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Kinder- en Jeugdboeken

Zondagsschoolboekjes

Recensie
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jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking. Korte inhoud: Omdat
Hein Leemans wel eens konijnen voor zijn vader wegbrengt, wordt hij "Hein Konijn" genoemd. Hein is
een echte dierenvriend. Uiterlijk is hij ruw en onverschillig, maar onder die uiterlijke ruwheid klopt
een hart, dat behoefte heeft aan liefde en een vriendelijk woord. Z'n vader is hard en ruw tegen
hem, vooral als hij dronken is. Meester van Bergen, z'n onderwijzer, weet het vertrouwen van Hein te
winnen. Als Hein in den winter aan het hout sprokkelen is, bemerkt hij een schaap, dat door het ijs
gezakt is. Hij probeert het te redden, 't lukt hem niet. Met moeite weet hij zichzelf nog op het land te
werken; daar valt hij bewusteloos en stijf van kou neer. Zoo vinden hem zijn vader en Meester van
Bergen. Hein wordt naar huis gedragen. Een ernstige ziekte tast hem aan. In de woning wordt
gestreden en gebeden. Hein sterft in vrede. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aantrekkelijk
verhaal met een prachtige strekking. Het zal onze jongens boeien en niet nalaten een goeden
invloed uit te oefenen op het ontvankelijk jongensgemoed. De godsdienstige strekking kon wel
belijnder en degelijker zijn. Wel wordt over bidden gesproken, doch op een vage manier. Ondanks de
bezwaren heeft het toch opvoedkundige waarde. Het is een ontroerend boekje. De uitvoering is ook
mooi. Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935
--------------------
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G. K. C. 0. 8 t. d. t. 50 cent. Hein Leemans, wordt om zijn groote liefde voor zijn konijnen, "Hein
Konijn" genoemd. Hij is opgegroeid in een gezin, waar niemand aan God denkt. Zijn vader is een
zeer goddeloos man, die uit zucht naar drank Heins konijnen verkoopt. Het hart van Hein is daardoor
vol woede. Hij zint er op, om wraak te nemen, maar hij is tegen zijn vader, een grooten sterken
kerel, natuurlijk niet opgewassen. Hein houdt niet van de menschen; de dieren zijn zijn vrienden. Op
school is hij geheel onhandelbaar. De onderwijzer laat hem uit verlegenheid maar met rust! Totdat
meester Van Bergen zich hem aantrekt. Deze betoont zich in vele opzichten "een vriend" voor den
haveloozen jongen. Hij hoort meester graag vertellen. Er blijven enkele zaadkorreltjes in zijn hart
schuilen. Vooral de vertelling van Jezus den goeden Herder trekt den jongen dierenvriend aan. Bij de
pogingen om een schaap te redden komt Hein zelf in levensgevaar. Dan roept hij in zijn angst voor 't
eerst tot God. Bezwijmd en half bevroren, wordt hij gevonden. Wel komt hij nog wat bij, doch een
longontsteking snijdt dit jeugdige, jammerlijke leven af. Meester Van Bergen bidt met hem en leest
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hem uit den Bijbel voor. Hein sterft met de betuiging: Ik heb .... Het schaap .... niet gered, maar Jezus
heeft mij .... gered." Dit boekje, met mooien omslag, een vertelling, goedgekeurd door de jury voor 't
beste Christelijke Jeugdverhaal, had wel wat flinker letter verdiend. De plaatjes zijn sprekend, maar
de zwarte schaduwpartijen zijn niet mooi. Overigens beantwoordt de teekenaar hier aan den eisch
door J.H. Isings gesteld: "De goede illustrator richt de aandacht op het hart van het boek.". Dat doet
Schröder hier op gelukkige wijze. De diep Christelijke strekking van dit verhaal komt op treffende
wijze uit door wat aan het slot van menig hoofdstuk als een refrein wordt herhaald: "Aan God dacht
in het huis van Leemans niemand." Maar God dacht wèl aan dat gezin. In Heins moeder blijkt, dat
wat in de jeugd op Zondagsschool geleerd is, toch nooit geheel wordt uitgewischt. De droeve historie
van Hein heeft op het hart der moeder een gezegende werking gehad. Meester Van Bergen is een
onderwijzer, in wien Luthers woord duidelijk wordt vervuld: "Een goede schoolmeester is met geen
goud te betalen." Wat een paedagogischen tact legt deze aan den dag! Dit boekje houdt aan alle
Christelijke onderwijzers een kostelijk exempel voor oogen. Ook het personeel van de Zondagsschool
kan er een treffende leerschool in vinden. De predikant, die bij het graf op overigens uitnemende
manier het woord voert, zegt: "God is onze Vader". In haar algemeenheid is deze uitdrukking voor
misverstaan vatbaar. Dit keurige, wel wat heel weemoedige verhaal, bracht ons het woord van V.d.
Hulst voor de aandacht: "De kinderschrijver moet het kind leeren luisteren naar de stem van God en
van den Heere Jezus. Daarom zoeke hij de stilte rondom zijn jeugdigen lezer te werken, waarin hij die
stem vernemen kan." Aan dien hoogen eisch voldoet dit mooie verhaal - ten volle. Met warmte
aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935
--------------------
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jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking. Korte inhoud: Omdat
Hein Leemans wel eens konijnen voor zijn vader wegbrengt, wordt hij "Hein Konijn" genoemd. Hein is
een echte dierenvriend. Uiterlijk is hij ruw en onverschillig, maar onder die uiterlijke ruwheid klopt
een hart, dat behoefte heeft aan liefde en een vriendelijk woord. Z'n vader is hard en z'n onderwijzer
weet het vertrouwen van Hein te winnen. Als Hein in den winter aan het hout sprokkelen is, bemerkt
hij een schaap, dat door het ijs gezakt is. Hij probeert het te redden, 't lukt hem niet. Met moeite
weet hij zichzelf nog op het land te werken; daar valt hij bewusteloos en stijf van kou neer. Zoo
vinden hem zijn vader en Meester van Bergen. Hein wordt naar huis gedragen. Een ernstige ziekte
tast hem aan. In de woning wordt gestreden en gebeden. Hein sterft in vrede. Algemeene op- of
aanmerkingen. Een aantrekkelijk verhaal met een prachtige strekking. Het zal onze jongens boeien
en niet nalaten een goeden invloed uit te oefenen op het ontvankelijk jongensgemoed. De
godsdienstige strekking kon wel belijnder en degelijker zijn. Wel wordt over bidden gesproken, doch
op een vage manier. Ondanks de bezwaren heeft het toch opvoedkundige waarde. Het is een
ontroerend boekje. De uitvoering is ook mooi. Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936
--------------------
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