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Tot besluit:
Wat onze naamgeving betreft: Tussen de regen en de zon ontstaat 
de regenboog. Hopelijk gaan er tussen de kinderen en hun opvoe-
ders nu vele regenbogen verschijnen! 

*Voor informatie: Merel-Anne Educatieve Concepten www.mere-
lanne.nl en begeleidingsdienst voor Vrijescholen: www.vrijescholen.
com of admin@bvs-schooladvies.nl

oe de kleine engel op aarde kwam 

Vertaling:  Els IJsselmuiden   
Illustraties: Janneke Rosenbrand

Ruim dertig jaar geleden ontdekte ik ‘Die Erdenreise des Kleines Engels’.
Prachtige tekeningen illustreerden in dit kinderboek het verhaal hoe een 
kleine engel naar de aarde wilde. Maar het was nog te vroeg, de aarde 
nog in wording. Pas toen  de wateren, de lucht, de bergen, de bossen 
geschapen waren, de dieren ontstaan en hun plek hadden gevonden 
op aarde.... mocht de kleine engel eindelijk de vleugels afleggen. Over 
de regenboogbrug mocht zij naar de aarde gaan en kwam daar in een 
‘paradijs’ en alle dieren verheugden zich.
Dit Duitse boek was lang niet meer in Nederland verkrijgbaar. Maar door 
een vraag van een kind: ‘ Bestaat er ook een engelenboek?’ kwam het 
idee bij een grootmoeder op om dit boek te vertalen in het Nederlands 
en er nieuwe schilderingen bij te maken. 
Twee oma’s zijn aan de slag gegaan, vertaling en illustratie ontstonden 
met groot enthousiasme.  Sponsoring, drukwerk, uitgave, het kwam 
allemaal voor elkaar,  geheel vrijwillig. Met sponsoring van de Stichting 
Rudolf Steiner Pedagogie en vele particulieren kon de boekpresentatie 
plaatsvinden. Het is een prachtig boek geworden. Maar ik was verbaasd 
toen ik de laatste bladzijde zag. Er was een bladzijde toegevoegd. Het 
kind lag in een bedje en was omgeven door een vader en een moeder. 
De tekst erbij was liefdevol en de bedoeling van de vertaalster en de 
illustrator was om het verhaal in de tegenwoordige tijd te plaatsen. 
Het is een boek voor dreumesen, peuters en kleuters, geschikt voor 
thuis, in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleuterklassen.

Van harte aanbevolen,  Lien Troost-Monshouwer
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