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Merinus Gejsens barndom A. M. De Jong Hent PDF "Merinus måtte bøde for sin uartighed. Han forstod det
og fandt sig i det. For religionstimerne hos pastoren og hans magre lille bedstemors langt strengere

straffeprækener havde gjort et dybt indtryk på hans modtagelige sind, og med næsten ængstende nøjagtighed
anvendte han sin lærdom på alt, hvad der hændte i hans lille og betydningsløse tilværelse, som ganske vist
kun var lille og betydningsløs for andre, navnlig de dumme voksne, der ikke ved mere om livet og verden

end netop den utilbørlig lille smule, som angår dem selv; uden at begribe, at der bevæger sig
verdensmidtpunkter overalt omkring dem. Merinus var også sådan et midtpunkt…"

A.M. de Jong fortæller om den tænksomme dreng Merinus Gejsens barndom på landet, hans forståelse af
verden og af sig selv samt hans forhold til de voksne omkring ham.

A. M. de Jong (1888-1943) var en hollandsk forfatter og journalist. Han var ekstrem produktiv og skrev inden
for mange genrer – voksen- og børnelitteratur, oversættelser og hørespil. Han er især berømt for sit

selvbiografiske værk i otte bind, som tematiserer hans barndom på landet under trange kår. Han var socialist
og en en stærk kritiker af fascismen. Dette førte også til hans død, da han i 1943 blev myrdet i sit hjem af de

tyske nazister.

 

"Merinus måtte bøde for sin uartighed. Han forstod det og fandt sig i
det. For religionstimerne hos pastoren og hans magre lille

bedstemors langt strengere straffeprækener havde gjort et dybt
indtryk på hans modtagelige sind, og med næsten ængstende

nøjagtighed anvendte han sin lærdom på alt, hvad der hændte i hans
lille og betydningsløse tilværelse, som ganske vist kun var lille og
betydningsløs for andre, navnlig de dumme voksne, der ikke ved
mere om livet og verden end netop den utilbørlig lille smule, som

angår dem selv; uden at begribe, at der bevæger sig
verdensmidtpunkter overalt omkring dem. Merinus var også sådan et

midtpunkt…"

A.M. de Jong fortæller om den tænksomme dreng Merinus Gejsens
barndom på landet, hans forståelse af verden og af sig selv samt hans

forhold til de voksne omkring ham.

A. M. de Jong (1888-1943) var en hollandsk forfatter og journalist.
Han var ekstrem produktiv og skrev inden for mange genrer –

voksen- og børnelitteratur, oversættelser og hørespil. Han er især
berømt for sit selvbiografiske værk i otte bind, som tematiserer hans
barndom på landet under trange kår. Han var socialist og en en stærk
kritiker af fascismen. Dette førte også til hans død, da han i 1943

blev myrdet i sit hjem af de tyske nazister.
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