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Kinder- en Jeugdboeken
Zondagsschoolboekjes
Recensie
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meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-7 jaar; algemeene strekking. Korte inhoud: Jopie, die
van haar tante een wollen aapje gekregen heeft, is wel een beetje pronkzuchtig. Ze neemt het zelfs
mee naar school. Ze neemt ook een stukje gom van haar broertje, waar deze heel zuinig op is. Zij
ruilt dat voor een appel van een vriendinnetje, die al jaloersch op het aapje was. Jopie krijgt later
spijt, dat zij dit gedaan heeft en belooft in haar angst aan "den lieven Heer", dat zij 't alles wel wil
teruggeven. Riga geeft 't gom alleen terug voor 't aapje. Later vertelt zij alles aan haar moeder en
samen bidden zij nu om vergeving en bewaring voor verder kwaad. Algemeene op- of aanmerkingen,
't Is wel een eenvoudig, maar oppervlakkig verhaaltje. Het is niet diep genoeg, daar het spijt inplaats
van echt berouw stelt. Dat "lieve Heer" wil er bij ons heel niet in, al wordt 't ook kinderlijk bedoeld.
Conclusie, niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937
--------------------
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meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 j.; algemeene strekking. Korte inhoud: Jopie, die
van haar tante een wollen aapje gekregen heeft, is wel een beetje pronkzuchtig. Ze neemt het zelfs
mee naar school. Ze neemt ook een stukje gom van haar broertje, waar deze heel zuinig op is. Ze
ruilt dat voor een appel van een vriendinnetje, dat al jaloersch op het aapje was. Jopie krijgt later
spijt, dat zij dit gedaan heeft en belooft in haar angst aan "den lieven Heer", dat zij 't alles wel wil
teruggeven. Rika geeft 't gom alleen terug voor 't aapje. Later vertelt zij alles aan haar moeder en
samen bidden zij nu om vergeving en bewaring voor verder kwaad. Algemeene op- of aanmerkingen:
Het verhaaltje is goed verteld, maar het Christelijk element is niet zoo erg belijnd. 't Is eenvoudig,
maar oppervlakkig. Het is niet diep genoeg, daar het spijt in plaats van echt berouw stelt. Dat "lieve
Heer" wil er bij ons heel niet in, ook al wordt het kinderlijk bedoeld. Conclusie: zeer matig
aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939
--------------------
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