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Een verhalenboek, waarvan in zo korte tijd een tweede druk verschijnt,
mag gerust opmerkelijk genoemd worden. Verhalen om nooit te verg
eten van Baukje Offringa (met illustraties van Rik Meinema) is zo'n
boek: in 1987 werd de eerste druk in omloop gebracht, en amper een
jaar later verscheen de tweede druk. Verhalen om nooit te vergeten is
een boek dat het gehele jaar te gebruiken is; zoals de ondertitel
trouwens ook al aangeeft. Na een woord vooraf waarin de
samenstelster (die een jarenlange ervaring heeft gehad in het
godsdienstonderwijs en kerkelijk jeugd- en gezinswerk) met name
wijst op de joodse wortels van veel christelijke feesten - volgen 8
hoofdstukken waarin de gekozen verhalen thematisch, passend bij de
feesten en gedenkdagen van het jaar, worden gerangschikt: rond
feestvieren, een nieuw begin, goed en kwaad, het bewerken en
bewaren van de aarde, lichtfeesten, onderdrukking en bevrijding, dood
en leven, Pinksteren. De verhalen (en een aantal liederen) worden per
hoofdstuk kort ingeleid. Achterin het boek is nog een lijst met thema's
opgenomen. Na sommi~ ge verhalen zijn summiere verwerkingssuggesties opgenomen. Leeftijdsgroepen worden niet expliciet
aangegeven: "De verhalen en liederen zijn gekozen en geschreven
om te vertellen, te lezen, voor te lezen en te gebruiken voor en door
jongeren en ouderen in het gezin, op school en in de kerk", zoals de
samenstelster zelf schrijft. Iedere gebruik(st)er zal dat dus zelf moeten
beoordelen. De meeste verhalen zijn geschikt voor kinderen van 8-10
jaar en ouder; voor jongere kinderen lijken mij de verhalen in het
algemeen te moeilijk. Wie Verhalen om nooit te vergeten overweegt
aan te schaffen, verrijkt de huis-, parochie- of schoolbibliotheek met
een goed verhalenboek, dat z'n prijs zeker waard is, en een groot
aantal jaren gebruikt kan worden.
Jan Simons

