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Kinder- en Jeugdboeken

Zondagsschoolboekjes

Recensie
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Titel: Joost van Rijn leert de helling kennen
Druk: 1
132 blz.

geb., geïllustreerd, geschikt voor jongens van 10 tot 12 jaar. Prijs f 5,50. Inhoud: Joost van Rijn is een
jongen van 10 die in een woonwagen woont. Ze zijn verhuisd en staan nu vlak bij een 'helling', een
scheepswerf. Daar spelen zich allerlei avonturen af. De overgang van de school in Rotterdam naar
die in Groningen gaat niet zonder problemen. Toch krijgt hij vrienden. Een hoogtepunt voor Joost is
ook de paardenmarkt in Zuidlaren en het te water laten van een schip. Conclusie: Dit boek is
uitgegeven in 1975, maar de inhoud van het boek is niet zo recent. Dit is te zien aan de illustraties,
die nogal ouderwets zijn. Ook de manier van werken op een scheepswerf is tegenwoordig wel iets
anders. Op bladz. 17 moet daarom van een noot gebruik gemaakt worden van 13 regels lengte om
dit duidelijk te maken. Ik vind dit een beetje storend; zo iets moet duidelijk gemaakt worden in het
verhaal, dacht ik. Mooi is hoe de schrijver bezwaar maakt tegen het 'dopen' van een schip. Dit is niet
eerbiedig, daar is de doop te heilig voor, zo houdt vader de kinderen voor. Maar met wat verder over
de doop gezegd wordt, kan ik het niet eens zijn. Enkele zinnen uit dit gesprek: "..zo is het kindje dat
gedoopt zal worden van de Heere en zo is ook de volwassene die gedoopt wordt, van de Heere. (...)
Als een vader en een moeder van de Heere zijn, dan zijn ook de kinderen die er geboren worden, van
Hem. Want ze zijn in Zijn stal geboren en Zijn stal dat is.. de kerk." Eindoordeel: Niet aanbevolen
A.D.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982
--------------------

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Blz 1/1 Rens Strijbos 23-04-2023

http://www.tcpdf.org

