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Kinder- en Jeugdboeken

Zondagsschoolboekjes

Recensie

Auteur: Jeanne Marie
Titel: Van Miesje en Ganzenliesje
Druk: 1
44 blz.

meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 jaar; algemeene strekking. Korte inhoud: Miesje
heeft voor haar verjaardag maar één wensch: een mooie, nieuwe pop. Maar Miesje's vader is
werkloos. Moeder heeft geen geld om een pop te koopen. En toch, moeder gunt haar dit geschenk
zoo van harte. Wat zal ze doen? Eindelijk besluit ze, de pop te geven, die ze zelf eens op haar
verjaardig heeft gekregen van haar moeder, kort voor deze stierf. Wat is Miesje er blij mee! De pop
heet Ganzenliesje. Ze vertelt het aan haar vriendinnetjes, die ook bij haar komen spelen. Maar onder
hen is er één, die Miesje dit niet gunt. Ze schept erg op over haar pop. Vol minachting doet ze over
Miesje's pop. Ja, ze verstopt haar zelfs. Miesje is, als dit uitkomt, boos op haar. Ze kan het niet
vergeven. Maar na een ziekte komt de verzoening toch tot stand. Algemeene op- of aanmerkingen:
Een mooi boekje met een leerzame, godsdienstige strekking. De verschillende karakters worden
aardig geteekend. Conclusie: Warm aanbevolen.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937
--------------------
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meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-11 j.; algemeene strekking. Korte inhoud: Miesje
heeft voor haar verjaardag maar één wensch: een mooie, nieuwe pop. Maar Miesje's vader is
werkloos. Moeder heeft geen geld om een pop te koopen. En toch, moeder gunt haar dit geschenk
zoo van harte. Wat zal ze doen? Eindelijk besluit ze de pop te geven, die ze zelf eens op haar
verjaardag heeft gekregen van haar moeder, kort voordat deze stierf. Wat is Miesje er blij mee! De
pop heet Ganzenliesje. Ze vertelt het aan haar vriendinnetjes, die ook bij haar komen spelen. Maar
onder hen is er één, die Miesje dit niet gunt. Ze schept erg op over haar pop. Vol minachting doet ze
over Miesje's pop. Ja, ze verstopt haar zelfs. Miesje is, als dit uitkomt, boos op haar. Ze kan het niet
vergeven. Maar na een ziekte komt de verzoening toch tot stand. Algemeene op- of aanmerkingen:
Een mooi boekje met een leerzame, godsdienstige strekking. De verschillende karakters worden
aardig geteekend. Conclusie: warm aanbevolen.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939
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