissen
van dominee Slomp uit Heemse tijdens de

Eindoordeel: Warm aanbevolen.
G.A.
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Tweede Wereldoorlog. Na dat hij moest onderduiken heet hij Frits de zwerver. Fel was
zijn verzet in de oorlog.
Conclusie: Een prachtig spannend jongensboek over de Tweede Wereldoorlog. Het
gaat over één van onze bekendste verzetshelden. Goede strekking. Achterin staat een
verklarende lijst met moeilijke woorden.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
G.A.

C. Boer en Gera Boer

Nergens veilig, het leven van Jan de
Bakker, door J. D. van Leeuwen. Uitg. De
Banier, Utrecht, 61 pag., geïll. en geb.
Jongens- en meisjesboek, 8-12 jaar. Prijs
f 12,50.
Korte inhoud: Jan, de zoon van de koster,
gaat in Utrecht studeren op de school van de
Broeders van het Gemeene Leven. Hij wordt
een trouw aanhanger van de „nije leer". Nadat hij onderwijzer geworden is, gaat hij in
Leuven de priesteropleiding volgen.
In Jacobswoude wordt hij pastoor. Later
neemt hij het beroep aan naar Woerden. Hier
wordt hij verbannen, omdat hij zich fel tegen
de aflaathandel keert. Tenslotte komt hij in
de gevangenis terecht met de voeten in het
blok. Hij wordt veroordeeld tot de brandstapel. In volle overgave sterft Jan de Bakker op
15 september 1525.
Conclusie: Een goed boekje, zeer geschikt
voor uitdeling op het Kerstfeest.
Vlot geschreven, goed van stijl en godsdienstig volledig verantwoord.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
C. L., Maaskant
De wraak van de bendeleider, door Jan
willem Blijdorp. Uitg. De Banier, Utrecht,
155 pag. Geïll. en geb. Jongensboek voor 12
jaar en ouder. Prijs f 17,90.
Dit is het zevende boek in de serie: Avonturiers.
Korte inhoud: Een Duitse crimineel,
Schwabel, ontsnapt door middel van een helicopter uit een Oostenrijkse gevangenis.
Koos Stad had hem een gebroken kaak bezorgd. Nu wil hij wraak nemen op Koos en
zijn vrienden. De jongens krijgen zijn kwade
bedoelingen door en weten tenslotte met behulp van de politie en een oude vriendin de
boosdoener in het nauw te drijven. Bij een
ontsnappingspoging ramt de trein zijn witte
Golf. Dat kost hem het leven.
Conclusie: Een verhaal, dat bombastisch en
wild-westachtig overkomt. Godsdienstig
stelt het niets voor.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.
C. L. Maaskant
Daan en Jeroen in groot gevaar, door R.
Mourits-de Boer. Uitg. De Banier, Utrecht,
95 pag. Gefil. en geb. Jongensboek van 8-10
jaar. Prijs f 13,90.

leen in een huisje woont met een hond. Als
ze weer in het bos spelen, bouwen ze een
hut en stoken een vuurtje. Dat vuur slaat
over naar de hut en Daan kan ternauwernood uit de vlammen gered worden. Met de
ambulance wordt hij naar het ziekenhuis gebracht.
Gelukkig komt alles weer goed.
Conclusie: Een leuk gegeven voor een
spannend jongensboek. Taal en stijl zijn in
orde. Er zit ook een climax in het verhaal,
maar godsdienstig doet het wat al te vroom
aan. Het ligt er te dik bovenop.
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Conclusie: Dit boek heeft iets van rouwverwerking. Dit is geen lectuur voor de kinderen
op onze zondagsscholen. Het taalgebruik is
soms grof. Godsdienstig heeft het geen enkele betekenis.

Eindoordeel: Matig aanbevolen.
C. L. Maaskant
Verkeerde vrienden, door Doralies H6ttner, 56 pag. Geb. De ondertitel luidt: Een
anti-drugsroman voor kinderen. Prijs
f 16,90.
Korte inhoud: Dit boekje laat zien, hoe gemakkelijk iemand in aanraking kan komen
met drugs. Maar het laat ook Zien, dat het
niet zover hoeft te komen. Dat je er voor
kunt kiezen om geen drugs (of tabak, alcohol
of gokkasten) te gaan gebruiken. Dat druggebruik niets oplost en dat het veel beter is
om er met iemand over te praten, die je vertrouwt.
Van roken, alcohol drinken of drugs gebruiken is nog nooit iemand gelukkiger geworden. Aldus Teun Stortebeker in het woord
vooraf.

Conclusie: Er zal waarschijnlijk verschillend
over dit boekje geoordeeld worden. Maar
voor ons doel, uitdeling op de Kerstfeestviering, lijkt het me niet geschikt.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.
C. L. Maaskant
Wie wil er mijn oorhangers zien?, door E.
Noorlander-van der Laan. Uitg. De Banier,
Utrecht, 141 pag. Geb. en geïll. Meisjesboek
voor de leeftijd van 10-14 jaar. Prijs f 16,90.
Korte inhoud: Al op jonge leeftijd heeft Nicolien te kampen met haar gezondheid. Dat
wordt nog erger als blijkt, dat ze spraak- en
gehoorproblemen heeft. Een keeloperatie
heeft weinig opgeleverd. Tenslotte krijgt ze
een gehoorapparaat. Ook dat blijkt niet afdoende; ze moet naar een speciale school
voor zulke probleemkinderen.
Al deze dingen kunnen haar heel erg terneerdrukken; ze voelt zich dikwijls heel erg eenzaam. Gelukkig wordt ze goed opgevangen
door haar ouders en de kinderen in haar omgeving.
Conclusie: Echt een meisjesboek. Het laat
zien, dat er in het jonge leven ook kinderen
zijn, die het erg moeilijk hebben. Pedagogisch is het fijn beschreven. Godsdienstig
volledig verantwoord.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
C. L. Maaskant

Korte inhoud: Daan gaat verhuizen. In het
nieuwe dorp vindt hij i*-Jeroen een onafscheidelijke vriend. Ze spelen dikwijls in het
bos. Daar ontmoeten ze Ome Hannes, die al-

Korte inhoud: De broer van Irene, Rob, is
door een motorongeluk om het leven gekomen. Naast dit grote verdriet voelt Irene zich
eenzaam en verlaten. Zelfs de vriendschap
met Menno kan dit niet goedmaken. Ze moet
steeds aan Rob denken. Dit wordt nog erger,
als Irene een dagboek van Rob vindt. Dan
wordt haar alles duidelijk over de leefwijze
van haar broer.

Irene, door Marieke Roggeveen. Uitg. KokVoorhoeve, Kampen, 92 pag. Jongens- en
meisjesboek vanaf 12 jaar. Prijs f 17,50.

Eindoordeel: Niet aanbevolen.
C. L. Maaskant

De wraak van Sipho, door F. W. Mout-van
der Linden, uitg. De Banier, Utrecht, gel.
door Jaap Kramer, 56 blz., geschikt voor
jongens en meisjes van 10 jaar en ouder. Prijs
f 11,90.
Inhoud: Sipho woont in een hut. Met zijn
„stamgenoten" gelooft hij in de macht van
geesten. Op een dag mag Sipho met zijn vader mee op jacht. Hij is trots. Sipho's vader
wordt door een man, Masa gedood. Jarenlang moet Sipho wachten, maar hij zal zich
wreken. Onderweg naar Masa beleeft Sipho
spannende momenten; een jongen brengt
hem (gewond) naar een geheime schuilplaats, een woeste hond doet een aanval, hij
wordt gevangen genomen. Eindelijk is hij op
de plaats. Hij sluipt naar de hut. Het mes dat
hij speciaal gekocht heeft om Masa te doden, heeft hij in zijn hand. Als hij naar binnendringt, ziet hij allemaal mensen en een
vreemd wit mens. Sipho vlucht, maar komt
niet ver. Hij raakt verstrikt. Sipho wordt in de
hut van zijn vijand verzorgd. Zelfs Umvuzo,
de zoon van Masa, helpt daarbij.
Beoordeling/opmerkingen: In dit boek
worden we een aantal keren „in de tijd verplaatst". Niet alle kinderen zullen dat even
gemakkelijk volgen. We krijgen een aardig
beeld van de verhoudingen tussen man en
vrouw, in het land van Sipho. Er zitten spannende fragmenten (o.a. het zien van een
slang) in dit boek. De „schildering" van het
landschap, het oerwoud, brengt sfeer. Bij
een volgende druk even wijzigen; blz. 15
Sopho en 47 Hi.
Belangrijke lessen: Er is voor Sipho gebeden. De wraakgevoelens van de jongen worden gekeerd door de liefde. Dit boek toont
ons het donker van het heidendom en het
licht van het christendom.
Tenslotte: Dit zendingsverhaal kunnen we
aanbevelen!
G.

H. J.

Zo'n vriend als Richard, door Ineke BaronJanssen, uitg. De Banier, Utrecht, gefil. door
Jaap Kramer, 38 blz., geschikt voor jongens
en meisjes van 8-12 jaar. Prijs f 9,90.
Inhoud: Richard houdt erg veel van dieren.
Marnix een jongen uit de straat probeert hem
altijd te plagen. Richard is bang voor hem.
Hij gaat zo laat mogelijk naar school. En op
school is het soms zo vervelend. Op een dag
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komt Ramon bij hen in de klas. Ramon is een
gehandicapte jongen. Richard en Ramon
worden vrienden. Als Marnix, Ramon wil
plagen, komt Richard voor hem op. Zeker als
hij „spot" met de handicap van Ramon. Als
Ramon en Richard mee mogen met Ramons
vader, in het vliegtuig, wil Richard dat Marnix ook wordt gevraagd. Zo worden de drie
jongens vrienden van elkaar. En samen gaan
ze naar de kinderclub waar ze van de Heere
Jezus horen vertellen.
Beoordeling/opmerkingen: Het schrijven
van echte scheldwoorden („slome" blz. 10,
blz. 22, 24) kan weleens uitnodigen tot gebruik. Even aandacht/uitleg; blz. 21- „op zijn
valse tronie willen timmeren", blz. 36 „alle
wrok en haat". Het woord „pesten" blz. 29
zie ik liever vervangen door „plagen".
Belangrijke lessen: In dit boekje worden
we geconfronteerd met een jongetje zonder
vader. Hij heeft een probleem, maar uit zich
niet! Richard nodigt Ramon voor de kinderclub „van de kerk". Richard luistert aandachtig naar de juf op de kinderclub. Het
opnemen voor een ander! Vergevingsgezindheid!
Tenslotte: Goed dat zowel het (plaag-lprobleem als de oplossing worden beschreven.
Aanbevolen!
G.

H. J.

Kim en Koos en de herfst, door Ina van
Meeuwen-den Hoed, uitg. De Banier,
Utrecht, geïll, door Jaap Kramer, 64 blz., geschikt voor de leeftijd van 4-8 jaar. Prijs
f 10,50.
Inhoud: Kim en Koos maken veel mee. Buiten, in huis en op school. Als juf Prins ziek
is, is Kim vrij. Met Tom haar broertje doet ze
een kaart op de post voor de juffrouw. Op
woensdagmiddag gaat Kim bij Koos spelen.
Van gips maken ze beestjes. Van een kastanje, prikkers en een draad maken ze een web.
Bep en Kim maken ook weleens ruzie. Voor
de boer gaan ze eikels zoeken. Dat is voer
voor de varkens. De boer geeft er geld voor
en samen sparen ze voor een stoel voor juf
Prins. Kim en Koos zoeken eikels in het bos.
De juf komt weer op school.
Beoordeling/opmerkingen: Soms vragen
dingen om nadere uitleg bijv. blz. 22 „ze
zegt het uit de grond van haar hart", blz. 51
„mijn ogen staan nu naar een bril" en „het
asiel voor dieren" blz. 58. Veel tekeningen
maken het boekje voor kinderen (nog) aantrekkelijker.
Belangrijke lessen: Het gebed voor een
zieke. Een kaartje, fruitmand sturen naar een
zieke. De vertelling (en toepassing) op
school. Saamhorigheid! Juf Prins was erg
ziek, maar is door de Heere gespaard. De juf
is bewogen en spreekt haar dank uit. De kinderen zingen een versje.
Tenslotte: Zesde deel van de Kim en Koosserie. Een verhaal om voor te lezen of om zelf
te lezen. De positief christelijke sfeer op
school doet me goed. De juf wijst de kinderen op de Heere Jezus. Van harte aanbevolen!
G.
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H. J.

Veldslag te water, met de RP-13 er op af,
door Bas Mijnster, uitg. De Banier, Utrecht,
geïll. door Creatieve Communicatie BV,
Amersfoort, Rene Meulenbroek, 164 blz.,
geschikt voor de leeftijd van 12 jaar en ouder. Prijs f 17,50.
Inhoud: Sander wordt via de meldkamer opgeroepen om met de RP-13 een twintigtal
jongens bij de „Jacoba" vandaan te halen.
Met veel politie ondernemen ze de actie en
overrompelen de daders. Op het politiebureau volgt verhoor. Eén van de daders
vlucht. Bij de jachthaven gebeuren verdachte dingen. Voor Sander het „weet", is hij de
boeven aan het helpen. Het onderzoek
wordt voortgezet. Dichtbij de verdachte
schuit wordt het jacht met de „studenten"
afgemeerd. Zij houden alles goed in de gaten. Als ze de hennepplanten ontdekken,
komt de ontknoping dichterbij. Toch is de
klus niet zomaar geklaard. Het wordt gevaarlijk. Sander komt in de problemen. Kaan, de
crimineel staat nergens voor. Uiteindelijk - na
veel moeite - komen de boeven achter slot
en grendel.
Beoordeling/opmerkingen: Een spannend boek. Goed dat de moeilijke woorden
worden uitgelegd. Soms zullen kinderen het
verhaal niet helemaal kunnen volgen, omdat
er zoveel tegelijk gebeurt (aan stuurboord en
bakboord, achter en voor). Verschillende uitdrukkingen zag ik liever niet gebruikt; blz. 9
„rot geschrokken", blz. 14 „de gozer die de
fles gooide", blz. 35 „alle knuppels", blz. 57
„mores leren, die knuppel", blz. 118 „mooi
geflikt", blz. 125 „allemaal naar de kelder"
en blz. 144 „hij verzuipt".
Belangrijke lessen: De strijd tegen drugs/
verslaving. Sander, de jonge wachtmeester
heeft oog voor de eenzaamheid van mensen
die uit de gevangenis komen. Hij weet dat
we vaak teveel gericht zijn op het misdrijf en
niet op de mens die erachter zit. Misschien
„helpen" alternatieve straffen wel beter...
Tenslotte: Een spannend (politie-lavontuur.
Jammer dat er zoveel verkeerde woorden/
uitdrukkingen worden gebruikt. Voor onze
(zondagsschool)kinderen niet aanbevolen!
G.

H. J.

De schaar van het Jodinnetje, door R.
Hoogerwerf-Holleman, uitg. De Banier,
Utrecht, geïll. door K.R.B., 68 blz., geschikt
voor meisjes van 12 jaar en ouder. Prijs
f 12,75.
Inhoud: Judith het buurmeisje van Ida Tuinman is een Joodse en mag daarom niet (met
de „club van vier" vriendinnen) mee naar de
huishoudschool. De Duitsers hebben het
verboden. Judith moet met haar vader en
moeder zelfs onderduiken. Er worden plannen gemaakt. Judith geeft haar„glim"schaar als aandenken aan Ida. In september
gaan de vier vriendinnen naar de huishoudschool. De schaar van Ida wordt door Franciën leen meisje dat alles heeft) gestolen. In
de herfstvakantie ontmoeten Judith en „de
club van vier" elkaar op het onderduikadres.
Het wordt Kerst 1943 en er worden kerstliederen gezongen. Het gezang maakt heel veel
los bij een Duitser die staat te luisteren. Kerst
in oorlogstijd. Na de bevrijding komt de familie Efraïm weer terug.

Moeilijke
Beoordeling/opmerkingen:
woorden o.a.; blz. 6 anekdotes, blz. 9
surrogaat-thee, sperrgebiet, NSB, blz. 11
pendule, blz. 12 casueel, blz. 34 sympathiseren, blz. 4.0 daggelder, blz. 56 smokrand.
Met recht (kinder-)vragen; „Waarom laat de
Heere dit toe?" „Mag ik die Duitsers wel haten?" Het is goed dat we onze kinderen op
de hoogte houden van de geschiedenis; van
de Tweede Wereldoorlog, het verzet en de
bevrijding. Positieve invloed mag uitgaan
van de gelovige boer en boerin op het Joodse gezin.
Belangrijke lessen: Een gebed voor je
buurmeisje! Een gebed voor het eten en
voorbede voor de verdrukten. Vertrouwen
op God! Denken aan anderen! Samen zingen...! Verzet tegen de vijand, maar niet
zonder gebed...! Dankbaarheid na de bevrijding. Het getuige-zijn.
Tenslotte: Fijn dat er dergelijke oorlogsboeken voor kinderen worden geschreven. Al
met al; aanbevolen.
H. J.
G.

Een hond is mijn vriend, door C. M. de
Putter-Dekker, uitg. De Banier, Utrecht,
geïll. door Diny Design, 83 blz., geschikt
voor de leeftijd van 8-12 jaar. Prijs f 12,50.
Inhoud: (1) Opa is jaloers op de hond. Pas
als Marko de kleine Marloes uit het water
heeft gered, wil opa de hond als „een
vriend" zien. (2) Lex is een blindengeleidehond, die het in een moeilijke situatie voor
zijn baasje Peter opneemt. (3) Zwerver
zwerft langs de straten en maakt van alles
mee. Eindelijk vindt ze een plekje waar ze
wordt verzorgd. (4) Lenny gaat naar de keuring. De baas schaamt zich en Lenny moet
verhuizen. Wat Lenny verder allemaal meemaakt... (5) Edo is een hond die door zijn
baas aan een boom wordt vastgemaakt. Gelukkig wordt hij gevonden en mag hij mee.
(61 Wolf en Petrov worden echte vrienden.
De mensen van het dorp willen dat Wolf
wordt gedood. Maar dat kan Petrov niet...
Beoordeling/opmerkingen: Zes verschillende verhaaltjes over honden. Leuke, spannende en droevige fragmenten wisselen
elkaar af. Soms zijn de verhaaltjes wat onrealistisch. Bijv. als (blz. 20) direct na de
spannende gebeurtenis moeder en opa gelukkige mensen zijn en de hond vrolijk is.
Ook de snelle opeenvolging van de gebeurtenissen. (In/uit het ziekenhuis). Op blz. 8
staat een wat vreemde zin... „opa hoort geduldig aan." Blz. 27 het woord „rotbeest"
zou ik niet gebruiken. Blz. 45 „in", blz. 57
„in" en „ik" moeten worden tussengevoegd.
Belangrijke lessen: Jaloers-zijn is verkeerd! Hoe gaan we om met onze gehandicapte medemens? Hoe gaan we om met
beesten? De vrienschap die er kan zijn tussen
een mens en een dier!
Tenslotte: Voor kinderen die van korte
(voorlees-(verhaaltjes houden, is dit een aardig boek. De oudere kinderen zullen m.n. het
laatste verhaal wel kunnen waarderen. Dit is
geen boek dat je nu eens lekker in een adem
wil lezen. De overgang naar een volgend ver-
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haaltje „valt tegen". Al met al; matig aanbevolen.
G.

H. J.

Ingrid en Berry/Ontvoering en ontsnapping, door J. F. van der Poel, uitg. De Banier, Utrecht, gen door Andre Boeder, 118
blz., geschikt voor de leeftijd van 10-12 jaar.
Prijs f 14,90.
Inhoud: De vader van Ingrid en Berry is een
„slechte" vader. Hij drinkt en slaat zijn
vrouw. Daarom moeten de kinderen het huis
uit en moeder naar een rusthuis. Ingrid is bij
een oom en tante en Berry gaat naar een kindertehuis. Vader wil zijn kinderen terug en
daarom haalt hij hen op. Ingrid bij school en
Berry uit het „boefjeshuis". Hij ontvoert ze
en brengt ze bij tante An, een zuster van vader. Op een slimme manier weten ze te
vluchten en gaan ze op zoek naar het rusthuis. Daar ontmoeten ze hun moeder. Later
komt oom Koos en hij neemt de kinderen
mee naar de boerderij. Als moeder met
proefverlof mag, komt ze ook naar de boerderij. Na verloop van tijd ontmoet moeder
haar man in het park. Er volgen hele gesprekken. Ton voelt zich een slechte man en vader. Hij wil zichzelf verdrinken. Tenslotte
komen ze aan de dijk in het huis van „ome"
Bram te wonen. Ze mogen als gezin opnieuw
beginnen.

Beoordeling/opmerkingen: Blz. 27 „rotzooi", blz. 57 „op mijn kop". Zin op blz. 83
„Toch merkte aan haar..."? Blz. 103 „u begrijpt er geen snars van". Dat zeg je niet als
kind, tegen je oom!
Goed dat we onze kinderen laten zien dat het
Ion/geloof, de kerk, het bijbellezen en bidden een strijdpunt kan zijn in een gezin. Ook
zien we dat„de kerk" vaak de schuld krijgt.
De kinderen worden op de boerderij goed
opgevangen. Fijn dat oom en tante de kinderen wijzen op het gebed voor hun vader. Het
werkelijke (kinder)leven staat vaak haaks op
het christelijke (bijbelse) leven! Voor die kinderen die dit verhaal hebben „ervaren" en
waarbij het niet goed afliep, is dit boek „te
mooi om waar te zijn".

de blinden. Dat doen ze door allerlei karweitjes op te knappen en daarmee wat geld te
verdienen. Maar... Maaike komt in het ziekenhuis terecht voor een blinde-darmoperatie. Gelukkig loopt alles goed af.
De vriendinnen gaan daarna helpen in het
bejaardentehuis. Als ze met de baby van de
buren gaan wandelen, valt in het drukke verkeer de bak met de baby op straat. Een agent
brengt de meisjes met de baby thuis. Verder
gebeurt er nog een ongelukje met het aquarium. Al met al leveren hun activiteiten aardig wat geld op.
Conclusie: Een leuk meisjesboek; het is het
dertiende in de serie: Maaike en Marijke. Vlot
geschreven en spannend voor meisjes van
genoemde leeftijd. Opvoedkundig en godsdienstig verantwoord.

Mary, verhaal voor kleuters, door Nelly
Klop-van der Bas, 88 pag. Geb. en geïll.
Voor jongens en meisjes van 4-6 jaar. Prijs
f 12,75.
Korte inhoud: Mary heeft een speelkameraadje, Otto. Otto stelt voor om van papier
mutsen en bootjes te maken. Als het bootje
klaar is, gaan ze naar de rivier om het te laten
varen. Op de gladde keien bezeert Mary haar
voet; ze kan niet meer lopen. De ouders, die
erg ongerust geworden zijn, zoeken langs de
rivier en vinden de kinderen. In het ziekenhuis blijkt, dat haar voet gekneusd is.
Conclusie: Een leuk boekje om voor te lezen
voor de kleintjes. Het godsdienstig spreken
van de kinderen komt wat overtrokken over.
Eindoordeel: Matig aanbevolen.

Eindoordeel: Warm aanbevolen.

C. L. Maaskant

C. L. Maaskant

Lars gaat verhuizen, door Harriët ter MeerNap. Uitg. Kok-Voorhoeve, Kampen. Geb.
en geïll. 47 pag. Prijs f 9,90.
Korte inhoud: Lars en Mark zijn onafscheidelijke vrienden. Ze beleven allerlei avonturen. Op een bouwstelling, waar het niet zonder gevaar is, maar ook in de keuken bij moeder. Als moeder boodschappen gaat doen,
gaan de jongens in de keuken pannenkoeken
bakken. Dat lukt niet helemaal, want alles zit
onder het meel, zelfs Puntje, het poesje, dat
ze gevonden hebben. Lars is een beetje somber gestemd, omdat ze gaan verhuizen. In de
klas, waarin hij komt te zitten, is een nieuw
meisje, dat ook net verhuisd is.
Met dat meisje kan hij goed opschieten.
Conclusie: Een aardig boekje voor de leeftijd van 9-11 jaar. De compositie is goed. Het
is vlot geschreven; er komen spannende momenten in voor. Godsdienstig heeft het niet
zoveel te betekenen.

Sanne's ontdekking, door Ineke BaronJanssen, uitg. De Banier, Utrecht, geill. door
Jaap Kramer, 105 blz., geschikt voor meisjes
van 12-16 jaar. Prijs f 14,75.
Inhoud: Sanne is een meisje van dertien jaren. Haar hobby is tekenen. Met Bob, een
jongen in een rolstoel kan ze goed praten.
Op school hebben ze een actie voor Roemenië. Dit wordt een groot succes. Alleen het
briefje tussen het oud-papier zorgt voor verwarring. Zelfs als Sanne meegaat naar Roemenië. Als ze thuis is, praat ze met Bob en
de leraar op school. Het briefje is van Leonie.
Het blijkt moeilijk te zijn om Leonie aan het
praten te krijgen.
Eindelijk komt alles eruit. Ze is misbruikt door
haar oom.

Rudi gaat zwerven, door M. C. LogmansWeltevrede, 124 pag. Geb. en gal. Jongensboek voor 9-12 jaar. Prijs f 13,90.

Beoordeling/opmerkingen: Dit boekje is
een vervolg op „Toch heb je gewonnen Ellen!" Sanne is een levensecht meisje met levensechte vragen. Een echte puber die ook
weleens brutaal uit de hoek kan komen (blz.
14). „Een mieters idee" (blz. 26) zou ook
kunnen zijn „een geweldig idee". De grensovergang met Duitsland heeft niets meer te
betekenen! (blz. 46). Op blz. 99 wordt iemand dood gewenst. Gelukkig wordt dat op
blz. 104 „afgekeurd". Als we op blz. 92 het
woord „hoer" gebruiken, mogen we uitgaan
van het oudere kind.

H. J.

Korte inhoud: Rudi van Boven is niet tevreden over zichzelf en zijn omgeving. Hij
besluit te gaan zwerven. Op zijn zwerftochten maakt hij kennis met een sympathiek oud
vrouwtje. Ook is hij getuige van een bankoverval. Hij vindt zelfs een deel van de buit.
Die bergt hij zorgvuldig op in de sloopauto,
waarin hij slaapt. In het bos vindt hij een
zwerfhond. Die hond wordt zijn dikste
vriend. De politie weet de bankoverval op te
lossen en bevrijdt Rudi uit de handen van
Ouwe Jaap. Zijn verjaardag kan Rudi weer
thuis vieren.

Belangrijke lessen: Iedereen is een waardevol schepsel voor God (blz. 171. Je kunt elkaar een hoop ellende besparen als je gewoon met elkaar praat! Het is goed dat een
dergelijk probleem (incest) op deze wijze aan
de orde komt. Dankbaarheid mag er zijn na
thuiskomst uit Roemenië (blz. 65 „Dank U
wel, Vader in de hemel..."). Fijn dat er in de
kerk wordt meegeleefd met de reis-Igenotenl. Er is (in Roemenië) nog een vraag naar
bijbels. Hoe belangrijk vertrouwenspersonen
(ook op school) kunnen zijn, kunnen we in
dit boek lezen.

Maaike en Marijke helpen de blinden,
door J. A. Koetsier-Schokker. Uitg. De Ba-

Conclusie: Een vlot en boeiend verhaal. Je
leest het in een ruk uit. De stijl is goed. De

Tenslotte: Het is een afwisselend boek.
Spannend, gezellig en ernstig. Ook informa-

Belangrijke lessen: Geloof wordt bestreden! De liefde van een moeder voor haar kinderen! Kinderen zijn vaak de dupe van een
ruzie tussen man en vrouw... Bidden, ook
voor iemand die zelf niets van de Heere wil
weten! Het is goed dat moeder de haat van
vader met liefde probeert te beantwoorden.
Ton mag weer een man voor zijn vrouw worden en een vader voor zijn kinderen.
Tenslotte: Fijn dat een dergelijk boek in onze tijd op de markt komt. Het geeft duidelijk
de problematiek van een verstoorde relatie
aan. Goed dat het positieve mag „winnen".
Zeker aanbevolen!
G.

Eindoordeel: Aanbevolen.
C. L. Maaskant

der, Utrecht. Geh. en gelff. Mefsieshoek
voor 6-11 jaar. Prijs f 13,50.

cortfrfélSge eVdrIeWrIg. (ffet (605? Uíf op een
climax. Godsdienstig volledig verantwoord.

Korte inhoud: Maaike en Marijke hebben
het plan opgevat om geld in te zamelen voor

Eindoordeel: Warm aanbevolen.
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C. L. Maaskant

tief! Een actueel' pro6(eem ancestr wordt op
deze m.i. sobere wijze beschreven. Het boek
is niet direct geschikt voor de zondagsschoolleeftijd.
G.

H. J.
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Kerstfeest 1997
Om uit te vertellen:
2 prachtige bundels met „vrije" verhalen
WARM AANBEVOLEN
1) Het wonder van Kerstfeest
2) De kerstklok wijst de weg

f 18,00
f 18,50

Om aan de kinderen mee
te geven.
U kunt kiezen uit:
Bladwijzers, labels, ansichtkaarten, wenskaarten, uitdeelplaten, een draagtas groen (+ logo),
plastic zakken met opdruk GEZEGEND KERSTFEEST van de Zondagsschool + 8 verschillende bouwplaten (eigen uitgave)
(eerst inkleuren, daarna in elkaar zetten)

Ook is er dit jaar weer een leuke aanbieding:
Prachtige posters A4 formaat nu slechts 1
i 50
(Zolang de voorraad strekt!)

slechts f 1,50

Kinderboeken voor het Kerstfeest
U weet toch... dat de kinderboeken van de bekende uitgevers ook via het Hervormd Bondsbureau besteld kunnen worden.??
Voor verantwoord leesplezier! U steunt daarmee het werk van onze zondagsscholenbond.

De roosters voor 1998 zijn weer binnen.
U kunt ze weer bestellen... (de prijs is f 1,85)

NOVEMBER 1997
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f3cie‘kbespre,

Op de eerste bladzijde wel 31 keer! Dit leidt
zelfs tot verkeerde combinaties zoals: kleine
sproetjes, dikke traantjes.
Eindoordeel: Matig aanbevolen.

‘S:k

Rieke en Henk, de vriendjes van Knabbel, door R. Mourits-den Boer, geïllustreerd
door Diny Design, uitg. De Banier, Utrecht,
gebonden, 68 blz., geschikt voor jongens en
meisjes vanaf 4 jaar. Prijs f 12,75.
Inhoud: De belevenissen van een kleuter en
een peuter, Rieke en Henk. Knabbel is het
konijn. Ze gaan naar een kinderboerderij, een
dagje naar het bos, Henk loopt weg en verdrinkt bijna, enz.

Groot-Ammers

De Dobbertjes en de „dichtbijdief," door
André Boeder, geïllustreerd door de schrijver, uitg. De Banier, Utrecht, gebonden, 57
blz., geschikt voor jongens en meisjes van 8
- 10 jaar. Prijs f 11,75.
Inhoud: Een groot gezin woont in het bos.
De auto van de zieke meneer Fransen uit het
dorp wordt gestolen. Wilbert en Gerco ontdekken een auto in het bos. Kees de oudste
zoon, heeft de auto gestolen.
Conclusie: Een vreemd verhaal over een
vreemd gezin met vreemde en onwaarschijnlijke wendingen in het verhaal afgewisseld
met volwassen „zware" praat.
Eindoordeel: Niet aanbevolen.
Groot-Ammers

Conclusie: Het is een positief christelijk gezin. Bij alle dingen wordt de dienst des Heeren erbij gehaald. Soms een beetje teveel?
Het boek wemelt van de verkleinwoordjes.

C. Boer en Gera Boer

C. Boer en Gera Boer

Louise zingt weer, door Aartje Boon, uitg.
Den Hertog, Houten, 102 blz., voor jongens
en meisjes vanaf 9 jaar. Prijs f 13,50.

Korte inhoud: Het verhaal speelt zich af in
Frankrijk in de tijd der Hugenoten. Louise zit
op een roomse scheal,en wordt daar rooms
opgevoed. Vader en moedervertellen haar
uit de Bijbel-en-Ieren haar teksten en psalmverzen. Het meisje kan mooi zingen. Dit
wordt bekend bij de autoriteiten. Deze ontvoeren het meisje naar een klooster. Daar
heeft ze het moeilijk. Gelukkig vindt ze daar
een paar vriendinnen aan wie ze uit de Bijbel
vertelt. Zuster Bartholomea ontdekt dat en
neemt haar in bescherming. Deze zuster
zorgt ervoor, dat Louise met een paar vriendinnen en zusters kunnen vluchten naar
Zwitserland. Daar ontmoet ze haar ouders,
die inmiddels ook verhuisd zijn naar het vrije
Zwitserland.
Conclusie: Een boeiend en leerzaam boekje, dat onze kinderen in één ruk zullen uitlezen. Er zit een duidelijke climax in het verhaal. De stijl kon wat beter, maar de inhoud
is godsdienstig en pedagogisch volledig verantwoord. Het boekje geeft een goede weergave van de tijd der vervolging onder de
Hugenoten. Uitstekend geschikt voor uitdeling op het kerstfeest.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
Luisteren

C. L. Maaskant

Oce,d e« giectete
Een jaar spoedt zich ten einde
Soms gaat het veel te vlug,
Wat het ons gaf of nam, die tijd
Komt immers nooit meer terug.
Het nieuwe jaar gaat komen
De toekomst zit nog dicht,
Maar achter die gesloten deur
Straalt elke dag Gods licht.

Uit: Als een zwaluw in de herfst
Door: M. Koffeman-Zijl
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