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De Kaapsche Kinderbhhel, hij Bolle.
Bijbelsche Geschiedenis, !Merg.
De .'erfgename van Redehylf, door Miss Yonge.
Voor ouderen: Pelgrimsreis van Bunjan.
Brediée? Jonge Scheepstimmerman, J. de Liefde.
Bnkhuizen in den. Geuzentijd, P. Vergers.
NIJL De boekjes, waarbij. ik achter den prijs een * zette, zijn geen Zondsgssehool-uitgaven en de prijsvermindering bij
grootere afname is daarop niet van toepassing.
Sommige der duurdere werkjes kunnen ook gebonden geleverd *orden ; ik merkte ze met een 0 achter den
prijs, men raadplage daarover verder den catalogus des betreffenden uitgevers.
bij 24 e. f 0.90.
1) Bij 6 ex. f 1.10, bij 1-2 ex# f
2,) Bij a ei. f0.80, bil 12 ex. f 0.70, bij 24 ex. f0.60.

Besprehtng van Kinderboeken.
vervao.
De oudere: bliekjes meet ik nu tot 1 910 laten rusten, daar
de nieuwe uitgaven voor Kerettijd zijn ~Belenen.
Van de 33 stuks, die ik tot nu toe lam„ handelen er 14
over een of ander .onderwerp uit de vaderlandsche of alge
moge ,gesokedenis, triD de stof vagen de meeste dezer b
ontleend aan een episode uit de geloofevervolgingen.
De overige boekjes geven tooneeltjes uit het. d: ielijkaeli
leven te zien. Bij twee valt men door 't ijs — bij één
uit .een boom.
Gunstig steken hier bij af twee hoekjes uit den vreemde
overgebracht, die eens een. nieuw geziehtepunt openen.
Allebei Hoog brengt ons, van uit de oppervlakkigheid van
4gelijksok . gedoe om ons been, in letter-lijken Sin in
booger sferen .1. op een vuurtoren. Dat geeft eens wat
variatie. Maar niet alleen de omgeving, ook de figuranten
zijn. waardig den .kinderen te worden voorgesteld en geven
hun bet voorbeeld van trouw, moed en volharding. 't Boekje
dat ik. op 'toog héb is:
kindenliclizijsrere deze dof
) "ne wel' begrijiient, dat C
bij voorkeur ki•esen, *mit lij i boetteind en geeft gereacieltjli ~leiding
tot bet houden van' atiohteijike beeprekingen. Ik ju idh bet- eiekter
• dat de haat' teglagi
Rgthcilieken reeds bij kinderen too wordt
niet "Lto%
aangïwakkera., aelt»ig atta er, ~tip uitzonderingen.
1

„Kleine belden"; frisch en vlot vertaalde M.ei. Hoog dit,
uit twee verhalen bestaand boekje, uit het Duitich. In
"teerde deel neemt de el arier Klaas den verantwoordelijken peet .van vuurtorenwachter voor mijn grootvader waar,
want bij helder weer bad 'de- knecht. voor twee dagen verla gekregen en door een val is grootvader uitgegleden
en ligt nu bewusteloos neer. Het kalme weer heeft plaats
gemaakt voor storm 'ea met grootti inspanning. verricht het
kind grootvadem werk worSele.nel. tegen den slaap. Dat juist
in dezen BOA de vader van :Klas
nis komt, voorgelicht
door de 4lezen" door zijn zoon in orde gehouden, dát
zullen velen wel heel „treffend" vinden!. In het tweede
deel „In oorlogstijd", wordt verteld van den tieejarigen
Frits, die in de ure des gevaire hulp gaat halen, waardoor
n vader, die Wegens heit gietwillen. -breken van zijn .eed
bijna *ás ter dood gebracht, .nog gered wordt. Voorts
kregen we. nog Bene: vertaling uit. het E.ngel.isch.:
r Dokter Earnarclo unPunch„ de zakkenroller% een ware
geechie-denie door Nora, 2de- drqlz.; De jeugd teert daaruit
.,den groten dokter-philanthroop én iets van zijn werk kennen.
Een zeer geed boekje, niet opgesmukt of preekerig, met
. goede illustraties. Van .E4sabeth zijn. 40 twee volgende: ?De
1
2de druk van
2.7.40&0 lataar4".3 een heel goed boekje roet heerlijk groten
druk., en goede plaatjes, over een iongen
reerst weinigbeteeketoekar
tiend, laf .en veracht door de
van zijn woeuplaatil
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die echter ten slotte zijn broeder uit den dood redt en zich
in zijn plaats laat fusilleeren. Een heel wat geschikter
onderwerp, (voor kinderen van 12 jaar en ouder) dan
„Brommige Teun", 3de druk, die weer door een kind
bekeerd wordt. Van 'Johanna krijgen we een Oden druk van
„Klein Leentje of Eere zij God", reeds vroeger door
besproken en goedgekeurd ; vervolgens
n De Drakenhoeve", (2de druk). Goed, echt uit het jongensleven, vooral dat eerste gedeelte over 't belletjes-iiekken.
Jammer, dat niet alles zoo natuurlijk is, o. a. waar Nico
van zijn overleden vriendje, vroeger een eerste hachje, zegt:
„Och Moeder! Als lluib nog maar leefde, dan zou ik ven
den goeden .weg niet afdwalen. Zijn steun kan ik niet missen" ;
voorts
„In de handen van zeeroovere", 2de druk; goed voor tien
jaar en ouder. en
„Waarom Willem altijd zijn versje kent P" Dit is dan
over dien jongen, die uit den boom valt, nadat hij door
anderen er toe is aangezet, een nest uit te balen. Ik kei],
ouders, die hun eengen zoon beweenen, wies een dergelijk
lot overkwam ; 't kan dus alla waarschuwing nuttig zijn en
dan is 't verder vooral geschikt voor kinderen, die voor de
Zondagsschool hun versje moeten leerera.
» Een te laat berouw", door Quirina moest ik afkeuren,
hoewel er, o.a. op blz. 44, sommige goede dingen in staan.
Het valt erg af bij het mooie „Mijn jongen". Ook bier
lezen we van een man, die vooruit komt in de wereld en
zich dan over zijn arme ouders schaamt, doch welk een
verschil van behaedeling van deze stof! Ook kan ik geen
gunstig oordeel uitspreken over de negen volgende werkjes
1. „God verlaat Zijn kinderen niet", een kerstverhaal
door J. C. Luitingh, 4de druk. Als geheel-onthoudingtraktaat voor ouderen zeer goed, acht ik het evenwel voor
kinderen ongeschikt. Zoo ook
2. „De fleer verlaat de Zijnen niet", door Schiittelndreiër, Ede druk.
3. „Het lot in de klingelbuil", door J. de Liefde, 3de
druk. Smakelijk wordt er in verteld, en de ontevreden
vrouw, evenals haar vreedzame echtgenoot, worden goed geschetst, het spelen in de staatsloterij veroordeeld. De ec.hirijver
zegt wel : » Een verhaal voor de jeugd", doch wat is het,
dat het daartoe stempelt?
4. „Wien God bewaart, is wel bewaard", door Betsy,
3de druk, wemelt van teksten en preekera. Gaarne hoor ik
die op hun tijd, maar dan liefst uit den bijbel en van den
preekstoel, maar niet als soepgroenten zwemmend in 't vIeescbnat van een kinderverhaaltje. Mij dunkt er was veel beter
werk van Betsy te herdrukken geweest, b.v,God ziet mij",
dat jammer genoeg uitverkocht ie.
5. » Christoffels oude orgel", evenals
6. w Engeltjels Kerstfeest en Dotje", door Mevr.
Walton; men geve zich echter eens de moeite •deze
twee werkjes, thans in een nieuw kleed en groot formaat
uitgegeven, zelf door te lezen, of na te zien wat kik op blz.
210 van dezen jaargang van „Het Kind" over „Dotje" schreef.
7. » De derpsveldwachter", een verhaal uit den watervloed van 1825, 2de drek, door J. F. Bomman,
8. » Waartoe grootti rampen soms dienen moeten", de,
druk, door Witba Riem Vis, over veenbrand in 1838, en
9 „Etet gezegend Kerstfeest", een verhaal door Schtittelndreiër, 6de druk. De opzet, de gethicalite ie heel aardig --,.
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de uitwerking slecht verzorgd. Och, dat gepreek is zoo
gemakkelijk ! Maar hoe beet had nu eens beschreven kunnen
werden,. wat de meisjes deden. De schrijver zegt, dat
kinderen kent, die wenschen iets voor anderen fe doen! maar
het hij dat wen schon laten en niets doen ; maar wat deze
meisjes nu eigenlijk wal doen, anders dan hun plan aan de
dát booren we niet. We moeten oma
ouders meédeeien
maar tevreden stellen met te denken, dat eenige der kleedingstakken„ die op de tafel liggen, door de meisjes zelf
n vervaardigd; want dat zou dan toch veel meer waarde
hebben, dan al dat gekoop van den vader. Een weinig
omgewerkt zou het een allerliefst en nuttig boekje kunnen
worden. Thans volgt
„Hamen Kikstra, of strijd en overwinning", door R. Ef.
Walde, de druk. Kikstra l Welk een naam! Hoe bedenkt
iemand het! Dan nog maar liever rondweg Kikkert of
Klikspaan, want daar doet bet ons telkens aan denken.
Verander die k in een n en ge hebt een ordentelijken naam,
Kinstra, die demand zal doen kikken van Machen. Maar
nu over 't boekje zelf. ik noem het heel goed, vooral daar het
zoo echt uit het jongensleven is gegrepen ; wel .vond ik echter.
vreemd, dat de jongens nu ineens zulke dikke vrienden werden,
nadat Harmon, Douw" die hem vroeger zoo plaagde, uit
het wak in 't ijs had gehaald en dat terwijl Douwe 's karakter
lang niet zoo hoog staat als dat van Ramen (zie bIz. 5).
Ook de zin .: „Met dezen komt het zeker goed, maar die
op een anderen weg gaan., zijn in Gods oog boozen en
zullen eens voor eeuwig omkomen% is een te ruwe. uitdrukking in een kinderboek en ook niet eens een waarheid
want zoo lang er leven iie„ is er hoop. Overigene beveel
ik het gaarne aan, voor den lleeftijd van 10 tot 15 jaar.
Aletta Hoog bewerkte naar 't Duitscli:
„Christfried's eerste reis." Wel aardig, ook alweer dat
friesche dat A. Heog's werkjes zoo aangenaam maakt. Rot
thema: een jongen, die domin
l werden, doet mij wel
eens vreezen dat tU te veel boertjes, timmerluidjes en schoenmakertjes, predikant of onderwijzer zullen willen worden, of
zij er de middelen en bijzondere gaven voor hebben of niet,
doch laat ons opmerken dat de vader van dazen Christfried
zelf ook predikant is geweest en v66r zijn overlijden den
wensch uitsprak, dat ook zijn zoon theologie zou studeeren.
Aardig wordt verteld, hoe die jongen op reis gaat om de
middelen te verkrijgen, die zijne moeder niet heeft, tot het
bereiken van zijn levensdoel. Door tegenspoed laat hij zich
niet afschrikken, hij. gelooft vast: Jiod hoort mij tooh, en
hij zal maken dat ik dom in word — tenminste als Hij 't
goed vindt —" ... en in 't eind wordt de vurige wenech vervuld.
Wijoher0, een dappere Alkmaarder jongen",
door Jan van de °rom, 0, een nieuw oorspronkelijk boek,
met zeer goede illustraties. .111 ie de heer erom; dunkt
me, nog geen eerste rang schrijver, het verhaal is boeiend.
Mooi, misschien baad al te mooi om waar te zijn, is Willem's
wars zijn van het woog om oog en tand om tand". Sommige
.dingen vervelen wei eens een beetje als het Mr. Kan-al
en de vroolijke bansworeterij van Willem. Ook op blz. 154
al die 1.... telkens tneachen de woorden van een stervende,
och, dat staat me altijd zoo tegen! en toch sohijet men het
dán pas echt te vinden. Ken late zich echter door deze
aanmerkingen niet. afschrikken ; ;bet hoek is de lezing zeer
waard en veel 'ongans zullen er van genieten en loeren. Ook
de heer googenbirk geeft ons een nieuw oorspronkelijk boek:
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, De Kleinkinderen", smaakvol. geilluetreerd door Geerling ;
dit boek ie heel goed en zonder de fouten, die zoo heel veel
Christelijke boekjes ontsieren. Het is een rustige vertelling,
ditmaal zonder karakterstudie of land- en volkenkunde.
Dat behoeft dan ook niet altijd. 't Is een schets uit den
tijd van de vervolging der Protestanten onder Lodewijk XV.
Met den hartelijken uitroep : Gelukkig! begroette ik den
herdruk van het kleine,, heel mooie bookske.
„Gedaan wat zij kon% door Betsy. Moge op dezen tweeden
druk er nog vele volgen. Warm beveel ik het aan. Voer
den leeftijd van 8-15 jaar is het bedoeld. In 1906 besprak ik het, op biz. 169 van „Het Kind", uitvoerig.
”Jantje en Kees", voor 6-10 jaar van dezelfde, is ook
een .groots lieveling van mij en. een der eerste werkjes,
die ik in „liet Kind" besprak. Ik deed het vrij uitvoerig
in 1906 in No. 18. Iemand, wie ik het ter lezing gaf en
aan wier oordeel ik veel waarde hecht, had wel een paar
bezwaren en die deel ik u gaarne mee. 1°. Jantje deed
kwaad met weg te loopon", doch „Betsy" wijst daarop door
z dachten er heel niet aan, in hun blijdte schrijven
2°. Zoo iets
schap, den kleinen weglooper te btiknorren
gebeurt niet el ken dag ; wél iets als 't geen ons verteld wordt in
„Gedaan wat zij kon". Ik meen echter dat naast het gewone,
ook wel eens het buitengewone mag, ja moet beschreven worden.
go- „Dit kindergebed werd verhoord, maar lang niet alle
.gebeden. worden, naar der kinderen wenschen, verhoord".
Koetert wij daarom elk verhaal, waarin van gebedeverhooring eprake is, weren? Deze vraag zou ik wel eens
nader besproken willen zien in dit blad.
„Wenzel, de arme student'',. door Aloock, 2do druk,
heb ik in 1908 No. 24 van »Het Kind" aanbevolen..
De heer Floogenbirk geeft nog vier lieve miniatuur boekjes,
samen genaamd
„Uit het Oosten", n. L
„Droogte en water", waarin van allerlei verteld wordt; op
water en droogte betrekking hebbende ; nuttig en onderhoudend, doch misschien niet overal z66 begrijpelijk voor
alle kleintjes als de drie volgende
„De goede Herder"; dat ie al heel lief wi bevattelijk
evenals
,iet schip van de Zandzee", dat mij ook best beviel.
„Op den akker", is ook goed. 't Zijn alle vier degelijke
boekjes, waar de kinderen ook iets uit loeren. ik beveel
ze gaarne aan.
Mijn gouden boek", door Cora C. G. Dik. had ik mij
nu eens heel wat van voorgesteld, want ik dacht natuurlijk
dat ook de inhoud de waarde van goud zou hebben. Och,
neen, middelmatige versjes meest bij plaatjes, waarvan slechte
enkele bijzonder goed zijn te noemen. Het kaftje, ja dat
is verguld. Dan nog maar liever een gewoon papieren boek als
,Nora, of plicht boven genoegen", door Beteyi dat voorspelt niet alleen, maar geeft ook veel goeds. De kleine
Nora moet, terwijl moeder het waschgoed thuis bezorgt, haar
spel staken en op haar broertje passen. Prettig vindt zij
het niet, maar ale haar vriendinnetjes haar trachten over te
halen toch maar even te komen, wederstaat zij de verleiding
en de uitkomst leert, dat zij daardoor meer dan 15 én ernstig
nadeel voorkomt.
, Ooba's zwerftocht", door Marie is een heel lieve vertelling; daar het boekje toch zeker voor kinderen is geschreven,
had die bekeering der moeder er niet in voor moeten komen,

dat is geen kinderkost, hoe goed en zonder overdrijving dit
overigens ook is beschreven.
• De kleine visscher", door Veka vind ik héill goed.
Holger wordt uit een talrijk arm gezin door zijn oom tot
hulp uitgekozen. Hij moet een vroolijk„ voor een vrij
triestig tehuis verlaten, doch laat zich door 't onaangename
niet ter neerdrukken en vindt spoedig gelegenheid, door
't gebruiken zijner talenten ten bate van anderen, ook zich
zelf voor verveling te vrij waren. Niet alleen tegen de golven
van 't noodlot, maar ook tegen die der onstuimige zee, roeit
hij moedig op, al is hij in zijn hart niet visher, maar
onderwijzer. Ook dit kind krijgt weer in 't eind de vervulling van zijn hartewensch. Meer in toon ware geweest,
als de oom van deze verandering van carrière niets had
willen weten.
„De Vader van Elsje Brerner", door Ada, is wel lief
beschreven, maar er zit zoo weinig in.
Door een onzichtbare hand geleid", door W. Riem Vis,
ie een boeiend verhaal van een bedorven eenig kind, dat
door Zigeuners ontvoerd wordt en na vele jaren en velerlei
wederwaardigheden zijne oudere terugvindt. 't Is goed verteld en galluetreerd.
Wie 't degelijke en aangename wil versenigen neme de
boeken van Mej. A. van der nier ter band, b. v..
Een martelaar der heerschzueht", een mooi boek over
Floris V of
„Uit bange dagen", waarin ons de sympathieke figuur
van Lodewijk Napoleon duidelijk voor oogen wordt gesteld. Die Fransche tijd is minder afgezaagd dan de tachtigjarige oorlog. Behattenswaardige wenken en enkele grapjes
vindt men in dit zeer mooie boek. Wim is slechts een bijfiguur, doch ook goed.
Ik herinner hier nog aan vroeger uitgekomen werken
van dezelfde schrijfster:
»De Oeuzenadmiraal van Zeeland". Het is degelijke koet,
die bier den kinderen wordt voorgezet, en al en toe verwijst de schrijfster naar de bronnen, waaruit zij veel stof
voor dit boek putte. Enkele drukfouten zullen bij een herdruk wel verbeterd worden ; een 'enkelen keer had de stijl
nog beter verzorgd kunnen zijn; en
„Van Jacatra tot Batavia", ook zeer goed, met vele nuttige wenken voor 't leven. Het flinke karakter van Jan
Pieterszoon Coen vinden wij er levendig in beschreven ; en
ten slotte
,Uit het leven van een held", ook zeer goed, over Piet
Hein.
Bovengenoemde boekjes waren alle van den uitgever
Callenbach te Nijkerk en nu laat ik volgen die, welke de
heer Bredée te Rotterdam dit jaar uitgeeft:
,,De zielverkooper van Bristol," door C. Brouwer, een
Chriatelijk romannetje, dat wei niet voor kinderen bedoeld
zal zijn.
„Kwasie-meester en zijn vrienden", vrij bewerkt naar
het Duitech door Veka, begint bijzonder goed. Het ver
haal is boeiend, doch het thema weer kinder-bekeeringsgeschiedenis. 't Valt me hard, maar ik kan het niet
opnemen bij aanbevelenswaardige. boeken.
„De Sluipmoordenaar van VilIefans", is een historische
schets door J. H. van Lineohoten, 2de druk. Inhoud goed, doch
de druk is niet goed verzorgd, menig foutje teekende ik
aan; door de beschrijving van het wreed ter dood brengen
.
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van Balthaaar Gerards, 8lec.hts geschikt voor ouderen. Een
vierde druk verscheen van
• TKerstmie of de vlucht. der Hugenoten% van P. Bungene:r,
naar bet Praneoh, door. frasebroek. Goed, maar er .wordt
nogal Veel in gepreekt. Geed is ook,
Wie w41 doet, wèl. ontmoet" ; toch had 't. onderwerp meniet
na zoo ebt: de deugd beloend„ dubbel
kannen zijn.
beloond. Overigens ie de etof - :goed behan4eld, ,seos1s dit
van Betsy te verwachten is.
jonge Scheepstimmerman", door J. de Liefde, 314e
druk. Goed ; een brave knappe zoon zorgt. voor zijne moe der,
wordt gevangen genomen als eliion, wat lij niet was, eh
door Napokon weer vrijgesproken, Wijn en rbilkr hadden
wij daarbij kunnen missen ; denken we aan al den jammer,
die door het misbruik daarvan over ons tand wordt uitge.
Stort, 'dan lijkt het mij. beter in ehriateIijka boekjes:. deze
alcoholische dranken niet te beide .te brengen, of alleen in
afkeurenden zin er over - te eprekeii.
ti._ • „Niakhuizen. inxien,Oeuzentijd".. een gettohie4kundig verbaal
door P. Vergen, 2de druk. Goed, hoewel niet .van de beate.
Herhaaldelijk hoor ik de klacht, laatst nog uit den mond
van een nitsever, dat de lekteer van.ehrietelij ke..kinderbeekjes
zoo vervelend it en n. alle op 't zelfde 'neerkomen. ja, bij
vele is dit het geval en Mij dunkt bet wordt hoog tijd, dat
meer schrijver». en sehrijfsters. ván naam zich eok eens voor
dit werk :geven. _Kaftr toch er zijn gelukkig nog veel uit.
.zonderingew en • ik -geniet er telkens-van als ik die vind. ZOO
noem ik dan bok gaarne
„Ten slotte Vrienden", door Job anno. Breevoort. Het. ie
zoo echt uit het. kinderleven gegrepen. Ik vind. het zeer
goed ;00 :beveel ,het warm aai.
t.o .Sebrift!!,
Bijzender aangenaam verraste mij : ,Wat
oipor E. van ggiern. Ittet. litteratuur heeft dit eabier niets
te maken, want de tekst. ontbreekt. .Onder. elk der ..een,
'Meest :zeer goede .plaatjes 'vindt men .twee bladzijden die . !de'
kinderen zelf moeten invullen met bijlielplaateen, die:betrek,
kim 'hebben op het onderwerp, .dat is uitgebeeld; in: meer
dan, _ één, opzicht con pede oc.f,ening. Zeker zal naar dit
cahier veel, navraag zijn..
„Naomi„ of de laatste dagen .van Jeruzalem.” is een door
Irene uit bet Duitseb verte:04e ve*orking ven dit, door
31Cre B. J. • Webb gesehreven, bekende boek. Ik .beveel
lezing gaarne aan.
•Wati het uiterlijk betreft ,dezer ,hoekjes van ...den Beer
Bredée het is alweer 'een allerliefste verzameling. 'Wel
past - de titelplaat niet altijd bij. , 4en til b. v.:. een vredig
Inndeehap met schapen en eendjes boven „ De Bluipmoor.
denaar", of een. La.ropeescli kerkje b .„.De laatste dagen
een hergetree.k .en
van jeeeeelete ef .» r,e.khuizen-"
Zielverltooper"
Met 'ijverig Isveggene beer • en boerin„ die
•
zich van :geen kwaad .bewuet.. Schijnen te, zij•n, dat; is enehter
mijn eeltig zwaar en o'séribriá kan- ik tiet anders; ,dan.
mooie I boelkj,eá al n
de kinderen gelukwenechen 'die
Itéljien. Zonder uitzondering kan ik . alle illuetraties in !de
a Wt
beekjes goed teen" sommige. zelfs h041. g9e4,
daar .met de jaren. veel verbetering in gekomen!
. 0. 0~140.—es. YRTgB.
Worin vervolgd). f

Operkluchtacholen,
(Open-air school, Waldecbule).
Zee vaak ons . d.e. naam, van . de geeoiroile norspbe
schrijfster, Ellen: Key, onder. de Q0011 komt,. áenjeen eon,
willekeurig a-an baar beOtelluk van 'de, tegenwoodige eeuw.
als „de eeuw Van het lied,"
s ven zelf vragen w:é• o'ne
dan af, in hoeverre de byelènischezedelïke en intOleekueele
belangen vae bet :epkomend gil acht een viljtjter behartigang
hebben gevoeden .dan voorheen.
Vooreerst de belangen der gezendheia, niet omdat de school
juist deze in de eerste plaats zou hebben te .dieeëe, maar
omdat krach;tens de wet der wisselwerking tussche ii.iShaam
en .geest„ slechts op . d J beis van een ;gezond gegel alle
maatregOeu van 1edelijken of .veratandelijkffin aard het meeste
succes millen hebben .En dan denken we aan wat door
tlaedagogen en 'hykiènici in den loop van. de beiae laatge
decennia is aanbewolen voor het welzijn 'dor .jeuga en wat
daarvan is tot stand gebracht
ger:bine-ren e steelits aan , nkele,' die -:der ichéolj•engd
ten goede zouden moeten komen als havo egingsspeIén in(11:e
opeolueht„ gymnastiek, teelen en Zwemmen, Behpoltwandeiten,
een regelink der sehooluren, die rékenkg houdt .met 4e
beheeftee der k.jnderen van eiken
,een.r. - 1.1 ing der
vacketies„ 41e niet enkel *.ordt bepaald. door- het. Wieren
van dein kalender, hier' en daar èen, chrilitelijken foesMag
kan te Wijzen. Zorg voor' de kinderen in de: vacentie deer
g.. n. veJdantiespelen enzi:
Zijn deze meatregelen alle voor normale, gezonde kinderen
aangewezen en noeclzekeNic 'geacht, veer de opdek en
geestelijk zwakken kopt-e:J:t een aantal
aanmerkieg, welker
nakoming :gin even roet :maateehanielijk Weeg ifflteeden.,
Wie hoorde bier ooit ven een 'speeia0 gy.mnastiekon.4es
voor .sehoolgnderen met ie gering olltefigkelde borgkm of
ander 'lichamelijk gebrek..
Er Zijn gelukkig' gunstige teekenen, Aan de wegruiming
van reen misstand wordt keatbeid. De erateilinge- en
vacantiekoioniee voor e‘netkigtionieel zwakke kinderen
kunnen op .een gestadige ultbrOding:en een verbiddend
almee be.!-- lu; In ons land 'mogen we:wijzen op
. sebolen
voor gées:teltjk achterlijke
zent*zwakke kinderen*
Doch .iiiitbast deze tfieiterijk Minderwaardige idnderen: staat
een sier .éroete 'kroel) van piysie'g zwakke kinderen, wier
geest ook voor erend met verzwakking wordt bedreigd.
We bedoelen de sprophujeuze, bloedarme en bleekinéhtike,
Viaidépin
de 'biet - tot no
'iorgen
voor dezén:
al de berstelliegs- en vacantiekolonies, het
oei helaéiá .gezégd„ dat' deze invloed door zijn ]),e #oeFkkelljk
bij, %enig gri4 zoo
korten
gen heeft
eed' de
daar
gesteld wat beteï zon
een
geri,iger aantal kinderen langer tijd buiten .ot.; egp ZOO.,: groet
zoetelijk aantal. en kele :Tie:(Arffle! Een. zaak , der Sagetjek
In het:, .bnktenland, bij .: in Ongetand feil Dultechland, is
naast deze kolonies _een organisatie in het., leven er
n,
eeneirettds den duur vath bet: ten3ierbilljf tot; maanden
Verlengt, an de dij& de iitt~ 1'6d heijkinetikkelin g tot
een nittninyiel ibiktiorkt:dOorlet rage or~18. tri.t tatib dipton.
De opeii:atr sphodla in "Bugej,iug. • en,-.40: Wdookelle
Daitsehland zijn :de sehoolorganisatie, die dU dubbele If'OCIP.,
deel tracht
bere
erzij daarom aan .dese Moderne
inrichting. een woord licieWijd.

