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VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor oeginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
VIa = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw. (18 á 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes. t = In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje ° = Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes 0 ° = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leeftijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen háákjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (Vla) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (VIa).
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Voor de kleinsten tot acht jaar
6358

Mijn eerste boek over God is een prentenboekje van John L. Torenbeek, dat
voornamelijk bestaat uit kinderlijke, dik..
omlijnde tekeningen, in afwisselend roserood of geel of blauw. Het geeft geen
verhaaltjes, maar meer mededelingen,
eerst over wat God heeft gemaakt en
vervolgens iets over het wezen van God:
wij kunnen God niet zien, Hij zorgt voor
ons enz. De opzet en de tekst lijken ons
voor kleuters van drie tot ongeveer 5
jaar, .erg aantrekkelijk, duidelijk en begrijpelijk. Alleen maakt het boek door
de wat zwaar aangezette illustraties en
de wat harde roze kleur een overvolle
en vrij onrustige indruk. (geb. f 2,50).
6359 We gaan naar het oerwoud, zeggen 011e,
Fieke en Anneke, die op een regenachtige
middag uit verveling een oerwoud gaan
tekenen. Door toedoen van het tovermannetje Tureluur worden de getekende figuren voor de kinderen levend, zodat er
een grappig en fantastisch verhaal ontstaat. De mooie, kleurrijke illustraties van
Ulf L5fg'ren zijn hier helemaal aan aangepast. Een bijzonder origineel prentenboek voor de wat oudere kleuter. Het al

te jonge kind zal enige moeite hebben
met het volgen van de vrije loop die de
Zweedse auteur, Leif Krantz, zijn fantasie heeft gelaten. Annie M. G. Schmidt
zorgde voor de goede, op kinderen afgestemde, Nederlandse tekst. (geb. ƒ 5,90).
Zonder haar helden voor te stellen begint
Jo Kalmijn-Spierenburg onverhoeds aan
het 5e en 6e deel van De avonturen van 6360
het aapjeJoekie en van Flops, zijn lucht- 6361
ballon. Tekeningen van Kees van Lent,
soms wat slordig, moeten de televisiefiguren vervangen. Zo wordt het allemaal
een beetje rommelig, niet afgerond: het
zijn schakels in een vervolg-zonder-einde.
Voor degenen die met de figuren vertrouwd zijn, kunnen de boekjes eventueel wel dienst doen. Zelflezertjes zullen
echter enkele keren vastlopen in al te
moeilijke woorden en zinnen.
(p. dl. geb. f 2,50).
Onder de titel Een erf vol vriendjes werd 6362
aan de bekende „Bambi-reeks" een fotoprentenboek toegevoegd over een dag op
de kinderboerderij in een dierentuin. De
foto's van Josée van Meurs zijn bladvullend, onder elke foto staat een regeltje
tekst van Mies Bouhuys. Vermeld wordt:
voor 4- tot 8-jarigen. Maar voor de jong3

sten onder hen zijn de meeste woorden
toch wel wat te moeilijk, terwijl een
groot deel van de foto's voor hen niet
sprekend genoeg zal zijn. Toch wel een
aardig boekje, dat kinderen van 6 tot 8
jaar met interesse zullen bekijken. (f 2,40 )
6363 In Een fles vol augurken en fleurigheid
heeft Hanny S. R. Meijler vier verhaaltjes geweckt, twee versjes zónder en vijf
mét muziek (van Paul van Wely). De
prettige melodieën zullen op de onregelmatige verzen niet erg makkelijk te zingen blijken. Trouwens deze kolderrijmp_
jes lijden een beetje aan metrische nood,
en daardoor aan onduidelijkheid. Een
enkele onduidelijk gebouwde zin ontsiert
ook de verhaaltjes. Die zijn overigens
beter dan de verzen. De schrijfster vertelt ze als persoonlijke belevenissen, ten
dele, en geeft er een aardige, verstandige
strekking aan. Sjoerd Bijlsma heeft er
heel leuke tekeningen voor gemaakt. Geschikt voor aankomende lezertjes, en dan
vooral de meisjes onder'hen, aan wie men
het boek, liefst met bijstand, zelf in handen kan geven. (geb. f 3,90).
Het gelukkigste dier van alle dieren die
ooit hebben geleefd of die nog geboren
6364 zullen worden, was Het ezeltje van Sint
Josef. Het was oud en lelijk, maar het
mocht Maria op zijn rug naar Bethlehem

dragen, het zag het Kindje Jesus het
eerst, het vluchtte met de H. Familie
naar Egypte en kwam vermoeid en ziek
weer in Nazareth terug, waar het stierf
als het gelukkigste ezeltje van de wereld.
4

Dit aardige verhaal van Alphons Timmermans, met de grappige actieillustraties van Coby C. M. Krouwel, is voor
ruime kring te gebruiken. Erg jammer
dat het ezeltje dood gaat op de laatste
bladzijde. (geb. f 2,95).
Ook voor het volgende boekje, Een 6365
wonder voor Miriam, maakte Coby C.M.
Krouwel charmante tekeningen. Hierin
vertelt Lea Smulders op haar bekende
frisse wijze het mooie verhaal uit het
Nieuwe Testament, over het dochtertje
van Jairus, dat door Christus uit de dood
werd opgewekt. Om het verhaal voor de
kleintjes aantrekkelijker te maken, heeft
ze het meisje een naam gegeven en het
verhaal met andere details uitgebreid.
Tenslotte vertelt zij nog over de nabijheid van Jezus, in onze eigen tijd. De
prettige verteltrant, en de verzorgde uitgave maken het boek tot een dankbaar
bezit om voor te lezen aan, kleuters of
eventueel te laten lezen door 7 à 8-jarigen. (geb. je 1,95).
In de „Marieke-serie" van Mia BruynOuwehand, verschenen wederom een
tweetal deeltjes, de nummers 9 en 10.
Marieke in de sneeuw vertelt over haar 6366
vakantie bij oma, in een klein dorpje.
Met een boerenfamilie, buren van oma,
maakt ze een tocht met een arreslee.
Duidelijke letter; korte zinnen. De verteltrant is wel ouderwets-gezellig, maar niet
zo origineel. Bruikbaar.
Minder geslaagd is Marieke en de orgel- 6367
man. Marieke en haar negervriendje
Hans lopen achter het draai-orgel aan en
verdwalen tenslotte. Liefderijk opgenomen in het gezin van de orgelman, maken zij kennis met de andere familieleden, die aan een circus zijn verbonden,
daar kunsten met dieren vertonen, salto's
maken enzovoort. Door een jongen uit
het gezin worden zij weer veilig thuis
afgeleverd. De gebeurtenissen in het gezin van de circusartisten moeten zeker
door ouders verklaard worden. Het boekje 'bedoelt modern te zijn, maar het geheel, ook de stijl, is wat ruw uitgevallen.
Niet zo geschikt dus.
(p. dl. f 0,65; geb. f 1,—).

6368

Ook Poeske, door Elisabeth van Bergen,
kon ons weinig bekoren. Het bevat een
weinig originele beschrijving van het
leventje van een klein meisje, dat eerst
op een bovenhuis in de stad woont en
later gaat verhuizen, omdat ze door gebrek aan buitenlucht vaak ziek is. Poeske
is dol op haar nieuwe onderwijzer. Als
haar klas gesplitst wordt en Poeske naar
de nieuwe klas moet, volgt er zo'n dwaas,
sentimenteel gedoe met de eerste onderwijzer, dat het alleen maar belachelijk is.
Aangezien taal en stijl verder zeer matig

zijn, kunnen we dit deeltje uit de serie
„Ons Genoegen" niet aanbevelen.
(geb. f 1,95).
In de serie „Ons genoegen" verscheen
6369 tevens een boekje van Cok Grashoff: 't
Is feest voor Elma. Op haar verjaardag
krijgt Elma een nieuwe autoped. Ze is er
dolgelukkig mee. Maar natuurlijk brengt

dit kostbaar bezit ook extra zorg mee.
Dat ondervindt Elma al spoedig, bijvoorbeeld als ze haar step uitleent en niet
meer ziet opdagen. Natuurlijk loopt alles

deel 6 lijkt ons niet zo pedagogisch.
Maar over het algemeen is het toch wel
amusante lectuur, die zich ook uitstekend
leent tot voorlezen. De boekjes dragen
als titel: Ernstjan en Snabbeltje aan de 6370
wandel, Ernstjan en Snabbeltje eendestreken en Ernstjan en Snabbeltje uit en
thuis. (p. dl, geb. ƒ 2,95).
Voor de serie „Ons Genoegen" schreef
Els Hofker een opgewekt verhaal over
Heintje, die vanuit het weeshuis een echt
tehuis vindt bij Teun en zijn vader en

over Ernstjan en zijn eend Snabbeltje,
twee bekende radiofiguurtjes van Jaap
ter Haar. In korte hoofdstukken, die geheel op zichzelf staan worden hierin de
verdere avonturen van dit tweetal ver-

6373

moeder. Hij vindt het eerst niet zo leuk
om bij de lieve tantes uit het tehuis weg
te gaan, maar in het bos is het zo heerlijk
met al die dieren, en Teun is een echte
grote vriend voor de kleine Hein. Jammer dat schrijfster over de dood van
Heintjes ouders niet meer weet te vertellen dan dat zij „z6 moe, waren dat zij
nu voor altijd slapen". (geb. f 1,95).
Een speciale aanbeveling verdient Ching- 6374
Ting en de eenden, door Marjorie -G.
Fribourg. Het jongetje Ching-Ting, dat

op Formosa woont, moet voor de varkens

uit: Ching-Ting en de eenden

goed af. Een kinderboekje zonder bijzondere kwaliteiten, maar toch wel aardig geschreven. (geb. f 1,95).
Er verschenen weer drie nieuwe deeltjes

6371
6372

zorgen, een werkje dat hij erg vervelend
vindt. Met een bamboestok en een troep
eenden naar de rivier gaan, zou veel
leuker zijn, maar vader vindt hem nog te

klein en te speels om op eenden te passen.
Door een dappere daad laat Ching-Ting
zien dat hij wel flink en groot genoeg is
om eenden te hoeden. Zo krijgt hij einde-

teld. Oudere kleuters zullen deze belevenissen wel waarderen, temeer daar de
verteltoon erg populair gehouden is, met
woorden als bijvoorbeeld „oude dibbis",

lijk een baantje waar hij van houdt, en
iedereen is trots op hem. Een snoezig
boekje, fijn van toon en voorzien van
uitstekende, sfeervolle illustraties van
Artur Marokvia. Een pareltje, waar kleu-

„enge vent" en „rottigheid". Een enkel
hoofdstuk, zoals het telefoongesprek in

ters intens van zullen genieten.
(geb. f 2,40).
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Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
6375

De wonderlijke reis van Peter is de titel
van een boek van Tine Mink, dat verscheen in de „AP Jeugdserie". Peter
heeft een ongelukkig beentje en kan daardoor niet zo goed meedoen met zijn
vriendjes. Hij woont op een afgelegen
boerderij, leest veel sprookjes en gelooft
in kabouters. In zijn droom — maar
dat blijkt pas achteraf — wordt hij gehaald door kabouter Griseldus, die hem
naar een zeer modern kabouterland
brengt, waar alle utopische idealen in
vervulling zijn gegaan. Alle kabouters
zijn er gelijk, als er iemand iets verkeerds gedaan heeft, gaat hij uit zichzelf
naar de straftuin. Men doet er aan kleurenpsychologie bij de woninginrichting,
men heeft moderne landbouwmachines
enz. enz. Peter maakt hiermee kennis in
de eerste 100 bladzijden, en dit gebeurt
op een plezierige en voor kinderen
ook wel aanvaarbare manier, al zal het
wel weinig overeenstemmen met hun
voorstelling van kabouterland vol paddestoelenhuisjes e.d. In de volgende 80
bladzijden laat de schrijfster Peter echter
op de rug van een uil tochtjes maken
naar mensenland, waar hij toestanden
aantreft, die wel zeer ongunstig afsteken
bij die in de kaboutersamenleving. Het
boek bedoelt hier duidelijk een pleidooi
te zijn voor pacifisme, vegetarisme, kerkelijke samensmelting enz. Dit alles gaat
echter het kinderlijk bevattingsvermogen
ver te boven, zodat het boek zijn doel
voorbij schiet en onbruikbaar wordt.
Jammer, want de auteur kán schrijven
en heeft iets te zeggen. Fraai geïllustreerd
met knipsels van Mance Post.
(geb. f 3,90).
6376 Het strandfeest van C. Wilkeshuis is een
raamverbaal, waarin een tekening gaat
leven. Twee koninkrijken, ieder op een
eigen berg, zullen oorlog gaan voeren om
een kleinigheid, en nu kan het jaarlijkse
strandfeest van de jarige prinses niet
doorgaan, omdat al het geld nodig is
6

voor soldatenuniformen en speren. De
goede raad van de zee — tussen de twee
bergen op de tekening zichtbaar — wordt
echter opgevolgd. Het leger van de goede koning krijgt verlof en het strandfeest
wordt een feest van drie dagen. Als dan
de slechte koning arriveert, vindt hij
niemand om tegen te vechten, terwijl zijn
soldaten liever meefeesten. Tenslotte worden de twee koninkrijken tot één verenigd. Op de laatste bladzijde komt de
tekenaar weer ten tonele, die in het nare
koninkrijk ook bomen, bloemen en gezellige-huizen tekent. Een aardig verhaaltje
met een goed verwerkte strekking. Taal,
stijl en illustraties — van Emile Brumsteede — zijn goed verzorgd.
(f 1,75; geb. f 2,50).
Pipo de clown, zijn vrouw Mammaloe, 6377
Klukkluk de Indiaan en de directeur
van het circus zijn de vier fiuren die in
het dwaze verhaal naar de gelijknamige
televisie-serie van Wim Meuldijk optreden. Klukkluk krijgt van zijn moeder een
grammofoonplaat met de mededeling dat
hij thuis moet komen om opperhoofd
van de stam te worden. Pipo en Mammaloe gaan mee op reis, terwijl de directeur hen voortdurend dwarszit. Een aantrekkelijke en verzorgde uitgave met
grappige pentekeningen van de schrijver
en 8 bladzijden „tv"-foto's. Ook het verhaal is leuk, zodat kinderen vanaf 'n jaar
of tien van het boekje wel zullen genieten. (geb. f 2,90).
In de „Jeugdboekerij Bonte Wereld"
verscheen een fantasieverhaal van Henry
Winterfeld, getiteld: Telegram uit Lilli- 6378
put. Twee jongens en een meisje drijven
in een rubberboot van Australië oostwaarts af en komen terecht op het strand
van het miniatuurstaatje Lilliput, waar
grote consternatie is als de drie reuzenkinderen ontdekt worden. Na veel moeilijkheden en avonturen worden ze gearresteerd door een dappere Lilliput-agent
en kunnen dan eindelijk duidelijk maken
dat ze niets kwaads in de zin hebben.
De staat van alarm wordt opgeheven en
de rust keert terug. Een telegram wordt
verzonden om hun ouders gerust te stel-

len. Helaas kan de jongste van de drie
het niet nalaten kattekwaad uit te halen;
de kinderen moeten vluchten en gaan in
hun rubberboot weer de zee op, waar ze

door een schip worden opgepikt. Gebaseerd op „Gullivers reizen" werd het
verhaal toch origineel en met veel fantasie en humor geschreven. Een vrolijk,
aardig boek, met veel geestige tekeningen
van Regina Ackermann-Ophuls. (f 2,90).
„Een kostelijk boek" kunnen we de En6379 gelse pers nazeggen, die hiermee De
halsketting van Maria Poppins prees,
een vervolg op „Maria Poppins", beide
van P. L. Travers. De figuur van Maria
Poppins, de fee-gouvernante, kon slechts
ontspruiten aan een Engels brein. In haar
nabijheid gaat de natuur op haar .kop
staan: Maria Poppins verschijnt en verdwijnt uit de lucht, kan met vogels converseren, met zon en sterren, met dode
dingen... maar als de kinderen haar erover aanspreken, is ze uiterst verontwaardigd. Zij, een deftige, knappe kinderjuffrouw, zou een soort natuurkind zijn?
Zo wordt de sprookjessfeer met huid en
haar binnen het gewone leven getrokken:
enerzijds kent Maria Poppins de magie
van de „oernatuur", zoals pasgeboren

kinderen; anderzijds: „zullen we misschien nooit méér weten dan dit... dat
een ding te denken is het waar te maken." Er is heerlijke ironie en rare natuurmystiek, beide onverstaanbaar voor
kinderen; er is een hymne op het niets
doen en het dom blijven, zeer licht mis te
verstaan; één fantasie, gebaseerd op
Engelse bakerrijmpjes, voorbeeldig vertaald, maar alleen voor Engelse kinderen
te verstaan. Een andere fantasie (Een
slechte woensdag) is echt „creepy", om
van te griezelen... Neen, het is een kostelijk boek, maar niet voor Nederlandse
kinderen. De illustraties van Mary Shepard zijn één met de tekst. (geb. f 3,90).
Onder redactie van W. F. de Bree kwam
in de serie „Kinderen van andere landen" het derde deel uit. Door middel
van een serie aardige, maar niet opzienbarende kleurenfoto's van Lex van der
Pol en een verhaaltje, dat daar soms
wel, soms niet op slaat, wordt gepoogd
de Nederlandse jeugd een beeld te geven
van het leven van de Kinderen uit kleur- 6380
rijk Italië. De opzet van deze serie en
met name van dit deel is zeker sympathiek te noemen; een hoger artistiek peil
zou de waarde ervan echter vergroot hebben. Geschikt. (geb. f 4,90).
Marguerite maakt een vlag, door Mia 6381
van Oostveen heeft de geloofsstrijd tot
thema. De uit Italië verjaagde en in Genève gastvrij opgenomen Waldenzen
keren, met steun van Prins Willem III,
stadhouder van Holland, strijdend terug
naar hun geboortestreek. Marguerite, het
dochtertje van de Waldenzer-predikant,
heeft voor •deze veldtocht van een blauwzijden japon een vaandel vervaardigd,
dat de strijders herhaaldelijk tot moed
inspireert. Déelcclusief-protestantse sfeer
— heiligenbeelden worden uit een heroverde kerk verwijderd en geestelijken
als gijzelaars gebruikt — en de idee
dat in Italië Christus' leer gepreekt moet
worden, werken op de leeftijd, waarop
dit boek doelt, verwarrend. Wij achten
deze uitgave daarom voor de katholieke
jeugd ongeschikt. (geb. f 1,35).
De verdere belevenissen van „Marlies"
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worden door Riet van den Brink verteld
in Marlies en de Stakenborgs. In dit
boek mag Marlies met de familie van
haar vriendin op vakantie naar Bretagne. Ze maken de tocht in een konstant
kuren vertonende auto, terwijl ze overnachten in tenten. Hoewel Saskia en
Pieter Paul Stakenborg nogal eens harrewarren en het humeur van hun brommerige vader al evenmin bijdraagt tot
een prettige vakantiestemming, geniet
Marlies toch volop van alle vreemde en
nieuwe dingen. Ze maakt een folkloristisch feest mee, leert kreeft eten en speelt
voor spook om een weddenschap te winnen. Een aardig vakantieverhaal, al zijn
taal en stijl niet geweldig.
(f 2,60; geb. f 3,50).
Roosje is een vrolijk, erg luchthartig kind,
dat haar zieke moeder teveel last bezorgt.
In beider belang moet Roosje daarom
6383 maar eens voor 'n Jaartje ver van huis,
naar kostschool. Ze ziet er erg tegen op,
maar beleeft al spoedig zoveel guitige
avonturen, dat de schrijfster, Annie de
Man, zelfs vergeet de draad van het
verhaal weer terug naar Roosjes ouderlijk huis te leiden. Meisjes zullen dit
boek uit de „Zonnebloem-serie" wel
prettige lectuur vinden, al is het allemaal erg oppervlakkig. Ontspanningslectuur van redelijk niveau.
(f 2,—; geb. f 2,90).
In de „Zonnebloem-serie" kwam verder
een boek van Antoinette P. Schelling
6384 uit, getiteld: Een huis vol jonge hondjes. Vader Holsteen wordt tot hoofd van
een school op de Veluwe benoemd, tot
grote vreugde van zijn vrouw en vier
kinderen. Zij komen terecht in een grote
woning en ook buitenshuis hebben ze de
ruimte, speciaal de hond Wesje. De climax van het verhaal is de geboorte van
vier jonge hondjes. Natuurlijk gebeuren
er nog tal van andere dingen; het is een
wilde opeenhoping van allerlei gebeurtenissen die een kinderleven kunnen
vullen. De wederwaardigheden van de
hondjes zijn wel aardig beschreven.
Vaak gaat de verhaaltrant echter over de
hoofden van de jonge lezers heen, ter6382
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wijl van enige diepgang geen sprake is.
Als luchtige ontspanningslectuur kan het
boek wellicht dienst doen.
(f 2,—; geb. f 2,90).
Met haar ouders woont Edith in een 6385
huis ,,buiten". Ze voelt zich vaak eenzaam, maar als er nieuwe buren komen, een gezin met zes levenslustige kinderen, komt daar verandering in. Weliswaar vlot het in het begin niet zo erg
met de buurtjes, maar tenslotte, wordt
Edith toch als vriendinnetje geaccepteerd. Het gegeven is wel aardig, maar
de toon van de schrijfster, Anni Gelbhaar, is soms hinderlijk belerend. Soms
is de sfeer ruw, dan weer sentimenteel.
De relatie ouders-kinderen is niet bepaald de sterkste kant van het boek,
waardoor de positieve waarde van het
geheel wel wat geschaad wordt. Vermoedelijk is de Duitse origine hier niet
vreemd aan; onze gezinsverhoudingen liggen nu eenmaal anders dan bij onze
oosterburen. De aangegeven leeftijd van
10-12 jaar kan beter gewijzigd worden
in 12-14 jaar. (f 3,—; geb. f 3,95).
Ook al kreeg Toms nachtelijk avontuur, 6386
„Prisma-Junior" nummer 99, de Carnegiemedaille 1958, toch zullen niet veel
jeugdige lezers dit bijzondere verhaal van
A. Philippa Pearce kunnen appreciëren.
Tom logeert •bij een saaie oom en tante
in een oud huis met een oude klok, die
op een nacht dertien maal slaat. Hiermee
beginnen Toms nachtelijke avonturen,
waarbij het huis en de tuin plusminus
zestig jaar terug gaan in de tijd en hij,
onzichtbaar voor iedereen, behalve voor
het meisje Hettie, dat toen in het huis
woonde — rondloopt. Hij speelt met
Hettie, klimt in bomen, gaat schaatsenrijden enz. Deze avonturen eindigen op
de laatste vakantiedag, wanneer blijkt dat
Hettie de oude dame is die nog in het
huis woont. Jammer genoeg is de vertaling niet aangepast aan de speciale
sfeer van het verhaal. Hierdoor wordt de
lezer opgeschrikt en teruggeplaatst in de
werkelijkheid, en zal hij zelfs enkele
scènes onbegrijpelijk vinden. Dit laatste
wordt mede veroorzaakt door de Engelse

mentaliteit van de schrijfster. Een fantasierijk verhaal, dat in deze vorm echter
niet bevredigt. (f 1,25).
6387 M.O'Moran is de auteur van Een paard
voor Inyo. Inyo is een Paioetie-In•diaantje, dat onder zeer moeilijke omstandigheden een paard weet te bemachtigen,
om zijn grootmoeder naar het gebied der
Choemash-Indianen te brengen, het land
van haar herkomst. De grootheid van
karakter, de enorme zelfbeheersing en
het jagerstalent komen in dit uitstekende
Indianenverhaal bijzonder goed naar
voren, evenals de fiere houding tijdens
hun vrijheidsstrijd tegen de Amerikaanse
wet, volgens welke alle Indianen in
reservaten moesten worden ondergebracht. Door de vele beschouwingen zal
dit boek helaas voor vele lezertjes te
moeilijk zijn. (geb. f 4,90 en f 5,90).
Bij artistieke illustraties van Elisabeth
Miihlenweg vertelt Fritz Mhlenweg on6388 der de titel In die dagen „Het verhaal
van de jongen, die twee vissen en vijf
broden bij zich had". Uit een bonte —
al te bonte? — mengeling van kleine,
precies gedocumenteerde details, ontstaat
hier het beeld van Jezus' land en tijd,
gezien door de pientere ogen van de 12jarige Achim. Het gezinsleven, met zijn
humor en zijn tragiek; de bezorgde moeder, de strenge vader, de leuke oom, de
nog leukere kleine ondeugd van een
Michaël; de mensen om Jezus, Zijn Persoon, Zijn optreden en wonderen: het
komt allemaal tot leven in een boeiende
episode, die gescharnierd is om de broodvermenigvuldiging. Qua verhaal gaat dit
boekje zorgvuldig alle goedkope spanning
uit de weg. Wel tracht het zijn lezers een
beeld bij te brengen van „verdrag" en
„gezamenlijk eten", dit laatste met een
verre zinspeling op de Eucharistie. Jezus' woorden komen — in de vertaling
althans — niet goed „door": antieke
zinswendingen tasten de oorspronkelijke
eenvoud enigszins aan, waar de P.C.-vertaling al te letterlijk wordt gevolgd.
Voor kinderen van een jaar of elf, twaalf
— en ook voor ouderen — is het een
voorrecht dit boek te mogen lezen. En

ze zullen het ook gráág lezen, mits hun
smaak niet is bedorven door teveel avontuur. (geb. f 2,75).
Een fijn en boeiend geschreven verhaal
is De vlucht op de witte merrie. Deze 6389

94e „Prisma-Junior" van de Engelse
schrijfster Barbara Leonie Picard is gesitueerd in de Middeleeuwen. Alys de
Renneville, enige dochter van een krijgsgevangen landedelman, maakt samen
met een lijfeigene, de vriend van haar
eveneens door de Schotten gevangen
broer, de lange en moeilijke tocht naar
Schotland om het losgeld te brengen.
De omstandigheden waaronder zij de
tocht op de witte merrie maken, zijn
extra zwaar: doordat alleen Alys de
boodschap heeft ontvangen en zij haar
voogden — haar tante en de leenheer —
niet kan overtuigen van de waarheid,
moeten zij in het geheim en zonder voldoende middelen voor levensonderhoud
onderweg, vertrekken. Moedig, trouw en
taai volhardend is vooral Alys, de jongen
speelt een meer ondergeschikte rol. De
schrijfster geeft degelijke en uitvoerige

informatie over de toestanden in die tijd
in kloosters, kastelen, steden, herbergen,
eenzame boerderijen enz., en het verhaal
maakt het mogelijk dit natuurlijk in te
vlechten. Vooral voor meisjes die belangstelling hebben voor geschiedenis, met
name voor het leven in de Middeleeuwen, is dit een interessant en romantisch
verhaal. Aanbevolen. (f 1,25).
6390 Bloemen voor Melissa, geschreven door
Irene .Byers en verschenen als nummer 27
van de „Jeugd-Pockets", is te beschouwen als een zelfstandig vervolg op „De
gevaarlijke bloem van het oerwoud", een
„Prisma-Junior". Na de dood van vader,
die botanicus was, ziet de financiële toestand van de familie Bradshaw er niet
rooskleurig uit. Door de hulp van de
buren kan de oudste dochter Melissa
toch een cursus aan de bloemistenschool
gaan volgen. Ze vindt een thuis bij
vrienden, die een hotel drijven. Om zakgeld te verdienen, doet ze daar in haar
vrije tijd het werk van een kamermeisje
en houdt ze een oude, rijke dame gezelschap. Sandra, een mede-cursiste, brengt
Melissa in vele moeilijkheden door een
aantal laffe streken. Tenslotte blijkt dit
allemaal het werk te zijn van Sandra's
vader, die geld van de oude dame, zijn
tante, wilde afpersen. Ook de bloemen
uit het oerwoud brengen Melissa nog
geluk. Sally, het zusje, brengt weer de
spontaan hartelijke sfeer mee. En de zoon
van de hoteleigenaar is Melissa's trouwe
beschermer. Een gezellig, vlot geschreven
verhaal voor meisjes van 12 tot 13 jaar
en ouder (niet voor 14 tot 17 jaar, zoals
het boek vermeldt). (f 1,35).
Als 29e „Jeugd-Pocket" verscheen een
bewerking van Sandor Kis van het be6391 kende verhaal van Daniel Defoe: Robison
Crusoe. We 'hebben hier te doen met een
prettig leesbare tekst in behoorlijk Nederlands. Het boeiende verhaal zal in
deze vorm zijn weg wel blijven vinden.
(f 1,35).
„Een verhaal uit de strijd van de Boeren
tegen Dingaan (1838)" vindt men in
nummer 23 van de „Mei-Pockets", dat
6392 werd uitgegeven onder de titel: Het
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zwarte kalf van Zoeloeland. Bij de achtervdlging van enkele Zoeloe's raakt de
14-jarige Danie Botha in handen van de
vijand, door wie hij drie jaar wordt gevangen gehouden. Dit ongeluk zal de
Boeren nadien van grote dienst zijn. Na
de gruwelijke moord van Dingaan op
Retief en zijn gezellen weten de Boeren
de Zoeloes definitief te verslaan, terwijl
de wrede Dingaan wordt vermoord door
de vrouw die hem zou trouwen. Een
soms wat naïef, maar over het algemeen
toch wel boeiend verhaal van P. de
Zeeuw J.Gzn. De taal is — misschien
opzettelijk? — zeer ouderwets en doorspekt met veel Boeren-bijbels, zodat het
te betwijfelen valt of dit de tegenwoordige jeugd erg zal aanspreken. (f 1,25).
Een zeer aardig, vlot verteld en interessant boek over Edison de tovenaar van 6393
Menlo-Park verscheen in de „Zonne-

bloem-serie". De jeugdjaren en geleidelijke groei van deze uitvinder weet W.
N. van der Sluys heel raak en enthousiast
te vertellen. Jongens vanaf tien jaar zullen dit interessante boek graag lezen,
maar of ze de enkele verspreide bladzijden met technische uitleg kunnen begrijpen? Echt geïnteresseerden zullen
wel uitleg gaan vragen, de anderen slaan
het over. (f 2,—; geb. f 2,90).

Van dynamietkoning tot vredesapostel,
door J. D. Degreef, bevat een beknopte
weergave van leven en werk van Alfred
Nobel. De pacifistische gedachte komt
logisch en aanvaardbaar uit de tekst
naar voren. Wel is dit levensverhaal, dat
als 15e deel van de „Heldenserie" verscheen, wat sober uitgevallen, maar
overigens is het een nuttige uitgave, die
de gedachte aan een groot man levend
houdt. (f 1,—).
In de „Prisma-Juniores" werd als nummer 96 een boek van Frank Knight op6395 genomen, getiteld De stuurman van de
Cleopatra. We schrijven 1864. Tim
Royall wordt door zijn vader, eigenaar
van verschillende klippers, als leerling op
een nieuw schip geplaatst. Als stuurman
is Pengold aangesteld, een onvriendelijke,
ruwe kerel. Hij is een overlevende van
de Cleopatra, een schip van Tims vader,
dat bij Borneo is vergaan. Tim en zijn
vriend ontdekken op hun reis naar China,
waar thee gehaald zal worden, dat Pengold iets te maken moet hebben met de
schipbreuk. Ze hebben heel wat te verduren van deze bruut. Er volgen vele
spannende gebeurtenissen: Pengold gaat
er met het schip vandoor en laat de
kapitein achter. Het ziet er naar uit dat
men hem zal opsluiten, maar hij komt
door een ongeluk om het leven. Het
nieuwe schip komt behouden thuis. Bijzonder aardig is het dat een kaartje van
de reis is opgenomen. Het boek is vlot
en boeiend geschreven, maar de karakter_
tekening wel erg zwart-wit gehouden.
Dit zal de jongens evenwel aanspreken.
Hier en daar is de loop der gebeurtenissen wat te toevallig. Overigens goed leesbaar. (ƒ 1,25).
Het tweede boek van de driedelige serie
6396 „Nils Eira en zijn kinderen", door Cor
Bruijn, is getiteld De vlucht naar Kautokeino. Hierin vertelt de schrijver hoe
de beide jongens Klemet en Ole, die in
het eerste deel door de Duitsers gevangen
waren genomen, van hun eiland Skorpen
worden overgebracht naar Troms6.
Ma—denisko, een eveneens opgepakte Lap,
vlucht met hen om te trachten Kauto6394

keino te bereiken, waar ze familie hebben wonen. Tijdens hun lange ski- en
sledetocht beleven ze van alles. Ze zien
een grote groep Russische gevangenen
langs trekken, waarvan er een sterft, wat
grote indruk op de jongens maakt. Ze
ontmoeten andere vluchtelingen en helpen enige verdwaalde Duitsers. De jongens en meisjes die het eerste deel kennen, zullen ook dit vervolg met veel plezier lezen. Een goed boek, dat we graag
aanbevelen. (geb. ƒ 1,75).
In samenwerking met de N.V. Nederlandsche Spoorwegen kwam het 27e
deeltje in de „Kluitman Jeugdserie" tot
stand: D. 108 brandt. Vijf jongens spe- 6397
len in Arnhem op de spoorbaan en worden door de politie opgebracht. De stationschef adviseert de commissaris de
jongens voor straf een opstel te laten
maken over de spoorwegen; zelf zal hij
met zijn assistenten ter plaatse van voorlichting dienen. Zo krijgen de lezers alles
te horen van de spoorwegen sinds 1839
(en ook, via 16 bladzijden foto's heel wat
te zien). Terloops helpt Peter, een van
de vijf, ook nog een pyromaan arresteren, die brand had gesticht in de Holland-Italië express D 108. Een zeer geslaagd en voor alle jongens die interesse
hebben in de spoorwegen begerenswaardig boekje van W. N. van der Sluys.
Een enkele maal dreigen de uiteenzettingen wat technisch te worden, Daarom is, naast gerichte interesse, ook enige
leescapaciteit wel gewenst. (f 1,50).
In „Het zonderlinge testament" en „De
klok voor de spiegel" voerde Leonard
Roggeveen zijn lezers binnen in de
schoot van de familie Ambrosius. De
verdere lotgevalllen van deze familie
krijgen zij te horen in De blauwe Brazili- 6398
aan, een mengeling van speur- en kolderverhaal. ET komt een logerende oma in
voor, die televisiespelen schrijft, waarvan
de kladjes verdwijnen; een glinsterende
ridderorde, die door een ekster wordt
meegenomen; een wedstrijd tussen de
zoons in het altijd waarheid spreken
zonder onaangenaam te worden en een
oud-matroos, die een diamant — de
blauwe Braziliaan — weet te vinden in
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de ridderorde van opa. Een humoristisch
verhaal vol stijlgrapjes, dat dan ook
lezers vraagt, die hier in „vallen".
(ƒ 3,40; geb. ƒ 4,50).
6399 Pim Pandoer vangt een grijze kat is het
9e deel van Carel Beke's „Pim Pandoer-serie". In Vlissingen redt Pim Pandoer een Amerikaanse toeriste alsmede
haar vriendin Suze van der Aa, alias de
Grijze Kat, een dievegge uit de bende
van de Rode Spin. Suze camoufleert de
diefstal van de juwelen der Amerikaanse
met een vals alarm, dat echter de bende
in verband brengt met valse briefjes van
honderd. Dit schijnt de auteur te ontgaan. Beide misdaden worden, na onsamenhangende avonturen en op volkomen onvoldoende bewijzen, door Pim
Pandoer thuis bezorgd aan het juiste
adres. Qua speurder is het boek simpelweg onzinnig. Aan psychologie wordt
weinig of niet gedaan. Stijl- en taalonhandigheden doen de enigszins gevoelige
lezer knarsetanden, maar het ergste van
alles is de „jolige" dialoog. Zeer ongelijkwaardig, meestal kinderachtig, wisselt die af van onwaarschijnlijk gladde
vondsten tot weeïge kostschoolpret in de
mond der bandieten en een erg onhandig
pseudo-stotteren of stereotype tussenwerpsels. Het boek is kinderlijk naïef
opgezet en uitgewerkt. Spannend en
„vlot" kan men het wel noemen, maar
daarmee is dan ook alles gezegd.
(geb. f 3,75).
6400 Een spannend avonturenverhaal is Steven
Berger en het geheim van de vulpen,
door Piet Ruys. Steven probeert de gymnasiastenclub „De club van Wrange
Leentje" na tien jaar voor een reünie
bij elkaar te krijgen. Maar vóór het zover
is, moet hij eerst een geval van bedrijfsspionage oplossen, waarbij de neef van
tante Leentje, die de naamgeefster van
de club is, bijna het slachtoffer werd.
Steven, trouw geholpen door zijn negerboy Dinky, slaagt er in alles in het
reine te brengen. Een gezond avontuurlijk en redelijk logisch verhaal zonder een
spoor van ongezonde sensatie en met een
sterk positieve inslag. Voor jongens vanaf
'n jaar of twaalf een begerenswaardig
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boek, dat in zijn genre aanbevolen kan
worden. (geb. f 3,75).

Stok/en 0er.g0
EN H ETbENEI
AN DEVULP ft

In de „Sneeuwbal-serie" verscheen een
nieuw avontuur van Bram en Eddy, de
twee jonge misdaadbestrijders uit de
boeken van Wim van Helden. Ditmaal
spant het er tussen Commissaris Achter- 6401
berg en de valse munters. Onbewust helpen de twee vrienden valse tientjes in
omloop te brengen. De politie komt er
natuurlijk aan te pas en Bram en Eddy
helpen de commissaris en zijn rechercheurs ijverig, zodat ze zelfs assisteren
bij de uiteindelijke arrestatie van het
valsemunterstrio. Een pedagogisch verantwoord verhaal, dat weet te boeien.
(geb. f 2,50).
Ook Pieter Nierop vond met Het oog van 6402
Boerah een plaatsje in de „Sneeuwbalserie". Een pistoolschot aan de grens
wordt het uitgangspunt van een smokkelaffaire, waarin twee jongens een zeer
groot aandeel hebben. Het spannende
en boeiende begin is veelbelovend. Jammer genoeg staat het tweede gedeelte van
het verhaal niet op de hoogte van het
eerste. Het blijft met zijn aanslagen op
een renpaard, jacht op een reuze diamant en gifspinnen echter spannend ge-

noeg om de jeugd te interesseren, al
wordt de loop der gebeurtenissen soms
wel eens wat onlogisch of irreëel. Geschreven in een behoorlijke stijl met soms
wat verouderde woordkeuze.
(geb. f 2,50).
De Zuidafrikaanse auteur Leon Rousseau debuteert in de „Kluitman Jeugd6403 serie" met Frits Deelman en de atoomduikboot. Een krankzinnige atoomgeleerde heeft op een rotseilandje in de Indische Oceaan een krachtcentrale gebouwd. Van daaruit werkt hij met behulp van een paar dozijn gangsters aan
de ondergang van de wereld. Met hun
vliegtuigen en atoomduikboten, maar
vooral door hun geheim wapen, een dodelijke straal, maken zij het de Zuidafrikaanse autoriteiten — waar ze hun
terreuraktie begonnen zijn — zeer lastig.
De jonge officier van de veiligheidsdienst, Frits Deelman, bindt de strijd
vastberaden aan. Gelukkig helpt de natuur een handje mee door een keurig
getimede vulkanische uitbarsting, pal
onder het rotseiland. Anders zou Frits
een nog zwaardere pijp gerookt hebben
dan hij nu toch al doet. Een goed geschreven, zeer spannend jongensboek.
(f 1,50).
6404 Het raadsel van de Emerald Vallei
vraagt om een oplossing in het volgende
boek, geschreven door Don Palmer. De
geheimzinnigheid rond een smaragdmijn
brengt een groep padvinders er toe op
verkenning uit te gaan, waarbij ze er in
slagen een misdadige mijningenieur te
ontmaskeren, de oude directeur te bevrijden en een troep rovers aan de politie
over te leveren. Een weliswaar onwaarschijnlijk, maar oriderhoudend verhaal in
een vrij goede stijl. De inhoud is wat oppervlakkig en gemakkelijk. Geen hoogvlieger, maar wel een geschikt ontspanningsboek. (geb. f 3,95).
In nummer 48 van „De avonturen van
6405 Kapitein Rob", De schimmen van de
Nevelvallei, neemt de kapitein deel aan
een expeditie naar Zuid-Amerika, op
zoek naar uranium. Hij raakt verwikkeld
in de opsporing van een ontvluchte gevangene, die bovendien onschuldig blijkt.

De expeditie wordt een succes, zowel op
het zakelijke als het menselijke vlak. Het
bekende systeem: royale prenten — behoorlijk getekend — en sobere tekst.
Men leest het in tien minuten uit en
blijft inmiddels „boekenheiden". Geen
bezwaar tegen dit deel, maar beslist ook
geen aanbeveling.
Dit oordeel is ook van toepassing op
nummer 49, De verdwenen erfgenaam. 6406
Rob Jr. vindt een fles die dertien jaar
tevoren in de Zuidzee in het water is
geworpen. Met de zich hierin &vindende papieren plus vele andere documenten, kan de identiteit bewezen worden
van een blanke jongen, die tussen de
inboorlingen op Fidzji is opgegroeid. Hij
is de zoon van een Australisch echtpaar,
dat op zee verongelukt is. Zijn oom en
tante worden van de ontdekking op de
hoogte gesteld en zij willen de jongen
graag opnemen. De compagnon van
oom is echter bang in zijn belangen
geschaad te worden. Hij probeert dan
ook de jongen uit de weg te ruimen.
Enfin, eind goed, al goed. In zijn soort
niet onverdienstelijk. (p. dl. f 0,75).
Han Serro schreef de zoveelste variatie
op het thema: verstekelingen aan boord
van de eerste ruimtevaarder naar Mars.
Ditmaal een Nederlandse expeditie en
twee vrienden van 14 jaar: Floris Bonte..
koe en Stennie Brandt; de naam van
het schip (en van het boek) is Stratos- 6407
fant. Het is een erg fantastisch verhaal,
dat op Mars mensen laat leven, véél
primitiever dan op aarde, maar toch
ook weer niet zo erg veel afwijkend.
Dank zij het moedig optreden van de
jongens wordt er vriendschap gesloten
met koning Bjérr en zijn volk. Het boek
is vrij spannend geschreven, maar bevat
wel erg veel onwaarschijnlijkheden. Het
verhaal is soms wat sentimenteel en ook
wat overdreven religieus. Enkele episoden trachten wat astronomische kennis
bij te brengen, maar dat gebeurt op nog
al abstracte en daarom voor kinderen
niet gemakkelijk te vatten manier. Daar
bij komt nog dat het Nederlands zeer te
wensen overlaat en de punctuatie volkomen verwaarloosd is. Dit alles maakt
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dat wij het boek op zijn hoogst toelaatbaar kunnen noemen. (geb. f 3,75).
6408 In Speurtocht in de Gran Chaco, nummer 25 van de „Jeugd-Pookets" vertelt
Hugo Kocher hoe twee jonge mannen
verwikkeld raken in een avontuur tussen
blanken en Indios. Dit drijft hen tot een
levensgevaarlijke ontsnappingstocht. Een
boeiend verhaal, waarin het mes en de
dolk niet gespaard worden. De compositie van het boek is erg ingewikkeld en
ondoorzichtig, zodat niet zozeer het vertaal als geheel boeit, dan wel de afzonderlijke episoden. Goede sfeertekening. (f 1,35).
Ook nummer 26 van de „Jeugd-Pockets"
komt voor rekening van Hugo Kocher.
6409 De titel van dit deel is Het geheimzinnige
schot. Andries Gantner, houtvestersassistent, schiet op geheim bevel van zijn
superieur de hond van een douane-inspecteur neer, omdat dit dier herhaaldelijk wild aanvalt en verscheurt. Daags
daarna wordt de douane-inspecteur zelf
met een kogel in de rug, bij zijn dode
hond gevonden. Andries, hoewel onschuldig, vlucht naar Zwitserland. Als hem
daar de grond te warm onder de voeten
wordt, wijkt hij uit naar Joego-Slavi8.
Tenslotte overwint hij zijn lafheid en
keert terug naar zijn dorp. Wanneer dan
de werkelijke dader op zijn sterfbed de
moord bekent, is Andries geheel van
blaam gezuiverd. Een goed verhaal, boeiend geschreven. (f 1,35).
„Prisma-Junior" nummer 97 bevat het
relaas van John Arthur Vaughn, die met
zijn zoon een tocht maakt naar het hart
van Centraal Zuid-Amerika. Zij hebben
met heel wat moeilijkheden te kampen,
er dreigen allerhande gevaren, zowel van
de kant van Indianenstammen, als door
wilde dieren en gebrek aan voedsel. Al
6410 lezende in Ontsnapping uit de wildernis komt men veel te weten over de
Indianen en het gebied dat zij bewonen,
hetgeen vooral jongens zeker zullen
waarderen. Een geschikt reisverhaal.
(f 1,25).
Het leven op de Llanos, de onmetelijke
vlakte van het Columbiaanse steppenland, is hard en medogenloos. Dat on14

dervinden de bewoners van verschillende
boerderijen. Dat ondervindt ook Don
Sixto, Jorge's vader, maar vooral zijn
voorman Don Cristobal, als hij zijn eigen
zoon terugvindt als De schrik der wijde 6411
vlakten, die met zijn bende de Llanos
terroriseert. Jorge en zijn vriend Enzo
spelen een rol in de strijd tegen deze
bende. Dit gebeurt op een volkomen acceptabele manier; van de jongens worden
geen helden gemaakt. In de loop van
dit bijzondere boeiende en spannende
verhaal vindt S. R. van Iterson ongezocht
de gelegenheid te vertellen van een vrijwel onbekende samenleving waar de wetten soms primitief zijn, maar van de
andere kant een ingeworteld Christendom zijn stempel op de mensen drukt.
Dat dit vaak tevens een ontworteld
Christendom is, waarin 'het fetichisme
en bijgelovige praktijken leven, is duidelijk in dit boek te lezen. Het is blijkbaar niet de bedoeling van de auteur geweest hier maatstaven aan te leggen;
hij volstaat met observatie. Alles bijeen
een zeer geschikt jongensverhaal.
(f 3,25; geb. f 4,50).
Van J. G. Thieme is er De smaragden 6412
boeddha. Lex Coster, in het 9e deel van
„zijn" serie nog steeds student in de geologie, reist naar Siam met een UNOopdracht en met de koffer van een Siamese studievriend. Die koffer brengt
hem meteen in de grootste perikelen. Er
zit namelijk een boeddha-beeld in, dat
een rol speelt in een ingewikkeld roofcomplot. Lex moet zich door ongelooflijke avonturen heenworstelen om ten
laatste het recht gedeeltelijk te doen
zegevieren. Met de trouwe hulp van Ari,
een nieuw Siamees vriendje, verijdelt hij
de plannen van zijn oude aartsvijand
Lacasa. Lacasa zelf ontsnapt, ongetwijfeld om in een volgend deel wéér een rol
te gaan spelen. Een goede noot is de behoorlijk accurate weergave van toestanden en zeden in Siam; deze sfeer is bovendien knap in de avonturen verwerkt.
Helaas geeft het boek meer om avonturen
dan om mensen: het graaft nergens diep,
het speelt met mensenlevens, kortom: het
is een tikje hard en soms zelfs wat grof.

6413

Onwaarschijnlijkheden ontbreken niet, al
worden die voor een deel goed gemaakt
door de frisse schrijftrant. Slechts de
stopwoordjes hangen •de lezer al gauw de
keel uit. Alles samen wel geschikt en in
elk geval spannend. (f 3,50; geb. f 4,90).
Triton, Triton, Mayday, Mayday! is de
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titel van een zeevaartroman voor de
jeugd van W. N. van der Sluys. Op de
Triton, een vrachtboot met weinig
passagiersaccomodatie, maken Bas Bouman en Rob Wagemakers hun eerste reis
als leerling-stuurman naar Amerika en terug. Ze ondervinden dat de praktijk van
het varen minder romantisch is dan ze
zich op de zeevaartschool dachten. Moedig
slaan ze zich door de moeilijkheden heen
en hebben persoonlijk een dapper aandeel
bij de redding van de 'bemanning van een
gestrand vliegtuig tijdens de uitreis, en
die van een brandende schuit op de
terugtocht. Het boek is levendig, zij het
vrij pover geschreven; de terminologie
is tamelijk realistisch. Het doet een beetje vreemd aan dat nu en dan de schrijver zelf om het boekje meepraat. Het
boek geeft, op enkele al te lange uitweidingen na, vele interessante bijzonderheden over het leven aan boord en over
het moderne reddingswezen ter zee. Door
alles heen speelt een warme menslievendheid. Een goed boek. (geb. f 4,25).
In de „ATO-reeks" van Klaas van der
Geest verschenen de delen 7 en 8. Tan-

ker Arcturus verhaalt de belevenissen van
de twee vrienden Joop Vermaat en Niels
Eskelund, die als technici een vliegtocht
meemaken in een Super Constellation
van de Luft Hansa. Op weg naar
Tampico wordt het vliegtuig door noodweer overvallen en moet het een noodlanding op de oceaan maken. Velen van
de inzittenden komen om het leven,
maar door de moderne hulpmiddelen
kunnen schepen naar de plaats van het
onheil worden gedirigeerd en zo worden
er toch nog mensen gered. Een verhaal
met veel technische details, goed van
opzet en uitwerking, maar wat moeilijk
te lezen. De personen zijn wel erg ondergeschikt aan de uitvoerige beschrijvingen.
Een goed boek voor jongens, die 'belangstelling en enig inzicht in de materie
hebben.
In deel 8 hebben Joop en Niels, als bedrijfspolitie van de Anglo Persian Oil
Company in Zuid-Chili, af te rekenen
met Sabotage op Old Mike, een van de 6415
boorterreinen. Er vliegt een boortoren in
de lucht, er verongelukt een vliegtuig, er
wordt materiaal vermist enz. enz. De
twee dappere vrienden lossen uiteindelijk
alle mysteries op, zij het na veel hachelijke avonturen. Een spannend boek, dat
de serie naam Avontuur, Techniek, Ontspanning alle eer aandoet. Wel beginnen
zo langzamerhand de delen van deze
reeks nogal op elkaar te lijken.
(p. dl. geb. f 3,90).
Het Credo inspireerde Pierre Journet
O.P. tot een heldere en vaak fraai geillustreerde verklaring van de Twaalf
Artikelen, getiteld Ik geloof. De op jon- 6416
gens ingestelde tekst is sterk bijbels van
karakter en voldoet goed voor hen die
's avonds of •bij bepaalde hoogtepunten
in hun godsdienstige vorming even willen
grijpen naar een persoonlijk boek. In al
zijn eenvoud had deze tekst echter toch
wat meer diepgang kunnen verdragen;
nu blijft hij wat mager. Sommige foto's
zijn wat zoetelijk, maar over het algemeen zijn ze zeer goed. Wel had af en
toe •de verklaring wat concreter kunnen
zijn: wie van de jongeren herkent kardinaal Mindszenty of de Zusters van Char15

les de Foucauld? Al met al een frisse
uitgave. (f 2,50).
6417 In De dag waarop mijn vader huilde
heeft Dick Hendrikse op sympathieke
wijze de diverse facetten van het verzetsleven gedurende de Tweede Wereldoorlog in Nederland geschetst. Achtereenvolgens beschrijft hij — telkens
aan de hand van voorbeelden, waardoor
het boek aan duidelijkheid heeft gewonnen — de illegale pers, de hulp aan de
Joodse Nederlanders, hulp aan onderduikers, de activiteiten van de vervalsingscentrales en de knokploegen. Niet alleen
de jongeren, maar ook vele ouderen, bij
wie de herinnering misschien reeds dreigt
te vervagen, zullen dit uitstekende boek
met interesse lezen. (geb. f 5,25).
Voor het jonge meisje zijn er om te beginnen twee „Prisma-Juniores", waarvan
het eerste, nummer J 95 getiteld is:
6418 Nanni zoekt haar eigen weg. Dit verhaal
van Dorothea Hollatz gaat over een
Noordduits meisje, dat na de dood van
haar ouders bij familie in Zuid-Duitsland
komt en daar opgroeit tot jonge vrouw.
Zij worstelt zich hierbij dapper door allerlei problemen heen, is door haar'helder
inzicht en grote oprechtheid een steun
voor haar vele vrienden, en weet zelfs
volwassenen tot beter begrip van hun
handel en wandel te brengen. Bijna al de
jonge mensen die in dit boek optreden,
zijn zeer modern: zelfstandig, energiek,
niet terugschrikkend voor werk en moeite, wanneer het gaat om hun levensidealen. Ook wanneer er zware tegenslagen
komen, vechten ze zich er weer bovenop.
De volwassenen daarentegen maken, op
een enkele uitzondering na, een meer
zielige indruk.. Deze wit-zwart-tekening
is wellicht wat al te scherp, maar doet
weinig of niets aan het boeiende van het
geheel af. Een aardig, origineel meisjesboek, dat de sfeer van 'het land goed
weergeeft. (f 1,25).
In de 98e „Prisma-Junior" vinden we
een karakteristiek Amerikaans Jeugd_
boek: vrolijke, ondernemende jongelui,
openhartig, behulpzaam, joviaal, levenslustig, die allemaal auto-rijden en vriendjes of vriendinnetjes hebben. Dit laatste
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geeft dan de romantische noot aan het
verhaal. De 17-jarige Bonnie, die in de
zomervakantie alleen met haar broer
thuis blijft, wil graag een eigen kamer
inrichten in de oude wijnkelder. Om dit
te kunnen betalen, gaat Bonnie als gastvrouw optreden. Ze krijgt drie ,,kostganers", drie zeer verschillende typen, die
haar eerder armer dan rijker maken.
Maar haar gastvrijheid brengt vreugde
en geluk in ,het leven van deze drie
mensen, die alle drie reeds hun minder
prettige ervaringen hebben. Bovendien
wordt er menig fuifje in Huize Malone
gevierd, die stevige 'bressen slaan in Bonnies geldmiddelen, maar die de Amerikaanse titel wettigen, die we kunnen
weergeven met „Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd". Onderwijl maakt Bonnie
zelf haar eerste liefdesleed door, dat op
het einde in een overweldigend geluk
verandert. Een vlot en aardig verhaal
van Lenora Mattingly Weber. (f 1,25).
Evelyn en Marjoke helpen elkaar in het
volgende boek, geschreven door Frouck
van der Hooning. Twee hoofdpersonen
uit vorige boeken van de schrijfster ontmoeten elkaar in dit verhaal, dat zich
over vijf jaren uitstrekt, maar dat een
jonger publiek vraagt dan de echte
meisjesroman. Het is een dubbele gezinsgeschiedenis met wel en wee, waarbij
Marjoke een lange rustkuur moet houden en de oudere Evelyn worstelt met
beroeps- en verlovingsproblemen. Jammer dat de schrijfster zo dol is op ziekten
en ongevallen, die via strijd en moeilijkleven de vrome berusting moeten opleveren. Het wemelt van invaliden, gips, ligkuren, beugels en krukken, en ook van
lieve diaconessen. Tot zelfs de hondjes
krijgen ongelukken en moeten volkomen
rust nemen. Maar over 't geheel valt er
wel gezellig méé te leven, en al loopt er
soms een erg opgeschroefde of onwaarschijnlijke passage tussendoor, andere
maken dat weer goed. Marjoke wordt
gelouterd en gezond en verlooft zich met
Evelyns broer, en Evelyn wordt na aanvankelijke ellende tóch onderwijzeres en
ziet 'haar verongelukte verloofde na lange
tijd herstellen. Ook met wat verder alle-
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maal op krukken springt en kuurt, loopt en de jongedame voelt zich verplicht inhet af naar verdiensten: trouwen of
tussen op allerlei manieren in haar eigen
levensonderhoud te voorzien. Een neef
sterven. Geschikt. (geb. f 4,90).
heeft namelijk de veronderstelling geuit
Voor de rijpere jeugd van
dat ze zoiets niet zou kunnen klaarspelen.
Ze wordt teleurgesteld in de liefde, gaat
zestien jaar af
naar New York om hiervan te genezen
De eerste bakvisroman in deze rubriek is en vindt toevallig haar broer terug die
in dagboekvorm geschreven en draagt als jaren geleden met een kwade kop van
6421 titel: Honderd dagen met Christiane. Na huis liep. Er is wel het een en ander
onder een valse naam als kinderverzorg- op dit verhaal aan te merken, afgezien
ster gesolliciteerd te hebben, komt Chris- nog van de toevalligheden. 'Het mist natiane als zodanig terecht bij haar zuster, melijk elke karaktertekening, die men in
die een landhuis aan het Bodenmeer be- een serieus bedoelde meisjesroman toch
woont. Deze is echter reeds met haar wel enigszins mag verwachten. De figuren
man naar Italië vertrokken voordat zijn slechts „typen". Het Nederlands is
Christiane arriveert, zodat de 17-jarige niet steeds fraai. Het quasi-serieuze
de zorg krijgt voor een baby van drie waasje en tenslotte de opmerking op blz.
maanden. Het landhuis wordt tijdens de 33 over een scheiding maken dat wij het
oppas-periode een pied à terre voor aller- boek niet kunnen aanbevelen. Alleen over
lei soorten mensen, van een 20-jarig het leven in Amerika krijgt men wel wat
meisje met een Goggomobiel, dat van interessants te horen. (geb. ƒ 4,95).
haar rijke ouders is weggelopen, tot een Aan haar „Anita-serie" voegde Karin de
stelletje kinderen die ze te verzorgen Leeuw onder de titel Anita heeft een 6423
krijgen toe. Een bijzonder irreële ge- primeur het derde deel toe. Na een kleine
schiedenis, dit deel uit de „Ster-reeks". romance verlooft Anita zich met een van
Barbara Hug heeft de dagboek-taal wel haar collega's. Intussen is het haar liefste
aardig aangevoeld, maar hier en daar wens nog eens met een primeur op haar
verveelt het boek toch een beetje.
redactie-bureau te kunnen verschijnen.
(geb. f 4,90). De kans daartoe doet zich voor bij het
6422 Kat in vreemde huizen heet het aandeel geheimzinnig bezoek van een Franse filmvan Freddie van Schouwen aan deze regisseur, die tenslotte een handelaar in
kroniek. Een moederloos 19-jarig meisje blanke slavinnen blijkt te zijn. Een en
verlaat voor enkele maanden haar vader ander levert heel wat spanning. Vlot en
en tante die haar opvoedt om bij haar pittig geschreven. Geestig ook wel, maar
peettante in Amerika te gaan logeren. de spreektaal is meermalen terwille van
Door een auto-ongeluk moet de tante de humor verwrongen. Alles bijeen toch
maandenlang in een ziekenhuis verblijven wel lectuur van geschikt gehalte. Dat het
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leven gesimplificeerd wordt, is nu eenmaal normaal in dit genre. (geb. f 1,75).
6424 Miep van Duijsen Stomps is de auteur
van Merel, een boek uit de „Sneeuwbalserie". Er wonen heel wat jongelui in het
nieuwe flatgebouw en Merel Minnema
is het middelpunt van de club. Haar vader — arts — brengt Merel in contact
met een bedlegerig meisje van haar eigen
leeftijd op de bovenste etage. Dit accent
op het lijden brengt enig reliëf in het
gladde, studentikoze wereldje van deze
pubers. Maar de patiënt geneest zo vlot
en de verlovingen komen dermate soepel
tot stand, dat het toch weer bakvislectuur
wordt van het geijkte genre. Geen kwaad
boek; ook wel geestig geschreven, met
enige geforceerde effecten. Het Nederlands is niet altijd foutloos en het voortdurend imiteren van een stotteraar is
hinderlijk. ( geb. f 2,50 ) .
425 Als je eens wist Marian, door Margo
Driebergen, verhaalt hoe Marian een interessante werkkring gevonden heeft in
Genève, als analyste op een laboratorium
voor atoomonderzoek. Ze is niet van plan
terug te keren naar Nederland, omdat haar
vader, die weduwnaar is, wil gaan hertrouwen met een gescheiden vrouw. Marian heeft bij voorbaat een sterke antipathie tegen haar toekomstige stiefmoeder en haar volwassen zoon Juun. Als
blijkt dat ook Juun in Genève zal komen
werken, besluit zij dat zij geen enkel
contact met hem wil hebben. Zij wordt
verliefd op een zekere Reindert, die —
hoe kan het ook anders — dezelfde persoon blijkt te zijn als Juun. Hiermee
worden ook de moeilijkheden met de
stiefmoeder op slag opgelost. Een niet
zeer origineel, maar toch wel onderhoudend geschreven meisjesverhaal. Jammer
dat het milieu zo vlak en zo neutraal
getekend is. (3,50; geb. f 4,90).
We besluiten met twee delen uit de
„Butterfly-reeks". Het eerste hiervan
6426 draagt als titel Waai maar, westenwind!
en werd geschreven door P. Walé-Kaas.
Na haar eindexamen h.b.s. komt Jos
Viergever op de redactie van een gezinstijdschrift. Na de eerste tegenvaller komt
ze er goed in en 'begint als oefening een
18

kinderboek te schrijven. Intussen is de
liefde in haar leven gekomen. Ze heeft
een biologie-student leren kennen, die
een baan op Curaçao kan krijgen. Het
kost Jos veel strijd eer ze er toe kan
besluiten haar zusters te verlaten om haar
verloofde naar dit verre land te vergezellen. Als ze tenslotte dit offer wil brengen,
heeft hij al een even goede baan in Nederland. Een positief boek in protestants
milieu, dat bijdraagt tot karaktervorming. Soms doet het een beetje ouderwets aan, maar het is in ieder geval een
gezonde tegenhanger van de oppervlakkige liefdesromannetjes. (geb. f 3,90).
Mademoiselle van Constance Wendeling 6427
sluit de rij. Dit deel uit de „Butterflyreeks" maakt echter een heel wat minder
goede indruk dan het voorgaande. Voor
haar gezondheid wordt Marian Tolen na
haar eindexamen naar een Zwitserse kostschool gestuurd. Op de heenreis ontmoet
ze in haar hotel in Bazel een kelner die
haar aanbiedt haar 's avonds wat van de
stad te laten zien. Wederzijds maken deze
twee jonge mensen een onvergetelijke indruk op elkaar. Wanneer later blijkt dat
de kelner, een werkstudent, de zoon is
van 'het echtpaar dat de kostschool beheert, leidt dit, na veel verwikkelingen,
tot een happy ending. Een verschrikkelijk
oppervlakkig boek, dat nergens anders
over gaat dan over de verliefdheden van
de meisjes op kostschool, 'hun geslaagde
koppeling van docenten met leerlingen,
collega's enz. enz.... Allemaal zo oppervlakkig en leeg — de kerstviering bestaat
uit pakjes en lekker eten — dat het beslist af te raden is dit boek door meisjes
te laten lezen. (geb. f 3,90).

GEBEDENBOEKEN VOOR.
DE JEUGD
Voor de kleinsten tot acht jaar
Voor de kleintjes die zich de eerste beginselen van het lezen eigen hebben ge- 6428
maakt, schreef Fr. M. Eugenius een
eigen misboekje, dat hij noemde Ik doe

mee met de mis. Het bevat niets anders
dan de gebeden van de H. Mis. Deze
bevinden zich op de rechterpagina, terwijl de tegenoverliggende linkerpagina
het plaatje bevat. De auteur heeft ernaar
gestreefd zoveel mogelijk het karakter
van de misgebeden te behouden. Hij gebruikte daartoe letterlijke zinnen uit het
misformulier, welke natuurlijk dikwijls
verkort en vereenvoudigd werden. De
uitstekende, met sfeer getekende prentjes
van Jenny Dalenoord vormen de juiste
aanvulling op de tekst. Een mooi boekje.
(f 1,25; geb. f 1,75).

Voor gevorderden van negen
tot twaalf jaar
Een benijdenswaardig lot voor een kerk6429 boekje: de 5e druk te halen. God is mijn
Vader, door W. E. Verheyen, heeft dit
succes verdiend, al was het maar door
zijn eerste reeks misgebeden: goed verstaanbare en aansprekende vrije teksten
met kort commentaar en een woorddienst
over de liefde — traditioneel van zegging. — Traditioneler en iets moeilijker
zijn de twee andere complete misteksten,
ter ere van het H. Hart van Jezus en van
Maria. Hier wordt de liturgische tekst
meer van nabij gevolgd. Van al te nabij?
Het kind zal een paar jaar moeten
groeien om er helemaal in te komen,
maar dat is wel verstandig. Toch zouden
we de schrijver een grotere eenvoud willen aanraden, zeker in de overige traditionele devotiegebeden. „Vermeerder de
ijver van de rechtvaardigen": zoiets
wordt bijna zeker misverstaan. Voorts
hebben veel pedagogen groot bezwaar
tegen lijsten met biechtvragen. Hoe men
daarover denke, één vraag uit de lijst op
blz. 130 behoeft zeker herziening: „Heb
ik iets gedaan, waarvan ik niet weet of
het zonde is?" Zo kweekt men scrupulanten. Ook andere gewetensvragen zullen het kind wat koud op het lijf vallen... Maar dit nogal peuterig geïllustreerde boekje vindt zijn weg wel.
(geb. ,f 1,95).

Voor de rijpere jeugd van vijftien, zestien jaar af
De serie „Het moderne meisje" wordt
ingeleid door Het meisje spreekt met 6430
God. Goedwillende meisjes kunnen inderdaad leren „steeds te bidden" van de
verdienstelijke bundel meisjesgebeden
die Herman Leon hierin verzamelt. Zij
vinden hier goede voorbeelden om zelf
een gesprek met God te beginnen. De
gebeden lopen kwalitatief en qua sfeer
al even ver uiteen als hun oorsprong: ze
hebben namelijk de schijn door meisjes
te zijn geschreven. Het merendeel is gezond modern, zonder overdrijvingen, ja,
nuchter en geestig. Allerlei beroepen,
omstandigheden, levensuren, bloemen en
vruchten en de natuur, de Heilige Mis,
allerlei milieus ook krijgen een kort en
kernachtig gebed, dat vaak een verrassend
licht werpt op de situatie. Wij hopen dat
de kritiek niet al te zeer zal vallen over
de schoonheidsfeilen: enkele on-Nederlandse situaties, „Duits" sentiment, wat
stijve of onhandige vertalingen hier en
daar (zinsbouw; aanvoegende wijs), met
het gevolg dat een enkele zin moeilijk
leesbaar wordt. De vorm van dit boek
— „praten met God" in allerlei situaties
en door de mond van allerlei meisjes —
leidt overigens tot onbedoelde konsekwenties. Doordat deze meditatieve gesprekken herhaaldelijk zijn gelardeerd
met op zich zelf nuttige wenken van de
auteur aan zijn lezeressen, lijkt het telkens of 0. L. Heer een college krijgt
over christelijke levenswandel, voedingsleer of hygiëne. Bijvoorbeeld: „Lieve
Heer... U hebt vast het land aan de
manier van sommige meisjes, die zich
sterk parfumeren inplaats van zichzelf
grondig schoon te houden. Reinheid en
een goede lichaamsverzorging geven een
meisje een aangename geur, die door
geen parfum te vervangen is. Amen."
Soms is de werkelijkheidszin zoek. Men
stelle zich de bakvis voor die bij het zien
van een taxichauffeur bidt: „Verwek in
deze chauffeur de gesteldheid die Rafaël
bezielde, toen hij voor Tobias zo'n betrouw19

bare gids was. Geef dat hij zijn passagiers ongevaarlijke gelegenheden, betrouwbare dokters, schuldeloos vermaak
en goede predikanten aanbeveelt en geef
hem met een tactvol woord diegenen op
de goede weg te helpen, die hem een
gevaarlijk doel opgeven. Amen." Nogmaals: het meisje moet goedwillend zijn.
De einddrukblijft echter zeer vlot. (ƒ 4,90)
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE
LECTUUR VOOR DE JEUGD

Voor kinderen van 'n jaar of
negen af
6431

Zelf aan het fornuis van Eva Huysmans

Voor groteren van veertien
jaar af
„50 Voorbeelden voor versieringen en
verrassingen" is de ondertitel van het
boekje, dat onder de titel Wij maken
een feest met de kinderen het licht zag.
Voor huiselijke feesten wordt hier door
Iet van de Pol-Schokking een eenvoudige, maar zeer prettige handleiding gegeven. Ook de religieuze feesten krijgen
de juiste waarde: de geestelijke en de
materiële. Ouders en jeugdleiders (sters)
zullen heel wat ideeën op kunnen doen
in dit goed verzorgde boekje, (f 2,50).

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
In de reeks „Onze Horizon" kan men
een boek aantreffen over De mens
en de sterren. Ongetwijfeld is de schrijver, J. Mielants, er in geslaagd om in
een klein bestek een eerste indruk te geven van de ontwikkeling van onze astronomische kennis. Het is een kort en
bondig relaas dat de lezer veel genoegen
zal verschaffen en dat hem een heldere
eerste kijk geeft op de sterrenwereld.
(geb. f 3,75).

,Mogen w u voorstellen:
is een kostelijk receptenboek voor de
meisjes, die hun hart kunnen ophalen
aan al de gezellige ideeën die hun aan
de hand worden gedaan. Naast het bereiden van eenvoudige, dagelijks voorkomende gerechten zijn het ook de aardige
schotels die zeker een attractie kunnen
betekenen. Nuttige wenken en een paar
voorbeelden voor menu's en uitnodigingen voor een poppendiner completeren
het geheel. Een mooi uitgegeven boek,
met leuke knipsels van de schrijfster.
(geb. f 6,90).
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CLARE LENNART
In haar sfeervolle en gastvrije woning in
Utrecht ontving mevrouw Lennart ons
en wilde gaarne onze abonnees iets vertellen over haar jeugd en werk.
Geboren in Hattem, heb ik als kind ook
gewoond in Oldebroek en Epe. Mijn vader, die kunstschilder was, hield van
stilte en eenzaamheid en gaf daarom de
vcorkeur aan afgelegen buitenhuizen,
mede omdat dit soort huizen goedkoop
was. Ik herinner mij mijn jeugd als een
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tijd van vrij rondzwerven, van lange
wandelingen heen en terug naar school
door weer en wind, van voornamelijk
met mijn broer en zusje gespeelde fantasiespelletjes, waarbij vaak eigen bedachte verhalen ten tonele werden gevoerd, maar waarbij wij ook wel de personen uit een bepaald boek voorstelden.
Het boek „Alleen op de wereld", dat
door de meester van de school in Oldebroek werd voorgelezen, maakte op mij
grote indruk en fragmenten ervan keerden terug in ons spel.
Van het ogenblik dat ik lezen kon, ze
gaat Clare Lennart verder, heb ik met
hartstocht gelezen, zowel kinderboeken
als boeken voor volwassenen. Ik heb zeker niet alles begrepen wat er in die
grote-mensen-boeken stond, maar toch
waren er bij, die ik prachtig vond. Zo
ontdekte ik bijvoorbeeld „De kleine Johannes" en ik was zo •verrukt van dit
boek, dat ik het vele malen heb overgelezen. Ook „Eline Vere" maakte een
grote indruk op mij; na het lezen ervan
had ik heel sterk het gevoel dat het leven van de volwassen mensen nu geen
raadsels meer voor mij bezat. Ik was toen
12 jaar!

Op mijn 14e jaar, zegt onze gastvrouw,
deed ik toelatingsexamen voor de Kweekschool voor Onderwijzeressen te Apeldoorn. Ik slaagde en behaalde vier jaar
later de akte lager onderwijs. Daarna ben
ik een aantal jaren onderwijzeres geweest
en in die tijd heb ik aan de kinderen
uit mijn diverse klassen heel veel zelf
bedachte verhalen verteld, waarvan ik
evenwel nooit iets opschreef.
Van jongs af had ik verhalen „gedacht",
maar ik had niet het gevoel dat dit op
enige literaire aanleg wees en schreef
daarom nooit iets op. Wel nam ik mijn
verhalen zo zeer au sérieux, dat ik soms
een eind alleen ging wandelen of fietsen
om een verhaal „af te denken".
Pas later, toen ik het onderwijs al vaarwel had gezegd, ben ik er toe gekomen
verhalen te gaan opschrijven met publicatie als doel. De directe aanleiding daartoe was, dat ik toen zeer om geld verlegen zat. Mijn eerste verhaal Liefde en
Logica werd geplaatst in het literaire
maandblad „Groot-Nederland".
Als wij haar de vraag stellen: hoeveel
jeugdboeken zij heeft geschreven, laat
Clare Lennart ons een foto zien. Dit is
Kathinka, zegt ze, een van de „hoofdpersonen" uit het verhaal Kathinka uit
de Kattesnorstraat. Ook mijn kater Tom
speelt een rol in dat verhaal. Helaas zijn
beide poesen enige tijd geleden op hoge
leeftijd gestorven.
Ook Rinus Spoormus, het verhaal van
een ondernemende mus, die met zijn familie op het Centraal Station te Utrecht
woont en die met •de Italië-express een
reis naar Italië maakt, is een succes geworden.
Verder schreef ik nog: Prinsesje Mimosa
en De wijde wereld.
Dit najaar zal een boekje met kinderversjes het licht zien, waarin mijn tegenwoordige poes Iboe een belangrijke rol
speelt. De titel zal luiden: Iboe-versjes.
Het is niet zo veel, maar het schrijven
voor de jeugd doe ik tussen mijn werk
voor volwassenen door.
Als u mij vraagt wat ik denk over het
jeugdboek, dan vind ik dat de voor21

lichting over het jeugdboek in veel boekhandels nog gebrekkig is. Er wordt vaak
weinig moeite gedaan om een goed boek
naar voren te brengen. Eigenlijk zou er
in iedere boekhandel die jeugdboeken
verkoopt, een assistent moeten zijn, die
belangstelling heeft voor jeugdboeken en
ze ook werkelijk leest. Dan zouden ook
goede boeken van de nog niet zo bekende auteurs onder de aandacht van
het publiek gebracht kunnen worden.
De jeugdauteur moet zeker zoveel talent
hebben als de schrijver voor volwassenen.
Men denkt vaak ten onrechte dat het
schrijven van een kinderboek zoveel gemakkelijker is. Dat is volgens mij helemaal niet zo. Misschien is het zelfs wel
moeilijker, omdat je je moet inleven in
een wereld, waar alleen je herinnering

en je fantasie je toegang kunnen verschaffen.
En de lezers van de Idil-Gids zou ik op
het hart willen drukken: Koop toch geen
kinderboeken in het wilde weg! Laat u
niet verleiden door een lage prijs. Lees
de boeken die u aan uw eigen of andermans kinderen cadeau geeft, zo mogelijk
zelf of laat u voorlichten door iemand,
die er werkelijk wat van af weet. En
wees niet te zuinig als het gaat om het
aanschaffen van goede boeken. Van een
werkelijk goed jeugdboek kun je levenslang plezier hebben.
Het fijnzinnig observatievermogen dat
de romans van Clare Lennart kenmerkt,
vonden we terug in haar gedachten en
ideeën. Wij wensen haar met haar werk
veel succes.
R.
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HENRI ARNOLDUS

Van deze bekende auteur verscheen heden :

PIETJE PUK-serie
Leesboeken voor de
1 Pietje Puk
2 Pietje Puk
3 Pietje Puk
4 Pietje Puk
5 Pietje Puk
6 Pietje Puk
7 Pietje Puk
8 Pietje Puk
9 Pietje Puk
10 Pietje Puk

meer gevorderde lezertjes.

wordt agent
gaat op reis
wordt kleermaker
gaat vissen
viert feest
wordt boswachter
en zijn hond
weet raad
is de baas
Prijs geb. f 1.95
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VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor beginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
VIa = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw. (18 á 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes. t = In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje ° = Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes 0 ° = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leef tijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen háákjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (VIa) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (VIa).
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Voor de kleinsten tot acht jaar
Evenals in het voorgaande nummer, het
eerste van de jaargang, is het ook nu
John L. Torenbeek, die de Kroniek
6434 opent, en wel met Toen Jesus op de wereld kwam. Met kleurige, moderne tekeningen en zeer korte, eenvoudige teksten wordt het kerstgebeuren voor de
kleintjes bevattelijk en leefbaar gemaakt.
Deze nieuwe manier om het kleine kind
een godsdienstig gegeven te leren benaderen verdient alleszins de volle aandacht van ouders en opvoeders. Tekst
en tekening vormen telkens een harmonisch en fleurig geheel. De dikke, duidelijke druk biedt ook mogelijkheden
voor beginnende lezertjes. Een welkome,
gedurfde aanwinst wat betreft Nederlandse prentenboeken en kerstverhalen.
(geb. f 2,95).
Leuk voor de oudere kleuter zijn ook de
drie prentverhaaltjes van L. HuisingaScaf. Vooral de originele geestige plaatjes in twee kleuren van Ted Schaap ma6435 ken deze boekjes tot een succes. Indiaan
Pou Wou beleeft veel avonturen in Indianenland: hij ontmoet een wild paard,
redt een Indianenvrouw, is niet bang
voor wilde bizons, ontmoet bleekgezich-

ten, en tot slot krijgt Pou Wou, het
jongetje dat Jantje heet, van zijn moeder heerlijke pannekoeken. De fantasie
van Jantje: „ik ben indiaan Pou Wou"
is goed doorgevoerd en de oplossing is
enig. Een boekje, dat aansluit bij spel
en fantasie van de kleuter.
Als de beertjes Krummel + Kruimel 6436
's nachts allebei op hetzelfde ogenblik
wakker worden, besluiten ze een ritje te
gaan maken met de electrische trein,
die zich in de kamer bevindt. Deze rijdt
echter zo hard, dat ze in Zwitserland
uitkomen, waar op een stationnetje drie
reizigers voor de Matterhorn instappen.
Maar er is zoveel te zien boven op die
berg, dat Krummel en Kruimel helemaal
vergeten te remmen en ze zonder te
stoppen weer naar beneden suizen. Terug op het stationnetje willen de boze
passagiers de beertjes te lijf gaan, en
Krummel en Kruimel rijden zo hard ze
kunnen terug naar huis en naar bed.
Op de weg naar de maan is het verhaal 6437
van twee kleine jongens, die via de kerktoren op de maan willen klimmen. Het
lukt wel niet, maar er waren wel heel
wat mensen onder de kerktoren, die allemaal naar de jongens hadden gezocht.
Een geslaagd trio humoristische pren27

tenboekjes, ook geschikt voor enigszins
gevorderde lezertjes. (p. dl. geb. ƒ 1,20).
L. Verheyen, R. van Kerckhoven en A.
de Knop, allen betrokken bij het —
Vlaamse — onderwijs, brachten ,voor
de kleutertuin en het eerste leerjaar"
een aantal versjes en rijmpjes bijeen,
6438 onder de titel Zeggen en luisteren. Twee
soortgelijke delen voor de hogere leeftijden zullen nog volgen. De versjes en
rijmpjes zijn in verschillende rubrieken
ingedeeld bijv. het jaar rond, dieren,
gelegenheidsversjes. Naast een aantal
aansprekende, treft men er ook een aantal nietszeggende saaie of brave versjes
in aan, terwijl wij er ook verschillende
missen. Maar een dergelijk gevaar zal
bij bloemlezingen altijd wel blijven bestaan. Dat echter bij Kerstmis de versjes
alleen maar over cadeautjes en kerstmannen gaan, vinden wij beslist een gemis. De bundel is op de eerste plaats
bedoeld voor kleuterleidsters. Voor hen
werden ook een aantal — matige —
bordtekeningen opgenomen, die echter
niet bij de betreffende versjes werden
geplaatst. Bruikbaar, liefst in combinatie
met andere bundels. (geb. f 4,90).
6439 Hoe Fred de rups een vlinder werd, vertelt Bettien van Lookeren Campagne bij
overigens niet erg fraaie, nogal houterige
tekeningen van eigen hand. Het boek
geeft in sprookjessfeer bijzonderheden
over het leven van verschillende bekende
en minder bekende insecten, zoals het
verpoppen van een rups, het leven van
een mierenleeuw, het veranderen van
een larve in een libel enz. De tamelijk
droge schrijfwijze, de herhalingen en de
vele namen zullen op veel kinderen eerder verwarrend dan verhelderend werken. In goede handen kan het boek echter zeker diensten bewijzen. (geb. f 2,50).
6440 Een niemendalletje is Drie vrienden op
pad, door M. W. H. de Weerd. Drie
mannetjes wandelen samen naar de stad.
Ze maken een onweer mee, hebben een
ontmoeting met een stroper en beleven
nog wat kleinere wederwaardigheden. In
weinige bladzijden is alles bekeken. Er
zit geen vaart in het verhaal en de
auteur vervalt stéeds in herhalingen.
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Zowel wat tekst als tekeningen betreft
een heel matig boekje. (ƒ 1,90).

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
De rode katten van Bibberburg zijn in 6441
heel het land bekend om hun fluweelzachte, robijnkleurige vel. Maar de katten worden gestolen, de muizen dansen
op tafel, en Bibberburg raakt in rep en
roer. Na een wel erg onwaarschijnlijk
robbertje speuren, weggegeven door de
dorpsveldwachter Simon Sabel, wordt de
dief gepakt. Zonder enige fantasie spint
de auteur C. Broersen zijn zwakke intrige uit, in nogal zeurderig en niet al
te best Nederlands, doorspekt met veel te
moeilijke woorden. Daarbij komt nog
dat hij zijn intrige niet goed in de
gaten houdt en van psychologie geen
kaas heeft gegeten. Een , boek waarvan
de serienaam „Ons Genoegen" beslist bezijden de waarheid is. (geb. f 1,95).
In Geertjes grote winterfeest, het derde 6442
deeltje over Geertje van de dokter,
doet Geertje samen met haar vriendinnetje mee aan het ijsfeest, dat in het
dorp gehouden wordt. Gezellig ouderwets
verhaaltje van Cok Grashoff. De tekeningen van Elly van Beek zijn heel fijntjes. (1,75; geb. f 2,50).
Ook over Annelies, het hoofdpersoontje
uit de boeken van R. Evers verscheen
het derde deel. Hierin is Annelies terug 6443
in het dorp. Met de klas maakt ze een
schoolreisje, dat vier dagen duurt. Een
ander hoogtepunt is de geboorte van het
kleine broertje. De gezellige belevenissen van Annelies worden met veel vaart
en vlot verteld. Het boek speelt in een
katholieke omgeving. (geb. f 2,25).
Een plezierig dorpsverhaal is ook Hoera 6444
voor het dorp Prim! van Lien Campfens. Erg veel problemen zijn er nooit
voor de jonge burgemeester van Prim.
Daarom kan hij zoveel tijd besteden
aan de tuin. Maar dan gebeurt er ineens
zo het een en ander in zijn gezin en
het dorp. Anneliesje, zijn dochtertje, zal
heel gauw haar Eerste H. Communie
doen. Ook verlangt ze erg naar een

broertje. Grootmoeder Krallers krijgt
haar kleinzoontje Hans uit Indonesië te
logeren. Boes de
L....ferke
hond verdwijnt en
er worden konijnenstrikken gevonHoera voor het den in het bos. En
Hans weet daar
dorp Prim
meer van ! Annelies en Bob krijgen
een broertje, en
de dag van de Eerste Communie is
een fijne feestdag.
Een rustig, genoegelijk verteld boek
in tamelijk eenvoudige stijl. De huiselijke
en dorpse sfeer is aardig getroffen. Flinke druk. Coby Krouwel zorgde voor aardige tekeningen. (geb. f 2,50).
6445 Wieske en Prut-Prut, door Truus Sparla
jr., is weliswaar een vervolg op „Wieske", maar zou gerust op zichzelf kunnen
staan, zonder verwijzingen naar deel 1.
Vlak bij de „kinderflat" aan de stadsrand, waar ook Wieske in haar woonwagen woont, laat een vrachtauto het
afweten. Een clubje van twaalf maakt
zich verdienstelijk en mag tenslotte van
het wrak een clubhuis maken, Prut-Prut
genaamd naar de zwanezang van de motor. Zeer aannemelijk worden voor de
lezertjes van een jaar of negen de verdere avonturen van het clubhuis verteld:
het bewaken, het opschilderen, het veroveren van de nodige toestemmingen,
een diefstal, een verdwijning, een hooglopende ruzie en de eindverzoening.
Agent •Hof speelt bij dit alles een zeer
sympathieke rol: een klein pleidooi voor
de politie. Ook de andere volwassenen
gedragen zich voorbeeldig — niet irreëel
overigens — maar het levendigst worden
toch enige van de kinderen getekend:
bijzonder de dreumes Tessa. Van werkelijk opvoedende situaties wemelt het
in dit prettige boek, zonder dat de moraal er bovenop komt te liggen. Er zit
volop afwisseling in, én spanning. Daartoe dragen een hondje en een aapje het
hunne bij. Goede kinderlectuur.
(geb. f 4,25).

Nummer 38 van de „Zilverserie" draagt
als titel: Goed zo, Renate! Als Renate 6446
naar de stad moet verhuizen, mag zij
haar grote vriend, de herdershond Rolf,
niet meenemen. Maar zij is ondernemend en gaat niet bij de pakken neerzitten. Een uiteindelijk goede oplossing
wordt er in dit gezellige frisse verhaaltje
van Margaret Riedl natuurlijk gevonden. (f 1,15).
In nummer 40 van de „Zilverserie" zijn
Marja en Peter de hoofdpersonen. Als 6447
vader na een ongeluk rust moet houden,
mogen de kinderen de contributie ophalen bij de leden van een vereniging van
dierenvrienden. De jongelui komen zo in
contact met een bonte verzameling van
de meest vreemdsoortige huisdieren, tot
en met een cobra. Een aardig boekje
van L. M. Elwenspoek, met een aantal
wetenswaardigheden omtrent de dierenwereld. (f 1,15).
Ook in deze categorie is L. HuisingaScaf met een boek vertegenwoordigd.
De titel luidt: Daar zit je nou! Een 6448
zesde klas 1.s. die zich kenmerkt door
een bijzonder bijdehante geest, wordt
opgeschrikt door het bericht dat een van
de meisjes na een ongeluk op straat, naar
het ziekenhuis is gebracht. Gelukkig
loopt alles goed af en zo kan de trouwe
kring vrienden en vriendinnen toch compleet op vakantie. Ze gaan met „Karel
en zijn pa" naar het Boldermeer. De
meisjes onder leiding van Pa's huishoudster, een zeer gezette dame, in één vakantiehuisje, de jongens in een naburig
verblijf. Hun vakantie blijft reuze geslaagd, tot aan het eind, als Joke, de
ongeluksvogel van het eerste hoofdstuk,
ondanks uitdrukkelijk verbod, heel onverantwoordelijk toch gaat waterskiën.
Hierdoor wordt de sfeer zo volledig bedorven, dat er een nieuw ongeluk nodig
is om de gemoederen weer tot rust te
brengen. -Voor kinderen die even vrij
worden opgevoed, een niet onaardig, opvoedend verhaal, afgezien van enkele
weinig fijne opmerkingen met betrekking
tot de zwemmende, dikke huishoudster.
Het taalgebruik is overdreven en gewildvlot en er worden nogal wat flauwe ,,on29

derwijzers-grapjes" gedebiteerd, maar de
schrijfster heeft een zeldzame flair voor
het dramatische; een ware gave. Wanneer men de afwezigheid van elke taalplastiek voor lief neemt, dan kan men
het boek als vakantieverhaal wel accepteren. (f 2,20; geb. f 2,95).
In nummer 4 van de serie „Dit is ons
6449 land" komen de Kinderen van Kaapstad
voor de lens. Nico Scheepmaker schreef
de Nederlandse tekst van deze aardige
documentaire over Kaapstad — op de
zuidwest-punt van Zuid-Afrika — en
omgeving. De uitgave is voorzien van
enkele mooie en verschillende minder geslaagde foto's in onnatuurlijke kleuren
— van Johan du Plessis. Door een ongeveer 12-jarig meisje wordt de tekst verklaard, waarbij echter duidelijk aan het
licht komt dat hier achter een nogal
didactische volwassene schuilgaat. Hier
en daar correspondeert de tekst niet met
de erboven staande foto's. Het geheel
geeft, alhoewel vluchtig en oppervlakkig,
een indruk van dit deel van Zuid-Afrika. (geb. f 4,90).
Het laatste boek uit het vruchtbare
schrijversleven van Leonard Roggeveen
6450 kreeg als titel De loep. Is het per ongeluk, of toch een klein beetje met opzet
dat Karel de loep, als hij deze na de
natuurkundeles moet opbergen, bij zich
houdt? In ieder geval kan hij nu zijn
postzegels er eens goed door bekijken.
Maar erger wordt het als hij ook de
volgende dagen geen gelegenheid krijgt
hem op zijn plaats terug te leggen en
hem verliest. Dan moet hij zijn postzegelbezit wel verkopen, buiten zijn ouders
om, maar wonder boven wonder blijkt er
een bijzonder exemplaar bij te zitten.
Hierdoor komt alles goed en kan Karel
na een sombere, angstige tijd iedereen
weer recht in de ogen zien. Op de hem
eigen wijze weet Roggeveen dit enigszins
ouderwets aandoende verhaal boeiend te
vertellen. (f 1,75; geb. ƒ 2,50).
6451 De onderaardse gang van WilliamMayne
is een heerlijk wensvervullend verhaal
over een schoolmeisje, dat, wanneer de
jaarlijkse feestdag van de stad is aangebroken, bij de feestelijkheden een bij30

zonder belangrijke plaats inneemt. Door
toeval heeft zij namelijk een onderaardse
gang ontdekt, die van historische betekenis is en een lang verloren schat bevat.
In deze 105e „Prisma-Junior" neemt de
humor een belangrijke plaats in. Jammer
alleen dat de verhouding van Patty tot
haar stiefmoeder nogal negatief is getekend. Ook de vertaling laat wel wat te
wensen over. (f 1,25).
In het vervolg op „Corso, het ezeltje",
door C. E. Pothast-Gimberg, zien we
Corso als geleidehond voor het blinde 6452
buurmeisje van Toni, het Corsicaanse
meisje, dat in de Achterhoek logeert bij
haar oom, die in ezels en paarden handelt.
Hier maakt Toni vele Achterhoekse feesten mee: een zilveren bruiloft, Sinte
Maarten en een onverwacht feest ter
ere van de genezing van het blinde buurmeisje, dat door een Amerikaanse toerist met goed gevolg geopereerd wordt.
Hierdoor ook krijgt Toni Corso, haar
liefste ezeltje, weer terug. De plezierige
gebeurtenissen hebben dus ruimschoots
de overhand op de enkele onprettige,
zoals ooms ziekte en de vervelende manieren van knecht Klaas. Een goed geschreven, opgewekt boek met alleraardigste tekeningen van Elly van Beek.
(f 3,—; geb. f 3,95).
Marlies wordt door Riet van den Brink
voor de derde maal ten tonele gevoerd
in Dat mag niet, Marlies! Dit is het bij- 6453
zonder aardige verhaal van twee méisjes, die een loterij op touw zetten om
een negermeisje uit Afrika naar Europa
te kunnen laten komen voor een nood-s
zakelijke operatieve behandeling. Ze zijn
daarmee in overtreding van de loterijwet en: dat mag niet, Marlies! Maar
pers en televisie nemen de zaak in handen zodat de mislukte actie van Marlies
en 'Saskia tot een enorm succes wordt.
Een vlot en met warmte geschreven verhaal, waar echt veel goeds van uitgaat.
(f 2,60; geb. ,ƒ 3,50).
In Adri Kooijman's bijdrage aan de
„Zonnebloem-serie" is er Iedere dag wat 6454
anders! te beleven voor Marianne en
Frank, die bij een ongetrouwde oom in
het dorp mogen logeren. Een heerlijk

huis, een zorgzame oude Saartje, avontuurlijke verhalen van oom en een oud
fototoestel, waarmee de kinderen kiekjes
maken. Van de opbrengst hiervan kopen
ze een fraai geschenk voor het intussen
thuis geboren zusje. Een genoegelijk verhaaltje, zonder diepgang: onschuldige
ontspanning. (f 2,—; geb. f 2,90).
6455 Het wel en wee van Els en Mia uit de
vijfde klas wordt, eveneens in de „Zonnebloemserie" beschreven door Corrie Muntinga. Els is verhuisd van een dorpje
naar de grote stad. Op de nieuwe school
kan ze wel mee, maar niet alle meisjes
blijken haar vriendschappelijk gezind te
zijn. Toch vindt Els een vriendinnetje,
Mia, die een invalide moeder heeft. Juist
Mia's moeder speelt een grote rol in de
vriendschap tussen de beide meisjes. Een
eenvoudig, ietwat sentimenteel verhaal,
dat meisjes toch wel zal kunnen boeien.
Geschikt. (f 2,—; geb. f 2,90).

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
6456 Em Koppenol komt in de krant in deel
7 van de „Koppenolletjes-serie". Em
wordt vriendin met een nieuw buurmeisje, een fotomodel nog wel. De vriendschap doet haar geen goed. Van Ems
lange haar wordt een nieuw kapsel gemaakt, en een mode-fotograaf lanceert
dat dan in het plaatselijk dagblad. De
vriendin gaat echter naar kostschool en
Em verzoent zich weer volkomen met het
stel degelijke ouders „die van Hoger
Hand over haar beschikt zijn". Men zou
dit het thema van het boek kunnen
noemen: zich schikken naar wat men
krijgt. De sfeer is dan ook christelijk, zij
het onkerks. Goed verteld — door Mia
Bruyn-Ouwehand, — fris van taal, maar
slordig van compositie en met een al te
intuïtieve morele waardering (wel de
juiste trouwens). Een aardig boek voor
meisjes vanaf ongeveer twaalf jaar (niet
voor 10-42 jaar, zoals de uitgever aangeeft). (f 1,75; geb. f 2,50).
6457 Met Het handje van Fatimah wil C. E.
Pothast-Gimberg iets laten zien van het
Unescowerk in de minder-ontwikkelde

gebieden. Het verhaal speelt zich af bij
een kleine nederzetting in een woestijn.
<Jammer dat duidelijke plaatsopgave en
kaartje ontbreken.) In deze nederzetting

komen enkele medewerkers van de Unesco de mensen helpen om te komen tot
een menswaardiger bestaan. Aïsha, het
hoofdpersoontje, wordt de rechterhand
van deze vreemdelingen, en zo wordt zij
tenslotte uitgekozen mee te gaan om op
andere plaatsen hulp te bieden. Het boek
werd eenvoudig en goed geschreven.
Sommige kinderen zullen het avontuurlijke missen. Het verhaal is desondanks
interessant, en het is goed dat de Nederlandse kinderen iets weten van de achtergebleven gebieden en het werk van de
Unesco. De tekeningen van Nieke van
Oosten doen het ook wel. Voor ± elf
jaar en ouder, vooral meisjes.
(f 2,20; geb. f 2,95).
Een echt genoeglijk Engels fantasieverhaal is De feniks en het karpet, door E. 6458
Nesbit. Twee broers en twee zusjes krijgen in de kinderkamer een nieuw, tweedehands karpet, waarin ze een ei vinden.
Bij toeval komt dit in het vuur terecht,
en voor hen staat een feniks. Deze fabelachtige vogel en het karpet, dat kan
vliegen en wensen vervullen, bezorgen
de kinderen een reeks wonderlijke gebeurtenissen, ver weg en thuis. Jongens
en meisjes die dit genre lectuur waarderen, zullen genieten van de belevenis31

sen en de gezellige sfeer tussen de kinderen onderling. Het verhaal werd geschreven in een prettige stijl — die overigens vrij hoge eisen stelt -- maar niet
altijd even gelukkig vertaald. Ook wordt
eerst gesproken over shillings, later over
guldens. En hopelijk spelen de lezertjes
niet in huis met vuurwerk. De illustraties
bestaan uit bijzonder aardige pentekeningen van Belleke Dolhain.
(f 3,40; geb. f 4,50).
6459 Marjolein de Vos schreef met De koepelkamer een plezierig, beschaafd verhaal
over een schrijversfamilie met vier kinderen, die buiten kan gaan wonen. Dit
geeft de kinderen de kans te genieten
van de tuin, een ruïne van een kasteel,
een koepel met een geheime ondergrondse kamer en andere mysteries. Dit boek
uit de „AP Jeugdserie" zal het meest
gewaardeerd worden door kinderen uit
een milieu waar enige culturele achtergrond aanwezig is, in verband met de
toon van de gesprekken en de achtergrond van het verhaal. De illustraties
vallen jammer genoeg wat uit de toon.
(f 2,90; geb. f 3,90).
Als nummer 103 van de „Prisma-Juni6460 ores" verscheen De jacht op de talisman,
door Malcolm Saville. Op vakantie in
het polderland van Cambridgeshire maken drie jongens en twee meisjes een
dijkdoorbraak mee. Tijdens de strubbelingen van de overstroming krijgen zij
de kans een dief te ontmaskeren, die het
gemunt had op de talisman, een kleine
strijdbijl uit de elfde eeuw. Een amusant
boek, dat een goede kijk geeft op de
strijd tegen het water. De vertaling is
niet feilloos. (f 1,25).
6461 Passagiers voor het oerwoud is de titel
van het tweede deel uit de „Oerwoudserie" van C. Butner. Kodjo, het hulpje
van de beheerder van een onderneming
diep in het Surinaamse oerwoud, wordt
naar de stad gestuurd. Hij moet daar
bij de bank een groot bedrag aan geld
halen. Op de terugreis per boot verdwijnt het geld. Wie is de dief? Dit
speurverhaal, dat vooral de jongens zal
aanspreken, geeft veel meer dan een
spannende intrige. Het biedt en passant
32

een sfeervolle beschrijving van flora en
fauna en van de levenswijze in het Surinaamse oerwoud. Een rijk boek dus, dat
echter wel enige eisen stelt aan de lezer,
o.a. door het veelvuldig gebruik van de
inheemse taal, met talrijke voetnoten.
Men mist ook enig christelijk tegenwicht
tegen de vermelde vormen van bijgeloof.
Maar overigens: een goed stuk jeugdlectuur. (f 3,—; geb. f 3,95).
In springlevend Nederlands — soms iets
te joviaal? — doet W. N. van der Sluys
het verhaal van Draadje's ruimtevaart- 6462
avontuur, het vijfde in zijn reeks. Zijn
verwoed radioamateurisme brengt Draadje ditmaal op het spoor en tenslotte aan
boord van een interplanetaire vliegende
schotel, in gezelschap van prof. Lepidus.
De andere planeten zijn verontrust over
de aardse atoomproeven en komen er een
einde aan maken, vanaf een ruimte-eiland.
Ze beginnen met Petten te ver-assen... en
dan ontsnappen Draadje en de prof en
het boek is uit. Van het verdere verloop
der interplanetaire dreigementen geen
spoor: de marsmannen schijnen te zijn
gevlucht voor een aanval van griep. Erg
kluchtig en volkomen onwaarschijnlijk,
zoals trouwens het hele gegeven, van a
tot zet, met inbegrip van enkele nevenintriges. Technisch schijnt de auteur
overigens aardig ingelicht, maar van de
theorie heeft hij geen kaas gegeten. Wat
hij over de relativiteit te berde brengt is
door het dolle heen. Voorts doet Draadje, in zijn drukte, heel onprettig tegen
vriendjes en familie, al legt de schrijver
dan weer veel nadruk op zijn volhouden.
Geschikt, maar meer ook niet, dit deel
uit de „Zonnebloem-serie".
(f 2,—; geb. f 2,90).
Als 7e deeltje in de „Zeemeeuwenreeks" verscheen een speurdersverhaal
van R. van den Brink, getiteld Raadsels 6463
rond Randolf Barklett. De bewuste Randolf Barklett is de nieuwbakken Amerikaanse „oom" van Theo. Theo's vader
is in de oorlog omgekomen, nadat hij
vele onderduikers, onder andere deze
oom had geholpen. Wanneer deze laatste
nu na vijftien jaar Nederland komt bezoeken, ontdekken Theo en zijn vriend
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veel vreemds in zijn gedragingen. En dat
gevoel blijkt niet ongegrond, want als
de jongens oom Randolf in Parijs wanen,
zien ze hem onverwachts in Amsterdam.
En dan gaan de vrienden de zaak op hun
eigen houtje uitzoeken. De politie komt
er aan te pas. En voor de jongens is er
tenslotte een beloning. Jongens zullen
zeker meeleven met de avonturen van
Theo en zijn vriend. Het verhaal gaat
helemaal niet diep, maar wordt wel vlot
en boeiend verteld. Jammer dat de
schrijver de kans niet heeft gegrepen
om van de herinnering aan de in het
verzet gevallen vader iets moois voor de
jeugd te maken. (f 1,30).
Van J. L. Eggermont is er een nieuw
Indianenverhaal over de rancherszoon
Frank Honney, alias Blanke Bever, die
door zijn opname in de stam der Owaga's de broeder is geworden van Kleine
Bever, de zoon van het stamhoofd. Dit
6464 derde deel draagt als titel Het geheim
van het Owagagoud. Als Frank, door
wiens optreden het bestaan van de stam
reeds herhaaldelijk gered is, voorkomt,
dat door hongersnood de stam uitsterft,
krijgt hij de erenaam Salv-Owaya, Redder der Owaga's. Als een paar bandieten
trachten ten koste van alles het geheim
te ontdekken van Franks beloning, een
goudader in de Hoge Bergen, zijn de
voorwaarden voor een flinke dosis spanning wel aanwezig. De nodige schiet- en
vechtpartijen ontbreken dan ook niet in
dit over het algemeen positief gerichte
Indianenverhaal, dat aan jongens van

een jaar of twaalf graag gegund wordt.
(geb. f 3,90).
Aan de reeks „Historische Verhalen"
werden nu reeds voor het zevende, achtereenvolgende jaar tien deeltjes toegevoegd. Deze didactische reeks is op de
eerste plaats gericht op de Vlaamse
jeugd en belicht telkens een ander aspect
van België's geschiedenis. Maar ook de
Nederlandse jeugd zal er menig interessant onderwerp tussen kunnen ontdekken.
Kongo bijvoorbeeld. In Een overzees rijk 6465
voor Leopold II vertelt Hendrik Diddens
hoe de Belgische vorst Leopold II nagenoeg heel zijn leven werkte en streed om
het bezit van Kongo. Vele Belgen sympathiseerden helemaal niet met de vorstelijke plannen, maar de koning zette
door. Vooral met de hulp van de grote
ontdekkingsreiziger Stanley slaagde hij
er eindelijk in Kongo in bezit te nemen
en als overzees gebiedsdeel van België
erkend te krijgen. Nu de onafhankelijkheid van Kongo een feit geworden is, zal
men graag iets willen weten over de
ontwikkelingsgeschiedenis van dit grote,
rijke land.
In het volgende deeltje horen we van
M. E. Mariën van De schat van Coro- 6466
billius. Dit boekje verplaatst ons enigszins in de sfeer van de 4e eeuw na Christus, de tijd van de Romeinse kolonisering
in het Moezeldal. Via de in het verhaal
optredende kinderen reizen we mee naar
Trier en Noviomagus, maken kennis met
de glasblazerskunst in Trier, en zien de
bouwlust en het vertrouwen in de Ro33

meinse macht in de gewesten rond de
Moezel. Ook spreekt men reeds over het

groeiende Christendom. Een informatief
boekje. Vlaams taalgebruik.
In het derde deeltje, geschreven door
6467 Jan van Calsteren, treffen we Sint-Amandus in Vlaanderen. Sint-Amandus, apostel der Westnederfranken, trekt na de
stichting van het klooster te Elnone naar
Vlaanderen. Gent en omgeving biedt

lang en hardhandig tegenstand aan zijn
bekeringspogingen, maar wordt tenslotte
gewonnen door de opstanding van een

6468

dode. Na drie jaar moeilijk episcopaat
over Maastricht, geeft de heilige deze
ondankbare taak er aan, missioneert
Antwerpen en sterft te Elnone. Zijn
monniken zetten het werk voort. Gegevens uit de hagiografie zijn discreet gebruikt en verwerkt: op de wonderen valt
niet de nadruk, integendeel; ook kerkelijke misstanden worden nogal boud vermeld (misschien iets te boud voor een
jeugdboek) ; toenmalige zeden fungeren
behoorlijk als achtergrond. De constructie is net voldoende, evenals de taal, die
ontsierd wordt door een handvol Vlaamse missers. Het verhaal weet enigermate
te boeien en rechtstreeks onvoldoende is
alleen de psychologie van de heilige en
diens omgeving. Zonder direct een aanwinst te zijn, heeft het boekje de verdienste een zeker licht te werpen op een
minder bekend heilige en op de vroegste
missionering in onze streken.
Marcel van Jole beschrijft het leven van
De jonge Rubens, de wereldberoemde
schilder, tot aan zijn vertrek naar Italië

op 23-jarige leeftijd. Zijn grote roem
moest toen nog beginnen. Het boekje
verhaalt van zijn schooljaren, zijn pagetijd, waarin hij zijn fijne manieren opdeed, zijn aangeboren tekentalent en zijn
lessen bij verschillende Antwerpse schilders. Als eerste kennismaking zal dit
werkje over Rubens goed voldoen. Voor
de Nederlandse jeugd zal het Vlaamse
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1204). Graaf Boudewijn van Vlaanderen krijgt te maken met de sluwheid van
Venetianen en Grieken. Hij moet zelfs
Constantinopel innemen en ontvangt dan
in de Aya Sofia de keizerskroon. Geschikt.
In Magellaan vaart om de wereld geeft 6470
A. van Nerum een korte reportage van de
wereldreis welke Fernando Magellaan en
de zijnen van 1519 tot 1522 ondernamen. Zelf kon Magellaan deze reis niet
tot een einde brengen, omdat hij onderweg door inlanders werd vermoord. De
onzekerheden en bezwaren van de onderneming komen goed tot uiting. Voor
details is in een bestek van een dertig
bladzijden uiteraard niet veel ruimte, en

het verhaal is daardoor vaak sterk gesimplificeerd. Het past echter goed in de
reeks waartoe het behoort en is voor
jeugdige lezers zeer geschikt.
In deel 7 geven Lo Vermeulen en K.
Jeuninckx een realistische schets van De
beeldenstorm te Antwerpen in het bewogen jaar 1566. Een elfjarig schooiertje,

Zwarte Klaas genaamd, speelt de hoofdrol in het boekje. Eerst is hij het geheel
eens met de geuzen. Als hij een geuzenpenning vindt, verbergt hij deze vol trots
op zijn borst. Later echter, wanneer hij
de ontstellende vernielingen en braspartijen van de geuzenbroeders ziet, werpt
hij vol schaamte zijn penning weg. Een
goed geschreven verhaaltje.
Nummer 8 vertelt over Meester Rembert 6472
Dodoens, een beroemd geleerde uit de
16e eeuw. Hij was vooral bekend als
plantkundige. Het grootste deel van zijn
leven verbleef hij in Mechelen, later was
hij hoogleraar te Leiden. Of de jeugd

deze figuur kent, is de vraag. Zij kan uit
dit boekje van Cyriel Verleyen wel een
aardige indruk krijgen van het leven in
die tijd (de melaatse met de ratel, de
plunderingen van de Spaanse soldaten
etc.). Ook Carolus Clusius en Plantijn

vocabulair vaak wat vreemd aandoen.

verschijnen ten tonele. Daarom toch interessant voor kinderen van elf jaar en

Graaf Boudewijn wordt keizer in nummer 5 van de reeks, een werkje van Rik
Schoofs. Het bevat de geschiedenis van
de bekende vierde kruistocht (1202-

ouder.
Aan De gevaarlijke onderneming van
Lieven Bauwens werd nummer 9 gewijd.
Op bevattelijke wijze vertelt A. Vermei-
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ren hoe de Gentse zakenman Lieven
Bauwens omstreeks 1800 een Engelse
spinmachine naar België smokkelde.
Hierdoor konden de katoenweverijen in
Vlaanderen weer concurreren met de
Engelse, en verdween de werkloosheid.
Het accent valt op de goede, sociale instelling van de hoofdpersoon. Een onderhoudend en leerzaam boekje.
De zevende reeks „Historische Verhalen" besluit dan met een deeltje over
6474 Clovis de Frankenkoning, door H. Dehouck. Porfyrius, een koopman uit Constantinopel, en zijn zoon verblijven in
Gallië, waar zij de Frankenkoning Clovis
ontmoeten. Deze Porfyrius schrijft over
alle gebeurtenissen uit het leven van de
barbarenkoning, die door de Romeinen en
hun beschaving werd verdreven, en op
kerstdag van het jaar 506 te Reims gedoopt. Een aardig tijdsbeeld, dat prettig
leest en spannend genoeg is om jongens
van ongeveer elf jaar te boeien.
(p. dl. f 0,95; 12,50 fr.).
De „Klimop-reeks" werd uitgebreid met
de nummers 28 tot en met 30. In het
eerste hiervan geeft H. J. de Water een
6475 summiere levensbeschrijving van Napoleon Bonaparte, „de kleine korporaal".
De „histoire de bataille", die uiteraard
een grote plaats moest innemen, komt wel
erg royaal aan haar trekken. Eigenlijk
worden er alleen maar feiten gegeven —
over zijn jeugd, zijn loopbaan en tenslotte zijn dood op Sint-Helena. Om
hem echter voor de lezer te doen leven,
daarin is de auteur niet geslaagd. Als
eerste inleiding wel bruikbaar.
Nummer 29 bevat een biografie van de
6476 bekende Amerikaanse, Helen Keller, die
op zeer jeugdige leeftijd het gehoor en
het gezicht verloor, maar die, dank zij
haar begaafdheid en doorzettingsvermogen én de toewijding van haar onderwijzeres, zelfs universitaire studies wist
te voltooien, waarna zij haar leven wijdde aan de verbetering van de levensomstandigheden van blinden en doven.
Al is dit boek van Johanna Harteveld
wat droog geschreven, in een wat ouderwets aandoende stijl, toch zal het leven
van deze grote vrouw de jeugd van

een jaar of veertien wel interesseren.
K. Houtman geeft een summiere levensbeschrijving van Amerika's eerste president, George Washington. Het is wel 6477
aardig voor de Nederlandse jeugd kennis
te maken met deze uitstekende strijder
en te volgen hoe verbeten hij heeft moeten vechten tegen Engeland om van
Amerika een zelfstandige republiek te
maken. Alleen is het geheel nogal eenzijdig ' beschreven: slechts de buitengewone kwaliteiten van de Amerikanen
komen naar voren. Ook hier laat de
nogal ouderwetse stijl wel eens iets te
wensen over. Als eerste kennismaking is
het boek echter wel geschikt.
(p. dl. geb. f 3,50).
Een figuur die Amerika eveneens grote
diensten heeft bewezen, is Mary Ann
Bickerdyke, de Amerikaanse Florence
Nightingale. Tijdens de Amerikaanse
Burgeroorlog van 1861 tot 1865 spande
zij zich in voor de verbetering van de
sociale toestanden in het leger en de verpleging van de gewonden op de slagvelden. Hierdoor verkreeg zij de erenaam
Soldatenmoeder. In tegenstelling tot 6478
Florence Nightingale, is Mary Ann een
echte volksvrouw, goedhartig, bazig en
wat ruw, maar ook zij is een aangrijpende getuigenis van wat onbaatzuchtige
naastenliefde vermag. De historische
achtergronden van de Secessie-oorlog
zijn door Mia Bruyn-Ouwehand op bevattelijke wijze getekend. Het onderwerp,
de verzorging van gewonden, zal meisjes
wel aanspreken, het onderwerp, de Soldatenmoeder, minder, aangezien zij bij
ons weinig of niet bekend is. Het boek
graaft niet diep, maar is wel onderhoudend geschreven. (f 2,20; geb. f 2,95).
Wij wachten op Dr. Schweitzer is de M79
titel van nummer 25 uit de „KernPockets voor de jeugd", geschreven door
L. M. Schmied. Twee negerjongens komen terecht in Lambarene bij Albert
Schweitzer. Ze krijgen daar werk in hospitaal en school. Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden Schweitzer en zijn
vrouw weggevoerd. In die jaren zwerven
de twee vrienden langs allerlei dorpen
in de oerwouden, waar ze in enkele on35

aangename situaties verzeild raken —
luipaardmensen, wilde dieren, havenarbeid. Ook proberen zij iets van de levenshouding, die Schweitzer hen meegaf,
op anderen over te brengen. Na de oorlog
keren zij terug naar Lambarene om hun
dokter hun diensten weer aan te bieden.
Een vlot geschreven en behoorlijk vertaald
relaas, dat niet in hoofdstukken is onderverdeeld. De woordkeus is niet erg
ruim. Echt veel spanning is er niet, terwijl het boek ook niet veel inzicht geeft
in de figuur van Schweitzer. Toch is het
wel lezenswaard, en geeft het wel het
een en ander te overdenken. Goed geillustreerd met zeer zwarte pentekeningen van Hans Baltzer. (f 1,50).
6480 Bart Sereyns is de auteur van De galeislaaf, nummer 37 uit de „Zilverserie".
Marcus, zoon van een Romeins senator,
leeft in vijandschap met Gaius. Als de
laatste vermoord wordt met een dolk,
die aan Marcus toebehoort, wordt deze
onschuldig tot de galeien veroordeeld.
Hij weet na enkele jaren te ontsnappen
en wint het vertrouwen van een Arabische piraat, die hij opvolgt als kapitein
van het zeeroverschip. Na lange jaren
ontdekt Marcus de ware moordenaar en
hij levert deze over aan het •gerecht; hij
zelf is hiermee gerehabiliteerd. Een goed
geschreven verhaal dat een vrij goede indruk geeft van het leven in Rome enkele
decennia vóór het begin van onze jaartelling. Een bezwaar is dat nergens het
bloedige zeeroversbedrijf wordt veroordeeld in zijn negatieve houding ten opzichte van de waarde van een mensenleven, evenmin trouwens waar elders in
dit verhaal gedood wordt. Dit ontbreken
van enig pedagogisch commentaar van
de schrijver maakt dit overigens spannende boek hoogstens nog toelaatbaar.
(f 1,15).
In nummer 30 van de „Kern-Pockets
voor de jeugd" vertelt Henry Treece
6481 over De kinderkruistocht. Via de belevenissen van Godfried en Alys de Villacours, twee kinderen uit een oud Frans
adellijk •geslacht, volgen we de kruistocht
van de duizenden Franse kinderen, die
in 1212 onder aanvoering van de fana36

tieke herdersjongen Etienne naar het
Heilig Land wilden trekken. Deze tocht
liep op een mislukking uit. De kinderen
kwamen om of werden in Afrika als slaven verkocht. Door de figuren van de
opvliegende Godfried en de meer verdraagzame Alys zullen zowel jongens als
meisjes dit zeer avontuurlijke, boeiende
verhaal kunnen appreciëren. Dat deze
kruistocht zou zijn ontstaan uit een geest
van geloof, blijkt nergens uit. Het was
meer uit zucht naar avontuur. Ofschoon
Broeder Gerard, een van de hoofdfiguren, een priester is, zien we hem, ook in
situaties waar dit te verwachten was,
geen enkele sacramentele handeling verrichten. Wel wordt er voortdurend gebeden. Het boek lijkt ons van protestantse of Anglicaanse origine te zijn, en de
priesters worden ook als zodanig beschreven. Dit blijkt ook uit de gouden Avondmaalskelk, die op het altaar staat. De
overigens uitstekende vertaling is in een
enigszins archaïstisch Nederlands uitgevoerd, waarin de genitief nog levend is
en ook de woordkeus nogal romantisch
aandoet. Een geschikt boek voor 13-jarigen en ouder. (f 1,50).
In nummer 101 van de „Prisma-Juniores" beschrijft Christie Harris: De tocht 6482
naar de goudvelden. Het is het verhaal
van een karavaan goudzoekers die in 1862
dwars door Amerika trok, over de prairies en het rotsgebergte, om de Cariboogoudvelden te bereiken. Het is een gevaarlijke en moeilijke reis, maar het gezin Hawthorne houdt er de moed in.
Moeder is een sterke vrouw, vader een
optimist en het dochtertje Elisabeth
doet er niet voor onder. Als ze eindelijk
aan het einde van de zware tocht zijn,
zegt de leider tegen vader: „Jij bent de
enige man die goud in het land hebt
gebracht." Het verhaal is zonder pretentie en geeft getrouw verslag van de
moeilijkheden en tegenslagen waarmee
zo'n karavaan te kampen heeft. Zonder
geweldige avonturen en opgevoerde spanningen of verwikkelingen laat het zich
vlot lezen en boeit van begin tot eind.
Een gezond boek, dat pleit voor gemeenschapszin, saamhorigheid en onderlinge

behulpzaamheid. Opgewektheid onder
alle omstandigheden is een eigenschap
die de hoofdfiguren tot de zege brengt.
Ook het godsdienstige krijgt zijn plaats,
al komt hier en daar het bijgelovige om
de hoek kijken, bijv. vrijdag de 13e en
duimen. Voor jongelui die zonder sensatie het harde leven van de trekkers
naar de goudvel, en willen leren kennen,
een goed boek. (f 1,25).
Het is meestal een hachelijke onderneming een klassiek verhaal, dat in zijn
opzet voor volwassenen werd bestemd,
voor de jeugd te gaan bewerken. Men
kan gedeelten weglaten of comprimeren,
maar aan de structuur van het verhaal,
aan de intrige, zal men weinig kunnen
veranderen. Wat voor volwassenen toelaatbaar is, kan voor de jeugd funest
6483 zijn. Welnu, ook De graaf van Monte
Cristo, zoals Sandor Kis hem navertelt
naar Alexandre Dumas, presenteert zich
als een man, die, door een fabelachtig
vermogen daartoe in staat gesteld, zijn
wraak botviert op al zijn vroegere tegenstanders: een allesbehalve christelijk beginsel. Wij kunnen dit 24e deel uit de
„Gulden Sporen-serie" niet anders dan
afwijzen. (f 1,75; geb. ƒ 2,50).
6484 De ontvoering van David Balfour, door
R. L. Stevenson, wordt naverteld door
J. P. Slieker. De jonge Balfour gaat na
de dood van zijn ouders op weg naar
zijn oom. Deze is een zonderling, in wijde omtrek berucht, die zich op allerhande manieren van zijn neef probeert te
ontdoen. Zo komt David ongewild op
een schip, lijdt schipbreuk, trekt in gezelschap van een vogelvrij-verklaarde
door het woeste Schotse •bergland en belandt zo toch weer bij zijn wettelijk erfgoed, waarvan hij nu eindelijk de voordelen gaat genieten. Een wat magere,
weinig uitgediepte maar verder goed
leesbare bewerking, verschenen als 25e
nummer van de „Gulden Sporen-serie".
Het verhaal speelt in de tweede helft
van de vorige eeuw. Geschikt.
(f 1,75; geb. f 2,50).
6485 Een bijzonder interessant boek is Op
zoek naar de Inca-schat, door Hector
Lazo. Dick, Amerikaans ambassadeurs-

zoon, gaat met drie Peruviaanse vrienden
en hun leraar op weg naar Cuzco, de
oude hoofdstad van het Inca-rijk. Hij
komt op avontuurlijke wijze in contact
met een groep Inca's, die de oude schatten bewaken. De nadruk ligt op Dicks
verblijf bij deze Inca's, waardoor hij
kennis maakt met hun leef- en denkwijze
en zelfs opgenomen wordt in hun stam,
na een oefentijd in het jongeliedenhuis.
Na ongeveer vier maanden ziet hij kans
te vluchten en naar huis terug te keren.
Een spannend en opbouwend jongensverhaal, dat een verrassend heldere kijk
geeft op het leven der Inca's. Het is
voorzien van acht bladzijden foto's.
(f 1,25).
In nummer 39 van de „Zilverserie" onderneemt Dario, een Tadsjiekenjongen
uit het hoogland van Pamir een lange
reis Dwars door de steppe van Aziatisch 6486
Rusland om zijn naar Siberië verbannen
moeder en broers te zoeken. Dank zij
zijn dapper en intelligent optreden slaagt
hij daar ook in. Een goed, zij het enigszins fragmentarisch verhaal van M. de
Smeth, spannend geschreven en positief
van instelling. Op ongezochte wijze worden allerlei ethnologische bijzonderheden verteld en krijgt de jonge lezer een
indruk van een bijna onbekend gebied
en van de volkeren die daar leven. Actueel door de confrontatie met het probleem van de gevangenkampen. (f 1,15).
Het „parlement" is een klas van een
h.b.s., zo genoemd door een sympathieke
leraar, die zijn leerlingen steeds aanmoedigt voor hun mening uit te komen. De 6487
parels van het parlement zijn enkele
jongelui, die door hun durf en speurzin
een internationaal complot van atoomgeleerden, die de wereldvrede in gevaar
brengen, onschadelijk weten te maken.
Dit boek van Lizzy Sara May is modern,
fris en geestig geschreven, maar het detective-element is erg doorzichtig en
steekt al te simpel in elkaar. Geschikt.
(geb. f 3,90).
Drie jongens op een eiland is de titel 6488
van een Robinson-achtig verhaal van
Roland Pertwee over drie vrienden, die
tijdens hun vakantie heer en meester
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zijn op een deel van een groot landgoed
in Engeland. Met behulp van wat materiaal, dat daar door de eigenaar is achtergelaten, weten zij zich uitstekend te
redden. Een stel diefachtige zigeunerjongens en een gepensioneerde kapitein
met wie ze het aan de stok krijgen, zijn
enkele van de moeilijkheden waarmee ze
af te rekenen hebben. Een leuk en vrij
goed geschreven verhaal, waarin tamelijk

veel gedacht wordt. Het teveel herhaalde „zei hij" en „hij zei" werkt op den
duur storend. Het boek verscheen als
nummer 102 van de „Prisma-Juniores".
(f 1,25).
De Deense auteurs Knud Meister en
Carlo Andersen schreven een viertal detectieveverhalen voor de jeugd, waarin
de hoofdpersoon Jan Helmer is, de zoon

van een commissaris van politie. In het
6489

eerste deel, Jan gaat er op
onze held in zijn vakantie,
op eigen kracht, een bende
op, waar zijn vader reeds

af! spoort
merendeels
bankrovers
enige tijd

achter aanzit. Het wat rechtlijnige verhaal zit wel aardig in elkaar, maar is
stroef verteld.
6490 Het gegeven van Jan klaart het weer! is
niet helemáál onwaarschijnlijk, maar toch
moeilijk te slikken: een jongen die twee
internationale juwelendieven op het
spoor weet te komen en dan een douanier
overhaalt hem bij de gevangenname te
helpen, per motorboot! Voor zover mogelijk wordt echter de ontwikkeling van
de zaak aardig aannemelijk gemaakt. Het
leukste zou nog de geestige dialoog zijn,
als die niet goeddeels om hals was gebracht door de vertaler, met zijn slordige
Nederlands. De opvoedende „trekjes" zijn

echte trekjes: onbeduidend en opgelegd
pandoer. De interessante achtergrond —
een Deense badplaats — komt niet uit
6491

de verf. Overigens een spannend en wel
aardig boek.
De titel van deel 3 luidt: Jan. slaat toe!

In dit deel trekt hij er met de hele klas
en met een bende jongens uit de havenbuurt op uit om te zoeken naar de misdadigers die het broertje van een schoolvriend ontvoerd hebben. Dit gebeurt met
toestemming van ouders en recherche!
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En na enkele dagen speurwerk — zonder
gevaarlijke situaties — lukt het de jongens de kinderrovers aan de politie over

te geven. Het lijkt ons wel zeer onwaarschijnlijk dat de politie blij zou zijn met
vijftig jongens, die op hun eigen houtje
speurwerk verrichten. Er gebeurt niet zoveel spannends. De verteltrant is matig,
soms zelfs vervelend. Geen bijzonder
boek, maar onschuldig.
In deel 4 is Jan net op tijd! Samen met

6492

zijn vriend Erik heeft Jan een grote
krantendrukkerij bezocht en nu heeft hij
het plan opgevat journalist te worden.
Hij kan dan misdaden opsporen en er een
verslag over schrijven. Door zijn speurzin raakt Jan spoedig weer in een moeilijke situatie. De twee vrienden zijn een

bende valse munters op het spoor, en
omdat er een neef van Erik bij betrokken is, laat het tweetal de zaak niet los.
De vertaling is ook hier niet overal even
geslaagd. Overigens wel een boeiend verhaal. (p.d1. geb. f 2,90).

In nummer 5 van de „Zeemeeuwenreeks" wordt de lezer door Th. Tj. Veringa geconfronteerd met Jaap Croese 6493
en het mysterie van de verdwenen man.
De vader van George Jaspers raakt betrokken bij een naar complot en dit is
de reden, dat de jongen en zijn vriend
Jaap Croese in een reeks avonturen verzeild raken, waarin geheimzinnige ach-

tervolgers, seinlichten in de nacht, ontvoeringen en overvallen niet van de
lucht zijn. Alles komt terecht, maar het
wordt niet duidelijk waardoor. Een verward, onlogisch en primitief verhaal, dat
bovendien in erbarmelijk Nederlands is
geschreven. De geschiedenis is zo irreëel,
dat een in hoogste nood gebeden rozenhoedje en een H. Mis uit dankbaarheid
het effect krijgen van opgeplakte braafheid. Om de zeer zwakke vormgeving en
vooral slechte taalvoering hoogstens toelaatbaar. (f 1,30 ) .
Van Jaap Croese en het complot in
Zuid-Limburg valt al niet veel beters te
zeggen. Rechercheur Joris Bikkel, een
neef van Jaap Croese, loopt per ongeluk
tegen de oplossing van een juwelendiefstal
aan, in dit bijna geheel lege avonturen-

6494

DE RAFAËL-CATALOGUS VERSCHIJNT WEER
In opdracht van het Katholiek Lectuur-Centrum verschijnt in de tweede helft
van oktober — nu reeds voor de negende maal — onze jeugdboekengids
„Boeken veroveren de jeugd" (Rafaël-catalogus).
Hij bevat rond 500 aanbevolen titels (de boeken van opgenomen series afzonderlijk gerekend) uit de gangbare — deels allernieuwste — produktie.
Redaktioneel werd, zoals gebruikelijk, samengewerkt met enige jeugdleeszaalassistenten.
De korte onderschriften, rubrieks- en leeftijdsaanduidingen in deze Idil-uitgave maken het kiezen van boeken door en voor de jeugd tot een plezier.
Een bijzondere attractie is verder nog de prijsvraag „Boeken jagen, dieren
vragen", waaraan 50 boekenprijzen verbonden zijn. Bovendien worden de
drie hoofdprijswinnaars op 28 januari 1961 naar de KRO-studio genodigd
voor de feestelijke finale van de grote leesactie die dit najaar voor de Nederlandse jeugd wordt gehouden.
De oplage is respectabel (37.000 ex.), maar toch moeten wij u adviseren u
snel te verzekeren van een exemplaar van het gidsje, dat door Uw boekhandelaar gratis wordt verspreid.
verhaal. De schrijver heeft een tikje feeling voor sfeer, en daar houdt het mee
op. De intrige is uitgekauwd, doorspekt
met onwaarschijnlijkheden en onhandig
opgezet. Van enige psychologie of vakkennis geen sprake. Oudbakken kluchtigheid gaat voor humor door. En dat
zou men allemaal misschien nog nemen
als de schrijver kon vertellen. Zijn langademige themaboek-zinnen, wemelend
van taal- en stijl-fouten maken enig tempo onmogelijk. Als jeugdlectuur ontraden. (f 1,30).
Wim van Helden, bekend door zijn
„Commissaris Achterberg"-boeken, voert
met Inspecteur Arglistig een nieuwe
speurder ten tonele, die voor het eerst
optreedt in nummer 34 van de „Kluitman Jeugdserie". Sjef van Laren, jongste
bediende bij de België-Hollandbank,
moet tijdens de middagschafttijd de portier vervangen en krijgt het consigne om
in geen geval het portiershokje te verlaten. Sjef doet het toch, om uit pure
menslievendheid een paar vreemdelingen
de straat uit te duiden waar zij heen
willen. En daaruit onspruiten dan tal

van narigheden. Eén van de vreemdelingen ziet kans in het bankgebouw te
komen, een uiterst vakkundige „kraak"
volgt in de komende nacht, en het is
uitsluitend aan de doortastendheid van
inspecteur Arglistig te danken dat de
rovers na een sensationele achtervolging
ingerekend kunnen worden. En Sjef
heeft daarbij een werkzaam aandeel.
Inspecteur Arglistig en de bankrovers is 6495
een aardig, spannend verhaal, met vele
interessante bijzonderheden over de huidige opsporingsmethoden. Jammer alleen
dat het aan het einde nogal afzwakt.
(f 1,50).
Een geslaagd detective-verhaal kunnen
we Rovers in de lucht, deel 9 van „De 6496
Hardy's", niet noemen. De intrige is erg
doorzichtig en het toeval te opgelegd.
Veel te gauw zal het ook de jonge lezer
duidelijk zijn, wie minstens een der
luchtpiraten is, die de zonen van detective Fenton Hardy voor de rechter
zullen brengen. De vlotte en argeloze
verhaaltrant van Franklin W. Dixon
maakt echter veel goed. We kunnen wel
even meeleven met de twee jongens, die
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het speuren naar misdadigers in het
bloed schijnt te zitten. Gaarne gunnen
we hun de triomf van de opheldering, al
moet de politie daarbij soms een veer
van schranderheid laten. Het zal de
Nederlandse jeugd wel enigszins bevreemden, dat jongens, die juist het lyceum
hebben verlaten, met een revolver in de
zak in een sportwagen rond rijden!
In deel 10 komen de jongens een bende
diamantsmokkelaars op het spoor. Om
b497 Twaalf uur 's nachts wordt Joe door de
bandieten ontvoerd — om twaalf uur
's nachts enkele weken later- wordt de
bende, met de hulp van de Hardy's, ingerekend. Het zeer Amerikaans ingestelde verhaal, met een wel erg zelfstandige
jeugd, hangt aan elkaar van toevalligheden. Toch wel boeiend.
(p. dl. f 2,40; geb. :f 3,25).
Ook in de „Lex Coster-serie" van J. G.
6498 Thieme, kwam het 10e deel uit: De
zwarte schaduw. Lex, de handige Hollandse jongen, jaagt in Thailand op een
doortrapte schurk, die er met een grote
goudschat vandoor gaat. Het goud wordt
achterhaald, een samenzwering tegen de
regering wordt op het laatste nippertje
ontmaskerd, maar de schurk ontsnapt.
Dit laatste ongetwijfeld met het oog op
de voortzetting van de serie. Een spannend avonturenverhaal met een aantal
onwaarschijnlijkheden. Er vallen wel erg
gemakkelijk doden, waardoor deze lectuur iets harder is, dan men in het algemeen voor jongelui zou wensen. Toch
wel geschikt. (geb. f 4,90).
6499 In Ruimtevaarder nummer één van Hugh
Walters hebben we eindelijk eens een
ruimtevaart-fantasie, die in vrijwel alle
opzichten verantwoord is. Christopher
Godfrey, een zeer begaafde jongen van
17, komt juist nadat hij eindexamen
heeft gedaan, in contact met de directeur van het Australische ruimtevaartproefstation. Omdat op de maan onverklaarbare verschijnselen zijn waargenomen, moet men, jaren eerder dan men
hierop gerekend had, een mens de ruimte inzenden. De beschikbare raket is
slechts klein, en daar Chris klein van
stuk is, zal hij de eerste ruimtevaarder
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zijn. Zoals het verhaal gegeven wordt,
zou het kánnen gebeuren. Chris is een
doodgewone jongen, die op de juiste
ogenblikken doodsbang is maar ook dapper; die, als het erg spant, normaal zijn
toevlucht neemt tot het gebed. Deze
104e „Prisma-Junior" is van een ongemeen gezonde spanning doortrokken en
geeft bovendien nog wat inzicht in de
huidige mogelijkheden van de ruimtevaart. Een goed boek. (f 1,25).
Science-fiction die heel wat minder met
de werkelijkheid van doen heeft, vindt
men in Frits Deelman en de ruimtesche- 6500
pen van Mars, door Leon Rousseau. Pas
eeuwen nadat Marsmensen heimelijk de
aarde hebben geëxploreerd, besluit een
barbaars opperpriester de aarde vanuit
Mars te ontvolken en zelf te herkoloniseren. Een Zuidafrikaans luitenant speelt
de hoofdrol bij de succesvolle afweer van
die aanval. Inmiddels is er dood en verwoesting gezaaid, in tonelen die niet
steeds zijn vrij te pleiten van enige
bloeddorstige sensatiezucht. Toch handhaaft het boek behoorlijk de fatsoensnormen en gevoelens van menslievendheid. Het is goed geconcipieerd, spannend verteld, vlot vertaald — zij het
niet helemaal feilloos. De toekomstfantasieën blijven binnen voor dit genre
zeer redelijke perken: het zijn niet louter
technische foefjes, maar ze verraden tevens enige sociaal-psychologische belangstelling. Voor 15-jarigen niet ongeschikt,
dit 35e nummer uit de „KluitmanJeugdserie". (f 1,50).
In de ,,Sneeuwbal-serie" verscheen een
nieuw marine-verhaal van J. Rommets:
met de „Montfertown" op konvooi. Het 6501
oorlogsschip „Montfertown" blijkt ondanks zijn „oude dag" in Hollandse
handen nog prachtig werk te kunnen
verrichten. De konvooidiensten, de jacht
op de Bismarck, en de raid op een Frans
kustplaatsje, ze worden spannend en met
kennis van zaken verteld. De stijl is niet
helemaal aangepast aan de inhoud — te
weinig stoere matrozenpraat — en bevat
nogal veel tegenwoordige deelwoorden.
Een heel geschikt boek voor jongens
rond de 15, al zullen ze wel eens moei-

lijkheden hebben met de technische termen bij de marine. (geb. f 2,50).
6502 Het begon op de „Borgholm" is de titel
van een karakterverhaal van Max van
Amstel. Nadat Ruurd, een flinke, vaderloze jongen, als machinebankwerker van
school is gekomen, vindt hij een baantje
op een fabriek. Het werk bevalt hem
niet en na een karwei op de oceaanstomer „Borgholm", besluit hij te gaan
varen. Via ketelbinkie wil hij verder zien
te komen, met studie van zelf gespaard
geld, en machinist worden. Hij ondervindt veel steun van Niemeier, een oudere machinist, die later met Ruurds moeder zal gaan trouwen. Ruurd kan dit
eerst moeilijk aanvaarden, en, uitvarend,
besluit hij met moeder en Niemeier te
breken. Maar een hartelijke brief van
het schoolvriendinnetje Dorrie en een
schipbreuk brengen hem tot mildere gedachten. Een rustig en goed verteld
boek, met een boeiende karaktertekening.
De omslag doet ten onrechte een meisjesroman veronderstellen. Jongens en
meisjes die van dit soort verhalen houden, zullen het met plezier lezen.
(geb. f 4,90).
Miep Diekmann is vertegenwoordigd met
6503 Driemaal is scheepsrecht. Robèrt Campe,
zoon uit een oud zeemansgeslacht, heeft
een zware strijd te strijden. Zijn hele
wezen trekt naar zee, doch er is één
twijfel, die vooral in zijn zusje Marguérite leeft. Twee Campe's verging het
slecht op zee, zal Robèrt de derde zijn?
Dit boek vertelt van zijn eerste reis als
stuurmansleerling naar de West, van zijn
vriendschappen en ontmoetingen, van
het leven aan boord en aan de wal.
Robèrt blijft varen — hij heeft het
noodlot dat scheen te dreigen overwonnen — en Marguérite verzoent zich met
het zeemanschap van haar broer; zij
durft zelfs het risico van zeemansvrouw
te aanvaarden. Een bijzonder boeiend
verhaal, dat tal van interessante bijzonderheden geeft van het leven aan boord,
doch niet geheel ontkomt aan idealiseren. Bezwaarlijk is dit niet. Van bijzonder grote waarde is de rake karaktertekening van de hoofdfiguren en de

positieve strekking van het verhaal.
Aanbevolen aan allen van ± 15 jaar af.
(geb. f 5,90).
Annoezza is het verhaal van een be- 6504
gaafd 'boerenmeisje van het Roemeense
platteland, dat via een studiebeurs in de
stad belandt, maar uiteindelijk terugkeert naar haar dorp. Een groot deel
van dit jeugdverhaal — in de ik-vorm

— is gewijd aan de beschrijving van
folkloristische gebeurtenissen. Over dit
alles hangt het sensitieve, poëtische waas
van het jeugdige ervaren, waardoor het
boek boeit en ontroert. Dit verhaal van
H. Grit Seuberlich is stilistisch en naar
sfeer en opbouw een zeldzaam hoogtepunt. Een juweeltje, dat wij aan opgroeiende meisjes met nadruk aanbevelen. (f 3,—; geb. f 4,90)
Voor de „Kern-Pockets" heeft Annet
van Battum een leven van Jeanne d'Arc 6505
geschreven; „niet van katholiek standpunt", zegt de uitgever. Schrijfster heeft
zich evenwel uitstekend weten in te leven
in de christelijke sfeer van de middeleeuwen; haar ontgaan slechts wat we
zouden kunnen noemen de „sacramentele effecten". Het historische feit van
de „stemmen" aanvaardt ze geheel, en
vooral van Jeannes jeugd weet ze hierdoor een goed inzichtelijk verhaal te
schrijven, boeiend hoewel niet zonder
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enige langdradigheid. Zo houdt ze echter te weinig ruimte over om Jeannes
triomfen en haar martelgang goed uit te
beelden. Het blijft iets te veel steken in de
opsomming van feiten die bovendien
geen verklaring vinden. Nu is daar wel
het mysterie van Gods uitverkiezing,
maar juist in de tweede helft van het
boek komt dit niet functioneel tot uiting.
De legenden — historisch misschien onbewijsbaar — zouden het verhaal veel
duidelijker hebben gemaakt. Overigens
volkomen aanvaardbaar voor de oudere
jeugd en ook voor niet-katholieke jongeren. Het boekje kan vooral deze laatsten zeer veel goed doen. (f 1,50).
Een pretentieloos, gezellig meisjesboek is
6506 Niet blijven staan, Liek! Hierin geeft
Len Verschoor een levendige schets van
het karakter en leven van meisjes uit de
eerste twee klassen van een lyceum. Het
sympathieke hoofdpersoontje Liek, dochter uit een klein gezin, dat pas in de
grote stad is komen wonen, heeft veel
moeite zich aan •te passen aan haar
nieuwe omgeving. Maar zij wil vooruit,
wil „niet blijven staan" en met hulp van
haar vriendinnen komt zij over de moeilijkheden heen. Het is een genoeglijk
schoolverhaal geworden met alle ups en
downs, plagerijtjes en dweperijtjes die
meisjes van deze leeftijd meestal meemaken. Over godsdienst wordt in dit
boek bijna niet gesproken, hetgeen de
positief vormende waarde enigszins vermindert. Een boek waarin menig meisje
zichzelf herkennen zal. (geb. f 4,90)
In de „Kern-Pockets" kwam als nummer 28 een vlot verhaal uit over een
jong meisje, dat haar droom journaliste
te worden, eindelijk in vervulling ziet
gaan. Eerst heeft zij als redactiesecretaresse aan de krant een proeftijd door
moeten maken. Daar ze een diepgaande
belangstelling heeft voor het enerverende
krantenbedrijf, worden veel waardevolle
dingen verteld over zetten, drukken, rotatiepers, matrijzen enz. Tenslotte weet
de jeugdige journaliste ook haar vriend
onder de indruk te brengen van het
boeiende in deze krantenwereld, maar
tegelijkertijd beseft ze toch ook, dat de
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krant nooit haar hele bestaan zal overheersen. Het eerste bedrijf is de titel van 6507
dit aardige boek, geschreven door Ingrid
Theissen. (f 1,50)

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
Alles of niets, Manja! is het devies van 6508
de jonge, wat al te voortvarende textielman Allart Blom, die de 17-jarige Manja tot een huwelijk wil overhalen. Manja, die hier niets voor voelt, denkt de
moeilijkheden te vermijden door met
haar vader een jaartje naar Siam te
gaan, waar een opdracht voor de Verenigde Naties moet worden uitgevoerd.
Hier beleeft zij de onmogelijkste avonturen: brengt haar verdrietig vriendinnetje weer in contact met haar oosterse
prins, slaat drie huwelijksaanzoeken af,
en vliegt tenslotte Allart, die zogenaamd
voor zaken is overgekomen — maar niets
meer van 'haar wilde weten — in het
vliegtuig dat op het punt staat weer
naar Nederland te vertrekken, in de
armen. Terwijl haar vader van niets
weet, zijn Manja en Allart samen „in
de wolken" op weg naar Nederland! Typerend voor dit oppervlakkige, onwaarschijnlijke en niet bijster goed geschreven verhaal van Ans van Breda is het
gezegde van Manja: „Bah ouders..., wie
stoort zich nu aan ouders! Zij moeten
niet met hem leven, maar ik... !" Die
houding handhaaft deze teenager het
hele boek door. Een weinig geslaagd
deeltje uit de „Kluitman-Jeugdserie".
(f 1,50)
T. Jager-Meursing beschrijft het wel en
wee van Een Hollands meisje in Aus- 6509
tralië. Carla is het Hollandse meisje dat
voor een jaar naar Australië gaat om
een ziek, jong vrouwtje in de huishouding te assisteren. Evenals iedereen ondervindt ook zij in het begin moeilijkheden en gaat niet alles van een leien
dakje, maar haar ongekunsteldheid en
spontaniteit helpen haar hierdoor heen.
Als Carla enige tijd op een schapenfarm
logeert, worden enige bijzonderheden
over dit bedrijf verteld, evenals over het

leven in de afgelegen gebieden van AusHERDRUKKEN VRAGEN
tralië, zodat de lezer een, hoewel summier, toch aardig beeld krijgt van het
UW AANDACHT
leven aldaar. Carla blijft haar vaderland echter trouw, want haar ontmoeting
met de weduwnaar Maarten, een land- Voor ietwat gevorderden
genoot, resulteert in een huwelijk in rond de negen tot
Nederland. De schrijfster snijdt hier en
daar nogal wat problemen aan, onder ongeveer elfjarigen
andere het ongelukkige eerste huwelijk
van Maarten, voor de oplossing waarvan Engelands sprookje nummer één, Peter 6512
ze zelfs geen richting aangeeft. Ook over Pan, beleeft in Nederland zijn 2e
een eventuele scheiding in het huwelijk druk, voorzien van uitstekende penteneemt ze geen principiëel standpunt in. keningen van Aart van Breda. Het verDoor het bovenstaande krijgt het boek haal van J. M. Barrie is eenieder wel
iets oppervlakkigs, waaraan ook het ont- bekend: de drie kinderen die met Peter
breken van enige religiositeit meewerkt. Pan, de jongen die nooit groot wordt,
Overigens wel aardig. Vlot geschreven. naar Nimmerland gaan. Daar worden
(geb. f 4,90) allerlei avonturen beleefd, onder andere
In de „Maraboe-Pockets" zet René Phi- met zeerovers. Een typisch Engels boek:
lippe de belevenissen voort van de vlie- realiteit en sprookjessfeer worden doorgersvrouw Sylvia, die vóór haar huwelijk eengemengd met kostelijke humor. De
651C stewardess was. Sylvia en het verdwenen verrukkelijke onlogica van deze klassieke
kind luidt de titel. Op een koude winter- fantasie zal door voorlezen het meest tot
avond vindt Sylvia in haar tuin een zijn recht komen. (geb. f 4,90)
kleine jongen, die uit het weeshuis, waar Ditzelfde geldt ook voor Maria Poppins, 6513
hij niet kan wennen, is weggelopen. Ze
door P. L. Travers.
verzorgt het zieke, schuwe en opstandige
Ook van dit boek
kind tot, ze het afstaat aan haar oudere
kwam een 2e druk
vriendin, de doktersvrouw, die zelf geen
uit. Maria Poppins
kinderen kan krijgen, en tot wie het
is een hoogst merkventje zich sterk aangetrokken voelt. Een
waardige kinderlief verhaal, goed en met kennis van de
juffrouw. Dit ontvliegwereld geschreven. (ƒ 1,35).
dekken Jannie en
6511 Ook Anouchka en de dans, door DomiMichiel al meteen,
nique Forel, maakt deel uit van de „Maals zij haar langs de
raboe-Pockets". Anouchka is een snel
trapleuning naar
omhoog schietende ster aan de Parijse
boven zien glijden.
ballethemel. Haar carrière wekt de afJuffrouw Poppins
gunst van collega's, die haar op allerlei
manieren tegenwerken. Tenslotte wint de presenteert dagelijks de meest fantasonschuld. Een simpel verhaal met weinig tische verrassingen, die volledig naar de
verrassingen, dat eerder afkeer van dan sprookjessfeer grijpen. De onverwachte
animo voor het ballet op zal wekken. en onmogelijke wendingen in het verHet boek besluit met een aantal docu- haal zullen speciaal de pientere lezertjes
mentaire gegevens betreffende de ballet- amuseren. Een wonderlijk boek, vol humor en fantasie. De illustraties van Makunst. Matig. (f 1,35)
ry Shepard passen zich zeer wel bij de
tekst aan. (geb. f 3,90)
Het glazen huisje van Hanny Hoogland 6514
is een genoeglijk kleine-meisjes-verhaaltje over Anneke en haar ouders, die een
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ziek, verlamd en nukkig meisje te logeren krijgen en haar na een jaar opgewekt in een wagentje rijdend weer afleveren. Het vertelt verder o.a. van de
kleine belevenissen in het dorp met de
kinderen, die trouw samen sparen om een
oud vrouwtje te helpen. Al kunnen wij
ons voorstellen dat moderne stadskinderen dit vreemd en onbegrijpelijk vinden, voor vele anderen is dit een heerlijk
boek. Hiermee rekening houdend, heten
wij deze 2e druk graag welkom.
(ƒ3,—; geb. f 3,95)
In de „Zonnebloem-serie" verscheen on6515 der de titel De Kameleon in 't zoeklicht
een 2e druk van het achtste avontuur
dat de Friese tweeling Sietse en Hielke
met hun snelle motorboot De Kameleon
beleven. In dit deel bieden zij veldwachter Zwart de helpende 'hand als deze op
zoek is naar de schuldige van de diefstal
bij de notaris. Genoeglijke ontspanningslectuur van de hand van H. de Roos.
(f 2,—; geb. f 2,75).

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
Tot een 7e druk reeds bracht het de
levensbeschrijving van Willem van Oranje door W. G. van de Hulst, getiteld
De prins en de moordenaar. Ware het
6516 dat de schrijver een milder oordeel had
over de moeilijke positie van de katholieken in de Tachtigjarige Oorlog en dat
hij door betere kennis van onze godsdienst objectiever oordelen velde over
hetgeen legendarisch tot ons is gekomen
over de aanslagen op de Prins van Oranje, dan zouden we deze lofrede op de
Vader des Vaderlands gaarne ook in
handen zien van de katholieke jeugd.
Nu is deze zwart-wit-tekening voor hun
geweten te zware kost. In zekere zin is
dit jammer, omdat het boek in andere
opzichten goede jeugdlectuur is van idealistische aard. (geb. f 4,90)
Nummer 28 van de „Jeugdpockets" bevat een herdruk van Myra het zigeuner6517 meisje, door Betty van Sandvoort. Myra,
het dochtertje van kermismensen, die
kort na haar geboorte zijn gestorven —
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wordt als pleegkind in een doktersgezin
opgenomen. Dertien jaar later, wanneer
hetzelfde circusgezelschap opnieuw het
dorp bezoekt, ontdekt Myra door een
gesprek met een oude zigeunervrouw
haar werkelijke afkomst. Ze wordt het
slachtoffer van een gewetenloos individu,
een dief, die haar tot medeplichtige wil
maken door zich voor haar vader uit te
geven. Gelukkig komt het bedrog tijdig
aan het Edit en wordt Myra na een korte vlucht weer teruggebracht naar huis,
waar ze met liefde en blijdschap begroet
wordt. Dit verhaal over de drie meisjes
uit het doktersgezin wordt door de
schrijfster boeiend en goed verteld. Het
gegeven is weliswaar wat ouderwets,
maar de leuke beschrijving van de gezinssfeer vormt een voldoende tegenwicht. (f 1,35 )
Onder de titel Tot morgen in Madurodam verscheen er in de „Kluitman 6518
Jeugdserie" een herdruk van „Connie's
wonderland", een boek van Freddy Hagers. Het bevat het interessante en levendig vertelde relaas van het ontstaan
en de eerste groeiperiode van Madurodam, het miniatuurstadje in de Scheveningse Bosjes. Erin verweven is het lief
en leed van het gemeentebestuur, dat
bestaat uit jongens en meisjes van de
Haagse middelbare scholen. De lezers
van dit enthousiaste boekje zullen, indien zij dit nog niet gedaan hebben, ongetwijfeld zin krijgen een bezoek te brengen aan Madurodam. (f 1,50)
Raketvlucht naar Mars (3e druk) neemt 6519
de lezer mee naar een tijd waarin de
ruimtevaart met menselijke bemanning
niet langer meer utopie is. De journalist
William Vanvorden waagt met een vijftal geselecteerde geleerden en piloten
per raket de eerste tocht naar de planeet Mars. Het verhaal speelt zich af in
het jaar 1982, als de wereldvrede werkelijk een voldongen feit is. De tocht,
uiteraard een wereldsensatie, wordt in
etappes afgelegd. Eerst naar het ruimtestation Levania, dan naar de maan. Via
de kleine satelliet Deimos belanden ze
tenslotte op Mars, vanwaar dan de terugkeer naar de aarde plaatsvindt. Het boek

onderscheidt zich gunstig in de stroom
van ruimteverhalen, doordat aan de fantasie de nodige loffelijke beperkingen
werden opgelegd. In een bijzonder prettig
leesbare stijl vertelt C. Wilkeshuis heel
wat wetenschappelijke bijzonderheden
over de planetaire ruimtevaart, zijn helden blijven nuchtere mensen van vlees
en bloed, in trouwe kameraadschap
hecht verbonden. Aanbevolen aan jongens met technische belangstelling.
(f 3,40; geb. f 4,50)
6520 Van Reis door de nacht, een verzetsroman in vier delen door Anne de Vries,
zag thans een herdruk in één band het
licht. Architect De Boer wordt met zijn
beide zoons onmiddellijk na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in
het verzetswerk betrokken. Op boeiende
wijze beschrijft de auteur de lotgevallen
van de familie en de met hen samenwerkende verzetsmensen, gedurende de
vijf jaren Duitse bezetting, met als climax de bevrijding van de vader uit het
concentratiekamp. De figuren in deze
roman zijn uitstekend getroffen. Voor
jongere lezers, die slechts een vage herinnering aan de periode 1940-1945 hebben, is dit boek een waardevol bezit,
waaruit grote en blijvende bewondering
— èn erkentelijkheid — voor de slachtoffers onder de verzetshelden gepuurd
kan worden. Aanbevolen lectuur.
(geb. f 8,90)

Voor volwassen jongeren
6521

Van Til Brugman kwam in 2e druk uit
de jeugdroman De Vlerken. Twee verhalen in één kluwen. Psychologisch verantwoord, met een massa technnische
details (teveel), wordt enerzijds de glazeniersroeping van Nold Weezer verhaald. Daartussendoor staat dan het verhaal van de Vlerken: een van de drie
clubs op een Amsterdamse h.b.s. Disputen en gesprekken tussen deze drie groepen vormen de hoofdschotel in dit boek.
Alle problemen van het wereldrond worden aangesneden, op de godsdienstige na;
ze worden volkomen scheefgetrokken,
dooreengehaspeld en men blijft achter

met een wee gevoel van onbehagen dat
niet wordt weggenomen door het simpele recept: „Mens, leef behoorlijk".
Voor ongevormde jongeren kan lezing
verderfelijk zijn. God wordt genoemd in
scheefgetrokken verband en basta. Nog
een saai boek ook. (geb. f 3,90)

GA MEE OP
BOEKENJACHT

Grote leesactie voor de jeugd
Van zaterdag 5 november 1960 tot en
met zaterdag 28 januari 1961 wordt een
grote landelijke actie gehouden ter bevordering van het lezen door de jeugd.
Aan deze actie werken o.a. mee de
K.R.O., de jeugdbladen Okki en Taptoe, de KCVL, de Bond van R.K. Openbare Leeszalen, de Ver. van R.K. Ambtenaren bij de Openbare Leeszalen en de
Stichting Idil.
De feestelijke inzet van deze actie begint op 5 november in de Wigwam-uitzending, terwijl dan tevens begonnen
wordt met een grote opstel- en tekenwedstrijd, waarbij 3 leeftijdsgroepen
worden onderscheiden. Inzending vóór
19 november bij de plaatselijke katholieke bibliotheek of leeszaal, vergezeld
van het strookje dat wordt afgedrukt in
de Wampoen (KRO-gids), Okki, Taptoe en de reclamefolder die in de katholieke bibliotheken en boekhandels verkrijgbaar zal zijn. De prijswinnaars
worden bekend gemaakt door de radio
op 14 januari in de Wigwam en
op 17 januari in de Blokhut, en door de
jeugdbladen Okki en Taptoe in de editie
van 16 januari.
Naast deze opstel- en tekenwedstrijd zul45

len er een 12-tal radioboekenjachten
worden georganiseerd. In de uitzendingen van de Wigwam (19 nov., 17 dec.,
14 jan.) en de Blokhut (22 nov., 20
dec., 17 jan.), wordt het geheim bekend
gemaakt waar de bibliotheekjacht wordt
gehouden. De winnaars komen meteen
in dezelfde uitzending voor de microfoon.
Op 28 januari vindt de feestelijke finale
plaats, waarbij de winnaars van de opstel- en tekenwedstrijd en de winnaars
van de radioboekenjachten per auto naar
de KRO-studio worden gebraCht, waar
o.a. de prijsuitreiking zal plaats vinden.
Ook de eerste drie winnaars van de prijsvraag die in de Rafael-catalogus „Boeken veroveren de jeugd" wordt opgenomen, zullen aan dit evenement kunnen
deelnemen.
Verdere bijzonderheden worden bekend
gemaakt in de Wampoen van 30 oktober
en 6 november, terwijl tevens een uitgebreide aankondiging te vinden is in
Okki en Taptoe van 4 november.

DE KATHOLIEKE
OPVOEDER
Een christen is, volgens het prachtige
woord van Lacordaire, een mens aan wie
Jezus Christus andere mensen heeft toevertrouwd. Aan onze leerlingen moeten
wij duidelijk maken, dat zij in gemeenschap leven, dat ieder verantwoordelijk
is voor zijn broeder, voor de sfeer van
zijn klas, voor het gehalte van de gesprekken, voor de morele en intellectuele
vorderingen van allen; kortom men moet
levende gemeenschappen smeden, bruggen bouwen, de menselijke betrekkingen
onder de leerlingen opvoeren, hen brengen tot de beoefening van een levend
christendom en dat bestaat uit wederzijdse gave en praktische broederschap.
MGR. SUENENS
Uit zijn slotrede tijdens het Paascongres
(op 21 en 22 april 1960) van het Katholiek Middelbaar Onderwijs in België
(Katholiek Archief)
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.
.
6504
Grit Seuberlich, FL: Annoezza (De Tijdstroom), 153 p. — V, M .
.
6518
Hagers, F.: Tot morgen in Madurodam (Kluitman), 159 p. — VIa .
6482
Harris, Chr.: De tocht naar de goudvelden (Het Spectrum), 192 p. — VIa
.
.
.
6476
Harteveld, J.: Helen Keller (West-Friesland), 152 p. — VIa .
van Helden, W.: Inspecteur Arglistig en de bankrovers (Kluitman), 160 p.
6495
— VIa, J
•
Hoogland, H.: Het glazen huisje (Van Goor), 168 p. — VIb, M .
6514
•
.
6477
Houtman K.: Washington (West-Friesland), 147 p. — Via. .
.
•
6448
Huisinga:Scaf, L.: Daar zit je nou! (Van Goor), 104 p. — VIb .
6435
Huisinga-Scaf, L.: Indiaan Pou Wou (Van Goor), 32 p. — VIc .
.
•
•
6436
Huisinga-Scaf, L.: Krummel
Kruimel (Van Goor), 32 p. — VIc .
.
6437
Huisinga-Scaf, L.: Op weg naar de maan (Van Goor), 32 p. — VIc .
van de Hulst, W. G.: De prins en de moordenaar (J. N. Voorhoeve), 166 p.
6516
.
— VIa-b, P .
.
.
.
.
.
.
..... .
Jager-Meursing, T.: Een Hollands meisje in Australië (Kluitman), 159 p.
6509
- IV-V, M
6468
.
.
van Jole, M.: De jonge Rubens (De Sikkel), 32 p. — VIa-b .
Kooijman, A.: Iedere dag wat anders! (Kluitman), 128 p. — VIb .
6454
Lazo, H.: Op zoek naar de Inca-schat (Het Spectrum), 192 p. — VIa, J
6485
van Lookeren Campagne, B.: Hoe Fred de rups een vlinder werd (Thieme),
68 p. — VIc
6439
Mariën, M. E.: De schat van Corobillius (De Sikkel), 32 p. — VIa-b .
6466
May, L. S.: De parels van het parlement (H. P. Leopold), 144 p. — VIa
6487
Mayne, W.: De onderaardse gang (Het Spectrum), 192 p. — VIb, M .
.
6451
Meister, K., en C. Andersen: Jan gaat er op af! (Eekhoorn), 135 p. — VIa, J
6489
Meister, K., en C. Andersen: Jan klaart het weer! (Eekhoorn), 128 p. —VIa, J
6490
Meister, K., en C. Andersen: Jan net op tijd! (Eekhoorn), 134 p. — Via, J
6492
Meister, K., en C. Andersen: Jan slaat toe! (De Eekhoorn), 116 p. — VIa, J
6491
Muntinga, C.: Els en Mia uit de vijfde klas (Kluitman), 144 p. — VIb, M
6455
van Nerum, A.: Magellaan vaart om de wereld (De Sikkel), 32 p. — VIa-b
6470
Nesbit, E.: De feniks en het karpet (Van Goor), 184 p. — VIa-b .
.
.
6458
Pertwee, R.: Drie jongens op een eiland (Het Spectrum), 216 p. — VIa, J
6488
Philippe, R:: Sylvia en het verdwenen kind (Meulenhoff & Co.), 160 p.
— IV-V .
.
.
.
.
.
.
.
...... .
.
6510
Pothast-Gimberg, C. E.: Corso als geleidehond (Van Goor), 136 p. —
VIb, M
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6452
Pothast-Gimberg, C. E.: Het handje van Fatimah (Van Goor), 112 p. —
VIa-b, M .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6457
Riedl, M.: Goed zo, Renate! (Van Goor), 80 p. — VIb, M .
.
.
.
6446
Roggeveen L.: De loep (Van Goor), 84 p. — VIb .
.
.
.
.
.
6450
Rommets, 'J.: Met de „Montfertown" op konvooi (Kluitman), 156 p. —
6501
de Roos, H.: De Kameleon in 't zoeklicht (Kluitman), 136 p. — VIb, J .,
6515
Rousseau, L.: Frits Deelman en de ruimteschepen van Mars (Kluitman),
160 p. — V, J
.
.
..... .
.
.
.
.
.
6500
van Sandvoort, B.: Myra het zigeunermeisje (Helmond), 168 p. — VIa-b, M
6517
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.
Saville, M.: De jacht op de talisman (Het Spectrum), 192 p.. — VIa-b
Scheepmaker, N.: Kinderen van Kaapstad (Zuid-Holl. U. M.), 32 p. — VIb
Schmied, L. M.: Wij wachten op Dr. Schweitzer (H. ten Brink), 127 p.
— VIa, J
.
Schoofs, R.: Graaf Boudewijn wordt keizer (De Sikkel), 32 p. — VIa
.
Sereyns, B.: De galeislaaf (Van Goor), 100 p. — VIa, J . . .
van der Sluys, W. N.: Draadje's ruimtevaart-avontuur (Kluitman), 144 p.
— VIa-b, J ..... .
. . . . . . . . .
de Smeth, M.: Dwars door de steppe (Van Goor), 112 p. — VIa, J . . .
Sparla jr., T.: Wieske en Prut-Prut (De Spaarnestad), 124 p. — VIb-c, M
Stevenson, R. L.: De ontvoering van David Balfour (Van Goor), 104 p. — VIa
Theissen, I.: Het eerste bedrijf (H. ten Brink), 127 p.
V, M .
.
Thieme, J. G.: De zwarte schaduw (Kluitman), 159 p. — V, J . .
.
Torenbeek, J. L.: Toen Jesus op de wereld kwam (De Spaarnestad), 31 p.
.
. .
. . . .
— VIc...... . . .
Travers, P. L.: Maria Poppins (Van Breda), 144 p. — VIb
.
.
Treece, H.: De kinderkruistocht (H. ten Brink), 159 p. — VIa . . .
Verheyen, L., R. van Kerckhoven en A. de Knop: Zeggen en luisteren. le
Deel (De Sikkel), 163 p. — VIc . . .
.
. . . . . .
Veringa, Th. Tj.: Jaap Croese en het complot in Zuid-Limburg (Zwijsen),
136 p. — Via", J . ..... .
.
. .
. . . .
Veringa, Th. Tj.: Jaap Croese en het mysterie van de verdwenen man
(Zwijsen), 144 p. — VIa", J .
. . .
. .
. . . . .
Verleyen, C.: Meester Rembert Dodoens (De Sikkel), 32 p. — VIa-b . .
Vermeiren, A.: De gevaarlijke onderneming van Lieven Bauwens (De Sikkel), 32 p. — VIa-b .
.
. . •
.
.
.
. . . . .
Vermeulen, L., en K. Jeuninckx: De beeldenstorm (De Sikkel), 32 p. —
VIa-b
. .....
.
.
. . . . . .
Verschoor, L.: Niet blijven staan, Liek! (La Rivière & V.), 172 p. V, M
de Vos, M.: De koepelkamer (De Arbeiderspers), 183 p. — VIa-b . .
de Vries, A.: Reis door de nacht (G. F. Callenbach), 604 p. — IV-V . .
Walters, H.: Ruimtevaarder nummer één (Het Spectrum), 192 p. — VIa, J
de Water, H. J.: Napoleon Bonaparte (West-Friesland), 146 p. — VIa-b, J
de Weerd, M. W. H.: Drie vrienden op pad (Auxilium), 32 p. — VIc . .
Wilkeshuis, C.: Raketvlucht naar Mars (Van Goor), 176 p. — V, J . .
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VERZAMELBAND IDIL-GIDS
Bij voldoende belangstelling stellen wij voor onze abonnees een verzamelband beschikbaar. De band is uitgevoerd in geheel grijs natuurlinnen, met rug- en plattitel
„Idil-Gids", geschikt voor 12 nummers. Door een zeer gemakkelijk en praktisch
systeem kan elke aflevering van de gids onbeschadigd in de band worden opgeborgen,
zodat men steeds de reeds verschenen nummers gemakkelijk bij de hand heeft. Is de
lopende jaargang ten einde dan kan de band weer dienen voor de volgende jaargang.
De prijs bedraagt f 3,50 franco per post incl. verzenddoos.
Bestellingen worden gaarne bij onze administratie ingewacht.
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Idils Jeu gdlectuurlijst, die een keuze uit de goede lectuur voor de katholieke jeugd bevat, treft U als bijlage aan.
VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor beginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
VIa = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw. (18 á 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes. t = In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje ° = Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes " = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leeftijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen háákjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (VIa) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (VIa).
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Voor de kleinsten tot acht jaar
Zowel voor de „Knoopje Kapoen-serie"
als voor de „Pietje Prik-serie" schreef
Lea Smulders het achtste deeltje. Een
prettig fantasieverhaal in ritmisch dreunrijm, dat juist daardoor kinderen gemakkelijk in het gehoor zal liggen, is Hoog
6522 bezoek in Knorrestein. Het
varkensstadje
Knorrestein is helemaal overstuur als de
koning der varkens op bezoek komt. Ter
ere van hem moet, op advies van Floortje Flapoor, de onderwijzeres, de gezellige vieze modder in hun stadje verdwijnen. Gelukkig is de koning een echt varken, dat helemaal niet op schoon gesteld
is. Daarom halen alle varkens weer zand
en water en gaan daarna lekker in de
modder liggen, dik en lui. Floortje Flapoor vlucht naar Den Bosch, waar ze een
huisje met een douche krijgt. Een enig
kinderverhaal, met prentjes van Carel
Bruens. (geb. f 1,25).
Pietje Prik, het kleermakertje, krijgt bezoek van een mooi, verschrikkelijk deftig,
wit poesje. Het wil alleen maar áán tafel
eten, net als mensen, en het eet alléén
taartjes, en room. Een vreemd geval
dus. Maar als Pietje op zekere dag tegen
zijn poesje zegt: „Jij bent het liefste
poesje van de wereld", blijkt dat een
toverformule, want voor hem staat een

prinsesje, dat betoverd was door een
boze heks. In eenvoudige en kinderlijke
taal vertelt Lea Smulders dit leuke verhaal over Pietje Prik en Poespas. De 6523
korte zinnen maken het boekje al geschikt voor lezertjes van de eerste en
tweede klas. Het leent zich ook uitstekend om voor te lezen aan kleuters. De
grappige, wat grove plaatjes van Piet
Broos doen het goed. (geb. f 1,25).
Beginnende lezertjes zullen wel genieten
van De avonturen van twee ezeltjes, 6524
koddig verteld door Felix de Moor en
verlucht door Roothciv. De jonge dieren
kunnen maar niet wennen aan het trekken van de kar: ze lopen weg, komen
in een kindercircus terecht en krijgen
daar nog een veel harder leven. Nogmaals nemen ze de kuierlatten en boer
Jan kan ze weer aan zijn boezem drukken. Deze dierlijke grollen worden bevattelijk verteld, maar wel wat goedkoop. De woordkeus kon soms kinderlijker. Toch lijkt het een zeer bruikbaar
boekje, omdat kinderen bijzonder veel
plezier beleven juist aan de simpelste
humor. Gezet in een groot lettertype,
zonder streepjes. (f 1,—).
Billy-Bob heeft verstandige ouders, een 6525
pienter klein zusje en een niet minder
pientere cocker spaniel, luisterend naar
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de naam •Kwispel. Zelf is hij een bijzonder lief ventje van een jaar of zes en
hij beleeft, met zijn openhartigheid en
kordaatheid, vele prettige ontmoetingen,
waar hij altijd beter van wordt. Een
stel levendige verhaaltjes van Enid Blyton voor kleuters; vooral om te horen
voorlezen. Achtjarigen kunnen ze eventueel zelf lezen. Het Nederlands is niet
feilloos en misschien zal de sfeer uit
Engeland sommige kinderen niet zo erg
liggen. (geb. f 2,50).
De „IJsvogel-boekjes" zijn in opzet bestemd voor het vrij lezen in klassikaal
verband. Qua uitvoering zijn ze echter
ook in een bibliotheek op hun plaats. Er
verschenen vier series van drie boekjes,
steeds voor een iets hogere leeftijd, met
dien' verstande dat de eerste drie bestemd zijn voor de tweede en derde klas,
en de laatste drie voor de vijfde en zesde
6526 klas. Serie A start met Bert je Botersnavel, door Muriel Fyfe. We maken kennis
met Bertje, een behulpzaam, maar erg
onhandig kuikentje, dat de spotnaam
,,Botersnavel" heeft gekregen, omdat hij
alles uit zijn bekje laat vallen. De mensennamen voor al de kippen en kuikens
maken dit tamelijk onbelangrijke verhaaltje verwarrend en onwaarschijnlijk.
De tekeningen zijn wél geestig, gelukkig.
(f 0,95).
Een origineel en grappig verhaaltje is
6527 De Eskimo-pop van Barbara B. Capper.
Fuzzie-bo is een ondeugend Eskimo-popje, dat steeds ruzie maakt met de andere
bewoners van de speelkamer. Totdat de
noordenwind hem oppakt en naar Eskimo-land• blaast. Daar komt hij- terecht
bij het zieke meisje Kerta, dat erg dol
op hein is, want Eskimo-kinderen zijn
niet verwend. Als haar vriendinnetjes
echter ook poppen krijgen, wordt Fuzziebo weer vervelend en laten ze hem links
liggen. Maar gelukkig betert hij zijn leven en dan brengt de noordenwind hem
weer terug bij zijn vroegere speelkameraadjes. Een leuk verhaaltje met aardige
illustraties. (f 0,95).
Over het leven van een relmuizenfamilie,
een- muizensoort •die op bomen leeft en
een winterslaap houdt, vertelt E. E.
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worth op prettige, eenvoudige wijze in
Pietje Relmuis. Een leerzaam boekje, dat 6528
de lezertjes belangsteling en liefde voor
dieren kan bijbrengen. Rijkelijk en goed
verlucht. (f 0,95).
De wonderlijke avonturen van Sneeuw- 6529
bal vinden een plaatsje in serie B.
Sneeuwbal is een mooi poesje, dat eerst
thuis enige avonturen beleeft en nadien
in de dierentuin belandt. Hier wordt zij
vertroeteld door de oppassers en zelfs
tot koningin gekroond. Dit simpele verhaaltje van Irene Gass, in korte zinnen
en royale letter, was ons inziens beter
op zijn plaats geweest in serie A; voor
4e-klassertjes lijken ons deze avonturen
weinig interessant. (f 0,95).

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
Een mislukking is helaas de wijze waarop
Gladys Taylor vertelt over het leven
van Raknie, een spinnetje uit de tuin. 6530
Zij doet dit op een zo vermenselijkte
manier, dat het boekje ontoelaatbaar
wordt. Dit vermenselijken hoort thuis in
dierenspr66kjes, niet in verhaaltjes die
bedoeld zijn om het werkelijke leven van
een dier uit te beelden. Men loopt hierbij vooral het gevaar dat men de gedragingen van een op zich niet aantrekkelijke diersoort gaat beoordelen vanuit de
menselijke moraal, hetgeen noch tegenover het dier noch tegenover het kind
verantwoord is. Opmerkingen als bijv. op
blz. 45 spreken voor zich: „Toen alles
geregeld was, waren ze spoedig getrouwd... begon ze zoveel van hem
te houden, dat ze vol liefde uitriep,
„zo lieve apekop, ik hou zoveel van je,
dat ik je wel zou willen opeten!" En
dat deed ze! Meteen!" Ongeschikt.
(f 0,95).
Beter geslaagd is Robbie en Robina, ook 6531
van Gladys Taylor. Dit boekje gaat over
een roodborstje, dat zich in de herfst
een eigen plekje zoekt. Hij vindt dat in
de tuin, waar een kleine jongen woont,
die de hele winter zorgt voor broodkruimels. Na de winter sticht het vogel-

Bijzonder leuke boekjes voor de schoolgaande jeugd :
Henri Arnoldus:
TUP EN JOEP-SERIE
Tien deeltjes á f 1,25
OKI EN DOKI-SERIE
Tien deeltjes à f 1,25
PIETJE PUK-SERIE
Tien deeltjes à f 1,95
Bouke jogt:
EDDA EN WIMMIE-SERIE
Drie deeltjes à f 1,25
Leesstof en letter zijn afgestemd op de leeftijd.
Al deze boeken zijn gebonden in geplasticeerde
band.
IEDERE ERKENDE BOEKHANDEL HEEFT ZE

N.V. Uitgeversmij. „De Eekhoorn" - Apeldoorn
(Adv.)

6532

tje een gezin. En als de kleine vogels
groot zijn, en ook die uit het volgende
broedsel, is de zomer voorbij en verlaat
Robina Robbie weer. Een aardig verhaaltje, waarbij de kinderen onbewust
verschillende begrippen wordt bijgebracht bijv. territorium. Anderzijds zijn
er enkele onlogische details of voor Nederlandse kinderen onduidelijkheden. De
onderwijzer of ouder kan hier natuurlijk
inspringen. Goed verteld, behoorlijk vertaald. Eveneens goed en reëel geïllustreerd. (f 0,95).
Leila Berg beschrijft in nummer 106
van de „Prisma-Juniores" De avonturen
van Hompie, een klein eigenwijs Engels
jongetje, dat allerhande dwaze dingen
uithaalt. Samen met zijn vriendje Huig
speelt hij veel buiten met de varkens
van de gekke juffrouw Speigg; hij wil
er zelfs één leren zingen. Waarschijnlijk
zullen Nederlandse kinderen de Engelse
humor in dit verhaal, humor die bovendien nogal volwassen is, niet erg aan-

voelen en het boek alleen maar gek of
raar vinden. De tekeningen zijn niet onaardig. (f 1,25).
Met Josientje op het water zag in de 6533
serie „Ons Genoegen" nu reeds het vijfde Josientje-boek van Cok Grashoff het
licht. Als Josientje een mooi overgangsrapport voor de vierde klas meebrengt,
mag ze met de hele familie, plus vriendje
Job en vriendinnetje Jet een dagje naar
de plassen bij Hillegersberg. Toevallig
komen zij een vriend van vader tegen,
die een prachtig zeiljacht heeft, en hen
allemaal meeneemt naar zijn eilandje,
als er storm op til is. Een vriendelijk verhaaltje, zonder al te grote spanning. Geschikt. (geb. f 1,95).
Mick en de vakantiekinderen is de titel 6534
van een boek uit de „Zonnebloem-serie",
geschreven door Ch. Phaff-Veenstra.
Mick en haar broertje Bob gaan plotseling verhuizen, als vader en moeder een
groot huis op de. Veluwe geërfd hebben. Het huis is z6 groot, dat ze, om de

6.3

kosten wat te verlichten, tijdelijk een
viertal kinderen in huis opnemen. Het
plezier en de avontuurtjes zijn niet van
de lucht, en alles zou op rolletjes lopen
als Yvonne niet zo'n lastig, verwend
meisje was. Op den duur komt alles
echter goed. Voor niet te veel eisende
lezertjes een genoeglijk boek zonder enige
pretentie. (f 2,—; geb. f 2,90).
Gevechten, vloeken, leugens, mishandeling, kinderroof en brandstichting liggen
ten grondslag aan het verhaal dat Halvor Floden schreef over eeri zigeunerfamilie die enkele jaren geleden in
Noorwegen van hoeve tot hoeve trok.
6535 Anna, het zigeunerkind, is door haar
ouders zo mishandeld dat ze niet verder
met hen kan meetrekken. Ze wordt
liefdevol verpleegd door een boerengezin
en ondanks haar vele kuren als een eigen
kind behandeld. Als na een lange afwezigheid de zigeuners hun kind weer
op komen eisen, wil dit niet meer mee.
Na enkele vechtpartijen en dreigementen
met de kinderpolitie vlucht de zigeunerfamilie. Maar de zigeunervrouw, vervuld van haat, steekt op een dag de
boerderij in brand en rooft de baby van
het boerengezin. Na lang zoeken vindt de
politie de zigeuners en deze gaan voor
de zoveelste maal de gevangenis in. Nadat is gebleken dat Anna geen eigen
dochtertje is van de zigeuners, blijft ze
voorgoed bij haar pleegouders. Het verhaal, dat bovendien nog slecht vertaald
is, is ongeschikt voor meisjes van 9, 10
jaar. Zij krijgen door dit verhaal een
verkeerd beeld van mensen die in woonwagens het land doortrekken. Ontraden.
(f 2,25; geb. f 3,25).
6536 In Zuid-Amerika speelt zich Pablo en
zijn ooms af, door Harry Behn. Met zijn
ouders woont Pablo in een bergachtige
landstreek, waar zijn vader graan verbouwt. Op een dag gaat Pablo naar de
stad om een zak graan te verkopen, zittend op de rug van het ezeltje Angelito
en begeleid door zijn oom Silván. Deze
oom is een fantast. Hij bezit niets, leeft
van wat hij hier en daar meepikt en
voelt zich daar gelukkig bij. Hij plaatst
zijn kleine neef herhaaldelijk in een
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moeilijk parket, maar Pablo weet zich
daar altijd vol wijsheid uit te redden.
Een aardig boekje, dat vooral kinderen
met een ontwikkelde smaak zal boeien.
(geb. je 2,90).
Rosemary L. Davis is de auteur van Cir- 6537
cus in de sneeuw. Lodewijk hoedt samen
met zijn hond Kristoffel de geiten in het
bergland. Als er thuis armoede dreigt,
omdat het toeristenseizoen mislukt, zoekt
Lodewijk werk bij een rondreizend circus. Samen met zijn hond maakt hij
hier enige tijd het wel en wee van het
circusleven mee. Tenslotte keert hij thuis
terug, waar inmiddels betere tijden zijn
aangebroken. Een gezond en boeiend stuk
jeugdlectuur, prettig verteld en goed
vertaald. Het Katholicisme speelt een
natuurlijke en overtuigende rol in het
gebeuren. Aanbevolen. (geb. f 4,90).
Bij de „ijsvogel-Boekjes" zijn we nu
toe aan de series C en D, bestemd voor
de klassen vier tot en met zes. Als zijn
dagelijks leven hem verveelt, gaat Het 6538
draaimolen paard het avontuur zoeken in
de wijde wereld. Hij maakt daar enorm
veel mee, leuke, maar nog veel meer
nare dingen, zodat hij tenslotte dolblij
is, als hij weer de kans krijgt zijn plaats
in de draaimolen in te nemen. Van zijn
verwaandheid is hij dan echter nog niet
helemaal genezen. Een middelmatig geschreven, weinig belangrijk boekje van
Monica Backway, dat echter gerust gelezen kan worden.
Kleine Bever de Indianenjongen wordt 6539
door een echtpaar blanke pioniers als baby
bij zijn stervende moeder gevonden. Als
hij eenmaal 14 is, redt hij zijn stiefzusje
en zichzelf van een troep Indianen-ophet-oorlogspad. Hij moet daartoe er een
van doden. In een geheime grot wachten
ze op de terugkeer van vader en moeder,
die in de stad een lening waren gaan
sluiten. De boerderij is in 'brand gestoken, maar men ontdekt een goudader:
een betere toekomst straalt het gezin
tegen, dank zij „de zegenwens van de
arme Indiaanse vrouw". Over godsdienst
wordt niet gerept, evenmin als over Indiaanse gewoonten. Qua documentatie
heeft dit boekje van E. E. Ellsworth

MARIUS MONNIKENDAM

50 Meesterwerken der muziek deel 2
160 bladz. prijs f 2,95.
50 MEESTERWERKEN DER MUZIEK is een uitstekend hulpmiddel om jeugdigen de mooie maar dikwijls moeilijke wereld
van de muziek binnen te leiden. ...De idee is bijzonder mooi...
het is nooit vergeefs het publiek beter in te lichten over de
goede werken uit de muziekgeschiedenis. Nieuwe Haagsche Crt.

DR. MARTIEN
J. G. DE JONG

Deduivel opde lijkwagen
112 bladz. prijs f 2,45.
Spookgeschiedenissen, legenden en historische sagen uit het westen in de provincie Noord-Brabant, zorgvuldig verzameld en
getrouwlijk naverteld... De bundel bevat een schat van wetenswaardigheden voor allen die belang stellen in folklore en historie...
M.W. in Brabants Nieuwsblad.
...Juist dit toetsen van het West-Brabantse volksverhaal aan
historische bronnen maakt de lezing tot een bijzonder genoegen...
Dr. Jan Elemans in De Tijd — Maasbode.

Verkrijgbaar in de boekhandel

UITGEVERIJ H. J. DIEBEN N.V. - DEN HAAG
(Adv.)
niet bijzonder veel waarde. Maar het is
aardig verteld, met frisse beschrijvingen,
terwijl de karakters vooral van de beide
kinderen aantrekkelijk en vormend zijn.
De vertaling is goed, hoewel soms onnodig stijf. Sprekende tekeningen.
In het volgende boekje beleven twee flinke broertjes, Grant en Don, allerlei avon6540 turen, waarbij Het Winbeck fluitje, dat
op verre afstand door honden gehoord
wordt, een belangrijke rol speelt. Ze
weten een hebzuchtige bedrieger te ontmaskeren en de ten onrechte verdachte
onschuldige van verdenking te bevrijden.
Dit verhaaltje van John Hornby is niet
onaardig, maar pientere jongens zullen
toch nog al wat punten onwaarschijnlijk
vinden.
John Hornby is oak de schrijver van
6541 De ijzerheuvels. Bob en Paul mogen samen met Pauls vader op jacht in het
Amazonegebied, waar een gewetenloze
landheer een groot aantal mensen zo

sterk onder druk zet, dat van slavernij
gesproken kan worden. De drie worden
betrokken in een avontuur, dat voor
iedereen goed afloopt. Pauls vader, die
geoloog is, ontdekt rijke ijzerertsvelden
in een paar heuvels en ontsluit daarmee
tevens een goede werkgelegenheid voor
de bevrijde arbeiders. Geschikt.
Drie neefjes en twee nichtjes gaan onder
leiding van „grote" Jan kamperen. Bij
het terrein van de boer, waar ze hun
tenten opslaan, woont een vreemd heerschap. Hij geeft zich uit voor schrijver,
maar in werkelijkheid blijkt de zonderlinge bewoner van de caravan een dief
van formaat te zijn. Een van de jongens
slaagt erin — met groot gevaar uiteraard — hem te ontmaskeren, nadat hij
in De geheime grot, waarin de gestolen 6542
goederen liggen opgeslagen, heeft weten
door te dringen. Een eenvoudig, goed
leesbaar boekje, geschreven door Isobel
Knight.
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Van het laatste ijsvogel-boekje is T. F.
Maher de auteur, en De verdwenen
schilderijen de titel. Twee kamperende
vrienden brengen „ergens in Engeland"
een schilderijendiefstal tot een oplossing.
Het verhaal is van het begin af erg
doorzichtig en de stijl vrij stijfjes. Het
herhalen van een zelfde woord in kort
bestek getuigt al evenmin van vertalersvakmanschap. In een leesboekje, bestemd
voor de lagere school, zijn dergelijke
feilen ongewenst. (p. dl. f 0,95).
De Amerikaanse jongen Buddy kennen
de lezertjes al uit twee vroegere boeken
van Howard R. Grids. In het derde boek
6544 zullen zij Buddy op het Regenboogmeer
aantreffen. Op kamp met een vriendje,
beleeft hij een aantal avonturen, waarbij de ontmaskering van een dief het
hoogtepunt vormt. De gebeurtenissen
tuimelen in dit boek over elkaar, maar
worden beknopt en sfeer-arm verteld.
Ook de hoofdintrige — de jacht op de
inbreker — steekt niet bar logisch in
elkaar. Een mager stuk lectuur voor de
jongens, al is er tegen lezing geen bezwaar. (geb. f 2,50).
6545 De zeven stenen van Duinhof is de titel
van een eenvoudig verhaal van P. J. van
Emburg over een stel jongens, die met
elkaar proberen alle stukken van de
blauwe steen met het geheimschrift bijeen te krijgen, om daarmee het raadsel
van de verborgen schat te kunnen oplossen. Ze beleven spannende avonturen
en krijgen een wijze les tot besluit. Het
verhaal is boeiend, maar hier en daar
wat verward verteld. Geschikt.
(f 1,75; geb. f 2,75).
654F Tex, de jonge buikspreker is de hoofdpersoon van een geslaagd boek van C.
Docter. Met veel moeite heeft Tex zich
de kunst van het buikspreken eigen gemaakt. Overigens is Tex een heel gewone
Hollandse jongen uit de 18e eeuw. Het
buikspreken blijkt hem vaak uit de
moeilijkheden te kunnen redden, maar is
er soms juist de oorzaak van dat Tex in
netelige situaties verzeild raakt. Tex is
er op uit andere mensen te helpen waar
hij kan. Uit hout heeft hij een pop gesneden en met zijn „sprekende" Alikruik
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trekt hij de wereld door. Een goed boek,
pakkend verteld. (f 2,50; geb. je 3,50).

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
Jan Hindrik Elbrecht, op de vlucht voor
de „inquisitie", komt nabij Delden in
nieuwe moeilijkheden en wordt gered
door De bosgeuzen met de blauwe sjer- 6547
pen, bij wie hij zich aansluit. W. ter
Horst schrijft dan over de avonturen van
dit 'kwartet onder leiding van jonker
Herman van de Dinkelborg. Ze hebben
een basis in een plaggenhut midden in
een ondoordringbaar Twents moeras.
Van daaruit nemen ze, als ruiterpatrouille, deel aan de eerste schermutselingen en veldslagen van de Tachtigjarige Oorlog, bijzonder de slag bij Heiligerlee. Het is een eerlijke strijd, vol
geloof en deemoed en naastenliefde; niet
zozeer tussen protestant en katholiek —
al komt de „inquisitie" en de heiligenverering er minder goed af — als wel
tussen vrije Nederlanders en de Spaanse
tyrannie met haar trawanten. Tenslotte
valt het viertal uiteen. Jonker Herman
verzoent zich met zijn katholiek gebleven broer en Jan Hindrik wordt watergeus. Een uitermate levendig beeld uit
die grote dagen: zeer knap gecomponeerd, scherp getekend in zuiver Nederlands, met irenische ruimhartigheid gezien, en nog zeer spannend ook. De hier
gebruikte documentatie is echter achterhaald en daarmee ook de voorstelling
der feiten. Beschouwt men het boek als
aanvullende lectuur bij de geschiedenisles, dan moet men het ongeschikt verklaren. Daarbij is het de vraag of jonge
lezers het onderscheid wel zullen vatten,
dat de auteur maakt tussen katholicisme
enerzijds en Spanje, uitwassen en inquisitie (bedoeld wordt wschl. Bloedraad)
anderzijds. Zonder enige inleiding en
verklaring is dit prachtig geschreven
boek uit de „Raket-reeks" dus ook als
ontspanning minder geschikt in het bijzonder voor de katholieke jeugd.
(geb. f 3,95).

Van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren, aan wie wij elders in dit nummer
een aparte rubriek wijden, kwam on654k langs Rasmus en de degenslikker in
Nederlandse vertaling uit. Rasmus is de
11-jarige zoon van de politie-agent van
het Zweedse plaatsje Dalfors. Hij is een
vrolijke en ondernemende jongen, die
met zijn boezemvriend Peter gezellige,
maar ook angstige avonturen beleeft. Als
zij namelijk op zekere nacht de foto van
Rasmus' zusje Kikkie uit het huis willen
halen van haar ontrouwe vriend, komen
zij in contact met Alfredo de degenslikker, die hetzelfde huis is binnengeslopen,
echter met de minder edele bedoeling
om het kostbare zilver van de familie te
stelen. Het hondje van Rasmus, dat probeert voor zijn baasje op te komen,
wordt door de dieven als gijzelaar vastgehouden: als de jongens iets aan de
politie zeggen, zal het hondje worden
dood gemaakt. Rasmus en Peter zijn
echter niet voor één gat gevangen en
dank zij heel veel listen — en angstige
ogenblikken — slagen zij er in om het
zilver aan de rechtmatige eigenaar en
de dieven aan de politie uit te leveren.
Zelfs het liefdesverdriet van Kikkie blijkt
niet ongeneeslijk te zijn, en de jongens
vieren met groot plezier het jaarlijkse
lentefeest. Het boek is kennelijk met plezier geschreven; het is sprankelend en
geestig. Eric Palmquist zorgde voor zeer
goede illustraties. Van harte aanbevolen.
(geb. f 4,90).
6549 In de „Zonnebloem-serie" wordt Jacht
op Peter Hartman gemaakt. Peter is een
verdienstelijke amateur-fotograaf. Zonder het te weten, kiekt hij enkele misdadigers op heterdaad. Deze lieden willen tot elke prijs het bezwarend fotomateriaal vernietigen. Zij ontvoeren Peter en eisen foto-toestel plus filmrol als
losprijs. Mede dank zij het kwieke optreden van Peters vriend keert alles zich
ten goede. Guus Betiem is de auteur van
dit spannende verhaal met wat onwaarschijnlijkheden, waar de jongelui wel
argeloos overheen zullen lezen. De aangegeven leeftijd, 8---12 jaar, is beslist
te laag gesteld. Overigens geschikte ont-

HOLLANDIA- JEUGDBOEKEN
J. RIEMENS REURSLAG
„De oude sprookjes"
Verzameld en vertaald naar de oorspronkelijke teksten. Geïllustreerd met 135 tekeningen
en 8 driekleurenplaten op kunstdrukpapier
door Toby Vos, Judith Kruys, Jos Ruting,
Henk Kabos, J. de Gruyter en Rie Kooyman.

Het mooiste sprookjesboek.
Luxe-editie 6e druk Geb. f 13,50
Nieuwe goedkope druk.
Geb. slechts f 4,90
DIET KRAMER
„Lodewijk de circushond"
Geïllustreerd door W.
In kleurenband.

A. v.

d. Walle.

Geb. f 3,90

De geweldige avonturen van de zoon van
„Lodewijk de Mensenredder" in het circus.

DIET KRAMER
„Lodewijk de mensenredder"
Geïllustreerd door W. A. v. d. Walle.
In kleurenomslag f 2,50
10e druk.

PETER JASPERS:
„Annemarieke" deel III
Annemarieke, Marjolein, Martje en René op
de lagere en middelbare school, boeiende
jeugdboeken, bewerkt naar de bekende hoorspelen. Foto-omslagen.

per deel geb. f 4,90
PETER JASPERS:
„Met Rozerood en Zonnehoed"
Kindergedichten.
De kindergedichten van Peter Jaspers kunnen
gerekend worden tot het beste, dat de laatste
jaren aan poëzie voor kinderen verschenen is.
Illustraties van I. Spreekmeester.

Geb. f 2,50

Bij uw boekhandel verkrijgbaar
(Adv.)
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spanningslectuur. (f 2,—; •geb. f 2,90).
Piet Prins schrijft over de vakantie van
6550 Vier vrienden op de Kloosterhoeve, een
boerderij op het platteland, die hen midden in de natuur brengt. Er gebeuren
amusante en spannende dingen. Vooral
de verhalen van oud-oom uit de geschiedenis van zijn geslacht worden door de
jongens gretig aanhoord. De compositie
van het boek is zwak; het bestaat uit
vertellingen, waartussen de schrijver een
verbindende tekst trachtte te maken.
Wat het boek echter ongeschikt maakt,
is de nadrukkelijke tegenstelling tussen
„rooms" en gereformeerd, met name in
het verhaal van de overgang van een
voorvader naar het nieuwe geloof.
(f 4,20; geb. f 5,20).
Als nummer 20 van de „Mei-Pockets"
6551 kwam uit X 7 is spoorloos, door G. H.
van Maren. Andries Olivier speurt met
zijn vrienden naar het verdwenen dossier
van een uitvinding waaraan zijn vader
werkt. Zijn zusje doet dit eveneens. De
jongens zijn vol wantrouwen jegens vaders concurrent, zij willen schuld ontdekken. Het meisje begint haar speurtocht met vertrouwen, omdat zij onschuld wil bewijzen. Dit brengt zij tenslotte tot een goed einde, terwijl de
jongens mislukking na mislukking incasseren. Voor Andries voegt zich daarbij
nog een gewetensconflict. Alles komt
echter goed. De ontknoping is enigszins
geforceerd; om de reële tekening der
figuren, die bewust leven vanuit hun —
protestantse — geloof, toch een boekje,
dat men ook katholieke jongens en meisjes met een gerust hart ter lezing kan
geven. (f 1,25).
G. H. van Maren is ook de auteur van
6552 Het stormschip van Barbarossa, de 25e
„Mei-Pocket". Ru en Siebe, twee dikke
vrienden, nemen een derde jongen in
hun vriendschap op, het Amboneesje
Daantje. Even later wordt Daantjes vader van diefstal verdacht. Dan valt het
niet mee vriend met zo'n jongen te blijven. Siebe doet het toch; Ru niet, tenminste eerst niet en raakt zo ook Siebe
kwijt. Gelukkig herstelt zich de vriendschap, en met hun drieën speuren ze
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ijverig mee naar de ware dader. De
opvoedkundige tips en de aansporingen
tot godsvertrouwen en christelijke vergevingsgezindheid liggen er nu en dan
wat té dik bovenop. (f 1,25).
Prikkie is het kernachtige opschrift bo- 6553
ven de 28e ,Mei-Pocket" die voor rekening van A. van Hartingsveldt komt. Dit
boekje is stellig geschreven vanuit een
oprechte deernis met de verwaarloosde
jeugd. Jammer genoeg heeft de auteur
het melodrama niet omzeild, zodat men
hier een matige imitatie ontmoet van
het klassieke „Boefje". Intussen wekt de
lectuur wel meegevoel met het arme
sloppen-jochie, wiens moeder gestorven
is en wiens vader vaak dronken thuis
komt. Maar omdat de vormgeving onevenredig is aan opzet en intrige, kunnen we het toch hoogstens een matige
uitgave noemen. (f 1,25).
Een kostelijk detective-verhaal vindt men
in De Vliegende Kangeroe van Paul 6554

Berna. De gebeurtenissen voltrekken zich
in 'n paar uur op het vliegveld Orly bij
Parijs. Ziehier de verschillende elementen:
een reclamecampagne, die wordt aangekondigd als Milo; 'n gevaarlijk individu,
die van alles wil laten ontploffen, maar
achteraf heel onschuldig blijkt te zijn;
èn een klein meisje, dat haar vader kwijt
is, een groot uitvinder op atoomgebied,
die zijn uitvinding naar Amerika wil
brengen, maar onderweg wordt overval-

len. En dat alles terwijl er op Orly
een Afrikaanse negerkoning met twintig
vrouwen wordt verwacht. Jongens en
meisjes vanaf twaalf jaar zullen genieten van dit spannende, humoristische en
menselijke boek, dat doortrokken is van
een heel aparte sfeer.
(f 2,50; geb. f 3,50).
Nummer 108 van de „Prisma-Juniores"
bevat een onderhoudend ontspanningsverhaal van Phyllis A. Whitney. De vader van een 12-jarige tweeling, Adriaan
en André, gaat hertrouwen met een
weduwe met twee dochtertjes, Juul en
Carolien. Dit brengt echter nogal wat
moeilijkheden met zich mee, maar de
jeugdigen opponanten verenigen zich om
6555 het mysterie op te lossen van De geheimzinnige buren: twee oude dames, waarvan de oudste vroeger ontdekkingsreizigster is geweest. Deze dame heeft op geheimzinnige en nooit opgeloste wijze
haar man verloren in China en zij heeft
een soort dwangidee, dat als zij haar
groene katje maar zal terugvinden, het
mysterie van de dood van haar echtgenoot zal zijn opgelost. Juul en Adriaan
slagen er uiteindelijk in het geheim te
achterhalen en de oude dame haar
gemoedsrust terug te geven, waarna ook
de sfeer thuis aanmerkelijk verbetert. Een
spannend, vlot geschreven verhaal zonder
bijzondere kwaliteiten. De sfeer is uitgesproken Amerikaans. De kinderen zijn
naar Nederlandse begrippen wel erg
eigenwijs voor hun leeftijd. Geschikt.
(f 1,25).
In de „Gabi-serie" van Ada KretzerHartl kwamen de delen 3 en 4 uit. In
6556 het eerste hiervan gaat Gabi op vakantie. In de Pinkstervakantie mag ze naar
de bruiloft van haar oom, die op een
boerderij in de Beierse bergen woont.
Daar brengt ze, zoals altijd, een heerlijke
tijd door. In de zomervakantie gaat ze
met een vriendinnetje mee naar zee en
geniet volop van voor haar tot dan toe
onbekende dingen: zwemmen, omgaan
met de dorpsbewoners e.d. Een vriendelijk voortkabbelend verhaaltje in wat
stijve stijl, dat meisjes wel een paar uurtjes kan bezig houden.

In deel 4 zien we Gabi in lief en leed. 6557
De edelmoedige en vrolijke Gabi, die de
schrijfster naar onze smaak wel eens wat
té veel idealiseert, maakt hier haar eerste
grote verdriet mee als haar grote vriend,
de oude Thomas Hoet, die bij hen inwoont, sterft. Dit grijpt haar zó aan,
dat ze ziek wordt. Ze wordt omgeven
door goede, degelijke ouders, een fijne
oudere broer en een trouw vriendinnetje
Moni, zonder haar jolige, Beierse oom
te vergeten. Ook bij onaangename gebeurtenissen, zoals het auto-ongeluk dat
Moni overkomt en waardoor ze in het
ziekenhuis belandt, behoudt het boek zijn
opgewekte toon. Maar de prettige belevenissen hebben toch de overhand. Een
geschikt boek, met als ondergrond de
liefde voor God en voor de evenmens.
(p. dl. geb. f 2,95).
Als je dertien bent heeft het leven ook 6558
zijn moeilijkheden. Robbedoes Else Land
bijvoorbeeld heeft een hekel aan „jongedameskleren", omdat die voor een vrije
beweging in de natuur zo hinderlijk kunnen zijn. Ze draagt nog maar het liefst
een doodgewone spijkerbroek, maar ja,
ze is al dertien, en dan oordeelt moeder
anders. Met haar neefje Rob haalt ze
heel wat, overigens onschuldig kattekwaad uit. Tot ze veertien wordt, en dan
komt ze zelf tot het besef dat haar
„wilde" meisjestijd onherroepelijk voorbij is. De tegenstelling met andere meisjes is nogal zwaar aangezet en de verschillende voorvalletjes zijn slechts vluchtig uitgewerkt. De vlotte schrijftrant en
de levendige dialoog maken van de andere kant dit boek van L. de JagerMeezenbroek toch wel genietbaar.
(f 2,25; geb. f 3,25).
Pitty's vijfde kostschooljaar is het onder- 6559
werp van een nieuw boek van Enid
Blyton, het vijfde over Pitty. De hoofdschotel in dit boek vormt de pantomime,
waarvoor Pitty de tekst levert en de
liedjes maakt. Er komt nogal wat jaloezie bij kijken, er worden slaande ruzies
uitgevochten, maar in het laatste hoofdstuk is de uitvoering een groot succes en
zijn alle partijen verzoend. Veel nieuws
brengt het boek overigens niet, het be59
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schrijft onveranderd het gedoe van een
stel kibbelende en grappen- uithalende
meisjes, met een sterke wit-zwart-tekening van de begaafde, lieve tegenover
de onbegaafde en onuitstaanbare meisjes. Storend is het ontbreken van uitleg
bij het in Engeland kennelijk populaire
en in ons land onbekende spel „lacrosse".
Hier en daar is het boek niet al te
pedagogisch. Alles bij elkaar geen aanwinst. (geb. f 2,90).
Paul-Jacques Bonzon is de auteur van
Porphyras krijgt toch zijn zin: Bij een
aardbeving in Epirus verliest de 12-jarige Porphyras zijn ouders, zijn ouderlijk
huis en zijn vooruitzichten om een benzinepomp te gaan bedienen. Met zijn
zusje vindt hij een nieuw tehuis bij een
Nederlandse familie, op „het schiereiland Zeeuws-Vlaanderen"( !). Op een
avond is het meisje verdwenen en Porphyras loopt weg om haar te gaan zoeken, in Frankrijk. Na wat belevenissen in
Parijs en Noorwegen vinden de Griekse
wezen elkaar terug nabij Marseille. Een
romantisch gegeven, met weinig actie en
nogal veel peinzerige stemmingslyriek. In
de enigszins stijve, niet al te deskundige
vertaling vangt men nog slechts bij vlagen de lyrische kwaliteiten op die het
oorspronkelijk Frans moet hebben bezeten om voor bekroning in aanmerking
te komen (Prix Enfance du Monde,
1955). Een aanbeveling is daarom niet
op haar plaats. Daarvoor is het boek,
geestelijk gesproken, ook te grauw: zelfs
in de meest tragische situaties kan er
geen woord af voor hogere werkelijkheden. (f 2,90; geb. f 3,90).
Een verhaal uit de prehistorie is Kor en
de wolfshonden. Een van de wetten
van Kors stam is, dat in een tijd waarin
het wild schaars is, alle vlees bij het
stamhoofd dient te worden ingeleverd,
ter verdeling onder allen. Om twee pasgeboren wolfshonden in leven te houden,
zondigt Kor tegen deze wet en wordt hij
verbannen. Hij trekt rond met enige leden van een vreemde stam. Zij ontmoeten vele andere volken, waarvan zij
nieuwe gebruiken en jachtmethoden leren, en waarmee zij soms strijd moeten
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voeren. De bedoeling van de auteur,
Robert James Green, om in de vorm
van een spannend verhaal wetenswaardigheden over de prehistorie te vertellen,
lijkt ons slechts tendele geslaagd. Het
komt ons voor dat hij naast werkelijk
bestaande ook fictieve elementen in zijn
verhaal heeft verwerkt. Er zijn spannende hoofdstukken; daarnaast had het hier
en daar ook vlotter gekund. Geen hoogvlieger dus, maar wel geschikte ontspanning. (f 2,90; geb. f
P. Nowee, de zoon van J. Nowee, zet de
„Arendsoog-serie" voort met een nieuw
avontuur, het 21e in de reeks. In Het
geheim van de zonderling trachten
Arendsoog en Witte Veder te ontdekken
wie de dader is van de onverklaarbare
branden in enkele boortorens op het
terrein van een zekere Marble. Er is
een ingenieur verdwenen en ook Marble's zoon wordt ontvoerd. Na vele
schietpartijen, list en lange tochten per
paard slagen zij er in de misdadigers te
grijpen. De schrijver mag thans een ander zijn, de formule is onverkort gehandhaafd. Het is de klassieke western-formule: in een zwart-wit wereldje handhaaft de edele held het recht met zijn
ongelooflijke huzarenstukjes, c.q. vechten sluippartijen. Spanning is weer volop
aanwezig, zodat wat dat 'betreft de liefhebbers wel aan hun trekken komen.
Beschouwt men de details, dan stoot men
op foutjes en toevalligheden. Taal en
stijl zijn middelmatig. (geb. f 3,75).
Kamera draait in Afrika heet het nieuwe
boek van René Guillot. Door een toeval
wordt een 15-jarige kermisartist in Parijs
voor de film ontdekt. Om opnamen te
maken, gaat hij mee naar Afrika, de
jungle in, met het doel het spoor van
olifanten te volgen. Moed, uithoudingsvermogen en durf spelen een grote rol.
Boeiend verhaal, realistisch en goed van
sfeer, evenals de illustraties — van W.
Lap — met veel wetenswaardigs over
donker Afrika. Jammer dat een kaartje
ontbreekt. (f 3,65; geb. f 4,90).
Nummer 29 van de „Mei-Pockets" bevat
een onderhoudend verhaal van G. van
Heerde, getiteld: Land der blauwe apen.
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DE WONDERTUIN
Een nieuwe serie boekjes voor lezende kinderen en
luisterende kleuters

J.13

ALLEBEI EEN VARKENTJE
door A. Hamaker-Willink
MOORTJE door C. van Vianen-Roosing
DE GROTE REIS VAN PETER EN MIEKE
door A. Keijzer-de Jong
JAN KLAASSEN EN DE KONINGIN DIE NIET MEER
LACHEN KON door K. Frevel-Geyl
JAAP IS DWARS door M. Hesper-Sint
TREIN OP HOL door M. Hesper-Sint
Leeftijdsgroep 6-8 jaar

Verkrijgbaar bij de
boekhandel en bij

—

Prijs per deeltje geb. f 1,75

J. B. WOLTERS —

GRONINGEN

(Adv.)
Dr. Sundsvall en zijn assistent maken een
tocht d000r de Amazone-jungle om de
bronnen van de Rio Hingu te vinden en
het vraagstuk omtrent het bestaan van
blauwe apen op te lossen. Na een zware
en spannende tocht keren ze gezond
terug in New York, vele ervaringen rijker. Een goed boek, in protestantse
geest, dat jongens wel zal boeien. Van
de voorbeelden van menslievendheid en
doorzettingsvermogen gaat een positieve
invloed uit. (f 1,25).
Het tweede boek waarmee Piet Prins in
dit nummer vertegenwoordigd is, heeft
6565 als opschrift: De verborgen schat. Drie
jongens brengen hun vakantie door bij
een oom, een oude avonturier, die een
jachthuis bewoont, dat eertijds aan een
kasteel behoorde. Een geheime ingang
opent de weg naar de verborgen schat,
in casu een oude bijbel, die een gereformeerd geworden Augustijner monnik
aan zijn beschermer, een eveneens gereformeerd geworden ridder, ten geschenke

gaf. De nazaat van deze monnik, oom
Loopuyt, die zijn naam nog aan deze
„uitgelopen" kloosterling te danken
heeft, bekeert zich van zijn wereldse levenswijze onder de indruk van de weergevonden „schat". De essentie van het
verhaal ligt wel erg in de sfeer van het
protestantisme, waardoor zeker voorbehoud voor de katholieke jeugd gewenst
is. De stijl is wat stijf en statig voor een
jongensboek. (geb. f 3,90).
Adembenemend jongensavontuur biedt
Het geheimzinnige kasteel. Deze 107e
„Prisma-Junior" werd geschreven door
Mary Fitt. Het wordt voor Tom een
avontuurlijke en heel gevaarlijke vakantie, als hij wordt uitgenodigd naar Gokki te komen, een eiland in de Middellandse Zee. Niet zijn vriend Paul treft
hij daar eerst aan, maar wel diens voogd,
die iets in het schild blijkt te voeren.
De jongens worden haast het slachtoffer
van dit sinister heerschap, op zoek naar
een methode voor het kunstmatig ver61

6566

wekken van aardbevingen. Dank zij de
hulp van het Griekse meisje Zoë en

twee onverschrokken mannen ontspringen zij echter de dans en wordt de
voogd op tijd gevangen genomen. Een
zeer spannend jongensverhaal, goed geschreven en uitgewerkt. Jammer alleen
dat er wat al te drastisch vijanden naar
de andere wereld worden geholpen.
(f 1,25).
In de „Hunter Hawk-serie" van Eric
Leyland en T. E. Scott-Chard, waarin
een luchtvaartdetective de hoofdrol vertolkt, verscheen als derde deel Hunter
6567 Hawk en de vliegende smokkelaars. Niet
zonder sensatie is dit spannende verhaal,
waarin de meesterspeurder Hunter Hawk
met zijn neef het mysterie van de opiumsmokkel, waar tegenover Scotland
Yard zelfs machteloos staat, weet te ontsluieren. De griezelige en adembenemende avonturen •volgen elkaar op; iedereen
treedt op met ware doodsverachting;
een mensenleven schijnt niet bijzonder
belangrijk. De auteurs •beschikken over
een enorme fantasie; jongens zullen het
boek verslinden. Ontspanning kortom,
die slechts door sensatie wordt verkregen
en daarom met mondjesmaat moet worden toegediend. (f 1,75; geb. f 2,75).
6568 Démasqué met Big Boy Bas is de titel
van het vijfde deel van de „Mark Vendelier-serie". In de USA heet inspecteur
Bas Jellinga nu Big Boy Bas en onder
die naam ontmaskert hij een bende geld62

vervalsers die internationale relaties
heeft. Het boek wemelt van dramatische
vondsten; het meest effectief is wel Bas'
optreden als duivel tijdens een carneval
te New Orleans, in een café waar de
bende het hoofdkwartier blijkt te hebben. Vertellen kan Mark Vendelier zeker, maar met taal en stijl leeft hij op
minder goede voet. Het tamelijk veelvuldige Engels en het Nederlands beinvloeden elkaar op ongunstige wijze.
Ook mst de waarschijnlijkheid neemt
het boek het niet al te nauw, maar dat
is nu eenmaal mos in dit genre. Is het
boek te ruw? Och nee, integendeel: de
hardhandige methoden van de gangsters
vinden een goed tegenwicht in de humane bestrijdingswijze van de FBI. Er
wordt flink op, los getimmerd, maar dat
hoort zo: tenslotte is dit ontsnappingsliteratuur. Een jongen leeft er zijn agressiviteit mee uit, zonder te denken aan
navolging. Voor een aanbeveling bestaat
geen reden. De positieve elementen worden deels te niet gedaan door de tekorten in taal en stijl. (Ook nog bijv.: al
te ingewikkelde trucs en idem analyse
van krachttoeren.) (geb. f 3,75).
Van Chr. A. Meijer verscheen in de
„Raket-reeks" De kop in de wind. De 6569
schatrijke 18-jarige baron Felix Paul
Claaue van Catenfoort is hard op weg
een nutteloze slappeling te worden. Net
op tijd leert hij inzien dat hij zichzelf
zal moeten aanpakken. Hij ontvlucht zijn
tirannieke oom en gaat werken voor de
kost. Een vriend helpt hem en alles
schijnt ondanks heel wat hindernissen te
lukken totdat een opsporingsverzoek hem
moeilijkheden bezorgt. Hoe hij hier onderuit komt, zal in een volgend boek
worden verteld. Een verhaal op het
„rijk-en-geen-geld"-thema, dat aardig gevonden is en zelfs een positieve tendens
heeft. De uitwerking is echter onlogisch
en onpedagogisch. Bijna stuk voor stuk
zijn de figuren karikaturen en hun handelen is navenant. Dit is ook de reden
dat de beschrijving van Felix' zoeken
naar het geloof irreëel aandoet. Het boek
bevat een aantal grappige en soms ook
wel spannende momenten, maar heeft

Kernpockets
Kerngezonde boeken
voor de jeugd
41 titels verschenen
Deze serie biedt een grote verscheidenheid
aan titels voor jongens en meisjes van
8-16 jaar. Boeken over
Kunst en Kennis, Avontuur en Ontdekking, en
Beroemde Verhalen zijn in de reeks opgenomen.
Alle delen zijn geïllustreerd.
In elk deel bevindt zich een bon voor deelname
aan de opstel- en tekenwedstrijd, waarin iedere
drie maanden 3 hoofdprijzen en 25 troostprijzen
uitgereikt worden.

Pr:r per deel

f 1.50

H. TEN BRINK'S UITGEVERS MIJ N.V. AMSTERDAM/MEPPEL
VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

(Adv.)
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verder niet veel allure. Niet aanbevolen.
(geb. f 3,95).
An Rutgers van der Loeff-Basenau
6570 heeft met Gideons reizen hoog gegrepen.
Leven en levensdecor uit negen, veelal
onderontwikkelde landen worden, mèt
het idee van universele verbroedering en
van filantropie, verweven op een wereldreis. Gideon, de zoon van een treklustig
kunstschilder, rijpt daarbij tot een psycholoog-filantroop in de dop en zijn vader komt tot rust, via een falende liefdesdroom. Al deze elementen zjjn knap
bijeengepuzzeld, maar de compositie
heeft er duidelijk onder geleden en van
enige spanning is slechts incidenteel sprake. Wel zal het boek liefhebbers van
reisverhalen weten te boeien, mits dezen
ook interesse weten op te brengen voor
de breed uitgewerkte, nogal oppervlakkige psychologie. De schrijfster snijdt
enorme problemen aan, waarvoor zij niet
tracht een eenzijdige oplossing te geven,
maar waar zij de directe en persoonlijke
hulp van Gideon tegenover stelt. Enkele
goede karaktertekeningen, o.a. van Gideon en zijn vader, maken dat men het
boek niet licht vergeet. Het is zeer menselijk, maar dat alleen de sociale en
daarmee samenhangende geestelijke nood
ter sprake komt, terwijl de morele nood
wel gesignaleerd, maar als niet zo belangrijk beschouwd wordt, achten wij
een gemis. Met het vage gepraat over
„levensvragen" is eigenlijk niemand gediend. Jenny Dalenoord heeft deze kostbare uitgave verlucht met rake, prachtig
gekleurde tekeningen, waarvan er echter
geen enkele betrekking heeft op de intrige. Om zijn strekking en de gesignaleerde tekortkomingen, kan het boek het
best dienst doen als gespreksstof.
(tot 5 dec. geb. f 12,90; •daarna f 14,90).
Hella Jansonius kan vertellen in eenvoudig, beschaafd Nederlands. Originaliteit
6571 echter valt in Ruut in de branding ver
te zoeken. De h.b.s., herrietjes met een
leraar, fuifjes en vriendinnen-conversaties vullen het leventje van Ruut, die bij
een aardige oom en tante in huis is,
omdat vader en moeder in Zuid-Amerika
wonen. Ze vertegenwoordigt met haar
64

16 jaar het uitgestorven type van de
wildebras, die niet van jongens, make-up
en mooie kleren moet hebben en liever
niet volwassen wil worden. Als de werkzame, serieuze Jan, wiens loopbaan zich
reeds begint af te tekenen, in haar leven
komt, wordt dat allemaal anders. Onpedagogisch is de vermelding dat oom
en tante 's avonds uitgaan om de opgroeiende jeugd bij een knalfuif „het
rijk alleen" te laten. Leesbaar.
(f 2,90; geb. f 3,90).
Op onderhoudende wijze vertelt Josy
Brunner over de Zwitserse doktersdochter Regula, enig meisje tussen vier pla- 6572
gende broers. In haar groei naar de volwassenheid is zij zeer ontvankelijk voor
goede en mooie dingen. Vaak wint zij de
strijd tegen oppervlakkigheid en de weg
van de minste weerstand. In haar dagboek Amico legt zij al haar meisjesdromen, verwachtingen en moeilijkheden
neer, zonder zichzelf en haar fouten te
sparen. Als zij met een paar meisjes en
een lerares een voettocht gaat maken,
vindt zij geleidelijk haar weg en komt
zij innerlijk tot rust. Ze besluit haar
vakantie te onderbreken en in een vaderloos gezin, waar het zesde kindje op
komst is, te gaan helpen. Dit boek, waarin we een aardig beeld krijgen van de
situatie en de opleiding op een Zwitserse
middelbare school, is een tegenwicht tegen de vele leeghoofdige meisjesverhalen.
(geb. f 3,50).
Mieke helpt een handje in nummer 24 6573
van de „Mei-Pockets", geschreven door
Liesbeth Lems. Mieke en Carla zijn twee
vriendinnen. Mieke houdt van Carla's
broer en Carla wordt verliefd op de zoon
van haar baas, die echter slechts met
haar speelt. Het is door toedoen van
Mieke dat Carla uiteindelijk het geloof
in zichzelf weer terug krijgt. Mooi getekend is de liefde van Paul voor de
eenvoudige Mieke, die zó van de lagere
school haar moeder, die haar zevende
kindje verwacht, zo prachtig helpt. Even
verstoort een nichtje de vrede door op
te merken dat Mieke nooit genoeg kan
zijn voor een m.t.s.-ser. Maar dan komt
zo goed uit dat geluk niet afhankelijk is

Een groots opgezet nieuw boek van An Rutgers van der Loeff-Basenau

GIDEONS REIZEN
spelend in KASJMIR — JAPAN —
KOREA — AUSTRALIË — GRIEKENLAND — HET NIJLDAL — DE
SAHARA — MEXICO — DE V.S.
JENNY DALENOORD verzorgde op
prachtige wijze de illustraties.
Van de totale omvang (344 blz.)
werden 55 pagina's gebruikt voor
tekeningen, de meeste in kleuren.

Wie van ons verlangt niet verre reizen te
maken, mensen en dingen te zien die
heel anders zijn dan hier thuis? Dit reizen en trekken zit ook in het bloed van
Gideon en zijn vader, de rusteloos zwervende Engelse schilder.
Omdat Gideon en zijn vader in zovele
landen reizen en leven, met hun ogen
en oren wijd open, en een intense belangstelling hebben voor alles, raken ze
gemakkelijk in avontuurlijke omstandigheden.

Daarbij

kunnen

ze

nooit

koel

blijven toezien. Aan het einde van het
bek heeft men het gevoel vele vrienden
rijker te zijn.
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van diploma's. Op kerstdag, als de
nieuwe baby gedoopt wordt, komt alles
weer in orde. Het zal opgroeiende meisjes goed doen eens te lezen wat de
godsdienst in een protestants gezin betekent. Op summiere wijze wordt verder
verteld over de geboorte en alles wat met
dit gebeuren samenhangt. Een goed geschreven boekje, dat we graag aarsbevelen. (f 1,25).
6574 Hou moed, Anja! is de bemoedigende
titel van een jongemeisjesverhaal van
Elisabeth Stelli. Omdat opa bang is dat
zijn ouderloze kleindochter bij tante en
hem te weinig met jonge mensen in
contact komt, stuurt hij haar, tot haar
groot verdriet, een jaar naar een oom
en tante met drie kinderen. Na een tijdje
voelt Anja zich daar echt thuis, totdat
haar jaloerse nicht Carolien een verhaal
van Anja wegpakt en dit onder pseudoniem publiceert. Dit leidt tot allerlei
onaangenaamheden, en Anja vlucht terug naar opa. Het bedrog van Carolien
wordt ontdekt en Anja wordt in ere
hersteld. Tante Klaas, ooms zuster en
schilderes, wordt ziek, en Anja biedt aan
haar te verplegen, wat wederzijds zo
goed bevalt, dat het meisje haar jaar bij
tante Klaas mag afmaken. Het eerste
gedeelte, van deze geschiedenis, dat zich
afspeelt in een intiem, leuk dorpje, is
gezellig en leuk geschreven, maar naar
het einde toe zwakt het verhaal steeds
meer af. Bovendien: waarom mag Anja
wel bij de eenzame tante Klaas blijven?
Matig. (f 2;90; geb. f 3;90).
Wanneer Gerry na haar eindexamen
gymnasium in Utrecht voor apotheker
gaat studeren en daar samen met haar
vriendin op kamers woont, gaat er voor
haar een geheel nieuwe wereld open. Ze
gaat hier geheel in op, doch snel en
onverwacht komt er een einde aan haar
toekomstdromen als hun gezin door een
auto-ongeluk zwaar wordt getroffen. Als
zij de gevolgen daarvan in volle ontvang
6575 beseft heeft, staan er Twee wegen voor
Gerry open. Ze komt voor een moeilijke
keuze te staan, maar zij is zich bewust
van haar taak en gaat zich nu geheel
wijden aan haar vader en broers. Ge66

lukkig zal een vriend haar bij haar nieuwe
taak steunen. Esther Hagers geeft

boeiend en ontroerend gestalte aan de
innerlijke strijd van Gerry. Een goed
meisjesboek, in katholieke geest geschreven. (geb. f 3,75).

Voor de rijpere jeugd van vijftien, zestien jaar af
A. R. van de Walle geeft blijk de
jongeren goed te. kennen in zijn serie
conferenties over het geloof, de wet, de
deugd, liefde en sexualiteit, en de Kerk.
Uitgaande van menselijke waarden, toont
hij in God, die mijn jeugd verblijdt aan, 6576
dat deze hun volheid vinden als ze 'bezield worden door de christelijke liefde.

Het boek vormt qua stijl en inhoud een
prachtig harmonisch geheel. Het spreekt
de jongeren aan vanuit hun eigen wereld. (f 4,25; 55 fr.).
Voor de meisjes onder de teenagers is
de rest van deze kroniek gereserveerd.
In enigszins registrerende stijl geeft Jens
Hagerup een beeld van het leven van
6577 Juvi, een meisje uit Lapland. Juvi blijft
alleen achter als haar vader onverdiend
in de gevangenis komt en haar moeder
en broertje bij een overstroming omkomen. Op haar rust nu de taak de
rendierkudde in stand te houden en uit
te breiden. Haar bestaan is hard, ze
leeft moederziel alleen in een hut, trekt
er op uit met de kudde, en moet onbeschermd tegen wolven vechten. Ze voelt
zich sterk aangetrokken tot Arna Vaida,
een Lap die student is geworden om later voor de rechten van zijn onderdrukt
volk op te komen. Na een lange strijd

en door toedoen van Juvi geeft Arna
zijn studie op om met Juvi het groeiend
bedrijf te leiden en weer tot het eenvoudige leven van de Lappen terug te
keren. Dit boek heeft zeker zijn verdiensten. De mooie en heldere beschrijvingen
van de natuur en het barre klimaat, de
uiteenzettingen van de gebruiken en gewoonten van de zwervende Lappen ge-

ven een idee van het moeilijke leven van
de mensen in het hoge noorden. Enig
onderscheidingsvermogen is wel gewenst
bij de in onze ogen soms vreemde situaties waarin de alleenwonende Juvi soms
6578

komt te verkeren. (f 2,90; geb. f 3,90).
Een voorbeeld van vlotte oppervlakkigheid is Ik wacht op je, Tobey! van

Rosamond du Jardin. Het hele verhaal
hangt aan elkaar van afspraakjes, uitgaan, partijtjes, bioscoopjes. De enige
zorgen van de beschreven Amerikaanse
teenagers zijn blijkbaar: genoeg geld te
verdienen om al deze heerlijkheden mogelijk te maken, en een geschikte partner
aan de haak te slaan en te houden. Dit
derde deel van de „Tobey Heydonserie" komt, evenals zijn voorgangers
trouwens, niet boven het peil van het
goedkope weekblad-verhaaltje uit. Om
de vervlakkende invloed die er van dit

soort boeken uitgaat, kunnen wij ze
slechts toelaatbaar noemen.
(f 3,65; geb. f 4,90).
In het nieuwste Curly-boek, door M.
van Duijsen Stomps, zet Curly haar verhaal-in-dagboekvorm voort. Haar Amerikaanse verloofde Steve is tijdelijk terug
naar de V.S., maar drie trouwpartijen
van zusjes en broer bieden afleiding genoeg. Bovendien komt Curly er door een
nieuwe kennis toe bijdragen te leveren
voor de televisie. Wanneer er een t.v.-

show dreigt te mislukken door het uitvallen van een actrice, valt Curly met
veel succes in. Curly redt de show is een 6579
opgewekt boek, in het bekende teenagersslang, dat ondanks de luchthartige
toon de moeilijkheden toch niet schuwt.
Het is verschenen in de ( (Sneeuwbalserie". (geb. ,ƒ 2,50).

Een pak van m'n hart is de titel van 6580
nummer 30 uit de „Kluitman-Jeugdserie", geschreven door Cok Grashoff. In
het gezin Van Bennekom leven behalve
de enige zoon Ralph ook twee Friese
dokterskinderen en Henny, een meisje,
dat in Indonesië haar ouders en haar
enige broer heeft verloren. Deze broer,
Peter, blijkt echter nog in leven te zijn
en ook hij wordt in het gezin opgenomen. Na de eerste vreugde over de hereniging ontstaat er een beklemming,

omdat het niet gemakkelijk is met Peter
om te gaan. De 118-jarige draagt een
geheim met zich mee en ofschoon allen
trachten hem te helpen, komt hij er pas
na lang aarzelen toe zijn geweten te ontlasten. Dan kan het nieuwe en blijde
leven beginnen, en als eerste symptoom
daarvan verloven Henny en Ralph zich

(17, 18 jaar, 4e h.b.s.!). Een meisjesroman in h.b.s.-sfeer, die een paar goede
trekjes vertoont, maar als geheel toch
niet levensecht is. Integendeel: de papa
en mama van het gezin zijn bijna tot
karikaturen gemaakt, z6 volmaakt zijn
ze! Er is een positieve strekking van
goed-willen-zijn-voor-elkaar op zuiver
natuurlijke basis; het boekje is a-religieus terwijl er toch wel een paar le-

vensvragen op de proppen komen. De
omgang tussen jongens en meisjes is nog67

al vrij en dit wordt met een vanzelfsprekendheid geschetst die wel wat critisch inzicht vraagt. Kan er mee door.
(ƒ 1,50).
6581 In Jon tussen sneeuw en zon, verschenen
als 26e „Mei-Pocket", vertelt A. Duyser
de verdere belevenissen van Jon Joekema, nu als kinderverzorgster in Zwitserland. Het valt Jon, die altijd gewend
was op haar wenken bediend te worden,
niet mee nu een ondergeschikte plaats
in te moeten nemen. Alhoewel ze in het
begin veel moeilijkheden ondervindt en
vooral haar verloofde Dolf mist, weet ze
zich er goed doorheen te slaan en Dolf
trouw te blijven. Een boek voor meisjes
van 15 jaar en ouder. Sfeer en strekking
zijn goed. De positief-christelijke levenshouding van de schrijfster komt vooral
in de vele ernstige gesprekken sterk naar
voren. (ƒ 1,25).
6582 In Ver van het veilig nest vertelt Mien
van 't Sant verder over de vier vriendinnen, bekend uit „Eindspurt" en „Ontmoeting in Tirol". Ze heeft er nog de
lotgevallen van een vijfde meisje aan
toegevoegd. Dit meisje is getroffen door
kinderverlamming, en moet zich nu via
vele ups en downs weer aan het normale
leven aanpassen. Ook de anderen hebben
weer hun eigen moeilijkheden in liefde,
toekomstbeslissingen en huiselijke zorgen.
Zij steunen elkaar en voor elk van hen
brengt het leven tenslotte iets goeds.
Door de vele hoofdpersonen en andere
figuren, waarbij het licht nu weer op
die, dan weer op die valt, is het boek te
overladen en daardoor bijna verwarrend.
De schrijfster heeft de probleempjes en
problemen wel serieus willen behandelen, maar het boek komt ook qua stijl,
toch niet boven de middelmaat uit. Er
is geen echte karaktertekening. De hartelijke sfeer en de christelijke ondergrond maken het boek desondanks toch
wel lezenswaard. (f 3,65; geb. f 4,90).
6583 De Finstering-traditie wil dat in ieder
geslacht van deze familie tenminste één
grote toneelspeler voorkomt. Dit is Gloria, enige dochter van een beroemde
acteur en actrice en laatste telg uit het
geslacht, al van jongsaf af aan voorge68

houden, vandaar haar inwendig verzet en
haar koelheid tegenover al wat met het
toneel samenhangt. De gezinsverhoudingen zijn overigens ideaal en uit liefde
voor haar ouders gaat Gloria dan toch
naar de toneelschool, en — tegen de
verwachting in — blijkt ze het talent
van haar ouders geërfd te hebben. Na
haar debuut weigert ze echter nog verder op te treden. Haar liefde voor de
regisseur en toneelschrijver Taco, die de
nodige verwikkelingen heeft gekend,
voert haar tenslotte toch weer terug
naar de „Finstering-traditie". Dit prettig
geschreven meisjesboek van Leni Saris
wijkt in zijn opzet niet af van het gewone schema. De wereld van het toneel,
die overigens slechts zeer summier wordt
beschreven, geeft er het aantrekkelijke
tintje aan. Geschikt.
(f 3,65; geb. je 4,90).
Voor de „Ster-reeks" schreef Jeanette 6584
Schoolland: De lente komt. Dit boek kan
men beschouwen als een op zichzelf
staand vervolg op „Een jaar gaat gauw
voorbij". We kunnen meeleven met
Miep en Fokje, twee jonge onderwijzeressen. Leuke en ernstige gebeurtenissen
krijgen hun deel in dit verhaal: de
schoolervaringen, de uitjes, maar ook
de verliefdheid van Miep op een ongelovige jongeman, waarvan zij inziet dat
hij haar nooit gelukkig zal kunnen maken. De protestantse levensbeschouwing
geeft hier en daar een ernstige noot aan
het boek, waardoor het uitsteekt boven
het vaak zo oppervlakkige peil van veel
meisjesromans. Niet direct een hoogvlieger, maar wèl geschikte lectuur.
(geb. f 4,90).
Genoeglijke ontspanning biedt E. M.
Zwart-Van den Bergh met Elke wolk 6585
heeft een zilveren randje. Marjolein is
getrouwd met Rob, en met hun twee
kleintjes wonen ze in een knus houten
huisje, de „Nutshell". De wolkjes aan
Marjoleins horizon zijn haar jaloezie
voor de knappe secretaresse van Rob en
de gezondheid van haar man, die veel
te hard werkt. Wanneer de dokter een
buitenlandse reis adviseert, trekken ze
met z'n tweetjes met hun auto naar de

Italiaanse Riviera en in deze stralende
wereld drijven alle donkere wolken af.
In tegenstelling tot de enigszins dramatische titel, en dat terwijl Marjo's leven
eigenlijk een en al zon is, en de dito
kleptekst, een gezellige vlotte roman,
geschreven in de ik-vorm.
(f 3,65; geb. f 4,90).

POPULAIRWETENSCHAPPELIJKE
LECTUUR VOOR DE JEUGD
Voor de jeugd van elf jaar af

ERMAN t• NANA

~g.«

Je bent sterker
dan je denkt

6586

„Van windkracht tot atoomenergie" is
de ondertitel van de 27e „Kern-Pocket
voor de jeugd", die als hoofdtitel meekreeg: Je bent sterker dan je denkt. Dit
is een boekje zoals alleen de Amerikanen
het kunnen maken, simpel, direct tot de
jeugd gericht en toch niet kinderachtig.
Uitgaande van de zonne-energie wordt
eerst uitgelegd hoe de wind ontstaat, op
welke wijze bet water in de rivieren
steeds wordt aangevuld, hoe de mensen

wind- en waterkracht gebruiken, stoomkracht, motoren, straalmotoren en raketten. Enkele aanwijzingen voor het
bouwen van modellen, waarmee proeven
genomen kunnen worden en 128 zeer
duidelijke tekeningen verhelderen de
tekst. Dit boekje van Herman en Nina
Schneider is een aanwinst voor weetgierige jongens en meisjes. (f 1,50). •
Zelf doen, zelf maken is de inspirerende 6587
titel van een boek met suggesties voor
de meest uiteenlopende soorten van handenarbeid. De onderwerpen variëren van
tekenen tot het maken van maskers, van
mozaïek- tot appliquéwerk, van boetseren
tot het bouwen van een simpel radiootje.
Met duidelijke afbeeldingen worden de
diverse gereedschappen voor de verschillende technieken aangegeven. De taal is
volkomen op de jeugd gericht; eventuele
moeilijke woorden worden na het gebruik nog even nader verklaard. Een
animerend en uitstekend bruikbaar boek
voor de jeugd van tien jaar af.
(geb. f 4,50).
Een uitstekend knutselboek, waarin op
eenvoudige wijze handenarbeid en knutselen samengaan, is het uit 2 delen bestaande Kijken en maken, samengesteld
door M. C. Bli3te-Obbes. Er worden goede, mooie en ook inderdaad bruikbare
artikelen gemaakt. Vooral aan clubs dringend aanbevolen. Een greep uit de inhoud: deel 1: poppen en dieren, speel- 6588
goed en sieraden van materiaal uit de
natuur, weven zonder getouw, de feesten
van het jaar; deel 2: stofversiering, pa- 6589
pier en karton, sieraden en versierselen,
vlechten en binden. (p. dl. geb. f 13,50).

Voor groteren van veertien
jaar af
Van allerlei eerbiedwaardige trucjes
wordt in het Goochelboek van Ilse Keiler
en Martin Michalski het geheim uit de
doeken gedaan. Scheikundige, dure en
vermegevaarlijke materialen worden
den. Soms zijn de vooronderstellingen
wat naïef: „we solderen... we nemen
pekel..." of ze vereisen meer handigheid
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dan een jongen van tien, waarvoor deze
deze 29e „Kern-Pocket voor de jeugd"
bedoeld heet, kan opbrengen. Ook is een
enkele maal de formulering van •de
handleiding onduidelijk, hetgeen gedeeltelijk voor rekening van de vertaalster
komt. 14- á 15-jarigen kunnen overigens
deze trucs na lang oefenen wel goed naar
voren brengen en ook volwassenen kunnen met succes en plezier dit boekje gebruiken. (f 1,50).
Een welkome 6e druk verscheen van de
bekende uitgave van A. Kosch en Drs.
6591 J. R. Muller: Wat vind ik daar? Dit is
een prachtig determineerboekje, waarin
men alles vindt omtrent de naam, de
kleuren, hoed en steel, alsmede de vindplaatsen en andere bijzonderheden over
de paddestoelen. Gekleurde afbeeldingen
helpen ook bij de herkenning. Op dezelfde wijze wordt gewerkt voor bessen
en kruiden. Voor jonge mensen een onmisbaar boekje bij hun speurtochten.
(geb. ƒ 3,50).
„Wonderen van de natuur" is de serienaam van een reeks fotoboekjes, die elk
een bepaald facet van het leven in de
6592 natuur belichten. De knoppen gaan open,
door J.-M. Guilcher, brengt ons, in reeksen prachtige foto's, als een film, de
levensgang van enkele bekende boomsoorten. Voor 'het illustratiemateriaal
niets •dan lof. De tekst is beknopt, maar
duidelijk en zeer eenvoudig gehouden.
6593 In Hoe de vogels geboren worden behandelen E. Basiger en J.-M. Guilcher,
wederom om aan de 'hand van een serie
voortreffelijke foto's, op eenvoudige wijze
de embryonele ontwikkeling van het
kippen-ei en de opgroei van jonge vogels. Niet alleen voor vogelliefhebbers en
-kwekers, maar ook voor opvoeding en
onderwijs (landbouwonderwijs!) een zeer
nuttig werkje.
6594 Van bloem tot zaad is de titel van het
derde deeltje. Hierin wordt door J.-M.
Guilcher de ontwikkeling van diverse
typen vruchten uiteengezet. Dit gebeurt
niet op dorre wijze, maar door werkelijk
magnifieke foto's, die eigenlijk voor zichzelf spreken. We zien als het ware voor
onze ogen een kers groeien. De tekst is
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summier, maar goed. Van harte aanbevolen, zowel aan degenen, die zich voor
het leven van de planten interesseren,
als voor foto-enthousiasten.
J.-P. van den Eeckhoudt tenslotte nam
het vierde deeltje voor zijn rekening: Van
rups tot vlinder. Het hele wordingsproces
van de vlinder zien wij hier uitgebeeld
in prachtig precisie-werk. Korte, duidelijke tekst zorgt, waar nodig, voor uitleg
van de foto's en wijst op niet te verwaarlozen details. (p. dl. geb. f 4,90).
De algemene eigenschappen en leefwijzen van de hogere dierenwereld en de
dieren welke speciaal in Nederland
voorkomen, vindt men beschreven in de
Dieren-encyclopedie voor iedereen, samengesteld door Dr. J. C. van der Steen.
Volgen enkele zeer mooie foto's, waaronder in kleurendruk. Het laatste gedeelte draagt een encyclopedisch karakter. Speciaal voor jeugdige dierenvrienden aanbevolen. (geb. f8,90).
Voor alle natuur-historisch geïnteresseerden onder de jongeren is Speurtochten
in de microwereld, een deel uit de serie
„Onze Horizon", een aantrekkelijk en
waardevol boek. In eerste instantie wordt
de microscoop besproken en het maken
van preparaten. Wanneer men vervolgens
de cellen, als de bouwstenen van het leven, heeft leren kennen, maakt men kennis met wat er zo al leeft in een druppel
water. Ook de andere onderzoekingen
leggen ongekende werelden open, onder
andere omtrent het leven van bacteriën
en insecten. Dit wetenschappelijk verantwoorde boek van E. Gevers, biedt, in een
heldere stijl, kostbare tips bij het experimenteren. Overvloedige tekeningen en
enkele mooie microfoto's dienen als illustratie. Aanbevolen. (geb. f 3,75).
In de serie „Onze Horizon" kwam ook
een boek uit over De macht van de petroleum. Over dit onderwerp een wetenschappelijk verantwoord en toch vlot
leesbaar boek schrijven is — vooral bij
de meer chemische details — een hele
opgave. Het is geen avonturenverhaal
geworden, maar toch wel een met enthousiasme geschreven boek, waar jongens, die bij hun studie met dit onder-
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DOOR DE WIJDE WERELD
deel I, II en III
„Een zeer verzorgd uitgegeven jaarboek voor de moderne jeugd', dat onder
redactie staat van

RIK DIERCKX
Techniek, wetenschap, vreemde landen en dierenleven zijn de onderwerpen
die het meest voorkomen. De wijze van behandeling spreekt de lees- en weetgierigheid van de jeugdige lezer direct aan. Voor de studerende jeugd is het
boek tevens een geschikt hulpmiddel om sommige studievakken meer kleur
te geven."
(I.D.I.L.)
„Het is een kloek boekwerk, op zwaar papier, met voortreffelijke tekeningen
en mooie foto's. Een kostbaar bezit!"
(Bredase Courant)
„Dit is een heerlijk boek voor de jeugd. En als ze de 70 gepasseerd zijn, dan
is het nog boeiend!"
(Arnhemse Courant)
„Dit is een boek om te onthouden voor Sinterklaas!"
41,
•
ID
•
$

(N.C.R.V.)

groot formaat (271 x 22 cm)
160 pagina's per deel
elk boek meer dan 300 prachtige foto's
meer dan 50 tekeningen per deel
gebonden in geplastificeerde band

5,90

DOOR DE WIJDE NATUUR
Dit boek brengt een schat van wetenswaardigheden over de wonderen der
natuur en zal door jong en oud met grote belangstelling worden gelezen.

geb. 5 6,90

UITG. MIJ. N.V. STANDAARD-BOEKHANDEL AMSTERDAM
(Adv.)
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werp te maken krijgen, zeer veel aan
zullen hebben. Foto's en tekeningen dragen ruim bij tot beter begrip. Ook de

inhoud uit, Elizabeth Yates om te beginnen, vertelt over De jonge reizigers
in de Verenigde Staten van Amerika,

politieke achtergronden en handelsspeculaties, en andere raakvlakken worden
door J. van den Branden en Dr. L. van

die vanuit Engeland enige weken het
land doorkruisen en met onbevangen
blik alles bekijken, waarderen en vrien-

Leemput op bevattelijke wijze uitgelegd.
(geb. f 3,75).
Rose Wyler en Gerald Ames zijn de
auteurs van Het gouden reuzeboek van
de astronomie. In een waarlijk verant-

den weten te maken. Misschien staan er
wel wat al te veel gegevens in de tekst
vermeld, maar de geïnteresseerde lezer

woord en door John Polgreen zeer aantrekkelijk geïllustreerd werk, wordt de
jeugd hier in het boeiende rijk van zon,
planeten en sterren binnengeleid. De
bondige tekst wordt van bladzij tot bladzij toegelicht door mooi gekleurde en

duidelijke afbeeldingen. Eerst wordt bekeken wat zich in de atmosfeer en rondom de aarde afspeelt. Daarna gaan we
met de aarde op reis om de zon, maken
kennis met de overige planeten, met ko-

meten en meteoren, en vinden tenslotte
de weg naar andere zonnen en sterren.
Een korte bespreking van de sterrenbeelden wordt gevolgd door een blik op de
eindeloze verten in het heelal. Het boek
wordt besloten met enkele opmerkingen
over ruimtevaart van heden en toekomst.
Op enkele onjuistheden na over kracht,
zwaartekracht en massa, onder andere in

verband met onze lucht en de tocht van
de aarde om de zon, kunnen we hier
spreken van een zeer goede inleiding tot
de wonderen van het heelal.
(geb. f 14,90).
Wernher von Braun en Willy Ley geven
in nummer 506 van de „Prisma-Boeken"
6600 hun visie op De verovering van het wereldruim. In een prettige en vlotte stijl
maken we kennis met de breedopgezette
plannen van de bekende raketdeskundige
Von Braun voor de toekomst der ruimtevaart. Het is een populair boek, dat

buitengewoon goed verantwoord is opgezet. Vele foto's en tekeningen verduidelijken het geheel. (f 1,25).
Zeer attractief is de nieuwe serie met
reiservaringen van en voor jonge mensen, getiteld „De jonge reizigers". Een
duidelijke kaart, goede foto's, een register en een wat mager verhaal maken de
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zal, geholpen door het verhaal, alles zeker kunnen verwerken, en het register
maakt het later terug zoeken wel zeer
makkelijk. Alleen misten wij het een en
ander over het godsdienstig leven. Al
lezende krijgt men wel eens de indruk

dat het leven, spijts alle vormen van cultuurbeoefening, vrij materialistisch verloopt.
Geoffrey Trease laat ons meeleven met
De jonge reizigers in Griekenland. Twee
jonge mensen maken, in gezelschap van
hun ouders, een reis door Griekenland,
speciaal het Griekenland uit de klassieke

6602

oudheid. Er gaat een wereld voor hen
open bij het zien van de vele oude schatten. Het boek is een aaneenschakeling
van tochtjes naar bekende plaatsen, en
andere belevenissen. De pittige „volwassen", maar toch aansprekende stijl, de
vele foto's en het landkaartje maken het
boek tot een bezit voor vele geïnteresseerde teenagers. Het boek veronderstelt

hier en daar wel enige kennis van de
Griekse heldensagen; daarom zullen vooral gymnasiasten er plezier van beleven.
Geoffrey Trease maakt ons ook deelgenoot van wat De jonge reizigers in India
en Pakistan beleven. De vader van twee

jongelui krijgt de opdracht een jeugdfilm te maken over India en Pakistan.
Zoon en dochter gaan mee op oriëntatiereis om te zien wat speciaal de jeugd
in die verre streken boeien zal. Via dit
stramien zijn talrijke wetenswaardigheden over land, volk, godsdienst, econo-

mie, kunst, folklore enz. aaneengeregen.
Opvallend is het respect voor de eigen
waarden in de cultuur van deze volkeren
en voor de grote resultaten van het verspreiden der westerse cultuur en van de
missionering. Wright W. Miller maakt

het eerste kwartet vol met zijn verhaal
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6604 over De jonge reizigers in Rusland. Een
tweeling, broer en zus, brengt de zomer
en een gedeelte van de koude winter
door in Rusland. Samen met een oom
leren zij iets begrijpen van het Russische
leven in de stad en op het platteland.
Ofschoon de auteur toegeeft dat het tegenwoordig onmogelijk is om zo'n lange
tijd in Rusland door te brengen, zonder
reden, schildert hij de situatie, zoals het
zóu kunnen. Het religieuze wordt wat
summier behandeld ten opzichte van b.v.
technische gegevens. Al met al een waardevolle uitgave die veel misverstanden
kan wegnemen. Al is Rusland zelf een
land van uiterste tegenstellingen, zwartwit denken over dat land is lang niet altijd mogelijk en juist.
(p. dl. geb. f 4,90).

KINDERBOEK-CONGRES
TE LUXEMBURG
In Luxemburg is het zesde internationale congres Boek en Jeugd gehouden, aldus het Nieuwsblad voor de Boekhandel.
Hier werd de Hans Christian Andersenprijs door de groothertogelijke minister
van onderwijs en culturele zaken, Emile
Schaus, uitgereikt aan Erich Kkstner,
die deze prijs, zoals wij reeds eerder in
het Nieuwsblad bericht hebben, kreeg
voor zijn gehele oeuvre, maar vooral voor zijn autobiografie Als ich ein
kleiner Junge war.
Tegelijk met Kástner kregen vijftien
schrijvers en schrijfsters van kinderboeken
een erediploma, dat hun uitgevers het
recht verleent, voorin het boek de toevoeging „bekroond met de Hans Christian Andersenprijs" te plaatsen. Onder
de bekroonden bevond zich de Nederlandse schrijfster Miep Diekmann, wier
op Curaçao spelend jongensboek Padu is
gek werd onderscheiden. Annie M. G.
Schmidt kreeg een eervolle vermelding
voor haar Wiplala, dat in ons land in
1958 de kinderboekenprijs verwierf. Nadat hij de prijs — een gouden medaille
— in ontvangst had genomen, wees
Kástner er in zijn dankwoord op dat het

De boeiende geschiedenis van het
verzet:
Anne de Vries:

Reis door de nacht
Vier delen in één
band
f 8,90
Omvang 608 blz.
Ruim geïllustreerd.
In losse delen
f 2,25 per stuk.
Geen waardevoller boek denkbaar !
Anne de Vries:

PANOKKO
Drie boeiende, ruim
geïllustreerde Indianenverhalen in één
band.
Een spannend boek!
Een turf! Geb. f 5,90
Geef jongens van 12 jaar en ouder
een stoer en spannend boek uit de
ATO-Reeks. Ieder deel is ráák !
Geb. f 3,90 per deel.
Klaas van der Geest:
Blokpost 16, 2e dr.;
Expeditie 0-75, 2e
dr.; Tussen 70 en
80° Zuid; Brand in
boortoren 2; De ondergang van de PeDE 011DEliditC
nrex IV; SP. 2 meldt
VAN Di PEXEI lT
zich; Tanker Arcturus; Sabotage op Old Mike; De
zoutmijnen van de Bal-Harith; Operatie Agadir.
Verkrijgbaar in de boekhandel

G. F. CALLENBACH N.V.
NIJKERK
(Adv.)
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schrijven van kinderboeken specifieke
moeilijkheden en verantwoordelijkheden
in zich droeg; hijzelf was er door een
toevallige hint van zijn uitgever toe gekomen.
Het congres had tientallen schrijvers,
uitgevers, onderwijsmensen en bibliothecarissen naar Luxemburg getrokken.
Men zag er Amerikanen, Israëliërs en Japanners. Het leggen van de persoonlijke
contacten was ook hier een belangrijke
factor, maar verder waren er voordrachten en werd er breedvoerig gediscussieerd onder leiding van de grondlegster
van deze internationale kinderboekenorganisatie, mevrouw Jella Lepman.

,Mogen wij u voorstellen:
ASTRID LINDGREN
Ditmaal hebben wij in deze rubriek een
buitenlandse gast. De bekende Zweedse
schrijfster Astrid Lindgren was namelijk zo vriendelijk schriftelijk een aantal
vragen te beantwoorden, waarvan we de
antwoorden gaarne aan onze lezers voorleggen.
Ik werd geboren als boerendochter, nummer twee van totaal vier kinderen, op
een oude pastorie (domineeswoning) genaamd ns, vlak bij het kleine stadje
Vimmerby in de provincie Smkland.
Mijn vader was geen dominee, maar
boer en hij pachtte de domineeswoning
precies zoals zijn vader had gedaan vóór
hem en zijn zoon zou doen na hem. De
pastorie lag tussen haakjes al sinds 1411
in ns. Het oude, roodgeschilderde huis,
waarin ik opgroeide, dateerde uit de 17e
eeuw, hoewel het in de loop der eeuwen
natuurlijk een paar maal was opgeknapt.
Het was voor kinderen een heerlijk huis
om in te spelen, heel ns was een paradijs en ik had er werkelijk een gelukkige jeugd. Ik ging op school in de nabijgelegen stad, een typisch klein provinciestadje, dat een paar maal voorkomt
in mijn boeken. Op school kreeg ik altijd te horen, dat ik zeker schrijfster zou
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worden als ik groot was, en dat joeg me
zo de schrik op het lijf, dat ik besloot
nooit van mijn leven ook maar één boek
te schrijven. Ik slaagde erin deze belofte jarenlang te houden. Ik trok naar
Stockholm, werd secretaresse, trouwde
en kreeg twee kinderen. Nog steeds had
ik geen boek geschreven. Maar toen mijn
dochtertje zeven jaar was, werd ze ziek
en moest maandenlang op bed blijven
liggen. En iedere avond bedelde ze me
om een verhaaltje. „Maar wat voor verhaaltje?", vroeg ik. „Over Pippi Langkous", zei ze. Een volkomen gefantaseerde naam, die ze precies op dat ogenblik
had bedacht. En ik begon te vertellen
over een vreemd klein meisje, op wie
die naam van toepassing kon zijn. Een
paar jaar later, op een avond met pasgevallen sneeuw en gladde straten, verstuikte ik mijn voet. Ik moest een week
lang in bed blijven, en om de tijd te
verdrijven begon ik Pippi's avonturen
op te schrijven in stenografie. Toen mijn
dochtertje tien jaar werd, kreeg ze het
verhaal als verjaardagscadeau. Zonder
er verder bij na te denken zond ik kort
daarna het manuscript naar een uitgever. Waarschijnlijk schrok hij ervan,
want een paar weken later kreeg ik het
weer netjes terug. Terwijl ik nog op zijn
antwoord wachtte, schreef ik een nieuw
boek, deze keer een meisjesboek, dat ik
naar een andere uitgever stuurde, die
een prijsvraag had uitgeschreven. Ik
kreeg er de tweede prijs voor. Het jaar
daarop schreef dezelfde uitgever weer
een nieuwe prijsvraag uit, nu voor kinderboeken. Ik stuurde hem het manuscript van Pippi Langkous en kreeg er
de eerste prijs voor. Sindsdien is alles
in razende vaart gegaan. Pippi werd een
bestseller en werd al spoedig vertaald
in andere talen. In Nederland verschenen: Pippi Langkous; Pippi Langkous
gaat aan boord; Pippi Langkous in Taka Tuka-land; Erik en Karlsson van het
dak; Kati in Amerika; de „Bolderburentrilogie": Wij uit Bolderburen; Meer
over Bolderburen; Voor het laatst: Bolderburen; Mio mijn Mio; Rasmus en
de landloper en Rasmus en de degen-

slikker. En toen ik eenmaal de smaak te
pakken had gekregen, kon ik niet meer
met schrijven ophouden, het was heerlijk. Tot nu toe heb ik wel meer dan
twintig boeken geschreven. Er is werk
van mij vertaald in 22 talen, natuurlijk
niet al mijn boeken in al deze 22 talen,
maar in elk geval ben ik in 22 talen te
lezen.
U wilt weten wat ik zelf mijn beste boek
vind? Voor de schrijver zelf is dat moeilijk te beoordelen, maar persoonlijk
houd ik nog het meest van de drie boeken over de kinderen van Bolderburen.
Deze zijn ook vertaald in het Nederlands
Ik streef ernaar om verschillende soorten boeken te schrijven, of beter gezegd,

ik houd ervan om verschillende soorten
boeken te schrijven, soms vrolijke en (indien mogelijk) „gekke" boeken, zoals
Pippi Langkous en Karlsson van het dak,
soms ernstige sprookjes, soms korte realistische kinderbeschrijvingen, soms prentenboeken.
Wat mijn mening is over de plaats van
het jeugdboek op de boekenmarkt? Zonder kinder- en jeugdboeken zouden er
geen leeshongerige en leeskundige volwassenen kunnen bestaan, een boekenlezer wordt geschapen in de kinderkamer,
en er is nog steeds niets, geen film, geen
tv., niets dat het boek kan vervangen
als werktuig voor het stimuleren en ontwikkelen van de kinderfantasie.
Van de Nederlandse jeugdschrijvers ken
ik er enige, voor wie ik de grootste bewondering heb, An Rutgers van der
Loeff-Basenau, Annie M. G. Schmidt en
zeker niet op de laatste plaats de in Nederland geboren, tegenwoordig in Amerika gevestigde Meindert DeJong, die
volgens mij een paar bijzonder mooie
kinderboeken heeft geschreven. Deze drie
zijn vertegenwoordigd op de Zweedse
boekenmarkt.
Ik ben werkzaam als kinderboek-redactrice bij Rabén & Sj6grens Bokf6rlag,
schrijf mijn eigen boeken tijdens de ochtenduren en wijd me 's middags aan
mijn werk op de uitgeverij. Beide soorten werk vind ik buitengewoon interessant en verrijkend.
Tot zover Astrid Lindgren, die naar wij
hopen ook op de Nederlandse boekenmarkt een ruime plaats zal blijven inneR.

DE PRIJS VOOR HET KINDERBOEK 1959
Bij gelegenheid van de opening van de zesde Nederlandse Kinderboekenweek op
vrijdagavond 2r8 oktober 1960 te 's-Gravenhage heeft de Directeur-Generaal voor de
Volksontwikkeling bij het Ministerie van 0. K. & W., mr. H. J. Schblvinck, de prijs
voor het Kinderboek 1959 uitgereikt aan mevrouw C. E. Pothast-Giroberg voor haar
boek Corso het ezeltje. Met deze prijs, ter beschikking gesteld door de Commissie
voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek, wordt tevens het gehele
oeuvre van deze begaafde schrijfster geëerd.
Het bekroonde boek vindt men besproken in jaargang XI, onder nummer 5911,
terwijl men in het jan.-febr.-nummer van jaargang IX een interview kan aantreffen,
dat wij destijds met deze auteur mochten hebben.
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GESCHENKBOEKEN
Hans Baumann:

geb. f 4.90 elk

Zwaluwmeisje (vanaf 8 jaar)
De verstoorde krokodil (vanaf 9 jaar)
Twee bijzonder artistiek in 5 kleuren verluchte leesboeken uit de reeks „Kinderen van overal", die
spelen in Italië, waai zoveel alleraardigste vogeltjes
worden gevangen, en in Egypte, waar nog de kostbaarste kunstschatten onder het woestijnzand zitten.

R.

Fl. Atwater:

geb. f 3.90

Mijnheer Popper en zijn pinguins
(Vanaf 9 jaar). De vrolijke avonturen van een familie waar echte pinguins bij in de ijskast wonen. Ook
heerlijk om in het gezin voor te lezen!

Hans Baumann:

geb. f 4.90

De grotten van de grote jagers
(Vanaf 13 jaar). Hoe vier jongens in 1940 een voorhistorische grot ontdekten en wat zij daar zagen over
het leven van de Ijstijd-mensen.

Verkrijgbaar bij de boekhandel

NEDERLAND'S BOEKHUIS N.V., TILBURG
(Adv.)

DE JEUGD VAN HEDEN
Wij moeten vertrouwen hebben in de
jeugd en ons dat vertrouwen nooit laten
ontnemen. Een groot deel der verantwoordelijkheid voor de opvattingen, houding, fouten en misstappen der hedendaagse jeugd ligt niet bij de jeugd zelf,
maar bij de tijdsomstandigheden, bij de
houding van de oudere generatie tegenover de jonge mensen. Wij kunnen bovendien wijzen op positieve gevaren, die
de jeugd bedreigen:
De neutralisering van het leven in onze
tijd; men mag neutraal niet verwisselen
met tolerant, neutraal betekent b.v. dat
men helemaal niet meer van God, van
de Kerk, van Christendom 'hoort, dat
men in een sfeer van geestelijke onverschilligheid leeft.
Slechts traditionele Katholiciteit. Velen,
die in een geheel katholieke omgeving
zijn opgegroeid, verliezen alle houvast,
zodra zij een poosje in de diaspora leven.
Een materialistische geesteshouding. Men
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plaatst de materiële belangen boven de
geestelijke. Een van de middelen, om
deze instelling te bestrijden, is de opvoeding tot eenvoud, tot het met weinig
tevreden zijn.
Invloed van de grote massa. Het is vooral voor jonge mensen zeer moeilijk zich
aan de beïnvloeding door de massa te
onttrekken.* Wij moeten de jeugd daarom zelfstandigheid in denken en kritische
zin bijbrengen. (Kleding en feesten; uitgaan; beroepskeuze.)
Er moeten meer verstandige en ontwikkelde vrouwen gekozen worden in comité's voor filmkeuring, * boekbeoordeling e.d. Wij moeten strijden tegen
smakeloze en onbehoorlijke reklame, tegen weekbladen en andere publicaties,
die goede smaak en goede zeden beledigen, maar tevens goede films steunen,
* goede jeugdlektuur propageren enz.
DR BORSINGER
in Kerkelijke Kalender
voor Nederland 1960.
* Cursivering van ons -

Redactie.
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DEBO HAGE
is het pseudoniem van H. G. de Bont.
Als jeugdvriend en paedagoog weet hij de juiste snaar te treffen. Zijn boeken

WILD WEEKEND en
DE GESCHONDEN GRAFTEMPEL
steken dan ook ver boven het gemiddelde uit.
Bandontwerpen en illustraties door Rein van Looy. Per deel
ca. 180 bladz. prijs f 3,75.
WILD WEEKEND is het stoere verhaal van zeeverkenners, die
onder het wakend oog van de politie, een in de oorlog gezonken
scheepje lichten. Het spel van verkennen wordt spannende werkelijkheid.
Wie het wint: de verkenners. Maar voor het
zover is, wordt het een heel wild weekend, dat begrijp je
Utrechts Nieuwsblad
DE GESCHONDEN GRAFTEMPEL: Dikkie en Henk maken
een fietstocht naar Zuid Frankrijk. In Marseille hebben ze een
werkzaam aandeel bij de opsporing van opiumsmokkelaars. Dit
spannend gegeven is slechts de omlijsting van het boeiende verhaal van Inspecteur van Politie, Caron, die een verborgen schat
in India zal ophalen, de schat vindt en toch niet meebrengt.
De helden van beide (boeken) zijn dezelfde jongens, ze halen ware krachttoeren uit
De Gelderlander.
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Een keurselectie jeugdboeken
Een schat van lectuur in

OKKI en TAPTOE

Katholieke jeugdtijdschriften voor 6-15 jaar
Vraagt inlichtingen en catalogus bij de boekhandel en bij

N . V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD / HAARLEM
(Adv.)
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TROUBADOURREEKS

ZILVERVISSEN

Spannende avonturenboeken voor jongens en meisjes van 10-16 jaar.

Rijk en kleurig geïllustreerde boeken
voor de leeftijd van 6-10 jaar.

Jan Monter en de Asteroïde en het vervolg daarop

Dicht bij het kribbetje, zes kerstvertellingen van Lea Smulders, met luisterrijke illustraties van J. & S. Boland, verschijnt nu in tweede druk, terwijl in een
volkomen gelijke uitvoering, eveneens
subliem geïllustreerd door J. & S. Boland,
daarnaast verschijnt:
Het gebeurde in een stal door Geneviève
Agel. Deze bundel kerstvertellingen werd
in het Nederlands bewerkt door Harriet
Laurey, die het vorig jaar de prijs van
het beste Nederlandse kinderboek heeft
verworven.
De kleine Torero en de grote stier door
Karel Jaeger (de auteur van Het bandietje), is een bijzonder leuk verhaal dat
fraai bewerkt werd door de bekende
dichter Albe en is geïllustreerd met gekleurde tekeningen van Cam.
Vlug, het wilde paard door Piet Mortelman, een aantrekkelijk vertelsel over de
belevenissen van een paard, zal mede
door de veelkleurige tekeningen van
Cécile Vété een opmerkelijke plaats in
de dierenverhalen voor kinderen gaan
innemen.

Jan Monter en de Jupiterianen door
Piet Mortelman.
Een gewone jongen beleeft 'adembenemende avonturen in een tocht door de
ruimte, doch slaagt er in toch een gewone jongen te blijven. Het tweede boek
is een vervolg op het eerste (er komen
er nog meer!), doch beide kunnen afzonderlijk gelezen worden.
De vuurdoop van Mike Munco door Nic
van de Burgt is een buitengewoon boeiend verhaal over een jonge man in het
fantastische land van de toekomst,
Robotica.
De zusjes Tsjoe Ki-Lang door Maria
de Crisenoy verhaalt in een spannende
romanvorm van het woelige leven van
jonge mensen in Rood China. De Nederlandse bewerking is van Barbara A.
Boosman.

TROUBADOURREEKS

ZILVERVISSEN

elk deel in een kleurig geplasticeerde
band, 14,5 x 22, 128 blz.

elk deel in 'n kleurig geplasticeerde band,
geïllustreerd in kleuren, 15 x 19, 26 blz.

f 3.50

3.75
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DESCLEE DE BROUWER - BREDA
(Adv.)
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VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor beginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
Vla = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw. (18 à 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes. t = In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje
= Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes D° = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leeftijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen haakjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (Vla) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (VIa).
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Voor de kleinsten tot acht jaar
Na in een vorig boek verteld te hebben
hoe de kleine mol een broekje met zakken wist te bemachtigen, laat Eduard
6t05 Petiska nu horen Hoe de mol aan een
auto kwam. De mol komt boven de grond
in een grote stad vol wolkenkrabbers. Hij
vindt de auto's die hij ziet rijden, prachtig en probeert er onmiddellijk zelf een
in elkaar te zetten, maar dit lukt hem
niet. In een garage wordt echter een
kapot speelgoedautootje voor hem in orde gemaakt, en hiermee rijdt de mol
opgetogen naar huis. De grappige, kleurige prenten van Zdenek Miler zullen
veel kleuters boeien, vooral jongetjes,
omdat er zoveel „technische" dingetjes
(sleutels, moeren, wielen etc.) op te zien
zijn. Jammer dat de tekst zo zakelijk en
ongeïnspireerd, en soms zelfs wat verwarrend is. Maar als kijkboek is het
zeer geschikt. (geb. f 3,90).
Twee forse dierenfotoboeken voor kleuters en ook wat oudere kinderen, vindt
6606 men in Miejo zoekt een vriendje, door
6607 Lotte Elsnerová en Bij Foxie op de boerderijij, door Sláva Stochl. De Nederlandse bewerking was in handen van
Clare Lennart. In het eerste boek wordt
verteld van een poesje dat rond de boerderij en in het bos een vriendje zoekt

oz;› Wi=eelk

cwij,...at„

om mee te spelen. Eerst lijkt het niet te
lukken, maar tenslotte vindt ze een speelkameraad in de grote waakhond. Er zijn
vele kostelijke foto's — van Václav
Dril. Slechts een enkele zal voor de
allerkleinsten uitleg behoeven — bijv.
de prachtige foto van de spin op blz. 37.
Een klein gedrukte tekst volgt de foto's
op de voet. Deze tekst moet voor de
meeste kinderen voorgelezen worden. De
verteltrant had iets levendiger gekund,
maar is toch heel aanvaardbaar.
In het tweede boek vertelt het hondje
Foxie zijn belevenissen met de dieren op
en om de boerderij. Een gezellige, ongekunstelde tekst bindt de serie goed
getroffen foto's van de auteur zelf tot
één geheel. Alleen komt op blz. 79 het
beschreven poesje niet overeen met het
afgebeelde. Een geslaagde uitgave, die
zich het best leent tot voorlezen. Voor
beginnende lezertjes is de compres gedrukte tekst beslist te moeilijk.
(p. dl. geb. f 4,90).
De serie „Skandinavisch Goud" doet zijn
naam eer aan met Matthias en het eek- 6608
hoorntje, door Hans Peterson. Het is
het verhaal van een klein Zweeds jongetje uit een groot flatgebouw zonder
één enkel kind, dat in een vriendelijke
loopjongen een grote broer vindt en in
83

diens eekhoorntje een speelkameraad. In
de beschrijving van de alledaagse belevenisjes toont de schrijver een zeer
groot begrip en liefde voor kinderen en
laat hij zien dat zij vriendjes en liefde
nodig hebben. Met de vertederende illustraties van Ilon Wikland een juweel
van een boek, dat ook voor voorlezen
zeer geschikt is. Van harte aanbevolen.
(ƒ 2,—; geb. f 2,95).
6609 Al even charmant is het vervolg, Matthias, Martin en Mari. De loopjongen

MATTHIAS, MA
EN MARL
111

Martin springt nog steeds voor de wat
bange Matthias in de bres en neemt hem
in bescherming. In een spannende, avontuurlijke tocht door de nacht redden zij
samen het oude paard Mari van een
zieke kameraad door het een geschikte
stal te bezorgen. Deze dappere daad
wordt op school bekend en nu krijgt
Matthias heel veel vriendjes. Een zeer
goed geschreven kinderverhaal, dat geheel
doordesemd is van een echte kinderlijke
sfeer. Kinderverdriet en kindervreugde
worden heel sober beschreven. Hèt thema is vooral: liefde voor dieren en verlangen naar leeftijdgenootjes.
(ƒ 2,—; geb. f 2,95).
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Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
Dora van der Meiden-Coolsma heeft
Zeven verhalen uit de zak van Sinter- 6610
klaas opgediept, vooral voor kinderen die
er maar half en half meer in geloven.
Het ongeloof wordt hier enerzijds bestreden, door verklarende verhalen aangaande de oorsprong van bijv. „namaakSinterklazen". Anderzijds wordt het agnosticisme gestijfd door plezierige ironietjes die echter de meeste kinderen
zullen ontgaan, tenzij er wordt voorgelezen met de nodige knipoogjes. Een
enkele vader of moeder zal wel bezwaar
hebben tegen de wijze waarop er in het
laatste verhaal met oppassend gedrag
wordt gespot. Dit soort spotternij is in
feite al oud, minstens zo oud als Hildebrand. Op al te jonge kinderen kan het
echter averechts werken. Was het voorts
nodig te beweren dat dieren-plagen veel
erger is dan belletje-trekken, of zelfs dan
meisjes-plagen? Het boekje is met verve
geschreven en met een taalgevoel dat
menig romanschrijver mag benijden. Dit
25e deel uit „Van Gorcum's Verhalenbundels" is echt iets voor ouders die
graag zelf meegenieten van het voorlezen
aan hun kroost. (geb. f 2,75).
De „Lassie-reeks" door Henri Arnoldus
geschreven naar de bekende filmserie
voor de Vlaamse t.v., wordt voortgezet
met de nummers 7 tot en met 13. De
uitvoering is bekend: boeken van groot
formaat, met op de omslag een mooie
kleurenfoto, een beknopte vlotte tekst
en matige tekeningen. Eigenlijk teren
deze uitgaven ietwat goedkoop op de
goodwill die de pientere collie Lassie
langs andere wegen verkregen heeft.
Maar de kinderen, speciaal zij, die anders niet zo gemakkelijk aan lezen toe
komen, zullen het wel leuk vinden hun
favoriet telkens weer in een nieuw avontuur aan te treffen. De betreffende titels
luiden als volgt: Lassie op speurtocht, 6611
Lassie wordt ontvoerd, Lassie redt tlm
tramps, Lassie is verdwaald, De trouwe 6617

Kinderboeken voor Dierenvrienden
Clare Lennart Bij Foxie op de boerderij . . . . .
Clara Lennart Miejo zoekt een vriendje . . . . .
Liesbeth Dieleman De avonturen van Bertus de beer .
Bertus de beer in sneeuwland . . .
Hubertine Heijermans Bartholomeus en zijn dierenvrienden
E. Tylinek en Dr. 0. Stepanek Dierenpark .
Blijdorpgeluiden
James Oliver Curwood Kazan de wolfshond
Thor de beer
Jack London Terry de circushond . .
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NIJGH Si VAN DITMAR - 's-GRAVENRAGE
(Adv.)
Lassie komt te hulp in de watersnood, Tekeningen zouden echter naar onze
De trouwe Lassie en het geheim van de mening suggestiever geweest zijn.
(f 1,60; geb. f 2,75).
oude farm en De trouwe Lassie op avonAls de moeder van Claartje en Pim per
tuur met Jeff en Porky.
(p. dl. geb. f 2,50; 38 fr.). abuis een paar sokken uit een warenhuis
6618 Fulomba, de negerjongen, brengt met meeneemt en last krijgt met de politie,
raad van een christen en door eigen list denken de kinderen dat moeder naar de
de duistere handelingen van de medicijn- gevangenis gebracht wordt. In hun verman aan het licht. De heidenen staan beelding zien zij zichzelf al in een weesonder de invloed van de medicijnman huis (vader is namelijk op reis), en ze
met zijn gemene practijken; op de chris- besluiten van Schiedam naar oma in
tenen daarentegen heeft hij geen invloed. Den Helder te gaan. Ze maken Een 6619
Dit boek van p. Emmanuel van Gassel, wonderlijke zwerftocht, fietsend, per
O.C.S.O. is goed leesbaar, maar heeft auto en trein, kilometers lopend, onder
toch ook wel enkele gebreken. De schrij- andere langs het strand en slapend op
ver weet erg veel van het Kongolese vreemde plaatsen. Ze kopen nog een
land en volk en wil die wetenschap in hond, die hun erg trouw blijft. En na
het boek spuien. Het gebeurt wel op een al deze wederwaardigheden komen ze
eenvoudige manier, maar doordat de werkelijk bij oma aan. Intussen blijken
hoofdstukken zo gevuld zijn met volken- de ouders via radio en pers al nasporinkundige bijzonderheden, gaat wel veel gen naar de kinderen te hebben gedaan.
van de compositie van het verhaal ver- Een vlot en spannend geschreven kinderloren. De stijl kon hier en daar ook wel boek van Richard Parker. Soms is het
wat frisser zijn. Het boek is geillustreerd wat stijf van taal. De twee kinderen bemet foto's die de indruk moeten wek- leven heel wat onderweg, en het lijkt
ken dat het verhaal echt gebeurd is. niet eens zo onwaarschijnlijk. Gezellige
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6620

6621

6622

6623

ontspanning, deze 33e „Kern-Pocket voor
de jeugd". (f 1,50).
In de „Brommy en Tommy"-serie kwamen de deeltjes 4 en 5 uit. De schatgravers uit het eerste boekje zijn de
beertjes Brommy en Tommy, die voor
hun vader, de veldwachter, een schat
vinden. Ze raken opgesloten en blijken
later in een kluis van een bank te zitten. Daar worden ze door het bekende
inbrekers-duo, de katers Jan Rap en
zijn maat, uitgehaald. Deze laatsten maken zich ook meester van de dubbeldaks
tent van de twee beertjes, maar met een
plaagcampagne brengen Brommy en
Tommy de boze Kampeerders in angst.
Zij heroveren hun tent en het boevenpaar keert mismoedig terug naar de cel,
tot grote vreugde van vader veldwachter. Vrij plezierige strips, fris van tekst
en illustraties, met aardige koldervondsten. Pedagogisch is er slechts één bezwaar: de humor (soms) en de woordkeus (vaak) gaan de jongste lezers boven hun petje. Men zou het hun moeten
voorlezen; grotere kinderen die de tekst
zelf aankunnen, zullen misschien de presentatie wat kinderachtig vinden. Overigens kan iedereen er zich mee vermaken.
(p. dl. f 0,75).
Kwikje uit de Kwikstaartlaan is de
hoofdpersoon in een boek van Freddy
Hagers, verschenen in de „Zonnebloemserie". Jacquelientje oftewel Kwikje is
een nogal heet gebakerd meisje, dat
meestal „doet" voor ze nagedacht heeft.
Gelukkig is ze eerlijk en sportief. Ze organiseert een bremfeest, als ze een brief
uit Frankrijk heeft gekregen, waarin een
dergelijk feest wordt beschreven. Het
wordt een groot succes. Er is ook nog
een badminton-wedstrijd met kleine ruzietjes en dergelijke. Maar eind goed al
goed. Een aardig geschreven boek, met
een oppervlakkige inhoud; als ontspanning „ertussendoor" echter heel geschikt.
(f 2,—; geb. f 2,90).
Van Finse oorsprong is de bijdrage die
Aili Konttinen met Blijf toch bij ons,
Ingertje! levert aan de serie „Skandinavisch Goud". Na de oorlog gaat de
kleine Ingertje terug naar Finland. Ze
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is namelijk in de oorlog in Zweden terecht gekomen bij een rijk, kinderloos
echtpaar. Ze kreeg daar alles wat haar
hartje begeerde, en het leven in Finland
is dan ook wel erg moeilijk voor het
meisje, dat nu op een zeer eenvoudig
boerderijtje woont. Maar na enige tijd
begint ze zich steeds meer aan te passen,
alhoewel het verlangen naar „mama" in
Zweden blijft. Maar als de ouders besluiten haar weer naar Zweden te sturen
en „mama" haar komt halen, wil ze
toch het liefst in Finland blijven bij
haar eigen ouders, broers en zusjes. Het
boek werd in Duitsland bekroond, doch
komt naar onze mening toch niet boven
de middelmaat uit. Het is hier en daar
te veel vanuit de volwassen wereld geschreven. Ingertje is ongeveer zes jaar,
de lezertjes negen jaar en ouder. Het
zal voor hen dus minder aantrekkelijk
zijn. Overigens heel aardig, al is de verteltrant matig. Leuke illustraties van
Fidel Nebehosteny. (f 2,—; geb. f 2,95).

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
Carel Beke is de auteur van de „Ridder
Roland-serie". Ridder Roland de Klau- 6624
waart schaart zich, tegen de zin van zijn
vader, aan de zijde van de onderdrukte
Vlaamse burgers in hun strijd tegen de
Franse edelen. Hij vergaart roem in de
Gulden Sporen-slag, maar wekt haat op
van een Franse ridder, aan wie hij genade schenkt. Een speels element in dit
„historisch" verhaal vormt de schildknaap van Ridder Roland, de weesjongen Joachem, die in alle onnozelheid
grappige en soms ook wijze dingen zegt.
Het boek schetst de ruwheid van de
strijd vrij realistisch, maar schenkt tevens grote aandacht aan deugden als
moed, rechtvaardigheid en barmhartigheid.
Het tweede deel verhaalt van De wraak 6625
van Ridder Roland op de Franse roofridder, die de familieschatten gestolen
heeft. Dank zij zijn dappere schildknaap
Joachem slaagt hij er in de roofridder

gevangen te nemen en de schat terug te
vinden, op één kostbaar stuk na. Dit
opent meteen de weg op een voortzetting van de serie. Spannende ridderverhalen, die er wel in zullen gaan.
(p. dl. geb. f 3,90).
Carel Beke is het ook die de filmserie
„Sea Hunt" bewerkte op dezelfde wijze
als dit onder andere gebeurde bij de
avonturen van Lassie, de zwarte hengst
Fury en de Texas Rangers. De held in
„Sea Hunt" of „Zeejacht" is Mike Nelson, de beste duiker ter wereld! In deel
6626 1 gaat hij Op jacht naar Spaanse schatten, die hij na spannende avonturen
onder en boven water, weet te bergen.
6627 Deel 2 laat ons De heldendaad van
Danny Davis zien, die tot tweemaal toe
Mikes leven redt tijdens een expeditie
in de Amazone. Hij bewijst daarmee zijn
vader dat ook een „boekenwurm" pit
heeft. Het zijn vlot geschreven verhalen,
kort en zonder complicaties, met enkele
onwaarschijnlijkheden. Meer dan een
uurtje spanning neemt men er niet van
mee. De illustraties die afwisselend in
bruin en groen zijn uitgevoerd, zijn vrij
grof en stijf, maar wel suggestief.
(p. dl. geb. f 3,50; 38 fr.).
In nummer 111 van de „Prisma-Junio6628 res" komt Rex in actie. Rex, leerling 2e
klas gymnasium, krijgt op zijn kop voor
een slecht opstel. Hij besluit zich te revancheren door de belevenissen van zijn
klas te gaan neerschrijven, en dat relaas
vormt dan dit boek van Anthony
Buckeridge. Er gebeurt van alles in dit
journaal en het wordt op grappige, laconieke wijze verteld: de jacht op een
horloge-dief, de toneelvoorstelling, de
avonturen met een aapje, enz. Het is wel
eens wat onwaarschijnlijk, maar jongens
boven de tien jaar zullen er zich toch
stellig kostelijk mee amuseren, vooral
ook door Rex' gezonde zelfspot. (f 1,25).
Dolf Himmel is de auteur van de 31e
„Kern-Pocket voor de jeugd". De twee
dertienjarige vrienden Rik en Pieter doen
niets liever dan zeeschepen bezichtigen.
Als ze graag televisie zouden kopen
voor Riks vader, die ziek is, lijkt hun
de beste manier om geld te verdienen

Als verstekelingen naar New York te 6629
gaan en daar een verslag over te schrijven. Ze weten aan boord van een schip
te komen, maar in plaats van zich te
verstoppen, doen ze gewoon aan alles
mee om alle schijn van hun verstekeling-zijn te vermijden. Bij aankomst te
New York worden ze echter ontdekt.
Daar ze geen papieren hebben, mogen ze
niet aan wal en keren met dezelfde boot
naar hun ongeruste ouders terug. Het
leven als verstekeling zal de jonge lezer
wel aanspreken, maar de belevenissen
van het tweetal zijn toch wel erg onwaarschijnlijk. Hoe is het mogelijk dat
de twee jongens, die bij elk evenement
aan boord haantje de voorste zijn en
zelfs bevriend worden met de kapitein;
die in een onbezette hut slapen en bij
een vreemde dame aan tafel zitten, niet
als blinde passagiers ontmaskerd worden? De jongens weten bovendien nog
heel slim een dief te betrappen, een
echte clichémisdadiger met een zwarte
baard. Al zien de jongens uiteindelijk
wel in dat ze niet goed gehandeld hebben, vooral omdat ze er hun ouders verdriet mee gedaan hebben, toch had de
schrijver ook wel uit mogen laten komen,
dat verstekeling-zijn bovendien a-sociaal
is. Een bruikbaar maar niet aan te bevelen boek. (f 1,50).
De vossen van Ilja-Reh is de titel van 6630
een dierenverhaal van C. I. Panen, spe-

RECTIFICATIES
advertenties nov.-nr.
PETER JASPERS:
„Annemarieke" deel 1 en II
Annemarieke, Marjolein, Martie en René op
de lagere en middelbare school, boeiende
jeugdboeken, bewerkt naar de bekende hoorspelen. Foto-omslagen.

per deel geb. f 4,90
Het aantal bladzijden van de serie „Zil
vervissen" (Desclée De Brouwer) be
draagt niet 26, maar 56 bladzijden per
deel.
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lend in een afgelegen, onbewoonde
streek bos en heide, waar wilde hond,
vos, boskat en ijsvogel hun verblijf houden. Twee jongens, bewoners van de
Ilja-hoeve, mogen met hun vader, die
het oppertoezicht over het bosgebied
heeft, mee op inspectie. Gedurende twee
weken ontdekken en observeren zij het
leven in de natuur. Een boeiend verhaal
met een goede strekking, geschreven in
katholieke geest. Om sommige realistische
passages, niet voor te jonge jongens.
(f 3,75; geb. f 4,95).
De natuur is ook
de achtergrond
6631 voor Grishka en
zijn beer, num34 van de „KernPockets voor de
jeugd". In het
meest afgelegen
deel van NoordSiberië wonen de
Toesjkenen. Deze
primitieve volkstam leeft van de
jacht en daarom
wordt die jacht
met een eigen ritueel omgeven.
Tegen dit ritueel
zou de vader van
de jonge jager
Grishka gezondigd hebben en
hij wordt, volkomen ten onrechte, door de tovenaar uit de stam verbannen. Op een
keer brengt Grishka van de jacht
een jonge, zwarte beer mee, die hij
opvoedt in vriendschap met de mensen.
Maar wanneer na een jaar van goede
verzorging door het dorp de enorm
gegroeide Djidi gedood zal worden,
vlucht Grishka met hem de taiga in en
wordt hij door de beren opgenomen. Zijn
vader brengt hem tenslotte naar de stam
terug. Hij wordt in ere hersteld, en
sindsdien bestaat er een verdrag tussen
de bewoners van de taiga en de zwarte
beren. Dit verhaal van René Guillot
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heeft een licht sprookjesachtige sfeer, die
sterk uitkomt in de beschrijving van
de verbondenheid van mens en dier. Een
goed en rustig verteld, eenvoudig verhaal; de compositie echter is hier en
daar zwak. (f 1,50).
In De zanger van het Zonnelied geeft 6632
M. Clarenbeek-Van Klaveren een levensverhaal van Franciscus van Assisi, zonder dat de schrijfster aanspraak maakt
op historische juistheid of volledigheid.
Het verhaal werd eenvoudig en boeiend
beschreven, maar de sfeer helt vooral
aan het einde,
iets te veel naar
het sentimentele,
waardoor de figuur van de Poverello toch te
week lijkt.Bovendien zal een kind
na lezing van dit
boek niet aan de
indruk ontkomen,
dat Franciscus'
houding tegenover zijn vader
niet zo sympathiek was. De
verhouding vader-zoon vinden
wij niet zo duidelijk. Ongetwijfeld echter zullen kinderen van
elf jaar af er veel
goeds uit kunnen putten. De
tekeningen van Elly van der Hoeven
passen in de sfeer van het verhaal.
(geb. f 4,25).
(Zie ook nr. 4425, Jean Dulieu: Francesco.)
Pamela Brown stelt in nummer 110 van
de „Prisma-Juniores" De televisie-twee- 6633
ling voor. Door een toeval wordt Melita
voor de televisie ontdekt. Ze doet het zo
goed als omroepster voor jeugduitzendingen, dat ze bij een toneelstuk mag
invallen en in een journaal meespelen.
Niemand merkt dat haar anders geaarde
tweelingzusje Marion voor haar inspringt

als ze ziek is. Na veel avonturen en verwikkelingen komt dan de ware toedracht
van de zaak aan het licht, maar alles
loopt goed af. Vlot, af en toe wat langdradig verhaal met veel wetenswaardigs
over televisie achter de schermen. De
meeste volwassenen worden erg karikaturaal getekend. Onprettig doet de slinkse wijze aan, waarop de meisjes de t.v.business voor hun tante bij wie ze in huis
zijn, verborgen trachten te houden. Niet
geweldig. (f 1,25).
6634 Kwikstaartje is Stien, een meisje uit een
zeer eenvoudig gezin. Na haar schooljaren komt ze als hulpje in een drogisterijtje. Wanneer de juffrouw dit winkeltje wegdoet, komt Stien als binnenmeisje in dienst bij een zeer welgestelde,
voorname, hartelijke familie. Ze ontplooit zich daar van een brutaaltje tot
een beschaafd meisje. In dit huis ontdekt de zoon, een kunstschilder, haar
tekentalenten en dat opent voor Stientje
een nieuwe toekomst: minder werken
en tekenlessen. In katholieke geest geschreven, enigszins sentimenteel verhaal.
De sfeer is die van ver voor de oorlog.
Meisjes, die van dit soort verhalen houden, zullen het wel graag lezen, maar
een fris meisjesboek is het niet. Het
werd door Josephine Lem eenvoudig en
vlot geschreven. Een verzorgde uitgave.
(f 3,50; geb. f 4,50).
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Nummer 32 van de „Kern-Pockets voor
de jeugd" bevat een prettig verhaal van
Paul-Jacques Bonzon. Na veel omzwervingen en wederwaardigheden vindt Pablo, de Spaanse straatjongen, de ouders
terug van zijn vriendinnetje Juanita,
Het waaierverkoopstertje van Sevilla, 6635
dat op vierjarige leeftijd gekidnapt werd.
Hierdoor krijgt hij ook zelf een thuis.
Het gegeven is zeker niet nieuw en het
probleem op zich wordt vrij simpel behandeld. Maar het verhaal is zo plezierig geschreven, het zonnige Spanje met
zijn typische bijzonderheden is zo aardig
getekend en ook de kinderen zijn zo
leuk getypeerd, dat het boek toch een
aanbeveling waard is. (f 1,50).
Met nummer 36 van de „Kern-Pockets
voor de jeugd" verplaatst Yette Jeandet
de lezers naar Savoye, waar grootvader
Chabert, leraar geschiedenis en archeoloog uit liefhebberij, in de vakanties met
zijn vier kleinzoons nasporingen doet om
de legendarische verzonken stad SaintAndré weer terug te voeren in de historie. Peter, de oudste, heeft het grootste
aandeel in het ontdekkingswerk, maar
hij heeft tevens persoonlijke moeilijkheden te overwinnen, als zijn grootvader
zich associeert met een vroegere schoolvriend uit Amerika, die hem materiële
hulp kan bieden bij de onderzoekingen.
Dit wordt nog erger als hij ervaart, dat
de kleindochter van mr. Charon in vele
opzichten zijn meerdere is. Het contact
tussen de beide families voert tenslotte
niet alleen tot het ontdekken van het
werkelijke bestaan van De verzonken 6636
stad, maar laat vier jaar later twee
happy endings zien: Peter met de kleindochter van mr. Charon, en Peters vader
met de moeder van het meisje! Een
romantisch, vrij onwaarschijnlijk aandoend verhaal, geschreven in een stijve
en deftige stijl. Afgezien van genoemde
bezwaren, wel geschikte lectuur.
(f 1,50 )•
Zo'n jongen uit de Jordaan, een café- 6637
houderszoontje van een jaar of twaalf,
komt in contact met het Leger des Heils.
Zo leert hij bidden tot de Here en
strijden tegen zijn „slechte" omgeving,
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waaronder zijn niet-gelovige vader, die
hem verwent. Op kerstavond is hij getuige van een ongelooflijke- krachttoer,
een wonder van Gods kracht, waardoor
een heilssoldaat aan een beer van een
vent de nederlaag bezorgt en daarmee de
jongen meekrijgt naar de jeugdclub van
het Leger. De spot tegen de heilssoldaat
wordt ervaren als opstand tegen God.
Alles speelt zich af in een troepje jongens, volkomen reëel. Daartegenover
steekt — helaas — ongunstig af de
ouderwetse, lyrische en dus irreëel, aandoende Legerretoriek, hoe eerlijk ze ook
gemeend is. Op de jonge katholieke lezers zal het effect maar al te gemakkelijk
averechts zijn; bovendien kan het natuurpessimisme hen in de war brengen.
Jammer, want de jongensavonturen —
het leeuwendeel — zijn door J. J. Frinsel fris en boeiend neergepend.
(geb. f 1,45).
6638 Drie avonturen beleeft De Rode Ridder
in de storm!: de kruisvaarders veroveren
Harenc op de Turken. De Rode Ridder
Johan brengt dan, ten bewijze van de
victorie, driehonderd zilveren helmen
naar Rabi Miha, hoofd van de Egyptenaren. Onderweg heen en terug komt hij
in perikelen, waaruit hij gered wordt
door zijn ongelooflijke cowboy-toeren of
door zijn kameraden. De kruistochten
vormen hier niet meer dan een excuus
voor enkele zeer edele cowboy-verhalen.
Er wordt zorgvuldig vermeden geschiedenis te schrijven. Tot hiertoe geen 'bezwaar, te meer niet daar Leopold Vermeiren spannend weet te vertellen. Daarbij bezigt hij echter een taal waarin het
krioelt van Vlaamse eigenaardigheden
niet alleen, maar ook van storende
archaïsmen, anglicismen, gallicismen en
velerlei andere ongerechtigheden. Deze
taalonmacht, gevoegd bij de psychologische onmacht, zou wel eens stijlbedervend kunnen werken en geeft in elk geval
geen enkele aanleiding dit 12e deel uit
de „Rode Ridder-reeks" aan te beVelen.
Heel jammer van de uitstekende bedoeling, maar er wordt hier veel en veel te
slordig gewerkt. (geb. f 4,90;65 fr.).
6639 De echte geschiedenisliefhebber kan te90

recht bij De ontdekkingsreizen van Henry
Hudson, door Nina Brown Baker. Dit
35e nummer uit de „Kern-Pockets voor
de jeugd" rekent af met een aantal legenden rond de figuur van Henry Hudson: de man die in opdracht van de
Heren Zeventien uitvoer om de noordwestelijke doorvaart te zoeken. Inplaats
daarvan exploreerde hij de Amerikaanse
oostkust en bereidde zo de Hollandse
kolonisering voor van de plaats waar nu
New York ligt. Hudson komt te voorschijn als een enigszins naïeve figuur,
die geen enkele andere belangstelling
hand dan te varen en een korte weg naar
China te ontdekken. De mensen waarmee hij voer, interesseerden hem nauwelijks. Dit was mede de oorzaak van
het muiten van de bemanning, die tenslotte zijn kapitein in de Hudson-baai
overboord zette. Dit is geen specifiek
jeugdboek. Het is een populair-wetenschappelijk reisverhaal, wat vlak geschreven, maar met goede historische gegevens. Voor jongelui vanaf 'n jaar of
dertien, die zich graag met ontdekkingsreizen en de geschiedenis van de zeevaart
bezig houden is het heel geschikt.
(f 1,50).
Tim Maran voegde aan de „Davy
Crockett-serie" het negende deel toe. De
woudlopers Davy en Georges hebben —
eerste helft 19e eeuw — in het Wilde
Westen een vracht bont buitgemaakt en
nu is het de moeilijkheid deze via de
door Indianen beheerste Ohio naar de
Mississippi te varen. Met de ongure Husky Finch, De Rivierduivel, komt het tot 6640
een weddenschap, wie met zijn boot het
eerst het doel zal bereiken. Ondanks de
valse streken van Husky wint de edele
Davy de spannende race. Een spannend
historisch gegeven in een middelmatige
uitwerking. (f 1,75; geb. f 2,75).
De bekende „Junior-Jongensboekenserie"
werd uitgebreid met de nummers 109 t/m
120, waarmee het tiende dozijn werd
volgemaakt. In nummer 109 wordt een
herdruk gebracht van Robert Leighton's
Kiddie. Kiddie is een halfindiaanse jon- 6641
gen, die noch zijn vader, noch zijn moeder heeft gekend. Vanaf zijn zestiende

jaar moet hij gevaarlijke verkennings- en
oorlogstochten ondernemen en is hij in
dienst van de „Pony Express", die berichten snel moet overbrengen. Een spannend wild-west-verhaal dat zonder bezwaar gelezen kan worden.
6642 In Het dal van de Dode Hand heeft
Will C. Burger een klein draakje gefokt,
waarin de gebroeders Meerwijk weer optreden: drie „jongelui", onder wie een
prof van de Leidse Universiteit! Ze maken een vakantietocht naar prehistorische
grotten in Zuid-Frankrijk, aanhoren een
lezing daarover en komen op het spoor
van een bende juwelendieven. Slechts
onder veel nodeloos geheimzinnig gedoe,
fluitende kogels, bloed en melodrama
kan de bende worden ingerekend. Onwaarschijnlijkheden en onmogelijkheden
legio, zowel in de intrige als op de achtergrond (grotzoekerstechniek). De interpunctie en de zinsbouw is beneden
kritiek. Tenslotte veroorzaakt de onbeholpen taal leemten en onjuistheden in
de vermelde wetenswaardigheden. Een
vergissing.
6643 Ook De verborgen stad van John Blaine
bevat enkele onlogische elementen. Een
expeditie van Amerikaanse uitvinders
gaat naar Tibet om radiocontact met het
moederland te krijgen via de maan. Een
avonturier, die in Tibet uranium ontdekte, probeert op alle mogelijke manieren de expeditie te doen mislukken,
doch vooral dank zij de twee jeugdige
deelnemers Rick en Scotty ontspringt de
groep telkens op het nippertje de dans.
Een boekje met weinig inhoud, doch ook
zonder bezwaren. Kan gelezen warden.
Het Nederlands is niet onberispelijk.
Philip Briggs zorgt voor science-fiction
6644 met De planeet der stilte. De oom van
van Rod Atkins is een vermaard interplanetair ontdekkingsreiziger. Hij heeft
een nieuwe eenpersoons ruimte-raket
vervaardigd en op een dag blijkt hij
daarmee spoorloos verdwenen te zijn.
Rod en zijn vriend krijgen zeketheid dat
oom Arnold in zijn eentje op expeditie
uit is naar de geheimzinnige planeet X
4. En als er dan vage berichten binnenkomen waaruit ze kunnen opmaken dat

oom werkelijk in gevaar is, gaan ze hem
in een tweede solo-raket achterna. De
tocht is lang en gevaarlijk. Eindelijk landen ze op Atillys, de Blauwe Planeet,
en wat ze hier meemaken, grenst aan het
wonderbaarlijke. Gelukkig weten ze hun
gevangen genomen oom te bevrijden en
mèt hem de terugreis naar de aarde
voorspoedig af te leggen. Een wel zeer
fantastisch toekomstverhaal; voor liefhebbers om van te smullen.
Met slaande trom is de titel van een 6645
Indianenboekje, geschreven door Geo E.
Rochester. Hoofdpersoon is de jonge
Sprig Kirton. Hij doet dienst als koerier, slaat zich op zijn paard door drommen Indianen heen, wordt gevangen genomen, beschouwd als deserteur, weet te
vluchten, kortom hij beleeft avonturen bij
de vleet. Alles loopt natuurlijk goed af.
Een leeg en overdreven Indianenverhaal,
dat als ontspanning nog wel dienst kan
doen, mits de jonge lezer zich niet tot
deze inhoudsloze niemendalletjes beperkt.
De verkennersgroep ,,De Tijgers", waarover Showell Styles al eerder een boek
schreef, krijgt een fantastische uitnodiging; de jongens mogen een tocht meemaken op een vrachtschip naar WestAfrika. Voor ze dat reisdoel echter bereiken, maakt onze Tijgerpatrouille op 6646
zee heel wat mee: muiterij van de
scheepsbemanning, duiken naar een schat
in een wrak op de rand van een koraalrif, gevechten onder water waarbij een
man het leven laat en de aanvaller door
een haai wordt gedood... sensatie genoeg, maar niet al te grof opgediend.
De teamgeest van de verkenners komt
zelfs uitstekend tot zijn recht in dit
boekje.
Captain F. A. M. Webster is de auteur
van De ivoren talisman. Een beroemd 6647
ontdekkingsreiziger verdwijnt in het
Afrikaanse oerwoud. Zijn zoon neemt
het besluit hem op te sporen. Maar hij
krijgt tijdens zijn speurtocht af te rekenen met verraderlijke blanken, monsterachtige dieren en achterdochtige pygmeeën. Tenslotte redt hij zijn vader van
de dood in een verborgen stad. De in
beknopte reportage-stijl beschreven avon91

turen zijn een wonderlijk mengsel van
zeer wetenswaardige zaken over OostAfrika en je reinste kolder: een onbevredigende combinatie. Ofwel de jeugdige lezer gelooft ook de kolder, ofwel hij
wantrouwt ook de ware elementen, maar
onderscheiden kan hij ze zeker nog niet.
En dit achten wij voor deze stof een
gemiste kans.
Kent tijdens de Napoleontische oorlogen
6648 is de achtergrond waartegen De Schaduw
zich afspeelt. De jonge Paul Vassar uit
Londen gaat op bezoek bij zijn tante in
het dorpje Tenderley. Onderweg wordt
de postkoets aangevallen door de struikrover Jerry Moonlight. De jongen vindt
hem erg sympathiek. Het dorp wordt
geterroriseerd door smokkelaars. Door
bemiddeling van Moonlight wordt de
nieuwsgierige Paul lid van de bende van
beruchte rumsmokkelaars, geleid door de
geslepen en geheimzinnige Schaduw. Onder hen maakt hij ruwe en wrede avonturen en moorden mee. Tezamen met
Jerry, die een kapitein van de geheime
politie blijkt te zijn (erg onwaarschijnlijk) komt Paul in contact met de Franse spionage en bezoekt hij zelfs Napoleon
in zijn veldleger. Tenslotte wordt de bende ontmaskerd, en de aanvoerders krijgen hun verdiende loon. Van de mannen achter de schermen plegen er twee
zelfmoord. De Schaduw wordt gevangen
genomen. Het is de oude tante. Dit
boekje van Norman Lee bezit geen enkele waarde. Het is ruw en wreed — twee
douaniers worden gevangen genomen,
doodgeschopt en daarna nog opgehangen,
een negerkok wordt overboord gezet, een
half uur achter de boot aangesleept, met
het plat van een zwaard afgeslagen en
tenslotte aan de mast opgeknoopt enz.
Om de sensationele en sadistische inslag
onpedagogisch en dus ontraden.
6649 Onraad op Mars is een boekje, dat het
weliswaar ver van huis zoekt, maar toch
geen hoogvlieger genoemd kan worden.
Rick beleeft samen met zijn oudere collega's allerlei hachelijke avonturen op
Mars, waar vreemde insecten en monsterachtige dieren aan de lopende band
ontstaan. Het wordt een narrow-escape.
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Voor liefhebbers van interplanetaire reizen is dit verhaal van Patrick Moore wel
spannend.
Ken Holt en Sandy Allen, het bekende
tweetal uit de andere boeken van
Bruce Campbell, beleven in Het geheim 6650
van het, ijzeren kistje weer een van hun
spannende avonturen. Ditmaal is een antiek ijzeren kistje, bedoeld als kerstgeschenk, de aanleiding. Er worden hardnekkige pogingen gedaan dit kistje te
ontvreemden en dit wekt uiteraard de
belangstelling op van de twee hoofdpersonen. Hun inspanningen en vele angstige momenten worden ruimschoots beloond wanneer ze de personen die het
kistje proberen te stelen en die bovendien
valse munters blijken te zijn, in handen
van de politie weten te spelen. Het verhaal is zeer spannend geschreven; compositie en vertaling zijn goed. De vele
toevalligheden en Engelse woorden die
onvertaald bleven, zijn hinderlijk. Al met
al een vrij geschikt jongensboek.
Voor de liefhebbers van cowboy- en Indianenverhalen schreef George A. Henty:
De gestolen mustang. Hugh Tunstall 6651
trekt naar de Far West, nadat hij zijn
vermeende oom heeft neergeslagen. Daar
wordt hij een all-round cowboy, die zeer
verstandig en dapper weet op te treden,
o.a. bij het bestrijden van een opstandige Indianenstam en bij het uitroeien
van een dievenbende. Hij maakt kennis
met twee vrienden van zijn echte oom
en zij helpen hem om de bedrieger die
voor zijn oom doorgaat, te ontmaskeren.
Bij de arrestatie verzet deze zich en
wordt doodgeschoten. Een zeer spannend,
behoorlijk geschreven verhaal. Het heeft
pedagogische waarde inzoverre dat het
aantoont dat men het met hard werken
en goed nadenken ver kan brengen.
Dit twaalftal van de „Junior-Jongensboekenserie" wordt besloten met een
oude bekende: Goudeiland van. Robert 6652
Louis Stevenson. In dit 80 jaar oude,
beroemde zeeroververhaal geeft de
scheepsjongen Jim Hawkins een relaas
van wat hij met kapitein Smollet, dokter Livesey, Lange John e.a. beleeft op
de Hispanolia, bij het zoeken naar de

schat van de beruchte kaperkapitein
Flint. Voordat men de schat op het
verre eiland vindt, is er veel ruig avontuurlijks gebeurd en zijn er heel wat
doden gevallen. Een geschikte bewerking. (p. dl. f 0,95).
Al weer een oorlogsschat en al weer een
6653 boot. Maar in Wild weekend laat Debo
Hage nu eens een stel verkenners de
schat bergen, uit het Haringvliet bij
Tiengemeten, waar ze kamperen. Aan
de berging gaat een wild-west-veldslag
vooraf, tussen de verkenners en twee concurrerende benden: de kogels fluiten de
strijdenden om de oren! Wat hoplieden
en rechercheurs al niet toestaan en toelaten, grenst aan het ongelooflijke en
heeft met opvoeden weinig te maken.
Tucht zit er wel in, toegegeven. De berging is gebaseerd op een natuurkundige
onmogelijkheid en ook technisch erg onwaarschijnlijk, terwijl dialoog en stijl
hier en daar tamelijk houterig aandoen.
Zeer sterk spreekt het groepsbewustzijn,
dat dit verhaal voornamelijk voor verkenners aantrekkelijk zal maken. Om een
en ander een tintje van aannemelijkheid
te geven, baseert de auteur de constructie op een krantebericht, met averechtse
gevolgen: hij haalt de spanning eruit en
moet de berging als een verhaal apart
behandelen. Geen kost voor iedereen,
zoals gezegd. Overigens een boek met
positieve elementen. (geb. f 3,75).
6654 Ook De geschonden graftempel is van
de hand van Debo Hage. De vrienden
Dikkie en Henk beginnen na een succesvol eindexamen een fietstocht naar ZuidFrankrijk. In Tilburg, ontmoeten ze een
oude vriend, inspecteur Caron. Deze
doet hun het verhaal van zijn jongste
avonturen in Bengalen, waar hij trachtte
een schat op te sporen, die volgens een
oude brief in een Hindoe-graftempel
verborgen lag. Een schurkachtige heer
Klompen was eveneens achter het kostbare geheim gekomen. Hij wist de inspecteur zijn gevonden schat te ontfutselen, waarna hij zich inscheepte voor
Europa. In Marseille komen Dikkie en
Henk onverwachts op het spoor van de
misdadiger Klompen. Ze nemen contact

op met de Franse politie, inspecteur Caron komt uit Nederland over en na veel
gevaarlijke belevenissen wordt Klompen
gepakt — helaas, zónder schat — maar
men hem een grote bende internationale
opiumsmokkelaars. In dit boek spelen
twee verhalen naast elkaar, waardoor de
compositie onevenwichtig aandoet. Toch
wel boeiende lectuur, prettig leesbaar
dank zij een vlotte stijl. (geb. f 3,75).
Het geheimzinnige sein is de titel van 6655
nummer 109 van de „Prisma-Juniores",
geschreven door Richard Watkins. Rob
Ide wordt door zijn vader, kapitein bij
de Amerikaanse koopvaardij, in de leer
Het geheimzinnige
sein

gedaan bij een oud vriend: kapitein
Paul Anderson. Daar ontmoet Rob een
jongen van zijn jaren, Daan Foot, die
zich tamelijk lui en onhebbelijk voordoet. Maar als kapitein Anderson op geheimzinnige wijze verdwijnt, brengt Rob
de opgekalefaterde schoener van de kapitein de grote plas op en luie Daan
helpt hem daarbij. Er groeit tussen de
jongens een prachtige vriendschap, die
nog verstevigd wordt, wanneer blijkt dat
de oude kapitein in grote moeilijkheden
zit wegens de aanwezigheid van schatten
op de Flessen-eilanden, rijkdommen
waarop onvervalste bandieten ook hun
zinnen hebben gezet. Alles loopt tenslotte èn voor de jongens èn voor de
kapitein èn voor de schoener gelukkit!
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af, maar dan heeft er zich van te voren
heel wat adembenemends afgespeeld.
Echt iets voor jongens die van een stevig
brok avontuur houden. Goed geschreven.
(f 1,25).
Dirk Poldervaert, een h.b.s.-er, die bijzonder bij de hand is, komt bij de omroep na zijn eindexamen. Hij maakt een
paar zeer goede beurten en het ziet er
naar uit dat hij het als radio-reporter wel
redden zal. Als de oorlog uitbreekt, wijkt
hij uit naar Engeland en maakt zich
daar opnieuw verdienstelijk door een
spion te ontmaskeren. Dirk wordt boven
6656 Nederland gedropt en Tussen speurders
en spionnen eindigt bij de februari-staking, beloften openlatend voor een vervolg. Volgens zijn voorwoord wil Meyer
Sluyser voor het opgroeiende geslacht het
besef levendig maken dat een oorlog
geen romantisch avontuur, maar een
ramp is. Hierin is hij bepaald niet
geslaagd. In de vorm van een redelijk
leesbaar verhaal geeft hij een middelmatige beschrijving — historisch wel
tennaastenbij juist — van gebeurtenissen die een veel diepere achtergrond hadden dan het boek doet vermoeden. Journalistiek zou men het kunnen noemen. Een boek, zowel voor de
aankomende jeugd als voor ouderen.
(geb. f 3,95).

HERDRUKKEN VRAGEN
UW AANDACHT
Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
De „Hollandse" avonturen van Diet Kramer's eigenwijze tekkel uit Indonesië be6657 leven reeds hun 10e druk. Lodewijk de
mensenredder geniet blijkbaar grote populariteit en dat waarschijnlijk niet alleen bij kinderen tot een jaar of tien.
De frisse, speelse verhaaltrant zal ook
menige oudere in verrukking brengen.
Lodewijk moet even wennen aan ons
natte, koude land, waar hij meteen blijk
geeft van zijn vindingrijkheid en rusteloze speurzucht. Zijn wederwaardigheden
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beginnen eigenlijk al op de boot en zetten zich onafgebroken voort in het nieuwe huis, in de buurt en verder, tot in

een warenhuis toe. Zijn grootste successen boekt de ik-persoon — Lodewijk
himself — in zijn ervaringen als opvoeder en redder van kinderen. De tekeningen van W. A. van de Walle vormen
mee de hoogtepunten in dit aardige verhaal, dat ook pedagogisch hoge ogen
gooit. (f 2,50).
In de Omnibus voor jongere meisjes 6658
vonden drie, vroeger afzonderlijk verschenen boeken van Nanda een plaatsje:
„Miek en haar hondje", „Joep en Jettie" en „Puk Claver". Alle drie deze
boeken vertonen veel overeenkomst: een
gezellige gezinssfeer, een wildebras van
een hoofdpersoontje, dat op school dagelijks na moet blijven, enz. Hier en
daar bezitten ze zeker pedagogische kwaliteiten, maar dit neemt niet weg dat de
verhalen soms erg overdreven aandoen
en dat de karakters uitgesproken zwartwit zijn. De weinig geslaagde passage
over de doopplechtigheden rond een
hondje — zeer uitgebreid verteld —
bleef in het eerste verhaal gehandhaafd.
Liefhebstertjes van verhalen als hierboven genoemd, mag men deze „omnibus"
echter gerust gunnen. (geb. f 4,95).

6659 Van Mimi van den Heuvel werd Ineke
herdrukt, en wel als 11e „Juno Jeugdpocket". Een onbezorgde, vrolijke robbedoes met een gouden hartje sluit vriendschap met een stil, ernstig en plichtgetrouw buurmeisje, dat, moederloos, het
bij haar humeurige tante erg moeilijk
heeft. Een verstuikte enkel is oorzaak,
dat de vriendinnen zusjes worden: de
weduwnaar trouwt met de weduwe, respectievelijk vader en moeder van de
meisjes. Vriendinnetjesverhaal volgens
oud recept: jaloezietjes, ruzies, ondeugende streken en sterke tegenstellingen
in de karakters. De stijl is wel vlot. Al
doet het verhaal wat ouderwets en overdreven aan, toch zullen sommige meisjes
er nog wel van genieten. (f 1,50).

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
Nanda is weer de auteur van de 12e
Juno Jeugdpocket", die als titel draagt:
6660 'Nelleke en haar grote broer. Nelleke, een
levenslustig meiske, heeft het erg naar
haar zin met haar leuke broertjes en
haar lieve vader en moeder; vooral met
haar oudere broer Dick is ze beste maatjes. Tot plotseling alles even vervelend
wordt: Nelleke wil maar niet beter worden van haar blindedarm-operatie en tegenover vaders kruidenierswinkel wordt
een grote, moderne zelfbedieningswinkel
gevestigd. Als er geen geld is voor de
versterkende middelen, verkoopt Dick
zijn mooiste boeken en komt daardoor in
contact met een mijnheer, die vader een
goede betrekking aanbiedt, waardoor alles een zonnig einde krijgt. Een gezellig
familieverhaal, met goede pedagogische
trekjes. Het godsvertrouwen door het hele boek heen doet weldadig aan. (f 1,50).
In de „Drie Kroontjes-reeks" werd de 2e
6661 druk opgenomen van De wonderlamp,
door Max Voegeli. Dit avontuurlijke en
boeiende verhaal, dat zich afspeelt in
het bonte, kleurige Bagdad, was een
herdruk waard. Het twaalfjarige boefje
Ali voelt zich in dat woelige oosterse
leven als een vis in het water, ook al is
hij doodarm en moet zijn grootje geld

bij elkaar bedelen aan de stadspoort. Op
een dag hoort hij dan de sprookjesverteller Moestafa verhalen over een wonderlamp. Wie de lamp bezit, zal alles
kunnen krijgen wat hij verlangt. Ali is
dan nog maar bezield door één verlangen: hij moet en zal die lamp vinden —
daar wil hij alles voor over hebben. Na
veel ongelooflijke avonturen leert hij dat
dit alles alleen bereikt kan worden
door degene, die oprecht van hart is.
Een zeer boeiend verhaal, waarin de
oosterse sfeer uitmuntend is getekend.
Aanbevolen. (geb. f 2,75).
In de „Kluitman Jeugdserie" vond, als
nummer 33, Pietje Bell een plaatsje. 6662
Vanaf zijn eerste levensjaar geraakt Pietje in de nesten, deels uit onverlichte
ijver, deels uit een overmaat aan vitaliteit. Om ongeveer dezelfde redenen is
destijds ook zijn geestelijke vader Chr.
van Abkoude bij meerdere recensenten
van een koude kermis thuis gekomen.
Niet geheel terecht. Een normale jongen
verkneukelt zich om Pietjes avonturen
zo goed als anderen zich om een western
kunnen opwinden. In geen van beide
gevallen is er veel gevaar voor imitatie.
(Een jongen die Pietje Bell gaat nadoen, heeft ons inziens ook zonder diens
inspiratie dergelijke neigingen.) Overigens noemt de schrijver het kind bij zijn
naam: onbehoorlijk blijft onbehoorlijk.
Hij kon er echter wat meer op hebben
aangedrongen en wat minder nadrukkelijk al Pietjes goede voornemens in het
honderd hebben gestuurd. Andere
schoonheidsfeilen: barre constructie, hier
en daar een taalzonde, oppervlakkige
karaktertekening. Behalve bij de hoofdpersoon. Pietje Bell doet een goede gooi
naar de onsterfelijkheid, met zijn warme
hart, zijn onblusbare levenslust, zijn onvermoeibare ijver ook in de klas bij het
leren. Iedereen kent hem en kan zelf
nagaan aan welke jongens het boek moet
worden onthouden. (f 1,50).
De Jongensomnibus van Max van Amstel 6663
bevat een herdruk van de drie volgende
boeken: „Het slot Oedenrode", een
boeiend ridderverhaal met detective-inslag; „Tob knapt het op" en „Het grote
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sportfeest", beide schoolverhalen, met als
bekroning een sportfestijn. Op zeer prettige wijze komt in de laatste twee verhalen tot uitdrukking hoe een echte jongen sportief moet zijn, wilskracht moet
hebben om vol te houden zowel op sportgebied als op dat van de studie. Echte
kameraadschap en goed-zijn voor anderen spreken uit de vele gebeurtenissen,
dit alles echter op louter mènselijke basis. Een prettig leesbare omnibus.
(geb. f 4,95).
6664 Als 22e „Mei-Pocket" werd De geheime
schat der Ossaga's, door A. van Hulzen,
herdrukt. Om de waardigheid van opperhoofd der Ossaga-stam te verkrijgen,
moeten Jonge Adelaar en een aantal
leeftijdgenoten zware proeven afleggen.
Eén van hen bezwijkt; Jonge Adelaar
steekt boven de anderen uit. Hiermee
begint zich een aantal voorvallen af te
spelen, die het bestaan van de Ossagastam bedreigen. De geheime schat van
de stam, het eeuwenoude testament van
een medicijnman, wordt gestolen, maar
dank zij Jonge Adelaar komt alles weer
goed. Hij ontdekt zelfs een nieuwe
schat: de boodschap van het evangelie.
Een verhaal, dat hier en daar een gebrek
aan dynamiek vertoont en dan niet zeer
boeiend is. De hoofdgedachte is aantrekkelijk en positief: de Indiaan die het
Christendom ontdekt. De uitwerking is
echter wat naïef. Als geheel toch wel een
geschikt jongensboek. (f 1,25).
Een 4e druk kwam, in de „Drie Kroon6665 tjes-reeks", uit van De reis rond Kaap
Hoorn, door K. van der Geest. Boeiend
is hier de jeugd beschreven van Johnnie
Rowlands, die later onder de naam Stanley als
ontdekkingsreiziger wereld beroemd zal worden. Men leest eerst
over de moeilijke jaren
van armoede rond 1850
over de goede, maar
korte tijd in het weeshuis, gevolgd door gedwongen werk in een
steenfabriek, waarna
Johnnie naar zee vlucht. De zeereis is
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vol avonturen maar Johnnie heeft alles
in zich om 'n goed zeeman te worden. In
deze 4e druk zijn drie hoofdstukken, namelijk zijn belevenissen aan boord van 'n
smokkelschip, komen te vervallen. Dit
spannende verhaal, waaruit veel te leren
valt en dat bijdraagt tot de karaktervorming van de lezer, bevelen we graag
aan. (geb. f 2,75).
In de reeks „De Witte Raven" verscheen
voor de jongens als eerste deel een herdruk van Piraten aan bakboord! van 6666
Frank Crisp. Niet alleen door toeval,
maar vooral ook door grote onverschrokkenheid brengt duiker Dirk Rogers het
er levend af bij een geval van wrede
moderne zeeroverij. Hij monstert nadien
op het piratenschip aan en ontdekt hoe
de zaak in elkaar steekt. Hij wordt ontmaskerd, maar weet tot driemaal toe
aan de dood te ontkomen. De piratenboot zinkt, Dirk komt er op tijd aan om
de schatten op te duiken, en na een
laatste gevecht met de zeerover-kapitein
kan hij de goudschat aan de regering
overhandigen. Een grimmig verhaal voor
jongens met sterke zenuwen. Het boek
is alleen op spanning geschreven, maar
bevat niets afkeurenswaardigs. Geschikt.
(f 1,50).
Auteur en hoofdpersonen blijven dezelfde
in nummer 2 van „De Witte Raven".
Dirk Rogers laat zich door de ongure
kapitein Kelly overhalen met zijn diesellogger een poging te wagen De schat 6667
op het koraalrif te bergen. Inlanders van
het nabije Kalatonga zijn zeer huiverig
voor dit rif, dat zij het spookrif noemen.
Dirk raakt dan ook weldra in de grootste moeilijkheden. Kelly laat zijn ware
aard zien en er volgt een strijd op leven
en dood. Dank zij een gelukkig toeval
en niettegenstaande de tussenkomst van
een heidense godsdienstmaniak weet Dirk
tenslotte de juwelen van Taratara buit
te maken. De auteur heeft zich nauwkeurig gedocumenteerd over de techniek
van het diepzeeduiken en zijn wetenschap op boeiende wijze vervlochten in
zijn spannende verhaal. De dood wordt
nogal nonchalant aanvaard, maar een
rudimentair godsbesef ontbreekt niet,

waar nodig. Ook menselijk begrip vormt
een positieve waarde in deze pocket.
Jongens zullen het met genoegen en enig
profijt kunnen lezen. (ƒ 1,50)
6668 Wim Dijkveld, De jongen van „Waalhaven", is bevriend met een jonge Duitser, die logeert op een boerderij in de
buurt van hun landhuisje. Het is mei
1940. Wim ziet zijn vader neerschieten
en wreekt zich met diens revolver op 'n
Duitser. De vriend blijkt een spion te
zijn en de buurman een n.s.b.-er. Wim
vlucht naar Rotterdam en maakt daar
het bombardement van de stad mee. Het
tweede gedeelte van het boek speelt
drie jaar later en behandelt Wims onderduikerstijd in Groningen, zijn arrestatie door de landwacht, kampleven in
Amersfoort en uiteindelijk de bevrijding.
G. M. van de Maas Lz. is er goed in
geslaagd een algemeen overzicht te geven van de toestanden in de jaren 19401945. Zijn boek wekt op tot vaderlandsliefde, zonder haatgevoelens te kweken:
God zal de wreker zijn. Verder wordt
't verhaal gedragen door 'n groot godsvertrouwen, dat voor de hoofdpersonen
de steun in alle moeilijke ogenblikken
is. De psalmen zijn hun toevlucht en gebed. Het geheel speelt in een diepgelovig protestants milieu. Een goed boek,
herdrukt als 27e „Mei-Pocket".
(ƒ 1,25)
6669 Voor meisjes is er een 2e druk van Tony
de ongeluksvogel, door Elisabeth Stelli.
In dit boek, bestemd voor 12-14 jarigen
spelen twee nichtjes van 16 en 17 de
hoofdrol. Ze logeren bij een oom, waar
ze dingen beleven die eigenlijk beneden
hun leeftijd zijn. Als ze 's avonds niet
slapen kunnen, wandelen ze het bos in
en horen daar een leeuw brullen! Ze
ontmoeten „een vent", maar hun oom
de houtvester vertelt hun later, dat, dat
meneer de graaf zelf was! Oma, de
dienstbode, iedereen vlucht in paniek
naar boven vanwege die leeuw-in-de
Achterhoek! Tony krijgt de schuld van
het verdwijnen van haar nichtjes armband en meent dan, dat ook oma haar
van diefachtigheid beschuldigt. Dan
legt ze een briefje op haar bed met „Ben

geen dief. Ga naar huis," en reist terug naar huis, waar haar Hongaarse
moeder, een weduwe, een modezaakje
drijft. Tony is jaloers op iedereen, die
een vader heeft. Maar alles komt goed,
als oom Harm de houtvester, die zij Mr.
Fire-eyes noemt, met moeder trouwt. Het
is een vrolijk pedagogisch verantwoord
boek in neutrale sfeer geschreven.
(geb. f 3,75).
Alles draait om Jon in nr. 16 van de 6670
„Mei-Pockets", geschreven door A.
Duyser. In deze bewerking van „Jon
Joekema", die voorafgaat aan „Jon tussen sneeuw en zon", wordt goed getekend hoe Jon, als oudste in het doktersgezin waar de vader vroeg sterft, moeder
tot steun tracht te zijn, ook al valt dit
haar soms zwaar. Ook Job, de broer, en
Rian, het zusje, zijn aardig uitgebeeld.
Jon bekwaamt zich als verpleegster en
kinderverzorgster en zal in het volgende
boek als zodanig een jaar naar Zwitserland gaan. Dat haar verloofde Dolf hier
weinig mee ingenomen is, laat zich raden. Aardige ontspanningslectuur, christelijk getint. (ƒ 1,25).
De schriften van Gonnie de Bruin zijn 6671
het onderwerp van de 21e „Mei-Pocket".
Ze bevatten het dagboek waarin Gonnie
haar wederwaardigheden beschrijft tijdens haar laatste jaar op de mulo. Gon
is een gezellig en open meisje; ondanks
het vele plezier dat ze maakt, denkt ze
ook na over de ernstige kant van het
leven en werkt ze serieus voor haar eindexamen. Dit examen, dat tevens het verhaal besluit wordt zeer goed beschreven.
Gon heeft een prettig thuis, waar de —
protestantse — godsdienst iets wezenlijks
betekent. Ook de sfeer tussen leraren en
leerlingen doet plezierig aan. H. te Merwe is de auteur van dit goed geschreven
boek, met pedagogische kwaliteiten.
Vooral op eerlijkheid wordt sterk de nadruk gelegd. (ƒ 1,25).
Nr. 30 van de „Mei-Pockets" bevat een
herdruk van Anks tweede jaar, door H. 6672
Henszen Veenland. Dank zij haar lichtzinnigheid moet Ank van Waelre de derde mulo doubleren. Een bezoek van
grootmoeder en enige zondagspreken ge97

ven haar echter een juister perspectief op
het leven. Ze leert haar studieplicht in
Gods licht bekijken en voor haar gedrag
de steun van de Here te vragen in het
gebed. Niettegenstaande nieuwe moeilijkheden van binnenuit en van buitenaf —
het boek is hier wat repetitief — haalt
ze tenslotte haar diploma. Een goed opgezet verhaal, waarin de positieve strekking reëel genoeg wordt uitgewerkt.
Maar veel lezeresjes zal het streng en
ongenuanceerd zondebesef van het calvinistisch milieu wel wat zwaar op de
maag liggen. Ook is de karaktertekening
vrij vlak. De jongens komen helemaal
niet uit de verf; met de meisjes lukt dat
beter. Vooral mulo-meisjes, die over de
genoemde bezwaren heen kunnen komen,
hebben hier toch wel een aangenaam en
vormend verhaal. (f 1,25).
Allesbehalve enthousiast zijn we over de
nummers 13 en 14 van de „Juno Jeugdpockets". Het eerste hiervan kwam uit
6673 onder de titel Een meisje en jazz en werd
geschreven door Rex van Neervenne.
Deze herdruk van een boek uit de jaren
veertig is flauw studentikoos, en eigenlijk ook verschrikkelijk ouderwets. (Bijv.
blz. 7: een dienstmeisje met haren á la
Durbin, wenkbrauwen á la Garbo en lippen á la Dietrich!) Het is het verhaal
van een groepje jongelui, die samen jazzmuziek spelen, dansen en verliefd zijn.
Op de achtergrond een stijve, strenge
oom, een degelijk, sloom nichtje, een
verstokte vrijgezel etc. De jongens (afgestudeerde studenten notabene) halen,
om hun „problemen" op te lossen, allerlei flauwe grappen uit. En natuurlijk
krijgt men elkaar. Deze oppervlakkige
en quasi-leuke pocket is niet waard gelezen te worden door de teenagers van
nu. (f 1,50).
Vol overjarige problematiek, opgedist in
onwezenlijke en langademige dialogen, is
ook nummer 14, van de hand van Rona
6674 Lentinck. Fleurette, de dochter van een
kolonel, die in West-Indië vertoeft, is
ondergebracht bij de stijf-deftige „mevrouw Machtveld", wier zoon Hubert
optreedt als haar mentor. Ze heeft een
onwaarschijnlijk schildertalent, maar mag
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van Pa en haar society-milieu geen
schilderes worden. Later mag het tóch
en ze trouwt met Hubert, met wie ze
altijd overhoop lag. Dat is alles, eindeloos uitgesponnen en doorgepraat. De
veelvuldige platte achterbuurt-conversaties van Fleurette met de gedienstige
over de vrouw des huizes en haar zoon
zijn uitgesproken smakeloos en onpedagogisch. Niet aan te raden. (f 1,50).
Hoezeer de uiterlijke omstandigheden
waaronder jongemeisjes opgroeien, veranderd zijn, bewijst de herdruk in „De
Witte Raven" van Pim „de stoetel". De 6675
enige manier voor Pim, dochter uit een
gezin met drie studerende zoons, om
zelfstandig te worden, is er op uit te
trekken en een baantje te nemen als hulp
in de huishouding. De milieu- en karaktertekening zijn sterk verouderd.
Toch heeft het boek nog iets behouden
van zijn oorspronkelijk charme door de
ongekunstelde, levendige verteltrant van
Cissy van Marxveldt. Luchtige ontspanningslectuur. (f 1,50).
Cok Grashoff zag, in de „KluitmanJeugdserie" haar boek Mistletoe her- 6676
drukt. Annet Soer woont samen met een
oudere vriendin, omdat ze geen moeder
meer heeft en haar vader in Indonesië
is. Op zekere dag komt een jongeman
haar vertellen dat haar vader om politieke redenen tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. Ze heeft diep
medelijden met deze jongeman, die deerlijk verminkt terug is gekomen, en hij
maakt als trouwe vriend van haar vader
een diepe indruk op haar. Ze voelt zich
echter ook sterk aangetrokken tot Frans,
een student. Om een beslissing te ontlopen, gaat ze als kindermeisje naar Engeland. Als Annet echter bericht krijgt,
dat Frans ernstig ziek is en naar haar
verlangt, weet ze welke van de twee
huwelijkscandidaten ze moet kiezen, en
komt alles goed, mede dank zij de mistletoe, die in het verhaal een belangrijke
rol speelt. Het boek heeft hier en daar
tamelijk sentimentele passages en kan nu
juist niet op een geslaagde psychologische ontwikkeling bogen. Enkele situaties doen ook wat gezocht aan. Maar

Bijzonder leuke boekjes voor de schoolgaande jeugd:
Henri Arnoldus:
TUP EN JOEP-SERIE
Tien deeltjes á f 1,25
OKI EN DOKI-SERIE
Tien deeltjes á f 1,25
PIETJE PUK-SERIE
Tien deeltjes á f 1,95
Bouke Jagt:
EDDA EN WIMMIE-SERIE
Drie deeltjes á f 1,25
Leesstof en letter zijn afgestemd op de leeftijd.
Al deze boeken zijn gebonden in geplasticeerde
band.
IEDERE ERKENDE BOEKHANDEL HEEFT ZE

N.V. Uitgeversmij. „De Eekhoorn" - Apeldoorn
(Adv.)
overigens zullen de belevenissen van de
sympathieke hoofdpersonen wel de belangstelling van jonge meisjes hebben.
(f 1,50).

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
In de „Sneeuwbal-serie" kwam een her6677 druk uit van Morgen is alles anders, een
meisjesroman van L. van der MeerPrins. Anke, een hardwerkend arbeiderskind van het platteland, droomt ervan
ooit „vrouwe" te worden op een eigen
boerderij. Korte tijd dreigen de gevoeles voor Otto, de boerenzoon die in
Wageningen studeert en die uit een andere wereld is, haar al te zeer te beïnvloeden. Na enkele pijnlijke incidenten
komt ze tot het inzicht dat zij, wat opvoeding en belangstellingssfeer betreft niet
de geschikte vrouw is voor een toekomstig
landbouw-ingenieur. Haar schoolvriend
Jurgen, de melkrijder van de zuivelfa-

briek, die steeds liefde voor Anke heeft
gevoeld, is intussen de eigenaar geworden van een boerderij, en in een huwelijk met hem gaat Ankes ideaal alsnog in
vervulling. Het leven op en om de boerderij is met kennis van zaken beschreven.
Een goed boek, maar volkomen neutraal.
(geb. f 2,50).
Ook De louteringskuur van Cissy van 6678
Marxveldt vond een plaatsje in „De
Witte Raven". In dit boek is het stereotype vlotte, geestige en toch verstandige
jonge vrouwtje uit alle Cissy van Marxveldt-boeken de hoofdpersoon. Deze keer
is het de gelukkig getrouwde Trix, die
haar man en een bevriend echtpaar weet
over te halen de kerstdagen — drie weken durend — door te brengen op een
landgoed. Daar is dan het traditionele,
ongelijke echtpaar met flirtende dochter, die alle mannen — die van Trix
niet uitgezonderd — het hoofd op hol
brengt. Maar Trix revancheert zich door
een nieuw aangekomen gast tot jeugd99

vriend te bombarderen, wat de jalouzie
van haar echtgenoot opwekt. Trix is lief,
gevat, ontwapenend, en de oude dametjes op het landgoed vertedert ze op
slag. En passant verzoent ze nog de zogenaamde jeugdliefde met zijn ex-verloofde. Joop ter Heul, Marijke, Trix...
het zijn allemaal dezelfde hoofdpersonen
in eenzelfde schema opgezet. Niet meer
dan oppervlakkige ontspanningslectuur,
maar als zodanig wel geslaagd. (f 1,50).
In „De Witte Raven" zag tenslotte ook
6679 nog een herdruk van Zuster Anneke het
licht. Dit boek van Nel van' der Zee
bevat de bekende verpleegstersromantiek
rond het ziekenhuis. Zuster Anneke doorziet een waardeloze aanbidder en vindt
na de nodige perikelen de grote liefde.
Prijzenswaard is het beeld van het verpleegstersberoep en van de mensenliefde,
die daar achter moet staan. Het verhaal
is overigens weinig verassend, maar wel
vlot verteld. (f 1,50).

KERSTLECTUUR
VOOR DE JEUGD
Voor de kleintjes van zes tot
negen jaar
Twee boekjes uit deze rubriek hebben
bijna dezelfde titel. Die van nummer 69
uit de serie „Naar 't Zonlicht toe" luidt
6680 Het gebeurde in een gewone stal. Deze
uitgave is bedoeld om het dagelijks openen van de venstertjes in een bijpassende Adventskalender te begeleiden met
24 heel korte vertelseltjes. Merendeels
zijn dit toelichtingen op hetgeen de kinderen achtereenvolgens op de plaat zien
verschijnen. De tekst van Coos Covens
en Dora van der Meiden-Coolsma is
heel simpel en aansprekend. Ook voor
gebruik in het katholieke gezin geschikt.
(f 0,90)
Van nummer 70 uit de serie „Naar het
Zonlicht toe" zijn Coos Covens en Dora
van der Meiden-Coolsma eveneens de
6681 auteurs. Het boekje heet: Het Kindje,
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waar de wereld op wachtte. Op zeer eenvoudige wijze wordt hier een poging gedaan de verwachting te schetsen die onder het Joodse volk leefde. Het hoogtepunt van die verwachting ligt dan bij
Simeon en Anna. In een voor jonge kinderen verstaanbare taal wordt hun dit
duidelijk verteld. Aardige tekeningen van
Corrie van der Baan verluchten dit werkje, dat ook voor katholieke kinderen geschikt is. (f 1,75; geb. f 2,25)
Geneviève Agel is de schrijfster van Het 6682
gebeurde in een stal, een verzorgd uitgegeven boekje uit de serie „Zilvervissen", met een zestal kerstverhaaltjes, die
doen denken aan een legende. Harriet
Laurey zorgde voor een zeer goede Nederlandse bewerking, waarin zij blijk
geeft van een ruime woordkeus. De rustig vertelde verhaaltjes hebben bijna alle
eenzelfde thema: een arm kind of een
simpele volwassene brengt een zeer eenvoudig geschenk naar Jezus in de kribbe
maar daar verandert het in het mooiste
cadeau. Ze zijn geschreven in die typische tijdloosheid, die men dikwijls in
dergelijke kerstverhalen aantreft. De
snoezige, wat zoetelijke illustraties in
kleur van J. en S. Boland zullen door
de kinderen wel mooi gevonden worden,
maar slechts voor een moment. Ze vertonen namelijk te weinig aktie. Bovendien kloppen ze niet altijd met de tekst
of staan niet bij het betreffende verhaaltje. Heel jammer is dat, want de plaatjes zijn toch wel zo lief, dat men het
boekje zal aanschaffen. Voor voorlezen
van zes jaar af; zelf lezen van acht jaar
af. (geb. f 3,50)
In 4 bladzijden vertelt Liesbeth Groothoff over Marietjes kerstfeest. Twee 6683
vriendjes van Marietje vinden het zo
zielig, dat zij maar steeds ziek in bed
moet blijven liggen, dat zij het plan maken voor haar een kerstboom te stelen
uit het park. De jongens worden gesnapt
maar toch loopt alles nog goed af. Een
simpel kerstverhaaltje in eenvoudige stijl
en met een zwak protestants tintje. De
goede illustraties van Nans van Leeuwen
geven wat cachet aan deze eenvoudige
uitgave. (f 0,35)

Een keurselectie jeugdboeken
Een schat van Lectuur in OKKI en TAPTOE
Katholieke jeugdtijdschriften voor 6-15 jaar

Vraagt inlichtingen en catalogus bij de boekhandel en bij

N . V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD / HAARLEM
(Adv.)
Voor ietwat gevorderden rond gen het optreden van Maria en Jozef in
stichtelijke toneeltjes uit het alledaagse
de acht tot ongeveer elfjarigen leven. De een of ander zal zijn schouders
ophalen over hun conversatie, volgens
Nummer 68 van de serie „Naar 't Zon- het patroon van traditionele hagiografilicht toe" werd geschreven door Dora eën. Maar de gegevens uit Bijbel en bijvan der Meiden-Coolsma. Het boekje belstudie zijn behoorlijk verwerkt en ook
6684 heet: De knecht van de Koning. Het de kindertoon is goed getroffen, zij het
speelt in de tijd van Jezus geboorte. Een niet altijd. Een tweede verhaal betreft
kleine jongen in Bethlehem, David, wil een jongetje dat een engeltje wegpakt
koning van Israël worden en de Romei- uit de kerststal van de kerk: hij wil ernen verjagen. Maar als hij Jozef en Ma- voor zorgen en een vriendje hebben. Hier
ria aan een nachtverblijf in de schapen- is de motivering toch wel gevaarstal heeft geholpen en hoort, dat de lijk vaag gebleven. In het derde verhaal
kleine Jezus koning zal worden, dan wil blijft de z i n van het verhaal te onduihij niet meer zélf koning zijn, maar een delijk voor kinderen. Een jongen gaat
trouwe knecht van de koning. De sfeer begrijpen wat het mirre-geschenk betelijkt aardig getroffen, de taal is goed kent, als er daags voor Kerstmis een
verstaanbaar. Het einde komt wat plot- broertje verdrinkt. De meeste lezertjes
seling. Een bruikbaar kerstverhaal, met zullen meer en beter uitleg behoeven dan
verdienstelijke illustraties van Corrie van hier geboden wordt. Het boekje lijkt ons,
der Baan. (f 1,55; geb. f 1,95)
vooral om aan kinderen voor te lezen,
6685 Het licht schijnt overal, deze titel prijkt zeer wel bruikbaar. Zonder ooit briljant
nu reeds voor de tiende maal boven het te worden, hanteert de schrijver de pen
jaarlijkse kerstboek van uitgeverij Ploegs- vlot. (f 0,90)
ma. Ook nu werden weer een aantal al- Het Kerstboek De Vonk 1960 werd sa- 6687
gemeen religieuze kerstverhaaltjes opge- mengesteld door R. Oostra, C. Covens en
nomen, die voor iedere levensbeschou- D. van der Meiden-Coolsma. Voor iedere
wing te aanvaarden zijn. De laatste tien leeftijd is er, zoals steeds, iets in te vinbladzijden geven knutselwerk voor de den: kerstverhalen, -gedichten, -liedjes,
kersttijd. Voor elke leeftijd is er iets bij. kerstgebruiken, knutselwerkjes in verband
Naast de katholieke kerstboeken 'n bruik- met Kerstmis en een bladzijde met puzbare uitgave, met aardige illustraties van zels. Het boekje werd verlucht met enNorman Perryman. (f 1,35)
kele mooie reproducties en tekeningen.
6686 In het Kinderkerstboek no. 30, vertelt Hoewel op de eerste plaats bedoeld voor
Leo van Polanen allereerst het verhaal protestantse gezinnen, kan het ook door
van het kerstgebeuren. Van bepaalde zij- katholieke zonder bezwaar worden gede zal men misschien bezwaar maken te- bruikt. (f 0,95)
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Hage, D.: Wild weekend (H. J. Dieben), 175 p. — VIa, J . . . .
Hagers, F.: Kwikje uit de Kwikstaartlaan (Kluitman), 128 p. — VIb, M .
Henszen Veenland, H.: Anks tweede jaar (Meinema), 192 p. — V, M, (P)
Henty, G. A.: De gestolen mustang (De Verkenner), 160 p. — VIa, J .
van den Heuvel, M.: Ineke (J. H. Gottmer), 160 p. — VIb, M . . .
Himmel, D.: Als verstekelingen naar New York (H. ten Brink), 190 p.
— VIa-b, J
van Hulzen A.: De geheime schat der Ossaga's (Meinema), 192 p. —
. .
. . . . .
Via, J, (P) . . . . . .
Jeandet, Y.: De verzonken stad (H. ten Brink), 128 p. — VIa . . .
Konttinen, A.: Blijf toch bij ons, Ingertje! (H. Meulenhoff), 144 p. — VIb, M
Kramer, D.: Lodewijk de mensenredder (Hollandia), 132 p. — VIb-c .
. .
Lee, N.: De Schaduw (De Verkenner), 160 p. — V, J°
.
Leighton, R.: Kiddie (De Verkenner), 160 p. — VIa, J
Lem, J.: Kwikstaartje (Brakkenstein), 139 p. — VIa, M t •
•
Lentinck, R.: Fleurette (J. H. Gottmer), 158 p. — V, M°
.
van de Maas Lz., G. M.: De jongen van „Waalhaven" (Meinema), 192 p.
— V, J, (P) •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maran, T.: De Rivierduivel (H. Meulenhoff), 108 p. — VIa, J . .• .•
van Marxveldt, C.: De louteringskuur (West-Friesland), 176 p. — IV-V, M
van Marxveldt, C.: Pim 'de stoetel' (West-Friesland), 160 p. — V, .M .
van der Meer-Prins, L.: Morgen is alles anders (Kluitman), 160 p. —
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van der Meiden-Coolsma, D.: De knecht van de Koning (Van Gorcum),
. . . . . . .
. .
45 p. — VIb-c . . .
van der Meiden-Coolsma, D.: Zeven verhalen uit de zak van Sinterklaas
(Van Gorcum), 60 p. — VIb-c
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. . .
. . .
te Merwe, H.: De schriften van Gonnie de Bruin (Meinema), 192 p. —
V, M, (P)
.
. . . . ......
Moore, P.: Onraad op Mars (De Verkenner), 160 p. — VIa, J . .
Nanda: Nelleke en haar grote broer (J. H. Gottmer), 160 p. — VIa-b . .
Nanda: Omnibus voor jongere meisjes (J. H. Gottmer), 312 p. — VIb, M
van Neervenne, R.: Een meisje en jazz (J. H. Gottmer), 160 p. — V, M .
Oostra, R., C. Covens en D. v. d. Meiden-Coolsma: Kerstboek De Vonk 1960
(Van Gorcum), 31 p. — VIb ... . . . .
. . .
Panen, G. J.: De vossen van Ilja-Reh (Brakkenstein), 176 p. — VIa-b t .
Parker, R.: Een wonderlijke zwerftocht (H. ten Brink), 128 p. — VIb .
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•

•

6684
6610
6671
6649
6660
6658
6673
6687
6630
6619
6608
103

Ruth -Sawyer

Voor Kerstmis deze kant uit
Vertaling: Beccy de Vries
Illustraties: Lies Guntenaar

Gebonden f 4.90

Een juweel van een kerstboek met zéér bijzondere kwaliteiten. Dit boek weet
de meest verscheiden opvattingen omtrent Kerstviering te combineren met
een originele opzet.
Zonder te storen laat de auteur de hoofdfiguur (de 12-jarige David) op het
feest van de goedheid het contact leggen met mensen, eenzamen, uit alle
delen van de wereld. En allen delen elkaar iets mee van hun kerstvreugde!
(De Katholieke keurraad voor jeugdlectuur)
IN DE BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR

UITGEVERIJ PLOEGSMA
AMSTERDAM-C
(Adv.)
Peterson, H.: Matthias, Martin en Mari (H. Meulenhoff), 143 p. — VIc .
Petiska, E.: Hoe de mol aan een auto kwam (Reinalda), 32 p. — VIc . .
van Polanen, L.: Kinderkerstboek no. 30 (Groot-Seminarie van de Priesters
van het H. Hart van Jesus), 48 p. — VIb t
Rochester, G. E.: Met slaande trom (De Verkenner), 160 p. — VIa-b, J
Sluyser, M.: Tussen speurders en spionnen (Het Parool), 192 p. — V .
Stelli, E.: Tony de ongeluksvogel (Kluitman), 143 p. -- VIa, M . .
Stevenson, R. L.: Goudeiland (De Verkenner), 160 p. — VIa, J . . .
Stochl, S.: Bij Foxie op de boerderij (Nijgh & Van Ditmar), 88 p. — VIc .
Styles, S.: Tijgerpatrouille op zee (De Verkenner), 160 p. — VIa-b, J . .
Vermeiren, L.: De Rode Ridder in de storm ! (Stand.-Bkh.), 134 p.—VIa, J
Voegeli, M.: De wonderlamp (Ploegsma), 143 p. — VIa-b . . . . .
Watkins, R.: Het geheimzinnige sein (Het Spectrum), 200 p. — VIa, J .
Webster, F. A. M., Capt.: De ivoren talisman (Verkenner), 160 p. — VIa, J
XX: Kampeerders in angst (Het Parool), 64 p. — VIb .
XX: Het licht schijnt overal. 10e Deel (Ploegsma), 56 p. — VIb .
XX: De schatgravers (Het Parool), 64 p. — VIb
van der Zee, N.: Zuster Anneke (West-Friesland), 144 p. — IV-V, M .
•

•
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VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor beginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
VIa = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw. (18 á 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes. i• = In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje ° = Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes 0 ° = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leeftijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen háákjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (VIa) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (VIa).
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Voor de kleinsten tot acht jaar
In elk deeltje van de beeldverhaal-serie
„Pinnie en Tinnie" worden bij tamelijk
aardige, felgekleurde tekeningen van
Marie-Mad. Bourdin een aantal belevenissen verhaald van twee kinderen met
de dieren in het bos. De verhaaltjes
worden verteld in sneltreinvaart en hangen min of meer als los zand aan elkaar.
Ze zijn, op een enkele uitzondering na,
over het algemeen in goed Nederlands
geschreven. Als stof om bij te vertellen
kan deze tot nu toe achtdelige serie van
Henri Arnoldus eventueel wel dienen.
De 20 bladzijden tellende deeltjes — uitgevoerd in albumformaat — dragen de
6688 volgende titels: Pinnie en Tinnie in het
dm
bos, Pinnie en Tinnie en de winterpret,
6695 Pinnie en Tinnie en de lentevrienden,
Pinnie en Tinnie en de grote vakantie,
Pinnie en Tinnie en de kleine dieren uit
het bos, Pinnie en Tinnie spelen in de
bloementuin, Top, het slimme muisje en
Pluisje, het beertje. (p. dl. f 1,50)
Een verrukkelijke kindertrilogie, waaraan
jong en oud zowel om de tekst — van
Louise Fatio — als om de tekeningen
— van Roger Duvoisin — een verfijnd
genot kan beleven, vormen de boeken
over „de gelukkige leeuw". Het eerste

verhaal vertelt hoe De gelukkige leeuw
op een goede dag de kans krijgt de wereld buiten zijn kooi midden in een
Frans stadje eens te bekijken. De houding van de mensen valt hem echter
bar tegen en opgelucht keert hij weer in
zijn eigen huis terug. In het tweede
boek komt De gelukkige leeuw in Afrika
terecht, via een ontvoering en een reis
als verstekeling. Maar ook daar wacht
hem een teleurstelling : er zijn alleen
maar dieren die weglopen en dieren die
aanvallen, zonder één vriendje. Tenslotte keert hij in triomf naar huis terug. De gelukkige leeuw brult vertelt
hoe onze leeuw, alleen in zijn kooi, zich
eenzaam en ongelukkig voelt, totdat de
vriendschap met een leeuwin uit het circus hem weer gelukkig maakt. De kinderlijke tekst zal voor beginnelingen wel
eens enkele moeilijkheden opleveren, te
meer daar in tekst en illustratie enkele
Franse woorden bleven staan. Hoofdzaak
echter zijn de prachtig gereproduceerde,
deels gekleurde tekeningen, met Franse
esprit vervaardigd. (p. dl. geb. f 3,95).
Thorbjorn Egner laat de kleintjes kennismaken met Klaasje Klautermuis en
de andere dieren uit het Hakkebakkebos, die allemaal erg goed met elkaar
op kunnen schieten. Het prettige boek
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6696

6697

6698

6699

leent zich bijzonder goed voor voorlezen omdat ieder hoofdstuk (soms twee
korte) een afgerond avontuur geeft. De
liedjes die de dieren zingen zijn met

broertje Dikkie, vader en moeder een
hecht gezinnetje vormt. Met Hanneke
beleven we wat in elk gezin kan voorkomen (voor het eerst naar school,

Klaasje Klautermuis

noten en al opgenomen en zijn erg aardig om met kinderen te zingen. De illustraties van de schrijver zelf zijn kostelijk. Eigenlijk is het jammer dat het
boek eindigt met de mededeling dat het
feest vele dagen duurde, terwijl de lezers
juist zo graag over dat feest zouden
willen lezen. Een echt gezellig boek, geschikt voor kleuters en jonge kinderen.
(ƒ 2,90; geb. ƒ 3,90).
Alphons Timmermans, bekend om zijn
jeugdbijbels, vertelt in zijn nieuwste
6700 boek de geschiedenis van De drie koningen en de ster. Hij doet dit in kinderlijke taal met slechts weinig gefantaseerde toevoegsels. De goede tekeningen
van Coby C. M. Krouwel sluiten hierbij
fraai aan. Sommige kinderen zullen zich
echter afvragen wat er met de drie
koningen van de titel wordt bedoeld,
daar in het verhaal dit woord niet eenmaal voorkomt. Een aanbeveling voor
dit boek, dat op gelijksoortige wijze is
uitgegeven als „Het ezeltje van Sint
Josef". (geb. f 2,95).
6701 Hanneke is een zesjarig meisje, dat met
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ziekte, verjaardag op bed). Aan het
eind van het boek moeten Hannekes
amandelen geknipt worden. Ze blijft
dan één nachtje in het ziekenhuis. Daar
beseft ze ook dat ze haar overbuurtje
Marian erg onaardig behandeld heeft.
En er volgt een mooi kerstfeest. Een gezellig verhaaltje van Co van der SteenPijpers in warm huiselijke sfeer. Geschreven in christelijke geest, maar volkomen aanvaardbaar voor katholieke
meisjes, van een jaar of zeven, acht. Behoorlijk van taal en stijl. Aardige tekeningen van Tiny van Asselt. geb. f 1,—).
Rob en Bob moeten wegens ziekte van
hun moeder bij oom en tante gaan logeren. Oom is wel leuk, maar bij tante
is alles erg afgepast en precies. Als Rob
ziek wordt, koopt Bob een eendkuikentje
voor hem, maar... hoe moet het nu verder met Donsje de kleine kwaker? Dank
zij oom komt er een fijne oplossing. En
dank zij de Here wordt moeder weer
gauw gezond. De woorden „brave" en
„gehoorzame" jongetjes komen net een
tikje te veel in het boek voor, en deze

6702

6703

6704
6705
6706

broertjes zijn erg zoet. Misschien komt
het door tantes strengheid dat de jongens aan geen guitestreken denken en
zoveel heimwee-tranen hebben. Waren
ze meisjes geweest, zou dan dit boekje
van Coby Bos het verwijt van sentimentaliteit misschien ontlopen zijn?
(geb. f 1,—).
Pieter is een dromer. Zodoende raakt
hij op zekere dag in het bos verzeild, inplaats van op school. Hij valt in slaap
en verdwaalt later. Tot overmaat van
ramp begint het ook nog te onweren.
Thuis zijn ze natuurlijk ongerust en met
een politiehond gaat men erop uit. Gelukkig wordt de jongen teruggevonden.
Dit aardige verhaaltje van Hans Rowaan zal kinderen wel boeien en hen
behalve oplettendheid ook vertrouwen
in de politie geven. (geb. f 0,80).
De serie over het jongetje Ernstjan en
zijn eend Snabbeltje wordt afgesloten
met de delen 7, 8 en 9, die van Jaap
ter Haar deze titels kregen: Ernstjan
en Snabbeltje Kwik en Kwak, Ernstjan
en Snabbeltje gekwaak op het bospaadje en Ernstjan en Snabbeltje gemater bij het water. Vier hoofdpersonen
tellen deze laatste drie boekjes: naast
de jongen en de moeder-eend, de stoute
tweeling Kwik en Kwak. Ze halen allerlei kattekwaad uit en warden dan door
moeder flink berispt in de eendetaal.
De hoofdstukjes, met elk een avontuur,
zullen voor de kleinen bijzonder aantrekkelijk zijn. Het is levensecht werk,
zonder denderende vondsten, maar met
opmerkelijk weinig zwakke plekken. Een
enkel grapje kon wat fijner. De taai, alsmede de tekeningen van Rein van Looy
zijn prima. (p. dl. f 1,90; geb. f 2,95).

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
6707 In De wonderbare weg van Gods volk
vertelt Felix Krajewski die fragmenten
uit de Heilige Schrift, die vooral de
heilsgeschiedenis weergeven. Niet alleen
uit het Oude, maar ook uit het Nieuwe
Testament. Het boek verraadt nogal zijn

Duitse herkomst door gedachtengang en
zegswijze, maar weer niet zó, dat het
de kinderen hinderen zal. De schrijver
vertelt eenvoudig, soms wat saai, maar
over het geheel wel met overtuiging.
In de taal van de H. Schrift is hij behoudend. Het wekt enige verwondering
dat het verhaal van de geboorte van
Christus wordt afgedaan met de woorden: „Daar in Bethlehem werd het
Kind geboren", zonder dat de authentieke bijzonderheden omtrent de herders
en de engelen in Bethlehem worden vermeld. Dit is beslist een leemte, die aanvulling verdient. Door de verdeling in
betrekkelijk korte hoofdstukken geschikt
om zo nu en dan een stukje uit voor te
lezen. Zelf lezen van ongeveer negen
jaar af. J. Briiger maakte er passende
illustraties bij in oranje-bruin en zwartwit. (geb. f 4,90).
Phia van den Berg geeft in Dorcas en 6708
de kinderen van Toeroe schetsen uit het
kampongleven op Nieuw-Guinea, gezien
door de ogen van jonge Papoea's. Al
staan deze schetsen tamelijk los van elkaar, ze zullen de jonge lezer van een
jaar of acht zeker kunnen boeien en hun
intussen een blik gunnen in het dagelijkse leven van dat verre land, dat zo
nauw met Nederland is verbonden. Soms
iets te beknopt, maar enige uitleg kan
dit ondervangen. School en kerk zijn
protestants, maar dit zal de kinderen
nauwelijks opvallen. Ook om de keurig
frisse taal een lezenswaardig boekje.
(geb. f 1,—).
Van Lilli Koenig krijgen we de geschiedenis te horen van Timba, een her- 6709
dershond, die als puppy van zes weken
het eigendom wordt van Kiki, een meisje
van een jaar of negen. Mede dank zij
een strenge africhting wordt Timba van
een onhandelbaar dier, een prachtige,
gehoorzame herder. Als ze anderhalf
jaar is, krijgt ze op een dag een nest
met vijf jongen. Spelenderwijs horen de
lezeresjes — want hen zal het boek meer
aanspreken dan jongens — van alles
over de verzorging van honden en speciaal van herders. Over de voortplanting
wordt voor deze leeftijd ons inziens juist
199

genoeg
gezegd: Timba
speelt
een
keer niet een
reu en na 'n
tijdje wordt
ze dan zwaar
en komen de
jongen. De illustraties van
de schrijfster
passen uitstekend bij dit
leerrijke en
speelse verhaal.
(f 3,25;
geb. f 4,50).
6710 Het moet anders worden,
door P. A.
Kiki en
Leijdens is 'n
sterk protestants gekleurd verhaaltje,
waarin de ouders van Annelies, schippers van beroep, door hun dochterjte,
dat door een vriendinnetje op de zondagschool is terecht gekomen, op Kerstmis de weg naar God terugvinden. Er
zit weinig sfeer in dit naar onze smaak
al te vrome verhaal. Gezien in het licht
van de moderne godsdienstpsychologie
is de redenering van de juffrouw tegen
haar zeven- á achtjarige pupillen wel
wat al te geladen:
„Want ook
jullie zijn afgedwaalde schaapjes. In
de harten van de mensen en ook in
jullie hartjes zijn vele boze dingen,"
etc. „Het moet anders worden" zou inderdaad mogen gelden voor een boekje
als dit. (f 0,55).
6711 Na een wat zoetelijk begin loopt Marlieske van M. de Lange-Praamsma langzaam over in een normaal gezinsverhaal
(protestants milieu). Marlieske is de
jongste van de vier kinderen Van Vliet.
Moeder wordt ziek en vader belegt een
krijgsraad met zijn spruiten om de huishouding niet in de war te laten lopen.
Alles gaat goed, tot Marlies op een
avond na schooltijd niet komt opdagen,
wat moeder natuurlijk in grote ongerustheid brengt. Een gelukkige afloop
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laat zich natuurlijk
raden. Niet onaardig. (geb.
f 1,10).
Nog
steeds
voor meisjes is
het boek Jan- 6712
neke en de witte pauw, geschreven door
Bea Lintijn.
Tijdens
de
ziekte
van
haar moeder
moet Janneke
bij 'n tante
in
Elspeet
gaan logeren.
Tegen
alle
verwachting
Timba
in, heeft ze
daar een heerlijke tijd, maar ze mist
haar moeder erg. Met Kerstmis echter
mag ze moeder in het ziekenhuis gaan
bezoeken. Ze brengt een zelfgemaakt
cadeautje mee en hoort tot haar grote
vreugde dat ze voortaan elke week mag
komen. Maar het heerlijkste is wel de
mededeling dat ze binnenkort een zusje
of broertje zal krijgen. Een vriendelijk
boekje met een vaag-christelijke strekking. (geb. f 1,35).
Filomeentje woont bij haar grootmoeder 6713
Babushka in een dorpje dicht bij Praag.
Haar vader en moeder heeft ze nooit
gekend. Ergens in Praag woont een
tante, die nooit meer in het dorpje is
teruggekomen en die nooit meer iets van
zich heeft laten horen. Wanneer Filomeentje twaalf jaar is, sterft Babushka
en gaat het meisje in Praag haar tante
zoeken, om via haar een dienstje te vinden. Babushka heeft beloofd haar vanuit de hemel te helpen. Na veel omzwervingen bereikt ze haar doel. Een
sfeervol, sprookjesachtig verhaal. Goed
geschreven en verlucht met prachtige,
nogal donkere illustraties van de auteur
zelf: Kate Seredy. (f 3,65; geb. je 4,90).
In een klein Zwitsers-Italiaans dorpje
woont Benno met zijn grootvader. Als de

6714

6715

6716
tIm
6720

laatste zijn einde voelt naderen, geeft
hij Benno de raad direct na zijn dood
te vertrekken naar zijn tante, die drie
valleien verder woont, om zodoende niet
in het weeshuis te belanden. En zo begint dan Benno's barre tocht over rotsen, smalle paden, langs ravijnen en
over gletsjers, met als enig gezelschap
de geit Sikkie. Het is de belofte van
grootvader dat de Here hem zal bewaren, die Benno vol doet houden. Na
veel angstige momenten, fijne hulp van
grote vrienden en flink doorzetten, komt
hij tenslotte bij zijn tante aan, die hem
graag in haar huis opneemt. Afgezien
van enkele onwaarschijnlijkheden en het
droevige begin, is dit boekje van Tjits
Veenstra wel aardig. De achtergrond is
protestants-christelijk. (geb. f 1,10 ) .
Aan de hand van een Amerikaanse
televisiefilm over Circusboy Corky
schreef Carel Beke het verhaal Circusboy en de geheimzinnige kolonel. De
komst van een nieuwe kok, een vreemde
oude man, lijkt de ondergang van het
circus in te luiden, dat door een vreselijke brand zijn grote tent verliest. Het
circus komt onder de hamer. De oude
man koopt het helemaal op en schenkt
het terug aan de vroegere eigenaar. Zelf
trekt hij, de rijke kolonel en landbezitter, als kok mee. Niet onaardig, maar
ook weinig waardevol. Dezelfde uitvoering als „Lassie", „Fury" en „Rin-TinTin en Rusty", hetgeen wil zeggen een
formaat van 26 x 18, een omvang van
36 bladzijden, een aardige gekleurde
filmoto als omslag en enigszins grove,
maar soms wel sprekende tekeningen
als illustratie. (geb. f 2,50).
Van de zojuist genoemde t.v.-filmserie
over de zwarte hengst Fury, het eigendom van de jongen Joey van de Broken
Wheel Ranch, werden een vijftal avonturen te boek gesteld door René van.
Nerum, namelijk Fury en de paardendieven, Onrust op de Broken Wheel
Ranch, De prairie roept!, De rode tomahawk en Avontuur in geel rotsland.
Het zijn eenvoudige verhalen, geschreven
in matig Vlaams. Kan gelezen worden,
maar daarmee heeft men het dan ook

wel gehad. (p. dl. geb. f 2,50; 38 fr.).
De serie „Rin-Tin-Tin en Rusty" speelt
zich af in het Amerika van een honderd
jaar geleden, toen verschillende staten
onveilig werden gemaakt door roversbenden en rondzwervende Indianenstammen. Op het fort Apache bij Denver is de tienjarige weesjongen Rusty
met zijn moedige, goed afgerichte herdershond Rin-Tin-Tin helemaal in het
militaire leven en avontuur opgenomen.
Een viertal van deze avonturen werden
door Albert van Nerum opgeschreven.
De opschriften geven als iets van de
inhoud weer: Is sheriff Porter schuldig?, 6721
De aanval op fort Apache, De giftige
dm
pijl, en De wilde hengst. De verhaaltjes 6724
hebben weinig te betekenen en zijn soms
zelfs wat gechargeerd. Taal en stijl laten
te wensen over. De populariteit van de
hoofdfiguren zal wellicht jeugdige lezers
trekken, maar wij kunnen deze boeken
toch geen aanbeveling meegeven.
(p. dl. geb. f 2,50; 38 fr.).

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
Op grond van een dagboek over het
Franse beleg van Bergen op Zoom
scheef P. de Zeeuw J.Gzn. een weinig
bevredigend verhaal. De Franse spion is 6725
een wees, die uit Antwerpen naar de
stad komt om aan een verrader een
brief in handen te stellen. Bijna gesnapt, vindt hij een timmermanszoon
bereid hem op zolder te verstoppen. Het
duurt niet lang of hij wordt ontdekt en
met valse inlichtingen teruggestuurd
naar Antwerpen. Mét zijn zus vlucht
dan de knaap, weet opnieuw Bergen op
Zoom te bereiken en maakt de val van
de stad en de plundering mee. Een nogal onsamenhangend verhaal kortom, bovendien omslachtig door pietepeuterige
details. Schrijver streeft naar een fris
taalgebruik, maar wordt daarbij gehandicapt door dialectismen en een gebrekkige kennis van leenwoorden in hun gebruik en betekenis. Zijn dialoog lijdt
aan de bijwoord-ziekte. Al zullen deze
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tekortkomingen een jeugdig lezer niet
opvallen, erg spannend vindt hij het
boek zeker niet. Wel is het — door
H. H. Prahl — voortreffelijk geillustreerd. (geb. f 1,20).
Een katholiek jongensboek, dat getuigt
van gezonde spanning zonder ergens de
grens van het onmogelijke te overschrij6726 den is Gang G9-04. Het werd geschreven
door de onderwijzer G. J. Panen, die
dit boek opdroeg aan de jongens van
zijn klas. Enkele jongens komen, zonder
dat ze er enig vermoeden van hebben,
midden in een misdadigersbende terecht,
doordat ze bij toeval een geheime gang
ontdekken. De bende, bang voor openbaarheid, neemt de jongens „in vertrouwen" en probeert hen op een dwaalspoor te brengen. Deze ontmoeten echter een rechercheur, die de jongens
ogenschijnlijk hun spelletje rustig verder laat spelen. Langzaam maar zeker
trekt de politie het net om de internationale bende dicht en dan volgt de
ontknoping. Een fris geschreven boek,
met goede illustraties van Rein van
Looy. Nogmaals aanbevolen voor jongens van elf jaar en ouder. (geb. f 3,95).
Naast de „Lassie-reeks" in groot formaat, waarin in 36 bladzijden een heel
avontuur wordt verteld, zijn er ook twee
echte leesboeken over Jeff Miller en zijn
collie. De auteur hiervan is Luk van
6727 Nerum. In het eerste deel raken Lassie
en de 13e man slaags. Bij vergissing
wordt Jeff door een voorbijkomend
vrachtrijder een brief in de hand gestopt, die blijkens het adres voor een
zekere Millard is bestemd. De afzender
komt van het abuis op de hoogte en
stuurt een „duister" mannetje uit om
de brief weer in handen te krijgen. Na
een achtervolging per auto lukt hem dit
ook, maar dan heeft Jeff al stilletjes
een afschrift van het geheimzinnige
briefje gemaakt. Moeder vindt het nu
beter dat haar zoon de ranch verlaat
om bij oom Peter in New York te gaan
logeren. Ook Lassie is natuurlijk van de
partij. Bij oom komt het afschrift voor
de dag en dan blijkt het een boodschap
in code van een bankroversbende te zijn.
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Mede dank zij Lassie komt men op het
spoor van de misdadigers en wordt ook
de zogenaamde 13e man ontmaskerd ;
een verrassing. Wel spannend verteld,
hoewel het Vlaams voor Nederlandse
lezers wat ongewoon en dikwijls wat
stijfjes aandoet.
In Lassie en het atoomgeheim worden 6728
Jeff en Lassie in een avontuur gewikkeld door de bouw van een atoomcentrale in Calverton, hun district. Door
valse voorlichting verzet de bevolking
zich tegen de centrale, die onder leiding
staat van prof. Nickleby. Een neef van
de professor is de oorzaak van alles en
als hij in handen valt van felle tegenstanders van de professor, zit hij zijn
oom op allerlei manieren dwars. Er
wordt zelfs een plan opgezet de atoomcentrale te laten ontploffen. Door tussenkomst van Jeff en zijn vrienden en
de hulp van Lassie, kan op het laatste
nippertje een ramp worden voorkomen.
Ofschoon een zekere spanning hier en
daar zeker niet ontbreekt, maakt de
stroeve stijl en de ietwat slordige uitwerking van het gegeven het boek tot
niet meer dan middelmatige ontspanningslectuur. (p. dl. geb. f 3,90; 50 fr.).
Aan De schat van de oude zeeman 6729
wordt de 113e „Prisma-Junior" gewijd.
In Engeland ontdekt een jeugdig viertal
enkele aanwijzingen voor het opsporen
van een Amsterdamse oorlogsschat. Op
het jacht van vader steken ze heimelijk
de Noordzee over, en er ontstaat een
wilde jacht, want ook een roversbende
is, dank zij de jongelui, de schat op
het spoor gekomen. Beide partijen maken het aardig bont; á la guerre comme
la guerre, denken ze blijkbaar. De
weinig waarschijnlijke avonturen worden door Roger Pilkington wel aannemelijk verteld en vertaald, in fris Nederlands dat echter niet steeds goed raad
weet met het oorspronkelijk Engels. De
aangebrachte folklore ligt er nogal dik
op, maar de schrijver heeft zich behoorlijke gedocumenteerd. In een zeer spannende en evenredig wilde eindspurt
wordt de speurtocht tot een goed einde
gebracht. Een tegenwicht tegen allerlei

onverantwoorde waaghalzerijen en trucjes biedt het boek niet. Daarom kan
men het moeilijk aanbevelen, al is het
niet ongeschikt. Veel scheepstermen,
voor liefhebbers. (f 1,25).
Engeland en Amerika in het midden
van de 19e eeuw, zijn de achtergrond
6730 waartegen De ontmaskerde zeerover,
„Prisma-Junior" nummer 114, zich af-

speelt. Tommy Glover's vader is op zee
gebleven en hij woont met zijn moeder
in een kleine plaats dicht bij Liverpool.
Als Billy Batt, die voorgeeft stuurman
te zijn geweest bij kapitein Glover, bij
hen in huis komt, gaan er vreemde dingen gebeuren. Tommy's moeder besluit
tenslotte naar Amerika te emigreren,
maar het noodlot drijft hen opnieuw in
de richting van Billy Batt, die een gevaarlijk sujet blijkt te zijn. Hij speelt
een vreemde rol op het emigrantenschip
dat voor de kust van Canada vergaat.
Als Tommy en zijn moeder, die gelukkig
gered zijn, zich juist beginnen thuis te
voelen in het nieuwe land, komt voor
de derde maal Billy Batt te voorschijn.
Hij ontpopt zich als een echte zeerover
door een pas gebouwde schoener te
stelen die afkomstig is van de werf
waar Mrs. Glover en Tommy hun nieu-

we tehuis vonden. Na een spannende
jacht komt alles goed. Dit goed geschreven verhaal van Frank Knight
heeft een grote en gezonde spanning en
geeft bovendien een aardige kijk op het
leven, een goede eeuw terug, in Engeland en Amerika. Positief en nergens
overdreven. Zeer geschikt. (ƒ 1,25).
Een Terschellinger jongen wil evenals
zijn vader, die op de grote vaart is, naar
zee. Hij hoort veel verhalen van zijn
oom, die kapitein is op een bergingsboot. Dit lijkt hem wel wat en hij wordt
aangemonsterd als „zeuntje". Het valt
hem echter allemaal erg tegen, in het
begin. Als ze een paar keer het zeegat
uitgeweest zijn om schepen in nood te
helpen, vindt hij het toch wel echt
worden. Alhoewel hij beweert dat het
bij het bergingswerk zaak is hard te zijn,
bewijst hij het tegendeel als het op handelen aankomt en hij een zieke jongen
in veiligheid moet brengen. Vanglijn 6731
over van K. Norel is een zeer helder en
fris geschreven boek over het leven op
Terschelling en het bergingswerk. Harde
mannen van de zee als men ze hoort
praten, maar in tijd van nood mensen
die hun leven wagen voor hun evenmens. Een goed boek voor jongens, dat
bovendien veel leert over de zee en het
leven van de zeelui. Eerst laat de auteur
de lezer tegen de buitenkant aankijken
en even later doordringen in hun diepere
wezen, vol plichtsbesef en edelmoedigheid. (geb. f 4,90).
Van H. Radau verscheen er in de „Drie
Kroontjes-reeks": Woudloper in Alaska. 6732
De ik-figuur in dit verhaal is een jonge
Indiaan, Kleine Vos uit Alaska. Onder
de Indianen waar hij opgroeit — zijn
ouders zijn overleden — leert hij niet
veel goeds. Deze zijn allen vaak dronken en erg gedegenereerd. Een oom ontfermt zich over hem en nadat hij eerst
enige tijd gewerkt heeft in de bossen als
houthakker en op een zalmfabriek, trekt
Kleine Vos mee met zijn oom naar de
onbewoonde streken van Alaska, waar
ze als vallenzetter en woudloper hun
kost verdienen. Op deze wijze weet
Kleine Vos de roem van zijn volk uit
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het verleden in zichzelf te herstellen. Een
boeiend en opbouwend jongensboek met
prettige avonturen en interessante belevenissen. Aanbevolen. (geb. f 2,75).
6733 Eirik, een jongen uit het noorden verlangt ernaar, evenals zijn gestorven vader ijszeeschipper te worden. Bij een
robbenjacht op het ijs kan hij de boot
van zijn oom niet meer bereiken en
wordt hij als vermist opgegeven. Hij
weet zich echter te redden en komt bij
Per, de pooljager terecht. Een jaar later
wordt hij daar gevonden door zijn oom.
Dit avontuurlijke jongensboek werd geschreven door Vitalis Pantenburg. Interessant en boeiend, maar realistisch is
de beschrijving van de jacht op en het
gevecht met de verschillende dieren, en
van de moeilijkheden tijdens de barre
Groenlandse winter. De vertaling verraadt de Vlaming. Daardoor is het verhaal niet altijd even gemakkelijk leesbaar. Ook om het karaktervormende
element toch een boek dat men belangstellende jongeren zeker kan aanbevelen.
(geb. f 4,90; 75 fr.)
De trilogie „Nils Eira en zijn kinderen"
door Cor Bruijn wordt afgesloten met
6734 Toen de boshaan riep.... Verteld wordt
hoe de beide zonen van Nils Eira, na
uit de handen van de Duitsers te zijn
ontsnapt, bij hun oom in Kautokeino
terecht komen. Ze verblijven enige tijd
bij deze Berglappen. Ole, die veel heimwee heeft, wordt op kerstavond door een
„goede" Duitser naar zijn vader gebracht. Klemet volgt in het voorjaar
met de bevrijding. Het eenvoudige, harde leven der Lappen wordt uitstekend
beschreven. De sfeer van onderling begrijpen is eveneens goed getroffen. Boeiende verteltrant en daarnaast mooie illustraties van Laura Gerding. Eigenlijk
vormt deze trilogie één geheel. Bij lezing
van een afzonderlijk deel heeft men soms
moeite de situatie te begrijpen. Aan één
enkel deel zal men dus niets hebben.
Aanbevolen voor jongens en meisjes van
12 jaar af ongeveer. (p. dl. geb. f 1,75).
Het is een ingrijpende verandering voor
het Haagse doktersgezin Riemerswaal,
als het ouderloze achternichtje dat door
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een tante op een groot buitengoed is opgevoed, bij hen in huis komt. Vooral
voor Sandra, haar leeftijdgenootje, is 't

heel moeilijk in het innerlijk van Janine
door te dringen, temeer daar deze zich
met haar verdriet van iedereen terugtrekt. Hoe .Janine en Sandra leren zich 6735
voor anderen open te stellen en ervaren
dat daarin de echte vreugde en het geluk zijn gelegen, is het onderwerp van
dit mooie meisjesverhaal van Betty van
der Plaats, dat men kan beschouwen als
een zelfstandig vervolg op „Feest bij
Sandra". Het zal meisjes vanaf 'n jaar
of veertien zeer aanspreken. De sfeer is
die van een beschermd, gematigd modern gezin, met een vaag religieuze
achtergrond. Aanbevolen. (geb. f 4,50)
De bekende stripserie „Kapitein Rob".
telt nu reeds 51 deeltjes. In nummer 50 6736
wordt De schipbreuk van de Si-Bir X
verteld en getoond, in nummer 51 wordt 6737
er gespeurd naar De schat van Distel-

eiland. Niet onaardige plaatjes met behoorlijk wat en wat behóórlijke tekst.
Voor de liefhebbers van dit genre geen
bezwaar. (p. dl. f 0,75).
Dave, technisch werkstudent, krijgt een
contract als helicoptermonteur op een
walvisvaarder. Hoe hij en de piloot er
in slagen de weerstand van hoog tot
laag te overwinnen en tenslotte door allen als ,walvisvaarders" te worden, geaccepteerd, is een boeiend en zeer spannend verhaal. Bovendien leert de lezer
6738 in Walvis aan bakboord! nog heel veel
over de moderne walvisvaart, en deze
voorlichting is door D. S. Halacy Jr.
zonder enige hinderlijke opzettelijkheid
in het verhaal vervlochten — verhoogt
er soms zelfs de spanning van! Een klein
bezwaartje: er wordt nog al vaak teruggegrepen naar Melville's „Moby Dick",
waardoor veel toespelingen onbegrijpelijk
worden voor wie de inhoud van dit
boek niet kent. Maar overigens: aanbevolen. ( geb. f 4,90; 65 fr.).
In de „Prisma-Juniores" kwamen maar
liefst vijf 'Biggles-verhalen van W. E.
Johns tegelijk uit: de nummers 115 tot
6739 en met 119. Biggles en de Interpol is
een spannend, enigszins fantastisch, doch
niet geheel onlogisch verhaal over de
vliegende speurder Biggles, die samen
met een paar collega's uit andere landen
een bende in verdovende middelen oprolt. Ze achtervolgen de misdadigers tot
in hun hol en alleen dank zij een uiterste koelbloedigheid en dapperheid weten
ze zich te redden. Er wordt in dit boek
nogal gemoord, zoals dat onder zware
jongens gebruikelijk is. Uiteraard doet
de politie daar niet aan mee, maar zij
kennen toch ook geen genade. Het verhaal maakt dit enigszins. begrijpelijk,
omdat het gaat om de meest sluwe en
gewetenloze misdadigers, die nergens
voor terugdeinzen en zich niet ontzien de
jeugd te vergiftigen met heroïne. Toch
zouden jongens, die dit boek in één adem
uitlezen, hierop gewezen moeten worden:
elk mensenleven — zelfs dat van een
boef — eist eerbied. Toelaatbaar voor
een niet te jong publiek.
6740 Nummer 116, Biggles lost het op, bevat

een aantal losse detectiveverhalen, die
ons met Biggles naar ongeveer alle delen
van de aarde voeren. Maar waar de
misdaden ook plaats vinden, steeds is
het genie en het vliegtuig van onze held
de schurken te vlug af. Spannende lectuur zonder meer.
Biggles begraaft de strijdbijl in nummer 6741
117. In dit boek krijgt hij namelijk opdracht naar Sachalin te vliegen om een
vijand uit de politieke Russische gevangenis te bevrijden. Na spannende avon,
turen lukt hem dit, terwijl hij intussen
zelfs nog kans ziet 'n Amerikaans piloot
van het beruchte eiland weg te halen.
Vlot en spannend geschreven verhaal,
dat toch wel enige ontwikkeling en politiek inzicht vraagt. Geschikt.
Nummer 118 is getiteld Biggles en het 6742
geheime wapen. Ditmaal moet Biggles
een onderzoek instellen naar drie verdwenen vliegtuigen, ergens boven Afrika.
Hij vermoedt dat dit gebeurt door 'n
„wapen" dat de koers van vliegtuigen
kan wijzigen en motoren kan uitschakelen. Hij ontdekt met enkele vrienden de
bewuste basis: een groepje negers, dat
een eigen staat wil stichten, maar deels
onder invloed staat van een vreemde
mogendheid. Na vele spannende sluiptochten, schietpartijen en ontbering zien
ze kans het toestel te vernietigen, voordat enkele „Russische" boeven het meenemen. En ze keren behouden terug. De
auteur verstaat de kunst de lezer te
boeien. Soms drukt hij zich net té populair uit. Het verhaal is natuurlijk erg
toevallig en onwaarschijnlijk, maar de
jongens zullen daar niet zo op letten.
Het gesol steeds met de „vreemde mogendheid" doet niet zo sympathiek aan.
De jeugdige lezer zal wel een uurtje
zoet zijn met deze held, maar opbouwende lectuur is het niet.
Biggles en de verborgen schat besluit 6743
dit vijftal Biggles-avonturen. In nummer 119 van de „Prisma-Juniores" gaat
hij op zoek naar het goud dat tijdens
de Eerste Wereldoorlog door de Duit- •
sers op een der onhergbergzame eilandjes van Vuurland is verborgen. Voor de
vorm geeft hij voor twee vermiste En115

gelse plantkundigen te gaan opsporen.
Daar er ook andere kapers op de kust
zijn, geraakt Biggles weer in allerlei ingewikkelde situaties met enkele narrow
escapes. Hij slaagt er echter in de anderen net één slag voor te blijven en zijn
dubbel doel te bereiken. Dit alles wordt
verteld op een rustige, sympathieke manier, waardoor dit boek bepaald beter
te noemen is dan de doorsnee jongensverhalen. Biggles is een kalme, prettige
figuur, die weloverwogen beslissingen
neemt en begrip heeft voor het standpunt van de tegenpartij. Een geschikt
avonturenverhaal, dat ook bij ouderen
in de smaak zal vallen. (p.dl. f 1,25)

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
In nummer G 16 van de „Maraboe
Pockets" wordt er door Henri Vernes
en zijn held Bob Morane naar gestreefd
De onderwereld schaakmat te zetten.
6744 Bob raakt, natuurlijk geheel toevallig,
verwikkeld in angstige avonturen rond
een in Italië verborgen erfschat. De beruchte Maffia-bende de Zwarte Hand
zit ook achter de schat aan, doch dank
zij Bobs onschatbare hulp wordt de lieftallige jongedame die er recht op heeft,
in het bezit van haar erfdeel gesteld.
De Maffia's roeien zichzelf uit en Bobs
beloning is een palazzo in Venetië en
een glimlach van de jongedame. Een
niet geheel logisch verhaal, dat behalve
wat onwaarschijnlijkheden nog wat vals
sentiment bevat, en ook de maatstaven
ten opzichte van moraal op wat bedenkelijke wijze aanlegt. Toch nog wel toelaatbaar, al is de vormende waarde nihil.
( f 1,35)
Rode Maan, een jonge Toeareg-prins,
6745 wordt koning en leider van zijn volk,
hij beslist een verloren strijd tegen de
Moren in zijn voordeel en wint het hart
van de maraboe dochter Hete Tijd. Tussen hen in: de boeiende figuur van een
vijftienjarige minnestreel, Mid-e-Mid.
Eigenlijk is hij de held van het verhaal.
Zijn armoe verhindert hem te huwen
met zijn geliefde Hete Tijd en hij dreigt
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Binnenkort verschijnt in de
serie jeugdboeken geschreven
door DEBO HAGE
de 4e druk van:

JACHT OM HET
HANDSCHRIFT
illustr. en band van Rein van Looy,
Prijs gebonden f 3.75.

Van de reeds verschenen boeken:

WILD WEEKEND en
DE GESCHONDEN
GRAFTEMPEL
schreef „de Bazuin" dd. 3 december 1960:
...Aan de reeks schrijversnamen
van o.i. zeer geslaagde jongensboeken willen we er hier nog één toevoegen:
DEBO HAGE. Van hem werden
ons onlangs 2 nieuwe boeken toegezonden, die hem meteen een
plaats bij de „geslaagden" bezorgen. Beide boeken zijn spannend
en tegelijk ontspannend, en zijn
dat niet de kenmerken van het
goede jongensboek ?
Verkrijgbaar in de erkende
boekhandel.

UITGEVERIJ
H. J. Dieben N.V.
DEN HAAG
(Adv.)

een paria te worden door zijn korte associatie met een woestijnrover en het
vermoorden van zijn vaders verrader.
Dank zij het grote hart van Rode Maan
kan Mid-e-Mid blijven zingen onder zijn
eigen volk. Herbert Kaufmann heeft in
dit boek al de wetenschap en al de liefde weten te leggen, opgedaan tijdens
zijn jarenlange verblijf onder de Toearegs. Voor al te jonge lezers kan het
mohamedaanse fatalisme en de materialistische godsopvatting nadelig werken,
evenals de vendetta van de minnestreel.
Maar jongens en meisjes van 16 en ouder, en ook volwassenen, zullen door het
boek diep worden geboeid. De vertaling
van Brenda du Pon is goed, met uitschieters naar boven en naar beneden.
Het overdadige gebruik dat de auteur
van Toeareg-termen maakt, heeft de
vertaalster verleid tot een klassieke blunder: het Duitse woord voor gierst laat
zij namelijk onvertaald (Hirse).
(f 4,65; geb. f 5,90)
Lenie Stafleu-Kruikemeier is in de
6746 ,,Ster-reeks" vertegenwoordigd met Je
moest eens weten! Goed en plezierig

geschreven verhaal over drie zusjes, die
ieder op eigen wijze hun weg vinden.
Korientje trouwt in het begin van het

boek en leert moeizaam het verschil tussen maneschijn en realiteit; Wiek weerstaat de verleiding door een loszinnige
baas en vindt een solide levensgezel, en
de oudste Francine, die wat mismaakt is,
aanvaardt moedig en wijs haar ongehuwd-blijven, zij het na veel strijd. —De
vroomheid, waarvan alles doortrokken
is, is oprecht, maar evenals in vorig
werk van deze schrijfster maakt het de
niet-protestantse lezer telkens even
schichtig als allerlei figuren op intieme
momenten daaraan opeens uiting geven
in kansel-terminologie. Het verhaal is
overigens zo fris, dat dit niet erg hindert, en het geeft ontegenzeggelijk véél
meer goeds en gezonds mee dan het gemiddelde meisjesboek. Daarom aanbevolen als prettige kennismaking met het
vrome protestantse milieu. Eén bezwaar:
een gerekte schildering van het laatste
stadium van kanker hoort ons inziens
toch niet thuis in jongemeisjes-lectuur,
ook al wil men de „ernst des levens"
erin aan het woord laten. Het leven
zelf zorgt wel voor zulke confrontaties,
en voor de lezeresjes wier vader of moeder misschien aan deze ziekte lijdt is
zo'n beschrijving dan ook volstrekt ongewenst, 66k al omdat de patiënt ongewoon jong is. (geb. f 4,90).
In nummer B 8 van de „Maraboe-Pockets" bevindt zich ex-stewardess Sylvia 6747
in Hong-Kong, waar zij haar man vergezelt, die daar toezicht moet houden
bij de bouw van een nieuw vliegveld.
Ze raken verstrikt in een misdadigersbende, die niets of niemand ontziet om
de aanleg tot in het oneindige te rekken, omdat een nieuw vliegveld nu eenmaal niet in hun kraam te pas komt.
Vooral Sylvia, die enkele dagen alleen
moet achterblijven in die wereld van
mysterieuze misdaden, heeft het zwaar
te verduren, maar natuurlijk loopt alles
toch nog goed af. René Philippe heeft
er weer een vlot avonturenverhaal van
weten te maken.
Ook nummer B 12 van de „MaraboePockets" bevat een Sylvia-avontuur, met
als titel: Sylvia had gelijk. Sylvia be- 6748
leeft een moeilijke tijd als haar man
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een nieuw type straalvliegtuig moet invliegen. Zij wordt gekweld door bange
voorgevoelens. Alles schijnt echter goed
te gaan, tot op de dag van de vliegfeesten. Dan gebeurt werkelijk het ongeluk dat Sylvia gevreesd had, zij het
dat haar man met de schrik vrij komt.
Het boekje is wel onderhoudend, maar
mist elke diepgang. De gestelde problemen worden slechts aangeroerd, zelden
of nooit opgelost. Voor wie aan zijn
ontspanningslectuur geen eisen stelt.
luchtig amusement. (p. dl. f 1,35).

SPROOKJES-, VERTELSELEN GEZINSBOEKEN
Voor de kleinsten tot acht jaar
In elk van de drie tot nu toe versche6749 nen delen van Tante Lieve's vertelboek
bracht Lieve Simoens van de Vlaamse
tIrn
6751 kinder - televisie enkele verhaaltjes en
rijmpjes bijeen, een liedje, enkele bladzijden kleurplaatjes en een knutselpagina. De verhaaltjes uit deze fleurige uitgaven zijn verschillend van gehalte,
maar over het algemeen wel aardig. De
tekst werd gedrukt in twee kleuren, de
wat grove, soms grappige illustraties van
Ben Horsthuis in meer kleuren. De royaal uitgegeven boeken hebben elk een
omvang van 32 bladzijden. Voor de
Nederlandse kinderen zal men een aantal typisch Vlaamse woorden — champetter, pagadders — moeten vervangen
of bij zelf-lezen uitleggen.
(p. dl. geb. f 2,50; 38 fr.)
Marian Hesper-Sint is de auteur en Ben
6752 van Voorn de illustrator van Jaap is
6753 dwars en Trein op hol, twee deeltjes
uit „De Wondertuin". Het eerste boekje
bevat één sprookje, één verhaaltje over
een kleine jongen die kwade zin had,
één over een meisje dat haar pop kwijtraakte bij de verhuizing en één verhaaltje over de belevenissen van een oude
tafel en stoel. In het tweede boekje zijn
de onderwerpen: een speelgoedavontuur,
de egoïstische kabouter, het insecten118

feest en het verdwenen broekje van
Hans. Een gevarieerde verzameling dus,
gezellig verteld in korte zinnetjes. Het
geheel ziet er fleurig uit, met aansprekende gekleurde tekeningetjes. De boekjes zijn geen meesterwerkjes, maar wel
aardige leesstof voor wie de eerste beginselen van de leeskunst machtig is.
(p. dl. geb. f 1,75)
Vrouwtje Vertel-maar, zo heet een dik- 675t
ke, gezellige bundel verhalen en gedichten die Lea Smulders voor de kleinsten
heeft geschreven. Schrijfster is gezegend
met een authentiek verteltalent: haar
frisse inventie laat haar nimmer in de
steek, zorgt op zijn tijd voor- echt leuke
woordspelingen en geeft haar onverbeterlijk juiste namen in voor haar sprookjesfiguren. Het is verder wonderlijk om
te zien, hoe rustig en natuurlijk haar
glasheldere zinnen verlopen. Deze heerlijke bundel laat slechts twee wensen na
bij de aandachtige lezer: één, dat
„Vrouwtje Vertel-maar" niet al te veel
uit haar mouw blijft schudden en de
constructie stééds zo goed verzorgt als
in sommige meesterwerkjes. En twee, dat
ze nog wat meer gedichten schrijft, want
die zijn waarachtig nog beter dan de
prachtige vertelsels. (geb. f 3,95).
„Zes verhalen voor kinderen die hun
Eerste Communie doen" werden door
Fr. M. Bellarminus Mol gebundeld onder de titel Communievertellingen. Uit- 6751
drukkelijk zegt de schrijver dat het
boekje bestemd is voor ouders, die hun
kinderen willen voorbereiden. Het levert
vertelstof, die desnoods in een aan het
kleine kind aangepaste taal ook voorgelezen kan worden. Naast een boeiend
relaas over het Laatste Avondmaal vindt
men de geschiedenis van de zalige Imelda, de H. Tarcisius en de H. Joannes
van Nepomuk, plus nog een missie- en
een oorlogsvertelling. Soms is de aanloop wel wat te lang voor het beoogde
doel, maar de sfeer is zuiver en de verhaaltrant plezierig en eenvoudig. Jammer dat in het missieverhaaltje het laatdunkende woord „nikker" herhaaldelijk.
voorkomt. De moerne tekeningen doen
het wel. (f 1,50).

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
6756 Ook de Vertelsels voor de huiskamer
zijn van de hand van Fr. M. Bellarminus Mol. Deze bundel is bedoeld als
vertelstof bij de viering der verschillende feesten van het Kerkelijk Jaar. Beginnend bij de Advent, wordt bij elk
hoofdstuk vermeld waar het desbetreffende verhaal in de Bijbel te vinden is,
met een korte aanwijzing hoe en met
welke omlijsting de dan volgende tekst
het best verteld kan worden. Na het
lijdensverhaal volgt iets over de eerste
christentijd, parabels en enkele heiligenlevens. Waarschijnlijk om de parabels
begrijpelijker te maken, gaat een soortgelijk voorval, spelend in de moderne
tijd, vooraf. Dit is jammer, want de
parabels spreken voor zichzelf en hierdoor gaat veel van de oorspronkelijke
sfeer verloren. Van verschillende minder bekende heiligen, zoals Sint Conon
en de zalige Imelda wordt het leven
verteld. Sommige passages doen wat traditioneel aan, bijva kinderen laten bidden: „Heer wees mij zondaar genadig"
en het spreken over hel en duivels. De
tekeningen van Hans Siegmund daarentegen zijn aan de moderne, strakke kant
en niet vrij van een zekere houterigheid
en uitdrukkingsloosheid. De woordkeuze
is beperkt, het Nederlands is wel kinderlijk, maar niet mooi. Al met al wel
een bruikbare bundel; er is zo weinig
op dit gebied. Ons inziens het best te
gebruiken als handleiding bij het vertellen in het gezin. (geb. f 5,90).
6757 Dag jongens en meisjes — met dezelfde
woorden als waarmee zij haar kinderprogramma voor de televisie begint, spreekt
Hannie Lips de jongens en meisjes van
zes tot elf jaar toe, waarvoor zij „het
grote voorleesboek van tante Hannie"
samenstelde. De verhalen en de enkele
versjes zijn zowel van Nederlandse als
van buitenlandse oorsprong en werden
hier nog niet eerder gepubliceerd.
Overigens is de relatie televisie - boek

niet geheel duidelijk :
tante
Hannie prijkt in
televisiebeeld op
voor- en achterplat, en dat is
het enige! Er
zijn veel gezellige, sprookjesachtige verhalen
over allerlei onals
derwerpen
speelgoed,
kabouters, dieren,
Sinterklaas. Een enkel verhaal slechts
is van minder betekenis of saai. De
schrijver Brevannes kent in „Het jongetje dat weer thuiskwam" het verschil
niet tussen een haas en een konijn.
Wist tante Hannie het ook niet? De
opvallende auteurs zijn Harriet Laurey,
Lea Smulders en James Kriiss. De
versjes van Vera Witte zijn fris en grappig, en lenen zich uitstekend voor declamatie. Deze bundel, die bij uitstek geschikt is voor voorlezen in huiselijke
kring, is zeer verzorgd uitgegeven: duidelijke druk, prettige bladspiegel en
aardige illustraties. (geb. f 6,90).
I. M. Fennema-Zboray, de hoofdredactrice van het kinderblad „Kris Kras"
stelde ook de eerste twee „Kris Kras
Kinderpockets" samen: Jodokus en andere sprookjes en Floortje en andere
verhalen. Jodokus is een kobold en geen 6758
sprookjesheld: hij leeft in het jaar 1960
en wordt gezien door de auteur op vakantie. Van dit soort Engelse geestenverhalen staan er nóg twee of drie in de
gelijknamige bundel. Daarvan is „Het
mannetje van zeven uur" bijzonder
zouteloos. Tegen al dergelijke verhalen
rijst een ernstig bezwaar, zeker bij een
katholieke opvoeding. Kinderen zullen
geen onderscheid maken tussen deze, alá
reëel voorgestelde mythen, en werkelijk
bestaande geesten als de engelen. Gaan
dan later de „kobolden" en „gnomen"
overboord, dan dreigen de engelen minstens mee te worden geminimaliseerd.
Nu zijn de kobolden in deze pocket wel
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niet bepaald griezelig, maar zij zijn volkomen on-Nederlands en slechts éénmaal komt er een verhaal uit de bus.
De andere drie keer blijft het bij een
ontmoeting in het werkelijke leven: een
gevaarlijk mengsel, als u het ons vraagt.
In het bundeltje staan verder twee middelmatige versjes, één evenzeer middelmatig heksenverhaal en één prachtig,
echt sprookje: „De twee koningen", dat
echter in zijn eentje de bundel niet vermag te redden. Hooguit toelaatbaar,
maar weinig geschikt, kortom: (f 2,50)
6759 Ook Floortje komt ons als weinig geslaagd voor. De opgenomen verhaaltjes
zijn al geen uitblinkers, maar bovendien
zijn ze gericht tot zeer verschillende leeftijden: van de oudere kleuter tot meisjes
van twaalf jaar af. Het verhaal voor
deze laatste groep — over de Finse gevangenen-moeder Matilde Wrede en geschreven door A. Rutgers van der LoeffBasenau — is naar stijl en inhoud verreweg het beste. Maar wie zal speciaal
interesse hebben voor deze figuur? Het
wat langdradige middeleeuwse verhaal
„Florisse" achten we het minst geschikt.
De hebzuchtige, lekker-etende monniken,
die het verdwaalde gravenkind een nonnenklooster binnensmokkelen — waar
het kind onmenselijk streng behandeld
wordt (en waar de jonge zusters vrolijk
het silentium verbreken als moeder abdis niet in de buurt is) — en dat alleen
om voor de abt het visrecht van Florisse's vader te verkrijgen, geven wel de
indruk van een bekrompen visie op het
middeleeuwse kloosterwezen en doen de
waarheid te kort. (f 2,50)
Johanna Spyri bracht in de „Wielewaal6760 reeks" vier verhalen bijeen Uit het land
van Heidi, over kinderen die daar, in
de Zwitserse bergen, meer dan vijftig
jaar geleden leefden. Dit verklaart misschien ook de sentimentele sfeer van het
boek: arme, meestal ouderloze kinderen,
wonend bij een even arme grootmoeder,
enz. Anderzijds heeft de sfeer ook wel
iets prettigs: de eenvoud van het leven
in de kleine Zwitserse dorpjes. Er is een
grote deernis met armen en zwakken.
De vrije bewerking van deze verhalen
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door Annie Winkler-Vonk is wel geslaagd. Toch is het boek een beetje uit
de tijd. Maaar de liefhebbertjes van het
genre „Heidi" zullen er van genieten.
(f 2,—; geb. f 2,95)
Het kerstboek voor de jeugd, samenge- 6761
steld door D. A. Cramer-Schaap, bevat
een goede keuze uit de kerstboeken
„Zonneschijn" en „Het licht schijnt
overal". Er zijn vertellingen bij voor
6-8 jaar, voor 8-11 jaar en voor
boven de elf. Ze zijn in christelijke sfeer
geschreven en voor alle richtingen
bruikbaar. Achterin werd een kort kerstspel voor de kleintjes opgenomen. Een
verzorgde uitgave, waarin de kerstsfeer
zeer goed getroffen is. (geb. j' 4,90)

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
In het achtste Groot Vakantieboek wis- 6762
selen spannende verhalen af met ontwikkelingslectuur, puzzels, spelletjes en
knutselwerk. Het boek is meer op jongens dan op meisjes ingesteld, maar
deze vinden er ook veel in, wat naar
hun gading zal zijn. Een paar verhalen,
o.m. Heureusia wil het geluk, De boze
ganzerik — zijn tegenover de andere
leesstof wat kinderachtig. Dit laatste
verhaal mist de sfeer van sprookje of
fabel, maar brengt het dier toch op
menselijk vlak. Als dierenverhaal is het
daardoor tot mislukking gedoemd. Bij
de meeste verhalen treedt verder het
opvoedkundige element duidelijk naar
voren. Over het geheel genomen een
plezierig ontspanningsboek.
Elf zeeroversverhalen uit alle eeuwen
werden door W. ter Horst uit oude geschriften verzameld en voor de jeugd
van 12 jaar en ouder bewerkt. Het resultaat hiervan vindt men in Het groot 6763
zeeroversboek. De verhalen zijn spannend, goed verteld en historisch juist.
Jongens zullen ze met veel plezier lezen.
De illustraties van R. D. E. Oxenaar
zijn zeer verhelderend. (geb. f 4,95).
In nummer 26 van de „Gulden Sporenserie" worden door Casper de Jong de
Sagen van Herakles verteld. De mytho- 6764

Bijzonder leuke boekjes voor de schoolgaande jeugd :

Henri Arnoldus:
TUP EN JOEP-SERIE
Tien deeltjes á f 1,25
OKI EN DOKI-SERIE
Tien deeltjes "á f 1,25
PIETJE PUK-SERIE
Tien deeltjes 1. j 1,95
Bouke Jagt:
EDDA EN WIMMIE-SERIE
Drie deeltjes à .f 1,25
Leesstof en letter zijn afgestemd op de leeftijd.
Al deze boeken zijn gebonden in geplasticeerde
band.
IEDERE ERKENDE BOEKHANDEL HEEFT ZE
N.V. Uitgeversmij. „De Eekhoorn" - Apeldoorn

(Adv.)
logische heldendaden van de moedige
Herakles worden in korte, sobere hoofdstukken beschreven. De stijl is goed aangepast aan het jeugdig publiek. Dit
brengt echter noodzakelijk mee dat het
episch karakter van deze verhalen sterk
verzwakt is. Ten aanzien van bewerkingen van klassieken blijven altijd verschillende meningen mogelijk. In deze
zien wij geen kwaad en wij zijn blij, dat
op deze wijze althans de inhoud van
deze epen wordt doorgegeven. Misschien
leidt het later tot een vollediger genot
van dezelfde inhoud in de oorspronkelijke vorm. (ƒ 1,75; geb. ƒ 2,50)
6765 In Rome Wolvenstad vertelt Ulla Leippe
de gehele Aeneis na, en vervolgens zoveel markante hoofdstukken uit Livius'
Annalen als nodig zijn voor een overzicht van de Romeinse „geschiedenis".
Ieder commentaar blijft achterwege;
slechts enige verbindende teksten zorgen
voor een zekere continuïteit. Dit kritiekloos navertellen heeft zijn gevolgen, al

zullen die aan de jonge lezers deels
spoorloos voorbijgaan. Sage en historie
worden hier tot een naadloos geheel
verweven, met opname van geheel de
Romeinse mythologie. Natuurlijk valt
hierbij o.a. de ironische glimlach weg
waarmee Vergilius de godentwisten uit
de doeken doet. Op hoogtepunten worden soms beroemde regels ongeveer in
proza weergegeven, en verder wordt
alles vermeden wat voor jeugdige oren
minder geschikt is. De vertaling is behoorlijk, zij het wat stijf. Als leesboek
lijkt dit werk niet zo'n succes. Het veronderstelt bij de lezer een zekere interesse voor geschiedenis ofwel voor Romeinse realia (gym, lagere klassen).
Hier en daar werkt een verschrijving
storend. (geb. f 8,90).
In zijn derde boek Sprookjes uit alle 6766
landen bracht Antoon Coolen weer een
uitgelezen verzameling, meest onbekende, sprookjes bijeen: o.a. uit Indië,
Sicilië, Estland, China en Perzië. De
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verhelderende inleiding van de samensteller maakt deze goed vertelde en met
zorg bewerkte uitgave nog waardevoller.
jammer dat een dergelijke bundel niet
mooier geïllustreerd werd; vooral de
kleurenplaten zijn een dissonant. Overigens een prachtig bezit voor jongens
en meisjes van twaalf jaar af en... voor
volwassenen. (geb. f 13,50).

GEBEDENBOEKEN
VOOR DE JEUGD
Voor de kleinsten tot acht jaar
6767 Al munt Het missaaltje voor onze kleintjes, dat van Franse herkomst is, niet uit
qua tekst, noch qua illustratie, toch zijn
de Nederlandse bewerker J. Castermans
pr. en de tekenaar Rootciv er wel in geslaagd het kind bij te brengen hoe het
het H. Misoffer moet volgen. En dit is
zeker een winstpunt. Een andere vraag is
of de bewerker wel zo geslaagd is in zijn
woordkeuze. Er worden toch nog te veel
grote-mensenwoorden gebruikt, die de
kinderen onbegrijpelijk zullen vinden,
bijv.: „dat Hij voltrok op het kruis...",
„ik kom edelmoedig offeren..." en „ik
ben blij U te loven..." etc. Ook is het
boekje voor de betere lezertjes wat erg
vlug uit. Maar deze 15e druk mag er
alles bij elkaar toch wel zijn !
(geb. f 1,50).
„Voor kinderen die hun Eerste Heilige
Communie doen en voor daarna" is het
gebedenboekje bestemd van Fr. M. Bel6768 larminus Mol, dat onder de titel Offermaal des Heren het licht zag. Hij vertaalt hierin — met de onvermijdelijke
inkortingen — de liturgische misteksten
in korte zinnen die zo'n beginnend lezertje aankan. Onvertaald blijven de dagelijkse gebeden, als het Onze Vader. De
auteur streeft daarbij — met succes —
vooral naar duidelijkheid, naar begrijpelijkheid. Het boekje sluit met gebeden
voor morgen en avond, voor de biecht en
het Lof. Natuurlijk zijn de communiegebeden opgenomen in het kader van de
mistekst. De appreciatie van de crayontekeningen van Otto van Rees zal afhangen van de persoonlijke smaak. En122

kele critische opmerkingen: De begrippen offermaal, offermis, offer en offerande worden — bij de meeste kinderen ten
onrechte — voorondersteld; het zo uiterst
belangrijke gemeenschapsvormende karakter van de mis komt — mede tengevolge van een te ongenuanceerd gebruik
van het begrip „wij" niet voldoende tot
uiting; de vragen vóór de biecht staan
in generlei verhouding tot een zich-vormend christelijk geweten; wat het kind
's avonds op bed moet denken is toch
wel lichtelijk „overtrokken", vooral door
het „Jezus is er dan helemaal alleen".
In een vertrouwelijk contact tussen
ouders en kinderen kunnen de minder
geslaagde gedeelten echter spontaan gecorrigeerd worden, en blijft er een toch
wel aan te bevelen kerkboekje over.
(geb. f 2,75)

Voor ietwat gevorderden
rond de acht
tot ongeveer tienjarigen
Ook voor deze groep schreef Fr. M. Bellarminus Mol een verhelderend misboekje: Wij offeren mee. De liturgische tekst 6769
en de uitleg van de heilige handelingen
zijn van elkaar te onderscheiden door
het gebruik van een verschillende kleur
letter. Bovendien ondersteunen foto's op
de linkerpagina telkens de uitleg van de
H. Mis. Naast de misgebeden vindt men
ook nog een aantal andere gebeden,
waaronder een kinderlijke opsomming
van misintenties en gedragspunten. Enkele wensen bij deze 8e druk: enkele
vereenvoudigingen in de tekst, bijv. op
blz. 9 (uit de trapgebeden) „breng mij
nu op Uw heilige berg", blijft een raadsel voor het kind, ondanks de volgende
woorden: „Gij hebt mij nu in Uw kerk
gebracht". Zo zijn er hier en daar nog
enkele plekjes, die een verandering zouden vragen. Overigens aanbevolen.
(f 1,25; geb. f 1,95)

Voor grotere kinderen van
'n jaar of elf jaar af
Een verantwoord kerkboekje met misge-

beden voor verschillende tijden van het
jaar werd samengesteld door W. J. Ver6770 heyen. Het is getiteld Ons Pascha. Het
verband tussen de ingelaste foto's en de
tekst is niet altijd even duidelijk. Wat
inzake het gewetensonderzoek gezegd
wordt, komt ons weinig positief voor.
Overigens wel geschikt. (geb. f 3,90).

L2viogen wij u voorstellen :
ANTHONY VAN KAMPEN
In Bergen, nu in winterslaap, gaan we
een bezoek brengen aan Anthony van
Kampen, die zo vriendelijk is onze lezers
iets over zijn leven te vertellen.
Mijn wieg of liever mijn bedstede, zo
vertelt de auteur, stond in Hellevoetsluis aan het Haringvliet, maar met mijn
zesde jaar verhuisden we al naar Den
Helder, waar ik dus praktisch mijn
jeugd doorbracht. Een heerlijke jeugd.
Er was alles wat een jongen zich kon
wensen: vissersschepen, de vloot van de
marine, reddingboten, het strand, de
duinen, de dijk en de haven. Wat heb ik
er van geprofiteerd!
Voor zover na te gaan, waren bijna al
mijn voorvaderen, zowel aan moedersals vaderskant, zeelui, hetzij bij de marine, hetzij bij de koopvaardij. Ze hadden allemaal, zoals mijn grootvader wel
eens opmerkte, zout water in hun zuigfles. En wat ze óók hadden, dat was
een grote leeslust. Ze gingen naar zee
met altijd een kist boeken bij zich.
Voor mij stond het ook vast dat ik zou
gaan varen. Dat bleek echter niet mogelijk, omdat mijn ogen te zwak waren
voor een stuurmans-opleiding. Ik besloot toen, wat ik al jaren daarvoor vaag
van plan was geweest: over de zee, de
schepen en zeelui te gaan schrijven. Ik
zou dat kunnen doen als ik journalist
werd. En ik wérd journalist. nl. bij de
Helderse Courant, waar ik de kans kreeg
het vak goed te leren. Met mijn baan
kreeg ik de kans mee te gaan met de
reddingboot en eveneens met de sleep-

boten, als die schepen in nood gingen
assisteren. Op die manier kwam ik voor
het eerst in contact met werkelijk avontuur.
Of ik in mijn jeugd zelf veel boeken las?
Zeker, ik las alles van kalenderblaadjes
tot de Bijbel. Wat ik het liefst las? Ik
denk de boeken van captain Marryat,
die van Fenimore Cooper en om dichter bij huis te blijven de boeken van
Van Lennep, Louwerse en Penning. Ik
mag wel zeggen dat ik een paar Helderse bibliotheken compleet heb uitgelezen.
En. zo gaat de auteur verder, door
mijn werk als journalist ontstond mijn
eerste boek. Ik had namelijk als journalist de bekende Rallye van Monte
Carlo meegereden en hierover een reportage gemaakt. De verhalen sloegen
nog al in en zij vormden de stof voor
het boek Het grote Rallye-avontuur.
Daarna kwamen er andere jeugdboeken
zoals: Pieter Straat, de scheepsjongen
van d'Halve Maen, 't Juttersjong, Ketelbinkie, Ketelbinkies stuurmanstijd,
Kapitein Jan van Leeuwen en Thuisvaart. Van die laatste vier boeken, die
bij elkaar behoren, werd later één heel
dik boek gemaakt: 't Zeegat uit met
Jan van Leeuwen.
En niet alleen jeugdboeken zijn uit mijn
pen gekomen, luistert u maar: Jungle
Pimpernel; De verloren vallei: Het
laatste bivak; Groenland, continent der
eenzamen ; Wijkende wildernis ; Zee
zonder genade; Stormnest; het Eerste
boek der Zeven Zeeën, Ik• val aan, volgt
mij; Zeeslepers op de evenaar en Géén
visum voor Eden.
Mijn liefste boek? Dat is een moeilijke
vraag. Ik denk „Pieter Straat", omdat
ik daarin een jongensleven op zee heb
beschreven, zoals ik het ook zelf graag
geleefd had.
Onze gastheer kijkt even naar een fraai
gemodelleerd scheepje op tafel, wanneer wij hem vragen wat zijn plannen
zijn.
Wéér naar Nieuw-Guinea gaan, dat mijn
hart voorgoed gestolen heeft en waar ik
met name bij de missie heel wat goede
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van mening dat er in het algemeen meer
'karakter' in zat dan in heel wat jeugdlectuur die, vandaag de dag op de
markt wordt gebracht, waarbij ik dan
nog niet eens denk aan de strips, waaronder enkele goede zijn en ontelbaar
veel onbeschrijflijk slechte.
Daarom zou ik willen pleiten voor een
deel van die „ouderwetse" boeken, die
nu niet meer, of bijna niet meer, worden gelezen. Er zijn er heel wat bij, die
dat nog best waard zijn. Want het doel
is toch dat je van een boek beter
wordt !
Anthony van Kampen is ook een boeiend verteller, die het vermogen bezit
zijn grote liefde voor de zee aan een
ander mee te delen. Wij hopen nog dikwijls van zijn boeiende vertelkunst vol
gezonde romantiek te kunnen genieten.
R.

WAT ANDEREN ZEGGEN
vrienden heb gekregen. Een vaartocht
maken over de Stille Oceaan en nog
eens naar de bovenloop van de Amazone
gaan. Of die plannen werkelijkheid zullen worden weet ik niet, dat zal veel
van de beschikbare tijd afhangen. Ik ben
nl. ook nog hoofdredacteur van een
schcepvaartmaandblad
„De
Blauwe
Wimpel". U ziet, de zee is altijd een
belangrijk deel van mijn leven gebleven.
En dat zal ook wel nooit anders worden, denk ik.
Ik ben blij, zo zegt de Heer Van Kampen, dat ik ook iets kan zeggen over de
positie van het jeugdboek op de boekenmarkt. Ik vind namelijk dat zowel
auteurs als uitgevers er eens aan moesten denken, dat jonge lezers uitermate
critisch zijn. Juist zij, ik heb dat keer
op keer gemerkt. Wie denkt dat jonge
ogen en jonge hersens alles slikken, vergist zich deerlijk. Het is zo belangrijk,
omdat in die jaren een karakter zich
vormt. Men mag dan zeggen dat de
boeken van dertig en veertig jaar geleden langdradig en saai waren, ik ben
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„Voor een jeugd die van reizen en trekken houdt is er een verrassend chef
d'oeuvre van An Rutgers van der LoeftBasenau: Gideon's reizen, een kloek,
fraai gebonden boek van 340 bladzijden,
uitgegeven door Ploegsma en op bijzonder knappe wijze geïllustreerd door
Jenny Dalenoord. Lijkt dit niet meer
dan de zoveelste variant op het dankbare thema: dik vertelselboek met mooie
plaatjes, in feite is het een forse mijlpaal
in het oeuvre van een schrijfster, die
het als enige Nederlandse auteur tot een
vertaling (van het jeugdboek „Lawines
razen") in de Penguinpockets wist te
brengen, en die zich daarnaast sedert
vele jaren van een trouw publiek om en
nabij de 12 wist te verzekeren met vaak
herdrukte boeken als „De Kinderkaravaan", „Het verloren koffertje", „Rossy, dat krantenkind" en nog een aantal
andere.
Gideon nu is een jongen, die een vader
heeft zoals er maar weinig voorkomen.
Hij is nl. kunstschilder en schatrijk.
Gideon's moeder is dood. In dit raam
is volop plaats voor de avontuurlijke
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N . V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD / HAARLEM
(Adv.)
zwerftocht door negen landen, die de
schilder en zijn zoontje ondernemen.
Van de voet van het Himalaya-gebergte
trekken zij naar Japan en Korea. Daarna beleeft Gideon zijn volgende avonturen
met zijn neefjes, die in Australië op een
schapenfarm wonen. Voor wie weet wat
er — ook in het buitenland — aan reislectuur voor jongeren bestaat, is het verbazingwekkend met welk een gemak de
schrijfster de sfeer van een land weet
te evoqueren, zonder idyllisch of pedant te worden. En, wat méér zegt: landen en volkeren dringen zich nooit naar
voren als de nauwverholen hoofdzaak;
overal blijven zij sfeervol décor voor het
verhaal. De draad die door de reisavonturen loopt is de nergens opgelegde
maar langzaam vanzelfsprekend wordende intentie van Gideon, om overal
waar hij in de wereld komt, iets goeds
te doen. Dat lijkt een beetje braaf en
padvinderachtig maar de oprechte manier waarop mevrouw Rutgers van der
Loeff het leven en streven van een kind
weet waar te maken, blijkt meer dan
toereikend om ook volwassen lezers te
overtuigen en te boeien.
Verhalen over Griekenland, het Nijldal,
de Sahara, Mexico en de Verenigde
Staten maken de wereldreis rond, en al
lezend denkt men onwillekeurig aan de
reizen van Gulliver, zo totaal anders van
opzet en herkomst, maar in onze dagen
ook beland bij de jeugd, die er de
scherpe kanten niet meer afleest en tóch
voldoende over houdt om geboeid te

worden. Misschien wordt de gedachte
aan Swift's meesterwerk behalve door
de titel, dan ook wel ingegeven door een
zekere twijfel omtrent de meest voor de
hand liggende leeftijd van Gideon en
zijn publiek. In menig opzicht lijkt de
jonge reiziger wat te jong voor zijn gedachten en intenties. Men zoekt vaak
tevergeefs naar zijn gezicht. Kan het
zijn dat Jenny Dalenoord met haar uitnemende tekeningen die zelfde hybris
heeft ervaren, toen zij een collectie
hoogstaand plaatwerk door het boek
strooide — met als meesterstuk het
Mexicaanse feest — zonder Gideon of
Duc Anderson, zijn vader, te conterfeiten ?"
Aldus Carel Swinkels in De Tijd/Maasbode van 5 december 1960.

HET MODERNE
PEDAGOGISCHE KLIMAAT
EN HET KINDERBOEK
Op 28 oktober 1960 heeft Dr. N. Beets
(Pedagogisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht) ter gelegenheid van
de opening der Kinderboekenweek in de
hal van het Ministerie van Onderwijs te
Den Haag een inleiding gehouden onder
bovenstaande titel, waarvan wij onze lezers de hoofdlijnen wilden geven. Door
plaatsgebrek konden wij hieraan in de
overvolle november- en decembernummers nog niet de aandacht geven die zijn
gedachten naar onze mening verdienen.
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In de negentiende eeuw, aldus dr. Beets,
werd het pedagogisch klimaat in het
kinderboek beheerst door de tendenzen
die de algehele samenleving doortrokken.
„Bij den Vader, als het Hoofd des Huisgezins, berust inzonderheid het oppergezag over de opvoeding" wordt in een AB-boek voor kinderen gezegd. Gezagsaanvaarding, moralisme, een neerbuigende houding tegenover het kind kenmerken veel voor kinderen geschreven lectuur. Onder invloed van allerlei stromingen emanciperen zich echter. moeder
en kind, op grond waarvan o.a. het aantal schrijfsters voor kinderen de schrijvers is gaan overtreffen.
Een nieuw klimaat is daarmee het kinderboek gaan beheersen. In het kinderboek wil men kinderlijk, boeiend en vrolijk zijn, men wil met humor schrijven.
Het boek wordt artistieker. De deugdzaamheid wordt minder nadrukkelijk geponeerd.
In het pedagogisch klimaat betekent dit
vooral dat de moeder een grotere plaats
inneemt en het kind daarmede een grotere vrijheid verkrijgt, zelfs de vrijheid
om stout te zijn („ik ben lekker stout"),
waarmede het kind zelfs een uitdagend
karakter kan aannemen, waarbij het
overigens tegelijk grootmoedig en groothartig is (Pippi Langkous).
Ook de mannelijke schrijvers houden
zich aan dit 'schema': in Dick Trom
meer in het goedmoedige en humoristische, in Pietje Bell in meer vlegelachtige zin. Het kinderboek wordt wat milder, vrolijker, menselijker, minder provinciaals, mondialer. Het kinderboek
gaat met zijn tijd mee: armoede, standsverschil, honger, kindersterfte, tuberculose en godsvrucht nemen geen overheersende plaats meer in. Er is minder aandacht voor het sprookje, meer voor het
volle kinderleven. Met dit kinderleven

voor ogen kan men nu alle kanten op,
ook die van grote-mensen-literatuur.
Hoezeer moderne geestelijke stromingen
zich tot in de kinderliteratuur kunnen
manifesteren, bewijst De Kleine Prins
van Antoine de Saint-Exupéry. In dit
kunstwerk wordt een kind beschreven,
staande midden in de problemen van de
moderne mens, in een directe relatie tot
een volwassen medemens, zonder dat iets
over „ouders" wordt gezegd. Het menselijk bestaan wordt door de schrijver gepeild vanuit een ontmoeting tussen twee
mensen, een man en een kind. De man is
vlieger, de technische mens, het kind is
„een kleine prins".
Vele facetten die het moderne pedagogische klimaat uitmaken vindt men in
dit boek terug. Het is een zeer menselijk boek, over de omgang van mens en
mens in zachtmoedigheid en daarom is
het niet met pedagogische maatstaven
te meten; het is niet vaderlijk moraliserend of moederlijk beveiligend. Men
kan het alleen met literaire maatstaven
meten en het is derhalve met de literatuur voor volwassenen gelijk te stellen.
Terecht zegt Bettina Hilrlimann in haar
Europaische Kinderbcher over de grote
dichters die voor kinderen schrijven:
,Sie streuen Pfeffer und Salz in die
Kinderliteratur, die von Natur aus dazu
neigt, etwas salbungsvoll zu werden. Sie
geben den kiinstlerischen Maszstab, an
dem sich auch der Jugendschriftsteller
messen kann, kurz gesagt, sie sind n6tig
tuut es kann gar nicht genug von ihnen
geben.' Aan het kinderboek van deze
tijd mogen geen primair pedagogische
of vak-psychologische maatstaven worden
aangelegd, maar kunstzinnige en diephumane. Eerst het kinderboek dat vooral aan humane en literaire maatstaven
gemeten kan worden is waarlijk van onze
tijd.
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VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor beginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
VIa = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw. (18 è. 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes. t = In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje ° = Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes °° = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leeftijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen háákjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (VIa) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (VIa).
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Voor de kleinsten tot acht jaar
6771 De serie „Gouden Boekjes" werd verrijkt
met de nummers 36 t/m 39. In het
eerste hiervan vertelt Margaret Wise
Brown over Dokter Pijpekop, de poppendokter. De grappige, kleurrijke plaatjes
van J. P. Miller zijn alleraardigst, maar
er komen in de Nederlandse tekst van
Han G. Hoekstra nogal veel voor jonge
kinderen onbegrijpelijke woorden voor.
6772 Han G. Hoekstra bewerkte ook Het vliegende huis van Margaret Wise Brown,
die de kleintjes laat raden wie er wel in
de verschillende afgebeelde huisjes zullen wonen. Er bestaat niet veel verband
tussen de goede, kleurige tekeningen van
J. P. Miller en de summiere tekst, die
op enkele bladzijden rijmend is gemaakt.
Voor de kleinsten, die nog in de „aanwijsperiode" zijn.
6773 Henkie met de hoorn brengt iedereen
zo van streek met zijn geblaas, dat hij
in een bootje op zee gaat zitten spelen
en zo een passagierschip waarschuwt tegen de gevaarlijke rotsen. Als een held
wordt hij dan ingehaald. Een origineel
boekje van Jack Bechdolt in een bewerking van Annie M. G. Schmidt. Om
voor te lezen aan kinderen van 'n jaar
of zes, zeven. Voor zelf lezen zullen ze

iets ouder moeten zijn. Blijkens de kostelijke tekeningen van Aurelius Battaglia speelt het verhaaltje zo'n vijftig jaar
geleden.
Toontje m'n zoontje van Carl Memling 6774
sluit de rij. De ouders van Toontje hebben een hekel aan zijn hond Ruigie.
Averechts is de uitwerking van alles wat
het ventje verzint om zijn vriendje bij
zijn ouders in de gunst te doen vallen.
Pas als de hond een kindje uit de vijver redt, mag Toontje hem houden. De
illustraties van Hawley Pratt en Lee
Holley zijn geestig maar soms wat onduidelijk voor kleuters. De bewerking
van dit vrolijke boekje was in handen
van Annie M. G. Schmidt.
(p. dl. gec. f 1,65)
Hoekige tekeningen in een zware, zwarte 6775
omlijsting vormen het hoofdbestanddeel
van Olifant, een modern prentenboek van
John L. Torenbeek, over een aap en
een olifant die uit verveling uit de dierentuin weglopen en na veel avonturen
in hun eigen wildebeestenland terecht
komen. Kinderlijk en geestig van toon.
Voor oudere kleuters en om zelf te lezen al voor eerste-klassertjes.
(geb. f 2,75)
In het Tsjechische sprookje Het appel- 6776
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6779
6780

boompje met de gouden vruchten vertellen Emil Ludvik en Jaroslav Moravec hoe de bosdieren uit een appelpit
een boompje willen kweken. Het boompje groeit wel, maar het draagt geen lekkere vruchten. Overal zoeken de dieren
vergeefs hulp, totdat mensenkinderen 't
boompje komen enten, waarna het heerlijke appels voortbrengt. Dit verhaal is
geschreven naar de gelijknamige tekenfilm en overvloedig geïllustreerd met
kleurenplaten van Frantisek Freiwillig.
Minder juist is de opmerking als zou
het boompje „pijn" hebben bij het snoeien. Een aardig prentenboek, dat bij zelf
lezen wel enigszins gevorderde lezertjes
vraagt. (geb. f 3,95)
Prinses Marmelinda ontvlucht het paleis
om met gewone kinderen te spelen. Ze
krijgt bij hen thuis pannekoeken en
wordt al smullend door de koningin aangetroffen. Voortaan mogen de kinderen
op het paleis komen spelen. Prinses Marmelinda eet pannekoeken heet dit korte
eenvoudige, met liefde geschreven verhaaltje dat door de schrijfster, Heeke
Sijmons, zelf werd geïllustreerd. Niet onaardig, al zijn er enkele foutjes.
In het vervolg ontdekt Prinses Marmelinda op zolder een kist vol oude kleren.
Met haar speelkameraadjes gaan ze zich
fijn verkleden, terwijl een pop haar tijdens een rondrit door de stad in het rijtuig vervangt. Een erg simpel gegeven,
eenvoudig verteld. De tekeningen zijn
weer de sterkste zijde van het boekje,
maar ook hier kloppen ze niet overal
met de tekst. (p. dl. geb. f 1,20)
We kunnen helaas niet enthousiast zijn
over de inhoud die schuil gaat binnen
de grappige omslag van De avonturen
van Bertus de Beer en van Bertus de
Beer in Sneeuwland. Wat Bertus allemaal meemaakt, o.a. tijdens een logeerpartij bij zijn ijsberenfamilie is tamelijk
gezocht en helemaal niet des beers. Onlogisch en voor kleine kinderen verwarrend is dat er naast „menselijk" handelende beren ook gewone mensen optreden, waarmee de beren op gelijke
voet staan. De honden zijn „dieren",
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maar de kuikens kunnen bijv. weer praten! Geen gelukkig debuut van Liesbeth
Dieleman. Jammer, want de plaatjes van
L. J. A. Attema-van Vliet zijn alleraardigst. (p. dl. geb. f 3,90)
Sneeuwpop Witte wordt koning, door
de mooie goudpapieren kroon, die de
voddenman voor hem op weet te snorren. Dit aardige verhaaltje van Ans
Muiderman is aantrekkelijk geïllustreerd
door Babs van Wely.
Op de laatste dag van het jaar beleeft
onze sneeuwman een ontmoeting tussen
Sinterklaas en de Kerstman, waarbij zich
dan nog het Oude en het Nieuwe Jaar
voegen. Het gezelschap stelt zich voor
en probeert van de gelegenheid een
feestje te maken: Het feest van Witte.
Een simpel, lijnrecht verhaaltje, even
charmant als de tekeningen. De sfeer
van oudejaarsavond is uitnemend getroffen en de datum zelf maakt weer de
„neutraliteit" van het geheel wel aannemelijk. (p. dl. geb. f 1,20)
De eekhoorn Pluim is de hoofdpersoon
in vijf kabouterverhaaltjes van Gregor
Boude, die niet onaardig zijn, maar toch
weinig om het lijf hebben. Van de werkelijkheid in de natuur blijken auteur
en tekenaar niet veel kaas gegeten te
hebben, hetgeen bijv. blijkt uit het vangen en de manier van vasthouden van
een eekhoorntje. De tekst is lichtelijk
Vlaams-talig. Verteld wordt over Pluim
en Lodi, een goede kabouter; over Pluim
en Minfra, de kabouter-schrijnwerker;
over Pluim en Maro de sluwe rat; over
Pluim en Veertje, een lief eekhoornmeisje, en over Pluim en de mensen.
(p. dl. 17 fr.)
Tanja en Martijn vinden een huilend
jongetje op de stoep, dat bedroefd is
omdat hij geen oom heeft. Het drietal
besluit Op zoek naar een oom te gaan,
maar zoals dat gaat: allerlei figuren die
zij onderweg om raad vragen, blijken
zelf in moeilijkheden te zitten en tenslotte is er een hele stoet op pad: drie
kinderen, een plantje, een wandelende
tak, een muzieknoot enz. Gelukkig worden uiteindelijk alle wensen vervuld. Dit
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kostelijke boek van Jan Blokker is mooi
uitgegeven en aardig geïllustreerd door
Laura Gerding. Aanbevolen om voor te
lezen en om zelf te lezen van ongeveer
7 jaar af. (geb. f 3,90)
6789 Na „Stappertjes Step" schreef Lea SmulHEINTJE OPRSIOK

er gauw overheen, want mijnheer Bos
is een vriendelijke man, die hem overal
mee naar toe neemt, op de scooter nog
wel. Peter spaart voor een konijn, maar
doet afstand van zijn geld terwille van
een arme zieke oude baas. Het konijn,
Piet, komt er tenslotte toch. Het accent
valt op liefde voor mens en dier en vertrouwen op God. Sfeer en terminologie
zijn protestants. De verteltrant is aantrekkelijk voor kinderen. (geb. f 1,—)

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen

ders een gezellig vervolg: Heintje Hoepelstok en zijn avonturen met Stappertje Step. Heintje verliest eerst al zijn
vriendjes, omdat ze nooit eens mogen
steppen; zijn step krijgt een deukje in
de draaideur van het warenhuis; hij
vindt het hondje van de slager; doet
boodschappen voor moeder en krijgt tenslotte ook zijn vriendjes weer terug. Een
verhaaltje dat bij kleuters en jonge
kinderen zeer in de smaak zal vallen.
(geb. f 2,50)
6790 Haast té simpel en wat week vinden
wij het korte verhaaltje dat Hans Rowaan schreef over Jan, die in Het wilgenslootje tuimelt om een musje uit het
water te vissen. Gelukkig dat de bakker net op tijd langs komt. Dit in protestants milieu spelend verhaal is niet
geweldig. Voor beginnende lezertjes te
moeilijk van taal. (f 0,30)
6791 Het tweede boekje van J. L. Schoolland
over Petertje is getiteld Petertje en Piet.
Petertje is enig kind. Zijn belevenissen
spelen zich af in de herfstvakantie: er
komt een gast in huis en Peetje moet
aan deze mijnheer zijn kamertje afstaan.
Hij vindt het wel erg, maar hij komt

Een jongensclubje speelt in het priëel 6792
van een vervallen kasteel. Na een tijd
wordt het huis gerestaureerd en krijgt
het nieuwe bewoners, waaronder een
doofstomme jongen. De vrienden, die
dit niet weten, vinden hem een verwaand
en vervelend kereltje en willen hem met
St. Nicolaas een surprise met een beledigend vers sturen. Dan horen ze dat de
jongen ziek in bed ligt en gebrekkig is.
Ze schamen zich en kunnen nog net
Op 't nippertje hun grap ongedaan maken. Wel geen vondst, dit verhaaltje van
C. Th. Jongejan-De Groot, maar toch
wel geschikt voor kinderen van acht jaar
af. (geb. f 1,—)
Als nummer 42 van de „Zilverserie" 6793
verscheen Guus helpt mee door H. C.
Muinen. Guus is een ferm knaapje, dat
door zijn oplettendheid belangrijk bijdraagt in de arrestatie van een konijnendief. Het protestants getinte verhaal
speelt in een arme veenstreek en draagt
de sfeer van een voorbije tijd. Het boekje
is prettig en aannemelijk geschreven,
maar de kinderdialogen zijn soms te
plechtstatig. Geschikt. (f 1,—)
Deel 4 in de „Geertje-serie" van Cok 6794
Grashoff brengt de geschiedenis van
Geertje en Pinky. Op een hete zomerdag
komt er voor Geertje onverwachts een
nieuw vriendje letterlijk uit de lucht
vallen. Bij een vliegtuigongeluk komen
de pleegouders van het negerjongetje
Pinky om, en voor enige tijd wordt het
133

ventje opgenomen bij Geertje thuis. Er
ontstaat een hechte vriendschap tussen
het blonde meisje en het zwarte kereltje.
Geertje verdedigt hem dan ook op
school, waar enkele kinderen de „nikker"
sarren. Maar na een tijdje keert Pinky
terug naar Afrika en dat is voor Geertje
toch wel verdrietig. Een charmant boek,
dat blank en zwart verbroedert, zonder
grote woorden. Sfeervol geïllustreerd
door Elly van Beek. (f 1,75; geb. f 2,50)
6795 Marga Bartels schreef over Het nichtje
van de stroper. Francientje heeft geen
ouders meer, en woont bij een oom die
voor haar zorgen moet. Erg prettig is het
daar niet: oom is een brutale, brommerige kerel, die de kost verdient met
stropen, zijn vrouw is een goedige slons.
Op een avond moet Francientje naar het
dorp, de dokter halen. Op de terugweg
door het bos struikelt ze en blijft liggen.
Na een uur vindt de jachtopziener haar
en deze vertrouwt het doodzieke kind toe
aan zijn vrouw, die het meisje dag en
nacht verpleegt. Als Francientje weer
helemaal beter is, besluiten de jachtopziener en zijn vrouw dat zij bij hen mag
blijven. Een wat sentimenteel en ouderwets verhaaltje, dat toch wel bruikbaar
is. Protestants-christelijke sfeer.
(geb. f 1,20)
6796 Een pleidooi voor dieren- en mensenliefde
wil Janneke en Juno zijn, door K. Norel.
In haar dierenliefde gaat Janneke zo ver
dat zij de trekhond Juno van Gerrit de
voddenman losmaakt. De gevolgen hiervan zijn niet zo prettig, en Janneke is
erg verdrietig als zij hoort dat Gerrit
ziek is geworden. Zij weet niet precies
wat er van te denken: aan de ene kant
het advies van de juffrouw op sch000l
karhonden hun vrijheid terug te geven,
terwijl aan de andere kant later blijkt
dat Gerrit veel van zijn hond houdt en
hem beslist niet afbeult. Menig kind zal
het op twee gedachten hinken van dit
gegeven aanvoelen, waarvoor ook de
auteur geen oplossing geeft. Geschreven
in uitgesproken protestants-christelijke
geest. (geb. f 0,80)
6797 Bobbelebob is de naam van een betoverde
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kikker, die voor straf in de afvoerbuis
van de wastafel moet zitten en daar voor
de bekende gorgelgeluiden zorgt. Aan
deze fantasie ontleent Lidy Luursema de
naam voor haar boek. Zij beschrijft er
het hotel waarin twee jongetjes met hun
familie leven. Allerlei details in dit gebouw geven de auteur de gelegenheid
tot speelse, fantastische verhalen, die
jammer genoeg te gecompliceerd van
zinsbouw en te moeilijk van woordkeus
zijn. Het Nederlands is niet fraai. Voor
de oudere kleuter op een enkel verhaal
na niet bruikbaar, voor het oudere kind
moeilijk leesbaar door de kleine, compacte druk en het ontbreken van een
duidelijke indeling in hoofdstukken.
(f 3,—; geb. f 3,95)
Met Bartholomeus en zijn dierenvrienden
bedoelt Hubertine Heijermans: Bartje
en zijn vrienden de dieren, een malle
imitatie van Winnie the Pooh. Het zijn
verregaand gepersonifieerde huisdieren,
als een papegaai, een muis (die schietgebedjes doet, ziel en geweten heeft!),
een hond e.d. Samen beleven ze halfironische avonturen. Het taaltje is doorspekt met woorden in cursief, in kapitaal en met velerlei accentuatie, en bovendien met een stelletje stadhuiswoorden. Op dit eigenaardig gillerige toontje
worden dan verder de nodige flauwe
grapjes en voor kinderen onbegrijpelijke
woordspelingen te berde gebracht. Ongeschikt. (geb. f 4,90)
Daan Zonderland is present met een
nieuw Jeroen-avontuur, dat verschijnt als
nummer 120 van de „Prisma-Juniores".
In dit deeltje vertoeft Jeroen in Hazevoets rijk en hij beleeft hier weer de
grappigste gebeurtenissen en behaalt de
meest onderscheiden ridderorden voor de
hulp die hij biedt. Zijn grootste verdienste is wel, dat hij de grondwet van het
kabouterrijk terugvindt en het verloren
Lied van de Knopen weet op te sporen!
Geen bladzijde zonder humor en kolder.
De tienjarige zal het boekje met spanning en een glimlach lezen, de volwassene zal intens genieten van de spits
ironische fantasieën van een vrij dro-
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mende geest. Warm aanbevolen. (f 1,25)
A. D. Hildebrand vertelt met verve de
geschiedenis van Druppe en Blunderbus,
een heel klein gebleven jongen van twaalf
jaar die bevriend raakt met een norse
reus. Ze gaan samen op reis en beleven

veel. De reus leert o.m. dat men anderen
moet ontzien en dat men zonder te leren
niet met de anderen kan meedoen. Daartussendoor vermeien schrijver en lezer
zich in een nogal pessimistische, maar
berustende kritiek op de mensen. Een
vrolijk verhaal, populair van toon, met
grappige illustraties van Wim Bijmoer.
Geschikt voor alle kinderen.
(geb. f 3,95)
De kinderen in de klerenkist is het verhaal van een dijkdoorbraak in de 14e
eeuw, waarbij twee kinderen door middel
van een klerenkist van de verdrinkingsdood gered worden. Alleen al om de inleiding moeten we dit boekje van Tjits
Veenstra afwijzen. Wat hierin beweerd
wordt, is in zijn algemeenheid vervalst:
tussen 1300 en 1400, toen alle mensen
nog tot dezelfde kerk behoorden, zou de
pastoor, net als de dominee nu, meestal
getrouwd geweest zijn. Ook is er met opzet een pastoor onsympathiek getekend,

die van een arm gezin in ruil voor een
hoestdrankje een grote kaas durft aan
te nemen. Dit boekje kan beter uit handen van katholieke kinderen blijven. De
mentaliteit deugt niet. En natuurlijk
geldt dit voor protestantse kinderen
evenzeer. (geb. f 1,—)
De serie over het leven van polderkin- 6802
deren in de verschillende seizoenen is nu
rond met Polderkinderen in de lente.
Enkele kinderen logeren tijdens de vakantie op het Friese platteland, waar
zich o.a. het volgende afspeelt: het zoeken naar kievitseieren, enkele ruzietjes,
kameraadschap met een misdeelde, bemoediging van een zieke en een avontuur. Pittig verteld door P. Terpstra,
zonder overdrijving van het — protestantse — religieuze element. Een bezwaar is wel dat er geen expositie van
het tableau-de-la-troupe gegeven wordt,
zodat men al lezende de situatie moet
ontdekken. Een gezond boekje.
(geb. f 1,10)
Twee kinderen, broer en zusje, brengen 6803
een maand vakantie door In het hol van
de leeuw, d.w.z. bij hun oom, die dierenoppasser is. Ze mogen hem helpen bij
leuke en vervelende karweitjes, worden
zo dikke vrienden met de dieren en komen heel veel aan de weet over hun
gedragingen en levenswijze. Er loopt door
dit verhaal van Mieke van Oyen slechts
een losse draad; men kan de hoofdstukken als losse opstellen beschouwen. De
verteltrant is eenvoudig en natuurlijk;
voor jonge kinderen is de woordkeus
soms wat moeilijk. Laura Gerding zorgde voor goede, kinderlijke illustraties, die
tevens levensechte afbeeldingen van de
dieren zijn. Voor jonge dierenliefhebbers
is dit deel uit de „Ploegsma Jeugdserie"
een interessant boek. Ook zeer geschikt
voor de klassebibliotheek. (geb. f 2,95)
Vijf kinderen uit een gezin, echte die- 6804
renliefhebbers, richten De club van vijf
op met het doel dieren uit hun omgeving die in nood zijn, te helpen. Ze
werven onder hun vriendjes leden aan,
en om aan geld te komen voor het onderhoud van de dieren, gaan ze allerlei
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werkjes verrichten. Daarbij ontbreekt het
niet aan avonturen. Dit 121e nummer uit
de „Prisma Juniores" is een fris boekje,
typisch Engels van sfeer, dat op de
eerste plaats jonge dierenvrienden zal
aanspreken. Het werd geschreven door
Kathleen O'Farrell. (f 1,25)
6805 Waar is Gardis? Om deze vraag draait

knecht, er met Corso op uit wordt gestuurd om zand te strooien op de gladde
wegen, glijdt het dier uit en breekt een
poot. Deze gebeurtenis en de gelukkige
afloop daarna vormen het hoogtepunt
van het verhaal. Voor kinderen die de
eerste twee delen niet kennen, een moeilijk boek. Er wordt vaak teruggegrepen
op personen en gebeurtenissen, waarover
geen nadere uitleg gegeven wordt. De
schrijfster weet wel een bepaalde sfeer
te scheppen en haar liefde voor mens en
dier te tonen, maar ze vertelt nogal verward en springt soms van de hak op de
tak. Ook komt er nogal wat dialect in
het boek voor, vooral in de dialogen.
Lectuur dus die nogal wat eisen stelt
aan de lezeresjes. (f 3,—; geb. f 3,95)

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
het nieuwe meisjesboek van Esther Vlietinck. ,Gardis is in Venetië geboren;
daarna heeft ze met haar ouders veel
gereisd. Haar moeder sterft en samen
met haar vader, die kunstschilder is,
verhuist ze vanuit Londen naar grootvader in Antwerpen. Gardis' moeder is
destijds tegen de zin van haar ouders
getrouwd en mocht niet meer thuiskomen. Na de dood van hun dochter gaan
deze ouders op zoek naar hun kleindochtertje. Hoe zij hier na veel tegenslagen en veel hulp van het toeval in
slagen, vormt de inhoud van dit prettige,
in katholieke geest geschreven verhaal.
Meisjes zullen er zeker door aangesproken worden. Bijzonder aantrekkelijke illustraties van Quirine Collard.
(geb. f 2,95)
6806 Corso heeft het laatste woord in het
derde deeltje dat C. E. Pothast-Gimberg
over dit ezeltje schreef. Hierin maakt
Toni, het Corsicaanse meisje, met haar
ezeltje Corso een strenge winter mee op
de boerderij van haar oom en tante in
de Achterhoek. Folklore en bijgeloof spelen hier een grote rol. Als Klaas, de
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M. Heyenk bijt hier de spits af met 6807
Toch ben je Jenneke! Jenneke van de
boerderij mag doorleren op de school
in de stad. Dat brengt moeilijkheden
mee — naam, kleding, eenvoudig huishouden — die Jenneke pas na veel strijd
te boven komt. Het boek wil enige problemen weergeven van het jonge meisje.
Juist tengevolge van deze bedoeling
wordt de sfeer wat onwerkelijk. Toch
heeft het verhaal wat de inhoud betreft,
zeker zijn waarde. Protestants milieu.
Geschikt. (geb. f 1,55)
In zijn woud in de bergstreek groeit het 6808
jonge evertje Woets voorspoedig op, als
lid van een roedel van zeven. Onder
voortdurend levensgevaar leert hij de
harde wetten van het everbestaan kennen, die hem goed van pas komen om
zich te ontwikkelen tot een gevreesde
reus onder zijn soortgenoten. Arthur
Hossbach heeft in zijn spannend en leerzaam verhaal over Woets de ever veel
nauwkeurige observatie neergelegd. Daartegenover lijdt de Nederlandse vertaling
tegen het einde aan vermoeidheidsverschijnselen die de stijl niet ten goede
komen. Dit 41e nummer uit de „Zilver-

serie" zal met plezier gelezen worden.
(ƒ 1,— )
6809 Van de „Bever Boeken" nam P. de
Zeeuw J. Gzn. nummer 2 voor zijn rekening: Berend de taveernehouder. Dit
verhaal speelt in de tijd van de graven
( ± 1297) vlak na de dood van Floris
V. Berend, een herbergier, springt diverse
keren in de bres voor graaf Jan, zoon
van Floris V. Wolfert van Borselen wil
de graaf namelijk uit de weg ruimen. Hij
laat Berend een paar keer opsluiten, maar
de eenvoudige taveernehouder weet altijd weer te ontsnappen. Hij helpt de
graaf, waarvoor hij een mooie beloning
ontvangt! In dit eenvoudig, plezierig geschreven verhaal lijkt de middeleeuwse
sfeer aardig getroffen, ook wat het godsdienstig klimaat betreft. Passende illustraties van Nieke van Oosten.
(f 2,20; geb. f 2,95)
6810 Op een groot buitengoed nabij een ruïne
kamperen drie jonge Hagenaars en, aan
de andere kant van het ven, een stel
Amsterdamse h.b.s.-ers. In het begin
heerst er vijandschap tussen de twee
groepen, maar deze verandert in vriendschap als zij samen Het spook van de
burcht ontmaskeren. In dit aardige kampeerverhaal toont W. F. H. Visser zich
een goed verteller, die ook de dialoog
uitstekend beheerst. Sfeer en karaktertekening zijn iets minder sterk. Goed
amusement, dit 3e „Bever Boek", met
geestige tekeningen van Quirine Collard.
(f 2,20; geb. f 2,95)
6811 Het valt niet mee wanneer je als jongen
je familie en het vrije leventje op NieuwGuinea vaarwel moet zeggen, omdat het
voor je gezondheid nodig is dat je in
Nederland op school gaat. De 12-jarige
Leo heeft dan ook nogal moeite zich aan
te passen, temeer daar hij in huis is bij
een tante van zijn vader, die wel een
goedhartige vrouw is, maar niets begrijpt
van een jongen van die leeftijd. En Leo
is blind voor háár goede eigenschappen.
Om voor de reis terug naar NieuwGuinea te kunnen sparen, gaat Leo in
het geheim boodschappen doen voor een
kruidenier, zelfs onder schooltijd. De

kinderpolitie moet er aan te pas komen
en deze toont veel begrip voor de moeilijkheden van de jongen. Met de hulp
van een sympathieke leraar wordt er een
Heimwee naar
oplossing gevonden.
Nieuw-Guinea van Co van der SteenPijpers is wel een aardig boek, met vormende waarde, soms een beetje aan de
brave kant. Geschreven in uitgesproken
protestantse geest. (geb. f 1,85)
In de „Oerwoud-serie" van C. Butner 6812
verscheen als 3e deel: Goud in het Slangenbos. Mijnheer Bos, chef van de houtexploitatie „Boesikondré" in het Surinaamse oerwoud, krijgt, wanneer er goud
ontdekt is, last van goudstropers. Zoals
steeds weet hij, geholpen door de bosnegerjongen Kodjo, op listige wijze de
dader, die zich in zijn naaste omgeving
bevindt, te ontmaskeren. Weer een aantrekkelijk, op zichzelfstaand deel uit deze serie, niet alleen boeiend door zijn
avonturen, maar vooral ook door de vele
bijzonderheden die er over het Surinaamse oerwoud en zijn bewoners verteld
worden. Jongens van elf jaar af zullen
het zeker een machtig boek vinden. Aanbevolen. (f 3,—; geb. f 3,95)
Pas op voor de poes is een genoeglijk, 6813
origineel verhaal in de „ik"-vorm over
een schrijver, die een sprekende en denkende zwarte kat uit het water redt.
Hoewel deze kat hem vaak in moeilijke
situaties brengt, krijgt de vrijgezel toch
een gezelliger bestaan. Dit verhaal van
Ellis Kaut is vlot, maar wat van bovenaf geschreven. Daardoor is het zeer geschikt voor wat oudere kinderen.
(f 3,—; geb. f 3,95)
Rond 1B20 speelt het bekende roman- 6814
tische verhaal van Prosper Mérimée:
Colomba. In gezelschap van een Engels
kolonel en diens dochter Lydia keert
luitenant Antonio della Rebbia terug
naar zijn geboorte-eiland Corsica, waar
hem een bloedig dilemma wacht: de
sluipmoord op zijn vader wreken, óf als
een lafaard worden gebrandmerkt. De
Corsicaanse Vendetta en ander folklore
vormt een boeiend decor voor de spannende geschiedenis, en het is Antonio's
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zusje Colomba, die het kluwen weet te
ontwarren. Sandor Kis heeft het boek
voor de Nederlandse jeugd bewerkt, niet
'onverdienstelijk, al bespeurt een aandachtig lezer toch wel de ongelijkmatigheden,
ontstaan uit een ietwat gehaaste samenvatting van sommige gedeelten. Ook de
tijden van het werkwoord staan onder
ongunstige invloed: er komen daar nogal
wat gallicismen in voor. Het beste zijn
de onverkorte dialogen en situatietekeningen. Voor lezers van een jaar of 12 is
dit 27e deel uit de „Gulden Sporenserie"
toch wel geschikt. (f 1,75; geb. f 2,50)
6815 Met De schoolmeester van Nunspeet
heeft Mia Bruyn-Ouwehand „een schooljongensleven in vroeger tijd" willen schetsen. Het verhaal speelt ± 1815 en schildert het wel en wee van het gezin van
de koster-schoolmeester van Nunspeet.
Speciaal de oudste jongen, Harm, wordt
als hoofdfiguur belicht. Zijn ouders sterven vroeg en als 15-jarige jongen moet
hij al het ambt van zijn vader overnemen, een taak die hem soms bijna te
zwaar valt. Hij zet echter door en maakt
carrière. Het boek is eigenlijk een vrij
langgerekte beschouwing over de sociale
toestanden in de 19e eeuw. Enige passages achten wij in een jeugdboek minder
op hun plaats. Het is de vraag of de
jeugd door dit boek zal worden aangesproken. (f 3,40; geb. f 4,50)
6816 Van de Noorse auteur Babbis Friis

uit:
Op m'n erewoord
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Baastad verscheen in de „Ploegsrna
Jeugdserie" Op m'n erewoord. De „ik"
van het verhaal is de jongen Tott, wiens
vader gestorven is en die met zijn moeder en zijn komisch hulpeloze grootvader
in een Noors dorp woont. Hij geeft zijn
erewoord dat hij zijn vriend niet verraden zal, die de nieuwe fiets van een
andere jongen aan diggelen rijdt. Dit
bezorgt hem zeer veel moeilijkheden, want
hij wordt zelf voor de schade aansprakelijk gesteld. Vandaar wanhopige pogingen om het geld bij elkaar te krijgen.
Tenslotte loopt alles goed af. Een prettig
jongensboek, levendig verteld. Heel geschikt. (geb. f 2,95)
Pablo de bandiet is de hoofdfiguur in nr. 6817
122 van de „Prisma-Juniores", geschreven door Alf Jaus. In een land als Paraguay is altijd wel een opstand en een
bijbehorend rebellenleger te vinden. Een
Duits landmeter komt daarmee in aanraking, maar weet samen met een Amerikaan te vluchten. Een halfbloed, de
titelheld, eveneens weggelopen, nog wel
met de oorlogskas, vergezelt hen op hun
tocht door de wildernis en plaatst hen
daarbij voor steeds nieuwe verrassingen.
De schrijver is blijkbaar zeer goed op de
hoogte van het land dat hij beschrijft.
Hij vertelt veel interessante dingen over
de typische natuur. De aanwezige spanning is niet te erg overdreven. Wel blijkt
zijn grote liefde voor perfecte wapens!
De verteltrant is rustig en goed. Een
spannende en boeiende pocket. (f 1,25)
Gevaarlijk spoor van Frank van Wierin- 6818
gen is het niet helemaal zuivere verhaal
over speurder Bowie Scott, die, geholpen
door de zoon van een rancher uit het
wilde westen, een bende bankovervallers
weet te vangen. Het verhaal zit vol —
soms wonderlijke — beeldspraak en het
is geschreven in een bloemrijke taal, die
niet vrij is van overdrijvingen en sentimentaliteit. De intrige is gericht op snel
lezen, waarbij bepaalde scènes niet altijd
afgemaakt worden. Wel spannend en niet
sensationeel, dit 5e deel uit de „Bowie
Scott-serie" maar te verward om meer
dan toelaatbaar te halen. Ook had de

vriendschap tussen Scott en de jongen
beter wat mannelijker en daardoor positiever getekend kunnen worden.
(geb. f 3,50)
6819 Van de detective-serie „De Hardy's" zagen de delen 11 en 12 het licht. In De
klok en de tijdbom is vader op vakantie
en de jonge Hardy's krijgen van een
bankier de opdracht na te gaan, hoe
enkele dreigbrieven verzeild zijn geraakt
in een hermetisch afgesloten geheime kamer. Zelden komt men een speurder tegen met een zo ontstellend gebrek aan
intellect en logica. Er wordt maar wat
rondgerost in een auto, de politie wordt
voor aap gezet en de rest is toeval. De
bouw van het verhaal laat veel te wensen over, terwijl het komische reliëf de
onbenullige gang van zaken nog meer
traineert. 'Matig.
6820 Toevalligheden vormen ook het hoofdbestanddeel van Voetsporen onder het
raam. Dit keer hebben enkele ongure
Chinezen belangrijke papieren gestolen
van vader Hardy, die ook in dit deel
van huis is. Er zijn betere detectives dan
deze twee conterfeitsels van Franklin W.
Dixon. (p. dl. f 2,40; geb. f 3,25)
6821 Het brein van Mars is de titel van een
ruimtevaart-verhaal van W. van der
Gaag. Dappere Nederlanders landen als
eersten met hun ruimteschip op „de rode
planeet". Geen griezelige Mars-mannetjes, maar een embryonaal Mars-brein,
dat de ganse oppervlakte van de planeet
overdekt, vormt hier een dodelijke bedreiging. Dank zij moed en list ontkomen
onze vrienden. De auteur drijft enige
spot met de gangbare science-fiction,
maar de evolutionistische fundering van
het eigen verhaal is nauwelijks beter. De
jongelui genieten allicht van de spanning
in het verhaal. De presentatie is evenwel
topzwaar. (f 3,—; geb. f 3,95)
6822 Met De gebroken steen van Bart Sereyns
verscheen er in de „Bever Boeken" (als
nr. 4) een historisch verhaal uit de tijd
van de Romeinse overheersing over de
Germanen, met als hoogtepunt de opstand van de onderdrukten en de slag in
het Teutoburgerwoud. Edo, een jonge

Germaan, wordt gevangen genomen door
de Romeinen en krijgt een soldatentraining, die hem later in de strijd tegen de
Romeinen goed van pas zal komen. Een
goed geschreven jongensboek, waarin de
historische gegevens behoorlijk zijn verwerkt. (f 2,20; geb. f 2,95)
117 na Chr.: barbaren vernietigen het

6823

1,e<, Migr

negende legioen van het Romeinse leger
te York, maar een geromaniseerde jonge
Brit van 16 jaar ontsnapt en wordt gered
door een verbannen Romeins dichter.
Na veel hachelijke avonturen weet de
jongeman Rome te bereiken en met zijn
Boodschap aan de keizer recht voor de
banneling te verkrijgen. Een behoorlijke
dosis geschiedenis en massa's Romeinse
realia zijn zeer kundig en onopvallend
ingevlochten in het spannende en boeiende verhaal, dat door die vele bijzonderheden misschien iets zwaar wordt voor
niet-geïnteresseerden, maar voor jonge
gymnasiasten e.d. juist extra waardevol
is. Geoffrey Trease is op en top deskundig niet alleen, maar hij is tevens een
geboren verteller, ook nog 'begaafd met
enig lyrisch flair. Hieraan doet de behoorlijke vertaling niet steeds recht wedervaren. Goede karaktertekening, speciaal van de edele hoofdpersoon. Aanbevolen. (f 3,40; geb. f 4,50)
De enorme populariteit die „De Avonturen van Schipper Mathias" voor de
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6824
6825

6826 Vlaamse televisie verworven hebben was
voor Eugene Winters aanleiding een
drietal van deze avonturen te boek te
stellen. De humor van de schrijver zoekt
het wel in traditionele kneepjes, maar
behoudt een zekere warme Vlaamse
oubolligheid. Bijna geen kind echter zal
de Franse versprekingen van Hyppoliet
kunnen volgen, laat staan waarderen.
Vlaamse zeden en taalgebruik zorgen nog
voor een extra struikelblokje, zonder dat
de koddige geschiedenissen er onbruikbaar mee worden. De caricaturale tekeningen van Stef Van Stiphout passen er
goed bij. De eerste drie delen dragen als
opschrift: Alles loopt in 't honderd,
Mathias op apenjacht en Het grote lot.
(p. dl. geb. f 2,50; 30 fr.)
6827 Annelies, de 15-jarige jongste dochter van
6828 De familie Anderson, is verliefd op de
jonge dokter Georges, de zoon van de
buren. Na een bal meent zij dat er tot
haar een liefdesverklaring wordt gericht,
maar in werkelijkheid polst Georges naar
de gevoelens van Marianne, haar zuster.
Er worden malle dingen gezegd en nog
mallere dingen gedaan in dit I le nummer van de blauwe „Maraboe Pockets",
geschreven door Timmy Tim. Maar tenslotte koppelt Annelies de gelieven zonder al te groot verdriet toch aan elkaar.
Een
oppervlakkig
doorsnee-verhaal,
waarin vooral de laatste hoofdstukken
gewild-leuk en zeer onecht aandoen.
Annelies is veel te eigenwijs voor haar
leeftijd. Amusementslectuur zonder diepgang, die haar voortzetting vindt in nr.
B 13, De gasten van de familie Anderson.
Twee huurders hebben hun intrek genomen in huize Anderson, waarvan er
een 'n misdadiger blijkt te zijn, die de
heer des huizes, kassier op een bank, wil
beroven. Deze laatste is ook wel erg
naïef als hij zomaar precies vertelt hoeveel geld hij bij zich heeft, wanneer en
waar, en zonder bewaking. Matig.
(p. dl. f 1,35)

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
6829 „Mevrouw" Maartje is het 4e deel van
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de „Maartje-serie" door Jan de Vries en
Margreet Reiss. Hierin gaat zij trouwen
met Piet, de medische werkstudent.
Evenals haar man blijft Maartje studeren en werken. De moeilijkheden waarvoor ze komen te staan, worden gauw en
gemakkelijk opgelost, van enige godsdienst is geen sprake. Het boek maakt
een oppervlakkige indruk, maar kan als
luchtige ontspanningslectuur eventueel
wel dienst doen. Studerende meisjes raden wij het echter af, wegens de onoprechte, verwrongen voorstelling van het
studegtenhuwelijk. Vlot, soms wat té
vlot, geschreven. (geb. f 4,90)
Zuster Gon, geschreven door Inger 6830
Austweg en Ruth Nissen-Drejer, is de
geschiedenis van een meisje dat, om een
ongelukkige liefde te vergeten, als leerling-verpleegster gaat werken in een
groot ziekenhuis. Aanvankelijk heeft zij
moeite om haar weerzin en angst te overwinnen, veroorzaakt door de confrontatie met afstotende ziekteverschijnselen
en met de dood. Zij komt met verschillende levensbeschouwingen in aanraking
en gaat zich, voornamelijk door haar
omgang met een jonge dominee, afvragen of er een God bestaat. Het verhaal
speelt in Noorwegen wat merkbaar is
aan de voor onze Nederlandse begrippen
nogal verschillende opvattingen inzake de
ongehuwde moeder en het adopteren van
kinderen. De karaktertekening is vrij
goed. Voor volwassen meisjes die voldoende afstand kunnen nemen van de
beschreven opvattingen, een geschikt boek
in vrijzinnig protestantse geest. Het
geeft een reële kijk op het verpleegstersberoep. Deel 1 van de „Gloria-reeks".
(geb. f 4,90)

POPULAIRWETENSCHAPPELIJKE
LECTUUR VOOR DE JEUGD
Voor ietwat gevorderden rond
de zeven tot ongeveer elf jarigen
Uit het Frans werd vertaald de zesdelige 6831

serie „Wat speel ik", geschreven door
Nina Morel. Ieder boekje bevat een
aantal knutselwerkjes, spelletjes en puzzels, die kinderen van 5-9 jaar (volgens het omslag) alleen moeten kunnen
volbrengen. De opzet is aardig en de
tekeningen duidelijk, maar er staan te
veel moeilijke woorden in, zoals calqueren, filtreren. Ook op andere details
is de vertaling niet steeds gelukkig, terwijl de jongere kinderen bij deze kunststukjes beslist de hulp van ouderen nodig zullen hebben. Een nadeel van deze
serie is verder, dat voor veel spelletjes de
boekjes slechts één keer gebruikt kunnen
worden, wat ze voor bibliotheken niet
bruikbaar maakt. Het grotere kind vindt
er echter heel aardige receptjes in voor
dankbare knutselwerkjes, die geen kostbaar materiaal vergen. De met een kleurige omslag sober uitgevoerde boekjes,
van elk om en nabij de 40 bladzijden
hebben de volgende titels: Wat speel ik
nu, Wat speel ik alleen, Wat speel ik
met vriendjes, Wat speel ik als het
regent, Wat speel ik in de vakantie en
Wat speel ik als ik ziek ben.
(p. dl. geb. f 1,50)
6837 De Franse fotograaf Dominique („Niki")
6838 Darbois heeft in Afrika en op Tahiti een
aantal prachtige foto's gemaakt, die een
indruk willen geven van de wijze waarop kinderen daar wonen, werken en spelen. Deze mooie zwart-wit foto's zijn
verzameld in twee platenboeken van
groot formaat, getiteld Niki in Afrika en
Niki in Tahiti. Een korte tekst geeft in
kinderlijke stijl uitleg bij de afbeeldingen. De instructieve boeken zullen ook
ouderen weten te boeien. Jammer dat er
nergens over godsdienst of onderwijs
wordt gerept. (p. dl. geb. f 5,50)
tim
6836

Voor grotere kinderen van elf
jaar af
6839

„Een eenvoudige handleiding voor het
maken van een poppenkast met toebehoren, zeven toneelstukjes en enkele
ideeën om zelf tot een spannend spel
uit te werken", ziedaar de inhoud van

Er is maar één Jan Klaassen van Thea
Wamelink. Het is de bedoeling dat de
poppenkoppen door de kinderen van
worden.
schuimplastic
vervaardigd
Schrijfster vertrouwt wat al te veel op
de fantasie van de jeugdige aspirantpoppenman. Zelf geeft ze blijk van weinig inventiviteit in de teksten. Spanning
zit er weinig in, en geest is ver te zoeken.
De praktijk zal moeten uitwijzen of en
voor wie aanwijzingen succes zullen opleveren. Alles bijeen toch wel een boekje
dat in de behoefte, vooral aan toneelspelletjes, kan voorzien. (geb. f 2,50)
Wie graag iets te weten komt „over verre landen en vreemde dieren" kan terecht in het boek Door de wijde natuur,
geschreven door Rik Dierckx. In deze
uitgave, die voorzien is van mooie duidelijke foto's en aardige tekeningen, worden op systematische wijze de meest uitonderwerpen
ter
tafel
eenlopende
gebracht: sneeuwkristallen, parels, nationale parken, zeldzame dieren uit de Antwerpse Zoo, het winnen van ahornsiroop
en dergelijke. De schrijver is zeker geslaagd in zijn doel, de jeugd weer gevoel
voor de schoonheid van de natuur en de
fascinerende wereld der dieren bij te
brengen. Het hoofdstuk „De economie
in de dierenwereld" is echter niet altijd
helemaal juist. Jammer ook dat een register ontbreekt. Aanbevolen voor gezin
en school. (geb. f 6,90; 95 fr.)
Een ideaal geschenk is Het gouden knutselboek van de natuur, een handleiding
voor ongeveer twintig verschillende, jarenvullende liefhebberijen die de jonge
mens in voortdurende aanraking met de
natuur en de buitenlucht brengen. We
kunnen ons geen gezonder manier voorstellen om ware natuurminnaars te kweken en dat is geen luxe meer: de tijd is
daar dat een mens tegen de opdringende
robotisering van het ganse levensmilieu
zijn toevlucht zal moeten zoeken in de
natuur. Hij zal dat slechts kunnen, als
zijn interesse een intelligente ondergrond
heeft en van binnenuit komt. Geen betere stimulans voor jonge natuurminnaars dan de mogelijkheid iets te doen.
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6840

6841

Dat wordt hun hier geleerd: spinnewebben, blaren, houtsoorten, stenen,
dieresporen verzamelen; aquaria en terraria aanleggen ... Het enige gevaar is
misschien •de keuze, want één zo'n liefhebberij is al absorberend genoeg. John
R. Saunders zorgt voor een heldere,
nuchtere en toch- entoesiaste tekst —
behoorlijk vertaald — en ook de schema's en wel honderd kleurenfoto's werken gunstig op de belangstelling. Het
boek verraadt soms in de keuze van de
onderwerpen wel enigszins zijn USAoorsprong. Aanbevolen. (geb. f 8,90)
6842 In Elektriciteit thuis worden door Adrie
en Geert van Oorschot op eenvoudige
en bevattelijke wijze de elektriciteit en
de toepassingen ervan in het dagelijks
leven behandeld. In opzet is dit boek
geslaagd, al zal de verwachting door de
titel gewekt, wel enigszins teleurgesteld
worden. Het is geen boek dat men aan
jongens moet geven, die alleen maar
willen knutselen. Daarvoor zal het te
theoretisch zijn. Er staan interessante
proefjes in, maar ze zullen veel jongens
niet ver genoeg gaan. Jongens die echter
meer geïnteresseerd zijn naar het hoe en
het waarom, zullen ervan genieten.
(geb. f 7,50)
6843 Een geslaagd deel in het kader van de
reeks „Onze Horizon", bedoeld als wetenschap en ontspanning voor de middelbare-schooljeugd, is Het weer, door M.
de Clercq. Op een begrijpelijke en onderhoudende manier worden de problemen die samenhangen met de weervoorspelling, besproken. In zekere zin is het
tevens een • handleiding voor de amateur-weervoorspeller. Een nadeel voor
Nederland is dat het boek geheel op
België is georiënteerd, wat ook hier en
daar in het taalgebruik wel te merken
is. Dit bezwaar is echter niet zo, dat we
dit boek niet graag aan de Nederlandse
jeugd zouden aanbevelen, ter verruiming
van op school opgedane kennis en inzicht. Ook voor veel ouderen zal het nog
verrijkende lectuur zijn. (geb. f 3,75)
6844 Alles over luchtvaart vindt men in nummer E 10 van de „Elsevier Pockets", ge142

schreven door Jaap Hallewas. In ruim
r.
twintig goed geschreven artikelen wordt
een interessant allerlei gegeven over vliegen, vliegtuigen en aanverwante gebieden. Kortom: een goed beeld van de
huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen. Zeer geschikte
luchtvaartlectuur. (f 1,50)
Enkele hoofdstukken over de theorie en 6845
de praktijk van de ruimtevaart, met
verleden en toekomst: dat is in het kort
de inhoud van Per raket de ruimte in.
Lester del Rey maakt er ditmaal dus
geen fantasie van, integendeel: men moet
de soberheid bewonderen waarmee hij
mogelijkheden en onmogelijkheden van
de ruimtevaart tegen elkaar afweegt. De
technische en feitelijke gegevens zijn bij,
voor zover een boek over deze materie
bij kan zijn. Er wordt ook behoorlijk inzicht gegeven in de theorie, die de
schrijver aardig beheerst. Toch zullen
lezers zich eerst op de hoogte dienen te
stellen van o.a. de atoomtheorie die in
dit boek niet wordt gegeven; misschien
kunnen ze het meeste ook zo wel volgen,
maar dan toch alleen als ze reeds iets
van natuurkunde afweten. De theoretische uiteenzettingen zijn allesbehalve
een peuleschil. Met de techniek zullen
jongeren wellicht geen moeite hebben,
al lijkt ons het ruimtepak van Del Rey
niet voor toepassing vatbaar. Voor wie
de materie aankan, kunnen we deze 112e
„Prisma-Junior" warm aanbevelen. Hij
is goed gedocumenteerd en fris geschreven, op enkele theoretische passages na.
(f 1,25)
Het tweede deel van Zoek het eens op 6846
heet wel, evenals het eerste, een „encyclopedie met gekleurde prenten", maar
het is iets geheel anders: een willekeurige staalkaart van nogal elementaire
wetenswaardigheden, voornamelijk inzake dieren, uitvindingen en ontdekkingen,
persoonlijkheden en volken. Onder de
laatste figureert Israël, zonder dat het
geloof in de Messias ook maar genoemd
wordt. De weetjes zijn zelden of nooit
actueel; grote Nederlanders komen niet
voor in het stuk --- terloopt verschijnt

Bijzonder leuke boekjes voor de schoolgaande jeugd :
Henri Arnoldus:
TUP EN JOEP-SERIE
Tien deeltjes à f 1,25
OKI EN DOKI-SERIE
Tien deeltjes á f 1,25
PIETJE PUK-SERIE
Tien deeltjes à f 1,95
Bouke Jagt:
EDDA EN WIMMIE-SERIE
Drie deeltjes à f 1,25
Leesstof en letter zijn afgestemd op de leeftijd.
Al deze boeken zijn gebonden in geplasticeerde
band.
IEDERE ERKENDE BOEKHANDEL HEEFT ZE

N.V. Uitgeversmij. „De Eekhoorn" - Apeldoorn
(Ado.)
Chr. Huygens even — en de nogal fondantachtige illustraties zijn vaak even
stijf gestileerd als de vertaling. Het is
jammer dat we het moeten zeggen, maar
voor de meeste jonge lezers zou aanschaffing van dit dure prentenboek een
rouwkoop betekenen.
(p. dl. geb. f 16,50; 220 fr.)
6847 Als tweede deel in de serie „Het Moderne Meisje" kwam uit: Het meisje en
haar interieur, door Anneliese Ertl. Op
zeer eenvoudige wijze en in een prettig
aansprekende stijl brengt de schrijfster
het jonge meisje tot nadenken over het
plaatsje, dat voor haar een privacy kan
betekenen. Voorts wijst zij de weg tot
verwerkelijking van dit verlangen door
tips over meubilering, vloer- en wandbedekking, versiering, snuisterijen en
planten. Een nuttig en stimulerend boekje, waaruit de lezeres stellig iets zal kunnen halen in haar speciale geval. (f 3,90)
6848 In de serie „Geschiedenis en Cultuur

voor jonge mensen" verscheen als 10e
deel De ontdekking van de aarde. Vanaf
de grijze oudheid tot aan het Geofysische Jaar werden vele dappere mannen
weliswaar gedreven door verschillende
motieven, als verlangen naar macht,
rijkdom en avontuur of zucht naar kennis — geroepen tot het ondernemen van
vaak hachelijke tochten die bij elkaar
een nauwkeurig beeld hebben gegeven
van de aarde en haar bewoners. In dit
met vele illustraties en kaarten verluchte,
verzorgd uitgegeven boek wordt door
M. B. Synge een boeiende beschrijving
van al deze tochten gegeven, waarbij het
verband met de loop der geschiedenis
en de voortschrijding van de wetenschap
ook duidelijk wordt aangetoond, Een
aanwinst. (geb. f 12,50)
De lotgevallen van de beroemde 'Zweed- 6849
se ontdekkingsreiziger Sven Hedin, die,
rond de eeuwwisseling, als eerste, grote
gebieden in Centraal-Azië verkende,
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worden door Meno Holst, als het ware
van dag tot dag, gevolgd in Door duizend avonturen. Men wordt nauwkeurig
ingelicht over alles wat deze avonturier
ontdekt heeft, zoals nieuwe landen, gebergten, rivieren, meren en onbekende
volksstammen, terwijl ook gewezen wordt
op het belang van dit alles voor de wetenschap. Aan het einde van het boek
werd nog een beknopte biografie van de
grote zwerver opgenomen. Voor belangstellenden interessante stof; als ontspanningslectuur echter iets te langdradig.
De vertaling is niet onberispelijk, en
vervalt men name nogal eens in woordherhalingen. (f 5,40; geb. f 6,90)
6850 Alan Honour geeft in Tien mijlen hoog
en twee mijlen diep een levensbeschrijving van de gebr. Piccard, die zich verdienstelijk gemaakt hebben met stratosfeervluchten en diepzee-onderzoekingen.
Het meeste licht valt op Auguste, de beroemdste van de tweeling. Aardig geschreven en verduidelijkt met foto's en
tekeningen van de luchtschepen en van
de bathyscaaf. (geb. f 4,90; 75 fr.)

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
6851 Een vorstelijk bezit voor de rijpere
jeugd én voor volwassenen is Wie was
Don Quichot door Raf aello Busoni. Rijk
geïllustreerd met prachtige pentekeningen van de auteur én bewonderaar van
Miguel de Cervantes geeft deze uitvoerige en kleurrijke beschrijving een inzicht in de ideeën en toestanden van de
16e eeuw in Spanje en de omringende
landen én in de persoonlijke levensomstandigheden van De Cervantes, die hem
voorbestemden de onsterfelijke parodie
van Don Quichot in het leven te roepen. (geb. f 7,90)

BOEKENWEEK 1961
De Muze op school
6852 De traditie van de Muze-boekjes die bij
gelegenheid van de Boekenweek telkenjare worden uitgegeven, is dit jaar voort144

gezet met de verschijning van het 13de
deel in deze reeks: De muze op school.
De schoolmeesterachtig-grappige opzet
van deze bloemlezing en de o.i. van weinig fantasie en artisticiteit getuigende
illustraties van Peter van Straaten ten
spijt, is het een wel aardige verzameling
gedichten geworden, waarvan de keuze
in de eerste plaats natuurlijk bepaald
werd door het onderwerp en pas daarna
door de kwaliteit (onvermijdelijk resultaat: een aantal onbelangrijke verzen).
De samensteller, W. van Beusekom,
heeft naast enkele paradepaardjes gelukkig ook wel gedichten opgenomen die
men weinig tegenkomt. Enige vertalingen
bleken nodig te zijn i.v.m. de Muze die
de moderne vreemde talen representeert.
De opzet brengt een geforceerd karakter
mee: „Laatste wil van Alexander" door
J. H. Leopold als een „muzisch" voorbeeld voor de geschiedenisles; „Ik heb
nooit ..." van Gerrit Kouwenaar voor
de natuurkundeles; „De springkoord"
van Karel van den Oever voor de gymnastiekles en „Groteske" van Paul van
Ostayen voor het examen zijn er wel
echt met de haren bijgesleept.
Ondanks genoemde bezwaren achten wij
deze bundel aanbevelenswaardig voor de
rijpere jeugd.
drs. Jan van Sleeuwen

HERDRUKKEN VRAGEN
UW AANDACHT
Voor lezertjes vanaf negen jaar
In een vertaling van Louise J. van Ever- 6853
dingen verscheen de 5e druk van
Pinokkio, het klassieke kolderverhaal
(1877) van de ledepop die geen enkele
vermaning ter harte neemt en in ware
rampen verzeild raakt door het involgen
van eigen nukken of van de raad van
slechte kameraden. Natuurlijk staan de
rampen in geen enkele verhouding tot
Pinokkio's pekelzonden en dwaasheden.
Daar is het een kolderverhaal voor. Bovendien schrijft C. Collodi in de traditie
van het Italiaanse volksverhaal: heel wat

drastischer dan zijn noordelijke varianten. Ook de goede strekking ligt er duimendik bovenop. Dat kinderen uit alle
landen al bijna een eeuw het verhaal met
smaak lezen, ligt waarschijnlijk ,hieraan:
de hevige avonturen maken de heftige
vermaningen aanvaardbaar. Moeten we
nu bezwaren gaan, maken? Tegen de starre burgermoraal? Tegen de „wreedheden"
van het boek? Wie Moeder de Gans afkeurt, moet Pinokkio ook wel afkeuren
en viceversa. Een gezond kind krijgt nog
wel forser emoties te verwerken dan hier
liggen opgetast. Het prefereert zelfs een
dergelijk
van-dik-hout-zaagt-men-planken. In de vertaling is o.a. de Florentijnse volksdialoog verloren gegaan. De
prenten van W. J. Rozendaal zijn volkomen in karakter: drastisch. En de aardige kaft heeft de vorm van een handtasje! (3,50; geb. f 4,95)
6854 De eenvoudige Jenny is een verlegen
meisje en ze valt daardoor erg uit de
toon bij haar klasgenootjes, wie wil er immers met dit saaie kind omgaan? Tenslotte is het Anneloes die haar afkeer
overwint en wat licht brengt in Jenny's
leventje. Als de kaarsjes ... Dit boekje,
dat zijn 3e druk beleeft, is door Ge
Verhoog boeiend verteld, maar er wordt
nogal erg op het gemoed gewerkt. Het
verhaal speelt in protestants milieu. Geschikt. (geb. f 1,40)

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
6855 Een 2e druk kwam uit van De val van
het roofslot, een historisch verhaal van
P. de Zeeuw J. Gzn. 'Bisschop Jan van
Arkel trekt in 1362 ten strijde tegen
roofridder Zweder van Voorst. In diens
slot zit onder anderen een jongen gevangen, die in handen van de rovers viel,
toen hij de dief wilde achterhalen van
een beurs geld. De knaap maakt het beleg van het kasteel mee en wordt nog
tijdig uit de ruïne gered. Dit historisch
gegeven is verdienstelijk uitgewerkt, met
enig religieus besef. Vooral de verge-

vingsgezindheid wordt sterk benadrukt.
Een rustig geschreven boek met een
boeiende inhoud. (geb. f 3,90)
In een bewerking van S. Gruys-Kruse- 6856
man verscheen als nr. 22 van de „Kramers Pockets" Robinson Crusoë, door Daniël Defoe. De inhoud van dit stuk
volkslectuur uit de 18e eeuw mag bekend
worden verondersteld. Vergeleken met
zeer zorgvuldige bewerkingen is 'dit verhaal niet alleen verkort, maar ook sterk
veranderd. In het origineel kon Robinson nog een paar belangrijke dingen uit
het schip redden, zoals bijlen, besohuit,
een paar tarwekorrels enz. Hier wordt
niet zo uitvoerig ingegaan op zijn moeilijkheden met de fabricage van allerlei
instrumenten, dat dit de belangstelling
gaande zou houden; wel worden benadrukt zijn weerspannigheid, zijn gebrek
aan Godsvertrouwen, tot hij na vele jaren een tempeltje bouwt. In tegenstelling
met het origineel, waarin gebeden en gevoelens van opstandigheid en tenslotte
deemcigd, met het verhaal zijn verweven,
komt 'deze nadrukkelijkheid het boekje
niet ten goede. Daarom achten we het
niet zo geschikt. (f 1,50)
Van De avonturen van Tom Sawyer zag 6857"
reeds als deel 23 in de „Kramers Pockets", de 12 druk het licht. Het verhaal
speelt ongeveer een halve eeuw geleden
in een klein stadje aan de Missisippi. De
mensen zijn er één grote familie, en naast
hun vroomheid komt er heel wat bijgeloof voor. Tom, opgevoed door een oude
tante, haalt met vrienden veel ondeugende streken uit, brengt soms de hele
stad in opschudding, maar ziet desondanks kans eenieder voor zich in te nemen. Ook de tegenwoordige jeugd zal
nog wel genieten van de avonturen, de
sfeer en het tikkeltje sentiment. Een
amusant boekje, goed geschreven.
(f 1,50)
Nr. 24 van de „Kramers Pockets" bevat 6858'
de 2e druk van Twee h.b.s.-ers en het
Chinese teken, door Floris van den
Aemstel. Een ogenschijnlijk toevallige
vondst in de duinen leidt voor twee
schoolvrienden tot een spannend avon145,

tuur van smokkel en spionage. Men kan
merken dat het boek uit de twintiger
jaren stamt: de stijl is wat oubollig, aan
de plot werd niet erg veel intelligentie
besteed, en de grapjes zijn volkomen uit
de tijd. Maar vooral de beschreven
technieken op het gebied van radio, televisie en transportmiddelen zijn zó primitief, dat een jongen er thans zijn
schouders over zal ophalen. Een verhaal
dat een zorgvuldiger bewerking had
vereist. (f 1,50)
6859 Ook Leonard Roggeveen heeft thans,
postuum, zijn Omnibus. Er werden vier
verhalen in opgenomen, die tezamen 440
pagina's beslaan. „De ongelooflijke avonturen van Bram Vingerling" beleeft deze
jongen omdat hij er in slaagt een stof
samen te stellen, die hem onzichtbaar
maakt. „Voorjaar op de Klaverwei" vertelt van het lief en leed in een tuindersgezin. „In de staart van de komeet"
gebeuren allerlei geheimzinnige dingen,
die een paar detectives knap oplossen.
„Woudstra knapt 't op!" is een 30 jaar
oude proeve van science-fiction. Marsbewoners op aarde, mensen op Mars. De
keuze is een beetje wonderlijk, omdat het
tweede boek eigenlijk met „De jongens
van de Klaverwei" en „Winter op de klaverwei" één geheel vormt, en zowel wat
de inhoud als wat de instelling op de
jeugd betreft, verschilt van de andere
boeken. De verhalen hebben iets eigens
en zullen ook de jongens en meisjes van

nu nog weten te boeien. Zeer geschikt •
voor ± 13-jarigen, met uitzondering van
de „De Klaverwei", dat voor ± 10jarigen bestemd is. (geb. f 9,95)
Van de hand van Cor Bruijn verscheen, 6860
als nr. 1 van de „Bever Boeken", een 2e
druk van „De Valk" zeilt uit. •De belevenissen tijdens een zeiltocht op de
Zuiderzee in de dertiger jaren, worden
verteld door een jongen, die deze vakantiereis meemaakte. Hoewel de taal
gemoderniseerd is, maakt het verslag een
ouderwetse indruk, door de tamelijk
langademige verteltrant, de weinig aansprekende grapjes. Geen hoogvlieger,
maar wel bruikbaar.
(f 2,20; geb. f 2,95)
De roofvisser, nr. 15 van de „Juno 6861
Jeugdpockets" blijkt een herdruk te zijn
van „Panagos de duivelsvisser", een spannende geschiedenis, geschreven door Ivo
Groothedde. Twee Nederlandse gymnasiasten maken een zwerftocht door Griekenland. Ze vallen in handen van een
beruchte roofvisser en smokkelaar. Tegen
hun wil moeten ze hulp bieden bij verschillende geheime, verboden ondernemingen, maar ze ontsnappen tenslotte nog
op het nippertje. Een zwierig en spannend verhaal voor wat meer ontwikkelde
jongelui. Soms wat onwaarschijnlijk (het
vlot nieuw-Grieks spreken en de lakonieke humor in levensgevaarlijke omstandigheden), maar verder een aardig stukje lectuur. (f 1,50)
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VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor beginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
VIa = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw, (18 á 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes.
= In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje ° = Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes 0 ° = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leeftijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen háákjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (VIa) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (VIa),
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Voor de kleinsten tot acht jaar
6862 De ,,Grote Sprookjes Parade serie" bevat
6863 tot nog toe vier prentenboekjes met gro6864 te kleurige illustraties over het gehele
6865 blad, en fragmenten tekst in de onderen bovenhoek. De laatste vier bladzijden
van elk boekje van 24 blz. zijn bestemd
om te worden uitgeknipt. In de eerste
twee deeltjes wordt in versvorm verteld
over Doetje de muizenvriendin, een poesje dat een vriendinnetje van de muizen
wil zijn, en in Doetje doet het samen
met de muizen 's nachts kostuums gaat
naaien, als haar baas, een arme kleermaker, ziek is. De overblijvende bladzijden worden opgevuld met een aantal
moraliserende losse versjes. Ali Baba en
de 40 rovers bevat een uittreksel van
het bekende sprookje uit de 1001-Nacht,
terwijl in deel 4 Pinokkio, het overbekende verhaal van Collodi, in verkorte
vorm wordt naverteld. De charme van
deze verhaaltjes heeft zeer geleden door
deze bewerking. Speciaal „Pinokkio" bevat te veel moeilijke woorden voor de
kleintjes, terwijl de tekst niet steeds met
de soms angstaanjagende plaatjes overeenkomt. Een zeer matige serie.
(p. dl. f 1,50)

(.;0s1swebg-, Sik
,yo

s'Olik~s
trb\ks

Voor een beoordeling van de delen 7 en
8 van De avonturen van het aapje Joekie, door Jo Kalmijn-Spierenburg, raadplege men de recensie van nummer 5 en
6 (nrs. 6360 en 6361), die ook voor
deze delen kan gelden.
(p. dl. geb. f 2,50)
Nog meer over Teddy Robinson, het
grappige Teddybeertje van het Engelse
meisje Debora, lezen we in het gelijknamige boekje van Joan G. Robinson.
De sfeer is erg vriendelijk en typisch
Engels. Taal en stijl zijn prettig kinderlijk, evenals de gedichtjes van de beer
die erin voorkomen. Aardige illustraties
van de schrijfster. Geschikt voor kinderen en speciaal voor meisjes van 5 tot
8 jaar. (geb. f 2,50)
De belevenissen van Vier bruine beren,
gemaakt door een Zwitserse houtsnijder,
worden door Constance Hazelager verhaald in nr. 66 van de serie „Naar 't
Zonlicht toe". Op onopvallende wijze
krijgen de kleintjes een uitstekend voorbeeld hoe ze met hun speelgoeddiertjes
kunnen omspringen. De stijl is een gelukkige combinatie van eenvoud en begrijpelijkheid voor kleuters, met een levendige en originele woordkeus. De enkele
illustraties van Elly van Beek zijn tref151

6866
6867

6868

6869

fend en harmoniëren volkomen met de
tekst. Warm aanbevolen voor kinderen
van vier jaar af. (f 1,35; geb. f 1,60)
6870 Veel van de oude bakerrijmpjes en kinderversjes, die men in „Vijftig oude
rijmpjes" miste, vindt men bijeen in
Meer oude rijmpjes. Ze lijken zo bekend,
maar veel moeders vinden het heerlijk
om nog eens hun geheugen op te frissen, of samen met de kleintjes de versjes
te gaan nazeggen of spelen. De pentekeningen van Jan Dickhoff in oude
stijl zullen niet steeds duidelijk genoeg
zijn voor de peuters. Overigens een geschikt bundeltje. (geb. f 1,90)
6871 Het is Een grote verrassing voor Pinkeltje als hij op zekere dag bezoek krijgt
van zijn vriendinnetje Paulineke Vrolijk, uit het doktershuis, en van het
wolkenmannetje Wolkewietje. Als een
vliegtuig per ongeluk een grote doos met
speelgoed-auto's, motors, scooters, fietsen en zelfs een echte ambulancewagen
boven Pinkeltjes land laat vallen, is er
alom grote vreugde, al kent de verrassing ook haar schaduwzijde: de bewoners
kennen geen verkeersregels en daardoor
is het kleine ziekenhuis in korte tijd
overvol. Paulineke redt hen uit de nood
door verkeersles te gaan geven. De elders in dit nummer geïnterviewde auteur
Dick Laan schreef met dit boek weer
een afwisselend verhaal, wel eens wat
geforceerd in de loop der gebeurtenissen,
maar als geheel toch amusant. Voortreffelijk geïllustreerd door Rein van Looy.
(f 2,90; geb. f 3,95)
6872 De zwarte paraplu van Hanneke en Janneke is een boek van Hanny S. R. Meijler, dat gebaseerd is op het bekende kinderliedje. Hanneke en Janneke komen
tot de verbazende ontdekking dat de
paraplu in de gang een toverparaplu is.
Dit wonderlijke wezen kan niet alleen
praten, maar ook met een toverspreuk
invloed uitoefenen op de gebeurtenissen.
En wonderlijk gaat het er dan ook wel
toe; eerlijk gezegd, naar onze smaak ietwat overdadig. Daarbij is de uitdrukkelijke mededeling op blz. 22, waarin het
aan de kinderen wordt overgelaten het
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verhaal als droom of als sprookje te verstaan, niet gelukkig. Niet zo geslaagd,
maar als amusement wel bruikbaar. Aantrekkelijke illustraties van Irmgard Wille.
(f 2,90; geb. f 3,95)
Dolf Verroen verhaalt in Sjoe en Piet de
kinderbelevenissen van een klein negermeisje en haar Hollands vriendje in een
Nederlandse stad. Alleraardigst en onop-

gesmukt verteld. Sfeer en milieu zijn eenvoudig, warm en beschermend. De korte
zinnetjes maken het ook voor beginnelingetjes prettig leesbaar. De tekeningen
van Jenny Dalenoord zijn smaakvol. Geschikt voor alle kinderen van 5 tot 8
jaar. (geb. f 2,90)
'De verdere belevenissen van 'het Zweedse
jongetje Matthias worden door Hans
Peterson beschreven in nr. 4 van de serie
„Scandinavisch Goud", getiteld Matthias' avontuur in de haven. Hij voelt zich
verdrietig nu ze gaan verhuizen, want
dat betekent afscheid nemen van zijn
grote vriend Martin, die een belangrijke
rol speelt in het leventje van het ventje
dat geen broertjes of zusjes heeft. Door
een avontuur met een roeibootje voor de
haven van Gotenburg, dat meesterlijk
wordt beschreven, helpt hij Martin uit

6873

6874

een benarde situatie en vindt zowaar een
nieuw vriendje, dat in dezelfde straat
woont als waarheen Matthias gaat verhuizen. Een warm begrip voor jeugdig
gevoels- en gedachtenleven spreekt ook
uit dit boek. Aanbevolen.
(f 2,—; geb. f 2,95)

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
6875

Dat Netty Streef kinderen zeer zuiver
aanvoelt, bewijst zij met Jaapje zoekt de
kerstengel. Jaapjes moeder is dood en
vader vaart. Jaap en zijn zusje zijn bij
een tante in huis. Deze kan Jaapje niet
begrijpen en daarom denkt hij dat zij
niet zo van hem houdt. Dat doet het
kind veel verdriet. Hij wil zo graag een
kerstverhaal horen en een kerstboompje
hebben. Tante weigert. In de kerstnacht
gaat Jaapje dan de kerstengel zoeken en
verdwaalt in de sneeuw. Nadat hij gevonden is, komt alles goed. Hij krijgt
zelfs een nieuwe, lieve moeder. Een zeer
goed verteld verhaal, in protestantse
sfeer. (geb. f 4,90)
6876 Als Broertje, 5 jaar oud, een nieuw zusje
krijgt, hebben zijn moeder en zijn oudere zusje helemaal geen tijd meer voor
hem. Hij komt dan ook tot de conclusie
dat zusjes niets waard zijn en dat hij
voortaan zijn eigen weg zal moeten gaan.
Maar na opwindende gebeurtenissen
komt hij toch tot de ontdekking: Zusjes
zijn zo gek nog niet. M. Z. Thomas behandelt in dit vrolijke gezinsverhaal, een
vervolg op ,,Broertjes zijn onbetaalbaar",
het probleem van de kleuter, die jaloers
is door de komst van een nieuwe baby.
Om zelf te lezen moeten de kinderen al
'n jaar of 9 zijn, omdat de tekst vrij
compact is. Voorlezen kan al aan jongeren. Voornamelijk te gebruiken door opvoeders, die een dergelijk probleem in
hun omgeving meemaken. Het kan kinderen echter gerust in handen worden
gegeven. Helen Brun illustreerde leuk.
(f 2,90; geb. f 3,90)
6877 Gigantje of de kleine reus moest een
reus zijn, maar hij is amper zo groot als

een libelle. Hij trekt de wereld in, om
een groeimiddel te vinden. In het Grote
Bos wint hij vele kleine vrienden en als
hij dan eindelijk het Boshoofd treft,
stelt deze hem voor de keus: Wakswater
drinken en het gevaar lopen als reus zijn
vriendjes te vertrappen, ofwel klein blijven met de kleinen. Dank zij een wijsheids-pil doet Gigantje de goede keuze:
hij blijft klein. Theo Schildmeyer schrijft
hier, ver over de petjes van de kinderen
heen, een allegorie, die hij bovendien
doorspekt met satiren: op burgerlijkheid,
op krenterigheid. Zinnen, woordspelingen en situaties zijn voor jonge lezertjes
vaak te ingewikkeld. Die bezwaren zullen minder tellen als het boek wordt
voorgelezen, en daartoe leent het zich
inderdaad: het is aardig verteld, in be(geb. je 2,90)
hoorlijk Nederlands.
Met Bosland Bello schreef ,BB' een 6878
spannend aardmannetjes-verhaal. De
Boslanders hebben het erg plezierig onder elkaar; ze vinden een locomotief uit,
Bosland Bello, en daarmee rijden ze elke
dag naar hun werk in de mijnen. Ze
moeten echter telkens vechten tegen de
Leperkoenen en hun hoofdman SwieberTinus, die hen tenslotte allemaal gevangen neemt en voor hem laat werken.
Gelukkig loopt alles goed af. De artistieke illustraties van Elly van Beek zijn
mooi, maar passen eigenlijk niet helemaal bij de spannende inhoud. De woordkeus en de tussengevoegde toelichtingen
zijn jammer genoeg niet steeds des kinds.
Overigens een aardig, spannend boek.
(geb. f 3,50)
Lodewijk de circushond blijkt de zoon 6879
te zijn van zijn illustere vader „Lodewijk de mensenredder". Ook deze Lodewijk vertelt zelf over zijn avonturen.
Schrijven kan hij niet; zijn boek wordt
dus door „de vrouw", i.c. Diet Kramer,
getikt op een machine. Lodewijk was er
ontzettend verlangend naar ook een eigen boek te schrijven, net als zijn vader. Maar daarvoor waren eerst avonturen nodig en die beleeft deze heerlijk
eigenwijze tekkel in een circus. Zijn vader was beroemd — Lodewijk II zal het
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ook wel worden, ook al wordt hij dan
geen mensenredder, maar een paardenredder! — W. A. van de Walle leverde
weer uitstekend tekenwerk, maar waarom is deze zwarte tekkel-met-bruine
stipjes-boven-zijn-ogen (volgens de nadrukkelijke beschrijving) op het omslag
lichtbruin? Aanbevolen
(geb. f 3,90)
6880 Mischa Damjan schreef een avontuurlijk
raamverhaal over Pony het zeepaardje,
dat met zijn vriend, de zaagvis, een lange, gevaarlijke tocht gaat maken, dwars
door de grote zee, om een gevangen gehouden zeepaardje te bevrijden. Een
fraai dierensprookje, goed geschreven.
Een enkele keer wordt de sfeer enigszins
geweld aangedaan: café's en kapsalons
voor vissen vallen uit de toon. Het geheel is echter wel interessant. Verlucht
met over het algemeen geestige tekeningen.
(geb. f 4,90)
6881 Uit het bos is een zwerfkat binnengelopen in een gezin, een angora nog wel, en
moeder vertelt de kinderen wat zij, na
een paar maanden, van de kat heeft gehoord over haar avonturen in het bos.
Het zijn ontmoetingen met een hert, een
eekhoorn en een konijn die vriendjes
worden; en ontmoetingen met min of
meer vijandige dieren en mensen. Veel
lijn zit er niet in het verhaal: het is een
opsomming van korte hoofdstukjes, in
nogal wisselende toonaard. Schrijfster kan
blijkbaar niet besluiten of ze nu een
sprodkje wil schrijven dan wel een biologisch nauwkeurig relaas van dierenleven. Maar de verteltrant van Mieke
van Oyen is fris en luchtig en zij draagt
de dierenwereld blijkbaar een warm hart
toe. De kat die in het bos woonde kan
men nog het beste voorlezen aan kleuters. Niet onaardig geïllustreerd door
Laura .Gerding. (f 2,90; geb. f 3,95)
6882 Een aanwinst in de „Bambi-reeks" is het
sfeervolle fotoboekje van Hans W. Silvester en Herbert Walther over Pluim en
Pluis de eekhoorntjes. De eekhoorn-familie moet wel met een oneindig geduld
en veel liefde geobserveerd zijn om deze
schitterende opnamen te maken. Louis
Erlacher zorgde voor een enkel regeltje
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commentaar onder elke foto. Een kostelijk kijkboek voor kinderen én volwassenen. (f 2,40)
Een ander waardevol fotoboekje is Lili- 6883
bet het cirkuskind. Hierin krijgt het kind
iets te zien van het leven van mens en
dier in het cirkus. De foto's van Anna
Riwkin.JBrick zijn juweeltjes. De toepasselijke, kinderlijke tekst is van Astrid
Lindgren. Een artistieke uitgave, die wij
van harte aanbevelen. (geb. f 3,90)
In de serie „Naar 't Zonlicht toe" ver- 6884
scheen als nr. 65 een waar verhaal van
F. Mulder-Van Hasselt over Kiki het
Papoea-meisje, dat door mensenrovers bij
haar moeder in het oerwoud werd weggehaald, verkocht aan slavenhandelaars
uit Indonesië en na enige jaren werd
teruggebracht naar haar eigen land. Daar
wordt het vrolijke kind opgenomen in
een zendelingengezin, waar nog meer
pleegkinderen zijn ondergebracht. Met
elkaar beleven deze kinderen kleine avonturen, die de Nederlandse jeugd enig
idee bijbrengen van de levensomstandigheden op Nieuw-Guinea. Op een zendelingenfeest, dat het slot vormt van het
korte verhaal, verzamelen zich de eertijds vijandige stammen om samen God
te danken voor het brengen van de vrede
en het wegnemen van de angst. Eenvoudige, duidelijke verteltrant; goede
illustraties van Jenny Dalenoord.
(f 1,55; geb. f 1,95)
Nog meer over Mary-Mary, de parman- 6885
tige jongste uit een gezin van vijf kinderen, vertelt Joan G. Robinson, en zij
illustreerde haar belevenissen met een
aantal grappige tekeningen. Geestig verteld. Leuk boekje, dat door voorlezen
het best tot zijn recht zal komen
(geb. f 2,50)
Viola Wahlstedt laat in nr. 5 van de 6886
serie „Scandinavisch Goud" haar hoofdpersoontje de vraag stellen: Mag ik meerijden, Katarina? en dit is dan tevens de
titel van het boek. Malena, een weesje,
dat is ondergebracht op een boerderij,
wordt daar liefdeloos behandeld en snakt
naar een beter leven. Als de klokkenmaakster Katarina met haar auto haar
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jaarlijks bezoek aan het dorp brengt,
vlucht Malena met de oude hond Troll
naar haar toe. Katarina neemt het meisje met zich mee in de auto en als Malena dan nog helpt de „verloren zoon"
van Katarina terug te vinden, breekt er
een gelukkige tijd aan. Een aardig boek
voor meisjes van 8 á 9 jaar, die zeker
zullen meeleven met Malena die naar
een goed tehuis verlangt. Vreemd is het
wel dat alles „zo maar" gaat en dat
niemand de pleegouders van Malena van
haar vlucht op de hoogte brengt.
(f 2,—; geb. f 2,95)
6887 En dat alleen om een jurk is de titel van
het meisjesboek dat Lo Wijngaard schreef.
Joke is niet bepaald een lief meisje. Erger wordt het, wanneer zij ziet dat haar
moeder; die weduwe is, haar niet de
voor Kerstmis beloofde jurk kan geven.
Dan neemt zij haar toevlucht tot bedrog
en zelfs tot diefstal, het clubgeld van de
zondagsschool. Tenslotte komt haar on-

eerlijkheid aan het licht en moet zij
alles opbiechten. Doordat haar broer zijn
konijn, waaraan hij erg gehecht is, verkoopt, krijgt Joke uiteindelijk haar jurk
toch. Een zwak •boek, waarin de woorden
mopperen, snauwen, schelden, snibbig,
bits etc. veelvuldig voorkomen. De probleemstelling is cliché, de pedagogische
uitwerking niet bevredigend.
(geb. f 1,50)
Om De spreuk van oma, die Fransje van
Ommeren gekregen heeft, schreef Jo van
Dorp-Y pma een eenvoudig, wat braaf
verhaal over de belevenissen op een
dorpsschool, waar de vriendschap die
Fransje met de zoon van de nieuwe koster sluit, aanvankelijk wat strubbelingen
geeft met haar andere vriendje. Als de
nieuwe jongen twee woedende honden
bij een kudde schapen weet weg te houden, brengt Fransje hem haar spreuk:
Zissen is neat, dwaen is in ding, hetgeen
wil zeggen: Zeggen is niets, doen, dat is
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6888

pas iets! Niet geweldig, maar ook niet
ongeschikt. (geb. f 1,10)
6889 Een fantasieverhaal van Engelse origine
is Groene Rook, door Rosemary Manping. Het meisje Suzan gaat op vakantie
naar de kust van Cornwall. Ze ontmoet
daar een goedige draak, die groene
rookwolkjes uitblaast. Voor een lekker
broodje of een koek vertelt hij Suzan
allerlei verhalen, o.a. uit de tijd van
koning Arthur. Zelfs neemt hij haar,
vliegend, mee naar beroemde plaatsen
uit de verhalen. Een heerlijke vakantie
dus voor Suzan. Een boek met wonderlijke gebeurtenissen, eigenlijk zonder climax. Weer iets heel anders. Goed en
met humor verteld. Ook de tekeningen
vna Constance Marshall zijn aardig. Het
is geen gemakkelijk boek, vooral niet omdat het soms bekendheid met figuren
als koning Arthur veronderstelt, en deze
Engelse beroemdheden zullen Nederlandse kinderen rond de tien nog heel weinig
zeggen. Overigens een goed boek.
(geb. f 4,90)
6890 Ursula Moray Williams schreef met De
negen levens van de kat Mackenzie een
origineel verhaal over een poes, die na
een schipbreuk op een onbewoond eiland
aanspoelt en daar een andere schipbreukelinge, juffrouw Pettifer, ontdekt. Deze

heeft een hekel aan katten, maar door
samen beleefde, soms angstige avonturen,
raakt zij toch aan de kat gehecht.
Mackenzie is ervan overtuigd, dat zij
negen levens heeft en na ieder avontuur
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schrijft zij er een af. Gelukkig kan zij
haar negende en laatste leven rustig slijten bij de kapitein, haar vroegere baas,
die de beide slachtoffers komt redden
en juffrouw Pettifer trouwt. Met humor
vertelt de schrijfster dit verhaal over een
poes, die handelt en denkt als een mens,
maar toch kat blijft. Goed vertaald, en
grappig geïllustreerd door D. Rudeman.
Leuk ontspanningsverhaal.
(f 2,90; geb. f 3,95)
Vlug, het wilde paard uit de tijd dat de 5891
aarde één grote lage vlakte was, wordt
belaagd door cie mens die hem wil vangen. Uit naijver trachten andere dieren
de mens te helpen, maar Vlug ontspringt
de dans. Een liet onaantrekkelijk verhaal van Piet Mortelman, in een gewild
primitieve stijl — Indische fabelstijl —
die het nog steeds doet. De Vlaamse
oorsprong is haast niet te merken. Mooi
uitgegeven, dit deel uit de reeks „Zilvervissen", maar de tekeningen van Cecilia
Vété, hoe aardig ook van kleur, zijn al
te gestileerd en ornamenteel: ze vertellen vaak te weinig. (geb. f 3,50)
In „De Avonturen van Kuifje", de popu- 6892
laire tekenstrips van Hergé, kwam uit
Kuifje in Tibet, een van zijn beste. Zonder de ingewikkelde speuranalyses die
sommige andere Kuifjes-boeken compliteren, trekt het verhaal recht op zijn
doel af: door dik en dun gaat Kuifje
zijn jonge Chinese vriend Tchang zoeken, die na een vliegtuigongeluk ergens
in het Tibetaanse bergmassief is vermist.
Tegen wil en dank laat ook de kapitein
zich weer meesleuren in het avontuur:
aan fratsen geen gebrek; de foxterrier
Bobby is eveneens aanwezig. Hoogtepunt
van het verhaal is de yeti, de sneeuwaap, die overigens wat té menselijk wordt
voorgesteld. Kostelijke tekeningen, in beschaafde kleuren. Een nuchter, boeiend,
opvoedend verhaal vol grapjes: geschikt
kortom. (geb. f 4,25)
De avonturen van de vermaarde Engelse 6893
vrijbuiter en beschermer van onderdrukten, Robin Hood, verschenen in een
nieuwe Nederlandse bewerking van J.H.
Poolman. De sterke staaltjes van moed

en overmoed, die hij uithaalt, en waarbij
hij altijd als overwinnaar te voorschijn
treedt, vormen de inhoud van het boek.
Het zal zeker door de jeugd gepprecieerd worden; het geeft een kleurig beeld
van de toestanden in de Engelse Middeleeuwen, waarbij de geestelijkheid er niet
altijd best afkomt. Afgezien van de wat
droge verteltrant een vermakelijk verhaal. (geb. f 4,50)
6894 Gertie Evenhuis is de auteur van deel 7
in de „Zeepaardjes-serie". Acht Zeeuwse
jongens hebben een boot gebouwd, waarmee ze willen gaan zeilen in de Grote
Put, een schorrengebied, waarin nog een
flink stuk open water is. Maar dan komt
ineens het gerucht dat de zeearm wegens
het Deltaplan gedicht zal worden, zodat
hun boot een Boot zonder water dreigt
te worden. De jongens houden een protestvergadering, en tijdens een schoolreisje dienen ze hun verzoek om „vrije
meren" zelf in bij het ministerie van
waterstaat in Den Haag. Een aardig,
boeiend verteld verhaal. (geb. f 2,90)
6895 In Het huisje bij de bosvijver woont
Hans, een wat dromerige jongen, met
zijn ouders, zijn zusje Leentje en kleine
Rientje. De jongens in zijn klas vinden
hem maar een „rare", en scharen zich
achter de ruwe Teun, als het erom gaat
, Hans te plagen. Leentje blijft hem altijd
trouw en het is dank zij haar, dat hij
een door het ijs gezakt klasgenootje redt.
Dit geeft hem vriendschap met veel jongens, maar de innerlijke vrede komt pas,
als hij in de kerstnacht zijn grootste
vijand, Teun, uit een benarde positie
redt. Hoewel het thema niet nieuw is en
dit boek van Dolf Kloek wat ouderwets
aandoet, is het de warme gezinssfeer, die
het voor jongens van 9 à 10 jaar, die
van een rustig verhaal houden, aantrekkelijk maakt. (geb. f 1,20)
6896 Meeuw van Rotterdam schreef met Het
verlaten kasteel een wel wat erg simpel
vehaaltje, waarvan de titel meer belooft
dan geeft. Twee vriendjes verdwalen in
een bos, worden door een sneeuwstorm
verrast en besluiten de nacht door te
brengen in een verlaten kasteel. Daar

ontmoeten ze een jongen die ze om zijn
vreemd karakter altijd wat genegeerd
hadden, doch die zich ontpopt als een
hulpvaardige kameraad. De ongeruste
ouders vinden de jongens tenslotte, na
een moeilijke tocht door de sneeuwstorm.
Het boekje is geschreven in protestantse
geest. Een matig geheel. (geb. f 1,20)

Voor grotere kinderen van elf
zestien jaar
Het spannende jongensboek Soebkad uit 6897
de pot van A. D. Hildebrand werd ook
als radiohoorspel gebracht. Wanneer
Ton, zoon van een professor, en zijn
vriend Paul op een verkoping een oude
pot bemachtigen, blijkt deze een dzjinn
te bevatten, die blij is eindelijk bevrijd
te zijn. Hij werd namelijk duizenden
jaren tevoren door zijn vijanden opgesloten. En nu is Ton zijn heer en meester, voor wie Soebkad alle wensen vervult. Dit brengt de jongens in vreemde
situaties, vooral als de vijanden van
Soebkad een woordje gaan meespreken.
Alles komt echter weer op zijn pootjes
terecht. Men bemerkt aan de vele dialogen, in populaire stijl, het hoorspel. De
schrijver vertelt vlot. De humor is typisch Hildebrands, soms ook tamelijk
flauw en afgezaagd, met als mikpunt een
zeurderige huishoudster en een aantal
politiemensen. Geschikte ontspanning.
(geb. f 3,95)
In nr. 16 van de „Juno Jeugdpockets" 6898
vertelt Joseph E. Chipperfield de geschiedenis van De wilde hengst Fury.
Het dier was gevangen door een stel
ongure elementen, die het aan de eigenaar van een klein circus verkocht hadden. Een Indianenstam, die het dier beschouwt als een symbool van de vrijheid
van de stam, zorgt ervoor dat het ontsnappen kan. Een opperhoofd weet de
jonge Kirk, werkzaam bij het circus, te
bewegen het dier te volgen, opdat de
dieven het niet opnieuw in handen krijgen. Kirk beleeft tal van avonturen,
maar hij slaagt in zijn opdracht: de
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hengst keert terug naar de Verloren Canyon en
de dieven ontkomen niet aan hun
straf. Het waardevolle van het
boek zit wel vooral in de natuurbeschrijving en in
de tekening van
het paard, al
wordt, dit wel
wat al te zeer
gehumaniseerd.
De zwarte hengst
Fris en spannend
geschreven.
(f 1,50)
6899 In het voetspoor van Coyama treedt Bill,
een 12-jarige Amerikaanse jongen, wanneer hij uit Kansas naar Arizona verhuist, temidden van de Indianenreservaten. De Hopi's en de Navaho's leven
daar met elkaar op vrij gespannen voet.
Nadat Bill door zijn nieuwsgierigheid en
praatzucht verschillende keren zijn hoofd
gestoten heeft, weet hij uiteindelijk toch
het vertrouwen te winnen van de Hopi's,
„die altijd en overal eerst aan vrede
denken". Dit boek van Jo Elsendoorn
geeft meer dan alleen maar spanning;
het heeft bovendien sfeer en leven, en
dit alles in een boeiende vorm. Interessant zijn de gebruiken der Indianen en
hun voornaamste uitdrukkingen, die en
passant beschreven zijn. Zij hebben een
onwrikbaar vertrouwen in „de Grote
Kracht". Een machtig boek voor alle
Indianenliefhebbers. (f 3,50; geb. f 4,90)
6900 Als vervolg op „Zwarte Havik's grote
jachtbuit", door S. M. van der Galiën,
verscheen Zwarte Havik overwint. Het
verhaal speelt in de tijd van de Amerikaanse pioniers naar de Far West. Bobs
ouders hebben zich gevestigd bij de nederzetting van een Pawnee-stam en de
jongen heeft vriendschap gesloten met
Zwarte Havik, de zoon van het opperhoofd. Bob leert het leven in de wildernis en op zijn beurt tracht hij zijn Indiaanse vriend te leren over het Chris158

tendom. Tegen alle verwachting in slaagt
hij erin hem voor Christus te winnen.
Het boek geeft een mengeling van braafheid en spanning, waarbij het eerste
soms wat opzettelijk aandoet. Geschikt.
(geb. f 1,50)
De kop van Noord-Holland, zo'n 800 6901
jaar geleden, is de achtergrond voor
Eelco de zwarte ridder, door Pieter
Nierop. Eelco, de 17-jarige zoon van de
Heer van Gelre, wordt het middelpunt
van een strijd tussen Kennemers en WestFriezen. Als de geheimzinnige ridder in
zwarte wapenrusting en zonder blazoen,
weet hij niet alleen het recht te doen
zegevieren, doch bovendien de naam van
zijn vader van valse blaam te zuiveren.
Een zeer spannend boek. Jammer dat de
religieuze achtergronden van het leven in
de Middeleeuwen niet tot hun recht komen. Er komen monniken in voor, doch
over hun betekenis in en voor de samenleving wordt hoogstens een zeer onvolledig beeld gegeven. Toch een zeer geschikt boek. (geb. f 2,90)
Sama is de geschiedenis van een Afri- 6902
kaanse olifant. René Guillot toont zich
een groot dierenvriend en -kenner, die
de jeugd inzicht weet bij te brengen in
het karakter en de leefwijze van de olifant. De mens komt er bij hem wat bekaaid van af, maar niet ten onrechte.
De wijze waarop hij de dieren met elkaar laat spreken is aannemelijk. De
tekeningen van Joan Kiddell-Monroe ondersteunen uitstekend de fantasie. Teveel
aandacht wordt geschonken aan het
hardnekkige bijgeloof der inlanders, dat
niet weersproken wordt. Vooral het voor
de jeugd geestverwarrende verzinsel over
de pantermannen, die zichzelf in een
panter kunnen veranderen, ontsiert dit
overigens aantrekkelijke boek, met zijn
beeldende woordkeus.
(f 2,90; geb. f 3,90)
L. N. Lavolle is de auteur van Nhoti en 6903
zijn geheim. Nhoti, de zoon van een
Indiase vorst, verdwijnt vrijwillig van
het hof. Hij werkt eerst op een spinnerij,
die hij verlaat als hij zijn loon niet krijgt,
wordt vervolgens knecht van een boet-

seerder, en vlucht daarna naar Calcutta
om zijn vader en zijn lievelingsolifant
terug te zien. Zijn vader is verder gereisd, maar de olifant vindt hij terug.
Getroffen door de hongersnood in enkele
gebieden, verzamelt hij rijst voor de hongerlijders. Gedurende deze actie ontmoet

Uit:
Nhoti en
zijn geheim

6904

Nhoti zijn oom, die hem komt meedelen,
dat hij tot koning is uitgeroepen. Nhoti
accepteert dit en hij neemt al zijn trouwe vrienden mee naar zijn land. Een
boeiend verhaal van menslievendheid en
doorzettingsvermogen, dat bovendien zeer
veel vertelt over India en zijn bevolking.
Sfeervol geïllustreerd door Jan Hartogh.
(geb. f 4,90)
Aan de Laagwaterlandse nachthemel verschijnt De verlichte beschuitrol, en reporter Papjes meent dat daarin de nationale filmdiva Bela Brandon wordt ontvoerd. Door allerlei fictieve kolderlanden
als Zwartgallië en Bollebozië zet hij de

beschuitrol na. Zijn belevenissen vormen
een hekeling op uitwassen van filmsterverheerlijking, optimisme, pessimisme,
infantilisme, verzamelwoede en sciëntificisme. De onthulling van het mysterie
brengt tevens een gelukkig einde voor
Papjes en een weduwe. Mirjam Noordenbos vertelt en schrijft vrij behoorlijk.
Toch lijkt haar boek, een deel uit de
„AP Jeugdserie" te groot voor tafellaken
en te klein voor servet: voor ouderen net
iets te simpel, te zeer voor-de-hand liggend; voor jongere lezers teveel satire en
te weinig echte kolder. Het nogal realistische slot past verder maar matig bij het
soms sprookjesachtige, soms nonsensikale
verhaal. Niet geweldig, kortom.
(geb. f 3,90)
Nr. 67 van de serie „Naar 't Zonlicht 6905
toe" bevat een kerstverhaal van Gertie
Evenhuis, getiteld Collecte in. Meulekenskerke. Een ruzie is oorzaak dat de hoogste-klassers van Meulekenskerke geen toneelstuk opvoeren op 2e Kerstdag. Ze
krijgen nu de opdracht iets heel anders
te doen. In hun onschuld organiseren ze
een collecte en trekken verkleed als figuren uit hun kerststuk door het dorp,
zonder verlof te vragen. De veldwachter
brengt hen op, maar hun onderwijzer
weet het bij de burgemeester in orde te
maken. Intussen leggen de kinderen hun
ruzie bij. Ze spelen toch toneel en de
opbrengst hiervan en van de collecte
gaat naar de vluchtelingen-kinderen. Een
niet on-aardig boekje, maar de achtergrond van het verhaal komt niet uit de
verf. Men vermoedt dat het in ZeeuwsVlaanderen speelt, maar de typische
volkssfeer •die daar heerst, komt helemaal
niet tot zijn recht. (f 1,75; geb. f 2,15)
Paardenvrienden die genoten van „Jac- 6906
queline krijgt een lesje" van de befaamde concours-rijdster Pat Smythe, zullen
ook wel geïnteresseerd zijn in het vervolg, Een tocht met hindernissen. Jimmy, Jane en Jacqueline maken een
avontuurlijke
pony-tocht;
onderweg
wordt een van de rijdieren door zigeuners gestolen. Als deze opwinding achter
de rug is staat er nog een spring-concours
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te wachten, waarin het drietal uitblinkt.
De schrijfster weet tussendoor heel wat
wetenswaardigs over paardensport en rijkunst mee te delen. Daar de rijkunst sinds
enkele jaren ook bij ons meer populair
geworden is, zal dit boek zijn weg wel
vinden. (f 3,50; geb. f 4,50)
6907 E. Veegens-Latorf verzorgde een nieuwe
bewerking van De geheime tuin, door
Frances Hodgson Burnett. Het ouderloze
meisje Mary wordt naar een zonderlinge
oom in India gezonden, die daar op een
eenzaam landgoed woont. Ook Mary
voelt zich daar eenzaam. Ze bemerkt dat
er een geheimzinnige sfeer hangt rond
het huis van haar voogd. En het heeft
allemaal iets te maken met een afgesloten ommuurde tuin en haar ingebeelde
zwakke neefje. Mede dankzij het broertje
van een dienstmeisje, besteedt zij al haar
zorgen aan deze tuin, die er ook de oorzaak van is dat de neef uitgroeit tot een
flinke kerel. Dit boek was een nieuwe
uitgave zeker waard. De romantische
ouderwetse en geheimzinnige sfeer zal
veel kinderen nog aanspreken. Het is
zo'n fijn boek voor grage lezertjes. Alleen
de droom van de oom is juist iets te sentimenteel en te onecht. Goed geschreven
en met sfeer verteld. Uitstekend geïllustreerd door Laura Gerding. (geb. f 6,90)
6908 Waar de wind mij drijft... heet het pretentieloze schoolvriendinnen-verhaal van
Annie Surink-Groen. Ank en Loek uit de
hoogste mulo-klas beleven een enige tijd
als bij Ank thuis een uit Indonesië gerepatriëerde kennis komt logeren. Deze
„oom Jan" verrukt de meisjes met zijn
verhalen uit Indonesië, en bovendien
treedt hij meermalen op als redder in de
nood, wanneer de jongelui zich in moeilijkheden hebben gewerkt. Een amusant,
enigszins oppervlakkig verhaal in de ietwat opgetogen stijl, die nu eenmaal bij
dit genre schijnt te behoren.
(geb. f 3,90)
6909 Een op zichzelfstaand vervolg op „De
lappendeken", zo zou men De geluksraket van Marijke van Raephorst kunnen
noemen. Een ongehuwde tante heeft een
ouderloos nichtje in huis, waarmee zij het
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in dit 2e deel ineens erg goed schijnt te
kunnen vinden. Dan komt er eerst nog
een vriendinnetje in huis, een zonnig
meisje, wier vader een minder gelukkig
tweede huwelijk heeft gesloten. Later
volgt nog een klasgenoot, wiens ouders
voor een tijd naar het buitenland moeten. Het wordt een erg gezellig „gezin".
Tante doet aan Welfare-werk en weet
ook haar pleegkinderen hiervoor te interesseren. ,Maartje's stiefbroertje is een
van degenen die er van profiteert. Het
boek heeft geen grote diepgang, maar zal
om de zonnige sfeer toch wel graag gelezen worden. Het verscheen als nr. 71
van de serie „Naar 't Zonlicht toe".
(f 1,85; geb. f 2,25)
Nr. 124 van de „Prisma-Juniores", ge- 6910
schreven door Eilis Dillon, kreeg als titel
Het geheim van de spelonk. Op het
Ierse eilandje Barrinish woont Pat met
zijn grootvader. Tijdens een storm ontdekt de jongen toevallig dat er uit een
van de kustgrotten een soort gezang opklinkt. Na de storm vaart hij er met zijn
grootvader heen en in de spelonk vinden
ze het geraamte van een Viking, nog
zittend tegen de voorsteven van een
drakenschip, en omringd door enkele
typische attributen. Een vondst om heel
de oudheidkundige wereld in beroering te
brengen! Ze besluiten alles te laten liggen en eerst een verwoed folklorist alles
van de ontdekking te vertellen. Als ze
de dag daarop de grot weer bezoeken,
blijkt alles verdwenen. Hoe Pat er tenslotte in slaagt met zijn vrienden de dief
te achterhalen en het ontvreemde weer in
het bezit te krijgen, vormt de rest van
dit aardige verhaal. (f 1,25)
De auteur van „Prisma-Junior" nr. 125 6911
is Anthony Richardson, die Vakantie bij
de zeerovers op zijn naam heeft staan.
De 14-jarige Brian gaat onder de vakantie als scheepsjongen mee op de Esmeralda, een klein vrachtschip. Het blijkt
al spoedig dat de kapitein een schurk is,
die het schip laat varen voor smokkelarij
en zelfs zeeroverij. Brian zit in een moeilijk parket, maar gelukkig heeft hij een
betrouwbare vriend in de Schotse machi-
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nist, die uiteindelijk de jongen weer veilig thuis brengt. Maar voor het zover is,
wordt er gesmokkeld, geroofd en gemoord en Brian kan er niet onderuit
handlangersdiensten te verrichten. Een
nuchter boek, met een genuanceerde karaktertekening, die daarom ook iets meer
ontwikkelde lezers vraagt. De achtergrond is christelijk. Een avonturenverhaal, dat gezonde spanning biedt.
(f 1,25)
6912 O p het spoor van de rovers is het 13e
deel van de „Pocomoto-reeks" van Rex
Dixon. Naar aanleiding van een laaghartige bankoverval wordt onze jonge
held een leugenaar genoemd. Hij neemt
dit niet, en trekt er, om het tegendeel
te bewijzen, alleen op uit. Twee sheriffs
en hun mannen schrijft hij ongewild de
wet voor, en het wordt door hen ruiterlijk erkend, wanneer de zaak is geklaard.
De rovers krijgen hun verdiende loon,
allen. Aan het einde heeft Poco er een
nieuwe vriend bij, op wie aanvankelijk
alle verdenking rustte. Poco is inderdaad
nog te jong voor sheriff, maar dat hij er
de nodige aanleg en moed voor heeft, dat
blijkt eens te meer uit dit verhaal. Goede
lectuur, waarin spanning niet ontbreekt
en zelfs hier en daar gezonde overpeinzing van meer ernstige aard te vinden is.
Geschikt. (geb. f 3,95)
6913 In de „Troubadour-reeks" werd De vuur-

doop van Mike Munco opgenomen, geschreven door Nic van de Burgt. Een
kleine expeditie vertrekt vanuit de staat
Robotica, op zoek naar een gunstige, geheime basis voor de meest moderne
atoomvliegtuigen. Sabotage en spionage
vanuit het vijandige land Desposië maken deze tocht tot een hachelijk avontuur. Maar als alles verloren schijnt, is
de redding nabij. Het verhaal is wel
boeiend verteld, in goed Nederlands,
maar munt niet uit door een strakke
compositie. Soms is het verwarrend en
onnodig ingewikkeld. Overigens geschikt.
(geb. f 3,75)
Van Klaas van der Geest zijn er weer 6914
twee nieuwe delen in de „ATO-reeks",
de nummers 9 en 10. Het eerste hiervan
is getiteld De zoutmijnen van de Bal
Harith. Op onverklaarbare wijze worden over de gehele wereld waardevolle
zaken uit de oudheid verhandeld zonder
dat de leiders van de betrokken landen
hier iets van afweten. De politie van de
Anglo Persian Oil Company stuurt twee
mannetjes mee met een archeologische
expeditie om een onderzoek in te stellen.
Het verhaal speelt zich af in een „zanderige" omgeving en vindt uiteindelijk
nog vrij plotseling zijn ontknoping. Er
zit wat weinig voortgang in het politieonderzoek. Goede, maar niet zo erg
boeiende lectuur.
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In deel 10 vertelt Klaas van der Geest
over Operatie Agadir. De recente aardbeving van Agadir wordt hier niet geromantiseerd, maar nuchter en reëel aan
één geval getoetst: de vrijwel hopeloze
toestand waarin Niels Eskelund zich bevindt, wanneer hij bedolven is onder
metersdik puin. Het boek verhaalt van
de grote opofferingsgezindheid van allen
die bij- de ramp hulp verleenden. Jammer genoeg gebeurt dit in een erg zware
stijl, met zeer lange, samengestelde zinnen. Voortdurend komen er beschouwingen over de gemoedstoestand van de
hoofdpersonen en de toestand in de stad
in voor en opsommingen van wat er allemaal gedaan wordt. 150 bladzijden
wordt er gewerkt om Niels onder het
puin vandaan te krijgen, zonder dat er
enige intrige of verwikkeling bij komt.
Alleen voor serieuze lezers, die beslist
geen sensatie zoeken, is dit boek te verteren. (p. dl. geb. f 3,90)
6916 In Spanje speelt De kleine torero en de
grote stier, een poëtisch getint verhaaltje
van Karel Jaeger. Een goedmoedige stier
wil aan een beroemde torero een boodschap overbrengen van de kakkerlakken:
„wij moeten onze vijanden leren beminnen en met hen omgaan als vrienden".
Het zoontje van de stierenvechter, dat
doofstom is, bedwingt de stier en hoort
de boodschap, die het dier moet overbrengen. Hij herkrijgt zijn spraak, en
wint zijn geliefde Estrella, met wie hij
trouwt. Een geestig, fijnverteld sprookje,
dat door Albe uitstekend is vertaald en
door Cam uitmuntend is geïllustreerd.
Dit deeltje uit de „Zilvervissen" is niet
geschreven voor een bepaalde lezersgroep, maar zal fijnproevers van 14 jaar
af plezieren. (geb. f 3,50)
6917 Michel Riquet, S. J. is de auteur van
De Bijbel voor allen verteld, samengesteld uit fragmenten van de bijbeltekst
zelf en korte verbindende samenvattingen. Hij gebruikt de befaamde Franse
vertaling (Bible de Jérusalem) en kort
veelal ook de zinnen zelf van de bijbel
in, enigszins tot schade van de sfeer.
Zijn keuze is echter uitnemend, en ge6915
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spannen tot een waar verhaal. Even
gespannen van drama en leven zijn de
prachtige aquarellen en nog betere lijntekeningen van Jacques Pecnard. Hij
weet een verbluffend historisch realisme
te verbinden met bewegingen en gebaren van liturgische, gewijde plasticiteit. Opzet en kleurbehandeling zijn
daarbij gedurfd, zozeer dat kinderen wel
uitleg behoeven bij enige prenten. Voor
de Nederlandse vertaling heeft men, om
weinig aanvaardbare redenen, afgezien
van een vertaling volgens de Franse
tekst. Vertaling volgt in hoofdzaak de
P.C:, met hier en daar een correctie of
bijtekening die aandoet als een nieuwe
lap op een oud kleed. Sommige zinnen
zijn voor jeugdigen niet te volgen en
alles samen blijft de Nederlandse tekst
beneden het peil van de platen. Heel erg
jammer. Er is in de tekst recht gedaan
aan de jongste inzichten op bijbelgebied,
maar met grote eerbied voor de traditie.
(geb. f 15,—)
Maria de Crisenoy schreef voor de 6918
„Troubadour-reeks" een verhaal over de
katholieke jeugd in het huidige China.
De zusjes Tsjoe Ki-lang verlaten, met
goedvinden van de communistische overheid, hun dorp, nadat hun grootmoeder
is overleden. Ze weten niet dat zij gebruikt worden als lokaas voor hun jeugdige, pas gewijde priesterbroer, opdat hij
met de regering zal samenwerken. Dank
zij een Italiaanse missionaris kunnen de
kinderen buiten China gesmokkeld worden, de jonge priester wil niet vluchten
en kiest de gevangenis. Voor meisjes van
12 jaar, waarvoor het verhaal volgens de
uitgever bedoeld is, zijn de redeneringen
te moeilijk; terwijl bovendien de uitgebreide beschrijving van folteringen voor
hen niet geschikt is. Oudere meisjes, van
'n jaar of 15 die de problematiek aan
kunnen, kan men dit boek wel in handen geven. (geb. f 3,75)
...En ik reis mee van Irmgard Spren- 6919
ger, is een in dagboekvorm geschreven
bakvisroman over een meisje dat met
haar vader en de zoon van diens vriend
in een oude auto en gewapend met één

tent — waarin echter een „ijzeren gordijn" •kan worden neergelaten — een
buitenlandse auto-trip maken. Eerst moet
zij niets van de roodharige Frieder hebben, maar op het eind van de reis is ze
totaal weg van hem en hij van haar.
Alles draait om die verliefdheid met ter
afwisseling nog een pikant avontuurtje
van papa met een nogal sjieke dame van
minderwaardig gehalte. Een erg oppervlakkig verhaal, met enkele missers in de
vertaling, zoals „Mailand" inplaats van
Milaan. Men mist niets als men dit boek
ongelezen laat. (2,90; geb. f 3,90)
6920 Een klein Amerikaans stadje in het begin
van deze eeuw is de achtergrond voor
Elia's eerste liefde, een verwende buurjongen, verdacht van fraude. Ella weet
een concurrente in de liefde te verslaan
en de beschuldiging van fraude blijkt
achteraf een leugen. Zeer romantisch,
oppervlakkig meisjesboek, dat in het begin aardige momenten heeft, maar aan
het einde erg zwak en overdreven wordt.
Er is sprake van „de baby Willie", die
halverwege het boek vier jaar blijkt te
zijn, later weer bijna niet praten kan,
maar op een plaatje wel tien lijkt. Een
tamelijk langdradig boekje, deze 123e
„Prisma-Junior" van Ann Ritner.
(f 1,25)

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
6921

Wie „Eendagsbloemen", alsmede „En zo
begon het" van Leni Saris kent, zal in
Festival in Luzern veel bekende personen
terugvinden. Ditmaal ontfermt Lon zich
over de 18-jarige Gabrielle, dochter van
een bekend dirigent, die gevlucht is uit
een Zwitsers pensionaat. Op het muziekfestival vinden Lon en Gabrielles vader,
die weduwnaar is, elkaar. Ook Gabrielle
zelf beleeft haar eerste romance met een
bekend zanger, aan wie zij na veel strubbelingen haar ja-woord geeft. Deze twee
idylles laten zich in het begin van het
boek echter al vermoeden. Aandacht
wordt gevestigd op de H.I.N. (Hulp in
nood), een instelling die in vele grote

plaatsen te vinden is, maar weinig bekendheid geniet. Een romantisch verhaal,
dat de liefhebsters best gegund wordt.
(f 3,65; geb. f 4,90)
In het 4e deel van de „Ineke en Annekeserie" door Netty Koen-Conrad zijn
Ineke en Anneke getrouwd. Terwijl Ineke dolgelukkig is met haar Robert, wil
het tussen Anneke en Pim niet erg vlotten. Door de ernstige ziekte van hun
baby vinden zij echter de weg naar elkaar terug. Het is jammer dat de problemen zo oppervlakkig zijn behandeld
en dat de schrijfster haar karakters zo
bitter weinig geestelijke diepgang heeft
kunnen geven. Bovendien heeft het geen
zin jonge meisjes te confronteren met
een dreigende scheiding na een 2-jarig
huwelijk. Het zijn irreële, door bakvisogen geziene situaties, die hier warden
afgeschilderd. Matig.
(f 3,65; geb. f 4,90)
Ook voor wie geen van de negen vorige
delen van de „Goud-Elsje-serie" gelezen
heeft, is dit nieuwe verhaal van Max
de Lange-Praamsma van dagelijks lief en
leed in een doktersgezin heel leesbaar.
Moeder Els heeft nu vier opgroeiende
kinderen. Er gebeurt niets schokkends, de
dingen van alle dag worden breed uitgekeuveld, maar met de genoeglijkheid,
waarvan schrijfster het geheim bezit.
Oude bekenden treden weer op. Ongemerkt steken de lezeressen heel wat ontwikkeling en vorming op, en ook heel
wat eerlijke vroomheid. Al beleven de
personen die naar onze smaak ondanks
hun
blijmoedigheid toch wel wat
„zwaar" en gespannen. De „moeilijke"
leeftijd is voortreffelijk getekend en wijs
becommentariëerd.
Een
pedagogisch
waardevol leesboek, dat is als een logeerpartij in een intelligent en warmgelukkig gezin, waar men ook zorgen en
problemen als echte christenen weet te
verwerken. Ook eenvoudige volwassenen
zullen er zeker van genieten.
(geb. f 4,90)
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6922

6923

HERDRUKKEN VRAGEN
UW AANDACHT
Voor de jeugd van dertien tot
zestien jaar
6924 De 14-jarige Hajo, een 17e-eeuwse jongen uit Hoorn, ziet zijn liefste wens in
vervulling gaan als hij met schipper

Bontekoe, als scheepsjongen mee naar de
Oost mag. Samen met twee vrienden
maakt hij het leven mee aan boord, de
omgang met de andere schepelingen, de
sterfte door scheurbuik, later een schipbreuk, en de ontsnapping aan de moordzucht van de inlanders. Na twee jaar
komt hij weer behouden in Hoorn terug
met een aanbeveling van de schipper
voor de Heren van de Compagnie om
tot stuurman te worden opgeleid. Dat
De scheepsjongens van Bontekoe een
zeer geliefd boek is, blijkt wel uit het
nodig zijn van de 8e druk. Dit klassiek
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geworden verhaal van Johan Fabricius
is ruig, stoer, vrij realistisch, maar ook
erg romantisch. Het is goed van karaktertekening en geschreven in een prachtige stijl. Aanbevolen. (geb. f 8,90)
Tot een 5e druk bracht het L. M. Mont- 6925
gomery's verhaal over Anne van het
Groene Huis, nr. 21 van de „Kramers
Pockets". Dit boek, reeds populair bij
een vorige generatie, vertelt op sfeervolle
wijze van de jeugdjaren van een weesmeisje. Zij wordt geadopteerd door twee
bejaarde boerenmensen, en het verhaal
volgt haar leven vanaf het elfde jaar tot
aan haar eerste liefde. De speelse geest
van de hoofdpersoon, de menselijkheid
van de eenvoudige intrige, de rustige
stijl, zullen zeker ook het hedendaagse
jonge meisje aanspreken. Een poëtische
uitgave, die aanbeveling verdient. Zeer
goede, sfeervolle bewerking van Clara
de Groot. (f 1,50)
Met scherpe observaties, sterk gevoel 6926
voor humor en in beeldende taal verhaalt Leen van Marcke in haar boek En
kinderogen blinken ... . (8e druk) een
groot aantal belevenissen in een gezin
met twee kleine kinderen. Het zijn een
paar grappige schavuiten, Rie en Ivo,
waarover het in deze schetsen gaat, en
menige ouder zal er de streken van het
eigen kroost in herkennen. Ook opgroeiende meisjes zullen wellicht deze lectuur
aantrekkelijk vinden, ofschoon de zoete
toon en de Vlaamse taal mogelijk bezwaren opleveren. °Ok vraagt het voortdurend krom praten van de kinderen op
den duur wel wat goede wil van de
lezer. Men mist in dit oprechte boek vol
liefde voor het kind somtijds wel zeer het
Godsbesef, vooral in het hoofdstuk waarin een van de kinderen dodelijk ziek is.
(geb. f 4,90)

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
In de Romanomnibus voor oudere meis- 6927
jes werden drie reeds eerder verschenen
meisjesromans gebundeld: ,,Carla" en
,,Colette", beide van Adri Groenevelt, en

„Meisje Miek” van H. Herzberg-Pinas.
Het is bakvislectuur van het geijkte genre. „Carla" speelt in 1940 in het toenmalige Nederlands-Indië. Daardoor komt
een ogenblik de tragiek van de bezetting van het vaderland te voorschijn,
maar deze wordt spoedig overspoeld
door tennis, avondjurken, dansen enz.
Tamelijk leeg. „Colette" geeft het wonderlijke verhaal van een leeuwentemster,
die plotseling door deftige lieden als verloren familielid wordt herkend. De botsing der millieus is wel aardig uitgewerkt. „Meisje Miek" moet op eigen
benen leren staan na vaders dood en
vindt de grote liefde. Zoals gezegd: alle
kenmerken van het genre. Helaas ook
ditmaal: geen diepgang bij beslissende
levensmomenten. Vlot geschreven.
(geb. f 4,95)
6928 In de „Sneeuwbal-serie" kwam een 5e
druk uit van Het leven roept, door T.
Jager-Meursing. Het rijke nietsnutje Ica
leert hogere levenswaarden kennen, eerst
door de sportman Jan, die in de oorlogsdagen sneuvelt, later door Hugo, met
wie ze in de verzetsbeweging samenwerkt
en Wie ze tenslotte haar hart schenkt.
De sfeer van 1940-1945 in ons land is
goed getroffen. Een goed boek.
(f 1;60; geb. f 2,50)

,..211Ogen wij u voorstellen:
DICK LAAN
In het landelijke Heemstede, temidden
van weilanden waar het naderende voorjaar zich reeds duidelijk laat zien, maken wij een praatje met de auteur Dick
Laan, die ons in zijn prettige, gastvrije
woning ontvangt.
Ik schrijf reeds jaren, zo vertelt ons onze
gastheer. In het begin waren dat allemaal jongensboeken. Het beste hiervan
vindt ik De Berg „M", dat ook in het
Duits vertaald werd. Twee jaar voor de
oorlog ben ik begonnen met een boekje

voor kleine, heel kleine kinderen. Het
was me namelijk opgevallen, dat, als ik
aan mijn kleine neefjes en nichtjes een
verhaaltje uit de krant voorlas, ze op
de tien woorden van geen zes wisten wat
ze betekenden. Daarom wilde ik toen
eens een boekje schrijven waaruit elk
moeilijk woord was weggelaten, zodat
wanneer een kind het voorgelezen krijgt
het niet steeds hoeft te vragen: Wat is
dat nu?
Dus zo is eigenlijk Pinkeltje ontstaan?
vragen wij Dick Laan. Ja, natuurlijk
eerst door het steeds maar weer vertellen aan mijn neefjes en nichtjes. Dan
begon ik maar met: Er was eens een
klein mannetje, dat niet groter was dan
je pink. Meestal kijken de kleuters dan
naar hun eigen pink en bijna altijd komt
de vraag: zo groot als deze? en dan
steken ze hun pink in de lucht. Ja, zo
groot als die van jullie en dan volgde de
naam: Pinkje, Pinkie, Pinkeltje. Op deze
wijze is Pinkeltje geboren.
Ieder boekje schrijf ik zeker drie maal
over. Eerst het verhaaltje, dat is het
minst lastige, dan het uitzoeken van de
woorden, waardoor soms een hele zin
veranderd moet worden en er dikwijls
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Spannende boeken voor jongens en meisjes !
DEBO HAGE

DE GESCHONDEN GRAFTEMPEL
JACHT OM NET HANDSCHRIFT
VERKENNERS EN BOLHOEDEN
WILD WEEKEND: Een boek over zeeverkenners. Aha
dus een onderdeel van de padvinderij. Ja, een massa
jongelui is altijd nog met hart en ziel padvinder of padvindster of welke naam je daaraan ook geven wilt en
ik blijf het altijd een prachtige manier vinden om je
vrije tijd op een prettige manier en tevens nuttig door
te brengen. Echt wel een boek, dat je graag leest als je
een jaar of 13, 14 bent.
(Radiobespreking N.C.R.V.)
Zeer sterk spreekt het groepsbewustzijn. Overigens een
boek met pbsitieve elementen.
IDIL, dec. 1960.
Illustraties en band van REIN VAN LOOY.
Prijs f 3,75 per deel.

Iedere erkende boekhandel heeft ze

Uitgeverij H. J. DIEBEN N.V. — DEN HAAG
(Adv.)

niets meer klopt. En dan eindelijk definitief het geheel.
Kijkt U hier eens, zegt de auteur, en
laat een aantal Pinkeltjes-boeken zien,
die vertaald zijn, namelijk in het Duits,
Engels, Deens, Zweeds, Noors, Fins en
IJslands.
En heeft U met die vertalingen zelf veel
bemoeienissen? is onze vraag. Als het
even kan bezoek ik zelf mijn uitgevers,
ik reis veel. Ik spreek met de vertaalsters
want juist de eenvoud is zo van belang,
ik zou haast zeggen de simpelheid. Hoeveel Pinkeltjes zijn er nu al verschenen?
Nu luistert u maar:
De avonturen van Pinkeltje, Pinkeltje en
zijn vriendjes, Pinkeltje op reis, Pinkeltje
in Artis, Pinkeltje en het grote huis,
Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak,
Pinkeltje in Madurodam, Pinkeltje gaat
naar Pinkeltjesland, Pinkeltje en de flonkersteen, Pinkeltje ontmoet Wolkewietje,
Wolkewietje is ondeugend geweest en.
Een grote verrassing voor Pinkeltje.
Om te illustreren hoe ik mijn werk opvat, zo gaat de heer Laan verder, wil
ik het volgende nog even vertellen. In
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een van mijn eerste boekjes komt een
verhaaltje voor van een mol die dan
Mijnheer Graafpootje heet, en op een
worteltje van een plantje zit te knabbelen. In een recensie kreeg ik hierover te
horen dat een mol geen plantjes maar
wormen eet. Nu weet ik dat wel, maar
in mijn verhalen eet nooit een dier een
ander op, nooit gaat er een beest dood,
Ze zijn wel stout maar nooit gemeen, er
vloeit ook nooit bloed. Kleine kinderen
vinden dat naar, ze zijn er verdrietig
over en dat hoeft niet. Ze zijn gauw genoeg aan de narigheid van de wereld
toe.
Ook besteed ik steeds alle tijd aan mijn
boeken en geef er nooit meer dan een
per jaar uit. Ik blijf proberen het steeds
weer beter te doen, wat misschien niet
altijd lukt.
Uit alles wat deze auteur, van de oudere
generatie, ons heeft verteld over zijn
Pinkeltjes-boeken, spreekt de liefde voor
het goede boek, dat voor het kleine kind
in het bijzonder. Wij wensen hem en
Pinkeltje dan ook gaarne veel succes.
R.
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VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor beginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
VIa = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw. (18 à 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes. t = In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje ° = Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes 0 ° = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leeftijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen haakjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (VIa) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (Via).
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Voor de kleinsten tot acht jaar
6929 De „Rinkelbel-reeks" vraagt als eerste
de aandacht, met vijf nieuwe delen. J.
Dethise vertelt over Gansje Kriek en
Konijntje Snif, die het op de boerderij
bijzonder goed met elkaar kunnen vinden. Als 't konijntje tijdens de dijkbreuk
wordt vergeten, is het dan ook Gansje
Kriek die hem komt redden. De illustraties van Marcel Marlier zullen door
hun kleuren en duidelijke voorstellingen
de kleintjes zeer zeker aanspreken, al
zijn ze naar onze smaak wel wat al te
zoetelijk. De tekst is hier en daar wat
te moeilijk en niet helemaal op kinderen afgestemd. Overigens geschikt.
6930 Al vaker moesten wij opmerken dat de
tekst in de „Rinkelbel-reeks" ondergeschikt werd gemaakt aan de uitbundige
illustraties. In De kleine vliegenier van
Gijs Haag echter gaat dit naar onze
mening te ver. Het boek bevat een aantal
uitstekende tekeningen van Fred Funcken van allerlei typen vliegtuigen. Om
dit tot een geheel aaneen te voegen,
laat de tekst al deze vliegtuigen beurtelings besturen voor André, een kleine
vliegenier van hoogstens tien jaar. Er
is geen poging gedaan dit in sprookjes-

VO°

sfeer te trekken of op enigerlei wijze de
irrealiteit te normaliseren. Hierdoor
wordt het een dwaas verhaaltje, dat zich
geheel afspeelt buiten de gedachtenwereld van de kleinsten, die overigens wel
belangsteling zullen hebben voor de
kleurige prenten.
Gijs Haag is ook de auteur van Tiny 6931
gaat kamperen, een kinderlijk, eenvoudig
verhaaltje zonder meer, over twee kinderen die met hun ouders een autotochtje gaan maken en ergens hun tent
opslaan. Er valt hier wel, vooral voor
stadskinderen, iets op te steken van het
buitenleven. Maar dan had de radio op
blz. 8 beter weg kunnen blijven. De wat
popperige en suikerachtige tekeningen
van Marcel Marlier kloppen niet steeds
met de tekst. Geschikt.
Marthe Englebert laat de kinderen Een 6932
dag met Mimi meeleven, een klein verdwaald poesje, dat terecht komt bij een
schoolmeisje en pret heeft in haar huis
en tuin. De tekeningen van Chader zijn
tamelijk grof, en waarom kan, ook hier
weer de tekst niet overeenstemmen met
de illustraties? Zeer matig.
Op weg naar school leren een broertje 6933
en zusje van de dieren uit het bos, dat
iedereen moet werken, ook kleine jongens
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en meisjes, die geen zin hebben om naar
school te gaan. De tekst van Mia van
Delft zal kinderen niet aanspreken; de
zoetelijke plaatjes van Paul Cuvelier
moeten het goed maken. Niet geweldig.
(p. dl. geb. f 2,30)
6934 Pol de beer, Pel de pelikaan en Pingo
6935 de pinguin komen weer op de proppen
in de twee nieuwe boekjes die Hansen
aan zijn beeldverhaalhelden wijdde. In
deel 7 zien we Pol als bergbeklimmer,
in deel 8 is Pol op de boerderij. Er komen grappige situaties in voor, maar het
geheel is soms wat onsamenhangend en
vereist wel enige toelichting. De zeer
beknopte dialoogtekst, die best nog wat
directer had mogen zijn, wordt over de
figuren verdeeld door middel van getekende portretjes. Frisse, vrolijke plaatjes. Bruikbaar. (p. dl. f 1,95)
6936 In korte, op zichzelfstaande hoofdstukjes
vertelt Thornton W. Burgess: De avonturen van Peter Wolstaart, die telkens
grotendeels neerkomen op een ontsnapping van het konijn aan de klauwen van
de vos. Slechts in de eerste hoofdstukken
wordt de naam uit de titel gebruikt en
zonder voor kleuters duidelijke overgang
is het ineens Piet Konijn. Het is jammer
dat de tekst zo ver achterblijft bij de
aardige platen van Phoebe Erickson.
Hier en daar komen storende stijlfouten
voor. De gebeurtenissen op blz. 57-58 zijn
in de verkeerde volgorde afgedrukt. Jammer dat er niet meer zorg is besteed
aan dit uiterlijk fraaie boek, in groot
formaat. (geb. f 4,90)
693) Pas beginnende lezertjes, die zich liever
nog niet aan meerlettergrepige woorden
wagen. zullen graag Meer van Zus en
Jan lezen, zeker wanneer zij de kennismaking met dit tweetal hernieuwen. Wat
Zus en Jan op een zomerdag buiten alleen en samen spelen, wordt door Rie
Cramer heel simpel verteld. Het einde
is wat abrupt. Welkome leesstof, opgeluisterd door de bekende lieve Cramerplaatjes in rood-zwart-wit. (geb. f 1,75)
6938 Heintje's eerste schooldag is het uitgangspunt van een nieuw boekje door Els
Hofker over het weesje, dat in een hartelijk pleeggezin is opgenomen. Behalve
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de eerste schoolmaanden, beschrijft dit
deel uit de serie „Ons Genoegen" ook
nog de kerstvakantie tot en met oudejaarsavond. Het is allemaal heel gezellig,
maar de neutrale sfeer, vooral met het
Kerstfeest, laat een onbevredigende indruk achter. Overigens wel geschikt.
(geb. f 1,95)
In een door Fred Garrels fris geïllus- 6939
treerde uitgave, getiteld Katte pootjes,
vindt men een veertigtal aardige kinderversjes van Jan Peeters bijeen. De meeste
hiervan zijn impressies en woordspelletjes, slechts in enkele ligt een verhaaltje
verscholen. Vlaamse woorden als schouw,
puid, sponde, teljoren e.d. zullen voor
Nederlandse kinderen echter onbegrijpelijk zijn. Voor Vlaamse kinderen overigens wel leuk, al zal ook voor hen het
taalgebruik wel eens moeilijkheden opleveren. De bundel is nog het meest geschikt om uit voor te lezen. (geb. f 2,25)
Een hartveroverende uitgave is Alle voet- 6940
jes dansen. Bij Tsjechische kinderversjes
van Petr Denk heeft zijn landgenoot
Adolf Zábransky allerfeestelijkste illustraties gemaakt in kleurcrayon, afwisselend mét en zonder lijntekeningen. Bijzonder die pennelijnen, met hun zwierige
scriptuur, brengen een weergaloos ritme
in de compositie. Zábransky zet planten
en dieren neer z6 uit de natuur en hij
heeft aan de lichtste chargerende toets
genoeg om aan het karakter van zijn
beestjes iets menselijks te geven. Zijn
kinderfiguurtjes, ook zeer levendig van
gebaar, behouden evenwel een ietwat
wezenloze uitdrukking; wel om het inleven te vergemakkelijken? In elk geval
vullen de Nederlandse versjes van de
dichteres Harriet Laurey juist deze leemte aan: ze zijn ontsproten aan heel de
volheid van een echt kinderhart en een
echte kinderfantasie. Met de klassieke
middelen van het volksvers, nog aangevuld door pijlen uit eigen koker, laat ze
haar glasheldere gedichtjes tussen de
prachtige platen huppelen: fijn ironisch
of stevig spottend, en soms met een ragfijne teerheid. De keurig verzorgde uitgave springt midden in de roos, recht in
ieder kinderhart. (geb. f 9,50)

Bijzonder leuke boekjes voor de schoolgaande jeugd:
Henri Arnoldus:
TUP EN JOEP-SERIE
Tien deeltjes á f 1,25
OKI EN DOKI-SERIE
Tien deeltjes á f 1,25
PIETJE PUK-SERIE
Tien deeltjes á f 1,95
Bouke Jagt:
EDDA EN WIMMIE-SERIE
Drie deeltjes á f 1,25
Leesstof en letter zijn afgestemd op de leeftijd.
Al deze boeken zijn gebonden in geplasticeerde
band.
IEDERE ERKENDE BOEKHANDEL HEEFT ZE

N.V. Uitgeversmij. „De Eekhoorn" - Apeldoorn
(Ado.)
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In nummer 15 van de reeks „Bonte
Boekjes" is Harriet Laurey opnieuw aan
het woord, ditmaal met twee verhaaltjes.
Na honderd jaar slapen wordt Het mannetje Keerom eindelijk wakker. In het
stadje Treurenburg, waar nooit gelachen
of gespeeld wordt, keert hij alles ondersteboven, tot zelfs de baron ook meedoet
met de rondedans. Daarna gaat het mannetje vertellen en daarvoor moet je het
hoekje omkeren. Zijn verhaaltje heet:
„Er was eens een Lilivisje". Dit kleine
visje zwemt mee met een school grote
vissen, die op weg zijn naar de Sterrenbaai, waar de luisterschelp ligt, die wensen kan vervullen. Het kleine visje komt
er het eerst en wenst dat het een meisje
mag worden. En dit meisje trouwt later
met de koning. Beide verhaaltjes zijn
aardige vondsten; ze zijn bovendien uitstekend verteld. Aardig geïllustreerd
door Elly van Beek. (geb. f 2,75)

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
Leest men Mischa de Vreede's nieuwe 6942
titel: „Al zeg ik het zelf," zei de zwifzwaf, dan spant men zijn verwachting
onwillekeurig op wéér een kolderboekje.
Men vindt iets heel anders: een fijnzinnig, iet of wat weemoedig getint verhaal
over een bewoner van Dierendorp, zó
extravagant van voorkomen dat hij door
alle andere dieren uitgelachen en gemeden wordt. In zijn eenzaamheid hunkert de zwif-zwaf naar een vriendje. Via
een briefje in een fles komt hij na enige
teleurstellingen in correspondentie met
een andere eenzame: een zwoffel uit Regenstad. Het onvermijdelijke gebeurt:
als de twee elkaar ontmoeten, blijken ze
op elkaar te lijken als twee druppels
water. Samen dragen ze voortaan, goedhartig en goedmoedig, de spot van Dierendorp. Een zeer aantrekkelijk lesje te173

gen de kliekgeest, de bekrOmpen spotzucht; mild en charmant verteld, niet
zonder enige ironie. Sfeervolle tekeningen door Babs van Wely. Aanbevolen
dit nummer 16 van de reeks „Bonte
Boekjes". (geb. f 2,75)
6943 De poesenversjes die Clare Lennart publiceerde onder de titel Iboe, vallen nu
niet zo érg mee, wat esprit en originaliteit
betreft. Zonder de werkelijk charmante
tekeningen van Quirine Collard en het
aparte lange, smalle formaat, zouden ze
niet zeer aantrekkelijk zijn. Ze gaan alle
24 over een en dezelfde poes Iboe, die
de ene keer zwart is, en dan weer een
„schildpadkat", terwijl ook zijn geslacht
aan wisseling onderhevig blijkt te zijn.
Men treft wel een enkel poëtisch, speels
versje aan, maar juist hierin komen voor
kinderen niet te begrijpen vreemde woorden voor. Het boekje is wel te gebruiken,
al beantwoordt het helaas niet geheel
aan de door de uitvoering misschien wat
te hooggestemde verwachting. (f 2,90)
6944 Voor•dierenvrienden, en vooral de meisjes onder hen schreef Pieter Nierop:
Niet zo wild, Sjippie! Belangstellend
volgt Roeltje de ontdekkingstochten van
haar katertje Sjippie. Aan streken en
baldadigheden geen gebrek. Sjippie heeft
een scheutje zwerversbloed in de aderen
en dat drijft hem ertoe zich aan te sluiten bij de wilde katten in het bos. Hij
is echter tegen dit woeste leven niet opgewassen en keert terug bij Boeltje. Er
staan heel wat leuke gebeurtenissen in
dit verhaal, maar toch achten wij het
geen geslaagd kinderboek. De dierenwereld wordt volledig vermenselijkt, terwijl
alleen de „taal-barrière" het contact op
gelijk niveau met de mensen verhindert.
Het is zodoende geen dierensprookje en
ook geen kinderverhaal, maar een onharmonisch mengsel. Matig.
(f 2,50; geb. f 3,50)
6945 In de serie „Ons Genoegen" verscheen
een nieuw verhaal over Tip en Joosje,
reeds bekend uit andere boeken van
Charlotte Phaff. Ditmaal komen ze terug in: De school van Tip en Joosje.
Het is een aardig, eenvoudig gezinsverhaaltje, zonder enige pretentie, waarin
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de belevenissen van Joosje op school en
het ongeluk van Tip wel de hoofdmotieven vormen. Geschikt. (geb. f 1,95)
Tjibbie begrijpt het: op den duur kan
hij de jonge drieling van zijn hond
Skippie niet houden. Maar het heeft heel
wat voeten in aarde, voordat hij er zich
bij neer kan leggen. Er zitten aardige
vondsten in dit verhaaltje van Coby
Bos-Goedhart, en het gegeven is iets waar
veel kinderen mee te maken krijgen. De
voorkomende gebeden zijn juweeltjes van
simpele oprechtheid en van invoelen in
het kinderhart. Een geschikt verhaaltje,
dat met wat minder omhaal verteld had
mogen worden. (f 0,60)
In de „Zonnebloem-serie" gaat De vlag
in top voor Jaap en Kees! Arie Welboren doet hier het verhaal van twee
jongensclubs, die het erg slecht met elkaar kunnen vinden, maar tenslotte verbroederen. Een eenvoudig, soms wat
moraliserend verhaal, dat toch wel met
plezier gelezen zal worden.
(f 2,—; geb. f 2,90)
Bullie springt een gat in de grond en
ontdekt met zijn vriendjes op deze manier een geheime gang, die naar het
buiten van een echte baron voert. Dit is
het hoofdthema van een schooljongensverhaal van R. Weerstand, dat zich afspeelt in een protestants milieu, waarbij
bijbelse vermaningen van Bullie's moeder
de jongens steeds vergezellen. Geschikt.
(geb. f 2,25)
Nr. 35 van de „Mei-Pockets" bevat een
verhaal van G. H. van Maren, getiteld
Hallo Grutto ... hallo Grutto! Op een
landgoed nabij een rivier is kostbaar antiek ontvreemd. Een inspecteur van politie, drie jongens, twee geheime zenders
en anderen komen in het geweer. De
opsporing is volkomen irreëel. Weinig
minder irreëel is de dialoog en de psychologie, waarvoor de auteur zich al te
veel moeite geeft. Een flauwhartig verhaal, waarbij alle geheimzinnigheid
slechts opgeroepen blijkt te zijn omwille
van de geheimzinnigheid. Alleen lezertjes
die niet malen om opbouw en waarschijnlijkheid zullen er iets aan hebben.
Erg matig. (f 1,25)

6946
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Bj5rn Rongen is vertegenwoordigd met
een raamverhaal. Als afwisseling van de
sprookjes vertelt grootmoeder in de
kerstvakantie nu eens een waar verhaal,
dat van Olaf in het Reuzenhol. Het gaat
OLM.
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Vervolg op „Een huis vol jonge hondjes". (ƒ 2,—; geb. f 2,90)
Jozientje, als oudste van vier kinderen,
is wat tobberig en niet sterk. Ze kan niet
op tegen de onaardigheden van haar
„rijke" klasgenootje Joop, dat als enig
kind zo graag een klein broertje of zusje
zou hebben, en uit jaloezie vervelend
doet tegen de weerloze Jozien. Ze gaat
een paar maanden naar zee, en het is
daar dat alles met Joop uiteindelijk weer
goed komt. De tegenstelling tussen de
verschillende milieus is nogal sterk aangezet en doet niet prettig aan, speciaal
wat de schildering van Joops moeder
betreft. Het gegeven van Jozientje moet
dapper zijn, is wat ouderwets, de uitwerking door Frouck v.d. Hooning matig.
(f 0,65)

6952

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar

6951

over een dappere jongen, die tijdens het
hoeden van zijn geiten door een steenlawine wordt ingesloten, koude, angst
en honger lijdt en gelukkig op tijd gered wordt. Aan het einde van ieder
hoofdstuk krijgt men de reacties van de
kinderen op het verhaal. Kostelijke reacties, vooral als ze horen, dat de dappere Olaf hun eigen grootvader was. Een
boeiend en sfeervol verhaal. Daarom is
het dubbel jammer dat de vertaling niet
in betere handen was. Naast onkinderlijke uitdrukkingen, treft men slordigheden in de stijl aan, die met een beetje
meer zorg vermeden hadden kunnen
worden. De illustraties van Elly van
Beek zijn aardig. (geb. f 2,90)
Over Vier kinderen en 'n jonge hond
gaat het nieuwe boek van Antoinette P.
Schelling in de „Zonnebloem-serie".
Vooral Wikke, het dochtertje van de
hond Wesje, speelt een belangrijke rol in
dit verhaal over kleine voorvallen uit
het gezinsleven. Er is weinig nieuws in
dit oppervlakkig en soms wat verwarrend
verhaal te ontdekken. Om enkele goede
gedachten is het geheel wel toelaatbaar.

„Anne's laatste schooljaar" en „Anne's 6953
nieuwe leventje van Charlotte Phaff,
worden in de „Zonnebloem-serie" gevolgd door Anne's schoolvriendinnen. De
wederwaardigheden van het vriendinnengroepje in de eerste klas van het lyceum
worden aardig verteld. Er is een gezellige gezinssfeer. Ontspanningslectuur op
behoorlijk peil, met vlotte tekeningen,
die echter niet steeds met de tekst kloppen. (f 2,—; geb. f 2,90)
Arend Algra schreef De generaal. Dit is 6954
het verhaal van Batoe, de jonge Dajak,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog als
„generaal" bevel voert over een verzetsgroep tegen de Japanners en die zich
tenslotte door een zendeling tot het
Christendom laat bekeren. Een mengeling dus van een verhaal over zendingswerk en oorlogs-historie. Wat dit laatste
betreft, had naar onze mening de principiële achtergrond van het verzet duidelijker belichting nodig: het ontaardt
in de gedachten van kinderen zo gauw
tot „lekker knokken". Het bekeringselement maakt gebruikt van buiten-natuurlijke invloeden — een wonderbaarlijke
oogst — om de ziel van Batoe te ver175

murwen. Een rustig geschreven boek met
positieve strekking. (geb. f 1,50)
6955 Nr. 31 van de „Mei-Pockets" bevat een
historische jeugdroman van P. de Zeeuw
JGzn. Ramses, een eenvoudige boerenjongen in het Egypte van ± 70 na
Chr., redt het leven van de rijke erfdochter Nofred. De vader bezorgt de
jongen uit dankbaarheid een levenspositie. Ramses verstopt een kostbare amulet
met Het oog van Horus met het doel deze later te stelen. Als men het kleinood
later mist, wordt Ramses verdacht. Hij
slaat op de vlucht naar Rome. Onderweg
is hij getuige van een van Paulus' schipbreuken. Alles komt goed. Ramses brengt
de amulet terug naar Alexandrië, en ook
nog wat christelijke gedachten. Als beloning krijgt hij een nóg betere positie
en de hand van Nofred. Een verhaal met
aardige elementen, doch niet geheel geslaagd in de uitwerking. De stijl is
zwak, de logica niet altijd aanwezig en
de moraal soms twijfelachtig. Het kan er
nog net mee door. (f 1,25)
6956 In de „Kluitman-Jeugdserie" zag als nr.
44 Ocko Berenklauw het licht door Jan
van Leewaerden. Het is de geschiedenis
van de strijd van Ocko, Heer van Fries-
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land, tegen de Deen Grim Ulf, om de
heerschappij in de Noorse landen na de
vermoedelijke dood van Jarl Roruk, een
Noors Vikingopperhoofd. In deze strijd
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verwerft Ocko de naam „Berenklauw".
De schrijver geeft toe dat niet alle feiten
historisch juist zijn — er is zelfs een H.
Februarius aan zijn fantasie ontsproten!
— maar hij geeft toch wel een aardig
tijdsbeeld en heeft de sfeer goed getroffen. Een geschikt boekje, behoorlijk geschreven. (f 1,50)
Onder de Geuzenvlag, op het schip van 6957
Blois van Treslong, maakt Maarten
Meulenberg o.a. de verovering van Den
Briel mee. Zo completeert Piet Prins zijn
fel gereformeerde trilogie over de 80-jarige oorlog. In dit deel valt ergens de
onbedoeld paradoxale uitdrukking: „de
gereformeerde waarheid". Ze past precies: Prins heeft de historische waarheid
een gereformeerde snit gegeven. Voor
hem is ons volksleven van de 16e eeuw
„door roomse dwalingen verziekt". Een
onmogelijke houding in deze oecumenische tijd, en dus ook een onmogelijk
boek, zelfs voor protestantse lezertjes. Er
wordt aardig in verteld; de zwarte bladzijden uit de geuzen-annalen worden niet
verdoezeld, althans niet helemaal; maar
daarmee is dan ook alles gezegd. Van
priesters en „roomsen" deugt niets; de
Inquisitie heeft het gedaan; van de
Bloedraad heeft Prins nooit gehoord en
evenmin van de martelingen die priesters
en monniken zijn aangedaan. Ongeschikt
kortom. (gec. f 4,20; geb. f 5,20)
Met Rots der zeven winden schreef 6958
Gerrit van Heerde een avontuurlijk verhaal, dat zich afspeelt aan de Portugese
kust in het jaar 1754 en waarin twee
flinke jongens de hoofdrol spelen. Op
listige wijze worden zij aan boord gebracht van een koopvaardijschip, waarop zij matrozenwerk moeten doen, maar
tevens het gevaar lopen in Algerije als
slaaf te worden verkocht. Moed en vriendentrouw worden spannend beschreven.
Na een jaar van omzwervingen komen
zij tenslotte behouden in hun woonplaats
terug. Een eenvoudig verhaal, met christelijke achtergrond. Al raakt het wat
vroeg over zijn hoogtepunt heen, toch
lijkt het ons wel boeiend voor jongens
van 'n jaar of elf af. Verscheen als 33e
nr. van de „Mei-Pockets". (f 1,25)

In de ,,Heldenserie" kwam als deel 16
een boekje uit over het leven en werk
van dokter Schweitzer, De wonderdokter
van Lambarene. De opzet van deze reeks
laat niet toe dat er wat dieper op toestanden en gebeurtenissen wordt ingegaan. •Hierdoor is er soms wat te weinig
sprake van een verháál. Als eerste oriëntatie kan het boekje echter zeer goed
dienen. Het werd geschreven door J. D.
Degreef. (f 1,—)
6960 Voor meisjes is nr. 34 van de „MeiPockets", geschreven door Mary Dekker.
De twee moederloze meisjes Kastanje
groeien gelukkig op onder de zorgen
van Tanja. Ze vormen met hun benedenburen, de sympathieke „tante Marijke"
en haar zoon Han als het ware één
gezin. Maar dan wordt aan hun bestaan
opeens een andere wending gegeven,
doordat hun vader zal gaan trouwen met
een weduwe met twee dochters. Dat betekent scheiding van het oude vertrouwde en het is vooral Rudi. Kleine Kastanje, die erg tegen deze verandering
opziet. Tante Marijke leert haar dan
het nieuwe leven dapper te aanvaarden
cn „te bloeien waar God te bloeien
vraagt". De aanhankelijkheid van het
jongste nieuwe zusje, dat invalide is, zal
haar hierbij tot steun zijn. Een goed
boek, in gelovig-protestantse geest, dat
zich echter hoedt voor overdrijving.
(f 1,25)
6961 In het 7e deel van de „Atkinson-reeks",
Het nest van de vogelverschrikker, gaan
de drie kinderen Lockett onder de ongewende leiding van een neef avonturen
bereiden aan een drietal andere kinderen, op trektocht door Dorset. De plannen worden in de war gestuurd door een
paar ongelukken en door de intriges van
hun vijanden. Het boek bevat ellenlange
verklaringen van volkomen oninteressante gebeurtenissen; oppervlakkige persoonsbeschrijvingen, die op elkaar lijken
als twee druppels water; trek-relazen in
opsteltrant. De enigen die zich voor dit
relaas van M. E. Atkinson zullen interesseren, zijn de echte Lockett-fanatici, die
per se willen weten wat er met hun helden gebeurt, ook al heeft het dan ook
6959

niets om het lijf. Ook de vertaling lijkt
soms aan seriemoeheid te lijden. Overigens geen bezwaren. (f 2,95; geb. f 3,95)
Benzine en krenten maken een belang- 6962
rijk bestanddeel uit van het volgende
boek, door B. Dubbelboer. Han, Henk
en Reinder hebben de lagere school met
succes afgemaakt. Als beloning mogen
ze op kampeertocht. Om aan het nodige
geld te komen, besluiten ze een paar
weken te gaan werken. Hans en Reinder
worden broodbezorger bij twee elkaar
beconcurrerende bakkers en Henk neemt
een baantje aan als pompbediende bij
een garage. In hun ongewone functie
maken ze de nodige avontuurtjes mee en
leren van lieverlee de medemens kennen
in zijn goede en minder goede eigenschappen. In alle omstandigheden vervullen de jongens dapper hun taak, zodat ze hun mooie kampeertocht echt verdienen. Een vlot, natuurlijk geschreven,
boeiend en amusant boek. (geb. f 4,90)
In nr. 30 van de ,,Helm-Pockets", zoals 6963
de niéuwe naam van de voormalige
„Jeugd-Pockets" luidt, laat een pelsjager, Ole, zich afzetten op de kust van
Oost-Groenland. Zijn trouwe hond is

niet alleen zijn enige vriend, maar ook
meermalen zijn trouwe redder, tot hij
hem tenslotte verliest. In plaats van het
geplande één jaar moet Ole drie jaar
overwinteren, omdat in het gunstige sei177

zoen de toegang tot de fjord tot tweemaal toe In de greep van het pakijs ligt
Met het afnemen van het comfort, leert
hij zich beter aanpassen. Toch is
hij menig keer aan het eind van zijn
krachten. W. Dege is erin geslaagd een
waar verhaal boeiend weer te geven.
Een goed boek, al hadden taal en stijl
beter verzorgd kunnen zijn. (f 1,35)
6964 Het contract van Three Oaks noemde
Ray Franklin het 7e deel in zijn „Winfairserie". Frenk Winfair en zijn zwager,
het ,Sioux-opperhoofd Panátsche worden
als bij toeval betrokken in een aanslag
die gepleegd is op de waard van Three
Oaks. Zij slagen er in een uiterst gevaarlijk misdadiger, die al jaren ongrijpbaar was, te ontmaskeren en hem met al
zijn trawanten gevangen te nemen. Er
wordt in dit zeer spannende boek nogal
wat gevochten, en de boeven zijn in staat
en bereid de gemeenste streken uit te
halen. Winfair en de zijnen spelen alles
echter zonder bloedvergieten klaar en zij
leveren alle schuldigen onbeschadigd
over aan de sheriff. In zijn soort een
goed boek, waarvan jongens van 11 jaar
af enige uren kunnen genieten.
(f 2,95; geb. f 3,95)
6965 Witte Wolf, het opperhoofd der Delawaren, wordt met zijn stam voortdurend
achtervolgd door de bloeddorstige Chippaways en Irokezen. Wanneer de farmerszoons Pierre Dugardin en Remmert
Nijboer in de wildernis hun eerste lessen
ontvangen van een geroutineerde pelsjager, weten zij Witte Wolf aan zijn
vijanden te ontrukken. De Chippaways
roven kort daarop Remmerts zusje Akke.
Remmert besluit haar te redden door
zich „onnozel" voor te doen om zo door
het kamp van de Chippaways aanvaard
te worden. Dit gelukt. Later weet hij
dan ook nog, vooral met de hulp van
Witte Wolf, de kleine Akke te bevrijden.
De edele trekken der Indianen en hun
gerechtvaardigde verwijten aan het adres
van de blanken komen goed uit, maar de
sfeer van moorden en scalperen maakt
dit boek van Johan de Vries toch minder
geschikt voor 10-jarigen, zoals de uitgever aangeeft. Voor jongens van ± 13
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jaar is het wel spannend. (geb. f 2,90)
Omstreeks 1880 komt Rode Adelaar van 6966
de beschaafde Choctaw-Indianen als
vijfjarige wees bij blanke bizonjagers,
want zijn oom Rode Wolf is van oordeel
de de jongen naast de blanken moet leven en hun gewoonten moet aanleren.
Immers, de tijden veranderen snel. Meedogenloos worden de Indianen naar de
reservaten gedreven, nadat eerst hun land
is onteigend ten bate van de toestromende kolonisten. Veel moois maakt de kleine Rode Adelaar bij de blanken niet
mee. Een echte vaderlijke vriend vindt
hij in de vermaarde kolonel Buffalo Bill,
die met zijn Grote Wild West Show het
eindeloze land doortrekt. Hier groeit
Rode Adelaar op tot man, beleeft veel
avontuurlijks en ook veel verdrietigs,
maar blijft in alle omstandigheden wat
hij was: een rustige, eerlijke, dappere
Choctaw, hard voor zichzelf en goed
voor anderen. Een uitzonderlijk boeiend
Indianenverhaal van — M. 0' Moran
— prachtig, vaak poëtisch van taal en
met magnifieke karaktertekeningen. Met
klem aanbevolen. (in plastic geb. f 4,90,
in linnen geb. f 5,90)
In nr. 43 van de „Kluitman-Jeugdserie" 6967
raken Inspecteur Arglistig en de wapensmokkelaars slaags. Inspecteur Van Veen,
alias inspecteur Arglistig, komt bij de
geheime dienst terecht en wordt belast
met de opdracht een wapensmokkel op
te lossen. Hij komt als kok aan boord
van het schip, dat ervan verdacht wordt
de wapens te vervoeren. Als kok is hij
geen succes, maar gelukkig is er een
Chinese hulpkok, die hem van veel moeite ontlast op culinair gebied; door zijn
nieuwsgierigheid hem echter bij het
speuren juist last bezorgt. Arglistig
slaagt in zijn opdracht, maar alleen omdat hij op het kritieke moment op een
volkomen onverwachte meevaller kan
rekenen. Wim van Helden zorgde in deze
pocket voor een spannend en vrij goed
geschreven verhaal. Geschikte ontspanning. (f 1,50)
Eric Leyland en T. E. Scott-Chard laten 6968
het in dl. 4 van de „Hunter Hawk-serie"
tot een treffen komen tussen Hunter
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Hawk en de bende van de Schorpioen,
een terroristenleider in de Zuidamerikaanse staat Paranda, die de wettige regering omver wil werpen. Na een respectabel aantal avonturen zowel te land
als in de lucht, waarbij uiteraard stevig
geknald wordt, lukt het luchtvaartdetective Hunter Hawk en zijn neef Mike
de Schorpioen te ontmaskeren en gevangen te nemen. Een spannende avonturenroman, echter niet voor 10-jarigen, zoals
het titelblad aangeeft, maar voor jongens van 13 jaar af. Zie overigens ook
ons oordeel over de vorige delen (nrs.
6119, 6120 en 6567.
(f 1,75; geb. f 2,75)
Jan Monter en de asteroïde is het eerste
van de twee boeken door Piet Mortelman
in de „Troubadourreeks". Een geweldige
ramp bedreigt Europa door een asteroïde,
die zal neerstorten. Jan Monter, de zoon
van een ruimte-expert, ontdekt het afweermiddel en komt midden in de spannendste avonturen terecht. Er wordt veel
nadruk gelegd
stoerheid en karakter
in deze behoorlijke toekomstroman.
Technisch is schrijver nog niet geheel
meester over zijn stof; daarvandaan
enkele tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden op technisch en fysisch
gebied. Overigens goed en gezond amusement, vooral voor knapen met een
raketknobbel. Het enigszins lichtzinnig

gebruik van de naam van God als interjectie had beter vermeden kunnen worden. Enkele Vlaamse woorden zullen
sommigen wat vreemd voorkomen.
De verdere wederwaardigheden van Jan 6970
Monter worden uit de doeken gedaan in
Jan Monter en de Jupiterianen. Met zijn
ouders op vakantiereis naar Mars, wordt
Jan met zijn moeder ontvoerd door wezens die op Jupiter huizen. Op deze
planeet woedt een strijd, waarvan ze
bijna het slachtoffer worden. Gelukkig
keert alles ten goede en met een boodschap de vrede op aarde te vestigen,
laat men hen weer gaan. Een fantastisch
ruimtevaart-verhaal, onderhoudend geschreven en meteen gezonde spanning.
De verhoudingen tussen Jan Monter en
de volwassenen zijn aanvaardbaar. Ook
hier zullen de Vlaamse uitdrukkingen
wel eens moeilijkheden opleveren.
(p. dl. geb. f 3,75)
Een aansprekende titel is ongetwijfeld 1971
Het Duivelsmoeras, door J. G. Thieme
gebruikt voor zijn 11e dl. van de „Lex
Coster-serie". Paddy Fitzgerald, de
vriend van Lex bij vroegere avonturen,
heeft ditmaal een oud kasteel gekocht in
Ierland. Lex gaat zijn vriend bezoeken,
ontkomt onderweg al aan een geheimzinnige aanslag en maakt moederziel alleen een echte spooknacht mee op het
kasteel. Er is iets niet pluis en als Paddy
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thuiskomt gaan ze het Duivelsmoeras
verkennen. Daarbij beleven ze weer
doodsgevaren, tot de Ierse politie een
complot van de I.R.A. ontmaskert en
tegelijk een familiemysterie ontsluiert,
waarbij verschillende doden vallen. Een
zeer spannend boek, dat boeit van het
begin tot het einde. De hoofdpersonen
zijn gave en eerlijke mensen met een
sterk rechtvaardigheidsgevoel en vol
trouwe vriendschap. Verantwoorde ontspanningslectuur zonder meer, met een
wat gemakkelijke oplossing. (geb. f 4,90)
6972 Frits Deelman en de verborgen zuidpoolbasis is de titel van het nieuwste boek
van Leon Rousseau, verschenen als nr.
45 van de „Kluitman-Jeugdserie". In
een adembenemende spanning wordt
door de Veiligheidspolitie jacht gemaakt
op een wereldomvattende bende, die een
uitermate sterk verdovingsmiddel, Satania, fabriceert. Allerlei Jules Verneachtige uitvindingen maken het geheel
bijzonder spannend. Naast de mensontwaardige praktijken van de bende treden echte vriendschap, trouw en plichtsbetrachting naar voren. Vrij goed geschreven. In sommige situaties doet zich
het gemis aan iedere levensbeschouwing
sterk voelen. Overigens wel geschikt.
(f 1,50)
6973 Het draait om een Fries emigrantengezin
in De laatste passagier; door Jef van der
Heijden ook „Rumoer om Kwikkie" genoemd, en geschreven naar de gelijknamige film, met veel goede foto's daaruit.
De jonge Peter gaat het erg aan het
hart dat zijn hondje Kwikkie niet mee
mag naar Australië, en hij neemt, de
nacht voor het vertrek, de vlucht, met
Kwikkie en zijn vriendinnetje Maartje.
In de toren van een verlaten kerkje bij
hun dorp Beetsterzwaag stoten ze op de
buit van een varensgast, Anton, die bij
zijn eigen vader heeft ingebroken om zijn
kindsdeel uit moeders erfenis te kunnen
bemachtigen. In kolderieke trant leiden
dan de gebeurtenissen tot een oplossing,
zowel voor Kwikkie als voor Anton. De
politie slaat een extra dom figuur hierbij. Het tempo van de film krijgt in deze
vorm iets geforceerds: het geschreven
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verhaal had immers niet alles zo opeen
hoeven te persen. Ook de filmdialoog
klinkt in druk onwaarschijnlijk glad.
Toch is het een uiterst vlot en boeiend
verhaal, nogal onwaarschijnlijk, en ongeschikt voor de jongsten om zijn moeilijke constructie en een cynische passage
over havenmeisjes. (geb. f 5,90)
De meisjes komen aan hun trekken in 6974
de staart van deze kroniek, die voor hun
lectuur gereserveerd is. In een toeristenplaatsje in Tirol speelt zich Chrysanten
voor Gracia af, door Marijke de Jongh.
Twee armoedig uitziende toeristen worden door het deftige hotel „Zum Weinberg" geweigerd en vinden een gastvrij
onthaal in het eenvoudige „Gasthof zum
Kreuz". De twee ontpoppen zich als de
kroonprinses van Ruritanië en haar gemaal. Zij willen incognito hun wittebroodsweken in Tirol doorbrengen, wat
niet al te eenvoudig blijkt te zijn. Als de
twee waaghalzen bijna dreigen te verongelukken in de bergen, worden zij
door Gretel, de dochter van de waard,
en haar vriend Franzel gered. Daarna
wordt het dorp overstroomd met pers-,
radio- en televisiemensen en is de romance ten einde. Het „Gasthof zum
Kreuz" is een beroemdheid geworden en
Franzel en Gretel brengen een bezoek
aan Ruritanië. Een prettig stuk lectuur
voor de jongedames; boordevol romantiek, maar smakelijk opgediend.
(geb. f 2,90)
Met Dit is Parijs, Cecilia vervolgt Clara 6975
de Groot de belevenissen van de dochter
van een circusdirecteur, reeds bekend uit
„Cecilia kiest voor ballet". Cecilia verlaat nu het circus, waar zij is opgegroeid
om in Parijs balletlessen te gaan nemen.
Haar nieuwe tehuis is een gezellige kostschool, waar meisjes van allerlei nationaliteiten wonen. Het is een fris verhaal,
waarin jonge lezeressen veel kunnen terugvinden van hun prettige en minder
prettige ervaringen op die leeftijd. In
verband met de onomwonden milieuschildering — bijna alle ouders van de
vele meisjes zijn gescheiden of ongelukkig getrouwd — de ontluikende genegenheden voor jongens en de beschrijving

van Cecilia's gevoelens wanneer zij
lichamelijk volwassen wordt, is enige
rijpheid en ontwikkeling van de lezeressen wel gewenst. De aangegeven minimeun leeftijd van 10 jaar dient men
zeker op 14 jaar te stellen. Het boek is
goed van taal en karaktertekening en
sfeervol geïllustreerd. Geschikt, mits met
beleid gehanteerd. (geb. f 4,25)

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
6976

6977

Bar romantisch en dikwijls ongeloofwaardig is Het meisje uit de Bloemenvallei, door Ans van Breda. Dit verhaal
biedt een voor een meisjesroman wel
zeer uitzonderlijke entourage: de jungle
van Laos. Wegens het gevaar van communistische opstandelingen, besluit dokter Visser zijn vrouw en twee dochters te
laten evacueren. Een van de meisjes,
Iris, is een aangenomen dochter en van
geboorte een Lao-meisje. De opstandelingenleider Kay Sone is echter niet van
plan haar rustig te laten vertrekken. Op
haar tocht door het oerwoud ontmoet
Iris allerlei gevaren, waarbij Tom Evans,
een Amerikaans journalist, haar reddende engel is. Toelaatbaar amusement voor
boven de zestien en niet meer, ook al
vanwege een schijnhuwelijk dat door een
missionaris wordt ingezegend, om de opstandelingen te misleiden. (geb. f 4,50)
Een jaar om nooit te vergeten heet het
oppervlakkige, zeer materialistische meisjesboek van de Amerikaanse Louise Lee
Floethe. Meisjes van verschillende nationaliteit worden op een Zwitserse kostschool streng onder de knoet gehouden
van een verzuurde directrice die een
eeuw bij haar tijd ten achter is. De romance van de 16-jarige Elise, met haar
uitgesproken
Amerikaanse
vrijheidsdrang, vormt de hoofdschotel van het
verhaal, waaruit zou moeten blijken dat
een 16-jarige beslist al door de liefde
met een hoofdletter gegrepen kan worden. Andere problemen van ernstiger
aard (het naar onverschillig welke kerk
op zondag gaan, het weigeren van

kinderzegen omdat men er zijn figuur
mee zou bederven, de echtscheidingskwestie) blijven onopgelost en moeten
daardoor verwarrend werken op meisjes,
wier oordeel nog niet gevormd is. Ongeschikt. (f 2,90; geb. f 3,90)
In het 4e deel van de „Tobey Heydonserie" van Rosamond du Jardin belanden we midden in het Amerikaanse studentenleven, waarin meer geflirt en gefuifd wordt dan gestudeerd. Dit laatste
is overigens ook helemaal niet belangrijk: belangrijk is allen het verschijnsel
„man"; zonder hem zouden de meisjes
eenvoudig niet kunnen leven. Ook
Tobey, die ver van haar vriend Brose op
college gaat, heeft heel wat met de
liefde te stellen, maar ze blijven elkaar
uiteindelijk toch trouw, getuige de titel
Wij samen. Een zeer oppervlakkig verhaal, waar hoegenaamd niets van uitgaat. Hoogstens toelaatbaar.
(f 3,65; geb. f 4,90)
Van Freddy Hagers kwam in de
„Sneeuwbal-serie" een nieuw boek uit.
Overwin de moeilijkheden Met de zon
in je hart, dit wordt de hoofdpersonen
steeds voorgehouden. Deze hoofdpersoontjes, drie meisjes, staan alle drie in
een andere verhouding tot hun verloofde, c.q. vriend. Het oudste meisje en
haar verloofde zijn geheel op elkaar afgestemd, het in leeftijd op haar volgende
meisje is al wat verder dan het prille
begin, maar zoekt nog naar de juiste
houding, terwijl de jongste nog helemaal aan het begin staat. De karaktertekening is goed; de figuren zijn echt en
levendig getekend, terwijl de schrijfster
in dit boek eveneens wat dieper op de
menselijke verhoudingen ingaat. Geschikt. (geb. f 2,50)
Na haar eindexamen weet de moederloze
Rosalind niet of ze wil gaan studeren —
bang als ze is voor de slechte gevolgen
Van de ontwikkeling der techniek — en
ze gaat voorlopig met het jonge gezin
Pagano voor onbepaalde tijd mee naar
Italië als hulp bij twee peuters. De jonge auteur leeft van de hand in de tand.
en zijn hardwerkende moedige vrouw
An wekt Lindy's bewondering en gene181
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genheid. Pagano verongelukt en Rosalind, gerijpt door wat zij allemaal heeft
meegemaakt, besluit te gaan studeren, in
afwachting dat haar schoolvriend Eric,
die haar in Italië zijn liefde is komen
verklaren, haar kan trouwen. De lotgevallen der andere klasgenoten vullen de
achtergrond van dit aardige, vlotte verhaal door Marijke van Raephorst. Het
heeft een gezonde, godsdienstige inslag
en geeft een goed idee van wat er
in veel jongeren leeft aan vragen, twijfels, illusies, verdriet, levensernst en levensmoed. Het blijft echter bijzonder
onaannemelijk dat de energieke An Pagano, die alles doet om de eindjes aan
elkaar te knopen, een betaalde assistente
neemt voor haar vrijgevochten gezinnetje, dat zij gemakkelijk aan kan in de
kleine bungalow. (geb. f 4,50)
6981 Een roman voor jonge mensen brengt
Max van Amstel met Anders dan ge182

woon. De titel kan men vooral toepassen
op de verwikkelingen, die de lezer worden voorgezet: in de „gewone" bakvislectuur zijn die taboe. Waarom eigenlijk? Alleenstaande meisjes van ruim
twintig, zoals het tekenaresje Karin, en
jonger, komen in de grote stad heus wel
in aanraking met de vriend, die te véél
verlangt, en die ze dan maar zijn zin
geven om hem niet te verliezen. Of met
de succesvolle jonge zakenman, die zich
niet wil binden, maar zijn aardig kennisje voorstelt, een leuk flatje voor haar
in te richten, waar ze niet meer hoeft
te werken voor haar broodje, maar zich
kan wijden aan haar kunst.... Wat
hindert dit „realisme" eigenlijk, als het
kies en pedagogisch wordt behandeld?
Als Karin een landhuis erft, leert ze de
beeldhouwer Eric kennen, die van haar
gaat houden en haar, in tegenstelling tot
de stadse vrienden, respecteert. Het goed
geschreven verhaal blijkt eerlijk, karaktervol, in menig opzicht vormend. Maar
van nu af enkel nog aanvaardbaar voor
wie een huwelijk met een gescheiden
man geen bezwaar vindt, en evenmin het
in liefde geven van zichzelf vóór die tijd.
Voor meisjes is het dus minder geschikt, al heeft het voor opvoeders zeker
waarde. Want het is oprecht en gaaf, en
heeft meer om •het lijf dan het geijkte
jongemeisjesverhaal dat hardnekkig een
samenleving schildert met fondant-zeden
en zonder de reële gevaren. (in plastic
geb. f 4,90; in linnen geb. f 5,90)

SPROOKJES-, VERTELSELEN GEZINSBOEKEN
Voor de kleinsten tot acht jaar
En toen
onder dit opschrift versche- 6982
nen 25 kleuter- en kinderverhaaltjes van
Hans Andreus, waarvan de meeste heel
gezellig zijn en uiteraard kundig neergezet. Maar wanneer men het niet wist,
zou men niet zo licht op het idee komen
dat nu juist een dichter de verteller is.
Alles staat op zeer behoorlijk peil, maar
opmerkelijk of uniek is het niet: de

meeste vondsten zijn niet bijzonder spits,
en zelden heeft een vertellinkje die diepere „inkijk" (alsof de verhaler veel
méér weet dan hij zegt) waar kinderen
zo fel op zijn. De toon is weer grappigjes, montertjes zonder veel meer. De tekeningen van Bas van Wely zijn leuk en
geestig.
(geb. f 4,90; in linnen geb. .f 5,90)
6983 Een kast vol servies van Hanny S. R.
Meijler, is een bijzonder smakelijk uit
gevoerd boekje, met uitstekende illustraties — van Sjoerd Bijlsma — en layout, en met muziekjes van Paul van
Wely bij drie van de vijf versjes. Maar
dat is allemaal wel weer een beetje veel
eer voor de magere tekst (behalve het
genoemde, vier verhaaltjes en een berijmd ABC) die ermee door zou kunnen
voor het eendagsbestaan van een kranten-kinderpagina of uitzending, maar
voor boekvorm toch nauwelijks in aanmerking komt. Zo erg grappig of geestig is het allemaal niet. Waarom moet
in het verhaaltje „De vissen" de dierenbescherming een vreemde veeg uit de
pan krijgen? Een heel mooi papiertje
om een bonbon, die toch wel tegenvalt.
(geb. f 3,90)

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
6984

Puntnik en andere verhalen bevat de
kunstzinnig geïllustreerde belevenissen en
geestig toegelichte afbeeldingen van Paulus, de goedhartige en dappere boskabouter en zijn medebosbewoners. Tekst
en illustraties — van Jean Dulieu —
zijn niet van elkaar te scheiden: daarmee zal men bij voorlezen beslist rekening dienen te houden. Sommige kleineren zullen enkele van de plaatjes wel
wat griezelig vinden, voor anderen zal
dit juist een attractie zijn. Kinderen die
het boek zelf ter hand nemen, moeten
wel over wat meer leeservaring beschikken. Maar aan deze 8-tot 10-jarigen bevelen we dit grappige boek dan ook
graag aan. (geb. f 4,90)

Het uiterlijk zo fleurige Bont sprookjes- 6985
boek belooft jammer genoeg meer dan
het geeft. Evelyn Andreas vertelt hierin
verschillende sprookjes na uit Andersen,
Grimm, enz. Ze doet dit echter wel erg
beknopt, met weglating van juist die
details, die een kind aanspreken, zodat
de sfeer van de sprookjes hier en daar
ver te zoeken is. Vooral bij „Assepoester" en „Doornroosje" is dit opvallend.
Als leidraad bij een vertelling kan deze
smaakvolle uitgave echter goed dienen,
waarbij de kleurrijke illustraties het zeker zullen doen. Dus al met al meer een
(geb. f 3,90)
kijk- dan een leesboek.
Ook het 4e album van Donald Duck en 6986
andere verhalen draagt de signering van
Walt Disney, al is het de vraag of hij
er de hand in heeft gehad. De lopendeband-produktie schijnt zich te gaan wreken: men bekommert zich steeds minder
om waarschijnlijkheid en psychologische
aanvaardbaarheid; zelfs voor een behoorlijke sequens schijnt men zich weinig moeite te geven. Dat de jeugd deze
flauwhartige, vaak zoutloze strips bijwijlen prefereert boven veel betere produkties lijkt een veeg teken. Maar voor
amusement-tussendoor leent deze serie,
bewerkt door A. D. Hildebrand, zich
toch nog wel, en in elk geval is ze beter dan de moord-en-dood-slag-strips.
(geb. f 1,95)
Marian Hesper-Sint is de schrijfster van 6987
De mondviool en andere verhalen. Het
zijn tien korte vertellinkjes, gezellig en
gevariëerd van inhoud, zowel sprookjesachtig als spelend in het gewone leven.
De zinnetjes zijn kort, gemakkelijk te
lezen; de illustraties van Ben van Voorn
zijn fleurig. Een enkel verhaaltje, zoals
„Jaap is dwars" kennen we al uit een
andere bundel van de schrijfster. Een
aardig boekje voor iets gevorderde lezertjes. (f 2,75)
Afgewisseld met enkele versjes, maken 6988
zes fragmenten uit' bekende jeugdboeken
de inhoud van de Kinder omnibus uit.
Eerst komen Joris het ezeltje en Rex de
hond aan bod. Verder wordt het bekende verhaal over Pinocchio nog eens
verteld, plus een episode uit het boek
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Bambi, en een, uit het Engels vertaalde, aan sprookjes, die jongens en meisdocumentaire over dieren. De tweede
jes van tien jaar af ter lezing kunnen
helft van deze uitgave geeft dan het worden gegeven en al aan jongere kinaardige verhaal van Marianne Jurgens deren verteld kunnen worden.
over een toverpaard. Een prettige uit(geb. f 9,90)
gave op redelijk niveau en met aardige
Egbert Eewijck, die reeds eerder een 6990
tekeningen van Laura Gerding.
verzameling goed verzorgde sprookjes
(geb. f 4,95)
publiceerde, noemde zijn nieuwe bun6989 Een zeer verzorgde uitgave, met artis- del: De gouden stem, naar een der 18
tieke en kleurrijke illustraties van Jiri sprookjes. Deze sprookjes zijn van uitTrnka, is de bloemlezing van 25 be- stekende kwaliteit. Zij hebben vrijwel
kende en minder bekende Sprookjes van alle de juiste toon, het verspringende
tempo, het navrante thema,
miew.~~~~~meemea~~~
dat aan het geslaagde sprookje
eigen is. Niet van alle verhalen
zal aan kinderen de zin onmiddellijk geheel duidelijk zijn.
Maar juist die zijn wellicht de
beste. Immers richt het ware
sprookje zich eigenlijk niet tot
volwassenen? Een Mooie bundel,
ook om uit voor te lezen. Maar
dan niet aan te jonge kinderen, vanwege een angstaanjagend of wreed element, en de
niet 'eenvoudige woordkeus. De
illustraties van Jan van Wessum zijn sfeervol en mooi van
kleur. Jammer dat er in deze
goed verzorgde bundel nogal
wat drukfouten zijn geslopen.
(geb. f 12,50)
Een fijn dik sprookjesboek, 6991
waaruit vader of moeder kan
voorlezen aan het hele gezin,
is het Groot sprookjes-boek.
Er staan sprookjes in voor oudere en jongere kinderen.
Naast heel bekende werden
ook minder bekende sprookjes
opgenomen. Ze zijn genomen
uit geliefde bewerkingen o.a.
Hans Christiaan Andersen, in een Van Hichtum, Coolen, Van Eeden, Van
goede bewerking van Margot Bak- Vloten. Een goed boek met goede zwartker. Vooral in de eerste paar sprookjes wit-tekeningen en 20 kleurenplaten.
is de woordkeus echter hier en daar wat Jammer dat deze laatste niet altijd op
grof, zodat aan jongeren de inhoud er- de juiste plaats konden staan.
van beter kan warden verteld dan voor(geb. f 4,50)
gelezen. Jammer dat sommige moeilijke Elsa Ilegems vertelt Van dieren en dra- 6992
woorden of gebruiksvoorwerpen niet ver- ken. Haar fantasieverhalen, meestal over
klaard worden, b.v. immortellen, vasten-. dieren, zijn niet voor één bepaalde leefavondroede. Overigens een rijke schat tijd. Er zijn er bij voor 6- zowel als
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voor 10-jarigen. Ook de kwaliteit wisselt sterk: van origineel tot vervelend.
De „Chinese drakengeschiedenis" blinkt
uit. Poëtisch gevoelig is „De dochter van
de farao", maar dit verhaal kan kinderen afschrikken: te reëel griezelig. Vlot
geschreven. Voor beginnelingen is de
taal echter te moeilijk, hoewel de Vlaamse oorsprong zich nauwelijks verraadt.
Een moeilijk te catalogiseren bundel.
(geb. f 3,75)
6993 Nr. 24 uit „Van Gorcum's Verhalenbundels" draagt als titel Op bergen en
in dalen. Men vindt hierin elf korte
verhalen voor de jeugd, waarin telkens
de mens door Gods genade tot goedheid
keert. Vaak zijn het uitwendige gebeurtenissen — een ontploffing, oorlog, armoede — die de probleemstof aandragen. De waarde van deze bundel, die
bedoeld is als voorleesstof in zondagsscholen, clubs en in het gezin, ligt meer
in de goede strekking, dan in de vertelkunst, die soms wat stroef is. De verhalen zelf zijn, mede door de opgelegde
strekking, nogal braaf en af en toe sentimenteel. Bruikbaar. (geb. f 4,90)
6994 Tom Hulsebosch stelde weer het bekende Winterboek samen, waarin voor elk
kind uit een gezin wel iets bij is, of het
nu jong of oud is, van sprookjes, verhalen en gedichten houdt of liever zijn
krachten beproeft op de oplossing van
raadsels en puzzels. De cowboy-verhalen
zijn ietwat aan de ruige kant, zowel wat
de inhoud als de taal betreft. De tekeningen zijn aardig. Een jaar of tien mag
de jonge lezer toch wel zijn, als hij het
boek zelf ter hand neemt. Bij voorlezen kan men deze grens natuurlijk lager
stellen, aangezien de verteller dan het
gekozen verhaal aan zijn gehoor kan
aanpassen. (geb. f 3,65)

Voor grotere kinderen van
.
tot zesti en jaar
6995

Zes pelgrimsverhalen uit 't Heilig Land
biedt H. A. Mertens in zijn Duizend
kinderen reizen naar Jerusalem. Het titelverhaal is één van de twee verhalen

over Joodse immigrantjes, gevoelvol verteld, maar niet zo aantrekkelijk als ze
konden zijn. De achtergrond wordt onvoldoende belicht en er is weinig epische vaart. De echte spanning ontbreekt
ook in de vier andere verhalen, maar
hier weet de auteur dit te compenseren
door zijn onvervalst verteltalent. Hij
schrijft boeiend, vooral in „De pelgrimstocht naar het Heilig Land'.': toch niets
meer dan het reisverslag van een Beiers
moedertje dat haar priesterzoon opzoekt.
Dit glaszuivere verhaal weet een diep
heimwee te wekken naar de heilige
plaatsen en is volkomen in katholieke
geest geschreven, evenals trouwens de
andere verhalen: ruimhartig en vol begrip. Dubbel jammer dus, dat de vertaling protestantse termen gebruikt?
Nee, men moet dit oecumenisch zien.
Zo kunnen ook niet-katholieke lezertjes
ervan genieten: de Kerk er beter uit
leren begrijpen. Om dit grote goed zijn
tevens de vertaalgebreken en de zeer
gebrekkige tekeningen vergeven. Voor de
echte lezertjes, dit Be nr. uit de „Zeepaardjes-serie". (geb. f 3,50)
„Verhalen uit alle windstreken" bracht 6996
Ronald Ross bijeen in nr. 7 van de
tweede reeks uit de „Jeugdboekerij
Bonte Wereld", en wel onder de verzameltitel Avontuur in noord en zuid. Er
opereren vier jonge helden: twee Yankees, een Eskimo en een Spanjaard. Het
zijn gezonde toonbeelden van rustige
dapperheid en bescheidenheid onder de
moeilijkste omstandigheden. Daarop volgen schetsen over drie uitzonderlijke
missionarissen in India: een ex-motorrenner die cobra's bezweert om mensen
te lokken; een correspondent van het
Pasteur-instituut die slangebeten geneest;
een groot jager op mensenetende tijgers.
Niet prettig doet het aan dat missionering terloops gezien wordt als een middel om in hoofdzaak cultuur te brengen.
Bijzaak moet bijzaak blijven. Het is echt
stimulerende lectuur, verkwikkend en opwekkend, die in een wat vlottere vertaling nog beter tot haar recht zou komen.
(f 2,90)
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POPULAIRWETENSCHAPPELIJKE
LECTUUR VOOR DE JEUGD
Voor kinderen van 'n jaar of
negen af
Met Voor jezelf en anderen schreef
Fanny Kelk weer een praktische handleiding voor vrijetijdsbesteding — zoals
knutselen, naaien e.d. met „waardeloos"
materiaal — waarmee kinderen zich uren
lang bezig kunnen houden. De uitleg is
duidelijk, maar niet steeds overzichtelijk.
Wij bevelen deze 38e „Kern-Pocket voor
de jeugd" graag aan. (f 1,50)
6998 De serie ,Pit is ons Land" werd uitgebreid met de delen 5 en 6. Aan de hand
van kleurenfoto's en een beknopte tekst
wil men kinderen een indruk geven van
het leven in andere landen. In deel 5
maken zij kennis met Kinderen van de
Schotse Hooglanden. De foto's geven
vaak landschappen en natuuropnamen te
zien: water, wegen en verder spelende
kinderen en dieren. Een groot aantal
toont beelden van een feest met sport,
dansen en muziek in nationaal costuum.
De tekst, van Nico Scheepmaker, vertelt
iets van de geschiedenis, de dans, het
buitenleven, enkele plaatsen en steden
(waarvan niets in de foto's te vinden is)
en als belangrijkste belevenis van de
kinderen, die hierin als verbinding optreden, de spelen en wedstrijden. Werkelijk verband bestaat er dus niet, maar de
tekst is interessant en de foto's nodigen
uit tot herhaald bekijken.
6999 W. Duphare stelt José en Pedro uit Portugal, met name het Douro-dal, voor.
Ook hier is de uitwerking wat verward.
Schijnbaar wil men informatie verstrekken via het schilderen van de belevenissen van twee Portugese jongetjes, maar
dit thema wordt herhaaldelijk losgelaten
en de tekst ontaardt dan in plaatjes met
praatjes. Het verkregen totaalbeeld
wordt daardoor fragmentarisch. De barre
armoede op het Portugese platteland

6997
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wordt bovendien al te zonnig gecamoufleerd. Daarom: een meer illustratieve
dan informatieve uitgave. Met deze beperking: geschikt. (p. dl. geb. f 4,90)

Voor grotere kinderen van
'n jaar of elf af
Telkens weer zal de lagere-schooljeugd 7000
en ook wel de iets oudere grijpen naar
De wereld in beeld, een machtig platenboek over alle landen van de wereld.
Aan ieder land of groepje landen wijdt
Georges Monlaii een dubbele bladzijde,
waarbij de politieke situatie nauwelijks
genoemd wordt. De nadruk valt voornamelijk op de bevolking, de gewoonten,
de dieren en de steden of landschappen,
waarvan telkens enkele typerende dingen
in de tekst gezegd en in illustratie getoond worden. De illustraties van Pierre
Probst zijn groots van opzet, maar niet
altijd even mooi van kleur. Deze kleuren
zijn vaak wat te hard, wat enigszins afbreuk doet aan de waarde van het geheel. Kinderen zullen er evenwel zeer
door aangesproken worden. Een echt
kijkboek en als zodanig zeker geslaagd.
(geb. f 12,50)

WAT ANDEREN ZEGGEN
Over Kinderpreken van M. ClarenbeekVan Klaveren en A. Verwey, o.f.m. zegt
Sursum Corda o.m.:
Ik heb eerlijke en grote bewondering
voor de wijze waarop mevrouw Clarenbeek vertelt. Zij is een geboren vertelster.
Zo zéér, dat zij van deze kinderpreken
ook vertelsels gemaakt heeft, verhaaltjes
met moraaltjes. Toch lijkt mij dit niet
de juiste wijze van beantwoorden aan
de eis die (de inleider) pater Hensen
stelt, nl. dat men rekening moet houden
met het onvolgroeide geloofsleven. Dat
deed, als ik het zo zeggen mag, de Heer
ook, maar Hij preekte wel degelijk bijbels, als ik het wederom zo mag uitdrukken. Prachtige vertelsels dus voor
de zon- en feestdagen van het kerkelijk
jaar, maar werkelijk zonder voldoende
bijbels-liturgische fundering om nu ook

geslaagde kinderpreken te mogen heten.
Voorbeelden? Vier Adventspreken zonder maar een scheutje eschatologie kan
niet meer. Een Kerstpreekje alleen over
de herder Jan is te pover voor het
Kerstmysterie. Driekoningen zonder een
flitsje Epiphanie mag niet meer.
In De Tijd-Maasbode lezen wij: Deze
verzorgde uitgave bevat een verzameling
preken, waarbij wordt uitgegaan van
het zondags evangelie of een belangrijke
feestdag. Dank zij de deskundigheid van

beide auteurs op hun eigen gebied voldoet dit boekje aan de hoogste eisen.
Niet alleen wordt het kind vanuit zijn
eigen wereld aangesproken (waarbij zeer
terecht steeds de verhaaltrant wordt gehanteerd), maar bovendien dragen al de
preekjes het karakter van echte geloofsverkondiging te zijn. Priesters die het geloof aan kinderen mogen verkondigen
kunnen de samenstellers van dit mooie
en praktische boekje alleen maar dankbaar zijn.
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VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor beginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
Via = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw. (18 á 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes. j• = In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje ° = Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes °° = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leeftijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen haakjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (Vla) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (Via).
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Voor de kleinsten tot acht jaar
7001 De dingen waar kleine meisjes en jongens bij het oversteken allemaal op moeten letten, worden door Annie M. G.
Schmidt aangewezen in een leuk rijmverhaal, getiteld Woelewippie onderweg
Grappige, kleurige tekeningen van Fiep
Westendorp maken dit uitgaafje, dat tot
stand kwam met medewerking van de
verkeerspolitie te Rotterdam, nóg sprekender. Een zeer instructief boekje, dat
de volle aandacht verdient van alle volwassenen die de kinderen wegwijs moeten
maken in het verkeer. (f 1;80)
7002 Didactisch van opzet is ook de serie
dm „Jonge Dieren". In 12 deeltjes van elk
7013 32 blz. wil Gladys Davidson kinderen een
idee geven van de leefwijze van een
aantal dieren. De biologische feiten zijn
verwerkt in een magere intrige, die nauwelijks een verhaal is. Een enkele keer
komt de verregaande vermenselijking in
botsing met de felheid van de betreffende
diersoort, de wezel bijv., die daardoor
een accent van wreedheid krijgt. Tweede-klassertjes kunnen de tekst in een
grote en duidelijke letter al aan. Jammer alleen dat de vertaling zo taalarm is
en zo vaak dezelfde woorden in één zin
gebruikt worden. Aardige pentekeningen
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vormen de illustratie. De volgende dieren komen aan de orde: Fennie Veldmuis, Sandertje Eekhoorn, Henkie en
Hettie Egel, Bonnie Knobbelstaart (een
konijn), Roland Edelhert, Otto Otter,
Reintje de Vos, De familie Wezel, De
leeuwen-welpen, Jumbo uit de bossen,
Bruintje Beer, en Kassim de Dromedaris.
(p. dl. f 0,75)
Keesje Knabbel, een ongehoorzaam ko- 7014
nijntje, verdwaalt, beleeft veel avonturen en komt tenslotte bij zijn ouders
terug. De belevenissen van het diertje
worden door Niek van Noort feuilletonachtig aaneengeregen, maar hebben alle
hetzelfde schema: gevaar-spanning-ontsnapping met als variatie ongehoorzaamheid c.q. domheid-straf-berouw. De stijl
is matig. Er wordt irriterend veel gebruik
gemaakt van cursief gedrukte of breed
gespatiëerde woorden om nadruk te leggen. Ook illustratief is deze uitgave geen
succes. (f 1,95)

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
Pietertje Brom's jeugdjaren, door J. P.
Baljé, wordt aangekondigd voor kinderen van 6-10 jaar, maar voor jongens
191

7015

en meisjes van 6, 7 jaar is de uitdrukkingsvorm niet eenvoudig genoeg, terwijl voor iets ouderen de inhoud misschien te onbelangrijk en te vlak is.
Ofschoon de verbeterde materiële situatie
van het gezin wel erg veel nadruk krijgt
is het toch een aardig, eenvoudig boekje,
zonder pretenties. (geb. f 2,50)
7016 In de serie „Ons Genoegen" verscheen
van Cok Grashoff: Renée leert zwemmen. Wanneer haar ouders in Canada
zijn, mag Renée bij haar nichtjes logeren. Samen met deze familie heeft zij
een heerlijke vakantie in een hotel en
leert zij zwemmen in het prachtige nabijgelegen natuurbad. Een doorsnee-verhaaltje zonder hoogtepunten. Stilistisch
en ook pedagogisch valt er het een en
ander op aan te merken. Alles ligt in
het materiële vlak: dienstmeisje, hard
autorijden, hotelleven, snoepen. Toelaatbaar. (geb. f 1,95)
7017 Vervolgens drie vierkante gecartonneerde
boekjes, elk 32 blz. groot, die behalve
een aantal getoonzette versjes en een
verhaaltje vooraf, ieder ook nog een
grammofoonplaatje bevatten. Zes leuke
kinderversjes van Han G. Hoekstra en
Jan van Hoften, gebundeld onder de
titel Als ik groot ben..., zijn in het
eerste boekje voorzien van zangnoten en
begeleiding door Paul Chr. van Westering. De begeleiding is bijzonder aardig,
de melodieën daarentegen munten niet
uit door vindingrijkheid, klinken integendeel nogal eens geforceerd en forceren op
hun beurt soms de tekst. Voor de meeste
koortjes zal de 7/4 maat van „Kattenconcert" wel onoverkomelijke moeilijkheden bergen. Even goed als de tekeningen het hebben getroffen met hun
geestelijke vader Flip van der Schalie,
eveneens de illustrator van de andere
boekjes, even onbeduidend, ja volkomen
overbodig is de inleidende tekst van
Ankie van den Aardweg: een samenflansel uit de originele versjes. Geschikt.
7018 Mies Bouhuijs schreef de inleiding bij
het boekje dat een aantal liedjes bevat
uit haar televisiespel Varen is fijner dan
je denkt. Het geheel is eigenlijk alleen
192

begrijpelijk voor de kinderen die deze
figuren al van de televisie kennen. De
muziek van Pierre .Biersma ligt gemakkelijk in het gehoor, maar is niet direct
origineel te noemen. Voor televisiekijkertjes misschien wel een aardige herinnering.
Letty Kosterman is de auteur van Het 7019
konijn Isedoe en andere verhalen. De
muziek is hier weer van Paul Chr. van
Westering. Het titelverhaaltje gaat over
een konijn dat door een toverheks tot
mens wordt betoverd, omdat hij dat zo
graag wil. Hij gaat als jongetje naar
school tot hij konijnebewegingen maakt
en weer konijn wordt. Verder zijn er nog
zes liedjes opgenomen, waarvan men er
twee op het plaatje beluisteren kan. Niet
groots, maar toch ook niet onaardig.
(p. dl. geb. f 4,90, incl. gram. pl.)
Kasjtanka, een jong roodbruin hondje, 7020

raakt tijdens een wandeling zijn — dronken — baas kwijt, en komt terecht bij
een circusartist, bij wie zij samen met
andere dieren allerlei kunstjes leert. Bij
haar eerste optreden echter wordt zij herkend door haar vroegere baas en diens
zoontje en hervat zij haar vroegere leven.
Van dit simpele gegeven heeft de grote
Russische novellist Anton Tsjechow iets
bijzonders weten te maken. Voor gevoelige kinderen komen er aangrijpende
scènes in voor: het spelletje van de
jongen met de hond en de dood van de

gans. De fraaie, maar ietwat gecompliceerde stijl zal echter voor kinderen,
waarvoor het verhaal bestemd is, te
moeilijk zijn. Alleen door voorlezen
zal het boek tot zijn recht komen. Bijzondere aandacht verdienen de illustraties van William Stobbs. (geb. f 4,50)
7021 Hoe De dieren kwamen twee aan twee,
door K. Walker en G. Boumphrey te
kwalificeren? Een fantasie op het bekende Arke Noachs-speelgoed of een geneutraliseerd bijbelverhaal? Het zweeft
daar ergens tussen. Goeddeels is het een
leuke dierencomedie, doorlopende voorstelling aan boord van de Ark. De buitelingen worden bijeengehouden door het
verhaal van de zondvloed, waaruit iedere
heilsbetekenis met zorg is verwijderd:
van God of van zonde of van offer is
geen sprake. In plaats daarvan loopt er
een andere, tragische draad door het
boek. Vóór de zondvloed was de dierenwereld puur vegetarisch, op de Schobberd na, die zich aan een paar konijntjes
had vergrepen. Tijdens het verblijf aan
boord, op een diëet van pap-met-stroop,
weet de valse Schobberd echter de a.s.
roofdieren te verlekkeren op vlees. Er
gebeurt geen „moord", maar een stille
dreiging neemt hand over hand toe en
culmineert, na de ontscheping, in een
jacht van tijgers op antilopen. Laten we
het maar op fantasie houden, een aardige
fantasie over een niet gelukkig gekozen
onderwerp. De vertaler is over het algemeen wél gelukkig geweest, terwijl Ali
Evers voor •goede, rake illustraties zorgde. (geb. f 3,90)
7022 Nr. 37 van de „Kern-Pockets voor de
jeugd" is een grappig fantasieverhaal
van Mary Norton over De Leentjeburen,
een wonderlijk miniatuurgezinnetje, bestaande uit vader, moeder en dochter, die
onder de vloeren van de huizen leven
van alles wat ze van de mensen „lenen",
zoals vingerhoed, klosjes, spelden enz.
Hiermee wordt eigenlijk op originele wijze een verklaring gegeven voor het feit
dat de mensen altijd die kleine dingetjes
kwijt zijn en ze nooit meer terug kunnen
vinden. Voor kinderen boven de tien met

gevoel voor fantasie wel leuk, voor jongeren wat te griezelig. (f 1,50)
Jenny Kint Couperus beschrijft in Het
huis in 't Vinkenbos hoe de ongelukkige
kinderen Kuna, Toni en Lenie •door de
weldadige invloed van een gelukkig en
goed gezin uit hun ellende bevrijd worden. Soms zijn de avonturen die er beleefd worden nogal opgelegd, terwijl we
het als een gemis voelen dat bij nood en
verdriet God geen enkele troost kan
brengen. Overigens een leesbaar deel uit
de „Zonnebloem-serie".
(f 2,—; geb. f 2,90)
Margriet Marijne woont op een boerderij even buiten het dorp. Als Eefje, haar
nichtje, komt logeren, belooft het die
zomer een fijne vakantie te worden.
Eerst lijkt het of een zigeunerkamp alles
in de war zal sturen, maar de kinderen
zijn zo ondernemend, dat enkele diefstallen en een brand uitlopen op spannende
avonturen voor hen en hun vriendjes.
Een geschikt boek van Ronny van den
Eerenbeemt, zonder uitzonderlijke kwaliteiten, maar dat meisjes vanaf 'n jaar of
tien wel enige uren zal bezighouden.
(geb. f 3,90)

7023
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Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
Een dubbele „Kern-Pocket voor de
jeugd" is nr. 40/41, getiteld Het circus
komt. Santa en Peter lopen na de dood
van hun tante weg naar hun oom, die
clown is in een circus. Daar ze een buitenissige opvoeding hebben gekregen en
maar halfbakken onderwijs, hebben ze
nogal moeite zich aan te passen. Gelukkig zien ze dat in en beginnen ze moeite
te doen om deel uit te maken van de
circusgemeenschap. Peter blijkt aanleg te
hebben voor paardrijden, in Santa zit
wel een acrobate. Oom wil hen echter
een ander beroep laten leren. Als door
het tijdig ingrijpen van de kinderen het
circus voor brand wordt behoed, komt
alles goed en mogen de kinderen blijven.
Met een zuiver gevoel voor de diepste
193
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roerselen van mens en dier schreef Noel
Streatfeild dit mooie en ook spannende
boek, dat een waarachtige en sfeervolle
beschrijving geeft van het circusmilieu.
Aanbevolen. (f 2,50)
7026 Als het ging om de spannende gevechten
tussen de Italiaanse Waldenzen en de
hertogelijke legers, dan zou De leeuw
van Rorá, door K. Norel, een reuze
jongensboekje zijn. Maar waarom wordt
juist nu — in een tijd van toenadering
tussen de christenen — een verhaal uitgegeven, dat zeer eenzijdig een strijd om
godsdienstvrijheid weergeeft van een secte die nog amper bestaat ? Men zou
denken dat het alleen maar is om in bepaalde milieus toch vooral de antiRome gedachte warm te houden. Daarom is dit, overigens goed en spannend
geschreven boek, ongeschikt. (geb. f 1,55)
7027 De „Raket-reeks" komt met een toepasselijke titel: De onderschepte maanraket.
Luitenant Oosterhof
r' DE ONDERSCHEPTE van de Rijkspolitie
krijgt opdracht achMMLWAKE T
ter twee internationale spionnen aan
te gaan. Het blijkt,
dat zij op de Nieuwkoopse plassen een
neuskegel van een
Engelse maanraket
zullen opvangen, die
door handlangers uit
zijn baan gedrongen
is en zo de spionnen in handen gespeeld. Er gebeurt heel wat voor alles
naar volle tevredenheid afgelopen is en
daarbij spelen de 13-jarige Rob en Bas
een grote rol. Een zeer spannend, maar
niet sensationeel verhaal van W. ter
Horst, waarin de verhoudingen tussen
politie en amateurs, en tussen volwassenen en jongens ook gezond liggen.
Enkele malen is de situatie wat irreëel,
maar daar zullen jongens geen aanstoot
aan nemen. De sfeer is positief en algemeen christelijk. Een goed jongensboek.
(geb. f 3,95)
7028 Maar ook historische verhalen vinden
een plaats in de „Raket-reeks". Van
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Johan Hidding kwam uit: Benden in de
wildernis. Warner, een Drentse jongen,
die in een gehucht woont, gelegen in
woeste heidestreken met moerassen, stelt
vele dappere daden voor de gemeenschap, die ten tijde van de 80-jarige
Oorlog wordt lastig gevallen door rovers
en Spaanse benden. De dapperheid gaat
wel ver; er is een opeenstapeling van
moeilijke situaties, die Warner in zijn
eentje oplost, zodat het geheel wat overdreven aandoet. Een religieuze inslag is
aanwezig, en komt vooral op moeilijke
momenten tot uitdrukking. De op vele
plaatsen plechtige taal, die in het gewone gesprek gebruikt wordt, zal velen
lachwekkend voorkomen. De mannelijke
daden die Warner stelt, zijn in tegenstelling met zijn kinderlijke wijze van
reageren, zodat men voortdurend in twijfel verkeert omtrent de leeftijd van deze
jongen. Kan gelezen worden.
(geb. f 3,95)
Het ivoren fregat van H. H. Kraan bestaat eigenlijk uit twee verhalen. Het
eerste biedt een goed gecomponeerde
verzetshistorie, met in de hoofdrol een
Rotterdammer die in 'Zwingelkerke' is
ondergedoken en daar een overval ensceneert om een kleinood uit Duitse
handen te houden: een fregat uit ivoor
gesneden. Hij wordt opgepakt bij een
razzia en ontsnapt tenslotte, nabij de
grens. In een klooster van Duitse paters
bergt hij zichzelf en het ivoren fregat,
tot hij weg moet en in Rotterdam verder
gaat vechten voor de bevrijding. Het
tweede verhaal, erg rommelig en soms
onwaarschijnlijk, verhaalt hoe een neefje
het verloren gegane kleinood opspeurt en
terloops de schuilplaats van twee oorlogsmisdadigers ontdekt. Meer dan het
eerste gedeelte lijdt dit tweede aan wijdlopigheid en aan verhaspeling van werkwoordtijden. Dat het dikke boek toch
wel blijft boeien, is te danken aan het
gemak waarmee de auteur zijn personages naar het leven typeert en de sfeer
van oorlog en verzet weet weer te geven.
In de kloosterepisode vlecht hij bovendien een uitstekend pleidooi voor verge-
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vingsgezindheid ook in oorlogstijd. Behoorlijk Nederlands. (geb. f 3,90)
7030 Go Verburg is in de „Raket-reeks" vertegenwoordigd met De blokhut in het
Sparrenbos. Het verhaal van de geestelijk
onvolwaardige Ruurt en de fijne mensenkenner Jan de boswachter is zeer goed
geschreven, al heeft het ook nogal wat
zwakke plekken. Twee jongens, die op
het landgoed van de baron kamperen,
maken kennis met de boswachter en hij
lost voor hen de diefstal van Wouts horloge op. Diefstal is eigenlijk niet het
juiste woord. Hoe het precies in elkaar
zit moeten de jongens maar ontdekken
in dit aardige boek, dat ook de natuurliefhebbers onder hen zeker zal aanspreken. Voor jongens die alleen op spanning uit zijn, zal het verhaal misschien
wat te tam zijn. (geb. f 3,95)
7031 Diefstal van geheime documenten, chantage, overval en achtervolging is het
thema van De Zeehavik op jacht, door
Peter Fruithof. Tussen Nederland en
Engeland is een geheime overeenkomst
gesloten. Dit document wordt door vijandelijke spionnen achterhaald. De code
wordt door chantage verkregen en zal in
Brussel afgeleverd worden. Voor het
echter zover is, slaat de Zeehavik, een
roemrijk marine-officier, verbonden aan
de geheime dienst, toe en hij rolt in
één avond het hele complot op, onder de
ogen van zijn zoon en diens vrienden,
die meenden de helpende hand te kunnen reiken. Een spannend en boeiend,
soms wat onwaarschijnlijk verhaal. Moreel niet zo gelukkig achten wij het, dat
de schrijver de spijt van een jonge landverrader alleen maar laat stoelen op
angst voor de gevolgen en nauwelijks op
het besef dat de daad op zich slecht was.
Overigens geschikt. (geb. f 3,50)
7032 Als „het meest gelezen jongensboek in
Amerika" wordt Black de zwarte hengst,
door Walter Farley, aangekondigd. En
het eerste deel van de „Zwarte Hengstreeks", die meerdere delen zal gaan tellen, stelt niet teleur. Alec, een Amerikaanse jongen, wordt op wonderlijke wijwijze de trotse eigenaar van een volbloed

Arabische hengst. Hij temt het wilde dier
en behaalt er een geweldige triomf mee
op de paarden-races. Het is een spannend, levendig verhaal. Het is pittig verteld en, door Friso Henstra, aantrekkelijk
geïllustreerd. De liefde tussen mens en
dier krijgt hier op een frisse wijze gestalte.
Deel 2 verhaalt De terugkeer van Black 7033
de zwarte hengst. Een nachtelijke indringer probeert de beroemde hengst te doden. Dit gebeurt niet, maar de volgende

De terdgkeer ván Matk
de zwá ne Flenpt.

dag komt de ware eigenaar, een Arabische sjeik, zijn paard opeisen. Gelukkig
mag Alec in de grote vakantie met een
paardenfokker mee naar Arabië, waar
hij betrokken raakt in een stammenoorlog. Tot slot wordt hem door de sjeik
het eerste veulen van Black en een beroemde merrie beloofd. Ook dit deel is
weer een goed geschreven, spannend
paardenverhaal. (p. dl. f 1,90)
In de greep van de Rio Negro raakt 7034
men, met het nieuwste boek van S. R.
van Iterson. Steven Welters gaat mee,
wanneer zijn vader, met nog twee kleinere kinderen en een huishoudster, naar
Colombia emigreert om daar een koffieplantage te gaan beheren. De plantage
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blijkt een ongunstige naam te hebben bij
het bijgelovige volk van de omstreken.
Op een ontdekkingstocht naar een verdwenen smaragdmijn gelukt het Steven
echter de raadselen op te lossen en de
spoken uit te bannen. Dat daar, tot slot,
een onwaarschijnlijke bekentenis van een
buurman-planter aan te pas moet komen,
doet geen goed aan het veristische verhaal. Jammer eigenlijk, want het boek
voert ons, zonder gekke sprongen, midden in de Colombiaanse werkelijkheid.
De avonturen zijn echte jongensbelevenissen; land en mensen komen inderdaad
aldus voor in Zuid-Amerika; de volwassenen worden — op bedoelde buurman
na — wat vaag, maar betrouwbaar getekend. Het verhaal valt niet geheel van
langdradigheid vrij te pleiten, maar overigens is het geschikte lectuur, met een
behoorlijke taalvoering.
(f 3,25; geb. f 4,50)
7035 Met de ruimtevaart momenteel in het
middelpunt van de belangstelling, zal ook
Verraad op Venus wel aftrek vinden.
Bijna worden, op een ruimtereis naar
Venus, de knappe raket-professor en zijn
bemanning het slachtoffer van een misdadiger aan boord. Het bijzondere van
dit boek is, dat er ditmaal •mét de legale
bemanning, allen leden van de familie
Werker, óók een neef meegaat die priester is. Hij gaat mee omdat hij een knap
astronoom is, maar zijn aanwezigheid
veronderstelt uiteraard een hoog moreel
(en ook een hoge moraal) aan boord.
Gelukkig heeft de auteur, W. J. Verbeeten, er toch een zeer spannend verhaal van kunnen maken, dat vrijwel
nergens geforceerd aandoet, doch wel
duidelijk positief christelijk — zo men
wil r.k. — is. Al met al een geschikt,
plezierig en spannend geschreven ruimteverhaal voor jongens en meisjes.
(geb. f 4,25)
7036 Hein Kray is de auteur van Het geheim
van de rode powow. Dit is een bekeringsgeschiedenis uit het begin van de
17e eeuw. Will Thoresby, een jong Engels edelman, behoort tot de streng calvinistische Puriteinen, die het in Enge196

land bijzonder moeilijk wordt gemaakt.
Hij emigreert naar Amerika en vestigt
zich onder de Indianen, die hij weet te
winnen voor het geloof in Christus. Hij
loochent bij het verkondigen van de Blijde Boodschap zijn calvinistische opvattingen uiteraard niet. Voor katholieke
jongens en meisjes kan dit goed geschreven boek een openbaring zijn, omdat
het een stuk missioneringswerk en de
methodiek daarvan beschrijft vanuit reformatorische achtergrond. De sfeer zal
hen mogelijk iets vreemd zijn. Een vrij
spannend verhaal is de omlijsting van
deze zendingsgeschiedenis. (geb. f 3,90)
Leen van Marcke schreef met Benny 7037
vindt Kabinda een vervolg op „Benny
Nturnba". Het is een zeer goed jeugdboek, dat ons in de persoon van de
artistieke negerjongen Benny in aanraking brengt met vele problemen, waarmee het zwarte volk worstelt. Het speelt
in Kongo en laat zien, hoe Benny zich
langzaam aan ontwikkelt tot iemand
voor wie de westerse beschaving opengaat. Met grote kennis van zaken en
met veel liefde geschreven. Het is vooral
een boek voor de goede lezertjes die niet
op de eerste plaats een •spannend verhaal
vragen. De taal is enigszins Vlaams.
(geb. f 4,50; 85 fr.)
Een 15-jarig meisje, Els van de Rijt, 7038
schreef Alison wil ballerina worden. Het
verhaal staat geheel in de stijl van die
leeftijd: overdreven sentimenteel, dweperig. Alison, een talentvol balletdanseresje, klimt op tot prima ballerina. Ze
heeft les bij Sadler Wells en munt uit op
alle lessen. Haar karakter blijft prettig.
Ook is ze erg gesteld op de leidster, bij
wie ze bovendien in huis is. Wat Alison
aan wel en wee op de balletschool meemaakt, vormt de hoofdinhoud van het
boek. De ballettermen worden niet verklaard. Daarentegen wemelt het van
uitroepen als „o hemeltje", „tjee zeg" en
„jeetje joh" en vliegt Alison om de
haverklap mensen om de hals. Het is
aardig als een kind van 15 schrijft, maar
of dit nu ook uitgegeven moet worden?
(geb. f 2,90)

7039 Een soort combinatie van een reisbeschrijving en een romantisch verhaal is
Intermezzo op Sicilië, door Joachim Rasmus-Braune. Chris Gruber, pas afgestudeerd gymnasiast, houdt van het meisje
Lies, dat in hetzelfde Duitse stadje
woont als hij. Chris' vader, weduwnaar,
is hertrouwd met een betrekkelijk jonge
Siciliaanse edelvrouwe en woont nu op
Sicilië. Chris moet daar ook enige tijd
heen om de fruitteelt te leren en in zijn
vaders zaak te kunnen werken. De ontmoeting met zijn stiefmoeder, waar hij
niet veel van verwacht, valt erg mee. Zij
wint zijn vertrouwen en weet hem goed
door een netelige verliefdheid heen te
helpen. Dit is de romantische achtergrond voor een vrij gedetailleerde beschrijving van het schone Sicilië. Hierin
wordt een groot aantal details genoemd
van bezienswaardigheden op het gehele
eiland. Ook aan het volk wordt aandacht geschonken. Door zijn opzet is
deze uitgave meer geschikt voor hen die
het land reeds kennen dan als gids voor
nieuwelingen, die het boek niet zo
boeiend zullen vinden. In het eerste geval
wel een geschikt verhaal, waarbij men
het onbelangrijke romantische gegeven
op de koop toe neemt, ofschoon dat toch
nog iets laat zien van de opvattingen
omtrent huwelijkszeden. (geb. f 3,90)
7040 Als vervolg op „De kop in de wind"
van Chr. A. Meijer verscheen in de
„Raket-reeks" Het zwarte gordijn. De
jonge baron Felix Claaue van Catenfoort krijgt een „shock", raakt zijn geheugen kwijt, wordt opgenomen in het
huis van een gewiekste joodse lompenkoopman en keert geleidelijk aan, door
enkele keren letterlijk zijn hoofd te stoten, weer tot zijn oude realiteit terug.
Intussen is hij geestelijk rijker en sterker
geworden en heeft hij gebroken met zijn
leeg bestaan van vroeger. Humoristisch,
vaak heel raak en scherp geschreven. Het
boek zou nog boeiender zijn, wanneer
het schema van het verhaal iets levensechter was. Een geschikt jongensboek in
protestantse geest. (geb. f 3,95)
7041 Nr. G 18 van de „Maraboe-Pockets"

bevat een nieuw avontuur van Bob Morene, de held van Henri Vernes. Onze
speurder gaat hierin op jacht naar De
spion met de honderd gezichten, die
een atoombom heeft gestolen. De man
was gekleed in een geruit pak, maar de
Antwerpse haven, waarheen het spoor
leidt, zit vol geruite pakken. Een groot
aantal dubbelgangers helpt de dief. Dat
Bob uiteindelijk succes boekt, behoeft
nauwelijks betoog. Ontspanningslectuur,
kortom. (f 1,35)

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
Als 39e deel in de „Kern-Pockets voor 7042
de jeugd" verscheen een sterk geromantiseerd verhaal van Sidney Rosen over
Galileo Galilei en de wondergetallen. De
lezer, bij wie wel een uitgesproken interesse voor het onderwerp voorondersteld
moet worden, beleeft de spanning van
de vele ontdekkingen mee; hij voelt ook
de moeilijkheden die er zijn om de
nieuwe opvattingen omtrent de bouw van
het heelal ingang te doen vinden bij de
toenmalige wetenschappelijke wereld.
Hoewel de moeilijkheden met de Inquisitie op het einde van Galilei's leven
rustig behandeld worden, lijkt het ons
nodig dat de lezer uitleg ontvangt betreffende de toestanden in Rome in die
tijd. De vertaling is in details niet steeds
correct, wat namen en termen betreft.
Critische jongelui met belangstelling voor
fysica en sterrenkunde kunnen het boek.
je lezen. (f 1,50)
Over naar heel wat minder problema- 7043
tische lectuur, namelijk die van nr. B
14 van de „Maraboe-Pockets", waarin
Sylvia en de commissaris samen speuren
naar de drieste inbrekers die de diefstal
van belangrijke documenten van het Ministerie van Financiën op hun geweten
hebben. Geheel in de stijl van deze serie
door René Philippe, is het de scherpzinnigheid van Sylvia, die tenslotte de
weg wijst naar de ware schuldigen. De
recherche treedt aimabel, maar niet bijs197

ter intelligent voor het voetlicht. Een
detective van matig gehalte, waarin veel
wordt geredeneerd. (f 1,35)
7044 In Applaus voor Elselinda beschrijft L.
van der Meer-Prins in een soms nogal
slordige stijl een episode uit het leven
van de 18-jarige Elselinda die na haar
eindexamen h.b.s. enkele maanden in
een kunstenaarsgezin gaat helpen. Als zij
op een dag haar werkgeefster, die een
gevierd revue-artiste is, met redelijk succes vervangt, besluit ze ook een loopbaan
te kiezen in de showbusiness, hierin gesteund door haar zojuist verworven
vriend. Laat nu toch na weken ineens
uitkomen dat deze jongeman, op wie
men nogal neerziet, omdat zijn vader
concierge is, al.... 5de-jaars student
medicijnen is. Gelukkig hield Elselinda
toch al van hem ! ! Dit laatste doet nogal opgelegd aan. Ook de „weldadig
aandoende huiselijke sfeer" volgens de
omslag is ver te zoeken. De eigenwijze
opmerkingen van de 12-jarige tweeling
zijn soms irriterend. Een jongemeisjesverhaal dat alleen enige amusementswaarde bezit. (f 3,50; geb. f 4,90)
7045 In de „Sneeuwbal-serie" verscheen een
vervolg op „Politieagente Ria Bruins",
door Nettie Lens. Politieagente Ria
Bruins maakt promotie in dit deel. Wat
zij bij de uitoefening van haar functie in
een grote stad allemaal meemaakt aan
plezierige en minder plezierige dingen,
haar idealisme en een stukje van haar
particulier leven, vormen de inhoud van
dit verhaal, dat qua onderwerp weer
eens iets anders biedt, maar door gebrek
aan diepgang niet erg reëel aandoet.
Overigens niet onaardig. (geb. f 2,50)
7046 't Perkoetoet mysterie wordt door
M. A. M. Renes-Boldingh onthuld in de
„Ster-reeks". Frank en Els Tervoorde,
een jonggetrouwd paar, zijn zoals zovelen
slachtoffer van de woningnood. Via een
advertentie komen ze te langen leste
terecht bij de heer Van Veen, die een
villa in de Achterhoek, de Perkoetoet,
bewoont. Er gebeuren echter vreemde
dingen rond de Perkoetoet, en Els en
Frank spelen hierin een belangrijke rol.
198

Gelukkig komt alles in orde, zodat Els
in alle rust haar kindje kan verwachten.
De intrige is nogal erg gezocht, terwijl
het happy-ending wel erg plotseling
komt. Het verhaal is echter goed geschreven en de positief-christelijke sfeer,
die niet té zeer benadrukt wordt, maakt
het boek tot aanvaardbare ontspanningslectuur. (geb. f 4,90)
Als ik knap was, dan .... de goed gecomponeerde en geschreven geschiedenis
van de niet knappe Lore, die onschuldig
voor de rechter staat, omdat zij uit
jaloezie een moord gepleegd zou hebben, is weer eens iets heel anders, en het
ontbreekt zeker niet aan opvoedende
elementen. Jammer genoeg ook niet aan
enkele motieven die voor bakvislectuur
hier te lande toch wel taboe zijn. Om
beurten zijn in de hoofdstukken Lore en
haar vriend Onno als ik-persoon aan het
woord. Lore's gescheiden moeder houdt
— in Zwitserland — een toeristenpension; daar verschijnt de beeldschone
reisleidster Suzan. Onno's strovuur-verliefdheid op haar maakt Lore, wier
uiterlijk haar grootste verdriet is, heftig
jaloers. Suzan is echter ontoegankelijk:
sinds haar kinderjaren is ze verliefd op
haar jonge oom van vaderszij, en toen
haar moeder met deze oom hertrouwde,
heeft ze twee zelfmoordpogingen gedaan. Bij watersport verdrinkt dan Suzan op onverklaarbare manier, en Lore
wordt kwaadwillig beschuldigd, doch
tenslotte - vrijgesproken. Daarbij wordt
gesuggereerd dat de dode zich opzettelijk
in gevaar begeven had: derde zelfmoordpoging dus. Oudere m.o.-leerlingen, die
gewend zijn, moderne literatuur te verwerken, kunnen dit boek van Lisa Tetzner natuurlijk best aan, maar voor de
gemiddelde teenager houden wij toch
niet van verhalen over meisjes, die het
leven vaarwel zeggen uit verliefdheid op
hun oom. De vertaling leest prettig, al
zijn er wel vlekjes. (geb. f 4,90)
Vervolgens bespreken wij een drietal uitgaven op godsdienstig gebied, die speciaal op de jonge mens zijn ingesteld. In
de „Trefpuntenreeks" is daar allereerst
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Bijzonder leuke boekjes voor de schoolgaande jeugd :
Henri Arnoldus:
TUP EN JOEP-SERIE
Tien deeltjes á f 1,25
OKI EN DOKI-SERIE
Tien deeltjes á f 1,25
PIETJE PUK-SERIE
Tien deeltjes á f 1,95
Bouke Jagt:
EDDA EN WIMMIE-SERIE
Drie deeltjes á f 1,25
Leesstof en letter zijn afgestemd op de leeftijd.
Al deze boeken zijn gebonden in geplasticeerde
band.
IEDERE ERKENDE BOEKHANDEL HEEFT ZE

N.V. Uitgeversmij. „De Eekhoorn" - Apeldoorn
(Adv.)
als deel 2 God laat Zijn gezicht zien,
door Mr. Hans Velu. Dit fris geschreven
boekje met zijn rake meditatieve evangelie-perifrasen helpt hem Gods gelaat te
zien en zich christelijk te oriënteren in
een wereld-in-wording. Aanbevolen.
(f 4,75; geb. f 5,75)
7049 Close-up van jezelf is geschreven door
een priester, Dr. Jozef Ghoos. Ook dit
boekje is een leidraad op de weg naar
godsdienstige volwassenheid. Op positieve, rustige wijze geeft het een diep inzicht in de riioing tot liefde en de
verschillende levensstaten. Een voortreffelijk werkje, vooral ook voor hen die
verkering hebben. (f 3,90)
7050 Maak iets van je leven, door Michel
Quoist moet men zien als „een bundel
overwegingen over de humane en christelijke gesteltenis van mens en wereld".
Na een korte speculatieve inleiding
plaatst schrijver de mens in ieder hoofd-

stuk terug in zijn eigen wereld, om daar
zijn christelijke roeping te gaan vervullen. In een direct aansprekende stijl en
met een diep apostolische bezieling weet
hij de moderne lezer iets te geven. Zeer
aanbevolen voor de wat rijpere jongeren.
(f 4,90; geb. f 6,50)
We besluiten met een boekje dat de 7051
ouders wil helpen bij de godsdienstige
opvoeding van hun kinderen. En toch
uw kind .. is de bemoedigende titel,
die J. van Haaren zijn boekje meegaf.
De gewetensvorming van kleuter en
schoolkind staat hier in het centrum van
de belangstelling. De schrijver, een priester, laat zich in zijn betoog leiden door
de beginselen: niet-anticiperen; accent
meer op pedagogisch klimaat dan op
pedagogische daad, en vertrouwen in de
werking van Gods genade. Een begrijpelijk, praktisch en oergezond advies aan
alle ouders. Aanbevolen. (f 4,90)
199

POPULAIRWETENSCHAPPELIJKE
LECTUUR VOOR DE JEUGD
Voor grotere kinderen van
'n jaar of elf af
Een lofwaardig initiatief is de opzet van
de serie „Jeugd en Bedrijf". Wanneer
deze serie, waarvan het le deel de directheid van een excursie en de rustige overzichtelijkheid van een leesboek heeft, op
deze voet doorgaat, zal zij een waardevolle steun zijn bij o.a. de beroepsvoorlichting. De bijna 14-jarige Tom Hagers
mag in zijn herfstvakantie mee met zijn
oom, die journalist is. Door de storm is
er een Fins schip gestrand met een lading hout voor de papierfabricage. Zijn
oom gaat hierover de kapitein interviewen. Van het een komt het ander, zodat
er meteen een reportage aan vastgeknoopt wordt van de werkzaamheden in
een papierfabriek en een krantendrukkerij. Met Tom beleeft de jeugdige lezer
de diverse fasen in dit vrij ingewikkelde
proces Van boom tot krant. Mede door
de vele foto's en monsters van diverse
papiersoorten en drukkersattributen —
zelfs een matrijsje ontbreekt niet — een
bijzonder leerzaam en lezenswaardig
boek. Het werd geschreven door C. Pels,
die zich in stijl en woordkeus volkomen
op de jongeren richt. (geb. f 7,90)
7053 Een erg goed boek voor jongelui en ook
voor ouderen om de eerste beginselen
van het schaakspel te leren kennen, is
Leer jong schaken, naar het Engels bewerkt door W. J. Muhring. Het is echt
een leerboek met een massa zeer eenvoudige opgaven, (uitkomstenlijstje achterin) waarin alle elementaire moeilijkheden aan de orde komen. Een rasschoolmeester zou het niet kunnen verbeteren. (geb. f 9,90)
7054 „115 experimenten, die iedere jongen of
meisje thuis zonder speciale middelen of
zonder gevaar kan uitvoeren", dat belooft de 128e „Prisma-Junior", die on7052
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der de titel Natuurkundige proeven het
licht zag. In een zeer duidelijke vorm
laat Joseph Leeming zien, hoe men inderdaad op een verantwoorde wijze deze
proeven kan doen. Zijn werkje heeft tevens de verdienste dat alle aspecten van
de fysica, voor zover mogelijk, worden
aangeraakt. Een nuttige vrije-tijdsbesteding en wellicht een stimulans om eens
wat dieper de natuurwetenschappen in
te duiken. (f 1,25)
J. C. Rademaker vertelt in Wij willen
weten op zeer bevattelijke wijze hoe het
er in ons planetenstelsel en aan de sterrenhemel uitziet en hij verduidelijkt dit
met vele tekeningen. De nodige theorie
is zeer eenvoudig gehouden. (geb. ƒ 4,50)
Wij leven pas vijf seconden: het bestaan
van de mensheid verhoudt zich tot de
duur van de ontwikkelingsgeschiedenis
van het heelal als een periode van vijf
seconden tot een van twaalf uur. Op
deze wijze wordt men reeds in de titel
van dit boek voorbereid op de vele wonderlijke zaken, die men vaak ongeweten
langs zich heen laat gaan. In vier grote
afdelingen, het heelal, de aarde, de
mens en het atoom, vertellen de samenstellers, Georg Popp en Dr. Heinrich
Pleticha, op boeiende en leerzame wijze
vele dingen, die kunnen leiden tot het
zien van Gods grootheid in zijn schepping. Een waardevolle, duidelijke en
prettig leesbare uitgave, verlucht met vele goede tekeningen en foto's. Geschreven voor de oudere jeugd, maar ook
voor volwassenen interessante lectuur.
(geb. f 14,90; 195 fr.)
Wonderen der natuur is de uitstalling
van een verbijsterende massa feitenmateriaal over de levende natuur in prachtige kleurenplaten naar Walt Disney's
filmserie True-Life Adventures. Het
commentaar van Rutherford Platt is populair en bijkomstig, al bevat ook dit
tal van interessante bijzonderheden. De
inhoud is weliswaar gerangschikt in bepaalde hoofdstukken die een verband
tussen de behandelde planten en dieren
naar leefterrein geven, bijv. het bolwerk
der bergen, de wijde prairie — maar
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overigens bestaat er geen logische samenhang, zodat het opzoeken van een bepaalde wetenswaardigheid vrijwel onmogelijk wordt. Want ook een register
ontbreekt helaas. Een verzorgd kijkboek,
niet speciaal op de jeugd afgestemd,
maar ook voor haar zeker geschikt.
(geb. f 6;95)
7058 Voor grote, maar speciaal voor jeugdige
mensen, schreef Dr. Bernard Grzimek
een alleraardigst boekje over giraffen in
onze dierentuinen. Het is de geschiedenis
van Thulo de kleine giraffe van zijn
babytijd tot aan zijn volwassenheid. Hiertussendoor vertelt de schrijver allerlei
details over het leven in de wildernis,
temidden van soortgenoten en andere
dieren. Vriendelijk uitgegeven, met mooie
foto's. (geb. f 3,75)
7059 Via een avontuur van het zoontje van
een Egyptische archeoloog verhaalt de
in dit nummer geïnterviewde auteur
Hans Baumann in De wereld der farao's
de geschiedenis van het oude Egypte, de
kunstwerken, de ontdekkingen, de ontcijfering van de hiëroglyphen en tal van
andere zaken. Het is een boek dat de
jeugd met evenveel genoegen zal lezen
als de volwassene, omdat men op ongedwongen wijze in aanraking komt met
de geheimen van deze wonderlijke cultuur. Uitstekende tekeningen en prachtige gekleurde platen verduidelijken de
tekst. Goed vertaald.
(f 7,50; geb. f 9,90)

Voor de rijpere jeugd van vijftien jaar af
7060

Ook Jacoba Tadema Sporry geeft een
beeld van De geschiedenis van Egypte
en wel in het 2e deel van de serie „Geschiedenis en Cultuur voor Jonge Mensen". Zij beschrijft de rijke geschiedenis
van dit land tot aan de dood van koningin Cleopatra uitvoerig, deskundig,
boeiend, bevattelijk voor de jeugd en
ook nog aantrekkelijk voor volwassenen.
Zij geeft achtereenvolgens: een uitvoerige
beschrijving van de godenwereld, een

aardige keuze uit de volksverhalen, bijzonderheden over het dagelijks leven, de
bouwkunst en de geschiedenis van het
land, met veel bijzonderheden over de
verschillende heersers. Alle geleerdheid
DE GESCHIEDENIS VAN

EGYPTE

is vermeden zonder dat aan de wetenschappelijkheid afbreuk is gedaan. Door
de indeling in 107 korte hoofdstukken is
ook de opzet van het boek aangepast
aan de jeugd, die toch wel een vrij behoorlijke ontwikkeling moet hebben, wil
zij het boeiend samenspel van mensenen godenwereld begrijpen en waarderen.
De tekeningen van Auke A. Tadema zijn
verhelderend en sfeervol. Aan geïnteresseerden aanbevolen. (geb. f 12,50)

HERDRUKKEN VRAGEN
UW AANDACHT
Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
De avonturen van Pipo de Clown zijn
bij de televisie-kijkende jeugd zeer populair. Heel wat kinderen zullen het dan
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ook leuk vinden nog eens opnieuw te
genieten van de schermutselingen tussen
Pipo en de Bibberhaai, het zeeroverschip.
Ook al is dit avontuur met de zeerovers
wel wat ingewikkeld. Hoofdzaak is dat
ook nu weer de argeloosheid van Pipo
de overwinning behaalt op de sluwheid
van de piratenbende. Het boek, waarvan
de 2e druk is verschenen, is vlot en
kinderlijk, maar soms wat al te populair
geschreven. Wim Meuldijk maakt gebruik van veel klankrijke (verzonnen)
woorden, die de kinderen natuurlijk direct nazeggen. Dat kán leuk zijn, maar
is het niet altijd. Er zijn veel leuke, maar
net zoveel flauwe grapjes. De t.v.foto's
en de tekeningen passen in de sfeer van
het verhaal. Geschikt amusement.
(geb. f 2,90)
7062 Door een aardbeving verliest het kleine
Javaanse meisje Roekminah haar familie.
Gelukkig wordt ze opgenomen in het
hartelijk gezin van een oom, die met zijn
familie het protestants christelijk geloof
heeft aangenomen en met zijn vrouw een
voorbeeld is van christelijke naastenliefde. Dit boekje van J. Bik-Meima, dat in
2e druk verschijnt, is nogal zoetelijke
kost. Het doet ouderwets aan, terwijl het
godsdienstige er nogal dik bovenop ligt.
Matig. (geb. f 1,30)
7063 Opgegroeid in de rimboe op Sumatra,
volgt Wari van de Koeboes de stem van
zijn hart, de onbekende lokkende wereld
buiten het oerwoud te gaan ontdekken.
Samen met een vriend gaat hij er op
uit en leert na veel omzwervingen en
avonturen een zendeling kennen met wie
hij naar zijn eigen stam terugkeert om
ook daar de Blijde Boodschap te gaan
verkondigen. Dit goed geschreven en geïllustreerde boekje in protestantse geest
van C. van Heerde, waarvan de 3e druk
uitkwam, geeft een boeiend beeld van
het oerwoud en zijn bewoners.
(geb. f 1,50)

Voor grotere kinderen van
elf tot zestien jaar
7064 J. de Haan is de auteur van Het kolen202

schip van Venlo (3e druk). Het verhaal
speelt rond 1597 en geeft een beeld
van de poging van Prins Maurits om
Venlo bij verrassing in te nemen, zoals
ook in Breda met het turfschip gebeurd
was. Hierbij speelt de jonge schipper
Wout een belangrijke rol, eerst als spion,
die de sleutel van de poort weet te bemachtigen, later als schipper op het
kolenschip dat de soldaten vervoert.
Door gebrek aan tijdige versterking mislukt de overval. Wout wordt van gevangenneming gered door een jongen uit
Venlo, die op zijn beurt zijn leven aan
Wout te danken had. Het boek komt
wat traag op gang, maar voor jongens
met interesse in een historisch verhaal
geeft het toch wel voldoende spanning.
(geb. f 1,40)
Nr. 32 van de „Mei-Pockets" bevat een 7065
herdruk van Hugo Kingmans' Met Van
Riebeeck naar de Kaap. Jeroen Jansz,
een Amsterdamse kwajongen, wil naar
zee, maar moeder, een zeemansweduwe,
heeft bezwaren. Van Riebeeck, bij wie
moeder werkt, doet een goed woordje
voor de knaap en met tegenzin geeft zij
tenslotte toestemming. Als Van Riebeeck
in 1651, op last van de Heren Zeventien
uitvaart om voor de Oostindische Compagnie een vaste nederzetting te vestigen
op de Kaap, gaat Jeroen mee, en nu
blijkt hij eerder kolonist dan zeeman te
zijn. Hij maakt carrière en brengt het
ver in dienst van de Compagnie. Zijn
houding tegenover de zwarte inboorling
was voor die tijd zeer verdraagzaam, al
zou ze in onze dagen veel kritiek ontmoeten. Gelukkig heeft de schrijver
daarom die houding toch niet geromantiseerd. Een aardig historisch verhaal, in
gelovig protestantse geest, goed en vaak
zelfs boeiend geschreven. (f 1,25)
De nacht van de Maria Christina, door 7066
J. D. Degreef, werd herdrukt als 35e
„Helm-Pocket". Op weg naar Hoopeiland stoot de Maria Christina op een
ijsberg en vergaat. De bemanning weet
zich echter te redden, en in een igloo
brengt het drijfijs hen naar het Koning
Karel-land. De wereld weet niet beter
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of allen zijn omgekomen. Het vertrouwen
van de kapiteinszoon thuis en de angstige
vlucht van een van de bemanningsleden
op het drijfijs leiden tot een gelukkige
oplossing na een jaar van zorg en avontuur. Een zeer goed jongensboek, spannend en boeiend verteld. (f 1,35)
In de „Prisma-Juniores" kwam, als nr.
130, een 2e druk uit van Biggles in de
jungle, door W. E. Johns. Een toevallige
landing van Biggles in de hoofdstad van
Honduras brengt hem in contact met
een mysterieus misdadig element in de
persoon van de „Tijger", de tiran van de
jungle. Biggles ruikt avonturen en slaat
toe. De Tijger, die talrijke Indianen en
kustbewoners tot slaven heeft gemaakt en
de productie van het land langs smokkelwegen laat verdwijnen, wordt gelikwideerd, de slaven worden bevrijd en Biggles valt een grote schat in handen. Vrij
aardige en zeker spannende jongenskost.
Een dode meer of minder schijnt niet
veel te betekenen. Overigens is alles in
het nette. (f 1,25)
Koers ... Engeland is de complete uitgave in één deel van „Govert Pits" en
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en de eer van Nederland moet verdedigen. Een boek dat realisme en jeugdfantasie prachtig verbindt en dat met
spanning gelezen zal worden. De sfeer
is goed getroffen. Aanbevolen, dit boek
van edele wilskracht en kundig zeemanschap. (geb. f 3,75)
Van A. Duyser werd Het nieuwe begin
van Joke Waning herdrukt, dat nu uitkwam als nr. 36 van de „Mei-Pockets".
Wanneer Joke Waning aan haar ogen
geopereerd moet worden en daardoor
het licht in één der ogen blijft missen,
valt haar hele wereld ineen. Haar studie
aan de kunstacademie moet zij opgeven,
en haar ideaal, tekenlerares te worden,
gaat hiermee in rook op. Door de steun
van een blinde en de hulp van haar moeder en sympathieke tweede vader weet
ze echter helemaal opnieuw te beginnen,
en samen met haar goede vriend Tije
opent zich voor haar een nieuwe toekomst. Een serieus, christelijk meisjesboek, dat af en toe iets verouderd lijkt,
maar dat toch tussen de tegenwoordige
doorsnee meisjesboeken fris en ongekunsteld aandoet. De omslagtekening doet
ten onrechte veronderstellen dat het een
kinderboek is. (f 1,25)
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BEERS

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af

KOERS...EMMA»

k NEERLANDS GLORIE IN DE
TWEEDE WERELDOORLOG

„Hou vol Govert", geschreven door Ton
van Beers. Met Govert, een gezonde
Nederlandse jongen, varen we mee over
de wereldzeeën, maken we allerlei avontuurlijke en angstige gebeurtenissen mee,
wanneer de marine in de oorlog de naam

Onder de titel Op eigen benen verscheen
in de „Kluitman Jeugdserie" als nr. 37
een herdruk van „Goeie reis allemaal"
door Freddy Hagers. Een jong kunstenaarsechtpaar neemt na hun huwelijk
om financiële redenen vier jonge meisjes
in pension. Voor deze vier is het de
eerste keer dat ze op eigen benen staan
en dit valt de een gemakkelijker dan de
ander. Maar dank zij de moederlijke zorg
van de vrouw des huizes blijkt een jaar
later dat het voor allen een goed jaar
is geweest. Ook' de romantiek ontbreekt
niet in dit gezellige pretentieloze meisjesboek met zijn zonnige sfeer. (f 1,50)
Nr. 39 van de „Kluitman Jeugdserie"
werd geschreven door L. van der Meer203
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Prins, die hier vertegenwoordigd is met
een herdruk van Adieu Victorien! Hoofdpersoon is de 20-jarige Victorien, die een
sterke behoefte voelt aan onafhankelijkheid. Vooral met haar moeder ontstaan
er vaak conflicten, hoewel deze, evenals
Vic's zusje Renée, vol geduld en liefde
alle grillen van Vic verwerkt. Er is een
heel harde les nodig om Vic tot bezinning te brengen en voor zij ontdekt waar
haar geluk ligt. De karaktertekening van
deze meisjesroman is goed, er zijn spannende momenten en er wordt een goede
uitbeelding van de meisjesmoeilijkheden
gegeven. Jammer dat God geen plaats
heeft in het leven van de jongelui.
(ƒ 1,50)

GEBEDENBOEKEN VOOR
DE JEUGD
Voor de kleinsten tot acht jaar
7072

Het Kerkboek van John L. Torenbeek
en Aat van Nie is bedoeld en geschikt
voor eerste-klassertjes. De tekst heeft betrekking op de afzonderlijke gedeelten
van de mis-als-maaltijd; van het offer
wordt niet gesproken. De woordkeus is
simpel, maar erg droog. De woorden introïtus, kyrie, oratio enz. hadden ook
beter kunnen worden weggelaten. Of de
bekende vereenvoudigde Torenbeekplaatjes, met hun zwarte omlijning en
hun sprekende kleuren bij iedereen
evenveel in de smaak zullen vallen ?
(geb. f 1,95)

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
7073 Een zeer verzorgde uitgave is Biddend
kijken, door Basilius Senger, o.s.b. De
kunstzinnige offset-illustraties in prachtige tinten van Otto Andreas Schreiber,
die inderdaad verdienen, meditatief bekeken te worden, overheersen; de vaak
zeer beknopte teksten zijn alle „klassiek"
en woordelijk aan de liturgie ontleend,
zonder vertolking voor jonge kinderen.
Het heeft als groot voordeel dat het kind
van begin af gevoed wordt met de woor204

den, die het levenslang zal gebruiken,
niet met kitsch-gebedjes en evenmin met
fondantprentjes. Maar zal het gemiddelde kind tussen de acht en de elf weg
weten met aanroepingen als: „laat onze
tong niet twisten, onze ogen geen ijdelheden zien" of met „laat rijzen nu de
deuren"? En ook voor het waarderen
van de afbeeldingen moet men van thuis
een zekere ondergrond hebben meegekregen en daar uitleg kunnen ontvangen
over teksten en symbolen als ichtus, pelikaan e.a. Het kind komt er alleen niet
uit, dunkt ons, en is na een of tweemaal
bekijken „klaar" met het boekje. Hoe
verdienstelijk deze uitgave op zich ook
is, zij is alleen geschikt voor een elite.
(geb. f 4,95)

LECTUUR VOOR EERSTECOMMUNICANTJES
Brood van de hemel, door John L. To- 7074
renbeek en Aat van Nie is een experimenteel prentenboek voor eerste-communicantjes. Experimenteel zijn allereerst de forse, goed geritmeerde tekeningen, in primaire kleuren, met zwarte
contouren van een halve centimeter dik,
zodat de gezichten iets van een masker
krijgen. Ook de tekst experimenteert
met weglatingen. Het woord 'offer'
wordt niet genoemd en het offeridee
blijft volkomen impliciet: „Jesus wist dat
Hij zou gaan lijden en sterven en Hij
wilde God zeggen dat het goed was.
Dat Hij alles zou doen wat God wilde."
Er staat niet 'de Vader', maar 'God',
waardoor nog andere kortsluitingen
dreigen, buiten het offeridee achter de
instellingstekst. De gedaante van de
wijn blijft bij de instelling onbesproken.
De H. Mis wordt, ook in het korte Ten
Geleide, uitsluitend gezien als een maaltijd van Brood uit de hemel, ter ere van
God onze Vader. Achter dit alles proeft
men onmiddellijk een hele reeks nieuwe
inzichten. En inderdaad: eigenlijk is het
voldoende als het kind brood van Brood
kan onderscheiden. In de handen van
ouders en opvoeders is dit boekje dan
ook een zeer bruikbaar eerste hulpmid-

del, mits het vroeger of later wordt gecompleteerd. (geb. f 2,50)
7075 Lea Smulders heeft zich in De verre reis
van Josef en Judit laten inspireren door
het Bijbelverhaal over de tocht der Joden
onder leiding van Moses vanuit Egypte
— door de woestijn — naar het Beloofde Land. De schrijfster knoopt aan
bij het wonder van het manna. Zoals de
Joden dit brood nodig hadden om in
leven te blijven, zo moeten wij tijdens
onze levensreis ook gesterkt worden
door Jesus' lichaam — de communie.
Vlot geschreven in een kinderen aansprekende stijl en bijzonder aardig geïllustreerd door Coby Krouwel. Een
sfeervolle uitgave. (geb. f 2,50)
7076 Van de hand van Lea Smulders is ook
nr. 6 van de serie „Rond het grote
feest", getiteld Peter heeft een hondje.
Op de dag van Peters eerste communie
loopt zijn hondje weg. Daags daarna
vraagt hij, bij de communie, spontaan
om terugbezorging, maar hij wordt niet
meteen verhoord. In zijn teleurstelling
vindt Peter bij moeder heel weinig
troost. Zij attendeert Peter op de kans
dat het hondje verhongert en trekt hieruit een lesje met betrekking tot de communie, het 'voedsel om te leven voor
God'. Peter schikt zich tenslotte en,
natuurlijk: aan het eind komt alles terecht. Op bovenvermeld lesje na — het
is psychologisch niet erg gelukkig geplaatst, dunkt ons — een aardig boekje
voor het eerste-communicantje. Misschien had de schrijfster voorts nog wat
minder streng-theologisch op het smeekgebed kunnen ingaan. Rake tekeningen
van Frans Lammers. (geb. f 1,25)
7077 Nr. 7 van de serie „Rond het grote
feest" werd geschreven door Esther
Hagers, die hierin Het grote avontuur
van twee kleine schippers verhaalt. De
tweeling Kees en Toosje moeten bij hun
grootouders gaan wonen om naar school
te kunnen gaan. Maar veel liever zouden zij blijven meevaren op vaders
schip. Als de gelegenheid zich voordoet,
verbergen zij zich in het scheepsruim.
Natuurlijk worden zij gevonden en dan
wordt hun weerstand tegen het school-

leven overwonnen, als de juffrouw vertelt, dat er met de voorbereiding op de
eerste communie zal worden begonnen.
Een prettig verhaaltje uit een wereld,
die voor veel kleintjes nieuw zal zijn.
Het communie-thema duikt wat onverwacht op. Mance Post zorgde voor leuke
tekeningen. ( geb. f 1,25)

Mogen wij u voorstellen:
HANS BAUMANN
Zeker geen onbekende op de Nederlandse boekenmarkt is de Duitse auteur
Hans Baumann, die zo vriendelijk was
voor deze rubriek een bijdrage te leveren, welke wij hierbij gaarne aan onze
lezers voorleggen.
Ongeveer veertien jaar geleden, vlak na
de oorlog, kwam ik in een encyclopedie
de volgende zin tegen: „Op zijn vierde
reis werd Columbus door zijn dertienjarige zoon Fernan vergezeld." Twee
jaar lang was dit zinnetje steeds in mijn
gedachten, toen was ik zover dat ik een
boek schreef met als titel De zoon van
Columbus. Wat was er gebeurd? Door
één enkele zin was het verlangen naar
de wijde wereld in mij wakker geworden,
de honger om iets te ontdekken, wat er,
toen ik zo oud was als Fernan, bij was
ingeschoten; juist omdat ik in enigszins
bekrompen omstandigheden was opgegroeid. Nu zag ik plotseling een mogelijkheid een verzuim in te halen. Ik
voer met Columbus en Fernan mee en
ontdekte, zoals Fernan dat ook gedaan
moet hebben, de ménsen van de Nieuwe
Wereld, en niet hun goud ...
Een ander verhaal, Zonen der steppe,
had bijna tien jaar nodig voor het als
boek verscheen. Het plan ontstond aan
het ijzige front in Noord-Rusland, waar
ik als jong soldaat vocht. In een gevangenkamp nam het vaste vorm aan en in
vrijheid werd het geschreven. Maar voor
het zover was, was ik er op zekere dag
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getuige van, dat een vrouwelijke dierenarts een kalf ter wereld hielp brengen.
We keken naar de koe die uitgeput voor
ons lag. „Als een van de liggende bisons
van Altamira," zei de arts. Een paar
weken later ging ik naar Altamira, en
een jaar later was er het boek De
grotten van de Grote Jagers. Met wat
ik nu verteld heb, heb ik willen laten
zien wat de aanleiding tot het schrijven
van een boek kan zijn. Over het algemeen heb ik tamelijk veel tijd voor het
schrijven van een boek nodig, een enkel
schreef ik in minder dan een week.
Wat mijn jeugd betreft, hiervan is één
gebeurtenis mij altijd bijgebleven. Ik
groeide op bij een van mijn grootmoe-

ders, en op zekere dag in de winter — ik
was geloof ik negen jaar — zakte ik bij
het schaatsenrijden door het ijs omdat ik
er te vroeg op gegaan was. Met mijn
armen een weg banend bereikte ik gelukkig de kant en kwam als een ijsblok
thuis. Het was onmogelijk jas en broek
uit te trekken, zo stijf was alles bevroren.
Grootmoeder keek mij aan. „Ga op de
grond liggen," zei ze vriendelijk, en toen
begon ze met een mattenklopper op het
ijs te slaan, bij iedere derde slag betuigend: „Niet jou sla ik, maar alleen je
jas en je broek zoals je ermee uit het
ijs gekomen bent ... "
Zij was een zeer wijze vrouw.
Een jaar lang, toen ik negentien was,
was ik onderwijzer op een dorpsschool.
Mijn leerlingen en ik konden het beste
met elkaar opschieten als er verhalen
verteld werden. Ofschoon ik nu geen
leerlingen meer heb, kan ik het vertellen
niet laten. Het enige verschil met toen
is, dat mijn verhalen nu gedrukt worden
en vertaald. Veel van mijn boeken zijn
in 17 talen vertaald; in Nederland verschenen o.a. De mallemolen; Penny;
Het mijnpaardje; Zwaluwmeisje; De
verstoorde krokodil; Broer naast broer in
leven en dood en De wereld der farao's.
Wat het peil van het tegenwoordige
kinderboek betreft, geloof ik, dat dit
hoger ligt dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden. Of men kan spreken van het
beroep van „jeugdschrijver" betwijfel ik,
omdat men niet uitsluitend boeken voor
de jeugd dient te schrijven, maar ook
voor volwassenen, om zodoende steeds
in alle opzichten een ruime kijk te behouden.
Met dank voor zijn bijdrage, wensen
wij Hans Baumann verder veel succes.
R.
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Voor de kleinsten tot acht jaar
7078 De zesdelige „Valerientje-serie" van
Vnl Madeleine Grize, die door 'Mies Bouhuys
7083 uit het Frans werd bewerkt, moet men
eigenlijk als één geheel zien. Los komen
deze dikke prentenboekjes in klein formaat niet tot hun recht, vooral omdat
de avontuurtjes die het popje Valerientje
beleeft, van het ene deeltje in het andere
overlopen. De boekjes zijn minder geschikt voor te jonge kinderen, aangezien
de dolle belevenissen van Valerientje
voor hen wel eens te angstig zullen zijn
en de tekst niet eenvoudig en kinderlijk
genoeg is. Deze tekst vormt met de fleurige, vrolijk gekleurde tekeningen van
Ariane Chatel één geheel. Aan het drukken en binden werd niet steeds de nodige
zorg besteed. De afzonderlijke boekjes
zijn getiteld: Valerientje en het kleine
lokomotiaf je; Valerientje aan zee; Valerientje op het carnaval in Rio; ValeTientje in het grote hotel; Valerientje
met de krokodil in de dierentuin en Valerientje in de helicopter.
(p. dl. geb. f 1,50)
7084 E-ven-tjes la-chen, Jip en Jan-ne-ke heet
het nieuwe deel in de „Jip en Jannekeserie" door Annie M. G. Schmidt. Zoals

alle kleuters hebben ook deze buurkindertjes hun dagelijkse kleine pleziertjes,
probleempjes en plannetjes, en alles
wordt samen gedaan. De situaties zijn
raak getekend en vlot verteld. Streepjes
in de meerlettergrepige woorden vergemakkelijken het lezen (niet voor iedereen). De losse hoofdstukjes, die steeds
een of ander avontuurtje — dicht bij
huis — geven, lenen zich gemakkelijk tot
voorlezen al aan kleintjes van drie jaar
af. De bekende illustraties van Fiep Westendorp hebben spirit, maar waar is de
beer van Jip, die ook mee op de foto
zou gaan? (geb. f 3,50)
Aan de hand van mooi gekleurde platen 7085
van Reinhard Herrmann, die dikwijls
over twee bladzijden heen lopen, vertelt
Eva Rechlin het verhaal van De ark
van Noach. De beknopte, sober vertelde
tekst, uitgevoerd in een flinke letter, zal
voor de kinderen zelf niet steeds gemakkelijk verstaanbaar zijn; voorlezen of
vertellen lijkt ons hier de aangewezen
weg. Hierbij kan men ook het protestantse „Here" en „Noach" vervangen.
(geb. f 3,90)
Frans van den Dungen begint een reeks 7086
verhalen Van Klaasje Zevenhuis en van
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Mieke Morgenster. Het eerste deeltje is
genoemd naar Het toverstokje dat Klaasje op zijn achtste verjaardag krijgt, tegelijk met een taart, een paar schoenen
en een kanarie. Het gaat verder over die
kanarie, terwijl het toverstokje wel voortdurend tevoorschijn wordt gehaaid, maar
net zo goed had kunnen wegblijven.
Klaasje is een slimme, dappere jongen.
Hij durft het op te nemen tegen Slome
Koos, een plaaggeest en dierenbeul die
achter het Hoge Bomen Bos woont. En
met de steun van meester en vader herovert hij de kanarie, die de kooi ontvlucht was dank zij de domheid van
Mieke Morgenster. Korte, simpele zinnetjes, met plenty herhalingen en aardig
verwerkte levenslesjes. Met zijn illustrator heeft de schrijver het niet bijzonder
getroffen. Erg teergevoelige kinderen
dienen misschien gewaarschuwd tegen
een tweetal taferelen waar indringend de
nood van gemartelde dieren wordt getekend. Ze wekken de nodige afschuw
tegen het dierenbeulen. (geb. f 2,75)

Voor ietwat gevorderden rond
de acht tot ongeveer elfjarigen
7087

Leuk en vlot en bij vlagen geniaal, zoals
we dat van haar gewend zijn, vult Annie
M. G. Schmidt een heel boek met kinderverzen voor de jongste groepen hoordertjes en lezertjes: Dag, meneer de
kruidenier. Zowel in de nonsensrijmen als
in de dierenrijmen en de rijmpjes uit
het kinderleven van alle dag, valt vooral
steeds weer de rake dialoog op. In de
twaalf maandverzen — december bijv.
— denkt men even aan de „neutraliteit",
maar die stoort minder dan een humoristisch, missohien zelfs ironisch bedoelde
moraal bij het fabeltje van een regenworm: ,,Dus doe nooit wat je moeder
zegt, — dan komt het allemaal terecht."
Moeders zijn gewaarschuwd; alle kinderen zijn immers letterlijk aangelegd, maar
het een nog wat letterlijker dan het ander. Overigens bijna klassieke kinderver212

zen, met hun typisch mengsel van fantasie en ietwat grove realiteit. Geestig zijn
ook de illustraties van Wim Bijmoer.
(geb. f 3,50)
De serie „Grote dag in..." opent met een 7088
zeer verzorgd uitgegeven verhaaltje van
Mosje Sjamir, dat een beeld geeft van
een grote dag in het leven van de kinderen uit een 'der kinderkibboets in
Israël. Het boekje heet Waarom Ziva
huilde op het feest. Zeven weken na het
Joodse paasfeest viert men in Israël het
Wekenfeest: het feest van de eerste
vruchten. In aansluiting op het bevel van
God betreffende het offeren van de eerste vruchten, worden deze nu aangeboden aan het nationale fonds, dat geld
bijeenbrengt om land te kopen in Israël.
Ziva van de kinderboerderij verzorgt
geiten en wil kaas aanbieden, tot ze
merkt dat een buurjongetje melk nodig
heeft. Op het feest heeft ze dus niets
aan te bieden. Het loopt echter allemaal
goed af. Goed verteld verhaaltje, dat een
duidelijk beeld geeft van het leven in de
kibboets. Meesterlijk geïllustreerd met
felgekleurde tekeningen van Cyril Satorsky. Warm aanbevolen. (geb. f 3,90)
W. de Weerd schreef een vrij aardig ver- 7089
haal over enkele jongens, die op een
waddeneiland wonen, en vooral over het
gezin Visser. Er worden enkele jongensstreken uitgehaald, vooral in de duinen.
waar een oude bunker dienst doet als
hol. Als het huisje van de familie Visser
afbrandt, komt de bunker goed van pas;
in de tijd dat de familie in enkele kamers
op de pastorie mag wonen, wordt hij opgeknapt tot een gezellig home. In Het
kleinste huis van het eiland wordt dan
het kerstfeest gevierd. Een fris geschreven boekje in protestants-christelijke
sfeer. (geb. f 1,35)
De club Rogepa bestaat uit Rob, Geert 7090
en Paul. Ze gaan samen kamperen en
weten een paar boeven te ontmaskeren.
waardoor ze de dank van de politie en
de bewondering van de goegemeente weten te oogsten. Alles volgens het gewone
recept dus; bovendien tam verteld. De
auteur is H. Kwaak. (geb. f 1.50)

Zojuist verschenen van DEBO HAGE
Jacht om het Handschrift (4e druk)
Verkenners en Bolhoeden
Illustraties en band van Rein van Looy. Prijs gebonden f 3,75.
Verkrijgbaar in de erkende boekhandel.

H. J. DIEBEN N.V. - DEN HAAG
(Adv.)

Nr. 127 van de „Prisma-Juniores" zou
men kunnen beschouwen als een zelfstandig vervolg op „Jennings ruikt lont",
door Anthony Buckeridge, en in dit boek
zit Jennings in de knel. Het is een vrolijk verhaal, dat speelt op een Engelse
kostschool, waar Jennings als chef-speurder van de natuur-historische club met
zijn goedbedoelde kwajongensstreken de
zaak vaak op stelten zet en de wanhoop
van de — wel erg als karikaturen getekende — leraren is. Soms wat gezocht,
maar overigens onschuldige ontspanningslectuur. (f 1,25)
7092 In elk van de beide bundeltjes Fluite7093 kruid verzamelde C. Wilkeshuis een
veertig speelse gedichten, de meeste over
vogels en planten en verschijnselen in de
natuur. De nodige eenvoud lijkt wel eens
geofferd aan strofenvorm en dergelijke
verstechnische vooropstellingen. Toch
hebben de bundels veel te bieden aan kinderen, die over deze bezwaren heen kunnen stappen, en aan wie het een en ander
wordt uitgelegd. Het onderwerp op zich
is al waardevol. Bruikbare gedichten,
bijzonder in klasverband. Verzorgd uitgegeven met passende, sfeervolle illustraties. (p. dl. geb. f 2,50)
7094 In het eerste deel van de Bijbel voor de
kinderen met zingen en spelen, door Dr.
J. L. Klink, worden grote delen van het
Oude Testament onder de vorm van een
bijbelse geschiedenis aan kinderen voorgehouden. Soms wordt ongeveer de letterlijke bijbeltekst gevolgd; op de meeste
plaatsen vindt men echter een meer kin7091

derlijke tekst en een kinderlijke visie.
Hier en daar komt de moderne opvatting
goed tot zijn recht; in andere gevallen
(bijv. Jonas) overheerst het verouderde
traditionele standpunt. Het bijbelverhaal
wordt afgewisseld met zeldzaam mooie,
echt kunstzinnige illustraties van Piet
Klaasse, met enkele zeer aanbevelenswaardige toneelstukjes en talrijke liederen. Sommige van deze liederen lijken
ons wat minder geslaagd. Het geheel is in
protestantse geest geschreven, hetgeen
vooral tot uiting komt in de eigennamen
en in het ontbreken van deuterocanonieke episoden (Makkabeeën). Dit is
echter niet storend. Daarom bevelen wij
het werk ook gaarne aan voor de katholieke jeugd. (geb. f 14,90)

Voor grotere kinderen van elf
tot zestien jaar
Boeiend weet J. Kokmeijer de bezettingstijd gestalte te geven, zoals deze beleefd
wordt door een boerenfamilie. Enige belangrijke historische feiten uit de Tweede Wereldoorlog zijn tevens op een aan
de jeugd aangepaste wijze in het verhaal
verweven. Dit in christelijke geest geschreven boek is zeer geschikt om hen
iets meer van de strijd om de vrijheid
te laten begrijpen. Het draagt als titel:
Huiszoeking op de boerderij.
(geb. f 2,90)
Marion 0. Lerrigo en Helen Southard,
m.m.v. de arts Milton J. E. Senn had213

7095

7096

7097
7098
7099
7100

7101

den met Je eigen geschiedenis de bedoeling een boekje met sexuele voorlichting
te geven, dat men de kinderen zelf in
handen kan geven. De biologische informatie vormt de kern van het betoog,
van waaruit men levens-adviezen afleidt.
Men pretendeert stilzwijgend dat het
kind met deze lectuur zou kunnen volstaan, in plaats van de sexuele voorlichting als één facet te zien van de sexuele
opvoeding. Bovendien ontbreekt elk spoor
van een Schepper achter deze menselijke
verschijnselen, ook waar het betoog hiertoe zou dwingen, bijv. in de paragraaf:
„waar kwam het eerste leven vandaan?"
De tekst komt daar niet verder dan „de
kip en het ei". Wij achten daarom, zowel kinderpsychologisch als levensbeschouwelijk, dit boekje ongeschikt.
(f 1,90)
Een nieuw viertal spannende, maar erg
onwaarschijnlijke avonturen van „De
Vijf" — twee jongens, twee meisjes en
een hond — vloeide uit de pen van
Enid Blyton, die hiermee 14 delen in
deze serie voltooid heeft. Het is gezellige lectuur, vlot geschreven met als
positief punt sportiviteit en kameraadschap. Verdere pedagogische of andere
kwaliteiten moet men er niet in zoeken.
Als louter amusement echter geschikt.
De delen 11 t/m 14 dragen als •titel: De
Vijf en het geheim van de zigeuners; De
Vijf en het geheimzinnige spoor; De Vijf
en de verdwenen piloot en De Vijf en de
schat in de bergen. (p. dl. geb. f 3,95)
Nr. 129 van de „Prisma-Juniores" bevat
een verhaal van Irene Byers, getiteld
De rit in de nacht. Jimmy wil poppenspeler worden, zoals zijn overleden vader
dat was. Met dit doel voor ogen verlaat
hij de oom en tante bij wie hij in huis
is, en gaat hij op zoek naar de beroemde
poppenspeler Pinelli. De ontmoeting met
Pinelli is oorzaak van allerlei belevenissen, niet alleen voor Jimmy, maar ook
voor twee dorpskinderen, met wie Jimmy
in aanraking komt, en voor een eenzaam
meisje, wier grootvader van diefstal
wordt verdacht. Een soms wel wat erg
romantisch. maar toch fris en boeiend
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verhaal, waarbij veel interessante bijzonderheden worden gegeven over het marionettenspel. (f 1,25)
Martin bijt van zich af in nr. 133 van 7102
de „Prisma-Juniores", geschreven door
Anne Barrett. Hoe Martin met de hulp
van een buurmeisje een eind weet te maken aan de „terreur", die onder de kinderen van het Nagtegalenplantsoen
wordt uitgeoefend door een „gangster-inde-dop", wordt aardig en met een flinke
dosis humor verteld. Ook de romantische
kant (een Spaanse danseres, een rij huizen van historische waarde, een Lord,
een bokser, een zonderling vriendenpaar)
is niet vergeten. De vertaling is niet
steeds even gelukkig. (f 1,25)
Het genre dorpsverhalen — gezonde en 7103
gewone jongensbelevenissen in de buitenlucht, opgeluisterd met de nodige onbezonnen streken — herleeft glorieus met
Sikke en ik, een boek uit de „AP Jeugdserie". In een van de Wouddorpen rond
Dokkum beleven twee vrienden van muloleeftijd, omstreeks 1920, een oergezonde
vriendschap, gegarneerd met dorpsgrollen en kermis, met vechtpartijtjes en de
paardetram, met eierzoeken en de ontdekking van een onderaardse gang. De
beide helden — de dikke Sik'ke en de
magere ik — zijn heel gewone jongens
en leren in de omgang met elkaar en
anderen allerlei simpele, maar vitale levenslessen. Met rondborstige zelfspot en
in een Fries getinte taal maakt W. Visser er een zeer lezenswaardig boek van.
Karakteristieke tekeningen van Friso
Henstra. (geb. f 3,90)
Hector Malot's klassieke succes Alleen 7104
op de wereld heeft nogmaals een Nederlandse bewerker gevonden, in Sandor
Kis. Zo kan de opgroeiende jeugd weer
meeleven met de romantische wederwaardigheden van Remi, de EngelsFranse vondeling. Hij heeft vooral onze
jongens nog steeds veel te leren, bijzonder de taaie volharding en de ware charme. In deze voortreffelijke bewerking zal
de les er des te beter ingaan. Jammer
alleen dat de bewerker niet nog een
beetje zorgvuldiger alle gallicismen uit

zijn taal heeft gehouden — ook al lijken
dergelijke kromme uitdrukkingen soms

dienstig voor de couleur locale. Aan hen.
voor wie de kleine lettertjes en de ikvorm geen beletsel zijn, bevelen wij deze
32e „Helm-Pocket" graag aan. (f 1,35)
7105 Ook de bewerking van Schatteneiland, de
befaamde „zeerovers-roman" van R. L.
Stevenson, werd aan Sandor Kis toevertrouwd. Deze bewerking geeft de geest
van het boek wel goer weer in behoorlijk leesbare moderne taal. Boeiende lectuur dus, dit 39e nummer uit de „HelmPockets". (f 1,35)
7106 Het „Jonge Zeepaerd" van D. J. Douwes speelt in de tijd van stadhouder
Willem V aan de kust van Noord-Holland (± 1800). Nol de Roode, een opgewekte jongen, maakt van dichtbij het
„ondergronds verzet" mee tegen het
Franse bewind tijdens de Republiek.
Vooral de dominee speelt een grote rol.
Vader De Roode, een visser, trekt met
zijn gezin naar Wight. Vele Hollanders
waren daar al en maakten plannen voor
een invasie. Na de vrede van Amiëns
keren zij weer naar hun dorpje terug.
Een verhaal vol godsvertrouwen, in protestantse geest, eenvoudig van sfeer, inhoud en verteltrant. Ondanks enkele onwaarschijnlijkheden is het toch wel
boeiend. Geschikt. (geb. f 3,90)

A. van Aardenburg is present met twee 7107
nieuwe delen in de „Bas Banning-serie",
de nummers 11 en 12. Op de eerste
avond van zijn vakantie in een zomerkamp ziet Bas al een geheimzinnige man
door de lucht zweven, waar hij natuurlijk
het zijne van moet hebben. Verder hebben er mysterieuze inbraken plaats, waarbij niets vermist wordt; bosbranden breken uit; zweefmannen redden een jongen die door het vuur was ingesloten;
Bas' broer Rob wordt gegijzeld. Een uitvinding, die geheim moest blijven, blijkt
uiteindelijk de oplossing van Bas Banning en de zweefmannen. De verdienste
van dit fris geschreven boek ligt hierin
dat de nodige spanning wordt opgewekt
zonder dat er een enkel schot gelost of
een danig partijtje geknokt wordt. De
compositie van het verhaal is niet erg
sterk, terwijl de onwaarschijnlijke uitvinding de oplossing zeer eenvoudig
maakt. Als zuiver ontspanningsboek kan
het goed •dienst doen.
Met Bas Banning en de schatgravers is 7108
het dozijn „Bas Banning-boeken" vol.
We vinden hier Bas in Frankfort, waar
hij voor de krant een bezoek brengt aan
de boekenbeurs. Hij ontmoet in zijn hotel een verdacht persoon, en onverstandige nieuwsgierigheid brengt hem in
moeilijkheden. In opdracht van Green,
een Engelsman, reist hij met een koffer
naar Londen om belangrijke papieren
weg te brengen. De koffer wordt verwisseld met een duplicaat. Na heel wat
weinigbetekenende bladzijden komen we
er achter, dat boze lieden, de heer Green
inbegrepen, een schat wilde stelen, die
verborgen is op „Petershof". Twee tantetjes, met wie we intussen langdurig
hebben kennisgemaakt, redden uiteindelijk de situatie. Een logisch verband
tussen de soms tamelijk onwerkelijke situatie is al en toe nogal ver te zoeken,
maar de op spanning en geheimzinnigheid beluste jeugd kijkt daar wel over
heen. Amusementslectuur dus.
(p. dl. geb. f 3,90)
Deel 10 van de „Pim Pandoer-serie", 7109
door Carel Beke, draagt als opschrift
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Pim Pandoer en het spook van Sonsbeek.
De adellijke tante Lotje heeft het te
kwaad met de geest van een verre voorouder, die zijn geheime documenten en
gouden dukaten voor zich opeist. Enkele
gemene schurken weten hier van te profiteren. Vier jongelui, bij de voorname
dame op vakantie, beleven merkwaardige
avonturen. Hoe zij ook speuren, uiteindelijk is het Pim Pandoer, die met zijn
onmiskenbaar speurderstalent ook dit onwaarschijnlijke verhaal rond een spookmet-Volkswagen tot een oplossing brengt.
Het is zeker een spannende geschiedenis,
maar daar tegenover staat dat het echt
onverwachte ontbreekt, dat het verhaal
te doorzichtig is, en dat stijl en inhoud
soms wat naïef en gezocht zijn. Dat de
dove tante Lotje bijv. alles verkeerd verstaat is een cliché dat gauw begint te
vervelen, omdat het helemaal niet geestig is. Voor niet al te kritische jongelui
behoorlijke ontspanningslectuur zonder
verder vormende waarde. (geb. f 3,95)
7110 P. Nowee blijft de „Arendsoog-serie
trouw, en bracht deze met De strijd om
Sam Peony-Bridge op 22 delen. De oude
Sam Peony, een zonderling in de kleine
stadsgemeenschap van Hourglass, vermaakt bij testament een goed deel van
zijn bezittingen aan de gemeente. Voorwaarde is, dat de gemeente een brug
bouwt, die zij de oude Sam nooit heeft
willen gunnen. Rond de bouw van de
brug spelen zich toneeltjes af met vuistgevechten, revolverschoten en achtervolgingen, met Arendsoog als koning in het
rijk der blinden, daarbij geholpen door
Witte Veder. Natuurlijk wordt de saboterende bende onschadelijk gemaakt.
Achteraf blijkt alle gemaakte drukte onnodig! Het bekende recept, goed voor
een paar uurtjes verstrooiing.
(geb. f 3,95)
7111 Een boeiende zeeroversgeschiedenis uit
vroeger eeuwen treft men in de „AP
Jeugdserie", waarin Het einde van de
Vliegende Hollander door Robert Wieland het licht zag. Een Engels luitenant
krijgt de opdracht te onderzoeken, waarom er zoveel schepen bij Kaap de Goede
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Hoop vergaan, en zo komt hij na tal van
avonturen op het spoor van een misdadig
comploterende bende, die het bijgeloof
van de zeelieden voor „de Vliegende
Hollander" misbruikt om hen in de val
te lokken. Een spannend, verrassend en
boeiend verteld verhaal, dat aanbevolen
kan worden. (geb. f 3,90)
In de „Junior-Glub-reeks" verscheen als 7112
nr. 3 een historisch verhaal van Paul
Vialar, getiteld Onder de zwarte vlag.
Een Franse jongeman uit de 17e eeuw
wil naar zee en komt terecht bij de
boekaniers en vrijbuiters, die voortdurend
Spaanse schepen aanvallen en plunderen.
Hij gedraagt zich als een rechtschapen
held in dit spannende boek, dat echter
zo ouderwets gezwollen van taal is, dat
het Nederlandse jongelui van lezing zal
weerhouden. De veelkleurenillustraties
zijn in stijl. Zowel de uitvoering van dit
in België uitgegeven boek als de taal zijn
voor Nederland eigenlijk passé.
(f 4,50; geb. f 5,75, 75 fr.)
Beter geslaagd is nr. 5 van de „Junior- 7113
Club-reeks": Een kind van de rivieren.
De negerjongen Djili trekt, nadat hij in
zijn biezen prauw door een vloedgolf is
meegesleurd, achtereenvolgens naar de
vier windstreken: de vlakten, het oerwoud, de bergen, de rivier. Na lange omzwervingen komt hij op een eilandje in
de rivier tot rust en besluit hij na zijn
eenzame tochten zijn dorp weer op te
zoeken. De natuur overheerst in dit verhaal. Djili heeft angst voor alle vormen
die uitersten zijn: de vlakten, de enorme
oerwouden, de kale rotsen, met ieder eigen gevaren. Alleen aan de rivier kan hij
leven en samenleven. Maar hij heeft bewezen zich ondanks die andere en moeilijker omstandigheden te kunnen handhaven; hij heeft er gevaren, maar ook
vriendschap gevonden. Hij is een man
geworden. De schrijver, Christian Chéry,
is een goed verteller, zijn stijl dichterlijk
en beeldend. Hoewel hij spannende momenten weergeeft, is dat niet de hoofdzaak; het leven in en afhankelijk van de
natuur is het belangrijkste. De rijke,
kleurige illustraties van Locca geven bei-
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de aspecten weer; ze zijn zeer romantisch
en soms erg overdreven en bepaald
luguber. Ondanks enkele inkonsekwenties
een goed boek voor jongens boven de 13.
(f 4,50; geb. f 5,75, 75 fr.)
7114 Luchtvaartenthousiasten komen aan hun
trekken in 317 heeft pech, door Leif
Hamre. Op een Noorse vliegbasis wordt
een nieuw type straalvliegtuig in gebruik
genomen, waarvan er meteen drie verloren gaan door brand in de vleugelwortel. Koortsachtig wordt gezocht naar
de oorzaak van de vliegrampen, aanvankelijk zonder resultaat, totdat een gewaagde experimentele vlucht de oplossing van het raadsel brengt. De lezer
wordt meegevoerd achter de schermen
van een vliegbasis en leert het verantwoordelijkheidsbesef en de ijzeren discipline kennen van mannen met moed en
sterke karakters. Naast veel technische
bijzonderhedeng geeft dit boek een boeiend relaas van moeilijke vluchten, noodlandingen, reclIngswerk en het doorbreken van de geluidsbarrière.
(geb. f 3,95)
7115 Degenen die meer voelen voor de zeevaart, kunnen zich spiegelen aan Rol de
zeekapitein, een creatie van P. Lagaay.
Ingebed in een groot aantal anecdoten
wordt in dit boek de loopbaan beschreven van Rol Kersting. Na drie jaar h.b.s.
gaat hij varen als stuurmansleerling. Omdat hij een flinke vent is en bovendien

de wind in de zeilen krijgt, brengt hij
het in recordtijd tot gezagvoerder ter
koopvaardij. Het is duidelijk, dat de auteur weet waar hij over praat en hij
slaagt er ook wel in een vrij compleet
beeld te geven van de situatie waarin de
jonge zeeman verkeert. Het stugge Nederlands en de neiging bij het verstrekken van feitelijke informatie naar volledigheid te streven, maken dat het boek
zich niet altijd even vlot laat lezen. Een
enkel keertje komt de objectiviteit wat
in het gedrang. Vooral voor jongens die
nog een vak moeten kiezen en daaraan
toe zijn, zeer geschikt. De toegevoegde
wegwijzer voor opleidingen maakt het
hun nog gemakkelijker. (geb. f 5,90)
Nr. 17 van de „Heldenserie" bevat een
goede, zij het uit de aard der zaak enigszins schematische beschrijving van het
levenswerk van Florence Nightingale, De
dame met de lamp. Het onderwerp zal
meisjes misschien meer boeien dan jongens. Het boekje werd geschreven door
J. D. Degreef. (ƒ 1,—)
In de „Polly Parker-serie" van Anneke
Bloemen kwamen de delen 3 en 4 uit.
Polly Parker krijgt weer een moeder in
deel 3. Haar reacties op dit op zich wel
heuglijke feit, dat echter toch wel verwerkt moet worden, alsmede de commentaren van vriendinnetjes en een roddelend, stokend nichtje vormen de inhoud van dit verhaal, dat niet te veel217
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7117

eisende meisjes van 'n jaar of dertien
wel zal aanspreken.
7118 Polly komt thuis is de titel van deel 4.
Polly is gelukkig met haar tweede moeder Nanny, hoewel af en toe een duistere
wolk van wantrouwen dit gelukszonnetje
komt verbergen. Ook de trouwe vriendschap van Marijke, Lies en Polly viert
weer hoogtij in dit boek. Des te verdrietiger is het daarom, dat de dood
Lies van Polly's zijde wegrukt, een verlies waar het meisje slechts langzaam
overheen komt. Er gebeuren ook fijne
dingen: een nieuw huis, een klein zusje
en een nieuwe vriendin. Maar eer er
weer een klaverblad gevormd is, brengt
de jaloersheid van Marijke toch nog
enige akelige weken voor Polly. De hartelijke onderlinge verhoudingen doen
weldadig aan, terwijl alle verwikkelingen
op een pedagogisch verantwoorde manier worden opgelost. Daarom is het
dubbel jammer dat God overal buiten
gelaten wordt, zelfs bij het sterfbed van
Lies. Het ontbreken van zelfs maar een
sprankje geloof bij een gebeurtenis die

zo diep ingrijpt, noodzaakt ons het verhaal als storend neutraal te kwalificeren.
(p. dl. geb. f 3,90) 7119
Met Het huis aan het Zilvermeer schreef
Laura Ingalls Wilder reeds het vierde
boek over de sympathieke Amerikaanse
pioniersfamilie Ingalls. Laura groeit op
tot een meisje met verantwoordelijkheidsgevoel, nu ze, sinds haar zusje Mary blind is geworden, haar ogen en Ma's
stem moet zijn. Veel is er ook in dit
vierde deel te beleven. Afwisselend vrolijk, ernstig en verdrietig, spannend en
wild, interessant, rustig en huiselijk vertelt de schrijfster over het pioniersleven
in Amerika in de vorige eeuw. In dit
deel zijn veel inlichtingen verwerkt over
de eerste treinen, de spoorwegaanleg en
de registratie van het nieuwe land. Niet
saai, want Laura beleeft het, en belangstelling voor alles is typerend voor haar.
Zij is niet voor niets de dochter van een
pionier. Dit wordt nog gesteund door de
zeer fraaie illustraites van .Garth Williams en de beeldende stijl en vertaling.
Van harte aanbevolen. (geb. f 5.90)

uit: Het huis aan het Zilvermeer
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7120 't Is Billie Bradley weer! wier haantje
in deel 10 van de naar haar genoemde
serie, koning kraait. Als in de eerste
boeken staan Billie en haar medeleerlinge Amanda scherp tegenover elkaar.
Billie: sportief, edelmoedig, grappig, de
lieveling van allen, en Amanda: de jaloerse, verwaande strooplikster, vol valse
streken om een ander een hak te zetten.
En weer lezen we dan over de prestaties
van Billie, die steeds maar weer gelegenheid heeft anderen goed te doen, en het
afstotende gedrag van Amanda. Weer
draait alles om concoursen en wedstrijden en... weet Billie door haar speurzin
een medepensionaire aan haar vader terug te geven. Om de lezeressen, die de
vorige delen niet kennen, te oriënteren.
onderbreekt Janet D. Wheeler telkens op
storende wijze haar verhaal. Vlot geschreven, maar met weinig diepgang.
waarbij het er allemaal nogal dik opgelegd is. Typisch Amerikaanse atmosfeer
van royaliteit en loyaliteit, met de sportprestaties als criterium voor de persoonlijkheid. (geb. f 2,90)
7121 Het 6e deel van de „Pitty-serie", door

Enid Blyton, Pitty's laatste kostschooljaar, is van hetzelfde laken een pak. Ook

hier treft men enkele engelachtige jongedames — Pitty c.s. — tegenover enige
pikzwart getekenden. ditmaal tegen de
achtergrond van een typisch Engelse
kostschool. De engelen maken lieve
dingen mee — geslaagde grapjes met de
leraressen, pluimpjes van de directrice
— de slechtaardigen krijgen allemaal
hun trekken thuis. De simplistische intrige is bijna nergens levensecht. Verder
dan een „toelaatbaar" kan deze uitgave
het echt niet brengen. (geb. f 2,90)
7122 In aansluiting op „Bonnie als gastvrouw"
confronteert Lenora Mattingly Weber
haar lezeressen nu met Bonnie als bakvis,
en wel in nr. 126 van de .,Prisma-Juniores". Eigenlijk is de hoofdpersoon niet
Bonnie — die hier jonger is dan in het
eerste boek — maar haar ouder zusje
Mary Fred. De moederloze kinderen Malone bezitten een grote mate van vrijheid, maar ook van verantwoordelijkheid.

Wanneer huishoudelijke hulp moeilijk te
krijgen is, besluiten zij zelf de taken onder elkaar te verdelen en zo het geld te
verdienen voor hun liefhebberijen. De
komst van een rijke tante, die hen met
geschenken overlaadt, leert hun, dat datgene het duurst betaald moet worden
wat men voor niets krijgt. Dit boekje
geeft aardig de sfeer weer van een typisch Amerikaans gezin, dat hier gezellig
en humoristisch •beschreven wordt.
(f 1,25)
In de ,Helm-Pockets" vragen vervolgens 7123
vier meisjesverhalen de aandacht. Het
eerste, nr. 31. werd geschreven door
Christa Ruhe, en vertelt over Odette, de
artistieke dochter van een bloemenkweker aan de Riviera. Zij is van de academie gestuurd, omdat ze niet modern genoeg is 'n haar kunstuitingen en helpt
nu, gedesillusioneerd, haar vaders bloemen op de markt aan de man te brengen. Zij komt in contact met twee broers,
die met hun tweede vader en begaafde
moeder een dierentuin trachten te exploiteren. Door Flori, de jongste, komt Odette in contact met een pottenbakker. De
eerste expositie — in de dierentuin —
is een succes. Het boek eindigt met een
dubbel happy ending: ten eerste voor
Odette en de oudste broer Peter en ten
tweede voor de wat verkommerde dierentuin. die nu meer in de belangstelling is
gekomen. Niet onaardig, ietwat langdradig verhaal, dat tamelijk stug van taal is.
Ruth Herrmann schreef nr. 34, Sabine 7124
bij de radio. Dit boekje behandelt het
wel en wee van een meisje, dat zelfstandig gaat werken in de grote stad —
Hamburg — en daar met een vriendin
op kamers woont. Sabine slaagt in het
leven, zowel wat betreft haar werk, als de
liefde, die ze er verovert. Ook komen er
de problemen, die echter als vanzelf hun
oplossing vinden. De opvoeding tot zelfstandigheid is zeker een waardevol positief element. Aardige ontspanningslectuur.
Nr. 37 is getiteld Sonja heeft planken- 7125
koorts en werd geschreven door H. Kessler. Buiten haar ouders om geeft Sonja
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zich op voor de toneelschool en wordt
tot haar grote verwondering en blijdschap nog aangenomen ook. Ze komt
financieel erg moeilijk te zitten en wordt
ook overvallen door twijfels of ze ooit
wel iets zal bereiken. Maar ze heeft een
sterke wil en zet door, tot ze op een
goed moment alles aan haar ouders op
moet biechten. Gelukkig geven dezen
hun toestemming om verder te gaan op
de toneelschool, omdat Sonja echt wel
talent blijkt te hebben. Ze slaagt voor
haar laatste examen en vindt nog een
baan bovendien. Vlot amusement over
een voor jonge meisjes aantrekkelijk onderwerp.
7126 In nr. 38 van de „Helm-Pockets" zijn
Dromen verboden. Na de schooljaren begint het werkelijke leven. Corrie had
zich daar heel wat van voorgesteld. Maar
in het kantoorleven worden niet zo gauw
alle carrière-dromen verwezenlijkt. Geleidelijk ontdekt Corrie dat voor haar de
weg naar het geluk veeleer loopt via de
huishoudelijke werkkring. Als dan bovendien nog de grote liefde in haar leven
opduikt, is haar geluk helemaal compleet. Een meisjesboek met een gezonde
strekking. Met zwier geschreven en voorzien van de gebruikelijke dosis sentiment,
dat bij deze lezeressengroep zo welkom
is. Op enkele beslissende momenten in
het verhaal is de strikte neutraliteit wel
teleurstellend. Voor meisjes vanaf 14 jaar
wel geschikt, dit boekje van B. Keller.
(p. dl. f 1,35)
7127 In nr. B 15 van de „Maraboe-Pockets"
gaat De familie Anderson naar de wintersport. Het is een vlot geschreven, maar
erg oppervlakkig verhaal van Timmy
Tim over een gezin dat naar de Dolemieten gaat om de wintersport te beoefenen. Ze beleven onmogelijke avonturen, ontmoeten onmogelijke mensen en
het boekje eindigt met een onmogelijk
verhaal over een bevalling. Dit alles in
een opgewonden, quasi-geestige stijl.
Zeer matig amusement. (f 1,35)
7128 Nr. 1 van de „Teenagerparade" draagt
als titel Connie en Peter maken muziek
en bevat het verhaal naar de gelijknamige film. Twee jongelui uit het hotelbe220

drijf lijken voor elkaar bestemd, maar
allerlei moeilijkheden en misverstanden
blokkeren hun pad. Er komen heuse juwelendiefstal en hotelratten aan te pas
en juist bij de actie daartegen weet de
verliefde jongeman zijn waarde te bewijzen. Het komt dus allemaal in orde
en de jeugdige lezer, of waarschijnlijk
nog vaker: lezeres, kan dan aan de
toegift beginnen: levens- en persoonsbeschrijving van Conny Froboess en van
Peter Kraus, de beide sterren uit film en
boek. Deze uitgave steunt op de gedachte, dat men het verschijnsel „teenagercultuur" dient te accepteren als, bestaand
feit. Wat dan hiertoe in dit boekje van
Co de Kloet wordt bijgedragen, is althans
gematigd en vrij van overdrijving. Een
tijdsverschijnsel in billijke dosering.
9 teenagerfavorieten worden door Co de 7129
Kloet onder de loep genomen in nr. 2
van de „Teenagerparade": o.a. Elvis
Presley, Connie Francis en The Everly
Brothers. Van de Nederlandse teenagersterren zijn Peter Koelewijn en Pim Maas
present.
Nr. 3 van deze serie is gewijd aan de 7130
Amerikaanse sterren Frankie Avalon en
Fabian. De boekjes geven enig inzicht
in de showbusiness, een merkwaardig bedrijf van risico's en successen. Maar
naast het element van onberekenbare populariteit blijkt er toch ook een keiharde
noodzaak van straffe studie en intensieve
training in te zitten. Dit laatste moge
een waarschuwing zijn voor hen die menen dat deze godenkinderen alles cadeau
krijgen. De boekjes leggen daar nogal
veel nadruk op en dat maakt ze nog
enigszins leesbaar, ondanks de ophemelende toon waarin ze geschreven zijn. Al
met al wordt het beeld van de jongemens-op-zijn-mooist hier knap scheef getrokken: het succes bepaalt de waarde
van de mens en dan nog maar een succes
dat in dollars of guldens zijn uitdrukking
vindt. (p. dl. f 1,50)
Recente wereldschokkende gebeurtenis- 7131
sen dienen vaak als achtergrond voor de
„Ato-reeks" van Klaas van der Geest.
Ook over de actualiteit van deel 11,
Vlucht uit Kongo, laat de titel niets aan

duidelijkheid te wensen over. De Anglo
Persian Oil Company heeft Niels Eskelund met drie mannen van de bedrijfspolitie naar Camp Kivu in het Kongolese binnenland gestuurd. Daar worden
de employé's van de maatschappij bedreigd door plunderende inheemsen. In
twee vrachtwagens gaat de groep op weg
naar het veilig geachte Goma. Zij moeten hun koers wijzigen, trekken door de
onherbergzame brousse en het oerwoud
naar Kindu. Ook dit doel blijkt onbereikbaar en tenslotte trachten zij Katanga te bereiken. De verschrikkingen van
deze tocht en de reacties hierop van de
mensen maken het hoofdbestanddeel uit
van dit verhaal. In een nogal eens overtrokken stijl bouwt de schrijver veel
moeilijk leesbare zinnen. Toch slaagt hij
erin een zekere spanning gaande te houden: wat zullen de twee Kongolese
chauffeurs doen? Vrij goede lectuur voor
jongens die niet opzien tegen een wat
zwaar verhaal.
7132 Opdracht uitgevoerd is gesitueerd in het
Noorwegen van de Tweede Wereldoorlog.
Een uitgelezen commandogroep krijgt opdracht de in een elektrische centrale
door de Duitsers vervaardigde voorraad
„zwaar water" te vernietigen. Deze
stoutmoedige onderneming slaagt geheel
volgens plan. Dit ware verhaal wordt in
het 12e deel van de „Ato-reeks" knap
verteld op een wijze, die zowel de moed
als de angst van hen, die dit waagstuk
moesten volbrengen, eerlijk het volle
pond geeft. Een spannend verhaal van
mensen die zich geheel inzetten voor hun
ideaal: de vrijheid van de wereld. Op
blz. 142 wordt in een gesprek over de
zelfmoordpillen die door de gealliëerden
aan personen met zeer belangrijke opdrachten werden meegegeven, slechts huiverend deze eventuele noodzaak onder
ogen gezien. Een moreel oordeel wordt
niet uitgesproken. Juist ingelicht, zal de
jonge lezer echter hierover niet al te
zeer geschokt worden. (p. dl. geb. f 3,90)
7133 In een bundel Kinderpreken, die over
alle zondagen van het jaar zijn verdeeld,
beogen M. Clarenbeek-Van Klaveren en
A. Verwey, o.f.m. de Openbaring op kin-

derlijke, maar reële wijze uit te dragen.
Aansluitend aan de psyche van het kind
wordt Gods heilsboodschap in bevattelijke taal en beelden weergegeven zonder
aan de geloofswerkelijkheid geweld te
doen of God en Zijn mensgeworden
Zoon te vertekenen. Deze bundel zal vele
priesters, die aan kinderen het Evangelie
verkondigen, maar ook onderwijzers en
andere opvoeders kunnen inspireren en
een juiste geesteshouding meegeven.
(f 4,— )

Voor de rijpere jeugd van
zestien jaar af
Klaarblijkelijk voor leerlingen van Fran- 7134
se vhmo-scholen schreef Pierre Descaves
deel 4 van de „Junior-Club-reeks", dat
door Annie Mesritz nogal vlak, maar
zeer behoorlijk werd vertaald onder de
titel Sinjeur Moliere. Wat Nederlandse
gymnasiasten en h.b.s.-ers er mee moeten
aanvangen, is een vraag. Niet alleen veronderstelt dit leven van Molière behoorlijk wat kennis van de Franse historie in
al haar aspecten — Descaves maakt moeilijke allusies met de grootste vanzelfsprekendheid — maar bovendien zal een
lezer die niet op de hoogte is met de
Franse (on)zeden van de 17e eeuw, ofwel voor raadsels ofwel voor choquerende
openbaringen worden geplaatst. Wel
jammer, want het is een zeer knap boek,
met vernuftige analyses van Molières
werken — al te vernuftig, bijwijlen —
en de enige slechte noot is een overdreven verering voor de meester, die blijkbaar bij de auteur geen kwaad kan doen.
Tjienke Dagnelie maakte er pittige, toneelachtige gouaches bij, van allerlei
scènes uit Molière.
(f 4,50; geb. f 5,75, 75 fr.)
Een aardig beeld van bepaalde sociale 7135
toestanden in het hedendaagse Amerika
krijgt men in Kitty overwint zichzelf,
door Dorothy Gilman Butters. Na haar
eindexamen neemt Kitty een zwaar maar
goed betaald baantje, want ze wil alles
proberen om weg te komen uit de armoedige straat waar ze woont. Het wonen in deze achterbuurt vormt naar haar
221

idee een beletsel om in het• leven te slagen en het geluk te vinden. Op haar
werk ontmoet ze twee oude schoolkennissen, de zoon van de dominee, en een
rijke, gevierde jongen, die voor haar on-

KITTY
OVERWINT
ZICHZELF

bereikbaar is. De laatste echter blijkt
veel belangstelling voor haar te hebben
en vraagt haar geregeld mee uit, totdat
Kitty inziet, dat ze niet van hem, maar
van de zoon van de dominee houdt. In
deze tijd leert ze ook door toedoen van
de leider van het wijkcentrum van haar
straat te houden. Deze 132e „Prisma-Junior" laat op een prettige wijze zien,
dat rijkdom en een dure straat niet het
belangrijkste zijn in het leven. Wat je
erzelf van maakt, daar komt het op aan.
De vertaling is niet altijd even gelukkig.
(f 1,25)
7136 Het nichtje van de commissaris, door
M. M. Gevaert, is een zeer Vlaams georiënteerd verhaal over een meisje, dat

op 17-jarige leeftijd het weeshuis verlaat
en bij haar voogd, een •politiecommissaris,
komt te wonen. Volkomen onvoorbereid
op het werkelijke leven, raakt zij al heel
gauw uit het goede spoor en verliest zij
alle jeugdidealen. Na veel teleurstellingen komt zij tot inkeer en vindt zij God
terug. Een uitgesproken katholiek boek,
waarin de schrijver zeer pedagogisch te
werk wil gaan, waardoor het geheel nogal geforceerd aandoet. (75 fr.)
Ook F. Dalle schreef een katholieke 7137
Vlaamse roman voor jonge mensen:
Dank je, Lieve. Een jongeman beschrijft
in dagboeknotities en brieven aan zijn
verloofde Lieve; de godsdienstige en
sexuele problemen die in zijn leven komen in zijn groei naar de volwassenheid.
De problematiek is iets te simplistisch
gesteld en de stijl laat op vele plaatsen
te wensen over. Vooral voor oudere jongens en meisjes lezenswaard. (55 fr.)
We besluiten de kroniek én de jaargang 7138
met Driárom!
Marieke-Marijke. Met
dit deel uit de „Gloria-reeks" schreef
M. A. M. Renes-Boldingh reeds het
vierde boek over de belevenissen van het
vriersdinnenduo Marieke en Marijke.
Na een jaar afwezigheid keert Marijke
uit Amerika weer in de bekende en vertrouwde omgeving terug. De beide
vriendinnen, die nu een jaar getrouwd
zijn, hebben veel ervaringen uit te wisselen en maken weer van alles mee.
Daarbij doet hun levenshouding hier en
daar kinderlijk aan. Schrijfster schuwt
de problemen niet, maar toch doet het
geheel weinig levensecht aan. De sfeer is
christelijk. Alles bij elkaar een leesbaar
boek, dat zich verder niet onderscheidt.
(geb. f 4,90)
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VERKLARING DER TEKENS
VIc = Voor beginnelingen (6-8 j.). VIb = Voor ietwat gevorderden (9-12 j.).
VIa = Voor grotere kinderen (13-15 j.). V = Voor allen (14, 15 j. en ouder).
IV-V = voor 16 j. en ouder. IV-V met J en/of M = Speciaal afgestemd op de
rijpere jeugd (16 j. en ouder). IV = Voor volw. (18 á 20 j. en ouder). III = Voorbehouden aan gevormde lezers. J = Meer speciaal voor jongens. M = Meer speciaal
voor meisjes. t = In katholieke geest geschreven. P = In protestantse geest geschreven. (P) = Speelt in protestants milieu. Een nulletje ° = Pedagogisch niet
verantwoord. Twee nulletjes '''' = minderwaardig in literair, wetenschappelijk of
vakkundig opzicht. Een sterretje * vereist meer dan gewone geestesontwikkeling.
N = Storend neutraal. De romeinse cijfers geven de toelaatbaarheid aan. Moet een
jeugdboek worden afgekeurd, m.a.w. is het slechts toelaatbaar voor een hogere leeftijdsgroep, dan is het niet voldoende dit in een zwaarder cijfer uit te drukken. De
hogere leeftijdsgroep zal immers aan dit vaak voor haar te kinderlijk geschreven
boek niet veel hebben: het boek was voor jongere lezers bestemd. Daarom wordt
achter de toelaatbaarheidsaanduiding tussen haakjes vermeld voor welke leeftijd
het boek bestemd (maar dus niet geschikt) is. Bijvoorbeeld IV (VIa) = Toelaatbaar voor volwassenen (IV), maar voor hen te kinderachtig, want bestemd voor
13-15 jaar (VIa).

REGISTER - JAARGANG XII
Het Romeinse cijfer (met eventueel letters en tekens) geeft een moreel-pedagogische

kwalificatie. De verklaring van deze symbolen vindt men op blz. 226.

Het Arabische cijfer is het volgnummer, zoals dat in deze jaargang bij elke recensie

in de marge is geplaatst. Het verwijst dus naar de desbetreffende bespreking in:

De Kronieken van jeugdlectuur, of andere overzichten en artikelen. De numerieke

volgorde van de cijfers loopt van 6358 (aug.-sept. 1960) t/m 7138 (juni 1961). Wil
men bibliografische gegevens, dan raadplege men wat de prijs betreft steeds de recensie
zelf, en voor de uitgever, het aantal bladzijden en de kwalificatie: de Bibliografische
Registers.
Voorbeeld. Zoekt men een boek van Betty van der Plaats (zie onder van der Plaats
in dit register), dan vindt men het volgnummer 6735. Bij het bladeren lettend op
de margecijfers, komt men onder nr. 6735 dan op blz. 114 de recensie van dit boek
tegen, en achter deze recensie de prijs. Als men vervolgens de uitgever, het aantal
bladzijden, of de kwalificatie wil weten, kijkt men in het onmiddellijk daaropvolgende
Bibliografisch Register van die maand, dat alfabetisch op auteur is ingericht (blz.
128).
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Beke, C.: Ridder Roland de Klauwaart — VIa-b, J
Beke, C.: De wraak van Ridder Roland — VIa-b, J
6625
Berg, L.: De avonturen van Hompie — VIb-c
6532
van den Berg, Ph.: Dorcas en de kinderen van Toeroe — VIb-c, (P)
•
6708
van Bergen, E.: Poeske — VIc, M . . .
.
. 6368
Berna, P.: De Vliegende Kangeroe — VIa-b .
.
. 6554
Betlem, G.: Jacht op Peter Hartman — VIa-b, J .
. 6549
.
(van Beusekom, W.): De Muze op school — V .
6852
•
Bik-Meima, J.: Roekminah — VIb, M, (P) . .
7062
Blaine, J.: De verborgen stad — VIa-b, J . .
•
6643
Bloemen, A.: Polly komt thuis —VIa, M, N . . . .
.
7118
Bloemen, A.: Polly krijgt weer een moeder —VIa, M .
.
7117
B16te-Obbes, M. C.: Kijken en maken. le Deel — V .
6588
.
B16te-Obbes, M. C.: Kijken en maken. 2e Deel — V .
.
6589
Blokker, J.: Op zoek naar een oom — VIc . .
. 6788
. 6525
Blyton, E.: Billy-Bob — VIc ...... .
Blyton, E.: Pitty's laatste kostschooljaar — V, M .
.
7121
Blyton, E.: Pitty's vijfde kostschooljaar
VIa, M .
. 6559
Blyton, E.: De Vijf en de schat in de bergen — VIa-b . .
.
7100
Blyton, E.: De Vijf en de verdwenen piloot — VIa-b . .
.
7099
Blyton, E.: De Vijf en het geheim van de zigeuners — VIa-b
.
7097
Blyton, E.: De Vijf en het geheimzinnige spoor — VIa-b .
. . . .
7098
Basiger, E., en J.-M. Guilcher: Hoe de vogels geboren worden — IV-V . 6593
Bonzon, P.-J.: Porphyras krijgt toch zijn zin.
VIa .
.
.
. 6560
Bonzon, P.-J.: Het waaierverkoopstertje van Sevilla — VIa .
. 6635
Bos, C.,: Donsje de kleine kwaker — VIc, J, (P) .
.
6702
Bos-Goedhart, C.: Tjibbie begrijpt het — VIb-c, (P)
6946
Boude, G.: Pluim en de mensen — VIc
6787
Boude, G.: Pluim en Lodi — VIc
6783
Boude, G.: Pluim en Maro — VIc
6785
Boude, G.: Pluim en Minfra — VIc
6784
Boude, G.: Pluim en Veertje — VIc
6786
Bouhuys, M.: Een erf vol vriendjes — VIc
6362
Bouhuijs, M.: Varen is fijner dan je denkt — VIb-c
7018
van den Branden, J., en Dr. L. van Leemput: De macht van de petroleum
— V, J
6598
von Braun, W., en W. Ley: De verovering van het wereldruim — V .
6600
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6508
van Breda, A.: Alles of niets, Manja! — IV-V, M
6976
van Breda, A.: Het meisje uit de Bloemenvallei — IV-V, M .
6380
(de Bree, W. F.): Kinderen uit kleurrijk Italië ---, VIb . .
6644
•
Briggs, Ph.: De planeet der stilte — VIa, J . . . . .
•
6453
van den Brink, R.: Dat mag niet, Marlies! — VIb, M . .
•
6382
van den Brink, R.: Marlies en de Stakenborgs — VIb, M . .
. 6463
van den Brink, R.: Raadsels rond Randolf Barklett — VIa-b, J .
. 6441
Broersen, C.: De rode katten van Bibberburg — VIb-c . .
. 6771
Brown, M. W.: Dokter Pijpekop, de poppendokter — VIc .
•
6772
Brown, M. W.: Het vliegende huis — VIc . .
6633
•
Brown, P.: De televisie-tweeling — VIa-b, M .
. 6521
Brugman, T.: De Vlerken — IV (IV-V, J°) . .
. 6572
Brunner, J.: Regula — V, M t . . . . . .
•
6734
Bruijn, C.: Toen de boshaan riep... — VIa, (P) . .
. 6860
Bruijn, C.: „De Valk" zeilt uit --1 VIa-b, J . . .
6396
Bruijn, C.: De vlucht naar Kautokeino — VIa, (P) . . . . . •
Bruyn-Ouwehand, M.: Em Koppenol komt in de krant — VIa-b, M . . 6456
. 6367
Bruyn-Ouwehand, M.: Marieke en de orgelman — VIc, M . .
Bruyn-Ouwehand, M.: Marieke in de sneeuw — VIc, M . . . . . 6366
6815
Bruyn-Ouwehand, M.: De schoolmeester van Nunspeet — VIa, (P) . •
6478
.
.
Bruyn-Ouwehand, M.: Soldatenmoeder — VIa, M .
.
7091
Buckeridge, A.: Jennings in de knel — VIb, J . .
. 6628
Buckeridge, A.: Rex in actie — VIa-b, J . . . . .
. 6642
Burger, W. C.: Het dal van de Dode Hand — VIa-b, J°° . .
. 6936
Burgess, Th. W.: De avonturen van Peter Wolstaart — VIc .
6913
van de Burgt, N.: De vuurdoop van Mike Munco — VIa, J .
. 6907
Bumett, F. H.: De geheime tuin --, VIa-b, M . . .
. 6851
Busoni, R.: Wie was Don Quichot — IV-V, JM . .
•
6812
Butner, C.: Goud in het Slangenbos — VIa-b, J . .
. 6461
Butner, C.: Passagiers voor het oerwoud — VIa-b, J .
Butters, D. G.: Kitty overwint zichzelf — IV-V, M .
. 7135
.
6390
Byers, I.: Bloemen voor Melissa — VIa, M .
•
7101
. . . .
Byers, I.: De rit in de nacht — VIa-b . .
•
•
6467
van Calsteren, J.: Sint-Amandus in Vlaanderen — Via. t . .
. 6650
Campbell, B.: Het geheim van het ijzeren kistje — VIa, J . .
. 6444
Campfens, L.: Hoera voor het dorp Prim! — VIb-c, M t •
. 6527
Capper, B. B.: De Eskimo-pop — VIc . . . . . .
. .
. 6767
Castermans, J., pr.: Het missaaltje voor onze kleintjes — VIc t 7113
Chéry, Chr.: Een kind van de rivieren —, VIa, J .
.
.
Chipperfield, J. E.: De wilde hengst — VIa-b, J .
. . . . . . 6898
7133
Clarenbeek-Van Klaveren, M., en A. Verwey, O.F.M.: Kinderpreken — V t
Clarenbeek-Van Klaveren, M.: De zanger van het Zonnelied — VIa-b 't
6632
.
.
.
.
.
6843
de Clercq, M.: Het weer — V, J ..... .
Collodi, C.: Pinokkio — VIb ..... . . . . . . . . 6853
6865
Collodi: Pinokkio — VIc
Gooien, A.: Sprookjes uit alle landen. Derde boek — V . .
6766
Covens, C., en D. van der Meiden-Coolsma: Het gebeurde in een gewone
stal — VIc
6680
Covens, C., en D. van der Meiden-Coolsma: Het Kindje, waar de wereld
op wachtte — VIc
6681
(Cramer-Schaap, D. A.): Het kerstboek voor de jeugd — VI .
6761
Cramer, R.: Meer van Zus en Jan —, VIc . .
6937
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6918
de Crisenoy, M.: De zusjes Tsjoe Ki-lang — V, M t
.
6666
Crisp, F.: Piraten aan bakboord! — VIa, J .
6667
Crisp, F.: De schat op het koraalrif — VIa, J .
7137
Dalle, F.: Dank je, Lieve — IV-V t
6880
Damjan, M.: Pony het zeepaardje — VIb-c .
6837
.
Darbois, D.: Niki in Afrika — VIb .
.
6838
Darbois, D.: Niki in Tahiti — VIb .
.
.
.
Davidson, G.: Jonge Dieren 1 t/m 12: Fennie Veldmuis. Sandertje Eekhoorn
Henkie en Hettie Egel. Bonnie Knobbelstaart. Roland Edelhert. Otto
Otter. Reintje de Vos. De familie Wezel. De leeuwen-welpen. Jumbo uit
.
7002 t/M 7013
de bossen. Bruintje Beer. Kassim de dromedaris — VIc .
6537
Davis, R. L.: Circus in de sneeuw — VIb t
.
Defoe, D.: Robinson Crusoë ---- VIa-b, J .
.
.
6389561
Defoe, D.: Robinson Crusoë — VIa-b .
6963
Dege. W.: In de greep van het pakijs — VIa, J
.
Degreef, J. D.: De dame met de lamp — VIa .
.
7116
Degreef, J. D.: De nacht van de Maria Christina — VIa, J .
7066
Degreef, J. D.: Van dynamietkoning tot vredesapostel —.Via, J
6394
Degreef, J. D.: De wonderdokter van Lambarene — Via.
6959
Dehouck, H.: Clovis de Frankenkoning — VIa-b
6474
Dekker, M.: Kleine Kastanje — VIa, M, (P) .
6960
van Delft, M.: Op weg naar school —VIc .
.
6933
Denk, P.: Alle voetjes dansen — VIc .
.
.
6940
Descaves, P.: Sinjeur Moliere — IV-V, JM .
.
.
7134
Dethise, J.: Gansje Kriek en Konijntje Snif — VIc
6929
Diddens, H.: Een overzees rijk voor Leopold II — VIa
6465
Diekmann, M.: Driemaal is scheepsrecht —, V, JM
6503
Dieleman, L.: De avonturen van Bertus de Beer — VIc
6779
Dieleman, L.: Bertus de Beer in sneeuwland
VIc
6780
Dierckx, R.: Door de wijde natuur — VIa-b
6840
Dillon, E.: Het geheim van de spelonk — VIa, J
6910
Disney, W.: Donald Duck en andere verhalen. 4e Deel — VIb-c
6986
Dixon, F. W.: De klok en de tijdbom— VIa, j
6819
Dixon, F. W.: Rovers in de lucht — VIa, J .
.
6496
Dixon, F. W.: Twaalf uur 's nachts — VIa, J .
.
6497
.
Dixon, F. W.: Voetsporen onder het raam — VIa, J
6820
Dixon, R.: Op het spoor van de rovers — VIa, J
6912
Docter, C.: Tex, de jonge buikspreker — VIb, J
6546
van Dorp-Ypma, J.: De spreuk van oma — VIb, M
6888
Douwes, D. J.: Het „Jonge Zeepaerd" — VIa-b, J
7106
Driebergen, M.: Als je eens wist Marian — IV-V, M
6425
Dubbelboer, B.: Benzine en krenten — VIa, J .
6962
Dulieu, J.: Puntnik en andere verhalen — VIb-c
6984
Dumas, A.: De graaf van Monte Cristo — VIa, Ac, Ma
6483
van den Dungen, F.: Van Klaasje Zevenhuis en van Mieke Morgenster
le Deel: Het toverstokje — VIc, J .
.
.
.
..
..
7086
Duphare, W.: José en Pedro uit 'Portugal — VIb
6999
van Duijsen Stomps, M.: Curly redt de show — IV-V, M
6579
van Duijsen Stomps, M.: Merel — IV-V, M .
.
.
6424
Duyser, A.: Alles draait om Jon — V, M, (P)
6670
Duyser, A.: Jon tussen sneeuw en zon — IV-V, M, (P) .
6581
Duyser, A.: Het nieuwe begin van Joke Waning — V, M, ( P) .
7069
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Bijzonder leuke boekjes voor de schoolgaande jeugd :
Henri Arnoldus:
TUP EN JOEP-SERIE

Tien deeltjes á f 1,25
OKI EN DOKI-SERIE

Tien deeltjes á f 1,25
PIETJE PUK-SERIE

Tien deeltjes á f 1,95
Bouke Jogt:
EDDA EN WIMMIE-SERIE
Drie deeltjes á f 1,25

Leesstof en letter zijn afgestemd op de leeftijd.
Al deze boeken zijn gebonden in geplasticeerde
band.
IEDERE ERKENDE BOEKHANDEL HEEFT ZE

N.V. Uitgeversmij. „De Eekhoorn" - Apeldoorn
(Adv.)
.
van den Eeckhoudt, J.-P.: Van rups tot vlinder — V . .
.
.
van den Eerenbeemt, R.: Margriet Marijne — VIb, M .
. . . . . . . . .
Eewijck, E.: De gouden stem — VIb .
.
.
Eggermont, J. L.: Het geheim van het Owagagoud — VIa-b, J .
Egner, Th.: Klaasje Klautermuis en de andere dieren uit het Hakkebakkebos — VIc

Ellsworth, E. E.: Kleine Bever de Indianenjongen — VIb .
.
.
.
.
.
Ellsworth, E. E.: Pietje Relmuis — VIc .
Elsendoorn, J.: In het voetspoor van Coyama — VIa-b, J
.
Elsnerová, L.: Miejo zoekt een vriendje — VIc .
.
..
.
Elwenspoek, L. M.: Marja en Peter — VIb .
van Emburg, P. J.: De zeven stenen van Duinhof — VIb, J .
.
Englebert, M.: Een dag met Mimi — VIc .
.
.
Erlacher, L.: Pluim en Pluis — VIb-c .
.
Ertl, A.: Het meisje en haar interieur — V, M .
Eugenius, Fr. M.: Ik doe mee met de mis — VIc t
. .
Evenhuis, G.: Boot zonder water — VIb, (P) .
Evenhuis, G.: Collecte in Meulekenskerke — VIa-b, (P) .
Evers, R.: Annelies terug in het dorp — VIb-c, M f
Fabricius, J.: De scheepsjongens van Bontekoe — VIa
.
.
...
Farley, W.: Black de zwarte hengst — VIa, J .
Farley, W.: De terugkeer van Black de zwarte hengst — VIa, J .
Fatio, L.: De gelukkige leeuw — VIc .
.

6595

7024
6990
6464
6699
6539
6528
6899
6606

6447
6545
•
.

6932
6882
6847
6428

6894
6905
6443
6924
7032
•
7033
6696
.
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Fatio, L.: De gelukkige leeuw brult — VIc . . .
.
.
.
.
Fatio, L.: De gelukkige leeuw in Afrika — VIc .
(Fennema-Zboray, I. M.): Floortje en andere verhalen — VIb .
(Fennema-Zboray, I. M.) : Jodokus en andere sprookjes — VIb-c .
.
Fitt, M.: Het geheimzinnige kasteel — VIa, J .
.
Floden, H.: Anna, het zigeunerkind — VIb, M°° . . . .
Floethe, L. L.: Een jaar om nooit te vergeten — IV-V°, M, Ma .
.
.
.
.
Forel, D.: Anouchka en de dans — IV-V, M .
Franklin, R.: Het contract van Three Oaks — VIa-b, J .
.
Fribourg, M. G.: Ching-Ting en de eenden — VIc .
Frinsel, J. J.: Zo'n jongen uit de Jordaan — VIa, J, (P) .
VIa, J .
.
Fruithof, P.: De Zeehavik op jacht
VIc .....
Fyfe, M.: Bertje Botersnavel
.
.
.
.
van der Gaag, W.: Het brein van Mars — VIa, J .
van der Galiën, S. M.: Zwarte Havik overwint — VIa-b, J, (P) .
.
.
Garis, H. R.: Buddy op het Regenboogmeer — VIb, J .
Gass, I.: De wonderlijke avonturen van Sneeuwbal — VIc .
.
.
van Gassel, E., p., O.C.S.O.: Fulomba, de negerjongen — VIb f .
van der Geest, K.: Opdracht uitgevoerd —, V, J .
.
.
.
.
van der Geest, K.: Operatie Agadir — V, J .
van der Geest, K.: De reis rond Kaap Hoorn — VIa, J .
.
van der Geest, K.: Sabotage op Old Mike — V, J .
van der Geest, K.: Tanker Areturus — V, J ...
van der Geest, K.: Vlucht uit Kongo — V, J .
.
. . .
van der Geest, K.: De zoutmijnen van de Bal Harith — V, J .
Gelbhaar, A.: Edith — VIa-b, M
Gevaert, M. M.: Het nichtje van de commissaris — IV-V, M I- .
Gevers, E.: Speurtochten in de microwereld — V, JM .
.
Ghoos, J., Dr., pr.: Close-up van jezelf — IV-V, JM t .
Grashoff, C.: Geertje en Pinky — VIb-c, M .
.
.
.
Grashoff, C.: Geertjes grote winterfeest —VIb-c, M .
.
Grashoff, C.: 't Is feest voor Elma — VIc, M .
.
Grashoff, C.: Josientje op het water — VIb-c, M .
.
Grashoff, C.: Mistletoe — V, M
Grashoff, C.: Een pak van m'n hart — IV-V, M .
Grashoff, C.: Renée leert zwemmen — VIb-c, M
Green, R. J.: Kor en de wolfshonden — VIa, J .
Grit Seuberlich, H.: Annoezza — V, M
Grize, M.: Valerientje aan zee — VIc .....
Grize, M.: Valerientje en het kleine lokomotiefje — VIc .
Grize, M.: Valerientje in de helicopter — VIc ..
Grize, M.: Valerientje in het grote hotel — VIc .
.
.
.
.
Grize, M.: Valerientje met de krokodil in de dierentuin — VIc .
Grize, M.: Valerientje op het carnaval in Rio — VIc .
.
de Groot, C.: Dit is Parijs, Cecilia — V, M ..
Groothedde, I.: De roofvisser — VIa, J
Groothoff, L.: Marietjes kerstfeest — VIc, (P) .
Grzimek, B., Dr.: Thulo de kleine giraffe — V .
Guilcher, J.-M.: De knoppen gaan open — V .
Guilcher, J.-M.: Van bloem tot zaad — V ..
Guillot, R.: Grishka en zijn beer — VIa-b ..
Guillot, R.: Kamera draait in Afrika — VIa, J .
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•
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

6698
6697
6759
6758
6566
6535
6977
6511
6964
6374
6637
7031
6526
6821
6900
6544
6529
6618
7132
6915
6665
6415
6414
7131
6914
6385
7136
6597
7049
6794
6442
6369
6533
6676
6580
7016
6561
6504
7079
7078
7083
7082
1
7080
6975
6861
6683
7058
6592
6594
6631
6563

6902
Guillot, R.: Sama — VIa-b
6931
Haag, G.: Tiny gaat kamperen — VIc ..
6930
Haag, G.: De kleine vliegenier — VIc . . . . . .
7064
de Haan, J.: Het kolenschip van Venlo — VIa-b, J, (P) . .
6370
ter Haar, J.: Ernstjan en Snabbeltje aan de wandel — VIc . .
6371
. . .
ter Haar, J.: Ernstjan en Snabbeltje eendestreken — VIc .
ter Haar, J.: Ernstjan en Snabbeltje gekwaak op het bospaadje — VIc 6705
6706
ter Haar, J.: Ernstjan en Snabbeltje gesnater bij het water — VIc .
.
6704
ter Haar, J.: Ernstjan en Snabbeltje Kwik en Kwak — VIc .
6372
ter Haar, J.: Ernstjan en Snabbeltje uit en thuis — VIc
7051
van Haaren, J., pr.: En toch uw kind... — IV
6654
Hage, D.: De geschonden graftempel — VIa, J
6653
Hage, D.: Wild weekend — VIa, J
7077
Hagers, E.: Het grote avontuur van twee kleine schippers ---i VIc t .
6575
Hagers, E.: Twee wegen voor Gerry — V, M t
6622
Hagers, F.: Kwikje uit de Kwikstaartlaan — VIb, M
6979
Hagers, F.: Met de zon in je hart — IV-V, M
7070
Hagers, F.: Op eigen benen — IV-V, M
6518
Hagers, F.: Tot morgen in Madurodam — VIa
6577
Hagerup, J.: Juvi, een meisje uit Lapland — IV-V, M
6738
Halacy, Jr., D. S.: Walvis aan bakboord — V, J
6844
Hallewas, J.: Alles over luchtvaart — V
7114
Hamre, L.: 317 heeft pech — VIa, J
6934
Hansen: Pol als bergbeklimmer — Vlc
6935
Hansen: Pol op de boerderij — VIc
6482
Harris, Chr.: De tocht naar de goudvelden --, VIa
6476
Harteveld, J.: Helen Keller — VIa
6553
van Hartingsveldt, A.: Prikkie — VIa-b, (P)
6869
Hazelager, C.: Vier bruine beren — VIc
van Heerde, G.: Land der blauwe apen — VIa, J, (P)
6564
6958
van Heerde, G.: Rots der zeven winden — VIa-b, J
van Heerde, G.: Wari van de Koeboes — VIb, (P)
7063
van Helden, W.: Commissaris Achterberg en de valse munters — VIa, J
6401
van Helden, W.: Inspecteur Arglistig en de bankrovers — VIa, J .
. 6495
van Helden, W.: Inspecteur Arglistig en de wapensmokkelaars — VIa, J .
6967
Hendrikse, D.: De dag waarop mijn vader huilde — V
6417
Henszen Veenland, H.: Anks tweede jaar — V, M, (P)
6672
Henry, G. A.: De gestolen mustang — VIa, J
6651
Hergé: Kuifje in Tibet — VI .
.
.
Herrmann, R.: Sabine bij de radio — V, M
Hesper-Sint, M.: Jaap is dwars —VIc .
Hesper-Sint, M.: De mondviool — VIb-c .
Hesper-Sint, M.: Trein op hol — VIc .
van den Heuvel, M.: Ineke — VIb, M .
van der Heijden, J.: De laatste passagier —
Heyenk, M.: Toch ben je Jenneke! — VIa-b,

.

.

.
.
.

.

.
.

.

6892

•
•
•
•

7124
6752
6987
6753

.

.

6659

V, JM .

•
•

6973
6807
6798
7028

.
.

6800
6897

•

6629
6373

M, (P) .

Heijermans, H.: Bartholomeus en zijn dierenvrienden — VIb-c
Hidding, J.: Benden in de wildernis — VIa, J, (P) .
.
Hildebrand, A. D.: Druppe en Blunderbus — VIb .
.
Hildebrand, A. D.: Soebkad uit de pot — VIa-b, J .
.
.
Himmel, D.: Als verstekelingen naar New York — VIa-b, J .
Hofker, E.: Heintje — VIc, J

.
•
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6938
•
Hofker, E.: Heintje's eerste schooldag — VIc, J . .
6418
•
.
Hollatz, D.: Nanni zoekt haar eigen weg — V, M .
.
.
.
6849
Holst, M.: Door duizend avonturen — VIa . .
•
6850
Honour, A.: Tien mijlen hoog en twee mijlen diep — VIa.
.
. 6514
. . .
. .
Hoogland, H.: Het glazen huisje — VIb, M .
van der Hooning, F.: Evelyn en Marjoke helpen elkaar — V, M, (P) •
6420
6952
van der Hooning, F.: Jozientje moet dapper zijn — VIb, M, (P) .
Hornby, J.: Het Winbeck fluitje — VIb . .
. 6540
•
6541
Hornby, J.: De ijzerheuvels — VIb . .
. . . . . .
ter Horst, W.: De bosgeuzen met de blauwe sjerpen -- VIa-b, J, P
. 6547
.
6763
ter Horst, W.: Het groot zeeroversboek — VIa-b, J . .
•
ter Horst, W.: De onderschepte maanraket — VIa-b, J .
.
7027
.
Hossbach, A.: Woets de ever — VIa-b .
6808
•
Houtman, K.: Washington —VIa _
.
.
.
• 6477
6448
Huisinga-Scaf, L.: Daar zit je nou! — VIb .
.
•
Huisinga-Scaf, L.: Indiaan Pou Wou — VIc .
.
6435
Huisinga-Scaf, L.: Krummel + Kruimel — VIc .
6436
.
Huisinga-Scaf, L.: Op weg naar de maan — VIc .
6437
(Hulsebosch, T.): Winterboek — VIa-b .
.
.
6994
Hug, B.: Honderd dagen met Christiane — IV-V, M . . .
6421
•
6516
van de Hulst, W. G.: De prins en de moordenaar — VIa-b, P .
.
•
van Hulzen, A.: De geheime schat der Ossaga's — VIa, J, (P) .
6664
.
Huysmans, E.: Zelf aan het fornuis — VIb, M . .
6431
Ilegems, E.: Van dieren en draken — VIb . .
6
.
. .
..992
van Iterson, S. R.: In de greep van de Rio Negro — VIa, J .
7034
.
van Iterson, S. R.: De schrik der wijde vlakten — V, J .
. 6411
.
Jaeger, K.: De kleine torero en de grote stier -- V . .
. 6916
. .
6558
de Jager-Meezenbroek, L.: Als je dertien bent — VIa-b, M . .
•
Jager-Meursing, T.: Een Hollands meisje in Australië — IV-V, M
. 6509
Jager-Meursing, T.: Het leven roept — IV-V, M .
•
6928
Jansonius, H.: Ruut in de branding — V, M .
.
•
6571
du Jardin, R.: Ik wacht op je, Tobey! — IV-V, M
6578
•
du Jardin, R.: Wij samen — IV-V, M .
6978
•
Jaus, A.: Pablo de bandiet — VIa, J . . .
• 6817
Jeandet, Y.: De verzonken stad — VIa .
. . .
•
6636
Johns, W. E.: Biggles begraaft de strijdbijl — V, J .
6741
•
Johns, W. E.: Biggles en de Interpol — V, J .
.
6739
•
Johns, W. E.: Biggles en de verborgen schat — V, J •
• 6743
Johns, W. E.: Biggles en het geheime wapen — V, J •
. 6742
Johns, W. E.: Biggles in de jungle — V, J .
7067
•
Johns, W. E.: Biggles lost het op — V, J . .
• 6740
van Jole, M.: De jonge Rubens — VIa-b . .
6468
•
de Jong, C.: Sagen van Herakles — VIa . . . .
6764
Jongejan-De Groot, C. Th.: Op 't nippertje — VIb-c, J .
6792
•
de Jongh, M.: Chrysanten voor Gracia — V, M . .
•
6974
Journet, P., 0.P.: Ik geloof — V, J f .
6416
Kalmijn-Spierenburg, J.: De avonturen van het aapje Joekie. 5e Deel —
VIc
6360
Kalmijn-Spierenburg, J.: De avonturen van het aapje Joekie. 6e Deel —
VIc
6361
Kalmijn-Spierenburg, J.: De avonturen van het aapje Joekie. 7e Deel —
VIc
6866
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Kalmijn-Spierenburg, J.: De avonturen van het aapje Joekie. 8e Deel
VIc
Kaufmann, H.: Rode Maan — IV-V
Kaut, E.: Pas op voor de poes — VIa
Keiler, I., en M. Michalski: Goochelboek — VIa
Kelk, F.: Voor jezelf en anderen — VIb
Keller, B.: Dromen verboden — V, M
Kessler, H.: Sonja heeft plankenkoorts — V, M
Kingmans, H.: Met Van Riebeeck naar de Kaap — VIa, J, (P) .
Kint Couperus. j.: Het huis in 't Vinkenbos — VIb
Klink, J. L., Dr.: Bijbel voor de kinderen met zingen en spelen. le Deel:
Het Oude Testament — VIb, P
Kloek, D.: Het huisje bij de bosvijver — VIb, (P)
de Kloet, C.: Connie en Peter maken muziek — V, JM
de Kloet, C.: Frankie Avalon. Fabian — V, JM
de Kloet, C.: 9 teenager-favorieten — V, JM . . .
Knight, F.: De ontmaskerde zeerover — VIa, J
Knight, F.: De stuurman van de Cleopatra — VIa, J
Knight, I.: De geheime grot — VIb .
.
.
.
Kocher, H.: Het geheimzinnige schot — VIa, J
Kocher, H.: Speurtocht in de Gran Chaco — VIa, J
Koen-Conrad, N.: Ineke en Anneke getrouwd — IV-V, M
Koenig, L.: Timba — VIb-c, M . . . . .
.
Kokmeijer, J.: Huiszoeking op de boerderij — VIa-b, (P)
Konttinen, A.: Blijf toch bij ons, Ingertje! — VIb, M
Kooijman, A.: Iedere dag wat anders! — VIb . . . .
Kosch, A., en Drs. J. R. Muller: Wat vind ik daar? — V
Kosterman, L.: Het konijn Isedoe en andere verhalen — VIb-c .
Kraan, H. H.: Het ivoren fregat — VIa, J . . . . .
Krajewski, F.: De wonderbare weg van Gods volk — VIb-c t .
Kramer, D.: Lodewijk de circushond — VIb-c
Kramer, D.: Lodewijk de mensenredder — VIb-c
Krantz, L., en A. M. G. Schmidt: We gaan naar het oerwoud — VIc
Kray, H.: Het geheim van de rode powow — VIa, P
Kretzer-Hartl, A.: Gabi in lief en leed — VIa-b, M
Kretzer-Hartl, A.: Gabi op vakantie — VIa-b, M . .
.
Kwaak, H.: De club Rogepa — VIb, J . . .
•
Laan, D.: Een grote verrassing voor Pinkeltje — VIc
Lagaay, P.: Rol de zeekapitein — VIa, J . . . .
de Lange-Praamsma, M.: Marlieske — VIb-c, M, (P)
de Lange-Praamsma, M.: Moeder Els — IV-V, M, (P)
•
Laurey, H.: He' mannetje Keerom — VIc .
. .
Lavolle, L. N.: Nhoti en zijn geheim — VIa-b .
.
Lazo, H.: Op zoek naar de Inca-schat — VIa, J .
.
.
Lee, N.: De Schaduw — V, J° . .
. . . .
Leeming, J.: Natuurkundige proeven — V, JM . .
.
de Leeuw, K.: Anita heeft een primeur — IV-V, M .
•
van Leewaerden, J.: Ocko Berenklauw — VIa-b, J .
•
Leighton, R.: Kiddie — VIa, J . .
•
Leippe, U.: Rome wolvenstad — V .
.
•
Lem, J.: Kwikstaartje — VIa, M t .
•
•
•
•
Lems, L.: Mieke helpt een handje — V, M, (P) .
•

6867
6745
6813
6590
6997
7126
7125
7065
7023
7094
6895
7128
7130
7129
6730
6395
6542
6409
6408
6922
6709
7095
6623
6454
6591
7019
7029
6707
6879
6657
6359
7036
6557
6556
7090
81?11
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6711
6923
66649840513.
64
705
6423
6956
6641
6765
6634
6573
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6943
Lennart, C.: Iboe — VIb-c
7045
Lens, N.: Politieagente Ria Bruins maakt promotie — IV-V, M .
6674
Lentinck, R.: Fleurette — V, M°
6430
Leon, H.: Het meisje spreekt met God — IV-V, M f
Lerrigo, M. 0., en H. Southard, m.m.v. M. J. E. Senn: Je eigen geschie7096
denis — VIa-b°, N
.
.
6710
Leijdens, P. A.: Het moet anders worden — VIb-c, M, (P) .
Leyland, E., en T. E. Scott-Chard: Hunter Hawk en de bende van de Schor6968
pioen — VIa, J
Leyland, E., en T. E. Scott-Chard: Hunter Hawk en de vliegende smokke.
..... .
laars — VIa, J .
6567
6883
Lindgren, A.: Lilibet het cirkuskind — VIb-c
6548
Lindgren, A.: Rasmus en cle degenslikker —VIa-b, J
6712
Lintijn, B.: Janneke en de witte pauw — VIb-c, M, (P)
6757
.
..
(Lips, H.): Dag jongens en meisjes — VIb-c .
van Lookeren Campagne, B.: Hoe Fred de rups een vlinder werd — VIc 6439
Ludvik, E., en J. Moravec: Het appelboompje met de gouden vruchten
6776
VIc
6797
Luursema, L.: Bobbelebob — VIb-c .
6668
van de Maas Lz., G. M.: De jongen van „Waalhaven" — V, J, (P) .
.
6543
Maher, T. F.: De verdwenen schilderijen — VIb .
Malot, H.: Alleen op de wereld — VIa-b .
.
.
7104
.
de Man, A.: 'n Jaartje ver van huis — VIb, M .
6383
.
Manning, R.: Groene Rook — VIb .
.
6889
.
.
.
.
Maran, T.: De Rivierduivel — VIa, J .
6640
.
van Marcke, L.: Benny vindt Kabinda — VIa .
7037
van Marcke, L.: En kinderogen blinken... — V, N
6926
van Maren, G. H.: Hallo Grutto... Hallo Grutto! — VIb, J, (P) .
.
6949
van Maren, G. H.: Het stormschip van Barbarossa — VIa-b, (P) .
6552
van Maren, G. H.: X 7 is spoorloos — VIa-b, (P)
6551
Maria, M. E.: De schat van Corobillius — Vla-b .
6466
van Marxveldt, C.: De louteringskuur — IV-V, M
6678
van Marxveldt, C.: Pim 'de stoetel' — V, M .
.
6675
6487
May, L. S.: De parels van het parlement — VIa .
Mayne, W.: De onderaardse gang — VIb, M .
.
.
•
6451
van der Meer-Prins, L.: Adieu Victorien! — IV-V, M .
.
7071
van der Meer-Prins, L.: Applaus voor Elselinda — IV-V, M •
7044
van der Meer-Prins, L.: Morgen is alles anders — IV-V, M .
.
.
6677
van der Meiden-Coolsma, D.: De knecht van de Koning — VIb-c .
6684
van der Meiden-Coolsma, D.: Zeven verhalen uit de zal- van Sinterklaas
— VIb-c
6610
Meister, K., en C. Andersen: Jan gaat er op af! — Via, J
.
.
•
6489
Meister, K., en C. Andersen: Jan klaart het weer! — VIa, J .
.
•
6490
Meister, K., en C. Andersen: Jan net op tijd! — VIa, J .
.
.
•
6492
Meister, K., en C. Andersen: Jan slaat toe! — VIa, J .
.
.
6491
Memling, C.: Toontje m'n zoontje — VIc .
.
•
6774
Mérimée, P.: Colomba — VIa
.
.
.
.
.
:
•
6814
Mertens, H. A.: Duizend kinderen reizen naar Jeruzalem — VIa-b f .
•
6995
te Merwe, H.: De schriften van Gonnie de Bruin — V, M, (P) .
6671
.
.
Meuldijk, W.: Pipo de clown — VIb .
• 6377
Meuldijk, W.: Pipo en de Bibberhaai — VIb-c .
7061
•
Meijer, Chr. A.: De kop in de wind — V, J .
.
• 6569
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(Adv.)
Meijer, Chr. A.: Het zwarte gordijn — V, J, (P) .
VIc .
Meijler, H. S. R.: Een fles vol augurken
Meijler, H. S. R.: Een kast vol servies —VIc . . . .
Meijler, H. S. R.: De zwarte paraplu van Hanneke en Janneke
Mielants, J.: De mens en de sterren — IV-V . . . . .
Miller, W. W.: De jonge reizigers in Rusland — V, JM . .
Mink, T.: De wonderlijke reis van Peter — VIb-c . . .
Mol, M. B., Fr.: Communievertellingen — VIc t . .
Mol, M. B., Fr.: Offermaal des Heren — VIc t • • • •
Mol, M. B., Fr.: Vertelsels voor de huiskamer — VIb-c t .
Mol, M. B., Fr.: Wij offeren mee — VIb-c t . .
Monlaii, G.: De wereld in beeld — VIa-b . . . . .
Montgomery, L. M.: Anne van het Groene Huis — VIa, M, (P)
de Moor, F.: De avonturen van twee ezeltjes — VIc . .
Moore, P.: Onraad op Mars — VIa, J ..
Morel, N.: Wat speel ik alleen — VIb-c ...
Morel, N.: Wat speel ik als het regent — VIb-c .
Morel, N.: Wat speel ik als ik ziek ben — VIb-c .
Morel, N.: Wat speel ik in de vakantie — VIb-c .
Morel, N.: Wat speel ik met vriendjes — VIb-c .
Morel, N.: Wat speel ik nu — VIb-c
Mortelman, P.: Jan Monter en de asteroïde — VIa, J . .
Mortelman, P.: Jan Monter en de Jupiterianen — VIa, J . .
Mortelman, P.: Vlug, het wilde paard — VIb . .
Mhlenweg, F.: In die dagen — VIa-b t ..
Muhring, W. J.: Leer jong schaken — V .
Muiderman, A.: Het feest van Witte — VIc
Muiderman, A.: Witte wordt koning — VIc ...
Muinen, H. C.: Guus helpt mee — VIb-c, (P) ....
Mulder-Van Hasselt, F.: Kiki het Papoea-meisje — VIb-c, (P) .
Muntinga, C.: Els en Mia uit de vijfde klas — VIb, M . .
Nanda: Nelleke en haar grote broer — VIa-b ..
Nanda: Omnibus voor jongere meisjes — VIb, M t .
van Neervenne, R.: Een meisje en jazz — V, M ..

.
.

7040
6363
.
6983
— VIc
: : 6872
. 6433
. 6604
. 6375
6755
. 6768
. 6756
. 6769
.
. 7000
.
. 6925
. 6524
. 6649
. 6832
. 6834
. 6836
. 6835
. 6833
6831
6969
6970
6891
6388
7053
6782
6781
6793
6884
6455
6660
6658
• 6673
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6722
van Nerum, A.: De aanval op fort Apache — VIb, J
.
6723
van Nerum, A.: De giftige pijl — VIb, J . .
6721
van Nerum, A.: Is sheriff Porter schuldig? — VIb, J
6470
van Nerum, A.: Magellaan vaart om de wereld — VIa-b
6724
van Nerum, A.: De wilde hengst — VIb, J . . .
6727
van Nerum, L.: Lassie en de 13e man — VIa-b, J
6728
van Nerum, L.: Lassie en het atoomgeheim — VIa-b, J
6720
van Nerum, R.: Avontuur in geel rotsland — VIb, J
6716
van Nerum, R.: Fury en de paardendieven — VIb, J
6717
van Nerum, R.: Onrust op de Broken Wheel Ranch — VIb, J .
.
6718
van Nerum, R.: De prairie roept! — VIb, J .
6719
van Nerum, R.: De rode tomahawk — VIb, J
6458
Nesbit, E.: De feniks en het karpet — VIa-b
6901
Nierop, P.: Eelco de zwarte ridder — VIa-b
6944
Nierop, P.: Niet zo wild, Sjippie — VIb-c, M
6402
Nierop, P.: Het oog van Boerah — VIa, J . .
6904
Noordenbos, M.: De verlichte beschuitrol — VIa-b
7014
van Noort, N.: Keesje Knabbel — VIc
6796
Norel, K.: Janneke en Juno — VIb-c, (P)
Norel, K.: De leeuw van Rorá — VIa-b, J, P, L
7026
6731
Norel, K.: Vanglijn over — VIa, J
Norton, M.: De Leentjeburen — VIb
7022
6562
Nowee, P.: Het geheim van de zonderling — VIa, J
Nowee, P.: De strijd om Sam Peony-Bridge — VIa, J
7110
O'Farrell, K.: De club van vijf — VIb
6804
O'Moran, M.: Een paard voor Inyo — VIa-b
6387
O'Moran, M.: Rode Adelaar — VIa, J
6966
van Oorschot, A. en G.: Elektriciteit thuis — V, J
6842
Oostra, R., C. Covens en D. v. d. Meiden-Coolsma: Kerstboek De Vonk
1960 — VIb
6687
van Oostveen, M.: Marguerite maakt een vlag — VIb, P .
6381
van Oyen, M.: In het hol van de leeuw --, VIb
6803
van Oyen,M.: De kat die in het bos woonde — VIb-c
6881
Palmer, .: Het raadsel van de Emerald Vallei — VIa, J
6404
Panen, G. J.: Gang CG-04 — VIa-b, J $
6726
Panen, G. J.: De vossen van Ilja-Reh — VIa-b t
6630
Pantenburg, V.: Eirik, 'n jongen uit 't noorden — VIa, J .
6733
Parker, R.: Een wonderlijke zwerftocht — VIb
6619
Pearce, A. Ph.: Toms nachtelijk avontuur — VIa-b
6386
Peeters, J.: Kattepootjes — VIc
6939
Pels, C.: Van boom tot krant — VIa . . . . .
7052
Pertwee, R.: Drie jongens op een eiland — VIa, J
6488
Peterson, H.: Matthias' avontuur in de haven — VIc .
6874
Peterson, H.: Matthias en het eekhoorntje -- VIc
6608
Peterson, H.: Matthias, Martin en Mari — VIc
6609
Petiska, E.: Hoe de mol aan een auto kwam — VIc
6605
Phaff, Ch.: Anne's schoolvriendinnen — VIa-b, M
6953
Phaff-Veenstra, Ch.: Mick en de vakantiekinderen — VIb-c, M .
6534
Phaff, Ch.: De school van Tip en Joosje — VIb-c
6945
Philippe, R.: Sylvia en de commissaris — IV-V
7043
Philippe, R.: Sylvia en het verdwenen kind — IV-V
6510
Philippe, R.: Sylvia had gelijk — IV-V, M ..
6748
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Philippe, R.: Sylvia in Hong-Kong — IV-V, M . .
Picard, B. L.: De vlucht op de witte merrie — VIa . . .
Pilkington, R.: De schat van de oude zeeman — VIa, J . .
van der Plaats, B.: Janine en Sandra — V, M . . . . . . . .
Platt, R., en de staf van de Walt Disney Studio: Wonderen der natuur — V
van de Pol-Schokking, I.: Wij maken een feest met de kinderen — V . .
van Polanen, L.: Kinderkerstboek no. 30 — VIb t . . . . . .
. . . . . . . .
(Poolman, J. H.): Robin Hood — VIb .
(Popp, G., en Dr. H. Pleticha): Wij leven pas vijf seconden — V, J . .
Pothast-Gimberg, C. E.: Corso als geleidehond — VIb, M . . . .
.
Pothast-Gimberg, C. E.: Corso heeft het laatste woord — VIb, M .
.
Pothast-Gimberg, C. E.: Het handje van Fatimah — VIa-b, M .
.
.
Prins, P.: Onder de Geuzenvlag — VIa°, J .
.
.
.
. .
Prins, P.: De verborgen schat — VIa, J, P .
•
Prins, P.: Vier vrienden op de Kloosterhoeve — VIa-b, J, P .
•
Quoist, M.: Maak iets van je leven — IV-V t . .
•
.
Radau, H.: Woudloper in Alaska — VIa, J .
•
.
.
Rademaker, J. C.: Wij willen weten — V .
.
van Raephorst, M.: De geluksraket — VIa, M .
.
van Raephorst, M.: Rosalind — IV-V, M . . .
•
Rasmus-Braune, J.: Intermezzo op Sicilië — V, JM .
.
.
.
Rechlin, E.: De ark van Noach — VIc, (P) .
Renes-Boldingh, M. A. M.: Dáárom!... Marieke-Marijke — IV-V, M, (P)
Renes-Boldingh, M. A. M.: 't Perkoetoet mysterie — IV-V, M, (P) . .
.
del Rey, L.: Per raket de ruimte in — IV-V, J . . .
.
Richardson, A.: Vakantie bij de zeerovers — VIa, J . .
.
.
.
.
Riedl, M.: Goed zo, Renate! — VIb, M .
Riquet, M., S.J.: De Bijbel vóor allen verteld — V t . .
•
.
. . .
Ritner, A.: Ella's eerste liefde — V, M .
VIc, M .
Robinson, J. G.: Nog meer over Mary-Mary
•
•
Robinson, J. G.: Nog meer over Teddy Robinson — VIc .
.
Rochester, G. E.: Met slaande trom — VIa-b, J . .
•
Roggeveen, L.: De blauwe Braziliaan — VIa, J . .
.
Roggeveen, L.: De loep — VIb . . .
.
. . . . .
Roggeveen, L.: Omnibus — VIa-b, J .
Rommets, J.: Met de „Montfertown" op konvooi — V, J •
•
.
Rongen, B.: Olaf in het reuzenhol — VIb . . . .
.
de Roos, H.: De Kameleon in 't zoeklicht — VIb, J . .
Rosen, S.: Galileo Galilei en de wondergetallen — IV-V, J .
•
Ross, R.: Avontuur in noord en zuid — VIa, J . . .
•
.
.
.
van Rotterdam, M.: Het verlaten kasteel — VIb, J, (P) .
.
Rousseau, L.: Frits Deelman en de atoomduikboot — Via, J .
•
Rousseau, L.: Frits Deelman en de ruimteschepen van Mars — V, J .
•
.
Rousseau, L.: Frits Deelman en de verborgen zuidpoolbasis — V, J
•
Rowaan, H.: Pieter — VIc, J, (P) .....
•
Rowaan, H.: Het wilgenslootje — VIc, J, (P) . , .
•
.
V, M ..... .
.
Ruhe, Chr.: Odette
•
. •
Rutgers van der Loeff-Basenau, A.: Gideons reizen — V, JM . .
.
Ruys, P.: Steven Berger en het geheim van de vulpen — VIa, J .
•
van de Rijt, E.: Alison wil ballerina worden — VIa, M
•
van Sandvoort, B.: Myra het zigeunermeisje — VIa-b, M
•
van 't Sant, M.: Ver van het veilig nest — IV-V, M, (P)

6747
6389
6729
6735
7057
6432
6686
6893
7056
6452
6806
6457
6957
6565
6550
7050
6732
7055
6909
6980
7039
7085
7138
7046
6845
6911
6446
6917
6920
6885
6868
6645
6398
6450
6859
6501
6950
6515
7042
6996
6896
6403
6500
6972
6703
6790
7123
6570
6400
7038
6517
6582
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6921
Smis, L.: Festival in Luzern — IV-V, M ..
6583
Saris, L.: De Finstering-traditie — IV-V, M .....
6841
Saunders, J. R.: Het gouden knutselboek van de natuur — VIa . .
. . .
6460
.
Saville, M.: De jacht op de talisman — VIa-b . .
6998
Scheepmaker, N.: Kinderen van de Schotse Hooglanden — VIb .
6449
Scheepmaker, N.: Kinderen van Kaapstad — VIb . . . .
6384
Schelling, A. P.: Een huis vol jonge hondjes — VIb, M . .
.
6951
Schelling, A. P.: Vier kinderen en 'n jonge hond — VIb
6877
Schildmeyer, Th.: Gigantje of De kleine reus — VIb-c . .
7087
Schmidt, A. M. G.: Dag, meneer de kruidenier — VIb-c . . .
7084
Schmidt, A. M. G.: E-ven-tjes la-chen, Jip en Jan-ne-ke — VIc .
.
.
7001
.
Schmidt, A. M. G.: Woelewippie onderweg — VIc .
.
6479
Schmied, L. M.: Wij wachten op Dr. Schweitzer — VIa, J .
. 6586
Schneider, H. en N.: Je bent sterker dan je denkt — VIa-b .
.
. 6469
Schoofs, R.: Graaf Boudewijn wordt keizer — VIa .
.
. 6584
Schoolland, J.: De lente komt — IV-V, M, (P)
. 6791
Schoolland, J. L.: Petertje en Piet — VIc, J, (P) . .
. 6422
van Schouwen, F.: Kat in vreemde huizen — IV-V, M .
Senger, B., o.s.b.: Biddend kijken — VIb-c t ...
. 7073
6713
Seredy, K.: Filomeentje — VIb, M
6480
Sereyns, B.: De galeislaaf — VIa, J ..
Sereyns, B.: De gebroken steen — VIa, J
6822
6407
Serro, H.: Stratosfant — VIa, J
(Simoens, L.): Tante Lieve's vertelboek. Deel 1 t/m 3 — VIc
6749-6751
.
7088
Sjamir, M.: Waarom Ziva huilde op het feest — VIb-c . .
6397
van der Sluys, W. N.: D. 108 brandt — VIa, J ..... . .
van der Sluys, W. N.: Draadje's ruimtevaart-avontuur — VIa-b, J . . 6462
van der Sluys, W. N.: Edison de tovenaar van Menlo-Park — VIa-b, J . 6393
van der Sluys, W. N.: Triton, Triton, Mayday, Mayday! — V, J . . . 6413
. 6656
Sluyser, M.: Tussen speurders en spionnen -- V . . . . . .
de Smeth, M.: Dwars door de steppe — VIa, J . . . . . . . 6486
Smulders, L.: Heintje Hoepelstok en zijn avonturen met Stappertje Step
6789
— VIc
Smulders, L.: Hoog bezoek in Knorrestein — VIc .
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