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Kinder- en Jeugdboeken

Zondagsschoolboekjes

Recensie

Auteur: C. van Rijswijk
Titel: Geen nacht meer (1940-1945)
Druk: 1
104 blz.

prijs in slappe omslag (pocket) f 2,35; geïllustreerd; jongens en meisjesboek, Lft. 12-16 jaar. Inhoud:
Een soort kroniek van de tweede wereldoorlog. Daardoorheen een verhaal. Twee mannen, Gijsbrecht
en Benjamin, zijn vrienden en broeders in het geloof. Benjamin is Jood. Een schurk, Gerben de Gier,
werkt hen tegen en haat Benjamin. Hij verraadt hem met zijn twee kleindochters en zijn gastheer
Gijsbrecht aan de Duitsers. Allen sterven in de moordkampen. Benjamin leert God billijken in Zijn
recht. Gerben maakt na de bevrijding een eind aan zijn leven. Conclusie: Een slecht gecomponeerd
en weinig boeiend geschreven boekje, dat de kinderlijke toon mist. Gevaarlijk is de al te rechtlijnige
verklaring van het lijden der Joden, als straf voor de kruisiging van Christus. Veel geciteerde namen
van oude schrijvers doen gewild aan. Dit moest er blijkbaar in om het boekje aannemelijk te maken
in de ogen van een bepaald kerkpubliek. Geen best boekje. Eindoordeel: niet aanbevolen.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969
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in de ogen van een bepaald kerkpubliek. Geen best boekje. Eindoordeel: niet aanbevolen.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970
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