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4.1  Moderne bijbelkritiek en evangelisch elan

Het tijdvak dat in dit hoofdstuk oplicht, is een periode van grote maatschappelijke en godsdien-
stige turbulentie in Nederland. Rond 1870 is nog sprake van een vrijwel 100% christelijke natie,
voor 55% hervormd en 37% rooms-katholiek. De hervormde kerk is weliswaar niet meer ‘publiek’,
maar heeft nog sterk nationale trekken. Een halve eeuw later is de secularisatie ingezet met zo’n 8%
officiële onkerkelijken, is het aantal hervormden gezakt naar 41% van de bevolking, is van die be-
volking bijna 10% gereformeerd of christelijk gereformeerd en is de zuilenmaatschappij vrijwel
compleet ingericht.1 Het tijdvak wordt wat de protestantse kerkgeschiedenis betreft gekenmerkt
door de strijd om het bijzonder onderwijs, de stichting van de Vrije Universiteit, de Doleantie van
1886 en het ontstaan van de gereformeerde kerken in 1892, de inrichting van het christelijke maat-
schappelijke middenveld met talloze missionaire en diaconale christelijke organisaties.

Het Réveil is inmiddels over zijn hoogtepunt heen, maar zijn elan leeft voort. Kerken en con-
fessionele organisaties moeten zich wel bezighouden met de ‘sociale kwestie’ die aan hun poorten
rammelt en zich ook intern doet gelden. De uit Duitsland overwaaiende radicale bijbelkritiek
brengt de gemoederen nog het meest in beroering. Bestaande tegenstellingen binnen de her-
vormde kerk worden erdoor op scherp gezet. De moderne theologie

‘was, afgezien van haar intellectueel radicalisme, in verschillende opzichten een voortzetting van de belangrijkste
ideologische en sociale trekken van het Nederlandse protestantisme sinds het begin van de negentiende eeuw. Ze
was geworteld in de hogere burgerij en nauw verbonden met de universiteiten. Ze stelde vroomheid voor als een door
de hoge cultuur bepaalde innerlijkheid die zich op de natie betrok en beklemtoonde als geen ander de noodzaak van
onderwijs. De nieuwe stroming slaagde er zonder al te veel moeite in een belangrijke positie te verwerven in de be-
staande godsdienstige organisaties en in de Algemene Synode van de Hervormde Kerk. De orthodoxe oppositie die ze
opriep was gedwongen haar eigen organisatorische wereld te scheppen.’2

En dat gebeurt. Er is een gapende kloof tussen wat op de academie wordt onderwezen en wat door
veel ‘gewone’ gemeenteleden wordt beleefd. Degenen die bezwaar maken tegen het modernisme
op de theologische faculteiten richten in 1871 de Vrije Universiteit in. Zowel de roep om een mo-
dernere theologie als die om een terugkeer naar meer orthodoxe waarden klinkt luid. De opmars
van Abraham Kuyper en de Doleantie – machtsvorming als reactie op al dat modernisme dat in-
middels binnen de vaderlandse kerk zijn tenten heeft opgeslagen – is in de protestantse kerken
het gesprek van de dag. Aan de andere kant gaan degenen die moderne wetenschap en geloof wél
met elkaar willen verbinden, ook buiten de academie, zich aan het eind van de negentiende eeuw
voorzichtig organiseren in het vrijzinnige christendom. Terwijl ter rechter- en linkerzijde afkal-

1 Gegevens ontleend aan Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse Religiegeschiedenis, Hilversum 2005, p. 330.
2 Peter van Rooden, a.w., p. 33. Over de opkomst van het modernisme zie ook beknopt het proefschrift van C.M. van Driel, Die-

naar van twee heren – het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D. Eerdmans (1868-1948), Kampen 2005, pp. 148-165.
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ving plaatsvindt en eigen organisaties ontstaan (Confessionele Vereniging 1864, Nederlandsche
Protestantenbond 1870, Gereformeerde Bond 1906, Vereniging van Vrijzinnig Hervormden 1913),
blijft de hoofdstroming van de Nederlandse Hervormde Kerk ‘gewoon hervormd’, maar zoals ge-
zegd daalt het aantal hervormden snel. Het meer orthodoxe deel van de hervormde kerk hunkert
naar de ‘vaderlandse kerk’ van weleer, maar neemt afstand van Kuypers neocalvinisten en de pre-
tenties waarmee zij hun gelijk claimen – ‘bonders’ en confessionelen blijven hervormd.3 De gere-
formeerden richten na 1893 rap hun zuil in en verwijderen zich steeds verder van de hervormde
kerk. Andere protestantse kerkgenootschappen vormen nog steeds een kleine minderheid.

En ten slotte – en misschien wel in de eerste plaats – roept de nieuw verworven status van de Ne-
derlandse rooms-katholieken veel argwaan en antipapisme onder protestanten op, hoewel in de
landspolitiek de katholieken en antirevolutionairen elkaar goed kunnen vinden in de strijd tegen
liberalen en socialisten. In hoofdstuk 6 over de rooms-katholieke kinderbijbels zullen deze ont-
wikkelingen en hun invloed op de kinderbijbel aan de orde komen.

De smeulende en later aperte kerkstrijd heeft de kinderbijbels uit de tweede helft van de negen-
tiende eeuw geen goed gedaan. En wanneer behalve de radicale bijbelkritiek van Ferdinand Chris-
tian Baur en David Friedrich Strauss ook nog het werk van Charles Darwin en Herbert Spencer de
bijbelse geschiedenis als geschiedenis ontmantelt, wordt de kinderbijbel een strijdtoneel. Vanuit
de diverse frontlinies wordt met behulp van bijbelverhalen over de hoofden van kinderen heen
schriftuurlijke munitie op de tegenstander afgevuurd, hetgeen de ontwikkeling van het genre
niet ten goede gekomen is. Nu chargeer ik, om in de beeldspraak te blijven, maar de hierna be-
sproken eerste twee voorbeelden laten zien dat er serieus aanleiding is om te spreken van martia-
le taal.

Voor de ene auteur begaan de bijbelschrijvers vergissing na vergissing wanneer zij pretenderen
een werkelijkheid te beschrijven, voor de ander regeert de letterlijke betekenis het verstaan van de
verhalen, een derde legt over alle bijbelverhalen het leesraster van ‘kindervriend Jezus’, een vierde
stort de hele dramatiek van ‘het verzoenende bloed’ over de kinderhoofden uit. Veel kinderbijbels
communiceren ‘leer’ in plaats van bijbelverhalen met kinderen. Men zoekt op een enkele uitzon-
dering na tevergeefs naar kinderbijbels die hun doelgroep serieus nemen door de taal, overdracht,
illustratie en praktische gebruikswaarde van de uitgave aan te passen aan een jong publiek. Mo-
numentale werken verschijnen er, honderden pagina’s dik, maar nauwelijks handzame, geïllus-
treerde boekjes, die op het nachtkastje bij het kinderbed zouden passen.

De productie van kinderboeken in het algemeen neemt in Nederland in deze periode een hoge
vlucht en die van kinderbijbels blijft daar kwantitatief niet bij achter. Maar zoals gezegd is de rich-
tingenstrijd de kwaliteit van de meeste kinderbijbels in deze periode niet ten goede gekomen. Il-
lustraties vormen bijvoorbeeld vaak sluitpost van de begroting en een vernieuwing van het genre
is nauwelijks te vinden. Daarvoor is de strijd om de waarheid te hevig. De vier hierna te behande-
len kinderbijbels nemen alle een herkenbare positie in in de theologische en dogmatische debat-
ten van hun tijd en staan model voor de verschillende denkrichtingen, de eerste twee zijn open-
lijk polemisch van karakter, de derde en vierde verwoorden standpunten van belangrijke groepe-
ringen, van ethische en van meer vrijzinnige snit.

De aandacht voor kinderen krijgt in de kerk(en) in deze periode een krachtige impuls door de
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3 Zie Van Eijnatten en Van Lieburg, a.w., p. 287.



oprichting van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging (1865) en haar ‘gereformeerde’ pen-
dant Jachin (1871), beide opgericht als niet-kerkgebonden organisaties ten behoeve van de inwen-
dige zending en geloofsopvoeding. Deze verenigingen bedienen hun ‘markt’ onder andere met
tijdschriften en leesboekjes, die op hun beurt weer auteurs in staat stellen zich te ontwikkelen tot
gekwalificeerde vertellers van verhalen. De inrichting van deze organisaties is de productie van
kinderbijbels ten goede gekomen.4 De kwaliteit van kinderbijbels krijgt daarnaast aan het einde
van de negentiende eeuw een forse impuls door de opkomst van de vrijzinnigen binnen het pro-
testantisme en de inrichting van de vrijzinnige zuil. Onder vrijzinnigen is voldoende vrijmoedig-
heid voorhanden om het genre van de kinderbijbel werkelijk te vernieuwen, zoals in de twintig-
ste eeuw zal blijken. Een vrijmoedige, meer afstandelijke omgang met de Schrift lijkt steeds meer
de enige mogelijkheid om op een nieuwe wijze een kinderbijbel te schrijven. Maar een gewone
hervormde onderwijzer zal daarbij het spits afbijten, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen
zien.5

In dit hoofdstuk komen enkele markante kinderbijbels uitvoeriger aan de orde, die van Oort en
Hooykaas uit 1871, die van Gerdes uit 1872, die van Gunning uit 1894 en die van Nellie uit 1905.
De drie kinderbijbels die daarna besproken worden, laten zien hoe er pogingen gedaan worden
het genre verder te ontwikkelen, door een andere focalisatie (Van Koetsveld 1894), door een ande-
re narratieve benadering (Ulfers 1898) en door de keuze voor een ‘bijbel voor de allerkleinsten’ (An-
nette 1904). Aan de prentbijbels van Huet uit 1874 en van Loeff uit 1887 wordt aandacht besteed in
een paragraaf over de ontwikkeling van de illustraties.

Maar er verschijnen natuurlijk meer kinderbijbels in deze periode die het vermelden waard
zijn, al voegt een uitvoerige bespreking ervan weinig toe aan wat hierna aan de orde komt. Te noe-
men is zeker de uitgave Vertellingen uit den Bijbel van Agatha (pseudoniem van Reintje de Goeje, 1833-
1893), een veelgelezen kinderboekenschrijfster uit die tijd, uit 1886. Het is een vlot geschreven
kinderbijbel, die de stof op tamelijk traditionele wijze uitvoerig in eigen woorden navertelt. Het
is een van de eerste kinderbijbels waarin de auteur zelf niet prominent aanwezig is in de tekst, al
stuurt zij op enkele plaatsen wel met zachte hand de lezer in de richting van de gewenste interpre-
tatie.6 En opvallend is voorts dat deze schrijfster – kennelijk met het oog op een grotere markt –
omzichtig opereert met een handelende God. In het scheppingsverhaal schept God het licht, maar
verder ontbreekt de schepper – alles ontstaat en alles is ‘keurig in orde’. (2) Gaat het verhaal verder
met Adam en Eva, dan wordt Jahwe geïntroduceerd als ‘hun god’. (3) Die aanduiding behoudt God
in de behandeling van het Oude Testament. Bij het Nieuwe Testament schakelt Agatha weer over
op de aanduiding ‘God’. Maar ook daar wordt spaarzaam over een handelende God gesproken.
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4 De praktijk van de zondagsschool heeft, vooral in de 20ste eeuw, veel kinderbijbels voortgebracht. Zowel de vraag naar als de
productie van nieuwe kinderbijbels is door het zondagsschoolwerk toegenomen. Omstreeks 1915 waren er in Nederland 2150
zondagsscholen, georganiseerd in 8 koepelorganisaties. Er waren 8550 onderwijzers actief voor ca. 300.000 leerlingen. Zie hier-
voor o.a. Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, Vroom en Vrij, Den Haag 2001, pp. 21vv. Ter illustratie de cijfers van om-
streeks 1970: 4225 zondagsscholen, 5 koepelorganisaties en 537.000 leerlingen. Zie de dissertatie van L.G.C. Grabandt, Op zoek
naar geloof – godsdienstige beïnvloeding in zondagsschool en kinderdienst, ’s-Gravenhage 1972, pp. 165vv. Grabandt vergelijkt visies op het
kind-zijn in de vijf koepelorganisaties die omstreeks 1970 actief zijn in het zondagsschoolwerk.

5 Zie voor de ontwikkeling van het vrijzinnige godsdienstige boek het genoemde overzichtelijke standaardwerk van Richard van
Schoonderwoerd den Bezemer. Voor de gereformeerde ontwikkelingen zij vooral gewezen op het proefschrift van Jacques
Dane, De vrucht van bijbelsche opvoeding, Hilversum 1996.

6 Het gaat te ver om Agatha’s kinderbijbel de eerste vertellende kinderbijbel te noemen. Maar wel illustreert haar boek de ont-
wikkeling dat de auteurs zelf aan het eind van de 19de eeuw langzaamaan uit hun kinderbijbels verdwijnen.



God is in Agatha’s Nieuwe Testament meestal meewerkend voorwerp. Ontmoetingen als die van
de engel Gabriël met Maria (Lucas 1) worden overgeslagen en over een maagdelijke geboorte wordt
niet gerept. Het – buitenbijbelse – optreden van Veronica die Jezus’ gelaat afwist als hij zijn kruis
draagt en diens gelaatstrekken later in haar doek aantreft (103), doet vermoeden dat de auteur van
rooms-katholieke huize is.

De anonieme uitgave De Bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald, die in 1883 uitkomt en die
wordt ingeleid door J.H. Donner, mag niet onvermeld blijven. Hier wordt de stof zonder al te veel
consideratie met de lezers zeer letterlijk behandeld en de auteur voert zichzelf af en toe sprekend
en toelichtend in de tekst in, in de trant van: ‘Zeker heeft Jakob in het gedrag van Laban wel gezien
dat God hem voor zijne zonde strafte.’ (23) De kinderbijbel van A.W. Bronsveld uit 1892 vertelt de
verhalen eveneens op orthodox-protestantse wijze na: ‘Hoe duidelijk bleek het, dat de zonde niets
dan ellende brengt, terwijl het heerlijk en begeerlijk is den Heer te dienen.’ (295) Dat geldt ook, en
in versterkte mate, voor de monumentale kinderbijbel van W. Andringa uit 1909, ruim 800 pagi-
na’s dik en bijna niet te tillen. Deze kinderbijbel bekroont een virulent anti-joodse toon met een
(buitenbijbels) slothoofdstuk waarin in schrille bewoordingen de val van Jeruzalem in het jaar 70
wordt naverteld als het verdiende loon voor de joodse ontrouw aan God en de weigering van ‘de
joden’ om Jezus als de Messias te aanvaarden, alsof de schrijver van de verwoesting van Jeruzalem
ooggetuige is geweest. De Bijbelsche Geschiedenis van J.P.G. Westhoff (1889) richt zich op de Evange-
lisch-Lutherse jeugd. Vlot van toon, maar zeker niet vrijzinnig is de kinderbijbel van Louise Stu-
art uit 1902. Populair is de Deense kinderbijbel van Morten Pontoppidan, die in 1915 in een verta-
ling van Margaretha Meijboom op de Nederlandse markt verschijnt. Ook hier wordt een vlotte
verteltrant gecombineerd met een traditionele inhoud.

De kinderbijbels en bijbelse geschiedenissen voor de rooms-katholieke markt worden in
hoofdstuk 6 behandeld. In hoofdstuk 9 besteden we aandacht aan de – schaarse – pogingen vanuit
joodse kring om de Tenach te vertolken voor kinderen en jongeren.

4.2  ‘Een schromelijke vergissing’
H. Oort en I. Hooykaas (1871)

Een van de meest opmerkelijke kinderbijbels van de negentiende eeuw wordt geschreven door H.
Oort en I. Hooykaas, respectievelijk hervormd predikant in Harlingen en remonstrants predikant
te Schiedam. De destijds bekende Leidse hoogleraar A. Kuenen werkt eraan mee.7

Deze jeugdbijbel is schatplichtig aan de tot dan toe meest moderne bijbelwetenschappelijke
inzichten en toont onverbloemd de uitwerking van de historische bijbelkritiek op de vertolking
van de bijbelverhalen voor ‘jongelieden’. De acht delen vormen één grote causerie over de bijbel-
verhalen en degenen die ze wellicht opgeschreven hebben plus uitvoerige verhandelingen over de
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7 De Bijbel voor jongelieden beslaat acht delen: vier delen Oude Testament (van Oort), twee delen Nieuwe Testament (van Hooykaas)
en twee delen over ‘de laatste eeuwen van Israël’s volksbestaan’ (weer van Oort). De delen 1, 2 en 5 verschijnen in 1871, deel 3 in
1872 en de delen 4 en 6 in 1873, alle zes bij J.F.V. Behrns te Harlingen. In 1877 en 1878 komen de slotdelen uit bij Joh. Ykema te
‘s-Gravenhage. Voor de goede orde: deel 5 behandelt o.a. met behulp van de deuterocanonieke boeken de geschiedenis van Is-
raël tot aan Jezus’ geboorte, deel 6 die vanaf Herodes tot en met de opstand van Bar Kochba. Conclusie van de auteur: ‘Als volk
bestaan de Joden na 135 niet meer’ (6, 464). Aanvankelijk wordt het werk in ‘afleveringen van 30 cents’ uitgebracht en aan het
werk zullen ‘4 of 6 gekleurde kaarten toegevoegd worden tegen 15 cents per stuk’. Aldus een vooraankondiging in de Leeuwar-
der Courant, 19 februari 1871. De gekleurde kaarten ontbreken in de boekuitgaven.



werkelijke geschiedenis van Israël. Want dat is de boodschap van Oort en Hooykaas: wie denkt dat
dit alles echt gebeurd is, heeft het niet goed begrepen. Uit het woord vooraf, over de Bijbel:

‘Uit verschillende oogpunten beschouwd is hij op hoogen prijs te stellen. Zoo is hij van onberekenbaar belang voor
onze kennis der oudheid, dewijl hij schier de eenige oorkonden der geschiedenis van Israël en van het ontstaan des
Christendoms bevat. Sommige gedeelten zijn ook als kunstgewrochten zelden geëvenaard, zoodat zij dienen kunnen
tot veredeling van onzen smaak en verhooging van ons schoonheidsgevoel. Doch bovenal is de Bijbel het boek van
den godsdienst. Let wel, wij zeggen niet: van onzen godsdienst, maar: van den godsdienst.’ (1, 4) 

Wie de negentiende-eeuwse geschiedenis van het bijbelonderzoek kent, proeft uit de bewoordin-
gen dat de auteurs op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen en de confrontatie met de onwe-
tenden niet schuwen. Vooral Oort is in zijn delen van de jeugdbijbel voortdurend in gesprek met
de vermeende schrijvers van de bijbelverhalen, heeft een meer dan oppervlakkige belangstelling
voor wat in de bijbelverhalen feitelijk niet klopt, waarin verhalen elkaar tegenspreken, waar met
de historische werkelijkheid een loopje genomen wordt en hoe het dan in het echt wél zit. De Bij-
bel ‘wemelt van de legenden’ en onderscheidt zich daarin niet van de heilige schriften van andere
religies. Waarom is er dan toch sprake van het boek van de godsdienst?

‘[...] omdat aan den persoon van Jezus de eereplaats in het godsdienstig leven der menschheid en van ieder mensch in
het bijzonder toekomt, en die persoon van Jezus het middelpunt van den Bijbel is. Dit maakt niet slechts de waarde
uit van het Nieuw Verbond, dat grootendeels rechtstreeks op hem betrekking heeft, maar ook van het Oude.’ (1, 5)

Vanwege de ereplaats van Jezus in het algemeen is de Bijbel dus het boek van de godsdienst.

Deze Bijbel voor jongelieden is overigens niet de eerste kinderbijbel die de radicale bijbelkritiek laat
meeklinken in de overdracht van bijbelverhalen. Enkele jaren eerder, in 1866, verschijnt van de
hand van H.G. Grosjean in twee deeltjes Verhalen uit den bijbel. De ondertitel van deze boekjes luidt:
‘naar de tegenwoordige opvatting medegedeeld aan jonge lieden’. Ook hierin, maar veel minder
uitvoerig en polemisch, wordt de historische achtergrond van cruciale teksten (scheppingsver-
haal, zondvloed, opstanding) ontkend én gerelativeerd. Bijvoorbeeld in een passage over de ver-
schijningen van Jezus na zijn opstanding:

‘Enkele dier verschijningen komen in sommige bijzonderheden met elkander overeen, maar zij zijn ook zeer met el-
kander in strijd. Nu eens doen zij aan een stoffelijk, dan weder aan een geestelijk lichaam denken. Iedere verschij-
ning geeft aanleiding tot gewichtige bedenkingen. Om dit alles is eene lichamelijke opstanding van Jezus niet aan te
nemen. Het goddelijk leven, door hem geleid, is de grond voor het geloof, dat hij door den dood overgegaan is tot vol-
maaktere heerlijkheid. In die overtuiging is Jezus gestorven. Het aannemen der lichamelijke verrijzenis van Jezus is
voor het godsdienstig leven geheel onverschillig. Wat Jezus bij zijn leven verkondigde: de woorden, vermeld in de
zoogenaamde bergrede, de heerlijke gelijkenissen die hij verhaalde, de strijd die hij tegen de zonde voerde, dat alles,
ja hij zelf blijft even voortreffelijk, ook al is zijn lichaam tot de aarde wedergekeerd.’ (nt, 103v.)

Terug naar de academie. Het omarmen van de historische kritiek heeft voor de jeugdbijbel van
Oort en Hooykaas verregaande consequenties. Enkele passages uit de inleiding van deel 1 laten dat
duidelijk zien (zie kader 4.1). De auteurs roepen hun lezers op kritisch te kijken naar de bijbeltek-
sten, eruit te schiften wat bijdraagt aan het zedelijk welzijn en scherp te onderscheiden tussen
oude onwetendheid en modern geloven.

Oort en Hooykaas zijn niet vrij te pleiten van theologisch anti-judaïsme, overigens zeker niet
ongebruikelijk in het merendeel van de wat oudere Nederlandse kinderbijbels. Een negatief oor-
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deel over het Oude Testament en het joodse geloof vindt men in deze jeugdbijbel alom en culmi-
neert in het laatste deel in de opvallende slotbeschouwing van het gehele werk:

‘[...] het is voor de Joden een bron niet slechts van veel leed, maar ook van schade voor hun zedelijk leven, dat zij zich
afzonderen en zich in zooveel uiterlijks onderscheiden van hunne medeburgers. Vroeg of laat moet de scheidsmuur
vallen. Langs welken weg zullen de Joden genoopt worden, hunne eigenaardige zeden en gebruiken te laten varen?’

Niet door onderdrukking, maar door emancipatie en wederzijds respect.

‘Zóo alleen kunnen zij er toe gebracht worden, van hun kant hun wantrouwen tegen de “heidenen” en den waan,
nog steeds het uitverkoren volk Gods te zijn, af te leggen.’ (8, 452)

Met deze en dergelijke beschouwingen hebben we de bijbelse grond echter allang verlaten.

Wie zijn die jongelieden op wie Oort en Hooykaas mikken?

‘Het is zoo, wij stellen ons als onze lezers geen kinderen voor, – den Bijbel te verstaan is allesbehalve kinderwerk! –
maar hen, die het lager onderwijs achter den rug hebben, bij wie wij dus eenige algemeene kennis mogen verwach-
ten.’ (1, 13).
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8 Die laatste toezegging maken de auteurs waar: het verhaal van Bileam wordt behandeld bij de regeerperiode van Jerobeam II,
dat van Jezus’ verheerlijking op de berg verhuist naar de apostolische tijd. Ook de eerste belofte komen ze na; De Bijbel voor jon-
gelieden is één groot kruisverhoor van de bijbel.

9 Citaten uit de inleiding van deel I, pp. 6-15.

De scherpe kritiek van Oort en Hooykaas (1871) 4.1

Ware het ons nu alleen te doen om godsdienstige en zedelijke taferelen te schetsen, dan zou ons

dit karakter van vele Bijbelsche verhalen weinig moeite berokkenen; maar nu wij tevens de ge-

schiedenis van Israël en zijn godsdienst, van Jezus en den Apostolischen tijd wenschen uiteen

te zetten, nu legt ons dit karakter van vele dier verhalen niet slechts de verplichting op steeds

scherpe kritiek te oefenen, opdat hunne geloofwaardigheid of ongeloofwaardigheid blijke,

maar dringt het ons ook om aan de behandeling der verhalen van het Oude Verbond en even-

eens aan die van het Nieuwe eene inleiding te laten voorafgaan en om ze nu en dan in eene an-

dere volgorde te bespreken dan waarin zij in den Bijbel voorkomen.8

Het zwaarst weegt bij ons de zorg, die verhalen te doen spreken tot hart en geweten en in hun-

ne verklaring een gezond en smakelijk voedsel voor godsdienstig en zedelijk gevoel aan te bie-

den. […] De legenden nu des Ouden en des Nieuwen Verbonds zijn het werk van Israëlieten en

Christenen en kunnen daarom uitnemend dienen om onzen gezichtseinder te verruimen, ons

gevoel te verfijnen, ons innerlijk leven te verrijken en te versterken.

Over Israël als ’het volk van de godsdienst’:

En indien zij, die slechts in de schemering verkeerden en dus eenzijdig, ja, vaak zeer verkeerd

over God en hunne roeping dachten, reeds verdienen gehoord te worden, hoe veel te meer is het

dan leerrijk en verkwikkend mee te denken en mee te gevoelen met de leerlingen van Jezus,

door wien zooveel licht is verspreid over de vragen des innerlijken levens?9



De doelstelling luidt: ‘Wij moeten vroom en rein worden, en dat gaat niet gemakkelijk.’ (1, 15) Aan
de doelgroep wordt overigens in de tekst zelf geen woord meer vuil gemaakt, op enkele zedelijke
vermaningen na. De boeken zijn op een enkel kaartje na niet geïllustreerd.

Hoe gaan Oort en Hooykaas te werk in hun poging om met inbegrip van alle kritiek de bijbel-
verhalen aan jongelieden door te vertellen? In ieder geval door het verhaal zelf ondergeschikt te
maken aan en voortdurend in de rede te vallen met eigen evaluaties en interrupties (zie voor twee
voorbeelden, een uit het Oude en een uit het Nieuwe Testament, kader 4.2).

Het valt te begrijpen dat degenen die zich bij het schema van zonde, bekering en persoonlijke
verlossing thuis voelen, met deze modernistische kinderbijbel niet uit de voeten kunnen. De
auteurs confronteren de bijbelverhalen met hun eigen visie en met de moderne wetenschappelij-
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Oort en Hooykaas over Sodom en opstanding 4.2

H. Oort over de val van Sodom (Genesis 19) en wat daarvan te leren valt:

De vulkanische uitbarstingen, de aardbevingen, het ontvlammen der naftabronnen en de daar-

door veroorzaakte verandering van eene vruchtbare vlakte in een zoutmeer met kale oevers

spraken den alouden bewoners der omstreek van Gods straffen, en de aanblik der Doode Zee

was hun een gedurige herinnering, dat hun god een verterend vuur was, die op ontzettende

wijze kastijden kon. Zoo zouden ook wij, wanneer in het voorjaar een onzer rivierdijken door-

breekt en het opgestuwde water vruchtbare landouwen in een golvend meer herschept, zoodat

er ontzaglijke ellende onder de bewoners veroorzaakt wordt, kunnen wanen, dat deze men-

schen zondiger waren dan de bewoners van de tegenovergestelden oever, die gered werden

door dien doorbraak aan de overzij. Zulk eene beschouwing is heilloos, want niet slechts maakt

zij ons traag in het bedenken en aangrijpen van de beste middelen om het gevaar te voorkomen

of te ontvlieden, maar zij kweekt ook lichtelijk den hoogmoed in de geredden aan en bevordert

in allen gevalle eene vrees voor God, die wel tot slaafsche gehoorzaamheid en kruipende onder-

danigheid leiden, doch nooit met vrije overgave des harten aan God, nooit met hartelijke lief-

de voor Hem gepaard gaan kan; immers vrees sluit liefde buiten. (1, 162)

I. Hooykaas over de opstanding van Jezus:

Uit zijne nederlaag van het oogenblik verhief hij zich weder met sterker en uitgebreider in-

vloed dan ooit. Wij zouden het, met een woord van hemzelven, zijne “opstanding” kunnen

noemen, indien wij niet vreesden voor misverstand. Immers zouden wij, daar dit woord ge-

meenlijk in een anderen zin dan dien van zijn triomf wordt genomen, aldus licht den schijn op

ons laden van als werkelijke geschiedenis te erkennen hetgeen, toen het geschokt, ja bezweken

geloof zijner Apostelen en andere aanhangers aan hun Meester met nieuwe kracht herleefde,

eenvoudig de vorm was, waarin het zich herstelde, namelijk de voorstelling, dat hij uit de

dooden was opgestaan en ten hemel gevaren. […] Want oorspronkelijk waren de opstanding en

de hemelvaart van Jezus één; eerst later kwam er in de voorstelling deze wijziging, dat hij op zij-

ne doorreis van den afgrond naar den hoogen zich éen dag, of zelfs eenige weken, op aarde zou

hebben opgehouden. Wij kunnen derhalve gerust zeggen, dat de vrienden van Jezus nooit over

eene opstanding en hemelvaart huns Meesters gedacht zouden hebben, indien zij reeds onze

voorstellingen aangaande het lot na den dood hadden gehad. (6, 130)



ke inzichten in het algemeen en lezen de Bijbel de les. Het verhaal van Jezus’ geboorte is vanzelf-
sprekend een legende, want het klopt niet met de werkelijkheid en is volstrekt ongeloofwaardig:
‘de Evangelist begaat hier een schromelijke vergissing’ (5, 66). Jezus is geboren in Nazareth, Jozef
is zijn vader, Jezus ‘nam eindelijk het heldhaftig besluit om zelf de Messias te zijn’. Elk wonderver-
haal wordt kort naverteld en daarna in extenso in twijfel getrokken. De Bijbel valt uiteen in een klein
historisch betrouwbaar gedeelte en een veel groter gedeelte dat zinnebeeldig, verdichtsel, legende
of simpel onwaar is, maar af en toe nog wel getypeerd kan worden als een ‘wonderschoon verhaal’.

De Bijbel voor jongelieden is in de geschiedenis van de kinderbijbel een uitzonderlijk fenomeen. Het
is een jeugdbijbel van ‘Leidschen’ bloed. Abraham Kuenen, die aan deze jeugdbijbel zijn mede-
werking verleent, is hoogleraar te Leiden, Oort wordt later eveneens hoogleraar te Leiden. Kuenen
pleit al in 1884 voor de oprichting van een vereniging van vrijzinnig hervormden. Gedrieën zijn
zij betrokken bij het vertaalwerk dat uiteindelijk leidt tot de zogeheten Leidse Vertaling van 1912.
De jeugdbijbel, die wat betreft taalgebruik en debat-over-de-hoofden-heen destijds al nauwelijks
voor jongeren geschikt kan zijn geweest, bevat wetenschappelijk-historische, literaire, zedenkun-
dige verhandelingen aan de hand van de bijbelverhalen. De theologie mag achttiende-eeuws he-
ten, maar is gekruid met modernistische apologetiek: een pleidooi voor algemene godsdienstig-
heid met een krachtig burgerlijk-moraliserend gehalte.

Van deze jeugdbijbel verschijnt nog voordat de serie voltooid is, in 1876, een bewerking: de Kin-
derbijbel van dr. A.J. Oort, predikant te Zutphen en geen familie van de oorspronkelijke auteur, be-
doeld voor 12-jarigen. De principes zijn in dit tweedelige werk dezelfde als die in het hoofdwerk:
‘Voor ons christenen blijft de Bijbel het classieke boek van den godsdienst’. En: ‘Bovenal trekt de
liefelijke en verheven figuur van Jezus ons aan. Hij blijft ons het ideaal van menschelijke groot-
heid.’ Kinderen moeten vroegtijdig met de Bijbel kennismaken ‘opdat zij reeds in hunne jeugd die
heilzame indrukken ontvangen, die aan het gemoedsleven de goede richting geven’, schrijft Oort
in een woord vooraf aan de ouders. (I, 8-9). Bijbellezers kunnen niet meer terug achter de histori-
sche kritiek. Wij moeten, aldus de schrijver, ‘ook voor kinderen op den Bijbel het heldere licht la-
ten vallen, waarin wij hem tegenwoordig beschouwen, niet het schemerlicht, waarin men hem
voorheen plaatste.’ (I, 10). Want de Bijbel is een ‘rijke bron van zedelijke kracht en godsdienstig ge-
loof’.

De verteltrant van de verhalen volgt hetzelfde stramien als dat van het voorbeeld, met wegla-
ting van al te rigoureuze ingrepen in de tekst of eindeloze wetenschappelijke verhandelingen, is
in het algemeen daardoor veel minder wijdlopig en aanmerkelijk beter geschreven. Het behoeft
dan ook geen verwondering te wekken dat deze kinderbijbel drie drukken beleeft en veel verkocht
is, waarschijnlijk vooral in kringen van vrijzinnig hervormden en van de in 1870 opgerichte Ne-
derlandse Protestantenbond. Het lijkt erop dat de schrijver minder behoefte heeft aan de apolo-
getische strijd van de modernen; hij waagt in ieder geval een serieuze poging de bijbelverhalen op
de voet te volgen. Maar van wonderen, maagdelijke geboorte of van Jezus’ opstanding uit de do-
den kan natuurlijk geen sprake zijn, het gaat om diens leven en werk (II, 6), om de ‘man van smart,
de miskende, vervolgde, gekruiste’ (II, 326). Ook deze negentiende-eeuwse kinderbijbel is niet ge-
ïllustreerd.

De kinderbijbel van Oort en Hooykaas is een statement, een monumentale entree van de kritische
bijbelwetenschap in het genre van de kinderbijbel, waarbij Grosjean als heraut mag worden be-
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schouwd. Dat deze bijbel, evenals de theologie waarvan hij getuigt, niet onweersproken blijft, be-
hoeft geen verbazing te wekken. In het specifieke genre van de kinderbijbel is het een Réveilman
die de handschoen opneemt en de Réveil-kinderbijbel bij uitnemendheid schrijft.

4.3  ‘Frissche levenskracht’

De Réveil-kinderbijbel van E. Gerdes (1872)

Eduard Gerdes (1821-1898) is een van de meest productieve kinderboekenschrijvers van zijn tijd.
Deze evangelisch bevlogen Réveilman, leerling van ds. J. de Liefde, schrijft meer dan 200 kinder-
en jeugdboeken en specialiseert zich in verhalen uit de vaderlandse geschiedenis en dan vooral
– natuurlijk – die uit de tweede helft van de zestiende eeuw. In zijn ‘zuil’ wordt hij stukgelezen,
onder critici staat hij bekend als ‘veelschrijver’, als te evangeliserend en wordt hij bekritiseerd om
zijn antipapisme. Toch nemen tijdgenoten en bibliografen van het jeugdboek het ook op voor
zijn vertelkunst.10 Als veel negentiende-eeuwse christelijke auteurs van jeugdliteratuur voegt hij
aan zijn imposante oeuvre een kinderbijbel toe, die veel verkocht en gelezen is.

Deze Bijbel voor de jeugd verschijnt in drie delen in de jaren 1872-1874 bij I. de Haan te Haarlem.
Het is vooral een opvallende jeugdbijbel vanwege de strijdbare positie die de auteur – in de inlei-
ding en in de tekst zelf – inneemt in de theologische twistdebatten van zijn tijd en vanwege zijn
vérstrekkende apologetiek van de historische betrouwbaarheid van de bijbelverhalen.

Na een kort voorwoord van professor J.J. van Oosterzee, die de ‘Christelijke Volksschrijver’
prijst om zijn oppositie tegen de ‘stelselmatige Schriftbestrijding’ van zijn dagen (iii) neemt de
auteur alle ruimte om in zijn inleiding te ontvouwen waar het hem om te doen is. Gerdes onder-
scheidt de Bijbel van het heilsplan van God.

‘Vóór er iets bestond van alles wat geschapen werd, bestond God. Eer de bergen geboren en de aarde en de wereld
voortgebracht waren, had Hij reeds even lang bestaan, als over duizend eeuwigheden, want zijn eeuwig onbegrijpe-
lijk wezen heeft begin noch einde. Hij is een God van wijsheid en orde; Hij handelt in alles naar vaste beginselen en
met een bepaald en onveranderlijk doel’ (vii).

Vervolgens omschrijft hij dit plan Gods in grote lijnen en besluit: ‘De Bijbel nu bevat van dit plan
de geschiedenis’ (viii). Zoals in de klassieke gereformeerde dogmatiek de locus de deo voorafgaat aan
de locus de verbo, zo gaat bij Gerdes het heilsplan vooraf aan de bijbel.

‘Wie voor dit plan des Heeren geen oog heeft, vindt in den Bijbel slechts eene verzameling van door elkander gewor-
pen brokstukken, die wel ieder op zich zelven meer of minder schoon zijn, maar doel- en ordeloos op en over elkan-
der zijn gelegd.’ (t.a.p.)

Zelf neemt Gerdes deze volgorde over door zijn kinderbijbel in te leiden met een uitvoerige dog-
matische verhandeling, zonder welke de bijbeltekst zelf misverstand zou kunnen wekken. En dat
zou kwalijk zijn, want de navolgende tekst is van levensbelang.
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10 Gerdes is de dichter van ‘Er ruist langs de wolken’. Over waardering en kritiek voor zijn werk zie D.L. Daalder, a.w., p. 180v. Het
standaardwerk over de negentiende-eeuwse kinderboeken, Buijnsters 2001, a.w., toch al sterk bevooroordeeld als het gaat om
godsdienstig getinte jeugdlectuur, moet van Gerdes niet veel hebben, al prijst het diens sociale bewogenheid (p. 349).



‘Gij hebt den schoonen, maar ook gewichtigen en gevaarvollen leeftijd bereikt, waarin het hart, niet meer tevreden
met de kinderlijke spelen en droomen der jonkheid, eene keuze doet, waar het voortaan voor leven, en waarin het
voor het vervolg zijn geluk zoeken zal. Die keuze is allergewichtigst; zij beslist menigmaal over geheel het volgend
leven, tot aan en over het graf.’ (xiv/xv).

De inleiding dient er mede voor om nog eens flink uit te halen naar de bijbelkritiek, die de verha-
len als ‘legenden’ betitelt en fossielen inzet als bewijs tegen de scheppingsleer. Minutieus gaat
Gerdes op veel ‘moderne’ bijbelkritiek in. Overduidelijk is Gerdes hier ‘in gesprek’ met het eerste
deel van de een jaar eerder verschenen grote Bijbel voor Jongelieden van Oort en Hooykaas dat we in de
vorige paragraaf behandelden, een werk dat in alle opzichten diametraal tegenover dat van Gerdes
staat.

Met deze kennis en deze leer gewapend kan de jeugdige lezer zich zetten aan de bijbeltekst zelf.
De auteur wil daarbij van geen bescheidenheid weten en wordt niet moe de teksten al parafrase-
rend toe te lichten onder het motto: de Bijbel heeft altijd gelijk. Gerdes treedt daarbij af en toe ver
buiten de bijbelse paden. In het paradijs at men vegetarisch, weet de schrijver, en hij treedt uitvoe-
rig in debat met wetenschappers die aantonen dat mensen altijd omnivoren zijn geweest. Zelfs de
vorm van de menselijke hoektanden komt ter sprake (44). De leeftijden van de oudvaders zijn zo
hoog omdat zij nog zo dicht bij de schepping staan. ‘Eerst langzamerhand verzwakte die eerste
frissche levenskracht.’ Het leven was destijds gemoedelijker, het klimaat afwisselender en gezon-
der (94). De toren van Babel (Genesis 11) was (gedeeltelijk) gebouwd door Nimrod, die ten enen-
male niet deugde, ook al voegt Gerdes er eerlijkheidshalve aan toe, dat daarover niet veel bekend
is (142). En het is toch niet toevallig dat de moderne wetenschap, hoe ze het ook wendt of keert,
niet verder komt dan drie oertalen, die van Noachs zonen Sem, Cham en Jafeth dus (146). De tekst
wemelt van de psychologiseringen, waarbij de schrijver feilloos weet aan te geven wie wat goed of
fout deed. Lot had natuurlijk (in Genesis 19) nooit zijn dochters mogen aanbieden aan de inwo-
ners van Sodom (196) en ‘gelukkig voor de mensheid vond de ontaarde Cham (Genesis 9 – wm) bij
zijn broeders geen instemming’ (132).

Het Oude Testament staat van a tot z in het teken van de komende Messias. De gehele Bijbel be-
vat de geschiedenis van het volk Israël, een volk

‘wiens verleden, heden en toekomst wederom in onafscheidelijk verband staat met éénen verhevenen, heerlijken
Persoon, die het middelpunt en einddoel is van de gansche Openbaring, ja van geheel de schepping Gods.’ (vii).

Jezus komt dan ook bij voortduring in het Oude Testament ter sprake. Neem koning David:

‘Ook hij ging door lijden tot heerlijkheid. En als gezalfde koning en profeet Gods met den Geest vervuld, was het hem
van tijd tot tijd gegeven diepe blikken te slaan in het wezen en de lotgevallen van den toekomstigen Zoon des Men-
schen.’ (870)

Of de volgende zinsnede, over de psalmen:

‘... hoewel zij nergens den naam van Jezus uitdrukkelijk vermelden, vindt toch het gelovig hart Hem er gedurig in
terug’. (1078)

De behandeling van het Nieuwe Testament biedt Gerdes de gelegenheid zijn aperte antipapisme
ten tonele te voeren bij de karakterisering van Maria.
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‘De Roomsche Kerk heeft de moeder des Heeren verheven tot koningin des hemels, die vlekkeloos rein was van haar
geboorte af. Maar Maria zelve plaatst zich oneindig lager. Indien alle geslachten haar zouden zalig spreken, het zou
niet zijn om eenige voortreffelijkheid in haar zelve, maar omdat God hare vernedering had aangezien, en haar goed-
gunstig wilde verhoogen. Rome moge haar als hemelvorstin naast God plaatsen, zij zelve plaatst zich als eene arme
zondares aan zijne voeten en verheugt zich in Hem als haren Zaligmaker.’ (1138) 

Het derde deel van Gerdes’ jeugdbijbel verschijnt twintig jaar na de afkondiging van het dogma
van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis.

Gerdes’ jeugdbijbel is in alle opzichten een Réveil-bijbel, toegespitst op zonde, verzoenend
bloed en vergeving, op persoonlijke bekering en heil, uitgaande van de onaantastbaarheid van
Gods woord, en is verrassend weinig ‘bevindelijk’. Het is de ‘tegenkinderbijbel’ tegen vooral de
Leidse nieuwlichters. En het is nauwelijks een bijbel voor kinderen: wijdlopig, niet geïllustreerd,
met voetnoten en vol wetenschappelijke uitweidingen en debatten met onzichtbare en onge-
noemde opponenten. Het is ten slotte de kinderbijbel van een ‘volksschrijver’ en niet van een
theoloog; dat verklaart de vlotte schrijftrant – hoewel die kwalificatie enigszins overdreven is – en
de nogal lapidaire theologische constructies. In deze jeugdbijbel proeft men op alle bladzijden het
‘protest tegen de geest der eeuw’ van Da Costa, een halve eeuw eerder. Alleen heeft Gerdes er nog
Darwin als tegenstander bij gekregen.

4.4  ‘Voor arme, ellendige zondaren’

J.H. Gunning J.Hz. (1894)

‘Lees alles met het oog op Jezus Christus’. De kinderbijbel van J.H. Gunning J.Hz. uit 1894 is veel
gelezen en stilistisch een van de betere kinderbijbels van de negentiende eeuw. De auteur (1858-
1940) is de zoon van de meer bekende J.H. Gunning jr., een van de grondleggers van de ethische
richting in de hervormde kerk, en blijkt in zijn kinderbijbel in de voetsporen van zijn vader te tre-
den. De kinderbijbel, geschreven voor ‘jongelieden van tien tot veertien jaar’ die aldus voorbereid
worden op het lezen van de Bijbel zelf (1), is strikt christocentrisch, met veel nadruk op het lijden
en verzoenend sterven van Jezus Christus. Zoals het adagium van zijn vader luidde: God en wereld
worden één door het lijden, door het Kruis. Het Oude Testament wordt naar Jezus toe gelezen,
omdat het ‘ons voornamelijk de geschiedenis van Israël verhaalt, en alles wat God gedaan heeft om
de komst van Zijnen Zoon Jezus Christus onder dat volk voor te bereiden’. (2) Jezus is ‘het middel-
punt der gansche Schrift, op Hem is alles aangelegd wat God doet en regelt, in Hem vindt elke pro-
fetie hare vervulling en de verwachting aller vromen haar kroon’. (5) Er valt er ook anderszins uit
de Bijbel te leren, ‘doch niet voor de geleerde en hoogwijze mannen der wetenschap, maar voor
arme, ellendige zondaren liet God den Bijbel opstellen, opdat een schuldig en verontrust geweten
den weg tot vrede, opdat eene zoekende en klagende menschheid den Vredevorst en Zaligmaker
zou leeren kennen’. (t.a.p.)

Gunnings kinderbijbel is met andere woorden door en door ‘evangelisch’, zonder evenwel in
schematisme en platitudes te vervallen. Hij vervolgt met een hermeneutische belijdenis:

‘Wie met dàt oog het Bijbelboek leest, die ontdekt geen strijd en verwarring in de velerlei verhalen en leeringen, die
het bevat, maar eene wondervolle eenheid, even veelzijdig als de schakeeringen van het licht, als de kleuren van den
regenboog, die alle van éénzelfde zon afkomstig zijn en op éénzelfden oorsprong terugwijzen’. (t.a.p.)
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Bijbelkritiek valt van de auteur dan ook niet te verwachten, wel gelovig lezen in een tijd waarin
veel op de helling gaat.

‘Wij beleven thans ernstige dagen. Wij hooren overal van verwarring en strijd. Niets is voor velen meer heilig, huis-
gezin noch maatschappij, vorstenhuis noch vaderland. Allerlei plannen en stelsels worden uitgedacht, om toch maar
de menschen gelukkig en voorspoedig te maken, maar ze mislukken alle, omdat men dat éénige Plan, dat waarlijk
goed is, verwerpt: het genadige heilsplan van onzen God, die in en door Jezus Christus alles hersteld heeft wat de zon-
de bedierf, en die in Zijn heilig Woord een antwoord geeft op alle vragen, die de ijdele hoogmoedige menschen in
eigen kracht nooit kunnen beantwoorden’. (6)

Gunning doelt ongetwijfeld op de opkomende socialistische beweging, die het menselijk geluk
langs profane weg nastreeft. Nee, alleen ‘de Heilige Schrift leert ons wat God van het begin der
Schepping af gedaan heeft om de menschen gelukkig te maken’. (2)

Hoewel Gunning zijn taal niet aanpast ten behoeve van zijn lezers en hoorders, is zijn behan-
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11 In a.w., pp. 51v.

J.H. Gunning J.Hz. over de binding van Izak (Genesis 22). 4.3

Elke stap was voor de grijsaard eene marteling. Geen woord wilde hem uit de keel. “Vader!” riep

eindelijk Izak uit, – en o hoe sneed hem die lieve stem door het hart! – “we hebben vuur en hout

voor het altaar, doch waar is het offerdier?” “Daar zal God in voorzien, mijn jongen!” antwoord-

de Abraham met gesmoorde stem en brekend hart. Hij kon haast niet verder, zijn knieën knik-

ten – maar zijn oog was naar Boven gericht. “O God! gij weet wat ik lijde – maar Uw wil

 geschiede!” Wat zal die weg den grijzen aartsvader moeilijk zijn gevallen; zijn borst was als

dichtgeknepen. Maar toen ze eindelijk op den top des bergs gekomen waren, o toen moest het

vreeselijke woord er uit: “Gij zijt het offerdier, mijn lieveling!” Ach, ‘t was een kleinigheid ge-

weest voor den jongen, krachtigen Izak zijnen vader te ontvluchten; en had deze hem willen

grijpen, stellig zoude het kind den vader hebben overwonnen – een meer dan honderdjarig

man heeft zooveel kracht niet, vooral niet in zulk een ogenblik.... Maar gewillig buigt Izak het

hoofd, want het is de wil zijns Gods, dien hij had leeren vreezen. Zelf schikt hij het altaar uit

steenen en hout te zamen, laat zich daarop binden, en verbeidt met kalmte den doodsteek uit

de handen zijns eigen vaders. En zie, reeds heft Abraham de hand op, reeds flikkert het mes in

den blinkenden zonnegloed, als daar opeens de engel des Heeren met luider stemme roept:

“Houd op, Abraham! Doe uw kind geen kwaad. Nu weet ik dat gij godvreezend zijt, en mij zelfs

uw eenigen zoon niet onthoudt.” […] En eigenlijk kan niemand de volle beteekenis dezer heer-

lijke geschiedenis verstaan, die niet het offer van Golgotha heeft leeren kennen als zijne bevrij-

ding van den eeuwigen dood, als zijne redding van het eeuwig verderf. Want zie, het gaat toch

werkelijk om het leven van den mensch! Wie in werkelijkheid den vloek der zonde heeft leeren

kennen, die verlangt er naar het kostbaarste wat hij heeft (zijn eigen leven, het leven van zijn

liefste kind) te offeren, om toch maar van dien last, dien loodzwaren last der zonde bevrijd te

worden. Maar nu is de troost en de zaligheid des Evangelies dit: dat God van geen schepsel, van

Abraham niet, van u niet, van mij niet, van niemand ter wereld dit offer vraagt, maar het Zelf

op Golgotha gebracht heeft. Dat is de diepste beteekenis van Izaks offerande, die wij u niet ver-

zwijgen wilden, al kunt gij ze, mijn lieve jeugdige lezers! thans nog niet ten volle begrijpen.11



deling van de bijbelse stof soepel, zij het niet eenvoudig geschreven. Maar hij houdt in ieder geval
rekening met de lezer, neemt het kind bij de hand, gaat uit van vragen die bij kinderen zouden
kunnen leven. De tekst is wijdlopig, de auteur schuwt niet een eigen mening in te brengen, is in-
voelend, maar ontziet de tere kinderziel geenszins. Sterker nog: hij lijkt er enig behagen in te
scheppen om de voor kinderen ‘enge’ passages in de Bijbel resoluut uit te vergroten.

Gunnings behandeling van het verhaal van het bijna-offer van Isaak, Genesis 22 (zie kader 4.3)
laat vier aspecten van zijn werkwijze zien:
1 Een manier van vertellen en spanningsopbouw die vooruitlopen op wat W.G. van de Hulst een

kwart eeuw later zal weten te perfectioneren.
2 Een omwille van die spanning toevoegen van emoties, handelingen, monologue intérieur en over-

wegingen die het toch al schrille verhaal in een nog feller daglicht stellen.
3 Het inlezen van teksten die een overdramatisering bewerkstelligen, maar tevens het effect ver-

sterken van
4 de vooruitblik naar het evangelieverhaal van de kruisiging van Jezus.12 Gunning buigt het Ge-

nesis-verhaal om naar Golgotha, waarbij men zich zorgen maken over het effect dat deze preek
voor volwassenen aanricht onder de jonge lezers en hoorders. Zij zullen wellicht anders tegen
hun aardse vader aankijken nadat zij van Gunning begrepen hebben dat die hen graag zou of-
feren om van zoiets onbegrijpelijks als de loodzware last van de zonde bevrijd te worden.

Wanneer Gunning de kruisiging op Golgotha (Matteüs 27) gaat beschrijven, wordt deze benade-
ring nog verder doorgevoerd (zie kader 4.4). Geen detail wordt de jonge lezer bespaard. Het resul-
taat is een angstaanjagend verhaal. We kunnen slechts gissen wat Gunnings dramatisering van
toch al dramatische verhalen bij kinderen heeft bewerkstelligd. Vrees en beven, mag worden ver-
ondersteld. Wat vertelt een theoloog en hermeneut die met Golgotha al zijn kruit verschoten
heeft, van de opstanding? Is het niet zo dat wanneer het lijden en sterven van Jezus gepresenteerd
worden als het beslissende heilsfeit, de opstanding een wonderverhaal-op-de-koop-toe wordt?
Geenszins, aldus Gunning en hij verlegt de grens opnieuw:

‘Geen feit is zóó goed gestaafd, geene geschiedenis mag zóó ontwijfelbaar heeten, als dat de Heere Jezus lichamelijk
en waarachtiglijk uit de dooden verrezen is. Hiermede staat of valt ons gansche geloof. Wie ons een dooden Jezus wil
laten, een Man, die, nu ja schoone lessen gegeven heeft, die een edel voorbeeld van vriendelijkheid en zelfverlooche-
ning geweest is, maar na Zijne beklagenswaardige kruisdood begraven werd en begraven bleef – die heeft ons den éé-
nigen, heerlijken, dierbaren Heiland ontstolen, en ons een machteloozen, eigengemaakten Jezus in de plaats gege-
ven, die onze arme zielen redden noch troosten kan. Neen, de waarachtige Jezus is uit de dooden opgestaan’. (303)

Er kan, meen ik, een zekere inconsistentie bespeurd worden in de wijze waarop de schrijver bij-
belverhalen voor jongeren doorgeeft. Hoewel Gunning ruimte geeft aan het verhaal zelf, lijkt hij
toch te zwichten voor een dogmatisch voorverstaan, waarvan het ijzeren ritme hem een plot ople-
vert die die van de verhalen zelf in de schaduw stelt.

De bijbel voor kinderen van Gunning is een werk op de rand van twee eeuwen; de theologie is
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12 Die wijze van uitleg van het verhaal van de binding van Isaak is overigens niet ongebruikelijk in de negentiende-eeuwse theo-
logie – rooms-katholiek en protestants – en komt dus ook vaker in kinderbijbels voor. Ze wordt bijvoorbeeld fraai geïllustreerd
in de prentbijbel van Huet (zie paragraaf 4.9), p. 34, waarin de bekende parallel getrokken wordt tussen de takkenbossen van
Isaak en het kruis van Jezus. Een dergelijke leeswijze van het Hebreeuwse testament past bij de – oud-kerkelijke en tot voor
kort nog rooms-katholieke – notie van de ‘voorafbeeldingen’ van het evangelie in het Oude Testament. Zie hiervoor uitvoeri-
ger de behandeling van de bijbelse geschiedenis van Businger in paragraaf 6.5.



 ethisch, doet nog denken aan die van het Réveil, al zijn de contrasten nog scherper aangezet dan
bijvoorbeeld bij de eerder besproken kinderbijbel van E. Gerdes uit 1872 en al is de leer bij Gun-
ning prevalenter. Maar de boodschap is ook ‘moderner’ evangelisch en wordt gepresenteerd met
een benaderingswijze en schrijfstijl die een voorafschaduwing vormen van de grote vertellers van
de twintigste eeuw. Het kindvriendelijke karakter uit zich dan weliswaar niet direct in de teksten,
wel – in vergelijking met kinderbijbels uit dezelfde tijd – in een aanzienlijk aantal illustraties,
‘chromolithographieën’ van behoorlijke kwaliteit (zie afbeelding kl4) en enkele kaarten. Ik kan
me er nochtans geen voorstelling van maken wat kinderen uit het begin van de vorige eeuw van
deze kinderbijbel begrepen zullen hebben; dat zij erdoor geïmponeerd zullen zijn, lijkt me dui-
delijk.

Gunning schrijft aan het eind van de negentiende eeuw, in een tijd waarin Naherwartung popu-
lair is. Dat hij daar gevoelig voor is, blijkt uit een opvallend citaat, waarmee we de behandeling van
deze kinderbijbel afsluiten.

‘En dan – ja dan zal ons leven meer en meer worden een wachten op den Heer, een verwachten van Zijne heerlijke,
zalige wederkomst. Hetzij wij nog eerst zullen ontslapen, om dan eerlang uit ons graf op te staan, hetzij wij (o ver-
rukkelijke gedachte!) Hem levend te gemoet zullen gaan in de lucht – Hij komt, Hij nadert, en dàn wordt eerst alles
waarlijk goed!’ (368)

We schakelen nu we over op een totaal andere benadering van de bijbelse stof voor kinderen, die
van Nellie.
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13 In a.w., pp. 289vv.

J.H. Gunning J.Hz. over Jezus’ kruisdood op Golgotha (Matteüs 27). 4.4

Gewoonlijk plantte men eerst den langsten balk in den grond, bond den rampzalige dan met

touwen aan den anderen, korteren dwarsbalk vast, en sloeg daarna door de uitgestrekte hand-

palmen lange nagels, welke door het vleesch heen diep in het hout vastzaten. Dan trok men den

lijder omhoog, maakte den dwarsbalk aan den paal vast, en dreef ook door de voeten de punti-

ge nagels henen. De verschrikkingen van deze helsche pijnen kunnen wij hier niet verder be-

schrijven, maar o lieve jonge lezers! bedenkt het toch, dat er geen pijn zóó vreeselijk en zóó ont-

zettend ooit door éénig mensch kan geleden worden of onze Zaligmaker heeft haar nog einde-

loos vreeselijker om onzentwil verdragen’. (289) […] Denk u dat gruwzame lijden des Heeren in,

waar de vreeselijkste dorst Hem sedert uren kwelde, en alle vezelen en spieren van Zijn heilig

lichaam samentrekken onder de onnoemelijkste smarten. Mij dorst, riep Hij uit, onder ’t gloei-

end branden Zijner wonden, en met een spons bevochtigt een der Romeinsche krijgslieden,

barmhartiger dan Zijne broederen naar het vleesch, die meedoogenloos aan Zijn martelpaal

voorbij gingen, de lippen des Lijders’. (291) […] Het verzoenings- en verlossingswerk is voltooid,

het lijden is volstreden, de zegepraal is behaald. En daarop buigt de Heiland het hoofd, en met

de woorden: Vader! in Uwe handen beveel ik mijnen geest, geeft Hij den laatsten snik. De Vorst

des Levens is gestorven, de Oude Bedeeling is geëindigd, de nieuwe, de eeuwige morgenstond

is aangebroken.13 (292)



4.5  ‘Zoo heerlijk eenvoudig’

Nellie van Kol (1905)

Nellie van Kol (1851-1930) – nom de plume Nellie, van huis uit Jacoba Maria Petronella Porrey – is een
van de meest invloedrijke jeugdboekenschrijvers van rond de vorige eeuwwisseling. Evenals haar
man Henri Hubert van Kol, die zij in Nederlands-Indië ontmoet, is zij gegrepen door religieus-
socialistische idealen. Zij is een moderne vrouw, volgens D.L. Daalder, ‘een overtuigd feministe,
maar afkerig van de idee der gelijkheid’14, en krijgt vanwege haar progressieve, volksopvoedende
denkbeelden veel kritiek te verduren. Van 1893-1900 is Nellie van Kol redacteur van het tijdschrift
De Vrouw. In 1899 schrijft zij in De Gids een beroemd geworden artikel over de manier waarop
auteurs zouden moeten schrijven voor kinderen. Haar recept: een goed kinderboek is ‘naar het be-
ginsel religieus (d.i. vroom), naar de strekking evolutionnair (d.i. ontwikkelend), naar de inhoud
universeel (d.i. alzijdig), naar de vorm helder’.15 Nellie van Kol schrijft en bewerkt veel kinderlite-
ratuur voor tijdschriften en boeken, houdt zich vooral bezig met de bewerking van oude sprook-
jes, sagen en legenden, en in die reeks schrijft zij ook een kinderbijbel, De Bijbel voor kinderen naver-
teld (Nellie 1905), die vanaf 1905 in drie delen verschijnt en in het meer vrijzinnige protestantisme
van die dagen grote invloed heeft.

Nellie’s kinderbijbel is het schoolvoorbeeld van een vroege vrijzinnige kinderbijbel, weliswaar
in de traditie van de Leidse school geschreven, maar zonder de wetenschappelijke, bijbelkritische
geldingsdrang die een kinderbijbel als van Oort en Hooykaas (zie paragraaf 4.2) typeert (en voor
jongeren vrijwel onleesbaar maakt). Nellie van Kol is een goede kinderboekenschrijfster met een
groot vertellend vermogen. Alleen al daarom mag betreurd worden dat het navertelgedeelte van
haar kinderbijbel tamelijk getrouw de dan kersverse Leidse vertaling volgt,16 want, zegt de schrijf-
ster: ‘ik geef jullie de Bijbelverhalen liever zóó als zij daar staan; en ik zou jullie raden ze even een-
voudig te lezen als ik ze jullie geef en nog niet naar een verklaring te zoeken.’ (I, 22)

Haar verteltechnische kruit verschiet de auteur in de inleiding en in de her en der redelijk uit-
voerige excursen bij cruciale of voor misverstand vatbare bijbelgedeelten. Maar daar is dan ook
veel bijzonders uit te putten.

De uitgebreide inleiding op Nellie’s kinderbijbel is stilistisch een van de beste en theologisch-
literair een van de meest leerzame in haar soort en biedt een staalkaart van het vrijzinnige, moder-
ne religieuze denken van rond de vorige eeuwwisseling, waarbij de doelgroep – kinderen – na-
drukkelijk in het denkproces betrokken wordt. Alleen al daarom verdient dit boek een uitvoerige
bespreking, ondanks de weinig oorspronkelijke tekst van de bijbelverhalen zelf. Maar daar staan
weer de bijzonder illustratieve, ‘kindvriendelijke’ en persoonlijk getinte uitweidingen van de
schrijfster tegenover.

Nellie maakt in haar inleiding (I, 3-18, zie kader 4.5) een voor een kinderbijbel stevig hermeneu-
tisch statement. De som van de ervaringen van de vertellers van bijbelverhalen, die stollen in hun
schriftelijke neerslag, vormt in haar visie eigenlijk een toevallige momentopname. Het uiteinde-
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14 Daalder, a.w., p. 106. Zie over Nellie’s socialistische opvoedingsidealen o.a. het proefschrift van Nelleke Bakker, Kind en karakter –
Nederlandse pedagogen over opvoeding in het gezin 1845-1925, Amsterdam 1995, pp. 69vv.

15 Geciteerd naar Daalder, a.w., p. 106.
16 De vertaling van het Oude Testament, onder redactie van A. Kuenen, I. Hooykaas, W.H. Koster en H. Oort kwam in twee delen

gereed, in 1899 en 1901. De vertaling van het Nieuwe Testament, van H. Oort, werd voltooid in 1912 en kon geen rol spelen in
Nellie’s behandeling van het Griekse testament..
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17 Wat niet zeggen wil dat haar taalgebruik ‘eenvoudig’ is. Nellie laat zich niet uit over de leeftijd van haar beoogde lezers. Wat
taalniveau betreft, ligt die leeftijd tamelijk hoog, en ook het ontwikkelingsniveau waaraan ze appelleert is aanzienlijk. Daar-
naast moet de jongere aardig thuis zijn in wat in doorsnee ’s zondags vanaf de kansel verkondigd wordt.

Nellie over de Bijbel 4.5

‘Er is een tijd in mijn leven geweest dat ik, met duizenden en honderdduizenden andere men-

schen, van meening was dat de Bijbel, in plaats van “het beste” boek, niet eens een goed of nut-

tig boek was, en maar met allen ouden rommel naar den zolder moest. Maar: ’t vergoden of ver-

guizen komt alleen van óns verkeerd zien en oordeelen.’ […] ‘De Bijbel zei: God heeft de wereld

in zes dagen geschapen uit niets; en waar op gezag van den Bijbel de heele wereld dat zegt, en

je kans zou loopen vervolgd of verbrand te worden als je ’t niét zei, daar kwam het niemand in

den zin het “steenen boek der aarde” eens te ontcijferen, en te onderzoeken hoe het was.’ [...]

‘Onder die omstandigheden, en alweer met den brandstapel in ’t vooruitzicht, behoorde er

moed toe een Galileï te zijn ... En toch, Galileï kwam; en met hem brak de dageraad van den dag

der wetenschap aan.’

Nellie beschrijft vervolgens de ontdekkingen in de wetenschap, de gevolgen van de Verlich-

ting voor het denken over hemel en aarde en de effecten daarvan voor het gezag van de Bijbel.

Dat gezag werd volledig ondermijnd. En van de weeromstuit werd het boek verguisd. Alle on-

recht dat in naam van het christendom gepleegd was, werd op het conto van de Bijbel geschre-

ven. De Bijbel werd een ‘leugenboek’ en uit veel huiskamers gebannen. Maar ‘we kunnen nu

uitgeraasd zijn tegen den Bijbel. En ik geloof: tal van menschen zijn het ook. En nu is het de tijd

om de oude Schrift weer eens van den stoffigen rommelzolder te voorschijn te halen, en haar

eens te bekijken in een ander licht: dat van het rechtvaardig oordeel. Ik heb het gedaan, – en met

een gevoel als moest ik dat oude, eenvoudige, oprechte Boek vergiffenis vragen, voor al het

kwaad dat wij menschen het hebben laten doen door het niet te begrijpen. Want niet dat Boek

deed kwaad, maar wij die niet goed zagen.’

De schrijfster verklaart het ontstaan van de Bijbel en ontvouwt daarbij de modernste inzich-

ten. Speciale aandacht wijdt zij aan de orale verteltraditie die ten grondslag ligt aan de bijbel-

verhalen. Zij snijdt het thema speels aan.17 Dat de bijbelverhalen ‘van horen zeggen’ zijn, heeft

grote gevolgen voor de historische betrouwbaarheid: ‘ze wemelen van onjuistheden en on-

waarschijnlijkheden en onmogelijkheden; dat kan niet anders. Daar was geen sprake van op-

zettelijk liegen en bedriegen: wat dát betreft is de mondelijke overlevering misschien eerlijker

en oprechter dan de geschreven geschiedenis.’

Je kunt de Bijbel dus niet lezen op historische juistheid, want er was ten tijde van het ont-

staan van deze boeken nog geen spoor van wetenschap; de mensen zagen de wereld zoals die

zich aan hen voordeed, zonder er vragen bij te stellen of vanuit een ander perspectief te kijken.

Daarom moeten we de Bijbel ‘lezen als een oud, eerlijk, oprecht, eerbiedwaardig boek, waaruit

een schat van allerlei kennis te verzamelen valt. [...] Ook historische kennis.’ Wie de Bijbel leest,

‘ziet als in een reeks levende beelden de opkomst, de lotgevallen, den bloei en den ondergang

van een volk; het is als een groot heldendicht, omvangrijker dan de Ilias en even huiselijk als de

Odyssee, waarin men de menschen ziet leven en werken, van den koning en den held af tot den

geringsten slaaf toe, en in allerlei omstandigheden. Zulke boeken kan geen mensch met opzet

gaan zitten schrijven. Zulke boeken worden. En ik geloof dat er niets in de wereld rijker aan lee-

ring is – aan grote en diepe leering, – dan wat zoo is geworden en niet met opzet gemaakt.’



lijke product – genitum, non factum – biedt juist daarom meer ‘leering’ dan een gecomponeerd ge-
heel. Zo zijn de bijbelverhalen paradoxaal genoeg ‘wáár en oprecht. In die oude boeken leggen de
menschen zoo heerlijk eenvoudig hun heele ziel bloot, met al haar juichen en al haar treuren. Ze
verbloemen niets.’ (i, 16)

Gevoelens en emoties zijn belangrijke factoren bij Nellie: ‘Die menschen schreven omdat hen iets
drong; omdat zij gloeiden van liefde en bewondering voor een God, een volk, een mensch, een denk-
beeld. En dan schreven zij zóó als zij de dingen zagen en voelden in hun oprechten liefdegloed’. (i,
17) Voor de schrijfster is het tijdperk van de verkettering van andersdenkenden afgelopen.

‘Er zijn nog millioenen menschen voor wie de wetenschap feitelijk niet bestaat en die den Bijbel van a-z houden voor
een rechtstreeksch dictaat van God. Ik vind, persoonlijk, dat zij dwalen; en de bloedige geschiedenis der middeleeu-
wen bewijst hoe gevaarlijk die dwaling worden kan. Maar het ketterbranden is uit de mode; en als die menschen
 geenerlei wetenschap bezitten die zich aan sommige voorstellingen stoot, en zij zijn innerlijk gelukkig met hun oud
geloof, en overigens eerlijk en goed, waarom zullen wij hen niet ongemoeid laten? De menschheid in haar geheel
gaat tóch vooruit, en sleept de achterlijke elementen huns ondanks meê.’ (i, 18v.)

Nellie besluit haar inleiding met de uitgangspunten van haar presentatie van de bijbelverhalen.
Want je kunt die opdissen als sprookjes. Dat zou ze niet kunnen, want dat zou getuigen van een
gebrek aan respect. Of je zou je eigen interpretatie van de verhalen kunnen doorvertellen, maar dat
is niet eerlijk. Ze besluit de Bijbel zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken en gebruikt daar-
voor zoals hierboven gezegd de zojuist gereedgekomen Leidse vertaling van het Oude Testament.
Nogmaals: dat is spijtig, want de toon van de inleiding doet verlangen naar een eigen behandeling
van de bijbelse stof. Nu moeten we het doen met haar excursen, die in de boeken tussen vierkan-
te haken geplaatst zijn. Maar daar zijn enkele opvallende theologische en literaire stijlbloempjes
te plukken (voor enkele saillante voorbeelden zie kader 4.6).

Het tweede deel van Nellie’s kinderbijbel behandelt het Oude Testament vanaf het bijbelboek
2 Koningen. Het wijkt in zoverre van het eerste deel af dat de gedeelten tussen vierkante haken
hier aanmerkelijk talrijker zijn. De schrijfster is in dit tweede deel veel prominenter zelf aanwezig
tussen de teksten. En dat betekent weer dat de interpretatie ruimer gestalte krijgt dan de verhalen
zelf. In de behandeling van de ‘dichterlijke bijbelboeken’ Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en
Hooglied – die voor een kinderbijbel bijzonder uitgebreid besproken worden – zijn de vierkante
haken zelfs letterlijk weggevallen en is de schrijfster volop aan het woord. Het karakter van haar
interventies verandert hiermee wel: meer betogen, godsdienstpedagogische, maar ook gods-
diensthistorische verhandelingen naar aanleiding van een bijbelgedeelte, tot soms complete kin-
derpreken aan toe. Nellie’s beschrijving van het bijbelboek Job is het grootste hoofdstuk in dit
tweede deel en behandelt op een indringende en voor kinderen bevattelijke wijze het daarin ge-
thematiseerde vraagstuk van de theodicee.18

De vele excursen in het tweede deel geven Nellie ruimte om in te gaan op actuele politieke ont-
wikkelingen. Zo komen hier in het kort de onlusten op de Balkan, de Boerenoorlog in Zuid-
 Afrika, de eerste slachtingen onder de Armeniërs en het streven van de zionistische beweging aan
de orde.19 De laatste bladzijden van dit tweede deel laten opnieuw zien dat de schrijfster niet te ver-
denken valt van anti-judaïsme (zie kader 4.7).
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18 II, 700-772.
19 II, resp. 591, 841, 842 en 1136.
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20 Nergens overigens leidt Nellie’s standpunt tegenover Jahwe tot anti-judaïsme. Wanneer het ‘gedateerde’ joodse godsbeeld ter
sprake komt, wordt daar steevast het even gedateerde christelijke godsbeeld in één adem bij genoemd. Ze noemt, I 10, de joden
‘de verschoppelingen aller Christenvolken’.

Nellie als empathische exegeet 4.6

Bij het verhaal van de Jakobsladder (Genesis 28):

Hier moet ik jullie even doen opmerken hoe bekrompen het godsbegrip in den beginne nog

was bij de menschen: Jakob dacht dat de God van zijn geslacht alleen dáár was, waar dat geslacht

woonde! Hij moest nog ervaren dat God overal is. (i, 74)

Bij het boek Ruth:

Een idylle is een tafereel van stil, rein, rustig leven. Het letterkundig voortbrengsel dat men

“idylle” noemt, is moeilijker te maken dan een boek vol avonturen. Avonturen, vooral de heel

dolle en buitengewone, kan men verzinnen. Maar de schoonste idyllen moeten worden getee-

kend naar het leven, en wel voor iemand die oog en hart heeft voor het stille en rustige in het

leven van eenvoudige menschen. Het boek grijpt u aan en houdt u vast: en gij leeft meê met de

twee brave vrouwen, die haar armoe in liefde dragen en deelen; gij gaat van Boaz houden om-

dat hij zoo goed is voor Ruth; gij hoopt en wenscht voor Ruth dat zij de vrouw van Boaz wor-

den zal; en ten slotte bakert en vertroetelt gij, mèt Noömi en de buurvrouwen, het kindje dat

licht en vreugde brengt in al die lieve, eenvoudige levens. (i, 280v)

Bij het verhaal van de verwerping van Saul en de zalving van David (1 Samuël 16):

De God dien alle menschen zoeken, en die sommigen bewust of onbewust vinden in hun ziel,

is niet, kan niet zijn de harde en grillige Jahwe der oude Israëlieten, evenmin als de wreede God

der Christenen, te wiens eere men ketters verbrandt, en wiens zegen men afbidt als men naar

het slachtveld gaat om broeders te moorden. Zoolang de menschen God zoeken waar Hij niet

te vinden is: ergens in een hemelsch paleis, op een koningstroon en omstuwd door engelen-ee-

rewachten, zoo lang zullen zij verkeerde voorstellingen van Hem hebben, en Hem dingen la-

ten zeggen en doen, die zelfs beneden het karakter en de waardigheid blijven van een gewoon

goed mensch. Eerst wanneer wij Hem zoeken waar Hij wél te vinden is, en waar hij altoos is ge-

weest: diep in onze eigen ziel, – leeren wij Hem genoeg kennen om te weten dat Hij niet is Jah-

we die de Amalekieten uitmoordt, en niet de God die de ketters wil verbrand zien. [...] De we-

reld is [...] wel vooruit gegaan, en millioenen menschen weten nu wáár zij God moeten zoeken,

en doen het ook; en het zoeken en vinden van God in eigen ziel, maakt hen wijzer en verdraag-

zamer dan degenen die Hem ergens anders zoeken. Maar nóg maken millioenen zich van God

een schijnbeeld – dat vaak wanbeeld en schrikbeeld is – en dat geeft nog altoos verwarring en

strijd, en onvrede en tegenstrijdigheid. Wij moeten daar geduld meê hebben – gelijk God-zelf –

in ’t vaste vertrouwen dat langzaam, langzaam aan, voor het licht van God-in-ons, zullen ver-

dwijnen al de schijn-, wan- en schrikbeelden van God-buiten-ons. (i, 319v)

Bij het verhaal van Davids volkstelling (2 Samuël 24) en het berouw van God:

[Die uitdrukking] wijst op de aloude gebrekkige, en voor ons begrip aanstootelijke en onwaardi-

ge voorstellingen omtrent de godheid. Maar als wij weten dat “Jahwe” niet meer was dan een “god

onder de goden”, en dat de menschen destijds over het algemeen nog niet rijp waren voor een zui-

verder godsbegrip, ergeren wij ons niet meer aan die voorstellingen en opvattingen.’ (i, 448)20



Hoe zal Nellie in het Nieuwe Testament over Jezus aan kinderen vertellen? Vanzelfsprekend zal
zijn menselijke kant de nadruk krijgen, maar zal de schrijfster ook hier een eigen toon kunnen
treffen? Het nieuwtestamentische deel van haar kinderbijbel, dat in 1907 verschijnt, wordt even-
als het oudtestamentische voorafgegaan door een uitvoerige inleiding, die voor een deel de stel-
lingnamen herhaalt van deel I, met name over het karakter van de bijbelse geschriften. Wel voegt
Nellie een – opnieuw vlot geschreven – stukje kerkgeschiedenis toe om duidelijk te maken waar
bepaalde visies op de Bijbel vandaan komen. Wie was Jezus?

‘Niemand die het zeggen kan. Zijn woord is het woord van iemand wien het weten is aangeboren, wien de Wijsheid
geschonken is zooals een ander het Genie, wiens herinneringen teruggaan tot in de onpeilbaarheden der Eeuwig-
heid, die niet heeft geleerd en zich ontwikkeld als een mensch, maar heeft aanschouwd als een God. Dien indruk
heeft hij gemaakt op zijn tijdgenooten, en die wordt weergegeven door het veelbeteekenende verhaal van Lucas om-
trent den twaalfjarigen Jezus in den tempel. Dien indruk maakte hij op een groot kunstenaar als Rafaël, die aan het
Kind op den moederarm de oogen gaf van een die weet.... En om het even of hij een mensch was of een wezen van an-
dere natuur, – hij schreed zijn korte leven door als een wonder van Weten, Wijsheid en Aanschouwing.’ (iii, 24)

En ook al wilde Jezus alleen maar ‘een waarheid en een levensbeginsel’ verkondigen en bracht hij
zeker geen leerstelsels, geloofsformulieren, laat staan dat hij een kerk of sekte wilde stichten, toch
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21 Vergelijk dit eens met de oudtestamentische slotbeschouwingen over het uitverkoren volk van Oort in de Bijbel voor jongelieden,
1871, VIII, 452, toch ook een kinderbijbel van ‘moderne’ snit. Zie paragraaf  4.2.

22 Mij is geen eerder voorbeeld bekend uit de geschiedenis van de christelijke kinderbijbel waarin zo empathisch over het joden-
dom gesproken wordt.

Nellie over joden en zionisme 4.7

Ik ben oprecht blij dat in óns land de Jood onze gelijkberechtigde is. Hier kon hij zijn volksei-

genaardigheden bewaren, zijn Jahwe-God blijven dienen in vrijheid, en tevens toonen wat er

in hem zit als burger. En wij, Hollanders, weten bij ervaring, dat de burgers uit dit volk in geen

opzicht minder zijn dan die uit de Christenen. Menig kunstenaar dien de wereld eert, is een

Jood; menig scherpzinnige denker, wiens werken nieuw licht gaven aan de wereld, is een Jood;

en het Jodenvolk leeft zoo rustig en matig, dat het, percentgewijze gerekend, veel minder met

het gerecht in aanraking komt wegens dronkenschap, moord en andere misdrijven dan het

Christenvolk. (ii, 1134v)21

Nog is de geschiedenis van het Joodsche volk niet afgesloten. In onze dagen zijn er Joden die

droomen van en plannen beramen tot een terugkeer in het oude vaderland, het stichten van

een zelfstandigen Joodschen staat. Ik weet niet of het mogelijk en uitvoerbaar is; maar het be-

wijst dat er een onuitbluschbare levenskracht is in dit oude volk. En wie, die menschelijk voelt,

zou het hun niet gunnen, – een land van rust en vrijheid, na eeuwen en eeuwen zwervens en lij-

dens? Een land waar zij kunnen zitten, een ieder onder zijn eigen wijnstok en vijgeboom; een

land waar zij, door bittere ervaring wijs en vrij geworden, de schoonste vroomheidsdroomen

hunner beste Psalmdichters en Profeten wáár maken in hun leven? Het is misschien hun aller-

laatste droom! Zij droomden er reeds zoo vele. Laten wij, ieder voor ons, in afwachting van de

dingen die komen zullen, zorgen dat de Jood zich nimmer meer verstooteling voele in het land

zijner vreemdelingschap! (ii, 1136)22



bepaalt de vrijzinnige blikrichting van de schrijfster haar lezing van het evangelie zodanig dat van
enige bevooroordeeldheid gesproken kan worden. Maar haar taal blijft opvallend. Over Jezus’ leer:

‘Gegeven de menschen zooals zij zijn; de waarheden, die zij reeds hadden veroverd; de denkbeelden, juiste en valsche,
die in de gedachtenwereld der menschen rondzweefden als de atoompjes vocht in onzen dampkring; gegeven de
zucht van het menschelijk verstand om te weten, te onderzoeken, te omschrijven, te ontleden, óók datgene wat daar
eigenlijk niet vatbaar voor is, kon het zuiver-geestelijke dat Jezus gaf niet lang zoo blijven; en reeds in het boek dat
zijn woordjuweel voor ons bewaarde als in een kostelijk schrijn, zien wij die menschelijke bijvoegselen zich er om
heen kristalliseeren, er schijnbaar één meê worden, zooals het loutere goud één schijnt met het erts dat het omgeeft.’
(iii, 25v.)

Na deze inleiding volgt een nog veel omvangrijkere uiteenzetting van ‘de toestand van het Jood-
sche land ten tijde van Jezus’ plus een kortere toelichting op de geschriften van het Nieuwe Tes-
tament, uitmondend in een verantwoording van de wijze waarop zij de stof zal behandelen. Die
keuze blijkt ongelukkig uit te pakken. Nellie kiest niet voor een evangeliënharmonie, maar voor
een uitvoerige behandeling van het Marcusevangelie, het oudste immers, vervolgens van de
‘eigen’ gedeelten van het Lucasevangelie. Dan volgt een parafraseachtige beschrijving van het Mat-
teüsevangelie die de verhalen niet meer letterlijk volgt, daarna de Handelingen, korte aanduidin-
gen van de brieven en nog wat losse eindjes uit het Johannesevangelie. De Openbaring van Johan-
nes blijft buiten beschouwing, want die is voor kinderen niet te begrijpen. (III, 91)

Het resultaat van deze keuze is een verbrokkelde structuur waarin in weerwil van wat de schrijf-
ster bedoelt juist de chronologie onvindbaar geworden is en een nogal onsamenhangende en on-
evenwichtige behandeling van de verhalen. De eigen excursen van de schrijfster beslaan in dit deel
zo ongeveer het viervoudige van de bijbeltekst zelf.23 Met name als het gaat over genezingen en an-
dere wonderverhalen pakt de auteur breed uit. Niet dat ze wetenschap tegenover obscurantisme
en onwetendheid plaatst. Een typerend gedeelte over haar verhandeling over het wonder, naar
aanleiding van het verhaal van de wonderbare spijziging (Marcus 6). De wonderen getuigen van
een hogere waarheid dan de materiële, en er komt een andere tijd:

‘in ons denken en weten zal een nieuw element worden opgenomen, dat ons verheffen zal boven de lichtgeloovig-
heid der onkunde zoowel als boven de ongeloovigheid der waanwijsheid.’ Dan zullen we wonderen beschouwen als
‘een blik in de wereld die achter deze stoffelijke wereld ligt: een wereld waarin andere, hoogere wetten heerschen, –
wetten die het heelal nóg zullen in stand houden, wanneer de heele zichtbare wereld, met al háár wetten en krach-
ten, zal zijn teruggekeerd tot wat wij noemen “het Niet”. [...] Wat nu de wonderen van den Bijbel betreft, – ik per-
soonlijk acht verreweg de meeste gebeurlijk. Of ze daarom alle gebeurd zijn durf ik niet beweren. Er verschijnen ie-
deren dag in de wereld verhalen voor menschen en kinderen die volkomen gebeurlijk zijn: zijn ze daarom ook wer-
kelijk gebeurd?’ (iii, 171v).

Aan wonderen van genezing door handoplegging twijfelt ze, gezien eigen ervaringen, niet. Ook
de opwekking uit de dood is een reëel wonder, gezien de resultaten van spiritistische séances. La-
ter, bij de verhalen van Jezus’ opstanding en verschijningen, is zij eveneens overtuigd van een ze-
kere werkelijkheid. En bij de behandeling van het verhaal van de uitstorting van de heilige Geest
weidt ze pagina’s lang uit over recente ‘onverklaarbare’ gebeurtenissen van godsdienstige opwek-
king.24
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23 Nellie gebruikt hier – de Leidse vertaling van het NT is immers nog niet gereed – de ‘zoogenaamde Synodale vertaling van het N.T. Deze
vertaling is de laatste die in ons land werd gemaakt, naar ik meen’. Zie III, 92, noot 1.

24 III, 499v., waar gesproken wordt over door velen waargenomen ‘lichtverschijnselen’ in Zuid-Wales, in 1904 en 1905.



Nog één opmerkelijke exegese. Zoals zij bij de behandeling van de oudtestamentische stof zich
al distantieerde van de allzumenschliche Jahwe en die onderscheidde van de echte God, zo ontdekt
Nellie ook in het Nieuwe Testament twee Jezussen. Zij verwondert zich over het verhaal van de in-
tocht in Jeruzalem (Marcus 11).

‘Iedereen die dit leest, moet toch inzien dat de Jezus die zijn glorierijken intocht zélf op touw zet, een redeloozen vij-
genboom laat verdorren, en in den tempel te keer gaat als een woestaard, niet dezelfde Jezus is als de prediker van Ga-
lilea, die zich zelfs om de gevoelens van een klein kind bekommerde, wanneer hij het noodig vond het op den voor-
grond te stellen.’ De auteur vermoedt een ingreep van een andere auteur dan Marcus. ‘Ik weet dat niet. Maar voor
mijn persoonlijk gevoel is de draad hier gebroken, en heeft men het fijne spinsel aan elkander gelascht met iets gro-
vers.’ (iii, 238v)

Ze is ronduit teleurgesteld over Jezus’ tempelreiniging (Marcus 11): ‘... liever had ik gezien dat
men zijn heiligen toorn en zijn gloeiende verontwaardiging, die zóó wel samengaan met innige
droefheid, niet had gesymboliseerd in handtastelijkheden, die met de waardigheid van zijn vroe-
gere optreden in strijd zijn.’ (iii, 242)

Groot respect betoont Nellie voor de apostel Paulus. Zij leest zijn brieven echter niet leerstellig,
zoals in haar tijd gebruikelijk, maar benadrukt diens ‘spirituele’ benadering van Jezus, zijn ver-
geestelijking van het evangelie. Ze noemt Paulus zelfs een mysticus en verdedigt zich tegen een
mogelijk misverstaan van deze term. (iii, 580vv.) En zij beschrijft uitvoerig haar eigen religieuze
Werdegang om haar verwantschap met de aldus getypeerde Paulus te beklemtonen.

‘Want ook ik heb gezwoegd onder de worsteling der twee naturen, totdat ook ik mijn weg naar Damascus ging. Dat
was er geen van geweld en bloedstorting, en mij hield geen reddend visioen terug. Neen, eenvoudig en wélbewust
volgde ik den weg van den Verloren Zoon. En God gaf mij – niet dadelijk maar op Zijn tijd, en dat is altoos de juiste,–
de vernieuwing des harten die ik behoefde. En zoo wéét ik dát Saulus Paulus worden kan, en dat de nederlaag kan
worden tot overwinning.’ (iii, 585)

In ‘haar’ Nieuwe Testament komt Nellie van Kol nadrukkelijk zelf voor. Ze beschrijft hoe ze zich
verhoudt tot de teksten, tot de uitleggeschiedenis en de overgeleverde leer. Het derde deel van
haar kinderbijbel is een illustratief voorbeeld van een narratief principe waarbij de presentie van
de auteur in de teksten de afstand tussen de tekst en de (kleine) hoorders daadwerkelijk verkleint,
een vorm van empathische parafrase, zoals we dat eerder noemden.

We besluiten hier de uitvoerige bespreking van Nellie’s kinderbijbel. Die ruime aandacht ver-
dient dit boek omdat het een atypische kinderbijbel is. De schrijfster is buiten de directe tekst om
in de weer om met jonge lezers te praten over haar lees- en levenservaring. Als ik een aanduiding zou
moeten geven, is De Bijbel voor kinderen naverteld een poging tot kinderhermeneutiek. Met andere woor-
den: hoe leer je aanschouwelijk aan kinderen hoe zij zouden kunnen omgaan met teksten uit een
gewijde traditie, hoe kun je hun de kracht van de verhalen zelf doorgeven en hen tegelijkertijd
toerusten om zich in de uitleggeschiedenis en het dogmatische en kerkelijke gewoel staande te
houden door zich op de kern te concentreren. Ik acht Nellie in die zin een verre voorloper van Jo-
anne Klink, in de tweede fase van haar reflectie op godsdienstige opvoeding van kinderen (zie
vooral paragraaf 7.9). Nellie’s theologie is postseculiere christelijke spiritualiteit avant la lettre.

Het boek mag ook in de vrijzinnige traditie een buitenbeentje heten. Het bewandelt een mid-
denweg tussen het dogmatische modernisme van Oort en de zijnen en de letterlijke infantilise-
ring van de bijbelverhalen in kinderbijbels als die van Annette (paragraaf 4.8). Nellie’s speurtocht
naar ‘eeuwige, onvergankelijke en goddelijke waarheid’ is een poging tot inwendige zending on-
der christelijke kinderen. En ze kan nog schrijven ook.
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Vier stellingnamen zijn in de vorige paragrafen aan de orde gekomen – vier posities in de heftige
theologische en kerkelijke debatten tussen 1870 en 1910. Geen van de vier behandelde kinderbij-
bels doet werkelijk moeite de bijbelverhalen zelf dichter bij kinderen te brengen. Geen brengt een
hermeneutisch gesproken nieuwe overdrachtstechniek. De hiernavolgende drie kinderbijbels
doen die poging wel, zij het op zeer verschillende manieren. Zij tonen in ieder geval begrip voor
het feit dat kinderen de verhalen misschien wel op een andere dan de geijkte wijze willen horen.

4.6  ‘Bah! dat is geen natuur!’

Hofpredikant C.E. van Koetsveld (1889)

Cornelis Elisa van Koetsveld (1807-1893) is behalve een bevlogen predikant een groot literator. Zijn
Schetsen uit de pastorij te Mastland uit 1843 is een van de meest gelezen boeken uit de negentiende
eeuw. Zijn lijst van publicaties telt meer dan honderd boektitels. Het onderwijs ligt hem, naast
het predikantschap, na aan het hart. Hij sticht in Den Haag in 1855 de eerste Nederlandse ‘idio-
tenschool’.25 Als catecheet is Van Koetsveld bijzonder actief. Hij publiceert vragenboekjes voor
kinderen, bijbelse landkaarten en bundels kinderpreken. Hij is – volgens zijn biograaf Onstenk26–
‘een pionier op het terrein van kerkdiensten voor kinderen’. In 1878 wordt hij – als dominee van
Den Haag, na Westmaas en Schoonhoven – door koning Willem iii benoemd tot hofpredikant.
Zijn bijzondere ‘kinderbijbel’ uit 1889 is daarom opgedragen aan de jonge prinses Wilhelmina.27

Van Koetsveld schrijft veel, ook voor volwassenen, waarbij zijn oog voor details en fijnzinnige
schrijfstijl opvallen. Tevens worden zijn jeugdboeken gekenmerkt door compassie met het lot van
de sociaal zwakkeren in de samenleving.

Deze Van Koetsveld schrijft aan het eind van zijn leven een van de voor kinderen meest toegan-
kelijke kinderbijbels van de negentiende eeuw. De auteur richt zich niet alleen direct tot kinde-
ren in de weergave van de bijbelverhalen en spreekt een voor hen begrijpelijke taal, hij bereikt ook
zijn doel door een hermeneutische benadering die later nog door enkele anderen zal worden na-
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25 Voor Van Koetsvelds bijdrage aan de zwakzinnigenzorg zie het proefschrift van Theo Jak, Armen van geest – hoofdstukken uit de ge-
schiedenis van de Nederlandse zwakzinnigenzorg, Amsterdam 1988, pp. 111-136. Van Koetsveld publiceerde Het idiotisme en de idioten-
school, Schoonhoven 1856, door Jak aangeduid als ‘de belangrijkste monografie die hierover in Nederland in de negentiende
eeuw is geschreven’, a.w., p. 111.

26 A.J. Onstenk, “Ik behoor bij mezelf”, C.E. van Koetsveld 1807-1893, Assen 1973, pp. 62vv. Het oeuvre van Van Koetsveld bevat een aantal
bundels kinderpreken, enkele zijn in het Duits vertaald. De eerste jeugdpreek in Nederland werd gehouden door Jacobus Fruy-
tier in Rotterdam, 1724. De eerste kinderdienst vond plaats in Haarlem in 1779. Voor de geschiedenis van dit fenomeen zie de
dissertatie van J.W. Beerekamp, De jeugddienst – zijn geschiedenis, principe en opzet, Nijkerk 1952. Dat het hierna besproken boek De kin-
deren in de bijbel ‘een soort voorloper van de kinderbijbels’ zou zijn, Onstenk, a.w., p. 63, is, zoals in deze studie wordt aangetoond,
niet correct. Dat Van Koetsveld kinderen betitelde als ‘kleine majesteiten’ getuigt enerzijds van pedagogische overschatting,
anderzijds van humor van de latere hofpredikant.

27 ‘De zon van uw tiende jaar ga vroolijk voor U op! Voor mij gaat zij reeds onder. Maar ‘t is dezelfde zon, het licht van Gods Va-
derliefde.’ C E. van Koetsveld, De kinderen in de bijbel, voor onze kinderen geschetst. Amsterdam 1889, p. VIII. Geciteerd wordt uit de
tweede druk, in één band, Amsterdam z.j. (1892). Volgens het naschrift is deze tweede druk ongewijzigd. ‘Alleen is aan het ein-
de van ’t Oude Testament een zin weggelaten, die – geheel tegen mijn oogmerk – sommige Geheel-Onthouders had geërgerd.’
Dat maakt nieuwsgierig. De bewuste passage uit de eerste druk luidt: ‘Er zijn ook in ons land menschen, die nooit vleesch of
visch eten, niet anders dan wat op ’t veld groeit. Zij noemen zich Vegetariërs. Men kan daarbij leven en gezond zijn. Anderen
drinken geen wijn of bier, en noemen zich Geheel-onthouders. Zij doen dit, om een voorbeeld te geven van matigheid. Maar
Daniël deed het uit nauwgezette godsdienstigheid. Hij zou wel vleesch gegeten en wijn gedronken hebben, wanneer die rein
waren geweest naar de wet.’ 1889 Koetsveld Kinderen, p. 144. De illustraties in dit boek zijn van Gustave Doré.



gevolgd: hij vertelt de verhalen aan de hand van in de bijbelverhalen voorkomende kinderen.28

Zo’n benadering heeft, zoals eenvoudig is in te zien, voor- en nadelen. Het voordeel van de toe-
gankelijkheid, mede veroorzaakt door de vergrote mogelijkheid tot identificatie, moet het opne-
men tegen het nadeel van de selectie. Kinderen spelen immers in de bijbelverhalen een margina-
le rol en elke poging om het hele bijbelverhaal op te hangen aan kindergestalten en -verhalen moet
geforceerd uitpakken. Dat blijkt voorbeeldig uit het boek van Van Koetsveld, hoewel tevens moet
worden vastgesteld dat het wringen in bochten uitsluitend opvalt als de originele bijbeltekst
meegewogen wordt. De weergave van Van Koetsveld zelf doet nergens geforceerd aan.

Om zijn stramien te handhaven, moet de auteur zijn interpretatie van wie ‘kind’ mag heten in
de Bijbel nogal eens oprekken. Behalve duidelijke kinderen als de jonge Jozef en Mozes, het zoon-
tje van de Sunamitische, de ‘kleine’ koning Joas en het dochtertje van Jaïrus komen er tal van ado-
lescenten in voor. En een enkele keer moet de schrijver er zelfs een ‘kind’ aan de haren bijslepen
om een verhaal te mogen vertellen:

‘Neen! ik kan u niet overslaan, lieve Rut! al zijt ge eigenlijk geen kind meer, vrouw en zelfs weduwe. Maar de meis-
jes trouwen daar zoo vroeg, al op haar twaalfde jaar. En alles is zoo recht eenvoudig en kinderlijk aan Rut, dat ik haar
nog wel tot de kinderen rekenen mag.’ (37)

Zo mag ook het paradijsverhaal van Genesis 2 en 3 meedoen, want ‘Adam en Eva waren zelf nog
groote kinderen.’ (3) Maar soms lukt het gewoon niet, zoals bij Saul: ‘[...] er staat van hem, dat hij
een schoon jongeling was, een hoofd grooter dan al het volk, maar iets kinderlijks zie ik in hem
niet’. (43)

Deze ‘ruime’ benadering van het begrip ‘kind’ neemt niet weg dat het in het algemeen een ge-
noegen is om Van Koetsvelds vrijmoedige verhandelingen te volgen en daarbij menige buitenbij-
belse, maar fantasierijke uitweiding voor lief te nemen.29 Soms klinkt het ons komisch in de oren.
Over Abrahams nomadenbestaan: ’t Was geen onaardig leven. Vreedzaam en kalm, en gezond ook.
En dan zoo rijk; braaf en vroom er bij. Wat kan men meer wenschen?’ (7) Over de jonge Jakob: ‘Stil
en trouw, altijd vroeg op en aan zijn werk, bracht hij de schapen ver van huis.’ (15) Over de op-
groeiende Jezus: ‘Wat is hij aangekomen! Hij begint al helder uit de oogjes te zien.’ (118) En even
verder: Maria en Jozef ‘hadden een klein huisje gehuurd, even buiten de stad. Daar woonden zij
nu vergenoegd en stil, leefden van het werk hunner handen, en zagen het lieve kind bij den dag
aankomen. Wat konden zij meer wenschen?’ (122)

Van Koetsveld bereikt soms – onbedoeld – merkwaardige effecten in zijn inlevingsvermogen.
Zo gaat de kleine David een leeuw te lijf die zijn kudde bedreigt (1 Samuël 16):  ‘Hij geeft hem een
geduchten slag met zijn stok, zoodat de leeuw het schaap uit zijn muil laat vallen, en als ‘t woeste
dier nu tegen hem zelf opstaat, vat David hem bij den baard en slaat hem dood.’ (45) En in een Stijn
Streuvels-achtige schildering van een oudtestamentische oogst wordt de jonge lezer gewaar-
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28 Bijvoorbeeld door Anne de Vries in Kinderen in de bijbel, Kampen z.j. (ca. 1955) en door D.A. Cramer-Schaap in De jongen met de her-
dersfluit (Amsterdam 1965), waarvan de tweede druk getiteld is Verhalen over kinderen in de bijbel (Amsterdam 1982). Van Koetsveld is
niet de eerste die deze methode hanteert; in 1854 schrijft P. Duijs zijn Bijbelsche kinderen, Kampen z.j., een dun maar eveneens op-
vallend soepel geschreven boekje. Duijs behandelt de figuren van Ismaël, Mozes, Samuël, David, Mefiboseth, Abia, het kind van
de Sunamitische, Joas, Daniël, Salomé – het enige meisje! -, Timotheüs en Jezus. Zie over deze benadering en verwante pogin-
gen – bijvoorbeeld aan de hand van dieren in de bijbel – paragraaf 8.6, waarin ook een tussenvorm behandeld wordt, te weten
de raamvertelling voor kinderen waarin de bijbelverhalen hun plaats krijgen.

29 Van Koetsveld is slecht ‘in te delen’ in een negentiende-eeuwse stroming. Zijn gevleugelde uitspraak: ‘Ik behoor bij mezelf’, die
de titel werd van het proefschrift van zijn biograaf Onstenk, is dan ook zeer ter zake.



schuwd. ‘Dat geschiedt met een scherpe, kromme sikkel: telkens een handvol met de linkerhand
vastgehouden. Probeert ‘t maar niet, jongens. Ik vrees, dat uw pink mee zou gaan.’ (82) Bij de trei-
terpartij van de profeet Eliza door de jongens van Bethel (2 Koningen 2): ‘Toen kwamen er twee be-
ren uit het bosch, en verscheurden uit dien troep twee en veertig kinderen. Maar was dat toch niet
al te erg? Een pak slaag had ik dien kwâjongens van harte gegund, maar dood en zóó gestorven!’
(79)

Een ander effect van Van Koetsvelds ‘kinderlijke’ invalshoek is een verregaand moralisme. In
feite schrijft hij geen kinderbijbel, maar biedt hij als een moderne Anslyn een bijbelse pedagogie aan
de hand van het vermeende karakter van bijbelse kinderfiguren. Tevens is goed te zien dat deze
predikant bekend geworden is door zijn kinderpreken. Maar opnieuw heeft diens ‘bevoogdende’
benadering een positieve keerzijde: het lezend en luisterend publiek wordt zeer serieus genomen.
Abel is ‘lief’, Kaïn ‘knorrig’ (4). Izak verkiest Ezau omdat hij van wildbraad houdt (Genesis 25): ‘Wel
foei! dat is kinderachtig.’ (15) Over Ruths liefde voor Naomi: ‘Hoe vele kinderen doen voor hun
eigen ouders niet, wat Rut deed voor hare schoonmoeder, en noemen zich dan nog Christenen.’
(39) Koning Jerobeam ‘was slim; maar braaf en verstandig is beter.’ (67) Bij de profeet Obadja uit 1
Koningen 18:

‘Zoo ziet gij, kinderen! hoe jeugdige vroomheid in het vervolg van ’t leven zelfs den zwakke moed geeft. Wie vroeg
leert, den heer te vreezen, overwint de menschenvrees. Geen dwazer denkbeeld, en slecht daarbij, dan dat het tijds
genoeg is om vroom te worden, wanneer men oud en ongelukkig wordt.’ (77)

Over aan Moloch geofferde kinderen: ‘Kinderen! wat zijn er toch akelige tijden geweest, en wat is
onze tijd daarbij gelukkig! En nog zijn de menschen niet tevreden.’ (97) Het verhaal van de dan -
sende dochter van koning Herodes (Matteüs 14) verleidt de auteur tot een excurs over dansen. Hij
ziet graag kinderen dansen, zoals kalveren springen in de wei.

‘Maar wat ik niet mag zien? Dat kinderen, als jonge heeren en jonge juffertjes opgesierd, de passen van den dans-
meester leeren, en dan met hunne balboekjes op een kinderbal pronken. Zij willen het ieder op zijn mooist doen, be-
nijden anderen die mooier zijn of mooier dansen; en terwijl zij stijve sprongen maken, kijken ze op zij naar de koek-
jes, die er op volgen zullen. Bah! dat is geen natuur!’ (137)

Ten slotte: ‘Wie altijd en enkel pret wil hebben, is als iemand, die altijd zoetigheid eet. Hij bederft
zijn maag, en het staat hem tegen.’ (139)

Van Koetsveld is als ‘etiquetteur’ een waardig erfgenaam van de in het vorige hoofdstuk bespro-
ken weduwe Van Meerten-Schilperoort. Wie al zijn vermaningen en aansporingen – onder het
motto: hoe hoort het, bijbels gesproken? – voor lief neemt, vindt in Van Koetsvelds kinderbijbel
veel moois. Neem het begin van het Nieuwe Testament: ‘Op reis, kinderen! bergen en zeeën over
naar ‘t oude land der Israëlieten, het land van onzen Heere Jezus, en wel naar de hoofdstad Jeruza-
lem. Ja! die stad is er nog, maar niet wat ik u wilde laten zien: de tempel.’ (105) Zo komt de auteur
terecht bij Zacharias.

Hoogtepunt van het boek is het verhaal over de 12-jarige Jezus in de tempel uit Lucas 2. Dat is
niet verrassend, gezien het pedagogische gewicht dat Van Koetsveld aan de verhalen hecht. Jezus
wordt twaalf jaar en dus religieus volwassen, iets waarnaar hij lang heeft uitgezien.
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‘Wat verlangde hij naar dien dag! Als hij jonger geweest was, zou hij ook wel eens gevraagd hebben, zooals ik aan mij-
ne moeder vroeg: ‘Hoeveel nachtjes slapen nog?’ Maar Jezus was een verstandig jongeling, en kon zelf den tijd wel
berekenen. Eindelijk kwam de dag. Jezus was ’t eenige kind uit huis: want jongere broertjes gingen niet mee; maar
neefjes en vrienden zeker wel. Zoo ging het naar het schoone en levendige Galileesche meer, en dan de Jordaan over.
De landen waren met ’t rijpe koren bedekt; aan den wijngaarden groeiden de druiven al, aan de vruchtboomen olij-
ven en vijgen. Tegen de bergen weidden de schapen, of pronkten eik en ceder met hun trotsche kruin. Alles leeft en
bloeit. Het gezellige der karavaan, uit Nazaret en den omtrek, schijnt de reis te bekorten. En als men nu nog eens de
Jordaan is overgestoken, de palmstad Jericho voorbij en de woestijn doorgegaan, heeft men nog alleen den vruchtba-
ren olijfberg te beklimmen, en ziet! daar in de diepte ligt Jeruzalem, en steekt de tempel zijne daken op, waarvan ’t
goud schittert in ’t licht der volle maan. De karavaan maakt halt, en ’t Psalmgezang weergalmt over de bergen [...]
Stom van verbazing en verrukking, kan Jezus zich niet verzadigen aan dit alles. En wanneer hij nu voor het eerst aan
het paaschmaal aanzit, waarbij toen een lam werd gegeten, is gansch zijne ziel een gebed.’ (128/129)

Ik laat de schrijver wat langer aan het woord om diens schrijfplezier te illustreren; het publiek
wordt als ware het op een schoolreisje zelf meegesleept over bergen en door dalen naar Jeruzalem.
Dat de beelden stereotiep aandoen, komt niet in mindering op de rijkdom van impressies. Ook
het vervolg van het verhaal, over de rondgang door Jeruzalem en het bezoek aan de tempel, ademt
een rijke, ja toeristische sfeer.

De auteur kent de joodse rituelen rond de Bar Mitswa en verbindt die kundig aan dit verhaal.
De ‘zoon der wet’ (128) weet welke verplichting hij heeft en geniet er met volle teugen van. In de
gesprekken in de tempel kent hij zijn plaats:

‘Jezus zit daar, en zeker al eenigen tijd, niet om te preeken, maar om zelf wat te leeren. In den beginne zal hij mis-
schien wat verlegen zijn geweest, en niet hebben durven spreken.’ (132) En ja: ‘De leeraars hebben schik in dien jon-
gen mensch, die zoo ernstig nadenkt.’

En het gesprek wordt een dialoog. De hele scène is met veel gevoel en veel kennis van het joden-
dom weergegeven. ‘Wat wij catechisatie noemen, kennen zij niet, en belijdenis doen zij niet. Wat
zouden zij ook belijden? Dat zij Joden zijn? Dat kan men hun wel aanzien.’ (127)

Met deze intrigerende antropologisch-theologische stelling verlaten we de kinderwereld van
de oude hofpredikant, die juist dankzij zijn fantasie en empathie theologisch wellicht af en toe
buiten bijbelse paden treedt, maar de kinderen wel boeiende kost voorschotelt, ook verteltech-
nisch. Eén korte scène nog, om dat te laten zien. Het gaat om de introductie van het verhaal over
de vlucht van Jozef en Maria naar Egypte (Matteüs 2).

‘Opstaan in den nacht, dat doet men niet, als er geen groote haast is. De nacht is om te slapen. Die wèl en warm op
zijn bed ligt, komt er niet graag uit vóor den morgen. En dan kost het nog wel eens moeite, om de kinderen uit hun
bed te krijgen. En op reis gaan in den nacht, als men niet voor zich uit zien kan, en het in die landen gansch niet vei-
lig is voor roovers en wilde dieren; daar moest al groote haast bij wezen. En dat is er ook voor Jozef, Maria en ‘t kind.
Het slapen is doodsgevaar, en ’t opstaan redding; evenals wanneer iemand ’s nachts half gekleed uit een brandend
huis vlucht. Maar laat ik liever geregeld vertellen.’ (121)

Gelukkig laat Van Koetsveld dat laatste wel eens achterwege.30

Gaat het bij Van Koetsveld om een voorbeeld van een andere focalisatie om de bijbelverhalen dich-
ter bij kinderen te brengen, in de nu te behandelen kinderbijbel krijgt de vertelling van de bijbel-
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30 Eén mooi voorbeeld van betekenisverandering in de Nederlandse taal wil ik de lezer niet onthouden. Op bladzijde 117 is spra-
ke van ‘storm en hagelslag’.



verhalen zelf forse accenten extra. Het is meer nog dan de kinderbijbel van Agatha een vertellende
kinderbijbel. En het is de eerste ‘spannende’ kinderbijbel.

4.7  ‘De aarde dreunde als bij een aardbeving’

De special effects van S. Ulfers (1898)

“Voorwaarts!” klonk zonder dralen het luide bevel van Saul. Jonathan was reeds vooruitgesneld met zijn bliksemend
zwaard in de hand. Al de benden volgden. En met zulk een onweerstaanbaar geweld stortte het leger zich op de ver-
schrikte Filistijnen, dat deze straks, overwonnen, heenvluchtten waar zij konden. Te midden van het strijdgewoel
zag men, waar het gevecht het heetste was, een jongeling met een schoon, lachend gelaat, zonder pantser, zonder
helm, in een herderskiel; onkwetsbaar; terwijl hij zwaaide en trof met een zwaard, zooals er geen tweede was, het
zwaard van Goliath. En toen de avond kwam, en het leger van Saul zich weder verzamelde, toen was er slechts één
naam op aller lippen: David.’ (300)

Men waant zich in plaats van in Palestina (1 Samuël 17) op de velden van Gondor, in Midden-Aar-
de, althans volgens de Tolkien-verbeelding van filmregisseur Peter Jackson in The Lord of the Rings.
Deze passage is typerend voor de kinderbijbel van S. Ulfers uit 1898, De Bijbelsche Geschiedenis aan kin-
deren verhaald, die tot ver in de twintigste eeuw herdrukt en gelezen is. De auteur kiest het perspec-
tief van de alwetende verteller en benadert de bijbelse stof als een verslaggever die de gebeurtenis-
sen heet van de naald doorgeeft aan zijn publiek en becommentarieert. De gekozen passage laat
zien dat Ulfers’ beschrijvingen op het filmische af zijn. Wat te denken van de spectaculaire entree
van de engelen in het opstandingsverhaal van Jezus (Johannes 20)?

‘De soldaten, die door de priesters bij het graf van Jezus gesteld waren, zaten naast de spelonk, blijde dat de nacht
weer ongeveer voorbij was, en blijde, dat zij nu weldra door een andere wacht zouden afgelost worden, toen plotse-
ling van den hemel een schitterende engel afkwam, met de snelheid, waarmede de bliksem van den hemel afdaalt.
Plotseling stond de gedaante voor hen, als een vuur, zoodat hun oogen door de verschijning verblind werden. De aar-
de dreunde als bij een aardbeving, toen die engel, neerkomende, zijn voeten daarop zette.’ (678)

Een landing als die van een ufo in een middelmatige sciencefictionfilm. Een rijke fantasie kan de
schrijver niet ontzegd worden, en wellicht heeft hij bedacht dat de verhalen zo voor kinderen aan-
trekkelijker zouden kunnen zijn. Er is geen kinderbijbelschrijver vóór hem die dergelijke special ef-
fects hanteert in zijn weergave van de bijbelverhalen. Onnodig te zeggen dat het verhaal van de
kruisiging bij Ulfers vele bladzijden telt, waarin geen moeite geschuwd wordt om het afgrijselij-
ke van deze marteling te etaleren. Waarom? Ulfers geeft de volgende theologische verklaring:

‘Langzaam en traag gingen de uren voorbij voor de gekruisigden. De zon steeg al hooger; en brandend heet vielen
haar stralen op hun hoofd; als straks de middag kwam, en de zon recht boven hen kwam te staan, zou hun ongedekt
hoofd dat dan kunnen verdragen? Dat zou krankzinnigheid geven in één oogenblik; begeerlijk wellicht voor de lij-
ders, die in hun waanzin dan hun pijnen niet zouden voelen; maar niet begeerlijk voor Hem, die bewust alle smart
wilde lijden; een offer, dat voor de zonden der wereld gebracht werd, moest toch een volmaakt offer zijn, geen krank-
zinnig offer!’ (670)

Met andere woorden: Jezus moest werkelijk tot in het uiterste en bij volle bewustzijn lijden, an-
ders telde dit offer niet.

De theologie van Ulfers’ kinderbijbel is ondanks het spectaculaire taalgebruik niet minder or-
thodox-protestants dan die van bijvoorbeeld Gunning en ook de kerkelijke perikelen van het fin
de siècle zijn terug te vinden en niet eens tussen de regels door. Zo kan men in de beschrijving der
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Sadduceeën zonder moeite vrijzinnigen herkennen en worden de Farizeeën ‘onwedergeborenen’
genoemd.

Deze kinderbijbel past wat schrijfstijl betreft logisch in het oeuvre van de auteur, de brave or-
thodoxe toon staat daarentegen enigszins scheef op diens verdere levenswandel en literaire pro-
ductie. Siebold Ulfers (1852-1930), zoon van een zendeling, is predikant te Domburg, Tienhoven,
Oldemarkt en dertig jaar lang in Rotterdam. Hij is een aanhanger van de opvattingen van de En-
gelse predikant en schrijver Charles Kingsley (1819-1875), die een op de christelijke ethiek geba-
seerd socialisme voorstaat. Ulfers’ bekendste boek is de bundel dorpsnovellen Oostloorn (1903), die
nog in 1984 een vijfentwintigste druk beleeft en in verschillende talen wordt vertaald. Zijn werk
getuigt van journalistieke kwaliteiten en daarvan zijn in zijn kinderbijbel bewijzen te vinden,
maar naar zijn religieus socialisme zoekt men in deze kinderbijbel tevergeefs.

Ulfers’ forse en vrijwel ‘complete’ kinderbijbel, verschenen net voor de eeuwwisseling, is een
van de populairste van de twintigste eeuw geworden, gezien het grote aantal drukken. Ik vermoed
dat de reden daarvoor te vinden is in de combinatie van een weinig controversiële theologie met
een populaire schrijfstijl. De auteur schroomt niet af en toe het verhaal ietwat naar zijn hand te
zetten. Passages die niet geheel in zijn logische lijn passen, worden overgeslagen, aangedikt of
enigszins verbogen en zo nodig wordt het een en ander toegevoegd.31 Niet te versmaden, zeker
voor deze tijd, en zonder twijfel mede de oorzaak van het grote succes, is ook het grote aantal illu-
straties, 200 gravures in de eerste druk. De illustraties zijn weliswaar bijeengeraapt uit het werk
van diverse, meest Engelse kunstenaars en kunnen kwalitatief niet tippen aan bijvoorbeeld het in
negentiende-eeuwse kinderbijbels populaire werk van Gustave Doré, maar verlevendigen het
toch al ‘beeldende’ boek nog aanzienlijk. Het is een kwart eeuw na de prentbijbel van Huet, die we
in paragraaf 4.9 zullen tegenkomen, de eerste kinderbijbel die echt veel plaats inruimt voor de il-
lustraties.32

Een vernieuwing van het genre – narratief anders omgaan met de bijbelse stof – kan deze kin-
derbijbel van de Rotterdamse predikant echter niet genoemd worden, al is de auteur nauwelijks
meer aanwezig in de tekst. Ondanks zijn plastische schrijfstijl worden kinderen er niet of nauwe-
lijks direct aangesproken en nergens wordt de suggestie gewekt dat het geschrevene voor hen be-
doeld is. Het is eigenlijk een heel gewone, zij het uitgebreide, ruim geïllustreerde en ook nog bij-
zonder plastisch geschreven bijbelse geschiedenis van een auteur die stilistisch het een en ander in
zijn mars heeft.

Een derde poging tot vernieuwing met meer begrip voor de jonge lezers wordt gedaan in de eer-
ste kleuterbijbel sinds zestig jaar, die van “Annette”.
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31 Zo wordt Sauls ontmoeting met de tovenares van Endor in 1 Samuel 28 overgeslagen en vervangen door de mededeling dat Saul
de tovenaars en waarzeggers uit het land verwijderd had, omdat hij bang en bijgelovig geworden was. (315) Bij de verstoting
van Vasthi door Ahasveros, Esther 1, wordt verzwegen dat dat gebeurde omdat Vasthi haar gemaal niet terwille wilde zijn. (465)
In het verhaal van de opwekking van Lazarus, Johannes 11, waarin Thomas sprekend ten tonele gevoerd wordt, krijgt deze dis-
cipel van de auteur een extra pluim: “En Jezus had Thomas zeer lief om dat woord” (605) Slechts enkele voorbeelden uit zeer
vele waaruit blijkt dat de auteur het met de bijbeltekst niet zo nauw neemt en zijn eigen ‘geschiedenis’ zoekt. Het maakt zijn
kinderbijbel er overigens zeer leesbaar door.

32 De vijfde druk, Rotterdam z.j., heeft deze gravures niet en toont 33 ingeplakte kleurenplaten “naar aquarellen van J.H. Hart-
ley”. Er zijn van deze kinderbijbel veel en zeer verschillende edities bekend.



4.8  ‘Een goede gedachte van Jezus’

De kleuterbijbel van “Annette” (1904)

Aan twee vrouwelijke auteurs van kinderbijbels werd al een paragraaf in deze studie gewijd. De
eerste vrouw die in Nederland onder eigen naam een kinderbijbelachtig boek publiceert, is Petro-
nella Moens in 1828 en de weduwe Van Meerten-Schilperoort publiceert in 1845 een kleuterbijbel
in drie delen. Beiden zijn in hun tijd gerenommeerde schrijfsters van (stichtelijke) kinderboeken.
Dat geldt eveneens voor Agatha en voor Nellie (van Kol), die we eerder in dit hoofdstuk tegenkwa-
men.33 Sedertdien houdt de toename van het aantal kinderbijbelschrijfsters gelijke tred met die
van schrijfsters van ‘gewone’ kinderboeken. Voor die toename op het kinderbijbelerf zijn wel
meer specifieke redenen te noemen, zoals het ontstaan en de bloei van de zondagsscholen in de ne-
gentiende eeuw en later van het kerkelijke jeugd- en jongerenwerk, beide vooral het domein van
vrouwen. Opvallend is dat de vrouwelijke productie van kinderbijbels aan het eind van de negen-
tiende eeuw nog tamelijk anoniem plaatsvindt – de auteurs tooien zich met voornamen als Betsy,
Christine, Annette en Johanna.

Mannelijke kinderboekenauteurs doen zoiets niet – deze ‘bescheidenheid’ hoort nog thuis in
een sfeer van onderschikking en nederigheid. Het kan nog nederiger dan met het vermelden van
uitsluitend een voornaam, die soms ook nog duidelijk een pseudoniem is. In de inleiding van de
destijds bekende predikant J.H. Donner in een kinderbijbel uit 1883 is zelfs sprake van ‘eene
Christelijke Vriendin’ die het boek geschreven heeft en onbekend wil blijven.34 Dat deze vrouwen
niet te koop lopen met hun identiteit heeft zeker ook te maken met het feit dat de meesten van
hen ‘amateurs’ zijn en de meeste mannelijke schrijvers van kinderbijbels zichzelf eerder als pro-
fessionals zullen zien. Pas in de loop van de twintigste eeuw treden de vrouwen uit de schaduw van
deze (gedeeltelijke) anonimiteit en leveren zij met naam en toenaam een flink aandeel in de kin-
derbijbelproductie.

Op Betsy en Johanna komen we in de volgende paragraaf nog terug. Nu aandacht voor de exem-
plarische kleuterbijbel van “Annette” uit 1904, Kinderbijbel voor de hééle kleintjes; de aanhalingstekens
duiden op een pseudoniem. In de voorrede wijst de schrijfster op het gebrek aan een goede kleu-
terbijbel – men moet het nog doen met die van de weduwe Van Meerten en die is dan 60 jaar oud.
Annette neemt de handschoen op en oefent de verhalen in haar gezin.

‘Daar mijne beide oudste kinderen 5 en 6 jaar oud zijn, en ik dus weet wat een kind op dien leeftijd begrijpt, besloot
ik ’t te beproeven. De moeielijkheid was ’t zóó eenvoudig mogelijk te vertellen en de woorden zóó gewoon mogelijk
te kiezen. (…) Daar voor hen ook alles nieuw was, moest ik (buiten het geschrevene) toch dikwijls al pratende nog wat
toelichten en verduidelijken. Ook de les, die in vele verhalen te vinden is, liet ik hen zelf zoeken. Eerst had ik gedacht
de les er zelf onder te schrijven, maar liet zulks na, uit angst te langdradig te worden; bovendien meende ik, dat het
aan iedere moeder toevertrouwd is, zelve diè punten uit het verhaal te onderlijnen, die àl naar het karakter harer kin-
deren, het meest nadere toelichting behoeven.’ (ongepagineerd).

De schrijfster besluit – en dat is niet vaak vertoond in de geschiedenis van de kinderbijbel – de bei-
de testamenten om te draaien.
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heb ik gevonden eene Christelijke Vriendin, wier werk ik met volle vrijmoedigheid aanbeveel.’ Bijbelsche geschiedenis aan kinderen
verhaald, Leiden 1883, p. III. De schrijfster is later getraceerd als mw. E.A. Hechler, over wie verder niets bekend is.



‘Tegen alle regelen in, ben ik met het Nieuwe Testament begonnen: 1e is het Nieuwe Testament toch de basis van ons
geloof; 2e heb ik het Nieuwe Testament uitvoeriger beschreven, waardoor dit boekje wel zou kunnen heeten: “Het
Nieuwe Testament en de voornaamste verhalen uit het Oude Testament”; 3e omdat het Oude Testament met zijn
doodslag en oorlog toch een kind nooit zoo zal aantrekken, als het Nieuwe Testament van jezus als de kindervriend.’
(idem)

Deze simpele redenering is de opmaat voor een simpele kleuterbijbel. Evenals haar verre voor-
gangster, Van Meerten-Schilperoort, voert moralisme inhoudelijk de boventoon en is beknopt-
heid het voertuig van haar boodschap. Ze heeft inderdaad terecht de ‘lessen’ niet onder de verha-
len afgedrukt; ze zijn zo duidelijk genoeg. De concessies die Annette doet aan haar jeugdige pu-
bliek (5-8 jaar) liggen in ieder geval niet op het gebied van de taal. Die is af en toe nog wel tamelijk
ingewikkeld, maar opvallender nog is dat de schrijfster kennelijk argwaan heeft opgevat tegen al
te narratief proza. Het levert spanningsloze en tijdloze verhandelingen op met een hoog morali-
serend karakter. Als voorbeeld geef ik het gehele hoofdstukje over de gelijkenis van de zaaier uit
Lucas 8 en een stukje over de gelijkenis van het onkruid, uit Matteüs 13 (zie kader 4.8).

Deze kinderbijbel voor 5-8-jarigen is doorspekt met een goed-kwaadschematisme, dat te meer
opvalt vanwege de afwezigheid van sterke vertellingen. Onder dit zwart-witregime gaan ook de
joden gebukt. Want die
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“Annette” over het zaad en het onkruid (1904). 4.8

Een man ging uit om te zaaien. Hij nam de zaadkorreltjes in zijn hand en strooide ze over het

land. Een gedeelte van die korreltjes viel op zij, op den weg. De vogeltjes kwamen en pikten die

zaadkorreltjes op. Een ander gedeelte viel op steenachtigen grond, waar niet veel aarde was,

even kwam ’t op, maar toen de zon fel scheen, verdorde ’t gauw. Een ander gedeelte viel tus-

schen de doornen; de doornen groeiden sneller dan de zaadkorreltjes, en deze werden verstikt.

Nog een ander deel viel in vruchtbare aarde, daar groeiden mooie volle korenaren van.

Dit verhaal van Jezus beteekent:

Het goede wordt aan iedereen geleerd, – sommige menschen willen er niets van weten, – die

zijn als de harde grond, daar groeit niets goeds van; – andere menschen hooren het goede wel,

en probeeren ook wel er naar te leven, maar andere dingen en andere pleiziertjes maken dat zij

het goede vergeten, – die zijn als de zaadkorreltjes die door het onkruid verstikt werden. – Ge-

lukkig zijn er ook menschen, die het goede hooren, en er naar handelen – dat zijn de goede, bra-

ve menschen – die zijn als de volle korenaren. Overal brengen die goede menschen geluk en zij

zijn zeer nuttig. (32v)

Het goede dat god in ons hart zaait is als het goede korenzaad. Maar om ons heen is veel kwaad,

en veel slechts wordt tusschen het goede uitgestrooid. Booze en goede menschen groeien te za-

men op, god laat niet de slechten sterven en de goeden alleen leven, neen, naast elkaar leven de

goede en de booze menschen. Maar later, als wij oud zijn en sterven, dan worden de goeden be-

loond en de slechten niet. (41v)



‘vonden zichzelf het uitverkoren volk en dus veel beter dan de Heidenen en andere volken. Zij meenden dan ook dat
god hen boven allen liefhad. Toen nu jezus hun ging vertellen dat god alleen vraagt: “zijt gij braaf of slecht?” en
niet: “zijt gij Jood of Heiden?” en dat dus voor god het Jodenvolk precies gelijk staat met alle andere volken, was dit
een reden voor vele Joden om verder niets meer te willen weten van jezus. De Joden hielden zich altijd stipt aan de
gewoonten en gebruiken van hun Godsdienst en wilden dan ook dolgraag als heele brave menschen aangezien wor-
den. Maar jezus zeide hun dat zij er van binnen wel braaf uitzagen, maar toch zooveel slechts deden, en dus van
binnen heel slecht waren. […] Als jezus nu iemand slecht vond dan vertelde Hij hem dit ronduit in zijn gezicht, wat
natuurlijk lang niet iedereen verdragen wilde. Dat alles waren redenen genoeg dat Hij langzaam aan vele vijanden
kreeg, maar toch ook telde Hij vele vrienden omdat Hij tegen diegenen die vroeger slecht waren maar berouw toon-
den en zich beterden, juist heel vriendelijk was.’ (45v.)

In de behandeling van de oudtestamentische stof ontwijkt de schrijfster alle controversiële ge-
deelten en beperkt zich tot de bekende verhalen. Ook hier het goed-slechtschema. Over Davids
begeerte naar Bathseba (2 Samuël 11): ‘Maar och, ook david deed iets heel leelijks en slechts; hij
had er later wel veel berouw van, maar ’t was toch heel slecht van hem.’ Na de dood van hun bei-
der kind, in het volgende hoofdstuk: ‘Beiden waren hierover erg bedroefd, maar toch vond david

’t natuurlijk dat hij voor zijn zonde gestraft werd. Hij had veel berouw er over, en deed dubbel zijn
best om goed en braaf te zijn.’ (121v.)

Deze kleuterbijbel heeft te lijden onder schematisme en een gebrek aan creatief vertellen. Het
zal nog tot Van de Hulsts kleuterbijbel duren (1926) voordat in ieder geval in de tweede lacune zal
worden voorzien.

Voordat we een pedagogisch tijdsbeeld schetsen besteden we nu afzonderlijk aandacht aan de il-
lustraties in kinderbijbels tussen 1871 en 1918 – een donkere periode.

4.9  Inprentingen

In het beschreven tijdvak worden de Nederlandse kinderboeken steeds fraaier geïllustreerd. Het
wordt gaandeweg ongebruikelijker om een kinderboek zonder illustraties aan te bieden. De groei
van het aantal geïllustreerde kinderboeken en de kwaliteitsverbetering zijn goeddeels te danken
aan de verbeterde grafische technieken. In de eerste helft van de negentiende eeuw is het nog be-
helpen met houtsneden, etsen en kopergravures en is illustreren een dure aangelegenheid. Dat is
af te zien aan het veelvuldige hergebruik van illustraties. Vanaf het midden van de negentiende
eeuw is de steendruk (lithografie) in opmars, die veel betere resultaten te zien geeft.35 Van deze toe-
genomen beeldenrijkdom is in de geschiedenis van de Nederlandse kinderbijbel bijzonder wei-
nig te zien. Het is lastig in te zien wat de oorzaak is geweest van deze beeldarmoede. Het heeft wel-
licht met het kerkelijke klimaat van die dagen te maken, waarin alle aandacht uitgaat naar de (ge-
schreven en gedrukte) tekst en de polemiek die hij vaak bevat, die voor illustraties geen ruimte
overlaat. Zeker is ook dat voor veel auteurs en uitgevers van kinderbijbels de verkoopprijs geen al
te hoge drempel mag zijn voor de aanschaf. Als er al geïllustreerd wordt, dan worden de gravures
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35 Zie voor de technische ontwikkelingen Buijnsters 2001, a.w., pp. 278v. en Bibliopolis, Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland,
Zwolle/Den Haag 2003, pp. 165vv. Zie ook het korte en heldere artikel van Margreet van Wijk-Sluyterman, Ambacht en kunst.
Illustraties van kinderboeken rond de eeuwwisseling (1880-1920) in: Tot volle waschdom, Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en
jeugdliteratuur, Den Haag 2000, pp. 165-180.



van Gustave Doré keer op keer van stal gehaald.36 Zij mogen echter voor kinderen nauwelijks ge-
schikt geacht worden, zoals Doré’s weergave van de zondvloed (zie afbeelding zw13) laat zien.
Daarnaast neemt men zijn toevlucht tot obscure prentjes van anonieme makelij. Copyrightover-
wegingen zijn hierbij wellicht in het spel. Maar de meeste kinderbijbels verschijnen ‘onverlucht’
– de tekst moet al het werk doen.

Er zijn echter enkele uitzonderingen te noteren, al zijn ze op de vingers van twee handen te tel-
len. Vooral het zondagsschoolwerk en de daarbij behorende tijdschriften als De Christelijke Familie-
kring (nzv, vanaf 1866) en De Zondagsschool (Jachin, vanaf 1871) beantwoorden aan de behoefte aan
meer illustraties.37 Niet-geïllustreerde tijdschriften voor een jeugdig publiek – dat kan in de twee-
de helft van de negentiende eeuw niet meer. De uitzonderingen in dit kinderbijbeltijdvak hebben
dan ook veelal hun wortels in periodieke uitgaven en gebundelde tijdschriftartikelen.

Vooral vermeldenswaard is de monumentale Prentbijbel voor Kinderen, die in 1873 verschijnt bij uit-
geverij De Hoogh in Amsterdam en in 1885 herdrukt wordt (918 bladzijden!). Het gaat om een be-
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36 De bijbelgravures van het grafische wonderkind en commerciële genie Gustave Doré (1832-1883) werden voor het eerst gepu-
bliceerd in zijn geïllustreerde Engelse bijbel van 1865. Ze behoren daarna tot de klassieke iconografie van het geïllustreerde bij-
belverhaal, voor kinderen en volwassenen, en worden tot op de dag van vandaag in bijbels getinte uitgaven gebruikt. Gravures
van Doré treft men aan in minstens vier Nederlandstalige kinderbijbels uit de negentiende eeuw en vijf uit de twintigste eeuw.

37 Zie voor het ontstaan en de ontwikkeling van deze periodieken, vooral van het gereformeerde blad De Zondagsschool, uitvoerig
Jacques Dane, a.w., pp. 117vv. Van zowel de NZV als van Jachin is nog geen goede geschiedschrijving gepubliceerd. Voor een al-
gemeen overzicht van protestantse godsdienstige periodieken zie de reeks Bibliografie van Nederlandse protestantse periodieken, Geor-
ge Harinck (red.), Amstelveen 2004-.

Afb. zw13  De zondvloed van Gustave
Doré.



werking van een Engelse uitgave, verschenen in 58 afleveringen en in 1873 gebundeld. Elk hoofd-
stuk (aflevering) bevat een gravure van anonieme Engelse herkomst en de letterlijke tekst van het
bijbelgedeelte in de Statenvertaling. Het hoofdstuk wordt voor de Nederlandse uitgave besloten
met een ‘Bijschrift’, dat zonder uitzondering het betreffende bijbelgedeelte in het licht van het
evangelie en van de persoon van Jezus Christus zet. De auteur van deze bijschriften is P. Huet, een
opmerkelijke figuur in het kerkelijke Nederland van die tijd. Dammes Pierre Marie (de voornamen
worden ook wel in andere volgorde weergegeven) Huet (1827-1895) is tien jaar lang predikant in
Zuid-Afrika (Ladysmith en Pietermaritzburg) en keert zich daar tegen de uitbuiting van zwarten,
wat hem door de overheden niet in dank wordt afgenomen. Hij schrijft in Zuid-Afrika diverse bun-
dels poëzie in het Nederlands.38 Vanaf 1870 is hij predikant in Veenendaal, Dirksland, Nunspeet en
Goes. Hij publiceert behalve gedichten veel in tijdschriften, vooral voor kinderen.

In de Voorrede van de Prentbijbel schrijft Huet:

‘Het gebruik van Prentbijbels moge, gelijk alles, zijn schaduwzijde hebben, toch is het ontegenzeggelijk een uitne-
mend geschikt middel om den kinderen van hunne vroegste jeugd af de Bijbelsche verhalen in te prenten.’
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38 Een negental gedichten van Huet werd opgenomen door Gerrit Komrij in De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten, Amsterdam
1999, pp. 88vv. De toon ervan mag wel stichtelijk heten, een term die de dichter zelf ook hanteert.

P. Huet over Ruth (1873) 4.9

Zie hoe vriendelijk de godvruchtige Boaz de arme, nederige Ruth ontvangt! Welke vertroosten-

de woorden spreekt Hij haar toe! Hoe zorgt hij, dat zij een goeden voorraad aren kan verzame-

len! En eindelijk wordt hij haar Losser en neemt haar tot zijne vrouw. Evenzoo handelt de Heer

met de ziel die Hem zoekt. Met vriendelijke, troostrijke woorden moedigt Hij haar aan. Hij

zendt haar niet ledig heen, maar verkwikt haar door Zijne genade, totdat Hij haar door Zijne

liefde op de teederste wijze aan zich verbindt. O mijn kind, wenscht gij dit ook te mogen on-

dervinden, doe dan gelijk Ruth. Gelijk zij zich op het veld begaf om aren op te zamelen, alzoo

begeef gij u naar het Woord des Heeren, om daar de waare leering en kennis, die u kan zalig ma-

ken, te vergaderen. En gelijk zij zich aan de voeten van Boaz nederlegde, alzoo leg gij u dikwijls

aan de voeten des Heeren Jezus en bid Hem om de vleugelen Zijner liefde over u uit te breiden.

En ook voor u zal dat woord vervuld worden, dat Naömi tot Ruth sprak: “Zijt stille mijne doch-

ter… want die man zal niet rusten, tenzij hij deze zaak voleind hebbe.” De Heer zal u niet ver-

geefs laten komen, maar gelijk Hij alles voor u volbracht heeft, zal Hij ook alles in u volbren-

gen en u voor tijd en eeuwigheid de Zijne maken.

De Heer is liefdrijk en ontfermend,

En wie ootmoedig tot Hem gaan,

Neemt Hij genadig en beschermend

Als zijn geliefde kindren aan.

Heer Jezus, ’k werp mij aan Uw voeten,

Spreid Uwe vleuglen over mij,

Opdat, wat leed mij moog’ ontmoeten.

Ik in Uw liefde zalig zij! (319)



De prenten in deze prentbijbel zijn niet bijzonder (zie afbeelding zw14). De teksten van Huet
waarmee de hoofdstukken worden afgesloten, zijn allegoriserend en sterk moraliserend van toon
en verwijzen zoals gezegd steeds naar Jezus, ook bij die gedeelten van het Oude Testament die niet
bepaald bekend staan als prefiguratie. Ze worden afgesloten met een gedichtje van de auteur (zie
als voorbeeld Huets behandeling van het verhaal van Ruth, kader 4.9).

Een vergelijkbare opzet als de prentbijbel van Huet heeft de Bijbel voor de jeugd van A. Loeff, predi-
kant te Dordrecht, die tussen 1880 en 1887 in 25 afleveringen verschijnt en in 1887 gebundeld
wordt tot een fors boek (800 pagina’s) met 48 ‘chroomlithographieën’, kleurenillustraties dus met
gebruikmaking van de nieuwere grafische technieken. Het betreft geen bewerking van ander ma-
teriaal en ook de litho’s zijn speciaal voor deze uitgave gemaakt door verschillende lithografen. De
prenten ogen een stuk moderner dan bij Huet (zie bijvoorbeeld afbeelding kl5) en de inleiding
van de auteur laat zien dat hij er in elk geval wat de herkomst van de bijbelverhalen betreft mo-
dernere ideeën op na houdt:

‘Er bestaat een Boek, eeuwen oud, in doode talen geschreven, samengesteld uit de geschriften van verscheidene per-
sonen en verschillende tijden, maar toch één schoon geheel vormende – een Boek, dat in de geschiedenis der wereld
hooge beteekenis heeft gehad en steeds behoudt; dat heinde en verre verspreid en gelezen, voor rijken en armen, ge-

154 4  ‘Daar was geen sprake van opzettelijk liegen en bedriegen’

Afb. zw14  ‘Laat de kinderen tot mij ko-
men’ in de Prentbijbel voor kinderen van P.
Huet (1873).



leerden en ongeleerden, grooten en kleinen de grootste waarde bezit – een Boek, dat als eene kostelijke gave Gods, als
de oorkonde Zijner bijzondere openbaring aan de menschen alom gekend, ja tot in alle natiën en volken gebracht
moet worden. Dat Boek der boeken is de Bijbel.’ (1)

Volgens het woord vooraf is het boek bedoeld voor ‘jonge lieden van 11 tot 16 jaren, ten einde hun
vooral bij de voorbereiding tot het godsdienstonderwijs van nut te zijn’. De toon van de navertel-
lingen is vlot, maar de tekst is buitengewoon wijdlopig en de inhoud is wat de leerstelligheid be-
treft traditioneel protestants, al wordt een exposé over moderne wetenschappelijke inzichten niet
geschuwd. Het gaat Loeff bijvoorbeeld niet om een letterlijke interpretatie van de zes scheppings-
dagen, maar wel om de almacht van de scheppende God. (9v.) De leeftijden der oudvaders echter
verdedigt hij wel en ook zondvloed en torenbouw van Babel worden als feiten gepresenteerd. Bij
de weergave van Golgotha komt alle klassieke theologie over het verzoenend bloed van Jezus aan
bod. De duivel speelt bij Loeff een marginale rol. Jezus’ verzoeking in de woestijn (Matteüs 4) is een
‘moeilijk te verklaren verhaal’. (617) De bijbelgedeelten waarin sprake is van seksueel en ander ge-
weld worden zijdelings aangestipt en eufemistisch weergegeven (Genesis 19, Richteren 19, 2 Sa-
muël 13 bijvoorbeeld).

Minder prestigieus van opzet, maar eveneens gebruik makend van nieuwere grafische technie-
ken en gericht op een grotere doelgroep zijn de diverse Bijbelse Prentenboeken en Taferelen, die
in de tweede helft van de negentiende eeuw, vooral op de wieken van het zondagsschoolelan, ge-
produceerd worden. Christelijke uitgeverijen als Bredée in Rotterdam en Callenbach in Nijkerk
grossieren in uitgaven voor het gebruik op de zondagsscholen. Het gaat vaak om stichtelijke ver-
halen in kleine, dunne boekjes, waaronder geïllustreerde bewerkingen van bijbelverhalen. Beken-
de auteurs in deze kringen zijn Betsy (pseudoniem van B. de Heer) en Johanna (pseudoniem van
J.C. Hoek-van Staveren).39 De met de hand ingekleurde litho’s zijn ‘klassiek’ wat betreft de weer-
gave van de bijbelverhalen: vol dramatiek en met veel couleur locale (zie afbeelding kl6). De erbij af-
gedrukte teksten zijn weinig verrassend, maar invoelend en goed geschreven, al is de afstand tot
de grondtekst niet groot. De teksten van Johanna gaan wat meer door de knieën en de – alweer
anonieme – prenten in haar bijbelse prentenboeken zijn moderner getint. Ze zijn niet langer met
de hand ingekleurd en anders dan bij Huet en Betsy dingen ze met de tekst om de voorrang. Voor
het eerst in de geschiedenis van de kinderbijbel zou men hier de tekst ondergeschikt kunnen noe-
men aan de afbeeldingen. Maar dan zijn we al bijna tot 1920 gevorderd.

Hiermee sluiten we de beschrijving van de kinderbijbels in deze periode af. De gekozen bijbels
staan model voor verschillende manieren om in tijden van polarisatie hetzij het eigen erf voor kin-
deren toegankelijk te maken, hetzij te proberen door verteltrant en pedagogische benadering
voorbij de scheidslijnen te treden en het bijbelverhaal over te brengen naar kinderen in plaats van
kinderen naar de bijbelverhalen. We besluiten dit hoofdstuk met een pedagogisch tijdsbeeld.

4.10  ‘Gij zult gezonder zijn dan ooit’

Een pedagogisch tijdsbeeld

In de eerste helft van de negentiende eeuw is Nederland opnieuw het toneel van kerkelijke onrust
en afscheidingen enerzijds en anderzijds van een emancipatorische inhaalslag van tot 1798 geto-

4.10  ‘Gij zult gezonder zijn dan ooit’ 155

39 Van beide auteurs zijn geen biografische gegevens te vinden. Betsy en Johanna publiceerden van ca. 1890 tot 1930.



lereerde joodse en christelijke gelovigen die niet behoren tot de publieke gereformeerde kerk.
Thorbeckes Grondwet van 1848 lost de belofte van de gelijkheid, vastgesteld in de Staatsregeling
van 1798, eindelijk in en de rooms-katholieken nemen vanuit Rome dan maar uiteindelijk zelf het
initiatief om hun kerkelijke structuren weer op te bouwen. Al die jaren woedt een strijd om de
godsdienst in het publieke domein, een strijd die met name in het onderwijs wordt uitgevochten.
De eerste fase van de negentiende-eeuwse schoolstrijd brengt katholieken en orthodox-protestan-
ten in stelling tegen het algemeen-christelijke karakter van het nationale onderwijs. Katholieken
willen eigen scholen, orthodox-protestanten willen protestantse openbare scholen. Zij vinden el-
kaar en krijgen kansen op succes wanneer de liberalen de vrijheid van onderwijs hoger gaan ach-
ten dan de verlichte beginselen van het nationale onderwijs die zij aanvankelijk ondersteunen. Dit
‘monsterverbond’ brengt de Onderwijswet van 1857, die het onderscheid tussen het algemene en
het bijzondere onderwijs introduceert.40 In die eerste fase van de schoolstrijd lopen de mensen die
in feite terug willen naar de situatie van vóór 1806 te hoop tegen de algemeen-christelijke natio-
nale school. Mensen als de Réveilman Guillaume Groen van Prinsterer bijvoorbeeld, die in 1837
schande spreekt van het nationale onderwijs, van de voorgeschreven boeken, van de Algemeene Boe-
kenlijst van 1810 en 1815, en het ontbreken van de Bijbel daarop (zie paragraaf 3.9). Het onderwijs
mag immers voor niemand meer ‘aanstotelijk’ zijn, klaagt hij, dus kennelijk ook niet voor joden,
‘voor wie Christus terecht als Godslasteraar is gekruist!’ De verloedering van het huidige onder-
wijs is, volgens Groen, mede veroorzaakt door oppositie tegen het gereformeerde onderwijs van-
uit het zuiden van Nederland en België.41 De grootste boosdoeners zijn voor Groen en de zijnen de
rooms-katholieken. In de Tweede Kamer verklaart Groen in 1840: ‘De Wet van 1806 is onchriste-
lijk, omdat de Bijbel óf niet, óf enkel behoudens goedvinden van den R.C. Geestelijke gelezen mag
worden.’ D. Buddingh, die hem in 1842 citeert, voegt daar nog aan toe dat de katholieken niets van
de Bijbel willen weten, maar geloven ‘op blind kerkgezag’. ‘Zij haten, schuwen en vervolgen den
Bijbel’, aldus Buddingh en hij spreekt zelfs van een nieuwe boekcensuur.42

Met het verdwijnen van de algemeen-godsdienstige nationale school en het ontstaan van neu-
traal openbaar onderwijs en godsdienstig getoonzet bijzonder onderwijs verdwijnen uit de ge-
schiedenis van de kinderbijbel de typisch redelijk-verlichte uitgaven die met bijbelse deugden de
kinderen willen opvoeden tot oppassende burgers van het land. ‘Kinderbijbels’ die tussen 1775 en
1850 worden gepubliceerd, zijn sterk gericht op een algemeen publiek en veelal gemaakt voor ge-
bruik op de scholen, en minder voor gebruik in het gezin. Dat geldt tevens voor rooms-katholie-
ke uitgaven uit deze periode, zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien. Een jeugdbijbel als die van Van
der Palm gaat daarom lang mee – er is weinig objectieve aanleiding om het eens geheel anders te
doen en navolgers kiezen hoogstens voor een meer moderne, beknopte en toegankelijke schrijf-
stijl of onderscheiden zich door het gebruik van illustraties. De opvoeding tot ‘algemene gods-
dienstigheid’ en ‘christelijke zedelijkheid’ is echter daarmee niet verdwenen, evenmin als de mo-
raliserende toon die veel verlichte kinderbijbels typeert. Wel verandert zij sterk van kleur, vooral
door de doorbraak van de bijbelkritiek halverwege de eeuw, voor de één voortaan hét referentie-
kader, voor de ander dé nieuwe vijand van het geloof. We begonnen dit hoofdstuk met de radica-
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40 Zie hierover o.a. Jeroen J.H. Dekker, a.w., pp. 273-278. Een bondige tekst hierover is van Gerrit Schutte, De school van de ouders
– de schoolstrijd in hoofdlijnen, in: George Harinck en Gerrit Schutte (red.), De school met de bijbel – christelijk onderwijs in de negen-
tiende eeuw. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800, aflevering 14, Zoetermeer 2006, pp. 7-20.

41 Uit Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst, Leiden 1837, geciteerd in D. Buddingh, a.w., p. 186.
42 D. Buddingh, a.w., pp. 187vv.



le Bijbel voor jongelieden uit 1871, waarin Oort, Hooykaas en Kuenen de moderne bijbelwetenschap
over de hoofden van hun doelgroep heen in stelling brengen tegen de orthodox-protestantse tra-
ditie. Daarmee vervangen ze de bijbelse basis van de traditionele verlichte opvoeding tot zedelijk-
heid door een algemene burgerlijke zedelijkheidsleer. Voor die leer kunnen de bijbelverhalen, als
getuigen van een primitieve fase van godsdienstigheid, weliswaar enkele bouwstenen aanreiken,
maar zij kunnen er geenszins het fundament meer van zijn. Dat geldt dan met name voor de ver-
halen uit het Oude Testament, die in dit type kinderbijbel scherp worden afgezet tegen de evan-
gelieverhalen. Het ‘voorbeeldige’ godsdienstige karakter van Jezus van Nazareth staat immers
buiten kijf. De Bijbel voor jongelieden is echter vooral een polemiek tegen orthodoxe opvoeders-met-
den-Bijbel en is nauwelijks te karakteriseren als een zelfstandige poging om het genre van de
 kinderbijbel te vernieuwen. Van een pedagogische doelstelling is vrijwel geen sprake. In het voor-
woord gaat het bijna uitsluitend over het karakter van de bijbelverhalen. Aan het slot van het voor-
woord raken de auteurs nog even de ‘oude’ verlichte snaren:

‘Wij moeten vroom en rein worden, en dat gaat niet gemakkelijk. Daartoe is zelfs eigen krachtsinspanning onvol-
doende, tenzij wij te gelijker tijd partij trekken van de hulpmiddelen, die ons worden aangeboden. Wel zijn er som-
mige menschen, die den jongelieden wijsmaken, dat zij in zake van godsdienst en zedelijkheid zichzelven genoeg
zijn en geen leidslieden behoeven, dat een mensch altijd wel het goede kan doen, in dien hij het slechts verkiest, – en
dergelijke beuzelpraat meer. Die zoo spreken verraden hunne diepe onkunde. Het is zoo uiterst moeilijk menschen
te worden, aan wie de wereld iets heeft, die achting voor zichzelven kunnen koesteren en op wie God met welgeval-
len kan neerzien, dat wij onszelven de kracht daartoe niet geven kunnen. Daarvoor hebben wij dringend hulp van
buiten noodig. Wanneer ons zedelijk en godsdienstig gevoel niet onder een goeden invloed komt, dan wordt het al
zwakker en onzuiverder. Wanneer ons gemoedsleven niet gestadig gevoed wordt, dan verhongeren wij op den duur.
Wanneer wij geen leidslieden hebben in de geestelijke dingen, dan geraken wij zonder twijfel op een doolweg. De Bij-
bel is een der kostbaarste hulpmiddelen op dit gebied. Wij hopen u hem te leeren waardeeren. De Bijbel, als het boek
van den godsdienst, behelst een schat van waarheden en geeft getuigenis van den uitnemendsten gids, dien gij vin-
den kunt, van Jezus.’43

Vanuit dezelfde visie op de bijbelverhalen, maar met een veel pedagogischer doelstelling is de kin-
derbijbel van Nellie geschreven, die in dit hoofdstuk uitvoerig aan de orde kwam. Maar ook bij
haar gaat het vooral om het karakter van de bijbelverhalen, ook zij heeft er behoefte aan zich af te
zetten tegen de traditionele onaantastbaarheid van de Bijbel. Het grote verschil met Oort en de
zijnen is echter dat zij in haar parafrase zichzelf en haar eigen emotionele ontwikkeling als ge-
sprekspartner voor de kinderen introduceert. Haar pedagogische doelstelling is om kinderen
mondig te laten zijn, kritisch naar de traditie te laten kijken, maar vooral respectvol. Daarmee
komt zij dicht bij de meer liberale opvoedingsidealen die rond de eeuwwisseling opgeld doen en
leiden tot wetgeving voor de afschaffing van de kinderarbeid, voor algemene leerplicht en voor
kinderbescherming. De overheid krijgt via deze wetgeving een belangrijke greep op de opvoeding
van het kind, biedt bescherming tegen economische uitbuiting van kinderen, stuurt het leren aan
en spant een vangnet voor de slachtoffers van slechte opvoeding. De taak van de overheidsbemoei-
enis bij opvoeding en onderwijs is het belang van het kind. Het kind mag kind zijn en is als zoda-
nig object van zorg. De opvoedingsidealen slaan met andere woorden de jeugd en adolescentie
niet meer over met een verder liggend doel als perspectief. Het gaat in dit ideaal niet meer om de
hemelse godzaligheid, ook niet meer om de voorbereiding op een leven als deugdzaam burger van
het vaderland, maar om een geestelijk rijke, leergierige jeugd, om Entdeckerfreude, spel, kameraad-
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schap en harmonie in het gezin. De kinderboekjes van W.G. van de Hulst – die we later als kinder-
bijbelschrijver tegenkomen – die vanaf 1909 verschijnen, markeren deze overgang zonneklaar,
wanneer men ze vergelijkt met protestantse stichtelijke jeugdlectuur uit de negentiende eeuw.
Ook al is de gerichtheid op het leven na de dood er niet in afwezig, toch worden de kinderen die
erin figureren vooral op het hart gedrukt kind te zijn.44

Kerk en theologie bieden vanaf 1850 geen uniform beeld als het gaat om de nagestreefde opvoe-
dingsidealen. In haar proefschrift Kind en karakter uit 1995 benoemt de historisch-pedagoge Nelle-
ke Bakker drie verschillende visies op opvoeding die rond de vorige eeuwwisseling dominant wa-
ren: de ‘moderne’, met haar ‘tederheid’ en haar nadruk op morele vorming van het kind, de ‘oud-
gereformeerde’, met haar primaat van de tucht om kinderen op te voeden tot godzaligheid, en de
‘nieuw-gereformeerde’ visie, ontwikkeld door Abraham Kuyper en zijn navolgers, met haar ‘tucht
uit liefde’ en nadruk op het gezin als fundament van kerk, staat en samenleving.45 Al deze drie vi-
sies hebben rond 1900 aanhangers in kerk en theologie. De opvattingen van Nellie worden bij-
voorbeeld gesteund door de visie van de theoloog P.H. Ritter (1851-1912), een ‘modern’ opvoe-
dingsfilosoof volgens wie ouders zichzelf in de opvoeding geleidelijk aan overbodig zouden moe-
ten maken en kinderen zouden moeten opvoeden tot ‘zedelijke zelfstandigheid’.46 In de in dit
hoofdstuk behandelde kinderbijbels is dit ‘moderne’ opvoedingsperspectief te vinden in de kin-
derbijbel van Nellie, met haar nadruk op de ontwikkeling van mondigheid en kritisch vermogen
in de morele vorming van het kind. Illustratief (zie kader 4.10) is haar behandeling van het bijbel-
boek Prediker, waarbij zij uitvoerig ingaat tegen de door haar zo genoemde Predikermentaliteit.
Die stemming van rationaliteit, berusting, sarcasme en cynisme is legitiem en herkenbaar, vindt
Nellie, maar moet als fase begrepen worden, als een soort religieuze puberteit, en mag nooit het
eind van het verhaal zijn. Nellie’s benadering is een vorm van religieuze opvoedkunde, niet meer
echter van de oude dreigende of de recente moralistische soort, maar op een modernere leest ge-
schoeid. ‘Gezond’ is een sleutelwoord in het pedagogische ideaalbeeld van Nellie van der Kol – de
weg daartoe is samen te vatten met de term ‘religieuze hygiëne’.

Ook de behandelde peuterbijbel van Annette geeft het kind alle ruimte om zich met zijn kind-
zijn bezig te houden. In haar voorwoord stelt zij, zoals we zagen, ‘dat het aan iedere moeder toe-
vertrouwd is, zelve diè punten uit het verhaal te onderlijnen, die àl naar het karakter harer kinde-
ren, het meest nadere toelichting behoeven.’ Die woorden ‘al naar het karakter harer kinderen‘
verraden een veranderende visie op de doelstelling van de opvoeding, ook de opvoeding met be-
hulp van bijbelverhalen. We kunnen vaststellen dat de eerste kinderbijbels die naar de nieuwe pe-
dagogische mode geschreven worden van meer vrijzinnige, theologisch liberale snit zijn. Dat mag
geen verrassing heten. Met de kinderbijbel van Van de Hulst, waarmee we het volgende hoofdstuk
openen, zien we eveneens in de orthodox-protestantse traditie een breuk optreden. Het kind mag
zich bij Van de Hulst als kind ontplooien, ook in godsdienstige zin, en wordt niet langer met
stampwerk of het vertoon van bijbelse voorbeeldfiguren uitsluitend op volwassenheid en godza-
ligheid voorbereid. In de woorden van Van de Hulst zelf: ‘Hoe kon de bijbel meer levend, meer
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44 Zie hierover bijvoorbeeld Jacques Dane, a.w., pp. 45vv.
45 Nelleke Bakker, Kind en karakter – Nederlandse pedagogen over opvoeding in het gezin 1845-1925, Amsterdam 1995, pp. 220vv. De ‘oud-ge-
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zaligheid; de ‘nieuw-gereformeerden’ zijn positiever over de kinderdoop als toegangspoort tot de godzaligheid.

46 A.w., pp. 38v.



beeldend voor kinderen worden gemaakt? Het antwoord was kort: de vertelling, dat had de kinder-
ziel nodig.’47 Hierover meer in de slotparagraaf van het volgende hoofdstuk.

We gaan nu nog even een halve eeuw terug, naar het begin van de orthodox-protestantse kin-
derbijbeltraditie. Want het duurt even voordat de orthodoxe protestanten zich wagen op het ter-
rein van de kinderbijbel. Jeugdtijdschriften die vanuit het Réveil of de Afscheiding worden opge-
richt, brengen wel voorzichtig enkele navertellingen van bijbelverhalen voor kinderen, zoals Ti-
motheüs (vanaf 1849) en De Kindervriend (vanaf 1850), maar dat gebeurt mondjesmaat en vaker worden
letterlijke bijbelcitaten opgenomen. De geschiedschrijfster van het Nederlandse jeugdtijdschrift,
Marjoke Rietveld-van Wingerden, stelt echter dat in de jeugdtijdschriften van orthodox-protes-
tantse signatuur ‘bijbelverhalen een ondergeschikte en veelal zelfs een te verwaarlozen rol hebben
gespeeld’. De bijbel zelf echter, als voorwerp, speelt in menig verhaal in deze tijdschriften wél een
rol. Rietveld geeft voorbeelden van losse bijbelbladzijden die mensen tot inkeer brengen, van een
soldaat wiens leven wordt gered door een bijbeltje in zijn borstkas waarop een kogel afketst, van
mensen die alleen hun bijbeltje redden bij een schipbreuk. Zo krijgt de Bijbel als voorwerp een
bijna magisch karakter.48

De orthodox-protestantse kinderbijbeltraditie wordt ingezet met de Bijbel voor de jeugd van E.
Gerdes uit 1872, die we in paragraaf 4.3 bespraken.49 De inhoud is traditioneel, de vorm echter
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47 W.G. van de Hulst, Bijbelsche Geschiedenis, Groningen 1921, p. 9.
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49 Eigenlijk is deze kinderbijbel van Gerdes de eerste kinderbijbel binnen een meer strikte definitie van orthodox-protestantse

herkomst.

Nellie veroordeelt de Predikerstemming 4.10

Maakt echter nooit een spelletje van die Predikers-stemming. Spreekt nooit uit lichtzinnigheid

of uit nadoenerij van de ijdelheid aller dingen en de eentonigheid en leegheid des levens. Dat

gebeurt soms. Jonge menschen vinden het soms “kranig” om anderen na te spreken die als

“groote geesten” bekend staan, en die het in zekeren zin ook waren, maar wier ziel den vrede

van God niet kende. Doet dat nooit. De twijfel die over u komt als een ziekte, buiten uw schuld,

kan overwonnen worden, als iedere andere kwaal. Daarin redt zich de natuur voor de ziel

zoowel als voor het lichaam, – want gelooven in God, leven met God is de eigenlijke gezond-

heids-toestand onzer ziel. Maar wat men zich zelf aanpraat uit zucht om mee te doen; wat men

zich dwingt te denken uit aanstellerij, – ik vrees dat dát onze natuur zoodanig bederft dat er

geen redden meer aan is.... Naar aanleiding van het Boek Job zei ik u: Speelt nooit kettertje; de

zaak is te ernstig; maar als er een groote gedachte in uw ziel is die gij lucht moet geven omdat

zij als dwingende waarheid in u leeft, – weest dan ketters. En naar aanleiding van het Boek Pre-

diker zeg ik u: Speelt nooit twijfelaartje of godloochenaartje uit aanstellerij, de zaak is te ern-

stig en te heilig. Maar als alles om u en in u, u tot twijfelen, ja tot loslaten dwingt, – welnu, twij-

felt, laat los; het is eene ziekte die uw ziel moet doormaken. Maar weest ernstig en waar zoowel

in uw twijfelen en loslaten als in uw begeerte naar genezing. En de genezing zal komen en gij

zult gezonder zijn dan ooit.

Nellie, De Bijbel voor kinderen naverteld, ii, 901v.



nieuw, want ook Gerdes grijpt naar het middel van de uitleggende parafrase, zij het inhoudelijk
tegenovergesteld aan die van Oort en Hooykaas. Het is anno 1872 niet meer afdoende om bijbel-
verhalen door kinderen te laten memoriseren en hen te overhoren met behulp van de catechis-
musaanpak van de zeventiende en achttiende eeuw. De kennis van de christelijke leer is uit het al-
gemene onderwijs verdwenen en de bijbelse opvoeding is verhuisd naar de bijzondere scholen, de
zondagsscholen en het gezin. De voortschrijdende onkerkelijkheid – nog te verwaarlozen in 1879,
bijna 8% in 1920 – en de ontwikkelingen in het onderwijs doen de algemene bijbelkennis afnemen,
zodat ook in meer orthodox-protestantse kringen de verhalen bij jongeren hoe langer hoe minder
vanzelfsprekend bekend verondersteld mogen worden. Daarbij moeten de orthodoxen concurre-
ren met andere aanbieders op deze ‘markt’ en dat dwingt onderwijzers en opvoeders tot vernieuw-
de articulatie en modernisering van de vorm. De vertelling komt in zwang in het bijbelonderricht,
zij het in boeken nog in een vorm waarin de auteur volop in de tekst aanwezig is, verklarend, stu-
rend en vermanend. En al is de opvoeding tot godzaligheid ook in 1872 de pedagogische doelstel-
ling van de orthodox-protestantse schrijver, Gerdes verwoordt die doelstelling in woorden die la-
ten zien dat er geen sprake meer is van vanzelfsprekendheid, dat er meer uitgelegd moet worden
en dat er kapers op de kust van de geloofsopvoeding zijn.

‘Wij hebben u lief, aankomende jongelingen en jonge dochters, en voor u is het hoofdzakelijk dat wij den Bijbel ope-
nen, die u alleen een veilige leidsman kan zijn op de glibberige baan der jonkheid, een licht ook op het donkerste pad,
een staf tot in de hoogste grijsheid en eene bron van eeuwigdurend heil. Werpt hem niet lichtzinnig ter zijde. Weest
niet ongeloovig op gezag van anderen, maar onderzoekt hem eerst zelf, met ernst en bezadigdheid, opdat gij weet wat
gij verwerpen en daardoor missen zoudt. Duizenden voor ons hebben in dat Woord al hun heil en vreugde gevon-
den; duizenden om ons heen, en onder hen wellicht van uwe vrienden en naastbestaanden, vinden er nog elken dag
hunnen vrede en kracht in en staren geloovig en blijmoedig eene heerlijke toekomst tegen; – waarom zoudt gij dan
aan het einde van dit kortstondig leven zonder raad, zonder hulp, zonder troost, zonder vrede, zonder hemel en zon-
der God zijn? Dit verhoede de Heer, en het behage Hem, ook dit ons gebrekkig werk te gebruiken, dat gij niet alleen
van jongs af de heilige Schriften weet, maar dat zij u bovenal wijs maken tot zaligheid.’ (i, xv)

De tekst maakt hier verschil tussen ‘weten’ en ‘zich wijs laten maken’, met andere woorden tussen
het memoriseren en het zich eigen maken van de bijbelteksten – een subtiele variant van het ver-
schil tussen catechisatie en navertelling.

Bij de behandeling van de kinderbijbel van Gunning uit 1894 zagen we een overeenkomstige
doelstelling. Ook Gunning bedient zich van de parafrase, maar zijn parafrase is niet explicatief,
maar empathisch – hij vergroot de ontbrekende details over de emoties van de hoofdpersonen uit
en vraagt van zijn lezers vooral inlevingsvermogen. De waarheid van het in de verhalen gestelde
staat immers onomstotelijk vast. Dat geldt eveneens, zoals we zagen, voor de kinderbijbel van Ul -
fers uit 1898, en daar zien we een volgende ontwikkeling. Hoewel de schrijver even schatplichtig
is aan het Réveil als Gerdes en Gunning, trekt hij zich langzamerhand terug als speler op het ver-
haalveld. Ulfers’ kinderbijbel is de eerste uit deze traditie waarin de auteur niet nadrukkelijk als
souffleur in de teksten voorkomt. Een enkele keer stuurt Ulfers de uitleg nog wel, maar hij wijkt
uit de tekst en daarvoor in de plaats komt de uitvergroting van het verhaal zelf, als ware het een
avonturenroman. We zagen daarvan in paragraaf 4.7 enkele spectaculaire voorbeelden. In het vol-
gende hoofdstuk zullen we zien dat de vertelling haar opmars voortzet, dat het (bijbel)verhaal het
zelf mag gaan zeggen, dat het verhaal zelf van wal mag steken zonder de auteur als verstekeling
aan boord.
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Afb. kl1 God en mens van Bert Bouman (1973).
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Afb. kl2 Primitieve kleuren in de Bijbelsche Tafereelen voor Lieve Kinderen, 1849.

Afb. kl3 Kleurenillustratie van Paulus op de Areopagus (Handelingen 17) uit A. Rutgers van der Loeff, Bijbel en Kerk, 1865.
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Afb. kl5 De farao van Egypte in de Bijbel voor de jeugd van A.
Loeff, 1883.

Afb. kl4 Hagar en Ismaël (Genesis 21)
in de kinderbijbel van J.H. Gunning
(1894).
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Afb. kl6 Jozef wordt als slaaf verkocht (Genesis 37) in een van de prentenboeken van Betsy.
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Afb. kl7 Hogepriester Aäron van J.H. Isings uit De Bijbel behandeld voor jonge mensen van Wolf Meesters, 1949.
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Afb. kl9 Tjeerd Bottema’s aankondiging aan
Maria, in Anne de Vries’ Het kind-je in de krib-
be, ca. 1940.

Afb. kl8 Roberta Waudby, Mirjam en baby Mozes (Exodus 1), uit De kleine Mo-
zes van Mary Entwistle, 1936.
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Afb. kl10 Jezus stilt de storm, uit Jacob Eckers Bijbelse Geschiedenis, 1906.
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Afb. kl12 Jona’s schipbreuk van Tj.
Bottema in de kleuterbijbel van Anne de
Vries (1948).

Afb. kl11 Allegorese uit de Golden Bible, 15de eeuw.
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Afb. kl14 Jan Wiegman tekent Jezus en Maria voor ‘Bet-
hanië’, 1928.

Afb. kl13 Laatste avondmaal, uit G. Ker-
bosch’ Het leven van onzen Heer Jezus Christus
aan de lieve jeugd verhaald, 1894.
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Afb. kl16 Rie Cramers engelen bij
de verrijzenis van Jezus, in S.J. Mat-
thijsse, Vertellingen uit de Bijbel voor
onze heele kleintjes, 1931.

Afb. kl15 Jezus op kinderformaat uit Het kindje Jezus bij
ons (1947).
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Afb. kl18 Piet Broos, de geseling, uit Alphons Timmer-
mans’ Bijbel voor de jeugd, 1946

Afb. kl17 Annelies Kuiper, de
jeugd van Jezus, uit Alphons Tim-
mermans’ Bijbel voor de kleintjes,
1954.
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Afb. kl19 Typerende pagina van Piet Worms kinderbijbel uit 1955.
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Afb. kl20 Saul en David (1
Samuel 16) uit de Benvenuti-
bijbel, 1967.
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Afb. kl22 Jacques Lescauffs Pinksteren
(Handelingen 2) in Lize Stilma’s Verhalen
van de grote koning, 1968.

Afb. kl21 Een zwarte Kaïn en een witte
Abel uit Anne Edwards, De nieuwe kinder-
bijbel, 1967.
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Afb. kl23 Het paradijs van A. Jagtenberg uit De kinderbijbel van Johanna Kuiper, 1959.

Afb. kl24 Abraham als kind in het gezin, van Alie Evers, uit D.A. Cramer-Schaap, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen, 1957.
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Afb. kl25a en b   Bert Bouman, Jozef en kameel, kameel en Jozef, Woord voor Woord, 1976.
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Afb. kl26 Bert Bouman, De barmhartige Samaritaan,Woord voor Woord, 1976.

Afb. kl27 Bert Bouman, Egypte, Woord voor Woord, 1976.



178

Afb. kl28 Bert Boumans kleine Samuel uit de kinderbijbel van Sipke van der Land, 1976.
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Afb. kl29 Adam en Eva en Maria en Jezus van Kees de Kort, Wat de bijbel ons vertelt, 1966.
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Afb. kl30 Iva Hoth, stripweergave van Absalom (2 Samuel 18), 1973.
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Afb. kl31 Omslag van een bijbelstrip van Pilamm (1948).
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Afb. kl32 Adam en Eva in de kinderbijbel van Ar-
thur Maxwell, 1976.
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Afb. kl33 De tovenares van Endor (1 Samuel 28) in de versie van Gerhard Oberländer in Stefan Andres, De Bijbelse Geschiedenis, 1966.

Afb. kl34 Ruth van Janusz Grabianski in de kinderbijbel van Gertrud Fussenegger, 1973.
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Afb. kl35 Omslag van Jezus, de beste vriend, 1983.

Afb. kl36 Cees Otte’s illustratie bij het verhaal van de lachen-
de Sara (Genesis 18) uit Piet van Middens Groeibijbel, 1999.

Afb. kl37 De ‘overspelige vrouw’ (Johannes 8) van Thé Tjong
Khing uit Kolet Janssens Het grote avontuur van God en
mens(2004).
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Afb. kl38 De hemelvaart van Elia (2 Koningen 2) uit Kenneth N. Taylor, Bijbelse verhalen met plaatjes voor de kleintjes, 1978.



186

Afb. kl39 Adam en Eva van Erika Cotteleer,
uit Om te beginnen van Bara van Pelt, 1997.

Afb. kl40 De dochters van Zelafead (Numeri
27) van Lika Tov, uit Baukje Offringa, Op weg,
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Afb. kl41 Thé Tjong Khings zondeval uit Kolet Janssens Het grote avontuur van God en mens (2004).
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Afb. kl43 De tovenares van Endor (1 Samuel 28) uit de kinderbijbel van David Christie-Murray (1978).

Afb. kl42 Uit De Zondvloed, de avonturen van Judi, van Willy Vandersteen, 1952.
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Afb. kl45 Stereotypen van Frank Hampson, In die dagen in Judea, 1985.

Afb. kl44 Typerende tekening van Frank Hampsons bijbelstrip In die dagen in Judea, 1985.



190

Afb. kl46 De slang van Jeff Anderson uit Mike Maddox, De bijbel in strip, 2000.

Afb. kl47 Willem de Vinks klare lijn in Jezus
Messias, 1993.
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Afb. kl49 Jezus verschijnt door een deur, Miin boek met verhalen (uitgave Jehova’s Getuigen) 1978.

Afb. kl48 Uit de Aanwijsbijbel van Lars Steiner, 2006.
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Afb. kl50 De ark van Noeh van Senad Alić uit de kinderkoran van Farouk Achour, 2004.


