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2 ‘Als nu het verstand op dese wyze
genoegzaam geoeffend is …’
‘Kinderbijbels’ in Nederland van Van Breen tot Van der Palm, 1640-1811

2.1 Kinderboek en kinderbijbel
‘Onze eeuw is in een opzicht zeer wel van alle voorgaande te onderscheiden: dit is de eeuw, waarin men naamentlyk voor kinderen schryft’, stelt Betje Wolff in 1779.1 Dat heeft men weliswaar van
elke eeuw daarna ook in verschillende bewoordingen gezegd, maar wie de bibliografie van Buijnsters over de kinderboeken uit de achttiende eeuw leest (Buijnsters 1997) en de boekproductie van die
eeuw vergelijkt met de tijd daarvoor ziet een enorme toename van literatuur speciaal bedoeld voor
kinderen, met name in de tweede helft van de eeuw. En niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief
neemt het kinderboek een hoge vlucht. De kinderbijbel – in de breedste zin van het woord – blijft
daar niet bij achter. De boekverzorging is vaak uitstekend, de illustraties zijn van goede kwaliteit,
de didactische aanpak en experimenten zijn soms ronduit speels. Het bekendste voorbeeld hiervan uit de achttiende eeuw is misschien wel de Kleine Print-Bybel, die in paragraaf 2.7 aan de orde
komt.
De geschiedenis van het kinderboek mag zich in een sterk toegenomen belangstelling verheugen. Moesten we het in Nederland tot enkele decennia geleden doen met romantiserende studies
als Wormcruyt met suycker van D.L. Daalder uit 19502, vooral door het werk van Buijnsters, Resoort en
Van Toorn is de wetenschappelijke studie van het kinderboek de kinderschoenen snel ontgroeid.
Het verschijnen van De hele Bibelebontse berg in 1989 mag daarvan niet als startpunt, maar wel als eerste hoogtepunt gelden.3 Later verschijnen van het echtpaar Buijnsters de bibliografie van achttiende-eeuwse school- en kinderboeken, in 1997, en het monumentale werk over het kinderboek in de
negentiende eeuw, Lust en Leering, in 2001. Talloze deelstudies zijn inmiddels aan het genre gewijd,
vele artikelen ook, onder andere in het gespecialiseerde tijdschrift Literatuur zonder leeftijd. De toon
van deze studies is vaak verongelijkt als het gaat om de veronachtzaming van de jeugdliteratuur
in de algemene literatuurwetenschappen. Met evenveel recht echter mag men zich beknorren
over de houding die sommige historici van het kinderboek aannemen tegenover het godsdienstige kinderboek, waarvan de geschiedenis overigens nog vrijwel niet geschreven is.
Een treffende passage staat in het voorwoord van het al gememoreerde De hele Bibelebontse berg.
Daarin wordt gemeld dat men doorgaans de geschiedenis van de Nederlandse kinderliteratuur
laat beginnen bij Hieronymus van Alphen met zijn Proeve van Kleine Gedigten voor kinderen uit 1778. En
daarvoor?
1
2

3

E. Bekker, wed. A. Wolff, Proeve over de opvoeding. Amsterdam/’s-Gravenhage 1779, p. 19.
Pionier D.L. Daalder (1887-1963) was een onderwijsman met bijzondere belangstelling voor jeugdliteratuur. Zie over hem o.a.
Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Amsterdam 1989, pp. 167vv. Het mooie proefschrift van De Vries (junior) is gewijd aan
de (morele) beoordeling van kinderboeken door recensenten c.q. zedenmeesters vanaf 1880. Het verschijnen van ‘de Bibelebontse berg’ in 1990 (zie noot 4) heeft een katalyserende werking gehad voor de bestudering van het kinderboek.
Illustratief voor de beginnende opleving van de belangstelling voor de geschiedenis van het kinderboek was de tentoonstelling
Kinderen lazen kinderen lezen in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 31-10-1958 – 7-1-1959.
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‘Vóór die tijd zouden er vrijwel alleen leerboekjes hebben bestaan, de meeste van stichtelijke aard. ‘Het kind’ werd
immers pas in de achttiende eeuw ‘ontdekt’, en kinderen die het ongeluk hadden voor die tijd te zijn geboren, hadden zich moeten behelpen met de restjes van de volwassen literatuur. Maar niet voor alle kinderen werd met de Verlichting een afzonderlijke plaats gereserveerd in de samenleving, en niet alle teksten veranderden als bij toverslag
van karakter. Stichtelijke, moraliserende teksten werden er ook in de negentiende eeuw (en later) nog in overvloed
geschreven, en lang niet alles van vóór de achttiende eeuw was alleen bedoeld om kennis, normen en waarden over
te dragen. Bovendien impliceert dit traditionele beeld dat ‘moderne’ kinderboeken deze functie niet zouden hebben.’4

De schrijvers van dit voorwoord, Nettie Heimeriks en Willem van Toorn, nemen afstand van de
lange tijd vigerende opvatting dat het kinderboek vóór 1780, in de duistere tijden vóór de Verlichting, een zieltogend bestaan leidde.5 Zij nuanceren het beeld dat alles vóór Hieronymus van Alphen ‘stichtelijk’ en ‘moraliserend’ zou zijn. Dat is wel nodig. Want in de geschiedschrijving van
het kinderboek wordt vaak meewarig aangekeken tegen al die dominees, zondagsschooljuffrouwen en onderwijzers die de kinderen bij de gelovige les willen houden. Wordt de geschiedenis van
het godsdienstige kinderboek in haar vroegste jaren inmiddels vaak gezien als onderdeel van de
geschiedenis van het algemene kinderboek, daarna wordt dergelijke godsdienstige lectuur toch al
gauw beschouwd als archaïsme in de kinderliteratuur. Het wetenschappelijke historische onderzoek naar de kinderliteratuur heeft nog maar een korte geschiedenis en moet zich verweren tegen
vooringenomenheid en dédain van de officiële literatuurwetenschap, zoals de auteurs van bovenstaande tekst verzuchten. Het onderzoek naar godsdienstig geïnspireerde lectuur en literatuur
voor kinderen moet zich kennelijk nog van enkele grauwsluiers meer ontdoen.6
Feit is dat godsdienstige boeken voor kinderen het begin vormen van de geschiedenis van het
kinderboek in Nederland. Vóór 1700 is verreweg het grootste deel van de kinderboeken van godsdienstige aard of heeft een godsdienstige setting. Veel van deze boekjes – catechismussen, leesboekjes, bijbelse prentenboekjes, spellings- en schrijfonderricht met bijbelteksten e.d. – zijn inderdaad didactisch opgezet, gericht op hun nuttig gebruik op school, thuis en in de kerk. Het merendeel van de niet-godsdienstige lectuur is overigens in deze periode – en ook in de periode na
1750 – eveneens didactisch en moralistisch van aard. Didactisch, moraliserend en godsdienstig
vallen met andere woorden niet met elkaar samen als steekwoorden voor de beoordeling van de
vroegste kinderliteratuur. Het gebruik van kinderboeken op school is lange tijd de voornaamste
leespraktijk van kinderen.
Het is daarom niet verstandig om de geschiedenis van het Nederlandse kinderboek met Van Alphen te laten beginnen, tenzij men een onderscheid maakt tussen kinderboeken die ‘nuttig’ zijn
en boeken die uitsluitend bedoeld zijn voor ontspanning – en dat is, ook in de algemene literatuurwetenschap, een heilloos onderscheid. Nee, de ‘kinderbijbel’ behoort tot de kinderliteratuur,
tot en met het derde kwart van de achttiende eeuw met deze geschiedenis innig en onontwarbaar
verstrengeld, zich daarna – en aanvankelijk moeizaam – ontwikkelend tot een eigenstandig gen4
5

6

Aldus Nettie Heimeriks en Willem van Toorn in de inleiding van De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden. Amsterdam 1990, p. 11.
De stelling van de inleiders wordt in hetzelfde boek verder uitgebouwd door P.J. Buijnsters, pp. 169-172: ‘Zo werd er een voorstelling geschapen, niet ongelijk aan het bijbelse scheppingsverhaal: alles was woest en ledig tot Van Alphen met zijn eerste
Proeve verscheen.’
P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smeets, dé bibliografen van het oudere Nederlandse kinderboek, hebben het over ‘die temerige, zalvende domineestoon’, Lust en Leering, Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw, Zwolle 2001, p. 348.
Zie ook over dit dédain de inleiding in Jacques Dane en George Harinck (red.), ‘Bouwsel voor ’t leven’ – de traditie van de protestantse kinderliteratuur, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800, jaargang 11, Zoetermeer 2003, pp. 7v.
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2 ‘Als nu het verstand op dese wyze genoegzaam geoeffend is ...’

D.L. Daalder over de kinderboeken van de achttiende eeuw

2.1

Het was vooral de Bijbel, die in het gezin domineerde. De eerste lectuur van het kind uit die dagen en misschien wel de beste. Het mocht niet doordringen tot de zin der statige woorden, deftiger en voornamer nog, nu de Staten hun sanctie hadden gehecht aan de schepping van “translateurs” en “reviseurs”, het liet zich wiegen op het rhythme der plechtige taal, liet in zijn geest
de wijsheid bezinken en bewaarde de kern van gedachte en verhaal, tot op het psychologische
moment, in een benarde situatie misschien, plotseling de woorden opdoken uit het onderbewustzijn en de zin van hun gestalte duidelijk werd: een vertroosting en een kracht, die het
zwaarste te dragen mogelijk maakten. En van meet af spraken de figuren tot de verbeelding,
werd hun onderlinge verhouding begrepen, hun menselijke zwakheid tegenover de goddelijke volmaaktheid gepeild en veroordeeld. Hier kregen de driften en neigingen gestalte als nimmer tevoren, hier moest het kwaad zijn meester lonen en de arme van geest zaligheid vinden bij
God. Welke literatuur kan deze evenaren? Welke verhalen zijn in aanschouwelijkheid en zedelijke kracht te vergelijken met die van Adam en Eva in het Paradijs, door menselijke, àl te menselijke zwakheid voor eeuwig verspeeld, van Kaïn en Abel in hun onoverbrugbare tegenstelling,
van Mozes en Aäron, leiders bij de gratie Gods en Jozef, door zijn broeders verraden, maar gestegen tot de hoogste macht en bereid, kwaad met goed te vergelden? Om maar te zwijgen van
Jezus van Nazareth, Gods zoon uit de armelijke stal, predikende onder de mensen, wonderen
verrichtende in dienst aan de mensen en ten slotte verguisd en verlaten, gekruisigd tussen twee
boeven, voor wie dàn zelfs het Paradijs nog niet verloren behoeft te zijn. Wijs deden de vaderen
uit de gouden eeuw, toen ze hun kinderen deze figuren meegaven op de weg, die in hun tijd
zwaarder nog was dan de onze. Maar dwaas handelden zij, toen ze de levende stof en het zuivere woord lieten omschrijven en commentariëren door onbeduidende en middelmatige geesten, toen zij toestonden, dat deze exegeten de verhalen, die aan de “deugd” een onvergankelijke vorm gaven, aanvulden en doorzuurden met wijdlopige moralisaties, en het sobere tafereel
met de markante gestalten verduisterden door hun herderlijk gewaad en al te ostentatieve persoonlijkheid. Begrepen zij niet, dat het Woord alleen tot kinderen spreekt, wanneer het in de
Daad wordt gepersonifieerd? Blijkbaar niet voldoende. Hoe moeten wij anders het feit verklaren, dat eeuw na eeuw aan kinderen het bittere aftreksel werd gegeven van wat alleen in essentie zijn volle werking kan doen, dat men paraphraseerde wat moest worden getoond, dat men
dorre kennis in de plaats stelde van Kunst?7

re, waarvoor in de geschiedschrijving van het Nederlandse kinderboek opvallend weinig belangstelling bestaat.8
Een geheel eigenzinnig oordeel velt D.L. Daalder, pionier van de geschiedschrijving van het
kinderboek, over de pogingen in de zeventiende en achttiende eeuw om de Bijbel voor kinderen
te ontsluiten, de pogingen dus die in dit hoofdstuk de revue zullen passeren. Hij pleit – zie kader
2.1 – voor het voorlezen uit de oude, eerbiedwaardige Statenvertaling zelf en uit niet malse kritiek
7
8

D.L. Daalder, a.w., pp. 37v.
Tekenend is bijvoorbeeld dat de Nederlandse auteur van kinderliteratuur die wereldwijd het meest vertaald en verkocht is,
Anne de Vries, in de hele De hele Bibelontse berg niet voorkomt.

2.2 Publieke kerk en kinderbijbel

41

op degenen die toch een poging wagen de verhalen anders te vertolken. Na deze ‘geloofsbelijdenis’ keurt Daalder in het vervolg van zijn geschiedschrijving de kinderbijbel vrijwel geen blik
meer waardig.
Eerst moeten we nu het klimaat typeren waarin de godsdienstige lectuur voor kinderen in het
algemeen en de ‘kinderbijbel’ in het bijzonder in de periode tot 1811 gedijen. Het woord ‘kinderbijbel’ zal hierna nog regelmatig tussen aanhalingstekens geplaatst worden, gezien de nog grote
en moeilijk te schotten veelvormigheid van dit genre in dit tijdvak.

2.2 Publieke kerk en kinderbijbel
Aandacht voor de overdracht van bijbelverhalen aan kinderen is er al eerder dan de Reformatie,
maar ze wordt sterk gestimuleerd door de bijzondere godsdienstige en maatschappelijke ontwikkelingen in de Nederlandse Republiek,9 met een dominante christelijke gereformeerde kerk, die
het onderwijs aan kinderen uiteindelijk volledig bepaalt. Kinderen leren bijvoorbeeld letterlijk lezen, niet alleen met het abc, maar ook met de ‘volwassen’ bijbelvertaling en de catechismus. De
nog niet zo oude Republiek focust steeds sterker op de Nederlandse taal. De eerste pogingen tot
standaardisering ervan dateren al van de vroege zestiende eeuw, uit de intellectuele opleving tijdens de renaissance, nog in de periode van het Habsburgse rijk, maar krijgen diepgang door de
ontwikkeling van de boekdrukkunst, door de uitbreiding van de Reformatie en door de vele bijbelvertalingen die voor een breed publiek worden gemaakt en in een ‘algemeen’ Nederlands opgeschreven worden – dat is althans de bedoeling.10 De opbloeiende wereldwijde handel en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602 werken eveneens katalyserend voor
de standaardisering van de taal. Wanneer in 1619 besloten wordt tot het maken van de Statenvertaling, die in 1637 zal verschijnen, krijgen de opstellers de opdracht die in een taal te schrijven die
als zo’n standaard zou kunnen dienen, ‘een zorgvuldig compromis tussen vooral het Brabants en
het Hollands’.11
Als de Republiek na de Vrede van Westfalen economisch en politiek de wind in de zeilen krijgt,
wordt taalonderricht als unificerend identiteitsonderricht steeds belangrijker, zoals we in paragraaf 2.11 zullen zien aan de hand van de ontwikkeling van het onderwijs. Daarnaast is, zoals ik
hierna zal illustreren, de jonge republiek voor haar zelflegitimatie verknocht aan de bijbelverhalen, met name aan die van het Oude Testament. Hoewel er over het ‘gereformeerde Israël’ veel geschreven is, verdient deze ideologie met het oog op de bijbeldidactiek een nadere beschouwing.
Van de in zijn tijd beroemde Zeeuw Adriaen Valerius wordt een jaar na diens dood, in 1626, zijn
De historische schets in deze paragraaf is vooral gebaseerd op de standaardwerken van Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806
[1995], 5de druk Franeker 2001, Simon Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. Amsterdam 1987, Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum 2005, A.Th.van Deursen, De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland 1555-1702, Amsterdam 2005 en Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen
2006.
10 Zie hierover C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse taal, Groningen 1931, pp. 59v. en Jonathan I. Israel, a.w., pp. 78v.
11 Aldus Jonathan I. Israel, a.w., p. 512, die het C.G.N. de Vooys nazegt. In haar prachtige studie De taal als mensenwerk – het ontstaan
van het ABN, Den Haag 2004, met name pp. 133-142, ontkracht Nicoline van der Sijs de ‘mythe’ van de Zuid-Nederlandse invloeden in het Nederlands van de Statenvertaling en noemt ze dat Nederlands al bij verschijning in 1637 archaïsch. Volgens Van
der Sijs is de Statenvertaling zeker niet normerend geweest voor het standaard-Nederlands. In 1637 bestonden er al decennialang grammatica’s, spellinggidsen en woordenboeken van de standaardtaal. Zie ook het interview met haar in Taalschrift, 15 december 2004, te vinden op de website taalgids.org.
9
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2 ‘Als nu het verstand op dese wyze genoegzaam geoeffend is ...’

Adriaen Valerius over het ‘gereformeerde Israël’ (1626)

2.2

‘O Heere! daer alles so qualijck met ons geschapen stont, hebt ghy ons weder gebracht in een
lant daer ghy ons hebt verrijckt door neering’ ende welvaren; en ons hier so t’onsen besten geleyd, even als ghy de kinderen van Israel geleyd hebt uyt Babilonische gevangenisse; de wat’ren
voor ons deylende, ende ons daer droogs-voets doorbrengende, als u lieve volc wel eer door de
leytsluyden Moyses ende Josua gebracht werde in ‘t beloofde land. Ghy hebt ons Heere over
groote weldaden gedaen! Ende al ist dat wy die naer weerde niet en hebben erkent, soo hebt ghy
ons nochtans daer over niet hard, maer Vaderlyck weder besocht ende gestraft, sulcks dat uwe
besoeckingen ons altydt hebben gedient tot een kinderlycke tucht. Ghy hebt de sonden van u
volck haer niet toe gerekent, ende daerom hebt ghy se bevrijt van ‘t jock der Moabiten voor
Ahod; ende als eene Deborach ende Barach tot ons uytgeschickt, wiens machten voor ons te velde togen; ende eenen kloeckmoedigen Gedeon, die het Madiaens geweld heeft bestreden. Daer
zyn ons Heere! door uwe goedigheyt gegeven veele kloecke mannen, Jephta, Samson, ende
meer andere, om de woedende Leeuwen, Draken en Beyren, die ons wouden verscheuren, te
verslaen. Ja den couragieusen ende getrouwen David, een besonder spiegel der vromicheyd
ende standvastigheyd, en heeft ons niet ontbroken; noch ook eenen Salomon die met wijsheyd
en wonderlycke voorsichtigheyd alle Wysen te boven ging. Sulcx dat men siet onder’t beleyt van
so voortreffelijke Vorsten ende Helden, ‘thelder licht van u Goddelyck woort ende waerheyd
klaerlicken uytgebreyd, u heylig Evangelium onvervalscht verkondigt ende hier nu op schoone
begraesde weyden, in water-rijcke Landen overvloeyende van melck ende honich, ende in vaste bemuyrde Steden gesteldt ...’

Neder-lantsche Gedenck-Clanck12 gepubliceerd, een bundel patriottische geschiedschrijving, afgewisseld met godvruchtige liederen, waarvan er sommige, zoals ’Wilt heden nu treden’, nu nog bekend
zijn. De bundel besluit met een groot gebed, dat op een ‘voorbeeldige’ wijze de genoemde bijbelse legitimering van de Republiek illustreert (zie hiervoor kader 2.2).
Voor Valerius en zijn tijdgenoten is bijbelse legitimatie van de recente vaderlandse geschiedenis geen ironie, maar bloedige ernst. Het is in de kersverse Republiek der Zeven Provinciën gebruikelijk om de lotgevallen van het bijbelse Israël te hanteren als een krachtig ‘voor-beeld’ van de
eigen uittocht uit de slavernij. De doortocht door de Schelfzee, de tocht door de woestijn, de intocht in het beloofde land, de guerrilla van de rechters (richteren), de strijd tegen de Filistijnen,
het dilemma over het koningschap, de kleine David tegen de grote Goliath, de terugkeer uit de
ballingschap, zijn allemaal bijbelse thema’s die door de ideologen van de Republiek gretig geactualiseerd worden in: het onder water zetten respectievelijk droogmalen van de polders, de strijd
van de geuzen, prins Willem van Oranje, de gruwelen van Alva, het kleine Nederland tegenover de
supermachten, het geding tussen raadspensionaris en stadhouder, et cetera. De Republiek heeft
zich hecht verankerd in de Bijbel en met name in het Oude Testament.13 Het Exodusmotief is daarbij favoriet. De nog jonge Joost van den Vondel schrijft tijdens het Twaalfjarig Bestand, in 1612,
12 A. Valerius, Neder-landtsche Gedenck-Clanck, Haarlem 1626. Facsimile-uitgave Amsterdam/Antwerpen 1947.
13 Zie over het ‘gereformeerde Israel’ o.a. C.W. Mönnich in C.W. Mönnich en Michel van der Plas, Het Woord in beeld, Baarn 1977,
vooral pp. 63vv. en Simon Schama, a.w., pp. 103-137. Schama somt daar voor de periode 1580-1650 een hele reeks oudtestamentische ‘archetypen’ op die een rol spelen in Nederlandse cultuuruitingen en politieke geschriften uit de 16de en 17de eeuw.
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veertig jaar na het begin van de Opstand, zijn heldendicht Pascha, met als ondertitel: Vergelijckinghe
vande Verlossinge der kinderen Israels met de vrijwordinghe der Vereenichde Nederlandtsche Provinciën. In dit gedicht is de rol van farao vanzelfsprekend voor de Spaanse koning Filips II weggelegd.
Maar eerder al legt de dichter van het Wilhelmus de Vader des Vaderlands het volgende couplet
in de mond:
‘Als David moeste vluchten
voor Saul den tyran
zo heb ik moeten zuchten
met menig edelman.
Maar God heeft hen verheven
verlost uit aller nood
een koninkrijk gegeven
in Israel zeer groot.’

Ook hier wordt moeiteloos ruim tweeënhalf millennium overbrugd.
Het is in de schilderkunst, de graveerkunst, de literatuur, de theologie en de politieke debatten
van met name de zeventiende eeuw na te lezen: de jonge Republiek creëert voor haar ideologische
zelfverstaan een oudtestamentisch zelfbeeld.14 En in tijden van grote welvaart put het gereformeerde Israël ook zijn zelfkritiek uit zijn eigen bijbel. Twee afbeeldingen sieren de ingang van de
Vroedschapszaal van het voormalige Amsterdamse stadhuis op de Dam, gebouwd op het toppunt
van de roem en rijkdom van de Republiek. De eerste is die van Jozef, die de droom van farao uitlegt. Let op de zeven magere jaren, zegt deze prent. De tweede is die van de profeet Jeremia. Let op,
zegt deze prent: als het erop aankomt, is al uw wereldse macht niets waard.15
Graag verbindt de Republiek haar zelflegitimatie aan bijbelse beelden en beschouwt ze zich als
het nieuwe Israël, gevoed door een welvaart van melk en honing. Maar ook politieke debatten
worden uitgevochten op Israëls grond. Johan de Witt, raadspensionaris van de Republiek in het
eerste stadhouderloze tijdperk, ziet in de opkomst van de latere Willem III, de netwerken die hij
spint en de facties die hij vertegenwoordigt een grote bedreiging voor de Nederlandse samenleving. De Republiek staat op haar hoogtepunt tussen 1650 en 167216, niet in de laatste plaats de verdienste van de kundige diplomaat De Witt. In 1667, op het toppunt van deze voorspoed, wordt het
Eeuwige Edict uitgevaardigd, waarin het stadhouderschap wordt afgeschaft. Die ‘eeuwigheid’ duurt
vijf jaar, totdat de Franse dreiging zo groot wordt dat de prins van Oranje in 1672 zijn coup kan
plegen. Deze opstand kost, zoals bekend, De Witt en zijn broer het leven. Het Eeuwige Edict van 1667
moet voorkomen wat het uiteindelijk niet kan voorkomen, een ramp. De redenering van de ideologen achter dit edict is oudtestamentisch en gaat als volgt. Als de heroïsche periode van de vroege Nederlandse geschiedenis kan worden uitgedrukt in termen van exodus en verovering, godvruchtige leiders als opvolgers van Mozes – Jozua en Gideon – heersers zo dapper als David en zo
wijs als Salomo, dan rijst de vraag hoe het verder zal gaan met deze vaderlandse Schrift. De hoofdstukken na 1 Koningen 11 beloven niet veel goeds. De Nederlanders noemen Amsterdam graag
hun Jeruzalem waarin de tempel van de vrijheid (het stadhuis) of van de reinheid (de Zuiderkerk)
14 Beroemd is Hendrick Goltzius’ portret van Willem van Oranje uit 1581. Niet alleen is de Vader des Vaderlands daarop fraai gegraveerd als oude en vermoeide man, vooral vallen in de marge de bijbelse emblemata op: links- en rechtsboven prijken afbeeldingen van Israëls tocht door de woestijn, met links de vuurkolom (hac duce clarescit mihi nox) en rechts de wolk (hac protegor umbra).
15 Uit Simon Schama, a.w., p. 133.
16 Zie voor de controverse tussen De Witt en de prins van Oranje uitvoerig Jonathan I. Israel, a.w., pp. 771-877.

44

2 ‘Als nu het verstand op dese wyze genoegzaam geoeffend is ...’

is opgericht. Ze zijn zich echter maar al te goed bewust van de rampen die volgen op Salomo’s bewind: de scheuring van de koninkrijken en de uiteindelijke verwoesting en gevangenschap. Johan
de Witt zet zijn argumenten voor de afschaffing van het stadhouderschap daarom kracht bij door
te stellen dat dergelijke rampen daarmee zullen worden voorkomen. De Israëlieten hebben er immers ook verkeerd aan gedaan een koning te nemen. En aldus geschiedt, voor even althans.17 Maar
met de Bijbel kan men meer kanten op. Zes jaar later en twee jaar na de moord op De Witt situeert
de dichter Dirk Schelte zijn berijming van Psalm 124 direct in de zeeslag tussen Nederlandse,
Franse en Engelse vloten in juni 1673.18
In het ‘gereformeerde Israël’ van de Republiek is godsdienst een voornaam voertuig van taaloverdracht – dat is er vooral in de eerste eeuw van de Republiek op gericht dat kinderen (en volwassenen) de Bijbel en de catechismus zelfstandig kunnen lezen en eventueel uit hun hoofd kunnen leren en opzeggen. Bijbelkennis is immers, zoals we zagen, belangrijk voor het zelfverstaan van de
natie en van de nationale ideologie. Dat is een eerste verklaring voor de opkomst van kinderbijbels
in Nederland. Een tweede verklaring betreft de ontwikkeling van kerk en theologie binnen de Republiek. De publicatie van een ‘officiële’ bijbelvertaling, de Statenvertaling van 1637, heeft aanvankelijk voor de bijbelse opvoeding van de kinderen tot gevolg dat die sterk gericht is op de letterlijke tekst van de Bijbel (in die vertaling). Die ontwikkeling loopt parallel aan die in Duitsland
met zijn focus op de bijbelvertaling van Maarten Luther, zoals we in paragraaf 1.3 zagen. In dit ideologische klimaat krijgt (letterlijke) bijbeloverdracht een belangrijke plaats in de godsdienstige
opvoeding van kinderen. Wanneer het doorgeven van de rechte leer van lieverlede en niet onweersproken plaats maakt voor opvoeding tot patriottisme en algemene godsdienstigheid in de achttiende eeuw (zie daarover paragraaf 2.11), ontstaan in Nederland naast de klassieke catechismussen, die de leer overhoren, ook werken die de bijbelverhalen zelf willen doorgeven, aanvankelijk
zonder die verhalen te bewerken en eveneens in vraag-en-antwoordvorm.19 De vroege kinderbijbels worden vooral gebruikt op school en catechisatie, en pas na de Franse tijd en de nieuwe onderwijswetgeving verschuift het accent naar het gezin. Vandaar het karakter van veel achttiendeeeuwse kinderbijbels: ze zijn didactisch van opzet: met vragen en antwoorden, rebussen en quizjes,
prentjes met toelichting en in het algemeen met weinig serieuze pogingen om de oude verhalen
opnieuw te verwoorden voor kinderen. Er is pas in de tweede helft van deze eeuw in enkele kinderbijbels sprake van verhaaloverdracht, wat overigens zelden een taal oplevert die voor kinderen
van toen goed te volgen moet zijn geweest. Daarover later meer.
De Constantijnse omwenteling in de Nederlandse kerkgeschiedenis, die in de jaren 1579-1618
plaatsvindt, geeft de (christelijke) gereformeerde kerk weliswaar niet de positie van staatskerk,
17 Simon Schama, a.w. pp. 132v.
18 ‘Dat nu ‘t gedreigde Neerland juiche / En zingt vervrolijkt in haar God / Die door zijn bijstand komt betuigen / Dat hij met groter machten spot’ enz. Het
opschrift luidt: ‘Den CXXIV. Psalm, over de Engelse en Franse vloten, bevochten den 7. en den 14. Juni 1673, toen zij met een grote macht ons meenden
te overvallen, en landende, ons t’enenmaal te vernielen.’ Geciteerd uit Margaretha H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Het is begonnen met David. De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 Nederlandse dichters uit vijf eeuwen. Zoetermeer 1999, p. 304.
19 Zie voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van de catechismus in de noordelijke Nederlanden het artikel van W. Verboom, De catechese van kerk, gezin en school in de reformatorische traditie (zestiende-achttiende eeuw), in: L.F. Groenendijk
en J.C. Sturm (red.), Leren geloven in de Lage Landen – facetten van de geschiedenis van de religieuze opvoeding, Amsterdam 1993, pp. 33-56.
Voor een grondige studie van de oudere reformatorische catechismussen zie het tweedelige proefschrift van Willem Heijting,
De Catechismi en Confessies in de Nederlandse Reformatie tot 1585, Nieuwkoop 1989. Zie ook uitvoerig het proefschrift van de genoemde
W. Verboom, De catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie, Amsterdam 1986.
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maar in ieder geval wel die van publieke kerk. Tot aan de Synode van Dordrecht van 1618-’19 is er
sprake van grote onenigheid over het karakter van die publieke kerk. Met de veroordeling van de
Remonstranten en dus van de Erasmiaanse stroming in de Nederlandse kerk en theologie zijn de
grootste leergeschillen weliswaar nog niet verdwenen, maar zij bepalen minder het publieke debat. De theologen van de Nadere Reformatie vormen in de zeventiende eeuw een krachtige binnenlandse pressure group, die de Reformatie bij de les wil houden en wil verdiepen, maar zij wordt
nooit een dominante stroming in de samenleving. Allengs verdwijnen haar interventies uit het
publieke domein. In de achttiende eeuw, als de Republiek is ‘ingericht’, haar ideologische legitimatie heeft gereguleerd en de grootste godsdiensttwisten ten onzent zijn gestreden of onder de
oppervlakte zijn verdwenen, vinden een vervlakking en verelitarisering van kerk en theologie
plaats, die zich uit de godsdienstpedagogische geschriften uit met name de achttiende eeuw goed
laten aflezen.20
Uit de (voorlopers van) kinderbijbels van de achttiende eeuw doemt vooral een beeld op van een
christendom zonder tegenspraak. Als vanzelfsprekend gaan de auteurs ervan uit dat het bij de opvoeding tot ‘nuttige’ burger behoort dat kinderen de Bijbel kennen, er delen van kunnen memoriseren en er vragen over kunnen beantwoorden.21 Kennis van de bijbel, kerk- en vaderlandse geschiedenis leiden op tot het brevet voor oppassend burgerschap. Het gaat dan met name om een
burgerschap in de betere standen, want goed onderwijs is voor weinigen weggelegd. Meer over de
ontwikkelingen in de zeventiende en achttiende eeuw in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.
Een belangrijke impuls voor verbetering van het onderwijs en de volksopvoeding is de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, door de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuyzen uit Edam, in 1784. Dit succesvolle particuliere initiatief – ‘het Nut’ bestaat nog steeds –
heeft veel onderwijskundige en culturele vernieuwing geëntameerd en gestimuleerd tot de productie van beter lesmateriaal. De geschiedenis van de kinderbijbel heeft er enkele belangrijke impulsen aan te danken, die vooral in het volgende hoofdstuk te zien zullen zijn.22 Het eerste ‘kinderbijbeltje’ dat daarvan getuigt, is het aardige geschrift van de jonggestorven Willem van Oosterwijk Hulshoff (1771-1793), een doopsgezind predikantskandidaat. Hij wint postuum in 1795 een
door de Maatschappij uitgeschreven prijsvraag met een boekje over de bijbelse Jozef voor kinderen, De Geschiedenis Van Jozef Voor Kinderen, Leiden/Deventer 1795. In dit boekje wordt het bijbelverhaal doorgenomen in een gesprek tussen een onderwijzer en tien kinderen, die hem vaak onderbreken met vragen en opmerkingen, wat een levendige indruk achterlaat op de lezer. In ieder geval is dit een poging tot navertelling die kinderen zeer serieus neemt.23 De onderwijsuitgaven van
20 In ieder geval biedt die geschiedenis weinig tot geen zicht op wat er zich onder deze egalitaire oppervlakte wél roert. De achttiende-eeuwse kerkelijke tegenbewegingen hebben geen kinderbijbels geproduceerd. Daarvoor was hun veelal ook de ‘echte’
Bijbel te lief. Pas in de negentiende eeuw is er sprake van verschillende stromingen in kinderbijbels en spreken zij elkaar soms
ook onverbloemd tegen.
21 Zie de behandeling van de Kleine Print-Bybel in paragraaf 2.7.
22 De belangrijkste handboeken over deze Maatschappij en de context waarin zij tot stand kwam zijn het proefschrift van W.W.
Mijnhardt, Tot heil van ’t menschdom: culturele genootschappen in Nederland 1750-1815, Amsterdam 1987, en het gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (red.), Om het algemeen volksgeluk: twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984,
Edam 1984. Het woord ‘algemeen’ uit de naam van de maatschappij dient gelezen te worden als ‘gemeen’ in de betekenis van
het ‘gemene volk’. Het Nut heeft zich in principe altijd willen richten op de onderste lagen van de bevolking, al is dat veelal
niet gelukt.
23 De uitgave van 1795 bevat ‘buiten collatie’ een uitvoerig levensbericht van de jonggestorven auteur en een silhouetportret.
‘Buiten collatie’, betekent dat je het boekje ook zonder voorwoord en portret kon aanschaffen. Het boekje (2 delen) kostte dan
zes in plaats van tien stuivers.
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’t Nut worden in het volgende hoofdstuk behandeld. Voor het begin van de geschiedenis van de
kinderbijbel in Nederland moeten we nu eerst terug naar de zeventiende eeuw. En zelfs nog verder.

2.3 Voorlopers en eerstelingen
Eigenlijk begint de geschiedenis van de kinderbijbel – en die van het kinderboek zelf – in Nederland met de eenvoudige en vaak geïllustreerde leesboekjes met bijbelgedeelten, die al vanaf het
eind van de vijftiende eeuw uitgegeven worden en voornamelijk gebruikt worden op school.24 P.J.
Buijnsters noemt er zes bij name:25 De Historie van Adam / Noach / Abraham / Lot en Isaac (vanaf 1640), De
Historie van Joseph / Simpson en Jonas, De schoone Historie van den vromen en godvrugtigen Jongeling Joseph, De Historie van den Ouden en Jongen Tobias (al vanaf de zestiende eeuw en in sommige edities aangevuld met
de verhalen van Judith, Susanna en Esther), de Proverbia ofte Spreuken des alderwysten Konings Salomon, en
de beroemdste: De Historie Van Den Koninklyken Propheet David. Laatstgenoemde uitgave wordt vanaf
omstreeks 1600 tweeënhalve eeuw lang in Noord- en Zuid-Nederland als schoolboekje gebruikt.
De bijbelteksten stammen uit bestaande vertalingen en de boekjes worden met soms vele houtsneden geïllustreerd. Er wordt inhoudelijk geen concessie gedaan aan een vermeende tere kinderziel; zo wordt kinderen de informatie niet onthouden dat David als cadeautje voor zijn bruid Michal tweehonderd Filistijnse voorhuiden meebracht.26 Vanaf halverwege de zestiende eeuw worden – zowel door rooms-katholieken als protestanten – schooluitgaven gemaakt als Epistelen ende
Evangelien, met de teksten van de zondagse evangelielezingen. Kinderen leren met deze tekstuitgaven lezen, leren de passages uit het hoofd en schrijven ze over.27 Maar eerder al, in de abc-boekjes
of Haneboeken, genoemd naar de veelvuldig afgebeelde haan op de omslag, waarmee kinderen
vanaf de Middeleeuwen leren lezen en schrijven, worden regelmatig de Tien Geboden of delen van
de catechismus afgedrukt. De latere, meer rooms-katholieke en vooral Duits-Lutheraanse traditie
van ‘schoolbijbels’ en ‘spreukenboeken’ vindt hier haar oorsprong.28
Abc-boekjes, bijbelse leesboekjes – er zijn nog meer boekjes te noemen waarin bijbelteksten
gebruikt worden voor geloofsonderricht. Men denke aan de laat-middeleeuwse rooms-katholieke biechtboekjes, aan de boekjes voor doopouders, aan de vele vormen van catechismussen. Maar
24 Zie hiervoor uitvoerig R.J. Resoort in Heimeriks en Van Toorn, a.w., pp. 75-85.
25 Idem, p. 182.
26 1 Samuël 18, 27. Aldus De historie van den conincklycken prophete David. Zie voor de discussie over de tere kinderziel Heimeriks en Van
Toorn, a.w., p. 87. Van dit boekje is wel één editie bekend waarin het verhaal over de verkrachting van Tamar uit 2 Samuël 13
weggelaten is.
27 Voor het schrijfonderricht was in de zestiende eeuw een speciale letter ontwikkeld, de civilité, waarin enkele van dergelijke
leesboekjes zijn gedrukt. Zie de fraaie illustratie uit de Historie van Joseph den Vromen, Rotterdam 1617, afgedrukt in Heimeriks en
Van Toorn, a.w., p. 104, afbeelding 7.
28 Vooral in Duitsland, met zijn van Nederland afwijkende onderwijsgeschiedenis, zijn deze schoolbijbels - capita selecta uit de
Bijbel - en spreukenboeken - verzamelingen van losse teksten als het onzevader, de tien geboden, de geloofsbelijdenis, enkele
psalmen, etc. - lange tijd veruit in de meerderheid vergeleken met ‘echte’ kinderbijbels. Melanchton maakte al een spreukenboek voor de Latijnse school, de bekendste voor de Duitse school werd die van Johann Reinhard Hedinger (Biblisches Schatzkästlein) uit 1701. De eerste schoolbijbel was van Michael Neander (Biblidion, 1582). Een andere bekende schoolbijbel werd gemaakt
door Johannes Pappus (Kleine Bibel, 1701). De eerste Duitse ‘kinderbijbel’ in de meer strikte definitie overigens, de Biblischen Historien van Justus Gesenius uit 1657, is eigenlijk ook een schoolbijbel. In de negentiende eeuw leidde de populariteit van deze
schoolbijbels in de Evangelische Kirche tot hoon onder de katholieken. Hoe verhoudt het maken van een uittreksel van de bijbel, een subjectieve selectie van bijbelgedeelten, zich met de met de mond beleden onaantastbaarheid van het woord van God?
Zie hiervoor het lemma ‘Schulbibel’ in RGG (2) V, p. 279.
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hier gaat het steeds om de leer en zijn de bijbelteksten uitsluitend ondersteunend en worden zij
letterlijk weergegeven; in ieder geval vindt er geen ‘hertaling’ van teksten plaats voor kinderen.29
Er is vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst eveneens een groeiende stroom van geïllustreerde bijbels, prentbijbels, maar de meeste daarvan zijn niet voor kinderen of jongeren bedoeld.
Niet altijd wordt volstaan met de bijbeltekst zelf. Soms voegt de auteur of uitgever toelichtende
teksten toe. Een voorbeeld is de fraaie uitgave Historien en Prophetien Wt der H. Schrifturen, met schoone Figueren, Door Christophorus van Sichem. Deze geïllustreerde uitgave met bijbelfragmenten, toelichtingen en houtsneden, wordt in 1645 bij P.I. Paetz in Amsterdam uitgegeven, maar gaat terug op een
eerdere, Antwerpse uitgave uit 1535 met andere illustraties.30
Het is toch vooral de Reformatie geweest waarin de vraag is opgekomen hoe kinderen betrokken kunnen worden bij de bijbelverhalen, en dan vooral hoe ze die uit het hoofd kunnen leren.
Want memoriseren is het hoofddoel van de bijbelopvoeding. Ik kom daar hierna enkele malen op
terug. De Nederlandse geschiedenis van de kinderbijbel loopt in het begin parallel aan de Engelse en Duitse ontwikkelingen, zoals we in paragraaf 1.5 constateerden, en sommige eerste Nederlandse uitgaven zijn vertalingen van vooral Duitse teksten. Bezien we het veld van de ‘voorlopers’
van kinderbijbels, dan valt op dat de letterlijke tekst van de Bijbel voorlopig heilig is. Er vindt nog
geen navertelling plaats van de bijbelse verhalen met het oog op kinderen. Maar wel worden pogingen ondernomen om op andere wijzen kinderen bij bijbelverhalen te betrekken. Een zeer populaire methode is die van vraag en antwoord. Misschien de oudste van deze ‘bijbelcatechismussen’ in Nederland, voor kinderen bedoeld, is de uitgave van De historie, ende leere des Bybels. : Cortelijck
by een vergadert, uyt den gantschen cours der Heyligher Schriftuyre, by maniere van vraghen ende antwoorden / eerst in
de Engelsche tale beschreven door Eusebius Pagit, ende door hem verbetert. ; Ende nu inde Nederlantsche tale overgheset.31 We schrijven dan 1640, slechts drie jaar na het verschijnen van de Statenvertaling. Het boek
bestaat, zoals de titel al belooft, uit twee delen: historie (140 pagina’s) en leer (335 pagina’s), beide
in vraag-en-antwoordvorm. De twee delen lopen alle bijbelboeken na, het eerste door naar de inhoud van de verhalen te vragen, het tweede door op de betekenis ervan in te gaan. Het tweede deel
werd door Aegidius van Breen al in 1628 vertaald, toen hij van het bestaan van het eerste deel nog
geen weet had, schrijft hij in het voorwoord. Bijzonder is voorts nog de opdracht of ‘Toe-eygeninge’ aan ‘de Heeren Bewint-hebbers, van de Compaignie van Oost-Indien ter Camere van Amsterdam’. Van Breen meent dat dit werk zeer geschikt is als stichtelijke lectuur in de Oost-Indische ge29 Grensgevallen zijn twee vroegzeventiende-eeuwse uitgaven voor de katholieke markt, waarin evangelieteksten, uit hun verband gehaald, toegelicht worden voor een jeugdig publiek. Het gaat om Heylighe-daechs-schole van Johannes Fonck, Leuven 1621
en Sondaeghs schole van Heyman Jacobsz uit 1623, die zoals de titels al aangeven nog het meest doen denken aan de latere zondagsschoolboekjes.
30 Ik kwam in een veilingprospectus deze Antwerpse editie tegen, waarin ze aangeduid werd als een ‘rare popular Dutch Children’s Bible’. Die aanduiding is niet correct. Nergens is te vinden dat deze uitgave voor kinderen is bedoeld. Van Sichem was een
van de belangrijkste illustrators van zijn tijd.
31 Het boek is een in 1640 bij Cloppenburgh in Amsterdam – ‘op ’t Water, in den vergulden Bijbel’ - uitgegeven vertaling uit het
Engels van het boek van Eusebius Pagit, The Historie of the Bible - briefly collected by way of Question and Answer, uitgegeven bij Simon
Waterson in Londen, 1605. Het voorwoord van Pagit zelf (ca. 1547-1617), predikant te Londen, is gedateerd 9 augustus 1602. Er
zijn nog vier zeventiende-eeuwse Engelse drukken bekend. De vertaler was Aegidius van Breen (1584-1662), predikant ‘in de
Beverwyk’. Het werk werd ‘geaccordeerd’ door twee vakbroeders uit de classis Haarlem, de heren Ioannes Crucius en Henricus
Bruining ‘om gelezen te worden door eenvoudigen, ende jonge lieden’. Van dit werk verscheen bij de Amsterdamse
drukker/uitgever Pieter Mortier nog een curieuze tweetalige (Nederlands en Frans) editie in 1705: Historie der Heilige Schriftuure,
op de wyze van een Catechismus. Verciert met kopere Plaaten. Uit het voorwoord van de drukker blijkt dat niet de eerdere Nederlandse,
maar een Duitse editie van het werk van Pagit aan dit werk ten grondslag lag. Ook de illustraties zijn niet dezelfde als die van
de editie van 1640.
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bieden, ‘voornamelick by den Indianen’. Opvallend zijn de talrijke fraaie – anonieme – kopergravures in dit boek. Maar een kinderbijbel in de striktere zin mag het toch niet heten. Dat geldt
evenzeer voor een oorspronkelijk Nederlands boek dat 17 jaar later verschijnt, van de hand van de
Rotterdamse predikant Franciscus Ridderus, Dagelijcxsche Huys-Catechisatie, Rotterdam 1657. Dit in
drieën opgezette werk bevat ‘oeffeningen’ voor het gezin voor de ochtend, middag en avond: ’s
ochtends over de artikelen des geloofs, ’s middags over de plichten van het christelijke leven en bij
de avondmaaltijd over de ‘geschiedenissen der H. Schrifture’. Het betreft strakke schema’s van
vragen en antwoorden, waarbij de aanduidingen A, B en C corresponderen met de moeilijkheidsgraad. Categorie A is voor ‘de minste in het Huysghesin’. De antwoorden op de vragen in het derde deel zijn een tamelijk letterlijke weergave van de bijbeltekst, veel minder vrij dan die van Pagit
en Van Breen. Het boek is populair en beleeft 22 drukken in tachtig jaar.
De vraag-en-antwoordvorm voor memorisatie van bijbelverhalen blijft ruim anderhalve eeuw
lang populair.32 Een vroege uitgave is de vertaling van een boek van Johannes Melchior, Kinder-Bybel, Of Kort begrip van de nodigste en nuttigste Geschiedenissen, Spreuken en Verborgentheden der Heiligen Schriftuure.
Het is de vertaling van een Duits werk uit 1715, postuum verschenen, want Melchior, ‘Opsiender
van de Vorstelyke Nassause Kerken’ en predikant te Herborn, is al in 1689 overleden. Zijn zoon, Albertus Wilhelmus Melchior (1685-1738), hoogleraar te Franeker, bezorgt de Duitse uitgave en
leidt de Nederlandse uitgave in. Het Nederlandse boek verschijnt waarschijnlijk eveneens in
1715.33 Het boek van Melchior wijkt wat de opzet betreft niet af van het werk van Pagit/Van Breen
en is eveneens uitvoerig: 300 bladzijden vragen en antwoorden, een ‘gebedt’ en een 100 pagina’s
tellend twistgesprek tussen een rooms-katholiek en een gereformeerde. Het voorwoord van Melchior jr. is fel anti-rooms. Om een indruk te geven van het karakter van dit boek een passage over
1 Samuel 28, het bezoek van koning Saul aan de waarzegster te Endor:
‘Vraag.
Antwoord.
Vraag.
Antwoord.
Vraag.
Antwoord.
Vraag.
Antwoord.

Waartoe verviel Saul eindelijk?
Wanneer God aan hem geen antwoord gaf / so vraagde hy raad aan een toveresse te Endor.
Wat begeerde hy dan?
Sy zoude hem Samuels Geest te voorschijn brengen.
Maar geschiede dat?
Ja, sy vertoonde hem een verschijnsel / welk aan hem verkondigde dat hy en syn soon morgen bij
haar zoude zijn.
Vervolgde dat ook?
Ja, want sijne drie sonen wierden in den slag van de Philistijnen omgebracht / en hy selve viel in sijn
eigen sweerd.’ (90-91)

32 En dat geldt niet alleen voor bijbelbewerkingen en catechismussen. Ook voor jongere lezers bedoelde overzichten van de geschiedenis en van de kerkgeschiedenis worden in de zeventiende en achttiende eeuw in vraag- en antwoordvorm aangeboden.
Een zeventiende-eeuws voorbeeld is Casparus Streso, History-Catechismus, ’s-Gravenhage 1641. Ik wijs ook nog op Joannes van
Dorth, Heylige Harmonie, ’s-Gravenhage 1660. De ondertitel van dit laatste boek luidt: Bybelsche of kerckelycke historie van den beginne
des wereldts tot den uyt-ganck van alle de apostelen – met vragen en antwoorden kortelijck voor-gestelt. Daaruit zou men mogen opmaken dat het
een aan Van Breen verwante, maar dan oorspronkelijk Nederlandse uitgave is, maar het boek is helaas in geen enkele bibliotheek in te zien. Wel is het opgenomen in J. van der Haar, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland – (c. 1600-c. 1800) bibliografisch onderzoek, Veenendaal 1987.
33 De vertaling is van Abraham van Poot, een arts. De eerste druk van dit boek is niet bewaard gebleven. We kennen alleen een
tweede druk uit 1726 van uitgever Johannes van Septeren te Amsterdam (en een derde en vierde druk uit resp. 1735 en 1750).
Het Duitse origineel dateert uit 1715 en de vertaling wordt in het voorwoord van de vertaalde kinderbijbel van Johannes Hubner uit 1716 genoemd (zie paragraaf 2.4). De evidence van de datering van de eerste druk is dus circumstantial. Het citaat hier stamt
uit de tweede druk van 1726. Een monografie over deze kinderbijbel verscheen van de hand van Johannes Trocha, Die Kinder-Bibel des Johannes Melchior, Herborn 1991.
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Deze vraag-en-antwoordvorm vindt men in de achttiende eeuw voorts nog in de ‘kinderbijbels’
van Gosuinus van Kessel (1750), Johannes Brakel (1768), Ahasverus van den Berg (1779) – meer dan
zestig drukken in honderd jaar –, Samuel van Emdre (1781), Hindrik Wester (1787 – op hem komen we nog terug in hoofdstuk 3), A.Ph. de la Rochette (1793) en Albertus Brink (1800). Soms bewandelt een auteur een andere weg bij deze bijbeloverdracht zonder de Bijbeltekst om te zetten,
bijvoorbeeld met behulp van gedichten (1800 NN Klein), met raadseltjes (1791 NN Raadselboek) of met
dialogen, ‘Voorgesteld in gesprekken. Onder Het Doen Van Zomerwandelingen’ (1799 lossius
Vroegste) of ‘In Vyf Zamenspraaken’ (1799 alphen Leven).
Al deze varianten, populair in vooral de tweede helft van de achttiende eeuw, bevinden zich in
de periferie van de definitie van een ‘kinderbijbel’. Het is daarom moeilijk aan te geven wanneer de
eerste ‘echte’ Nederlandse kinderbijbel is verschenen, want die vaststelling hangt samen met de
mate van precisie van de definitie van een kinderbijbel. Hanteer ik de brede werkdefinitie van paragraaf 1.2, dan zou ik het boek van Pagit/Van Breen als de eerste ‘kinderbijbel’ in Nederland willen
aanmerken. Hanteer ik de definitie van ‘kinderbijbel’ als een boek waarin een groot gedeelte van de bijbel, al
dan niet geïllustreerd, voor kinderen en jongeren hertaald wordt, dan vindt de geboorte van de Nederlandse
‘kinderbijbel’ plaats in 1703, in Zwolle. Die kinderbijbel, van Barend Hakvoord – aanvankelijk een
Fremdkörper in de Nederlandse kinderbijbelgeschiedenis – behandelen we echter pas in paragraaf 2.8,
als we eerst nog hebben stilgestaan bij andere vormen van bijbeloverdracht aan kinderen. We sluiten het chronologische overzicht in dit hoofdstuk dan af met twee paragrafen waarin kinderbijbels
aan de orde komen die sterk beginnen te lijken op wat wij daar gewoonlijk onder verstaan.

2.4 ‘Wyzer en verstandiger, maar daarom noch niet vroomer’
Johannes Hubner (1716)
De Tweemaal twee en vyftig uytgeleezene Bybelsche Historien van Johannes Hubner34 verdienen om meer
dan één reden extra aandacht, al is het nauwelijks om de inhoud van het boek zelf. Die inhoud namelijk bevindt zich in de periferie van de in deze studie gebruikte definitie van een kinderbijbel.
Een tamelijk letterlijke weergave van de bijbeltekst, af en toe ietwat ingekort, wordt aangevuld
met enkele ‘Eenvoudige Vraagen’ om de tekst te memoriseren, enkele ‘Nutte Leeringen’ om het geheel
op begripsniveau te brengen en ‘Godvruchtige gedachten’: een rijmpje ter stichting. Daarin onderscheidt het boek zich niet van wat in de achttiende eeuw gemeengoed is. Waarom ik het boek hier
uitlicht, is omdat het in de eerste plaats een zeer vroege ‘kinderbijbel’ is, ten tweede vanwege het
voorwoord bij deze Nederlandse vertaling, waarin iets wordt verteld over de vroege ‘kinderbijbels’
en ten derde vanwege de uitvoerige en leerzame ‘voorreede’ van de Duitse auteur, waarin de didactiek van het boek wordt toegelicht. Het boek is overigens in Duitsland en tal van andere landen
een van de meest verspreide ‘kinderbijbels’ uit de geschiedenis.35
34 De auteursnaam wordt in het boek zelf niet, maar in veel verwijzingen wel met een Umlaut gespeld. Zie voor de frontispice van
deze uitgave afbeelding zw1.
35 De auteur is Johannes Hubner (1668-1731), ‘rector der Latynsche Schoole tot Hamburg’ en in het Duits verscheen het boek in
1714 onder de titel Zweymal zwey und funffzig Auserlesene Biblische Historien. Het boek beleefde in Duitsland meer dan 100 drukken
(RGG (2) II, 2034). Een monografie werd aan dit boek gewijd door Christine Reents, Die Bibel als Schul- und Hausbuch für Kinder, Göttingen 1984. Zij komt, a.w., p. 273v., tot veel hogere oplagen, namelijk tussen 1714 en 1901 meer dan 250 drukken en bewerkingen, en ook nog 15 vertalingen in Europese talen. De Nederlandse uitgave is vertaald door de arts Jo. Coenraad Amman en verscheen in 1716 bij ‘de Gebroederen Wetstein’ te Amsterdam.
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Afb. zw1 Frontispice van de Nederlandse uitgave van de kinderbijbel van Johannes Hubner (1716).
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Het boek is in Amsterdam in 1716 gedrukt en is dus een van de eerste Nederlandse pogingen
een brug te slaan tussen Bijbel en kind, anders dan door middel van de catechismus. In een brief
aan de uitgever, die dient als aanbeveling van deze Nederlandse vertaling, vertelt de Utrechtse
theoloog H.S. van Alphen niet alleen wat hij in het boek waardeert, maar ook wat er daarvóór op
het gebied van ‘kind en bijbel’ gebeurd is. Ik laat de betreffende passage (4/5) hier in haar geheel
volgen. Van Alphen spreekt over de plicht om kinderen aan het evangelie te laten wennen.
‘Groote Mannen hebben sich niet geschaamd, om daar toe hunnen arbeid te besteeden. Soo heeft de Wel. Edele seer
geleerde en Vermaarde Heer G.V.M.D. uyt syne swaare en gewigtige beesigheeden, uuren afgesonderd, om, uyt liefde tot de rechte opvoeding der kinderen, een ontwerp van Kinder-oeffeningen, in de hoogduytsche taale, Ao. 1681. te
Duisburg in het licht te geeven: ‘t geen, myns oordeels, wel verdiende, in onse Nederduytsche taale overgebragt te
worden. Om de allerteederste jeugd, en vervolgens de meer gevorderde kinderen, de grondwaarheden, en eerste beginsselen van den Christelyken Godsdienst in te boesemen, syn verscheidene, jaa een overvloed van boekskens voor
handen. Maar men heeft ‘er, in onse taale, soo veele niet, die gericht en bekwaam syn, om den jongen kinderen, de
historien der Heylige Schrift, beknoptelyk en ten nutte te leeren. In den jaare 1648. nam de Eerw. Heer Aegidius van
Breen, toenmaals bedienaar des H. Evangeliums in de Beverwyk de moeyte van ten dien eynde uyt het Engelsch te
vertaalen de historie en leere des Bybels, beschreeven door Eusebius Pagit. De beroemde Heer Joh. Melchioris, in syn
leeven voortreffelyk Hoog-Leeraar te Herborn, schreef ten dien eynde synen Kinder-Bybel, door Wylen den Heer
Abrah. van Poot vertaald. En myn seer geliefde Amtgenoot, de Heer Joh. d’Outrein heeft in syne eerste beginselen, en
in syne schetse der Goddelyke waarheeden, niet nagelaaten, ook seer beknoptelyk en verstandelyk, vraagen, de meeste historien der Heylige Schrift betreffende, in te voegen.’ (4v.)

De boeken van Aegidius van Breen en Johannes Melchior zijn al genoemd. Het boekje van Johannes d’Outrein valt buiten mijn ruimste definitie van een kinderbijbel.36 Alle genoemde boeken
overigens zijn geen kinderbijbels in striktere zin.
In het vervolg van zijn aanbevelingsbrief werpt Van Alphen zich op als verdediger van de gereformeerde waarheid wanneer hij op enkele details van Hubners boek een correctie plaatst, omdat
de auteur in zijn ogen te Luthers zou zijn of te Duits.37 Dat de schrijver als lezer van de Lutherbijbel ook put uit de deuterocanonieke boeken, zij hem namens Van Alphen vergeven en vertaler
Amman sluit daarbij aan, want als vertaler mag hij zich geen oordeel aanmatigen en zou hij ‘liever de plicht van een zeedig Overzetter, dan die van een scherp Berisper willen waarneemen.’ (De
Overzetter aan den Leezer, 2).
De ‘verantwoording’, die Johannes Hubner aan zijn boek vooraf laat gaan (zie kader 2.3), laat
zien hoe bijbelverhalen in de vroege achttiende eeuw functioneren in de christelijke opvoeding:
óf in het geheel niet, óf in dit geval, bij deze progressieve onderwijzer, als bijbelse bewijslast bij de
catechismus. De vroege kinderbijbel wil, getuige die van Hubner, het leeronderricht verdiepen.
Hubner licht zijn didactische uitgangspunt toe aan zijn behandeling van het verhaal van de
verloren zoon (Lucas 15). Eerst is de bijbeltekst opgenomen, licht bewerkt, met een grote letter
weergegeven. Daaraan toegevoegd zijn simpele weet-vragen, waarvan de nummers verwijzen naar
cijfers in de tekst. Die vragen zijn afgedrukt zonder de antwoorden, ‘op dat ze niet misschien tot
36 Het betreft Joh. D’Outrein, Korte schets der godlyke waarheden, eerste druk Amsterdam 1687. Het boek werd minstens 15x herdrukt.
Ik heb niet kunnen achterhalen wie de Duitse schrijver G.V.M.D. is. Van Alphen noemt een foutief verschijningsjaar van de vertaling van Van Breen, 1648 in plaats van 1640.
37 Dat wordt door de vertaler in een korte toelichting herhaald. Van Alphens voorbeelden betreffen een passage over het vasten,
als zou Jezus’ veertigdagentijd in de woestijn een periode van vasten zijn geweest, waarmee alle zonden zouden zijn beboet ‘die
dagelijks met overdaadig eeten en drinken begaan werden’ (303), een vermaning aan jongeren gericht om ‘s nachts geen lawaai te maken,
omdat ze ‘met hun nacht zwerven den Heere Jesu eene zo ongeruste nacht hebben veroorzaakt’ (412), een uitvergroting van de daden van Delila tot een oordeel over alle vrouwen (121) en over de taal van kinderen (310).

52

2 ‘Als nu het verstand op dese wyze genoegzaam geoeffend is ...’

Johannes Hubner over de bijbelse opvoeding van kinderen (1714)

2.3

Alle Ouders zyn in hunne Conscientie verplicht hunne Kinderen in de tucht en vermaaning tot
den Heere op te brengen, op datze leeren rechtzinnig gelooven, Christelyk leeven, en eens zalig sterven.
[…] wat licht de Bybelsche Historien aan den Catechismus geeven, heb ik dikmaals als met de
handen kunnen tasten, wanneer ik kleinen kinderen by de verklaaring van het vyfde Gebod te
gelyk verhaalde, hoe de Priester Eli om de slechte opvoeding syner kinderen den hals gebrooken heeft; hoe de ontaarde Absalom met de hayren aan een Eikeboom is blyven hangen; en
hoe de verloorene Zoon eindelyk met de Zwynen draf heeft moeten eeten.’
[…] Indien ik het by ’t enkel verhaal van de Bybelsche Historien gelaaten hadde, zo zoude ik
verder niets te zeggen hebben: doch nademaal ik een zeekere leerwyze hebbe voorgesteld, hoe
men den kinderen dese Historien moet doen leeren, zo zal ik my met den genen, die dit Boek
gebruyken willen, noch in eenig gesprek inlaaten.
Ieder kind heeft van synen Schepper ontfangen, voor eerst een Geheugen, dat het iets van
buyten leeren kan; daar na een Verstand, dat het eene zaake kan nadenken; en eindelyk een Wille, dat het iets kan voorneemen.
Van dese drie heerlyke Talenten moet ‘er niet een begraaven worden, maar elk moet synen
woeker brengen; anders kan een Leermeester zich niet roemen, dat hij syne kunst verstaa.
(Voorrede, 2v.)

het van buiten leeren zouden misbruikt worden.’ Het zijn vragen als: ‘Wat zeide de oudste Zoon
tegen den Vader?’ De docent kan zich van deze vragen bedienen om te weten te komen of het kind
dit verhaal door het vaak te lezen – of zich te laten voorlezen – zich in het geheugen geprent heeft.
Is dat allemaal gelukt, dan is het memoriegedeelte afgerond. Daarna is het verstand aan de beurt.
‘Maar nu moet het Verstand van ‘t kind geoeffend worden, dat het elke Geschiedenisse leere nadenken, en de waarheden, die daar in opgeslooten zyn; zich gewenne daar uit te haalen. Te dien
einde heb ik uyt ieder Historie drie stichtelyke Leeringen getrokken, en alzo daar door gelegenheit
gegeven om des kinds verstand te oeffenen.’
Een voorbeeld van deze ‘nutte leeringen’, over Rachel (Genesis 29):
‘Die met schoonheyt des lichaams begaaft is, zy daarom niet hoogmoedig, alzo hem licht iets anders ontbreeken kan.
Dit ziet men klaar aan Rachel, die wel schoon was van aangezicht, maar onvernoegd van gemoede.’ (54)

Met het oefenen van het verstand bedoelt Hubner dus een thematische uitwerking van het verhaal. Bij zijn behandeling van de 2x52 bijbelgedeelten stelt Hubner telkens drie vragen, die in
combinatie met een antwoord zedenlessen bieden, met name gedragscodes voor het dagelijks leven. Maar ook theologische hoogstandjes worden niet geschuwd:
‘Petrus kende Moses en Elias, hoewel hy hen te vooren nooit gezien en hadde. Daar uyt volgt met veel waarschynelykheit, dat de Uytverkoorenen malkanderen in ’t eeuwig leeven wel zullen kennen.’ (346, bij de Verheerlijking op de
berg, Matteüs 17).
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Is aldus het geleerde op ‘begrip’ gebracht, dan komt de derde fase.
‘Als nu het verstand op dese wyze genoegzaam geoeffend is, zo is het kind wel wyzer en verstandiger; maar daarom
noch niet Vroomer. Derhalven moet men de handen noch niet in de schoot leggen, maar men moet ten derden ook
den Wille, ofte het Herte van een kind daar toe brengen, dat het volgens dese gronden van kennisse het kwaade te verwerpen, en het goede verkiezen mooge. Dit is zeekerlyk het allerzwaarste stuk, want hier omtrent scheiden zich de
Geveinsdheit en het rechtschapene Wezen in Christo; ofte, ’t welk hetzelfde is, de Godsdienst met den mond, en die
uit het herte voortkomt, van malkanderen.’

Wie nu spektakel verwacht, wordt teleurgesteld. Want deze didactische doelstelling wordt beproefd door een kort gedichtje tot besluit, ’t welk altydt een goede en Godvruchtige Gedachte in
zich behelst.’ Helaas, deze simpele gedichtjes vormen niet het interessantste deel van Hubners
boek. Ze gaan in de trant van:
‘Ach Godt! laat my toch voor die zonden altydt vrezen, / Op dat ik nooit een gast magh by den zwynen wezen.’ (361,
bij de gelijkenis van de verloren zoon, Lucas 15).

Of deze:
‘Het hert van Pharao gaf om geen negen Plaagen, / Tot dat syn oudste Zoon gedoodt was door Gods zwaard. / De
Kind’ren, die men ook met roeden en met slagen / Tot ‘t goede dwingen moet, zijn nèt van zulken aard. / Ik meen
myn Ouders nooit op deze wys te kwellen, / Maar laaten my de wet door zachte woorden stellen.’ (97, bij de tien plagen van Egypte, Exodus 6-11).

In schema: bijbeltekst, simpele weet-vragen, begripsvragen, zedenles. Oftewel: het kind gaat van
geheugen naar begrip en van begrip naar vroomheid. Hubners boek is meer dan een catechiseermethode, maar minder dan een ‘echte’ kinderbijbel.38

2.5 ‘Geduurige druppinge en dryvingen’
Beeldbijbels, ook voor de jeugd
De ‘verbeelding’ van de Bijbel neemt vanaf de zestiende eeuw een hoge vlucht. Bekende houtsnijders, tekenaars en graveurs wagen zich aan de bijbelverhalen. Hun werk wordt in soms monumentale boeken gepubliceerd. Bekendste naam ten onzent is waarschijnlijk die van Jan Luyken
(1649-1712), die een van de toonaangevende iconografen van de bijbelse geschiedenis is geworden.
Zijn minutieus uitgewerkte bijbelse taferelen zijn nog altijd een lust voor het oog, al hebben ze
met ‘historische’ betrouwbaarheid zelden van doen. Een andere grootheid is Romeyn de Hooghe
(1645-1708) die eveneens tal van bijbelse illustraties op zijn naam heeft staan. Ook Pieter Hendriksz. Schut (1619-1662) en Nicolaes Visscher (1649-1702) zijn bekende illustrators van bijbelse
verhalen. De anonieme graveur wiens prenten het werk van de Franse benedictijn Augustin Calmet (1672-1757) verluchten en Matthäus Merian (1593-1650), telg van een bekende houtsnijdersfamilie, laten zien wat in Frankrijk en Duitsland geproduceerd wordt op dit terrein.39
38 Het gaat hier om de didactische uitgangspunten van een Duitse auteur. Zij zullen echter niet veel afwijken van de Nederlandse situatie. De voorwoorden van Van Alphen en van vertaler Amman wijzen enkel op verschillen van kerkelijke en theologische,
niet van pedagogische of van godsdienst-didactische aard.
39 Een standaardwerk over de vroege illustraties in gedrukte bijbels in de Nederlanden is Bart A. Rosier, The Bible in print – Netherlandish bible illustration in the sixteenth century, twee delen Leiden 1997.
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Afb. zw2 Uit de Klyne Vraag en Print-Bybel van Zacharias Dezius (1736).
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Een klein deel van de tientallen prentbijbels, die tussen 1650 en 1800 in Nederland gepubliceerd worden, is specifiek voor kinderen en jongeren bedoeld, hoewel niet altijd duidelijk is of de
betreffende publicatie voor deze doelgroep is gemaakt. Bij deze groep vroege ‘kinderbijbels’ staan
de illustraties op de voorgrond. Evenals in het werk van Hubner, in de vorige paragraaf behandeld,
gaat het om bestaand materiaal, dat door een uitgever bemachtigd is en waaromheen tekst gemaakt is om kinderen te helpen zich een voorstelling te maken van de bijbelse geschiedenis. We
treffen bij deze uitgaven dan ook dikwijls een voorwoord aan dat niet door de auteur, maar door
de uitgever geschreven is. Daarvan later een sprekend voorbeeld. We behandelen hier in het kort
een viertal uitgaven die nogal op elkaar lijken: bestaande houtsneden of gravures, enkele dichtregels erbij, soms een stichtelijke vermaning en een al dan niet uitgebreid voorwoord of aanbeveling. Uitgevers presenteren hun werk graag als een ‘lusthof’ of een schatkamer, waarin de kijkgierige jongeling naar hartenlust kan rondneuzen.
De minst bekende van deze vier uitgaven stamt uit 1736 en is meteen de fraaiste: de Klyne Vraag
En Print-Bybel, Waer in Twee hondert acht en tachentig Bybelsche Geschiedenissen Des Ouden en Nieuwen Testaments,
Met Vraagen en Antwoorden Vertoont en beweezen worden. Tot Onderwys en ten nut voor de Jeugd, om hen al Vraagende, Vroeg, en byna zonder moeite, de voornaamste Bybelsche Geschiedenissen te doen weeten, om in de Geheugenissen te
bewaaren. Verrykt met nutte Aanlydinge tot de Christelyke kinder-tucht. De 24 kopergravures (met elk 12 afbeeldingen) in deze uitgave zijn van een anonieme kunstenaar. Zie afbeelding zw2 voor een voorbeeld van deze kunstige gravures. Er is een ‘voorrede aan de Goed-gunstige en deugd-lievend leezer’ van de uitgever, Samuel Schoonwald te Amsterdam, die hoopt dat het boekje goed verkocht
zal worden
‘als zeer dienstig zynde, om de Jonge Jeugt best te annumeeren, den Bybel vlytig te doen leezen en leeren, om hen de
H. Geschiedenisse Eerder te doen bevatten en in hunne zielen in te drukken.’ (Voorwoord, 3).

De in de achttiende-eeuwse boeken vaker voorkomende eloge of lofrede in deze editie is van de
hand van J. van der Heide. De teksten zijn vertaald uit het Duits en stammen van de EvangelischLutherse predikant Zacharias Dezius (1678-1725), die gedurende een korte periode predikant is geweest in Rotterdam. Het gedeelte over de ‘christelijke kindertucht’ is een aparte verhandeling van
Dezius, eveneens vertaald uit het Duits. Daaruit valt onder andere op te maken dat men kinderen
zelf het goede voorbeeld moet geven, nimmer met slechte kinderen moet laten spelen, kinderen
respect voor hun ouders moet bijbrengen, godvrezende dienstboden moet aanstellen en het kleine volkje niet in handen van ‘godloze schoolmeesters’ moet laten vallen. Er volgen enkele aanwijzingen voor het godsdienstonderwijs, zoals beginnen met de eenvoudigste zaken, te weten ‘een
dropken van de bekentenis Gods, der Schepping, den Val, de Verlossing en Wedergeboorte’.
Voorts valt de vermaning op dat men gestaag moet doorgaan, maar ‘met gemak’. Het moet ‘met
geduurige druppinge en dryvingen in haar worden ingeprent en gegooten’. Er wordt geadviseerd
elke dag te overhoren en een ‘gewisse deugd’ centraal te stellen.40
Bekender is de Bybels Lusthof, ofte Ruym Hondert, zoo Historien als Leeringen, des Bybels; uyt het Oude- en
Nieuwe Testament, met de Schriftuurplaatsen daar toe dienende. De uitgave is ‘verrykt met Vaersen door B.
Blens’ en de houtsneden zijn van de al genoemde Amsterdamse kunstenaar Christoffel van Sichem
(ca. 1546-1624); ze zijn dus bij het verschijnen van dit boek al ruim een eeuw oud. De uitgave is
‘zeer nuttig voor de Jeugd, om zig aan des Heeren Woord te gewennen, en in de Bybelsche Geschie40 1736 Dezius Klyne, pp. 50vv.
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denissen ervaren te werden.’ De eerste druk is ca. 1730 uitgegeven bij Hendrik Walpot in Dordrecht. Er is geen exemplaar van overgebleven. De uitgever is vanaf de tweede druk de Amsterdamse boekverkoper Jan Klooster, ‘in de Dirk van Hasseltsteeg, het vyfde huis van de Nieuwendijk.’ Er
zijn van deze uitgave drie drukken bij Klooster verschenen en 25 jaar later is er nog een Utrechtse
herdruk bij Kemink en Zoon.41
Het recept is ook hier eenvoudig: een stukje bijbeltekst in gotisch schrift, een plaatje van Van
Sichem (er is altijd veel op te zien, zie bijvoorbeeld afbeelding zw3 over de dood van Simson (Rechters 16), en een gedichtje van enkele regels. Bijvoorbeeld bij de val van Jericho (Jozua 6):
‘Het sterke Jericho, sluyt poorte en ingang vast;
Waarom ’t verwinnend Heyr, op des Allerhoogstens last,
Met de Arke des Verbonds, en Priesters die op hoor’nen
Verschriklik blazen, om de muur en trotze toor’nen
Der Palmstad trekken; Eind’lik. Isrel juychend’, stort
Haar Vesting neder, die terstond verbannen wort.’42

Een derde populaire uitgave in deze voor de achttiende eeuw typerende variant van ‘kinderbijbels’
is de uitgave uit 1743 van de Amsterdamse uitgeverij Loveringh, eveneens aan de Nieuwendijk,
‘het tweede huis van den Dam, in de Waarheid’.43 Het betreft de Historische School- en Huis-Bybel Of De
Geschiedenissen Van Het Oude En Nieuwe Testament Beknoptelyk aaneengeschakeld, en op eene zeer Leerzame en bevattelyke wyze in Vragen en Antwoorden voorgesteld.44 Deze uitgave is genoemd naar degene die het uitgebreide voorwoord voor zijn rekening neemt, maar verder niet bij de uitgave betrokken is, de Amsterdamse predikant Gerardus Kulenkamp (1700-1775). Deze kinderbijbel van ‘Vader Kulenkamp’
wordt tot diep in de negentiende eeuw onder verschillende benamingen gebruikt.45 Het procedé
is een variant op dat van de vorige uitgave, met nu weer geen versjes, maar vragen en antwoorden.
De 217 houtsneden van deze ‘schoolbijbel’ zijn van de Franse kunstenaar Jean B.M. Papillon (16981776).46

41 Zie P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle 1997, pp. 130vv.
De eerste druk moet gedateerd worden ca. 1730 en bevat ‘ruim 100’ afbeeldingen. De tweede, van Klooster, is van 1739 met 200,
de derde van 1743 met 240 prenten. De vierde druk is een herdruk van de derde, maar dan in twee banden (1754). De laatste,
Utrechtse, editie stamt uit 1779 en bevat 254 afbeeldingen van Van Sichem. Over de auteur van de ‘vaerzen’, B. Blens, is verder
niets bekend.
42 Geciteerd uit de derde druk, 1743, p. 70.
43 Een standaardwerk over Nederlandse drukkers, boekhandelaren en uitgevers van de 16de tot de 18de eeuw is het boek van O.S.
Lankhorst en P.G. Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek – een historische en bibliografische handleiding,
Den Haag 1995. Over vroege Amsterdamse boekhandelaren verscheen een monumentale meerdelige studie van I.H. van
Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, verschenen vanaf 1960. Het vijfde deel is gewijd aan De boekhandel van de Republiek 15721795, twee delen, Amsterdam 1978. Een mooi en uitvoerig overzicht bieden ook M.M. Kleerkooper en W.P. van Stockum jr., De
boekhandel in Amsterdam voornamelijk in de 17de eeuw – biographische en geschiedkundige aanteekeningen, twee banden, ’s-Gravenhage 19141916.
44 Van deze uitgave verscheen een herziene en vermeerderde uitgave in twee delen, eveneens bij Jacobus Loveringh in 1758.
45 Zie Buijnsters 1997, a.w., pp. 134vv. Kulenkamp was predikant te Amsterdam en onder andere betrokken bij het werk voor weeskinderen.
46 Volgens Wilco C. Poortman, Bijbel en prent. Deel IIa. Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels. ‘s-Gravenhage 1986, deel IIa, p. 159, gaan
deze houtsneden terug op het oudere werk van Pieter Schut en Matthäus Merian. Het boek van Poortman is een aardige etalage en opsomming van geïllustreerde bijbels, maar is zeker geen betrouwbare wetenschappelijke bron voor de historische en bibliografische gegevens. De titelbeschrijvingen zijn zeer summier en bevatten nogal wat onnodige verdubbelingen en omissies.
Het boek (twee delen) is overigens duidelijk met plezier samengesteld. De erin gehanteerde definitie van ‘kinderbijbel’ is echter volstrekt onbruikbaar. Voor een goed overzicht van de bijbelse beeldende kunst uit dit tijdvak zie het proefschrift van de
kunsthistoricus P.J.G. van der Coelen, De Schrift verbeeld – oudtestamentische prenten uit renaissance en barok, Nijmegen 1998.

2.5 ‘Geduurige druppinge en dryvingen’

57

Afb. zw3 De dood van Simson (Rechters 16)
van Christoffel van Sichem uit Bybels Lusthof
(ca. 1730).

Uitgever Loveringh acht deze school- en huisbijbel echter niet geschikt voor de ‘vroege jeugd
in de scholen’ en komt twee jaar later met de populaire Historische Kinder-Bybel, Of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende Twee-hondert tweeënvyftig Afbeeldingen der Voornaamste Geschiedenissen Van Het Oude En Nieuwe
Testament. Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaarsjes, en de Bybeltext voorzien. Ook voor
deze uitgave worden de prenten van Papillon (gedateerd 1734) gebruikt. Boekverkoper Loveringh
schrijft het voorwoord en er is een lofdicht van Joh. Matth. Martini.47
De inleidingen van deze ‘kinderbijbels’ worden regelmatig door de uitgevers geschreven. Amusant is dat dezen er zo af en toe niet voor terugdeinzen hun eigen waar nadrukkelijk op de toonbank uit te stallen. Zo worden de voorberichten aanbiedingsfolders avant la lettre. Een voorbeeld is
het ‘voorbericht’ van uitgever Loveringh uit Amsterdam bij de laatstgenoemde uitgave uit 1745.48
Dat voorbericht begint aldus:
‘Dat al het geene, ’t welk de merktekenen van nut en voordeel met zich draagt, van tyd tot tyd zyne koopers vind, vinde ik inzonderheid ook bewaarheid, in het goed vertier van Bybelsche Historiën, en wel in die, veel van den andere
verschillende, Werken, door my sedert eenige Jaren uitgegeven.’ (1)

47 Het is een van de bekendste ‘kinderbijbels’ uit de achttiende eeuw en werd herdrukt door Loveringh in 1753 en 1765, door Loveringh en Johannes Allart in 1777 en door de Amsterdamse uitgever Allart alleen in 1798. Zie Buijnsters 1997, a.w., pp. 133-134.
48 Ik citeer uit de vijfde druk van 1798, waarin het voorbericht uit de eerste druk in het voorbericht bij deze druk mee is opgenomen.
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Afb. zw4 Uit de Bybelschat van Kulenkamp, 1758.
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De tekst verwijst dan naar een uitvoerige voetnoot waarin flink reclame gemaakt wordt voor andere uitgaven op dit gebied van Loveringh. Uit de voetnoten komen we te weten dat de hierboven
genoemde uitgave, nu genoemd de Bybelschat van Vader Kulenkamp, ‘in 8vo. 2 Deelen, met Konstplaten, naar ieders gerief’ een prijsstelling kent, naar gelang dus van het gewenste aantal kunstplaten: met alle 269 kopergravures kosten de boeken 6 gulden en 5 stuivers, met 200 gravures 4 gulden en 10 stuivers en met 160 gravures 3 gulden en 5 stuivers, zo te zien een prijzige uitgave. Voor
een voorbeeld van de illustraties zie afbeelding zw4. De uitgever meldt voorts dat in dit boekje enkele afbeeldingen zijn opgenomen die men elders zelden aantreft:
‘de stukken, dienende ter schaduwachtige Godsdienstoeffening, in den Tempel van Jeruzalem geplaatst; welke zyn,
de Tabernakel, de Arke des Verbonds, de Toonbrooden, de Reukaltaar, de Tempel door Salomon gebouwd, en het
koperen Waschvat; als mede de twaalf kleine Propheten, en de Evangelisten Mattheus, Markus, Lukas en Johannes:
op welke vyf laatsten men op ieder een gepast Klinkdicht zal vinden; als kunnende geen text daar onder gevoegd worden.’49

Het ‘oude’ voorwoord eindigt met de volgende passage:
‘Zie daar, waarde Lezer en leergierige Jeugd! het gene ik nodig achtte in dit Voorbericht te moeten melden. Gebruik
het ten uwen nutte, en laat het u opleiden om van het Historische, door te dringen tot de Zaligmakende kennis der
Goddelyke waarheden, die in dat dierbaar Boek, den Bybel, zyn opgesloten. En vind ge uw’ lust opgewekt, of uw begrip ryper, om verder en dieper in de Bybelsche Geschiedenissen in te dringen, durven wy u op goede gronden, de hier
voor gemelde Werken, die voor eenen zeer matigen prys te bekomen zyn, aanpryzen, waar in wy vertrouwen, dat gy
uw opgewekten lust zult kunnen voldoen.’ (4)

De ‘nieuwe’ uitgever van de vijfde druk voegt nog heel wat tekst toe om het katern vol te krijgen,
‘om de nog opene bladzyde, van dit blad, met wat nuttigs te vullen’ (5): een citaat en versje van W.
van Eenhoorn, een lijst met aanduidingen van bijbelboeken – bijvoorbeeld ‘Micha, De Star der
Oostersche Wyzen’ – en een gedicht ‘schoon niet hoogdravend berymd’ om de namen en volgorde van de bijbelboeken te onthouden. Na de lofrede van Martini volgt dan nog een laatste opwekking om het Nieuw Schriftuurlyk Schoolboek aan te schaffen, met 60 prentverbeeldingen à 6 stuivers per
stuk. En zo zijn dan de zestien bladzijden van het drukvel eindelijk gevuld. Ook dit laatstgenoemde kleine boekje behandelt de bijbelse stof in de vorm van vragen en antwoorden.
Hier verlaten we dit type van adaptatie en toegankelijk maken van bijbelverhalen voor kinderen
en jongeren. Er verschijnen nog meer van dergelijke werken in de achttiende eeuw, zoals de bijbelse printverbeeldingen (1740) en schriftuurlijke dichttaferelen (prentbijschriften) die op naam
staan van Reynier van Anslo (1626-1669) en de aan Jakobus Borstius (1612-1680) refererende bijbelse printverbeeldingen (omstreeks 1750). Op Borstius komen we in paragraaf 2.11 terug.50 De Beschrijving der Geschiednissen des Ouden en Nieuwen Testaments, met bijschriften en gedichten van Joannes
Vollenhove (1631-1708) uit 1779, is een mengvorm van afbeeldingen, gravures van Nicolaes Visscher, versjes van de befaamde Haagse Gouden-Eeuw predikant Vollenhove en korte navertellin49 Voorbericht p. 3. Inderdaad, een verrassend zakelijke tekst. Wat ‘schaduwachtige Godsdienstoeffening’ zou kunnen zijn, kon
ik lange tijd niet vinden, tot ik een ‘oude schrijver’ ontdekte die het woord gebruikte voor ‘ceremonieel’, met een antithetische
en negatieve connotatie. Dat was Johannes van der Kemp (1664-1718), bekend van een serie verklaringen van de Heidelbergse
Catechismus (Rotterdam 1717). De term ‘schaduw’ verwijst naar in de 17de en 18de eeuw dominante bijbelbeschouwingen
waarin het Oude Testament een ‘voorafschaduwing’ van het Nieuwe heet te zijn. ‘Ceremonieel’, ‘oudtestamentisch’ en ook
‘joods’ behoren dus tot het betekenisveld van deze ‘schaduwachtige Godsdienstoeffening’, die staat tegenover de ‘rechte godsdienstoefening’ die in het Nieuwe Testament zou zijn gefundeerd.
50 Zie voor een kenmerkende illustratie uit de uitgave van Borstius’ Bybelsche Print-Verbeeldingen uit ca. 1750 afbeelding zw5.
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Afb. zw5 Uit Bybelsche Print-Verbeeldingen, ca. 1750.

gen, waarvan de auteur niet genoemd wordt. Het voorwoord meldt hoe de uitgave tot stand
kwam:
‘Wij werden daartoe aangezogt door den boekverkoper J. Visch, […] eigenaar zijnde geworden van het werk: Afbeeldingen van de heilige Historien des Ouden en Nieuwen Testaments.’51

Eerst zijn er dus de platen, er zijn ook nog versjes in de aanbieding en dan wordt het boek gecompleteerd met nieuwe tekst en uitgegeven.
Er zijn in de achttiende eeuw echter ook tal van boekjes die, niet geïllustreerd, de bijbelstof toegankelijk proberen te maken voor jongeren, niet door ze na te vertellen of door ze te laten horen,
maar met de bedoeling ze te ‘overhoren’: de bijbelse schoolboekjes. Daaraan is de volgende paragraaf gewijd. Dé blikvanger van de achttiende-eeuwse geïllustreerde ‘kinderbijbels’ is de Kleine
Print-Bybel uit 1720. Daaraan is paragraaf 2.7 gewijd.

51 Geciteerd uit Poortman, a.w., p. 164. Het is niet goed in te zien of deze uitgave echt voor de jeugd bedoeld is. Ze gaat terug op
een uitgave uit 1702 bij uitgeverij Wetstein te Amsterdam, waarin voor het eerst de verzen van Vollenhove gepubliceerd werden bij prentjes van Nicolaes Visscher, zonder navertellingen dus.
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2.6 ‘Vint beter uit, of word Klugkistianen’
Bijbelse leerboekjes
Schoolboekjes moeten goedkoop, toegankelijk en in groten getale beschikbaar zijn. In tal van
schoolboekjes staan de bijbelverhalen en bijbelse gegevens als didactisch leermiddel centraal. Enkele vraag- en antwoordboekjes, bedoeld voor het gebruik op school, kwamen eerder al ter sprake. Ook de populaire boekjes van de predikant Ahasverus van den Berg (1733-1807), Bijbelsche Historijvragen (1779) en Uitbreiding van de Bijbelsche Historijvragen (1800) behoren tot deze categorie. Zeer
beknopt doet T. Stant het in zijn Nieuw schriftuurlyk School of Texteboekje (omstreeks 1780). Hij volstaat
met een lijst van ruim 800 Schriftplaatsen, op thema gerangschikt.
Een van de populairste boekjes is de Schriftuurlyke Onderwyser van Gerrit Hesman, dat voor het
eerst in 1733 uitgegeven wordt door de Weduwe de Groot in Amsterdam en tot aan het eind van
de eeuw is herdrukt en door verschillende uitgevers op de markt is gebracht.52 Hesman (1661-1716)
is doopsgezind en arts in Dokkum en dichter van stichtelijke en bijbelse poëzie.
Het dunne boekje bestaat uit drie deeltjes met raadselen, twee deeltjes schriftuurlijke raadselen (ot en nt) en één deeltje wereldse raadselen. Uit elke afdeling een voorbeeld:
‘Wy stoockten eens een Vier seer groot
Dat ons verbrant heeft / en gedoot /
En die daer midden inne stonden
Die wierden onbeseert gevonden.’

De oplossing vormen de ‘stoockers van Babels oven’ uit Daniël 3. (25)
‘Waer heeft een wulps gedans /
Gekost het Hooft eens Mans /
Om dat hy van te vooren
De waerheyt dede hooren?’

Het antwoord is (natuurlijk) het hof van Herodes, waar het hoofd van Johannes de Doper door het
dochtertje van de koningin opgeëist wordt (Matteüs 14). (32)
Vanwege het tijdsverschil zijn de ‘Weereldsche Raedselen’ uit het derde deel een stuk lastiger
voor moderne oplossers, met als enigmatisch hoogtepunt dit raadsel:
‘Ick koom uyt koude Noorder landen /
En wordt gebonden met veel banden /
Dit lijd ick alles sonder pijn;
Al heb ick nimmer van mijn leven
Een dief-stal /of yets qaets bedreven /
Soo moet ick noch gebrandmerckt zijn.’

De gegeven oplossing levert niet ogenblikkelijk begrip op: ‘Tonnen, kintjes, Amen, etc.’ (44)
De rijmpjes staan onder elkaar afgedrukt in gotisch schrift en zijn duidelijk bedoeld voor de
leesles.
Een ander voorbeeld van deze didactische categorie is het Schriftuurlyk Schoolboekje van J. Maas (ook
wel: Maes), dat vanaf omstreeks 1730 uitgegeven wordt door verschillende uitgevers. Er zijn uit de
52 Door Gysbert de Groot Keur (Amsterdam) in 1743, P. Olingius (Workum) eveneens in 1743, nog eens door de Wed. Gysbert de
Groot, z.j. en Joannes Kannewet (Amsterdam) in 1766. Zie Buijnsters 1997, a.w., pp. 140v., ook over Hesman. Ik citeer uit de
tweede ‘Amsterdamse’ druk van 1743.
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Afb. zw6 Voorbeeld van de civilité, uit het leesboekje Historie van Joseph den Vromen (1617).

achttiende eeuw 18 verschillende edities bekend.53 De titelpagina toont inzicht in de methode:
Schriftuurlyk Schoolboekje; begrypende Over de Zeven Hondert uitgeleezene Schriftuurplaatzen, getrokken uit het Oude
en Nieuwe Testament, voorgestelt Na de Ordre van het A, B, C, Ende Afgedeelt in Vierderley A, B, C. Zeer bekwaam om
in de Schoolen gebruikt te worden. Door J. Maas. In het voorwoord richt de auteur zich tot alle Gereformeerde Christen Schoolmeesters, om ‘de Jonkheid, by tyds, de Godzaligheid in te planten.’ Het boekje
geeft daarna teksten uit de Statenvertaling weer, op hun beginletter geordend tot een abc. Dat ziet
er vergezocht uit, vier verzen uit de Romeinenbrief, die gerangschikt worden op de letter A van het
eerste woord Al. Om van het woordje De bij de D en En bij de E maar te zwijgen. Het eerste abc heeft
als opschrift: ‘Volgende Schriftuurplaatzen zyn dienstig ende bekwaam tot Leeringe.’(3) Het tweede abc wordt als volgt aangekondigd: ‘Volgende Schriftuur-plaatsen zijn bekwaam tot Vermaaninge ende tot Waarschouwinge.’ (30) Ook dit abc gaat gebukt onder de weinig didactische ordening op de beginletter van de Statenvertalingtekst. En dat blijft dit boekje parten spelen. Het derde abc wordt ingeleid met ‘Volgende Schriftuurplaatzen, zyn bequaam tot Vertroostinge’ (55), het
53 Zie Buijnsters 1997, a.w., pp. 143vv. Daar wordt vermeld dat over deze J. Maes verder weinig bekend is. Ik citeer uit de uitgave
van Johannes Seydel, Leeuwarden 1791.
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vierde met ‘Volgende Schriftuur-plaatzen, zijn bekwaam om den Heere te looven, danken ende te
bidden’. (72)54 Wat dit boekje bijzonder maakt is de typografie. Het eerste abc is gezet in de gotische letter van de Statenbijbel, het tweede in een romeinse letter, het derde uit hetzelfde korps,
maar dan italisch (cursief) en het vierde in de befaamde Civilité, de letter waarmee men vanaf de zeventiende eeuw kinderen wil leren lezen en schrijven. Zie voor deze kunstige schrijfletter afbeelding zw6. Het boekje is dus duidelijk bedoeld als een lees- en schrijfoefening in verschillende letters en met dat oogmerk in de kring van bijbeladaptaties voor kinderen een unieke verschijning.55
Een van de meest gebruikte schoolboekjes uit de achttiende eeuw56 verwijdert zich nog verder
van de inhoud van de Bijbel. Het is het boekje van P. Bakker, ‘Organist en Schoolmeester tot Medenblick’, waarvan de titel luidt: School-Boeck, Behelsende de Namen der Geslachten Van Adam af tot op Christus toe: Met noch eenige andere Namen van Landen/Steden/Plaetsen/Ampts-Personen/&c. Vertoonende een kort beloop
der H. Schrifture; By een gestelt om van de Jeught in de Nederduytsche Scholen geleert te worden.57 De eerste druk dateert van 1713. Het boekje bevat één lange lijst van bijbelse namen.
Nog ouder is het curieuze boekje van Siwert Klugkist uit 1699, Bybel-Woorden, Of Een ordentlijke verzameling van vele uitgelezene woorden der Heilige Schriftuur / (elk woord dat meermalen voorkomt/ maar eens gesteld
zijnde) inzonderheid die zeer bezwaarlijk zijn om te spellen en te lezen. De auteur (1646-1722) is ‘organist en
schoolmeester in de Eextra der Oldambten’. Er zijn zeven drukken bekend en de laatste drie worden verzorgd door de kleinzonen Siwert Klugkist en Siwert Haykens, beiden eveneens organist en
schoolmeester, maar dan in Zuid- en Noordbroek. Een Gronings geschrift, in de vraag-en-antwoordvorm, waarin de Bijbel gereduceerd wordt tot woorden van één lettergreep (vraag 1-3), twee
‘syllaben’ (4-39) en zo door tot aan woorden met zeven lettergrepen, waaronder ‘Ezels-begraaffenisse’. De zeslettergrepige woorden ‘Aijelet-hasschachar’ en ‘Zaphnat-Paänea’ zullen de jonge lezers ook voor problemen hebben gesteld. Het slot van het 32 pagina’s tellende schoolboekje bevat
nog twee verrassingen, ten eerste een opmerkelijke opwekking tot navolging:
‘Aan de nederduitsche Schoolbazen.
Op Meesters, op! met vlyt aan ’t Schoolhervormen!
Een wyzer eeuw eischt klaarder onderwys.
Gelykerhand aan ’t Slenterboekestormen!
Dingt al u best met Klugkist om den prys.
Hy gaat u voor, en wyst u schone banen,
Vint beter uit, of word Klugkistianen.’58

En een grafschrift voor de auteur, die kennelijk tevens belastingambtenaar was:
‘Eertyds was ik Schatting-beurder,
Voor ’t gemene best en Staat:
Maar nu beur ik, zonder steurder,
Schat die men my houden laat.
Eertyds moest ik kind’ren leren,
En nauw acht op d’ouden slaan,
54 De verschillende aanduidingen illustreren fraai hoe weinig eenheid in spelling er was in deze jaren: in een en dezelfde uitgave
kon de spelling variëren.
55 Zie over dit boekje o.a. E.P. de Booy, De Weldaet der scholen, Utrecht 1977, pp. 46v.
56 Aldus Buijnsters 1997, a.w., p. 128.
57 Buijnsters, t.a.p., telt 22 drukken in de achttiende eeuw.
58 Als Klugkist met zijn boekje daadwerkelijk bedoelt het onderwijs te hervormen, moet men zich zorgen maken over de staat
van het onderwijs vóór Klugkist.
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Nu leert my de Heer der Heeren;
Zorg en opzigt is gedaan.’59

Maar met deze bijbelse namenlijsten en lettergrepentellerij zijn we wel erg ver verwijderd van wat
we doorgaans onder een kinderbijbel verstaan.60
Voor we overgaan tot de meer verhalende kinderbijbels, moeten we eerst een aparte paragraaf
wijden aan het meest succesvolle beeldbijbeltje van de achttiende (en negentiende) eeuw.

2.7 ‘Gelyk wyntorssen onder de bladeren’
Over de Kleine Print-Bybel (1720)
De meest uitzonderlijke en wellicht meest verspreide ‘kinderbijbel’ uit de achttiende eeuw is zonder twijfel de Kleine Print-Bybel uit 1720. Ik geef de volledige tekst op de titelpagina van de eerste Nederlandse editie.
‘De Kleine Print-Bybel. Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen,
ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in de geheugenis te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet. Tot Amsterdam, By Joannes Pauli, Boekverkoper op het water, en na Mey 1720. op den Nieuwendyk, het negende huis van den Dam, in seneca.’61

Zoals elders aangegeven, is het doel van de (zeventiende- en) achttiende-eeuwse kinderbijbels
voornamelijk de overdracht van bijbelkennis. De zaken bij de juiste naam noemen en de verhalen
zonder moeite in het geheugen op te slaan, is daarbij hoofddoel.62 De bijbelverhalen worden gehoord maar vooral overhoord.
De Kleine Print-Bybel van 1720 vat deze koe bij de horens door een rebusachtige aanpak. De teksten
– verhalen komen niet in aanmerking – worden weergegeven en sleutelwoorden daarin worden
‘verbeeld’, zie bijvoorbeeld afbeelding zw7, waaruit tevens blijkt dat dit beeldmateriaal voor de
moderne lezer niet altijd eenvoudig te ontcijferen is. Een tweeregelig rijmpje onder aan de bladzij59 Zie o.a. Buijnsters 1997, a.w., p. 142. Er is aan dit schoolboekje een artikel gewijd door C.P. Burger jr. in het Tijdschrift voor Boek- en
Bibliotheekwezen, II (1904), pp. 101-103.
60 Het was in de achttiende eeuw niet ongebruikelijk om allerhande onderwijsvakken aan de Bijbel ‘op te hangen’. Men zie het
werk van de Duitser Johann Jacob Schmidt (1691-1757), dat in de jaren zeventig van de 18de eeuw vertaald werd. Schmidt
schreef resp. de Bijbelsche Medicus, Mathematicus, Historicus, Physicus en Geographicus, oftewel Schriftuurlijke geneeskunde, wiskunde, geschiedkunde, natuurkunde en aardrijkskunde, alle bedoeld ‘tot erkentenis en verheerlijking van den Grooten
Schepper en tot des te beter verstand en dieper inzicht van de Heilige Schrift’, zoals in de Nederlandse titels vermeld staat. Het
werk van Schmidt verscheen in Nederland bij de Amsterdamse uitgevers Jacobus Loveringh en Martinus de Bruyn.
61 De laatste uitdrukking ‘in Seneca’ duidt evenals andere niet direct thuis te brengen verwijzingen in de adressen van uitgevers
van 18de-eeuwse boeken dikwijls op de tekst van het uithangbord.
62 Het memoriseren van bijbelverhalen door kinderen had tot doel dat zij later het christelijk geloof konden verdedigen en daarbij wisten ‘waar de waapenen tot deese verdeediginge te vinden zijn’. Aldus de Leidse predikant Johannes Möller in zijn voorwoord van Sleutel, de welke verklaard de bijbelsche figuuren oover de vier evangelisten, Handelingen der Apostelen en Openbaaringe Johannis, Leiden
1682. In dit boek, overigens niet speciaal voor kinderen gemaakt, zijn prentjes opgenomen van alle hoofdstukken uit de evangeliën en Openbaring, tien per pagina, met daarnaast korte beschrijvingen van de inhoud, om het memoriseren te vereenvoudigen. Het boek oogt als een bijbels stripboek. Wie de bijbelverhalen zonder hulpmiddelen uit zijn hoofd wilde leren ‘die
moest waarlijk een staale memorije hebben die dit alles sonder groote moeite en arbeid souwde kunnen leeren en lang in sijn
gedagten behouden’. Aldus ds. Möller, a.w., woord vooraf.
63 Die verzen zijn in het algemeen geen uiting van hoogstaande poëzie. Wat te denken van het versje bij Genesis 8,13: ‘Het dichtsel
van des menschen hart is boos bevonden / Van zijne kindsheid af, en blijkt ten allen stonde.’ Of bij Psalm 51,19: ‘Het dierenbloed kan U, o Heere! niet
behagen / Alleen ‘t gebroken hart en eenen geest verslagen.’
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Afb. zw7 Rebus uit de Kleine Print-Bybel, 1720.

de63 vat het afgebeelde kernachtig samen en mocht men dan met de ‘oplossing’ nog problemen
hebben, dan wordt verwezen naar de ‘sleutel’ achter in het boekje, waarin de teksten letterlijk worden weergegeven in de Statenvertaling. Het geheel oogt fris, intrigerend en te vermoeden valt dat
het boekje gretig door kinderen is doorgebladerd. Of het aan het memorisatiedoel beantwoordde
is niet bekend, maar het grote aantal drukken en variaties toont de immense populariteit van deze
oorspronkelijk uit Schwaben afkomstige uitgave.64
64 Buijnsters 1997, a.w., telt in de achttiende eeuw behalve de eerste druk van 1720 nog vier edities, gedrukt bij Gerrit Bouman te
Amsterdam in 1730, 1731 en tweemaal in 1736, en vier uitgaven van Dirk Onder de Linden, ook te Amsterdam, in 1739, 1754,
1772, 1793. Maar ook in de negentiende eeuw is de printbijbel regelmatig herdrukt. De Leidse uitgeverij Groen gaf het boekje
opnieuw uit in 1895 als De kleine beeldenbijbel en ook deze uitgave beleefde verscheidene drukken. De samensteller, J.C. Sikkel,
paste de typografie aan en greep ook verder in: ‘Enkele bladzijden, als minder geschikt voor de jeugd in beeld of woord, liet ik
vervallen, en de rijmpjes, die al te kreupel of onverstaanbaar waren, verbeterde ik.’ (6) Nog in 1984 verscheen van de printbijbel
een pocket-editie bij uitgeverij Elsevier. De printbijbel is een bewerking van Courieuse, oder so-genannte Kleine Bilder-Bibel, Hamburg
1704 en die gaat terug op Melchior Mattsperger, Geistliche Herzens-Einbildungen, Augsburg 1687-1699, met 500 kopergravures in
twee delen. Zie hiervoor Buijnsters 1997, a.w., p. 134. Over de printbijbel, zijn voorgeschiedenis en de gebruikte illustraties
maakte F. van den Brink een voortreffelijk ‘werkstuk Letterkunde voor het examen Nederlands M.O.-B’, januari 1981.
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Uit het voorwoord van De Kleine Print-Bybel (1720)

2.4

Gelyk de Natuur met beelden heeft begonnen, zo hebben de beelden naderhand de letteren geteelt: Deze is de moeder, en geene zyn, om zoo te spreeken, hare dogteren, dewelke ook zo geheel niet verbastert zyn, of men kanse zelfs aan hare Teelster terstond erkennen.
[In een ingewikkelde verhandeling over de ‘beeldwaarde’ van de Hebreeuwse letters, de
kracht van de Egyptische hiërogliefen en de opschriften op grafmonumenten en gedenkzuilen,
gaat het over de magie van het beeld. Hoewel de hiërogliefen in 1720 nog niet zijn ontcijferd,
weet de auteur] ‘dat sy, die deze ongeformde beelden tekenden, egter geen ongeformt geloof
hadden, maar onze Goddelyke leere vry naby quamen, en den allerhoogsten God in die gedaante erkenden, gelyk hy zig aan sijn Heiligen geliefde t’openbaren.
[Aan de hand van de befaamde geleerde Athanasius Kircher duikt de schrijver ook in de hermetische geschriften en via een lange reeks van boektitels waarin de kracht van het beeld wordt
aangetoond, en dan met name van beelden met een zekere mysterieuze, voorspellende werking, belandt hij bij de bijbel:] Al schoon gy nu, Ge-eerde lezer, in dit kleyne boekje, onder deze
beelden niet zult vinden eenige Enochiaanse wysheden, ook geen Egyptische beeldspraken,
veel minder ver-uytziende voorspellingen, egter zult gy’er buiten twyfel iets grooters in ontmoeten, namentlyk woorden van een eeuwige waarheid: zyn nu dezelve juist zo zinryk niet
ontworpen en afgeschetst, gelyk die van de Egyptenaren, se zyn ook niet zo duister, inzonderheid daar dezelve niet voor geleerde luiden, maar voor leeken en kinderen, niet om se te verbergen, maar bekent te maken, vervaardigt zyn.65 [Veelvuldig is aangetoond] dat onze memorie
veel eerder nadruk van beelden, als den klank der woorden behoud. [Toch is er wel een verband
met de eerder beschreven oergeschiedenis van het beeld:] Ons voornemen is niet nieuw, maar
veel meer een overblyfzel van d’aller eerste werelt, die hare gedagten eer door beelden als letteren ontworp, welke wyze, schoonse voor een tydlang als iets kostelyks, ophield, egter hier en
daar weder begint ten voorschyn te komen, gelyk dan de Geleerde Amos Comenius al in synen tyd
sijn Orbis Pictus of geschilderde Werelt, in dier voegen, niet zonder moeite en kosten uit gaf,
en door sijn naarstigheid, daar in besteed, de leerende jeugd alle swarigheid benam, om een
zaak te erkennen, te beschryven, te noemen, en in de geheugenis te behouden.

In het – anonieme – voorwoord in de eerste editie, waarschijnlijk van Gerardus Puppius Hondius (1666-1740), wordt het motief voor deze uitgave verwoord (zie kader 2.4). Het beeld is voor de
schrijver van het voorwoord bij uitstek geschikt en in staat om het de jeugd gemakkelijker te maken in het algemeen iets te herkennen, te beschrijven, te noemen en te onthouden, ook als het gaat
om bijbelteksten. Met instemming citeert de auteur Horatius’ spreuk Omne tulit punctum, qui miscuit
utile dulci, en legt uit: ‘Het oorbare zyn de spreuken der H. Schriftuure, het zoet, waar meede het
zelve vermengelt, en als omswagtelt is zyn de Konstplaten.’66 De woorden die onder de tekst ver65 Met ‘Enochiaanse wijsheden’ is bedoeld de met name in het zeventiende- en achttiende-eeuwse jodendom populaire mystieke Henoch-literatuur, gemodelleerd naar Henoch uit Genesis 4,17 die ‘met God wandelde’. Deze Henoch-mystiek is door de
schrijver ook bij Kircher aangetroffen.
66 Utile dulce miscere – het nuttige met het zoete mengen – is tevens de betekenis van de wellicht wat mysterieuze titel van de hier
veelvuldig geciteerde studie van D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker: het aangenamer maken van een bitter goedje met suiker, zoals het vroegere suikerklontje met levertraan. De uitdrukking stamt van J. Jacobi, een auteur die in 1596 een kinderboekje inleidt met de opmerking dat het goed is het nuttige met het aangename te verenigen ‘volghende hierin de conste der Medicijn-
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scholen liggen, zijn ‘gelyk wyntorssen onder de bladeren’. Het voorwoord besluit met een ‘Berigt
voor de Boekbinder. Alle de platen moeten immediaat na de Voorreden agter malkanderen volgen,
en de Sleutel agter aan ingebonden werden.’67
De Kleine Print-Bybel staat met zijn beeldenrijkdom model voor de ‘kinderbijbels’ van de achttiende eeuw, waarin immers de uitleg van de tekst zelf zo weinig omstreden is dat veel nadruk op
de illustraties gelegd kan worden. Deze kinderbijbel mag daarvan de meest speelse representant
heten.68 In de negentiende eeuw zullen de illustraties veel verder naar de achtergrond verdwijnen.
Verhalende kinderbijbels zijn schaars in de achttiende eeuw. We roepen de kinderbijbel van Barend Hakvoord uit 1703 uit tot de eerste ‘echte’ kinderbijbel, al halen we ons daarmee het een en
ander op de hals.

2.8 ‘In de Grondstukken der zaligheid opgeleid’
Barend Hakvoord (1703)
De eerste kinderbijbel is toevallig ook het eerste boek in Nederland met het woord ‘kinderbijbel’
in de titel.69 Het is de Beknopte Kinder-Bybel; Daar in Meest alle de Wegen Gods, den Staat der Kerke, en de Bybelsche geschiedenissen, op een Historische en leerzame wyze, kort en klaarlyk worden vertoond. De auteur is Barend
(ook: Berend) Hakvoord (ook: Hakvoort), onderwijzer, boekverkoper, catechiseermeester en voorlezer in Zwolle (omstreeks 1660-1735). De auteur is een omstreden man.70 In het gemeentearchief
van Zwolle zijn documenten te vinden over heftige beroeringen in de gemeente in het begin van
de achttiende eeuw. Een predikant, Frederik van Leenhof, wordt ervan beschuldigd spinozist te
zijn en krijgt in 1708 ontslag aangezegd door de Overijsselse synode. Hakvoord is een aanhanger
van deze Van Leenhof en komt eveneens in conflict met de synode, onder andere vanwege zijn kinderbijbel uit 1703. Beschuldigd van ‘leenhovisme, spinozisme en atheïsme’ wordt hij jarenlang
geweerd van het avondmaal en krijgt ook seculiere processen aan zijn broek die zelfs tot 1729 du-
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meesters, die het wormcruijt, dat bitter is, menghen met suycker, omdattet de kinderen zoo veel te liever souden innemen,
ende alsoo ghesont worden. Want al dat gheneuchlijck ende vermakelijck is om te lesen ende om te hooren, daar heeft een
Mensche lust toe om te weten en te leeren, ende dat onthout hij te beter.’ Geciteerd in een van de eerste beschouwingen over
de geschiedenis van het kinderboek, Elize Knuttel-Fabius, Oude kinderboeken, ’s-Gravenhage 1906, p. 7. Van deze benadering vinden we dus ook in de geschiedenis van de kinderbijbel vele voorbeelden.
Geen overbodige aanwijzing. Veel achttiende-eeuwse boeken moesten door de klant zelf ingebonden worden. Er zijn van de
printbijbel uitgaven bekend waarin de sleutel per abuis (of misschien naar de wens van de klant?) direct na het voorwoord is
opgenomen. Buijnsters 1997, a.w., p. 134.
Een advertentie voor een vernieuwde editie in de Leeuwarder Courant van 30 maart 1785 spreekt van ‘150 beeldspraakige Konstplaaten’ waaruit de jeugd kan ‘leeren elke zaak naauwkeurig af te schetsen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift byna zonder moeite in het geheugen te brengen, en te kunnen eigen maaken, al speelende op een aangenaame wyze de Schriftuurplaatsen te kunnen leeren’. De verkoopprijs bedraagt in 1785 36 stuivers.
Hakvoord zelf daarover in zijn woord vooraf: ‘Niemant stote zig aan dien nederigen Tytel van Kinder-Bybel, dewyl hier niet zo
zeer Kinderen in jaren, als wel in verstand en opregtigheid worden gemeent. […] ’t Is zeker van een groot belang, dat de Kinderen op een gemakkelyke en vermakelyke wyze, in de Grondstukken der zaligheid worden opgeleid; en dat men daar toe hebbe
bekwame Boekjes, die den jongen de Eerste Beginselen leren naar den eis hunnes wegs.’ (A2) Bedoeling van het boek is dat de
kinderen er veel van opsteken ‘om dan langs dit Beekje, den groten Oceaan der Heilige Schrift te vinden, en die naar dit Compas door te varen.’ (A4).
Barend Hakvoord is vooral als schrijver van schoolboeken bekend. Op zijn naam staan vaak herdrukte werkjes over spelling, lezen en schrijven. Misschien wel zijn bekendste werk gaat over het schrijven van brieven: Gemeene Send-Brieven, vanaf 1696, waarvan in de achttiende eeuw tientallen edities verschenen.
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ren. Hakvoords kinderbijbel is een uittreksel voor kinderen van zijn in 1702 verschenen werk, Den
Staat der Kerke en de wegen Gods onder de drieerlei bedeelinge der tyden beknoptelyk voorgestelt. Hakvoord bekritiseert daarin de kerk en theologie van zijn dagen en voorspelt met de Bijbel in de hand een snelle ondergang van de Reformatie. Hij is dus behoorlijk heterodox.71 Wie zijn kinderbijbel leest, kan
zich goed voorstellen dat hij weliswaar een oorspronkelijk denker is, maar zich toch ver van de
hoofdstroom van het gereformeerde protestantisme van zijn dagen beweegt.72
Het boek van Hakvoord is een prille kinderbijbel van de verhalende soort. Hij volgt de bijbeltekst zeer letterlijk, maar voegt eigen tekst toe. Ter illustratie een citaat over Noach, die de ark
bouwt (Genesis 6) en zijn tijdgenoten negeert.
‘Maar zyn prediken wierd weinig geagt. Men oordeelde dat het een zwaarhoofdigheid in dien ouden man was / die
hem zo dede spreken, want hy hadde dat zo lange en zo dikwils gezeid / en alle dingen bleven ondertusschen zo als
ze waren / en men zag niet minder als dat de wereld zou vergaan; weshalve de meeste menigte met zyn Prediken lagten, zeggende / Wat mag dien ouden man beginnen, de wereld zou vergaan / en deze goeden man zou alleen overblyven, en wij zouden zwemmen; waar lykt dat na / ’t zyn immers maar enkele beuselingen en fijmelerijen, die niet
waardig zyn dat men daar na luistere.’ (30)

Hakvoords heterodoxie komt pas aan het licht na zijn behandeling van het Oude Testament, die
verreweg het grootste gedeelte van zijn boek beslaat. Daarna begint hij te spreken over de ‘Volheid
des Tyds’ en de ‘derde Huishoudinge Gods’, die het Nieuwe Testament is.
‘Gelyk wij ons dan tot hier toe hebben bezig gehouden / met de wegen Gods, en de Beloften, Schaduwen en Voorzeggingen na te speuren / onder den tyd van de Belofte, en van de Wet; zo laat ons nu overgaan tot Gods laatste Huishoudinge, of / gelyk Paulus spreekt / Efez. 1. De bedelinge van de Volheid des tyds; daar in ons dien zelven Zaligmaker / als
’t Lighaam der Schaduwen, en ’t Beeld der zake zelve, onder ’t Evangelium, levendig zal worden vertoont.’ (154)

De behandeling van het Nieuwe Testament verlaat vervolgens de verhaalvorm en wordt een korte, dogmatische uiteenzetting over Christus’ dood en opstanding. Daarna gaat het over de zeven
perioden van de kerk: 1) van de hemelvaart tot de verwoesting van Jeruzalem, 2) tot Constantijn de
Grote, 3) tot de opkomst van de Antichrist, precies te situeren in het jaar 606, 4) tot 1400, wanneer
de voorlopers der Reformatie zich melden, 5) tot 1622, het tijdvak van de Reformatie, en 6) daarna
het ‘verval van de verloste kerk’. Want God heeft ‘zo wel in Kerk als Politie, een grote benautheid,
en ure der verzoekinge doen komen / over de gehele aarde; gelyk uit vele Oorlogen, Ketterie, Hongers-noden, watervloeden, en zo vele onheilen, daarwe tegenwoordig nog niet vry van zyn / klaarlyk kan worden getoont.’ (164) Hier, in deze dreigende taal, is de van de gereformeerde hoofdstroom afwijkende visie van de schrijver inmiddels met handen te tasten. De zevende periode is
vanzelfsprekend het Godsrijk, maar daar weidt de auteur verder niet over uit ‘om geen nieuw blad
weder te beginnen’. (168)
Het is een hybride boek, deze eerste kinderbijbel. Het lijkt alsof de auteur na de behandeling
van de inneming van Kanaän op hol slaat en het pad van de kindvriendelijkheid verlaat om zijn
ideeën nog voor de gong van het einde van het katern te kunnen formuleren. Hij lijkt halverwege
71 Zie o.a. Buijnsters 1997, a.w., p. 133 en de inleiding van P.J. Buijnsters over de Zwolse chirurgijn en ‘reisjournalist’ Hendrik
Smeeks in zijn geannoteerde teksteditie van Hendrik Smeeks, Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes, Zutphen z.j.
(1976), pp. 12vv. (ook in de DBNL).
72 Van dit boek is de eerste druk niet meer voorhanden. Het in de tweede druk van 1720 mee afgedrukte voorwoord van de eerste
druk is ondertekend met ‘1 Loumaand 1703’, oftewel 1 januari 1703. Citaten zijn uit de tweede druk, uitgegeven bij Erven Wed.
G. de Groot en Ant. van Dam te Amsterdam.
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het boek te zijn vergeten dat hij voor kinderen schrijft. Deze eersteling is zeker geen schoolvoorbeeld van een kinderbijbel, al is het voor het eerst dat een schrijver probeert de bijbelverhalen na
te vertellen voor een jeugdige doelgroep. Dat de eerste kinderbijbel de onderneming is van een
schrijver die zich theologisch in de marge van de kerk bevindt, mag een omineus gegeven heten.
Het verloop van de achttiende eeuw slijpt de scherpe kantjes af van de tegenstelling tussen orthodoxie en heterodoxie. De publieke religie ontwikkelt zich onder invloed van de denkbeelden van
de Verlichting weliswaar niet tot een Nederlandse variant van een streng deïsme, wel komt het tot
een kruisbestuiving tussen verlicht rationalisme en meer liberale theologie. Aan het eind van de
achttiende eeuw is er in Nederland volgens historicus Peter van Rooden vrijwel geen ‘orthodoxe’
predikant meer te vinden.73 De richtingenstrijd, zowel in de kerk als in de theologie, is nooit verdwenen en vooral de controverses tussen Voetianen en Coccejanen bepalen tot diep in de achttiende eeuw lange tijd het gezicht. Maar de kloof tussen de kerkelijke elite en het ‘gewone’ kerkvolk
wordt langzamerhand groter, de directe maatschappelijke invloed van kerk en theologie raakt op
de achtergrond en de politieke angel verdwijnt uit de theologie.74 De heersende bijbeluitleg is de
bijbeluitleg van de heersenden, een tegenbeweging van onderen op is er wel – piëtisme, Nadere
Reformatie, conventikels, informele religie – maar is tot het tweede kwart van de negentiende
eeuw vrijwel onzichtbaar in het publieke domein. Militante bijbeluitleg bevindt zich ‘slechts’ onder de vreedzame oppervlakte en de gereformeerde publieke kerk voorziet zonder concurrentie
van remonstranten, doopsgezinden, katholieken, joden of ‘onkerkelijken’ de elite van morgen
van bijbelse bagage. De vorming van deze elitaire, door en door burgerlijke en ‘redelijke’ publieke kerk blijft niet zonder tegenspraak, zoals gezegd. Er ontstaat zoiets als een informele low church
met oefenaars en conventikels die de weg bereiden voor het latere Réveil en de Afscheiding. Volgens Van Rooden vindt in het derde kwart van de achttiende eeuw over de hele linie een geleidelijke omslag plaats naar een meer innerlijk christendom. Naarmate de kerk zich meer in zichzelf
keert, trekt de overheid zich van lieverlede terug uit het godsdienstige domein.75 De patriotten
gaan een tegenovergestelde weg, maar niet een weg terug. De patriotten zijn niet onkerkelijk, zoals hun Franse voorbeelden, en revitaliseren in zekere zin de publieke functie van de godsdienst.
In hun visie ‘wordt godsdienst dienstbaar gemaakt aan de vorming van het vaderland – die wordt
zelfs als de belangrijkste taak van godsdienst gezien’.76 Er is onder de verlichte burgers een hang
naar een soort van vroege ‘verlichte oecumene’.77 Op dit type christendom kijken de latere protagonisten van Réveil, Afscheiding en schoolstrijd met afschuw neer. Het gaat deze ‘verlichten’ immers in onderwijs en catechese om het bijbrengen van een algemene godsdienstigheid, een natuurlijk christendom, waarin huns inziens elke schriftuurlijke angel ontbreekt. Zoals een van hen
het formuleert:

73 Peter van Rooden, Religieuze regimes, Amsterdam 1996, pp. 115vv.
74 Zie voor dit proces en voor de theologische twisten uitvoerig Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum 2005, pp. 210-218 en 243-250.
75 Peter van Rooden, a.w., 1996, p. 75.
76 Peter van Rooden in een interview met HN-Magazine, jg. 52, nr 30/31, 27 juli 1996, p. 47.
77 Zie hierover verder paragraaf 3.9. De invloed van dergelijke denkbeelden is namelijk vooral in de kinderbijbels van de eerste
helft van de negentiende eeuw aan te wijzen.
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‘Op weinige uitzonderingen na […] hadden alle deze mannen een afkeer van alle positieve leerstellingen en geloofsbelijdenissen. In navolging van Locke en Rousseau wilden ze den natuurlijken godsdienst ten grondslag leggen bij
alle opvoeding […] en op dezen grondslag voortbouwende, allengs ook de waarheden van Gods Woord voor het verstand begrijpelijk maken, die waarheden nl. alleen, die niet leerstellig maar algemeen Christelijk waren en dus zoo
goed als in niets van die van den natuurlijken godsdienst verschilden. Van de diepe verdorvenheid der menschelijke
natuur waren ze weinig doordrongen, zoodat ze er toe kwamen, om den mensch te veel als van nature goed te beschouwen; het kwade en zondige is hem, meenden zij, niet aangeboren, maar wordt hem van buiten aangebracht.
Opvoeding en onderwijs hadden ten doel, de aanwezige goede kiemen in den mensch te ontwikkelen, opdat zij zich
later als goede hoedanigheden, als deugden zouden openbaren.’

Aldus een schoolstrijder uit de negentiende eeuw over de in zijn ogen zo verdorven achttiende.78
Deze onderstroom in het Nederlandse christendom wordt als gezegd in de negentiende eeuw
manifest, maar leidt vooralsnog niet tot de productie van kinderbijbels. Die is vooralsnog voorbehouden aan de ‘verlichten’, die het ‘algemene Christendom’ willen doorgeven, of met een in deze
tijd geliefde term, ‘de godsdienst’. Uit het laatste kwart van de achttiende eeuw stammen de eerste (na die van Hakvoord) kinderbijbels met een variant van navertellingen, een nieuw type kinderbijbel waarin door de beschrijving van het karakter en het gedrag van bijbelse personages de
kinderen een deugdenspiegel wordt voorgehouden. De eerste drie ‘brave’ kinderbijbels illustreren hoe de verlichte theologie naar kinderen vertaald wordt. Niet toevallig zijn deze eerste drie
uitgaven uit het Duits vertaalde kinderbijbels, van Hesz, Feddersen en Hencke. Daar, in Duitsland
immers wordt het meest gereflecteerd op de doorwerking van de Verlichting in onderwijs en pedagogie. Op deze ‘filantropijnen’ komen we hierna en in paragraaf 2.11 terug.

2.9 ‘Door leere en verstand’
Filantropijnen in Nederland
Wie de kinderbijbel van Joh. Jac. Hesz uit 1778 bestudeert, krijgt een goede indruk van het gelijkmatige, ja rimpelloze elitaire protestantisme in de achttiende eeuw. De in zijn tijd bekende IJsbrand van Hamelsveld (1743-1812, zie de volgende paragraaf), schrijft bij de derde druk van Hesz’
boek in 1803 het voorwoord en vertolkt het onaangevochten christendom als volgt:
‘De Bybel is ryk in gebeurenissen, welke het kind hoogachting, eerbied, liefde, vertrouwen, en gehoorzaamheid aan
het Opperwezen kunnen inboezemen; welke hem nederigheid, manlyke Godsvrucht, eerlykheid, rechtvaardigheid,
menschlievendheid, met één woord haat tegen zonde en ondeugd, en liefde tot de deugd kunnen aanpryzen. – De geschiedenis van jesus en zyne Apostelen, voornaamlyk, zal in het jeugdig gemoed de grondlynen trekken van het
waare, het God-verheerlykend en menschen gelukkigmaakend Christendom, het welk niet bestaat in woorden maar
in geloof en deugd, het welk niet uitgebreid is, of gehandhaafd wordt, door vervolging en broedertwist, maar door
leere en voorbeeld.’79

Hesz’ kinderbijbel80 zelf is in wezen een verhandeling voor jeugdigen over en aan de hand van de Bijbel, bijna zonder enige aandacht voor de verhalen zelf. In zijn ‘voorrede’ gaat de auteur in op de

78 J. Kuiper, ‘hoofd der Chr. School te Schraard’ in een boekje met de merkwaardige titel: Geschiedenis der wording en ontwikkeling van
het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland (16 na Christus – 1897), Den Haag 1897, p. 35.
79 1778 Hesz Geschied-verhaalen, derde druk Den Haag 1803, p. IX.
80 De titelpagina meldt: In ‘t Hoogduitsch beschreeven, door een gezelschap in Zurich, onder het bestuur van Joh. Jac. Hesz, predikant te Zurich. Van Hamelsveld heeft het over een ‘gezelschap menschenvrienden’, a.w., p. X.
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doelstelling van het bijbelonderricht aan kinderen. De tekst kan model staan voor de intentie
waarmee veel laat-achttiende-eeuwse kinderbijbels geschreven zijn.
‘Inzonderheid was het ons te doen om de eenvoudigheid in ‘t verhaalen. Wy moesten zo verhaalen, dat de vader, de
moeder, de leermeester, deeze verhaalen met de kinderen geleezen hebbende, dezelven omtrent op even dezelfde
wyze, door de kinderen, wederom konden laaten na vertellen. Want toch, het beste bewys, of iets goed, bevattelyk en
levendig verhaald zy, is dit, wanneer de verstandige jongeling hetzelfde daarna ongedwongen, zonder zich zelve
angstvallig om de woorden te bekommeren, omtrent op even dezelfde wyze, en wel eens met even dezelfde uitdrukkingen, herhaalen kan. Om nu niet te spreken van het grootere voordeel, ‘t welk zyn verstand en hart daar van heeft,
wanneer hy, door de eenvoudigheid van het verhaal, gebragt wordt in de eenvoudigheid der Bybelsche Zeden en Karakters. Eene geschiedenis, in deezer voegen verhaald, moet altoos iets toebrengen, om den mensche te vormen tot
zulk eene uitmuntende eenvoudigheid in het denken, spreeken en doen, die gezegd moet worden te zyn, een onfeilbaar kenmerk van een hart, ‘t welk niet verdorven is.’ (XVI)

Het kind moet in staat gesteld worden de teksten te herhalen, zegt Hesz. Zijn kinderbijbel mag
dan een ander karakter hebben dan de catechetische boekjes die de vroege geschiedenis van de
kinderbijbel bevolken, de leermethoden zijn dezelfde. Het memoriseren staat voorop. Het memoriseren als leervorm heeft zich onder invloed van de rooms-katholieke kerk eeuwenlang kunnen handhaven, verzucht W.G. van de Hulst in 1921.81 En Hesz verloochent deze intentie niet. Zijn
bijbelverhalen missen echter ten enenmale de ‘eenvoudigheid’ waarnaar hij streeft.
De auteur heeft bijzondere aandacht voor de psychologie van de hoofdpersonen. Dat blijkt uit
hoofdstuktitels als ‘het leven en karakter van Abraham’ of ‘karakter en dood van Eli’. Er is sprake van
de ‘weldadige wonderwerken van Jesus’ en zelfs van de ‘inschiklykheid en gezelligheid van Jesus’.82
Het gaat de schrijver bij de vorming van de jeugd nadrukkelijk om de ‘voorbeeldige’ karakters van
de personages uit de Bijbel en hij voegt aan de bijbelse gegevens tamelijk veel toe. Bijvoorbeeld: ‘Jesus had niet gaarne veel gedruis by zich, wanneer Hy een wonderwerk stond te verrichten’ (315). Of
over Jefta (Rechters 11): ‘In zyne jeugd hadden zyne nabestaanden hem verongelykt, waarop hy, met
de zynen t’onvreede, zich met der woone naar elders begaf; alwaar hy zich schier op het rooven zoude hebben toegelegd; maar nog ter rechter tyd werdt hy, door de zynen, die hem als een strydbaaren held kenden, opgezocht, en gebeeden, hun Legerhoofd tegen de Ammoniten te weezen.’ (127)83
Veel ‘ingelezen’ deugden in Hesz’ bijbel, waarin voor het Nieuwe Testament evenveel plaats
wordt ingeruimd als voor het Oude, overigens weer niet verwonderlijk voor een auteur die vooral
aan ‘bijbelse karakterkunde’ wil doen en daarin begrijpelijkerwijs Jezus’ karakter centraal stelt.84
81 W.G. van de Hulst, Bijbelsche Geschiedenis, Groningen 1921, p. 5. Of dat alleen aan de rooms-katholieke kerk heeft gelegen, is zeer
de vraag, getuige de vele protestantse voorbeelden in deze studie. Een fraai voorbeeld uit de vroege zeventiende eeuw van dit
memoriseren geeft A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarneveldt [1974], 3de druk
Franeker 1998, p. 181. Daar is sprake van twee blinden uit Oostwoud, die het hele Nieuwe Testament, de catechismus en de
psalmen van Datheen uit hun hoofd kenden.
82 De laatste twee citaten resp. a.w. p. 197 en 361. De komische bijklank van de laatste titel komt waarschijnlijk omdat het woord
‘gezelligheid’ nog niet zo lang in het Nederlands de betekenis heeft die er tegenwoordig aan gegeven wordt. Het is een getrouwe vertaling van het Duitse Geselligkeit, ‘socialiteit’ zouden we nu zeggen.
83 De laatste passage biedt opnieuw een interessant voorbeeld van betekenisverschuiving: een ‘nabestaande’ was twee eeuwen geleden wat later een ‘naaste’ genoemd werd.
84 In het enige overgeleverde kinderdagboek uit de achttiende eeuw, dat onder supervisie van zijn ouders werd bijgehouden door
Otto van Eck, houdt de jonge auteur braaf bij wat hij leest. De Geschiedverhalen van Hesz komen erin voor. Vanaf 18 november
1793 – de schrijver is dan 13 jaar oud – leest hij er een paar weken lang ‘s ochtends passages uit. Hij vertelt helaas niet wat hij ervan vindt. Na lezing van het verhaal over Jozef noteert Van Eck ‘dat God altoos met ons is wanneer wij deugdzaem zijn, ofschoon wij dan hier op de waereld om den deugd wille moeten lijden.’ Otto van Eck, Dagboek 1791-1797, uitgegeven door Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Hilversum 1998, pp. 133vv.
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Afb. zw8 Gravure van Th. Koning uit de Uitgezogte Bijbelsche Verhaalen van H.Ph.K. Hencke,
1794.

Een tweede ‘verlichte’ kinderbijbel van de verhalende soort is die van Jacob Friedrich Feddersen (1736-1788), predikant te Magdeburg. Het is de tweedelige uitgave Het Leven van Jesus, voor Kinderen uit 1779 en de Leerzame Verhaalen uit de bijbelsche geschiedenissen voor kinderen uit ca. 1781. Het gaat om
nogal structuurloze navertellingen, gemengd met ‘leringen’, af en toe een gebed en/of een versje,
met bijzonder veel aandacht voor het onderwijs in de juiste deugden. Wat die deugden inhouden,
kan men diapositief inzien in het gedrag van de mensheid vóór de Zondvloed (Genesis 6), beschreven in het tweede deel: ‘Ondeugd en Ongeregtigheid, Eeten en Drinken, een lierderlijk en onordentlijk Leven’ (19). Dat tweede deel eindigt met een reeks van ‘Merkwaardige Voorbeelden van
Deugd en Godzaligheid’ alsmede ‘Voorbeelden van Ondeugd’, overeenkomstig de normen en
waarden in de uitgave van Hesz.
Een derde voorbeeld van deze categorie kinderbijbels is het boek van Heinrich Philipp Konrad
Hencke (1752-1809) uit 1794, eveneens uit het Duits vertaald.85 In zijn inleiding ziet de schrijver
simpelweg af van kindertaal. De voorlezers moeten het maar ‘vertalen’, want zonder begeleiding
kunnen kinderen toch niets van enige inhoud tot zich nemen. (viii) Deze kinderbijbel is ingedeeld in ‘leer-verhaalen’ en ‘geschied-verhaalen’. De eerste categorie bevat gelijkenissen en wijsheidsspreuken van Jezus, het tweede deel bevat eerst het verhaal van Jezus en loopt dan in hoog
85 Heinrich Philipp Konrad Hencke (ook: Henke), Uitgezogte Bijbelsche Verhaalen Tot Een Leesboek voor de Jeugd. Amsterdam 1794, oorspronkelijk Leipzig 1788. De vertaling is van G.H. Reiche. Deze uitgave werd nog in 1831 voor de derde keer herdrukt.
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tempo langs enige hoofdpersonen uit het Oude Testament. Zo worden de bijbelverhalen gereduceerd tot leer (1), Jezus (2) en overige bijbelse characters (3). Deze kinderbijbel bevat zeven fraaie,
meerdelige kopergravures (zie afbeelding zw8) van de illustrator Theodorus Koning (1748-1829),
die zo te zien volwassenen meer te zeggen lijken te hebben dan kinderen.86
Interessanter voor een lezer van de eenentwintigste eeuw zijn de kinderbijbels van twee kerkelijke kopstukken uit de Franse tijd en kort daarna, IJsbrand van Hamelsveld en Annaeus Ypeij, waarmee we de chronologische behandeling van ‘kinderbijbels’ in dit hoofdstuk afsluiten en die vanwege hun karakter een goede brug slaan naar het volgende hoofdstuk.

2.10 ‘Bij wijze van eene geschiedenis’
De eerste Nederlandse verlichte kinderbijbels
IJsbrand van Hamelsveld (1743-1812) doorloopt een turbulente carrière, dient als predikant drie
gemeenten, is even hoogleraar bijbelwetenschappen in Utrecht, maar wordt in 1787 afgezet vanwege zijn patriottische sympathieën, die op dat moment maatschappelijk minder worden gewaardeerd. Van Hamelsveld is na de Franse inval weer persona grata en is lid en voorzitter van de Nationale Vergadering. Hij belandt na de staatsgreep van 1798 even in de gevangenis. Ondanks of
wellicht dankzij dit rusteloze bestaan en zijn zeker niet rimpelloze academische loopbaan, is hij
de auteur van veel theologische werken in verschillende disciplines, onder andere een groot aantal banden kerkgeschiedenis. Hij schrijft ook enkele didactische werken, waaronder bijbelbewerkingen voor kinderen. Hij bewerkt in 1804 en 1805 in drie delen de verhalen van Abraham, Izaäk
en Jacob voor kinderen, schrijft een bijbelse aardrijkskunde in zes delen, publiceert eerder, in
1797, zijn Bybelgeschiedenis in twee delen bij Allart in Amsterdam, waarvan twee jaar later een verkorte bewerking verschijnt, het Historisch Handboekjen Van Den Bijbel. Kortheidshalve over dat ‘handboekje’ hier enkele opmerkingen.
Ook bij Van Hamelsveld overheerst de verlichte, redelijke godsdienst, waarbij opvalt dat de
auteur zich enkele vrijheden veroorlooft bij de behandeling van de bijbelse stof, zeker als het gaat
om daarin weergegeven natuurverschijnselen. Na een hoofdstukje over de periodisering van de
bijbelse geschiedenis en over de schepping volgt een stukje over het paradijs (Genesis 2):87
‘Den eersten mensch heeft God geschapen uit het aardsche stof, wat het ligchaam betreft: zijnen redelijken geest, of
ziel, die onstoflijk, en daarom onsterflijk is, ontving de mensch onmidlijk van God. Deze eerste mensch was Adam,
de Stamvader van alle menschen, dus genoemd, naar zijne schoonheid en voortreflijkheid. Hij werd van God, in eenen lusthof, of Paradijs, gelegen in het landschap Eden, ten westen van de Kaspische Zee, geplaatst, om denzelven te
bebouwen. De mensch toch moet werkzaam wezen, en de luiaart zondigt tegen zichzelven.’ (3)

Opmerkelijk, dat de schrijver het paradijs weet te situeren, dat de mens zijn onstoffelijke geest
rechtstreeks van God krijgt en dat er al vóór de zondeval sprake is van lichamelijke arbeid. Op
meer plaatsen tracht de schrijver te verklaren waar geen sprake van is. Zoals bij die zondeval zelf
(Genesis 3), even later:
86 Merkwaardig is dat van hetzelfde boek, bij dezelfde uitgever (Kuijper en Van Vliet te Amsterdam) en in hetzelfde jaar 1794 een
andere editie is uitgegeven, nu van ander zetsel en zonder prenten, zonder dat over en weer naar elkaar verwezen wordt.
87 Ik citeer uit de tweede druk, Amsterdam 1801.
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‘Dus kende de mensch, bij ervaring, goed en kwaad; zijn zedelijke toestand was niet meer zuiver, maar bedorven, en
hij zelve aan rampen en den dood onderworpen. Hij werd uit het Paradijs uitgedreven, opdat hij nu ook niet eten zou
van den levensboom, en een vreeslijk onweder, van bliksem en donder, waarschijnlijk verzeld van aardbeving, en uitbersting van onderaardsche vuuren, maakten het Paradijs onbewoonbaar en ontoeganglijk. Zoo rechtvaardig is
God!’ (5)

Van Hamelsveld doet er het zijne aan om het verhaal te verlevendigen, maar leunt daarbij sterk op
een eigen in- en aanvulling van de weergegeven gebeurtenissen. De laatste zin keert in diverse varianten na de verschillende hoofdstukjes terug, als zedelijke conclusie en vermaning. Bij de beschrijving van de zondvloed (Genesis 7), vermeldt de auteur de datum van het begin van de vloed,
17 oktober van het jaar 1656 na de Schepping. De hoogste bergen waren met 15 ellen water bedekt,
op 17 maart van het jaar daarop kwam de ark vast te zitten op de bergen van Armenië, op 1 juni
kon men de bergtoppen weer zien, op 1 september was al het water weg, op 27 oktober 1657 verliet Noach met zijn gezin de ark (9v.).
De bevalling van Maria (Lucas 2) in Bethlehem vindt plaats ‘in de Karavanseera, of openbare herberg bij die Stad, gebouwd door Chimham, zoon van Barsillaï, Davids vriend’ (178) – een merkwaardige omkering van het verhaal en een even bijzondere ethologische plaatsbepaling.88 Van Hamelsveld lijkt af en toe zijn lezers te willen imponeren met zijn kennis van de Bijbel. Toch is zijn
kinderbijbel van 1797, waarvan dit boekje een samenvatting biedt, een gewone, vertellende kinderbijbel, en blijft het vreemd dat bijvoorbeeld Terborgh zijn korte historische overzicht van de
kinderbijbel pas in 1811 laat beginnen.89 Ten slotte zij opgemerkt dat Van Hamelsvelds kinderbijbel 24 fraaie kopergravures bevat, zie afbeelding zw9, die volgens de signering van de hand zijn
van de beroemde graveur Reinier Vinkeles (1741-1816).
Ook Van Hamelsvelds collega-hoogleraar Ypeij publiceert nog vóór 1811 een ‘gewone’ kinderbijbel. Deze Annaeus Ypeij (1760-1837), uit een aanzienlijk Fries geslacht, heeft een minder onstuimige carrière dan Van Hamelsveld. Hij studeert in Franeker, is vijftien jaar predikant, wordt hoogleraar kerkgeschiedenis en later godgeleerdheid in Harderwijk en wordt na de vernietiging van de
academie aldaar door de Fransen in 1812 benoemd als hoogleraar in Groningen. Deze Ypeij is
vooral beroemd geworden met een standaardwerk over de kerkgeschiedenis van de achttiende
eeuw.90 Ook deze kerkelijke coryfee van zijn tijd waagt zich aan een kinderbijbel, in een periode
waarin vooral onder invloed van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen tal van bijbeldidactische werken voor het onderwijs verschijnen. Ypeij’s kinderbijbel verschijnt in 1803 in Utrecht en
wordt als ‘leerboek’ gepresenteerd. Het is een kloek boek van 534 pagina’s, met uitvoerige navertellingen in de trant van Van Hamelsveld, die hij in zijn voorrede met instemming citeert (uit
diens boek van 1797): ‘Het Opperwezen, zich schikkende naar der menschen geaardheid en vatbaarheid, heeft dat boek, waarin hij ons de leer en de weg der zaligheid heeft bekend gemaakt, bij
88 Een grappig – in onze ogen – detail: de haven waar Paulus op zijn zeereis naar Rome aanlegt op Kreta (Handelingen 27: 8), in
het Grieks (nog steeds) Kali Limenes geheten (SV Schonehavens, NBV Goede Havens, NBG Goede Reede) wordt bij Van Hamelsveld gewoon Goerée (243).
89 In Terborgh. a.w. p. 18, waar Van der Palm – zie het volgende hoofdstuk – de eer gegund wordt.
90 Informatie uit een necrologie van M. Siegenbeek in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1837, pp. 3643 (ook in de DBNL). Ypeij schreef tussen 1797 en 1811 in twaalf delen De geschiedenis der Christelijke Kerk in de achttiende eeuw, en tussen 1819 en 1827 met collega Dermout een Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. Ik citeer hier uit de tweede druk van zijn
kinderbijbel, 1818. In het voorwoord van die tweede druk verontschuldigt de auteur zich voor de slechte kwaliteit van het
goedkope papier, dat met het oog op een lage verkoopprijs gekozen is.
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Afb. zw9 Doop van Jezus van Reinier Vinkeles uit Van Hamelsvelds Historisch Handboekjen, 1799.
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wijze van eene geschiedenis, laten inrigten; alles toch in den Bijbel is geschiedenis, of steunt op geschiedenis.’ (p. 9v.)91
Achter de navertellingen in zijn kinderbijbel stelt Ypeij steeds vragen aan zijn jonge lezers. Ik
beperk me hier tot die vragen, die af en toe in mijn ogen knap ingewikkeld zijn.
Bij het Paradijsverhaal uit Genesis 3: ‘Is God dan toch niet wel de oorzaak van de zonde?’ (14)
Na de behandeling van het bijbelboek Rechters: ‘Indien er eens in ons land geene Regenten waren, die ons beschermden, hoe zoude het dan gaan?’ (199)
Na het verhaal van Esther: ‘Waar komt het van, dat de menschen er altijd zoo op zien, of iemand
deugdzaam zij?’ (309)
En, opvallend, na de veroordeling van Jezus, Matteüs 27: ‘Mogen wij Christenen wel zoo den Spot
drijven met de Joden, als gemeenlijk geschiedt?’ (476)
Met de kinderbijbels van deze twee ‘kopstukken’ van de gereformeerde kerk zijn we in de negentiende eeuw beland, waar het stokje wordt overgenomen door een derde vooraanstaande theoloog
van zijn tijd, J.H. van der Palm, die met zijn imponerende kinderbijbelproject nieuwe wegen
tracht in te slaan. Over hem gaat het in het volgende hoofdstuk. Nu zetten we enkele stappen terug in de tijd om de genoemde kinderbijbels te situeren in de ontwikkeling van de pedagogische
denkbeelden in dit tijdvak. Dat is een procédé waarmee we alle volgende chronologische hoofdstukken zullen afsluiten.

2.11 ‘Tot een Godtsalich leuen aenporrende’
Een pedagogisch tijdsbeeld
De Republiek-in-wording richt na 1581 haar onderwijs in naar de nieuwe, op het protestantisme
geënte ideologie. Al in 1574 verklaart de Synode van Dordrecht dat de leerkrachten de geloofsbelijdenis moeten onderschrijven en ‘de Jeugd den Catechismus en andere dingen, die der jeugd
nuttig zijn, leeren’. In de schoolordeningen van de provincie Zeeland uit 1583 staat de wens genoteerd ‘dat de jonckheyt, van kintsbeen af, wel werde opgevoedet, ende in de vreese en de rechte
kennisse Godes’.92 De protestantisering van het onderwijs is een proces van tientallen jaren geweest en hoewel ertoe pogingen gedaan zijn, is het de calvinisten niet gelukt hun dominantie om
te zetten in een volledige greep op het onderwijs. Tot aan de Synode van Dordrecht van 1618-1619
zien we bijvoorbeeld regelmatig katholieke boekjes opduiken in lijsten van aanbevolen schoolboeken. Van oude schoolboekjes bestaan af en toe katholieke en latere ‘gecorrigeerde’ protestantse edities. Ik kom daar hierna op terug. En hoewel hun regelmatig het vuur na aan de schenen
91 Een interessant citaat, omdat hier een mogelijke verwarring zichtbaar wordt die het woord ‘geschiedenis’ kan opleveren. Twee
eeuwen geleden werd met dit woord in het Nederlands zowel ‘geschiedenis’ als ‘verhaal’ aangeduid. Zelfs Van de Hulst heeft
het nog in 1928 over de bijbelse ‘geschiedenissen’. Hier gaat het m.i. over ‘geschiedenis’ zoals wij nu het woord gebruiken, nl.
dat God, om de mensen beter te bereiken, de Bijbel als ‘geschiedenis’ heeft laten opstellen. De toevoeging in de laatste zinsnede dient dan om de niet-historische bijbelgedeelten toch te kunnen plaatsen.
92 Ik citeer uit D. Buddingh, Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, met betrekking tot het bijbellezen en godsdienstig onderrigt op de scholen, in de
Nederlanden, naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 2 Januarij 1842, ’s-Gravenhage 1842, pp. 189vv. De studie van Buddingh is in
de hitte van de negentiende-eeuwse schoolstrijd geschreven en daarom nogal vooringenomen protestants. Het katholieke onderwijs ontbreekt vrijwel volledig. Toch is het met betrekking tot mijn studie een rijke vindplaats van interessante teksten en
verwijzingen, waarvan ik in deze en andere historisch-pedagogische paragrafen dankbaar gebruik maak.
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wordt gelegd, handhaven zich op veel plaatsen, vooral op het platteland, katholieke scholen, of
liever scholen met katholieke schoolmeesters. Zij zijn vaak de ervaren krachten, de calvinistische
onderwijzers zijn dikwijls nieuwkomers, immigrés uit de zuidelijke Nederlanden bijvoorbeeld en
niet zelden uitsluitend om hun reformatorische ijver verkozen dilettanten.93
Behalve uit wat er vandaag de dag nog aan boeken uit de zestiende eeuw overgebleven is, weten
we uit enige contemporaine bronnen welke boeken aan het eind van de zestiende eeuw met
schoolkinderen bij voorkeur worden doorgenomen. Dirk Adriaensz Valcooch, schoolmeester te
Barsingerhorn, bij Schagen, een gematigd calvinist, publiceert in 1591 een in dichtvorm geschreven handreiking aan schoolmeesters in de verse republiek, de Regel der Duytsche Schoolmeesters.94 Dit
boek biedt een schat aan informatie over de wijze waarop het onderwijs in die dagen (idealiter) gepraktiseerd wordt en welke pedagogische en didactische doelstellingen eraan ten grondslag liggen. In de Regel kunnen we lezen hoe men de schooldag het beste kan indelen, hoe de meesters toegerust dienen te zijn, krijgen we instructie over de verschillen tussen het onderricht aan jongere
en dat aan oudere kinderen, vinden we beschouwingen over taalonderricht en zangkunst, maar
eveneens zeer praktische handreikingen, bijvoorbeeld hoe men gom kan smelten of paarse inkt
kan maken. Het geheel is doorspekt met spreuken, lessen en vermaningen en wordt afgesloten
met voorbeelden voor schrijfoefeningen. Interessant voor ons onderwerp is dat Valcooch in enkele regels vermeldt welke boeken geschikt zijn om de jeugd ermee te onderwijzen, in het bijzonder
welke boeken haar godsdienstig zouden kunnen vormen (zie kader 2.5).
P.A. de Planque heeft in zijn proefschrift over Valcoochs Regel uit 1926 uitgebreid onderzocht op
welke leerboeken Valcooch in zijn Regel doelt. Kort samengevat levert dat het volgende resultaat op:
De francynen bedingen95 zijn in perkament (francijn) gebonden dunne en kleine abc-boekjes, met
schrijfvoorbeelden en enkele stichtelijke teksten.
De Embder bedingen zijn in het Duitse Emden uitgegeven grotere boeken van protestantse signatuur, met abc, de Tien Geboden en enkele gebeden.
Met de Catechismus is de Heidelbergse Catechismus (1563) bedoeld, of een vereenvoudigde uitgave
zoals die van Marten Micron – Kleyne Catechismus oft Kinderleere of Corte Ondersoeckinge – uit de vluchtelingengemeente van Londen, 1561.
Fonteynen verwijst naar de rooms-katholieke (!) uitgave De Fonteyne des Levens van J.W. van Zuylen van
Nyevelt, een boekje met bijbelteksten en gebeden uit Antwerpen, 1533.
Het Souter (=Psalter) Davids is de bekende Psalmberijming van Petrus Datheen uit 1566.
Het sondaechs Evangeli of Testament is waarschijnlijk de katholieke uitgave Evangelien ende Epistelen, een
verzameling evangelieteksten naar de volgorde van het kerkelijke jaar uit 1584. Over de Historie van
David ging het in dit hoofdstuk al eerder.
Den wtersten wille van Lowys Porquin uit 1565 is een veelgelezen stichtelijke verzameling van memoires,
spreuken, raadsels, gebeden en levensmotto’s van ene Louis Porquin.
93 Zie hierover bijvoorbeeld Jeroen J.H. Dekker, Het verlangen naar opvoeden – Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de
Gouden Eeuw tot omstreeks 1930, Amsterdam 2006, pp. 156-196, en het hoofdstuk over het onderwijs tot 1795 van E.P. de Booy in
P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, Assen/Maastricht 1987.
94 Valcooch’s Regel der Duytsche Schoolmeesters – met inleiding en woordenlijst van P.A. de Planque, Groningen 1926. Oorspronkelijke
uitgave Laurens Jacobsz. Amsterdam 1591. De titel van De Planque’s tekstuitgave is vrijwel gelijk aan zijn in hetzelfde jaar aan
dit boek gewijde proefschrift (zie noot 96). In het laatste boek is het eerste integraal opgenomen. Valcooch is een toponiem, naar
het huidige Valkoog, een buurtschap nabij Schagen. Geboorte- en sterfjaar zijn onbekend.
95 ‘Beding’ moet worden opgevat als ‘gebed’.
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Wat boecken men de Duytsche scholiers eerst leeren sal in dese scholen

2.5

Den scholiers als sy ter scholen eerst nemen haer ganc
de cleyne francynen bedingen sal wesen haer aanvanc
Die gheleert hebbende van buyten en van binnen /
Metter Embder bedingen sullen zijt dan beginnen
Die Embder bedingen slechts gheleert hebbende spellen
Inden Catechismus oft Fonteynen men haer sal stellen.
Dien eerst wel en proper leeren boekstaven.
dat kennende nae haer conditien ende gaven /
Salmen haer de selve tweemael deurlesen laten.
dien gheleert hebbende / sullen zij aenvaten /
den Souter Davids / sondaechs Evangeli / of Testament
daer nae salmen haer leeren een geschreven letter geprent
Als Historien van David / oft Louwijs Porquin.
desen dan connende seer aerdich en fijn /
Sullen sy leeren een Latijnsche letter of Donaet
Een boecxken dan daer ’t fondament van cijfferen in staet
Bij Robrecht van heusden in ordine ghestelt /
Om Arithmetica en ’t rekenen voorts te leeren C. cresvelt
daer nae brieven van diversche Handen /
dees boecken sullen de Schoolmeesters gebruycken in dees landen.
Schoolmeesters van ander Provincien en steden /
Moghen desen reghel wel volghen meden.
Ick wil haer laten gebruycken haer eyghen manieren /
De Latinisten laet oock houden haer hantieren /
Niemant wil ick raden hier te gaen buyten /
Of daer moest wat nieus opstaen voor de jonge spruyten
dat gheloofwaerdich was te lesen en leeren:
Want alle dingen huydendaechs vermeeren /
dus elck doe en leer dat hy volbrenge Gods ghebodt /
tis wel gewrocht / die door zijn doen crijcht dopperste lot.
Dirk Adriaensz Valcooch, Regel der Duytsche Schoolmeesters (Amsterdam 1591), regel 683-712.

Voor de volledigheid: het rekenboek – Reken-boekcksken – van de Antwerpenaar Robrecht van Heusden dateert uit 1579, het boekje Arithmetica van de Deventerse schrijver Martinus Carolus Creszfeldt uit 1577. Met brieven verwijst Valcooch naar een van de talrijke boekjes met briefvoorbeelden,
zoals dat van H. Jacobi, Ghemeene Seyndt-brieven, weliswaar pas uit 1597, maar vermoedelijk een protestantse bewerking van een oudere katholieke uitgave – goede brieven leren schrijven is lange tijd
een belangrijk onderdeel van het onderwijs.96
96 P.A. de Planque, Valcooch’s Regel der Duytsche Schoolmeesters – bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in de zestiende eeuw, Groningen 1926.
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Eersame seer beminde Vader ende Moeder ick ontbiede u hondert Duysent goede nachten. En
ick laet u weten dat ick noch cloec ende gesont ben (God heb lof) so ick verhope dat ghy mede
zyt, Den waeromme van desen is, dat ic u vriendelyc bidde, Dat u believe voor my te coopen
sommige Catholycke Boecxkens, Die ick nu leeren moet, te weten, Die vier Vutersten, het
Boecxken van goede manieren, het Euangely-boeck, Die Historie van Tobias, Den Catechismus
Canisy, welcke Boecken principalycken Den Menschen tot een Godtsalich leuen zyn aenporrende, ende hierom so heeft onse Meester begeert Dat ick daer in leeren soude.
De gecorrigeerde protestantse edities (vanaf 1614), hebben in plaats hiervan, bijvoorbeeld in de
editie van 1696:
… stichtelycke Boecxkens die Ick nu leeren moet / te weten: de Catechismus / het Euangelyboeck, de Trap der Jeugd / Spiegel der Jeugd / De Historie van David / en de Spreuken Salomons, welke Boecken …

Er verschijnen in de loop der jaren meer lijsten en lijstjes van voorgeschreven schoolboeken. Zo is
er een lijst bekend uit 1654, uit de Schoolordening ten platte lande binnen Utrecht, die – ruim zestig jaar na
Valcooch – grotendeels dezelfde wijze van godsdienstig onderricht weerspiegelt. De opstellers raden aan gebruik te maken van ‘d’eerste fundamenten der Christelijke Religie, de kleyne en groote
Catechismus, het vrage-boekje van Aldegonde, de Sondaagsche Evangeliën, het gecorrigeerde
Tytel-boexken, de Sendbrieven, de Historiën van David, de Spiegel der jeugd, de letterkonst, en de
voorts geschreven stichtelijke brieven. [Daarbij] het Formulier van de Belydenisse der sonden, die
gedaan word voor de Predicatie’.97
Met Aldegonde wordt bedoeld de aan Marnix van Sint Aldegonde toegeschreven vereenvoudigde catechismus, Cort Begrijp, inhoudende de voornaemste hoofd-stucken der christelijker religie gestelt vrage ende antwoordischer wijse uit 1599.
Het Tytel-boexken is de ‘gecorrigeerde’ versie van het uit 1597 stammende Materi-Boecxken, eveneens
met brieven en teksten. Een van die modelbrieven is voor ons onderzoek interessant omdat in deze
brief een zoon aan zijn ouders vraagt om hem enkele leerboeken toe te sturen. Het ‘katholieke’
lijstje wordt in latere edities vervangen door een protestants lijstje (zie kader 2.6).98

Over de genoemde en andere zestiende-eeuwse schoolboekjes uitvoerig op pp. 77-167. De Planque biedt ook een complete en
geannoteerde tekstuitgave van de Regel, met linguïstische en historische uitweidingen. Hij geeft enige fraaie voorbeelden van
‘gecorrigeerde’, van oorsprong katholieke schoolboekjes. Over deze oude schoolboekjes zie ook P.J. Resoort in Nellie Heimeriks en Willem van Toorn, a.w., pp. 41-104.
97 Uit Johan van de Water’s Groot plakkaatboek ‘slands van Utrecht, bijgewerkte editie Utrecht 1810 (oorspronkelijk 1729), pp. 390v. Een
overzicht van deze lijstjes voor de provincie Utrecht vindt men zeer uitgebreid in E.P. de Booy, De weldaet der scholen, Utrecht
1977, pp. 268-289.
98 Ik citeer uit De Planque, a.w., pp. 143vv. De Planque geeft nog meer voorbeelden van die protestantse ‘correctie’, waarvan de
simpelste uiting het vervangen van het woord ‘Catholyck’ door ‘Christelyk’ was. Het katholieke boekenlijstje uit 1597 komen
we weer tegen in het aan de geschiedenis van de katholieke kinderbijbel gewijde hoofdstuk 6.
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Er valt iets meer te zeggen over de in het Tytel-boexken genoemde en de in deze protestantse uitgave niet meer genoemde katholieke leerboeken. De uitgave Vier Vutersten die in het katholieke lijstje wordt genoemd, staat voor Gerard van Vliederhoven, Vier Wtersten des menschen. Te weten, Die doot, dat
oordeel, die pyne der helle en de blyschap des eeuwighen levens, eerste uitgave omstreeks 1488. De goede manieren zijn in de reformatorische lijst gesneuveld, voor het bijbelse leesboekje over de deuterocanonieke Tobias heeft men liever het aloude leesboekje over de canonieke koning David, de catechismus is vanzelfsprekend niet meer die van Petrus Canisius en toegevoegd zijn de Trap der Jeugd
en de Spiegel der Jeugd. De Spiegel der Ieught uit 1614 behandelt een stukje vaderlandse geschiedenis en
de ‘tirannie’ van de Spanjaarden.99 De Trap der jeugt van Carel de Gelliers uit 1640 bevat een in moeilijkheidsgraad opklimmende reeks van twaalf didactische teksten. Over de Spreuken Salomons spraken we al eerder.
De in dit hoofdstuk behandelde ‘voorlopers’ van de kinderbijbel komen op deze lijsten van
schoolboeken niet voor. Drie ervan, de genoemde Bybelsche Historien van Johannes Hubner uit 1716,
het Kort begrip der geheele Schriftuurlyke Historie van J. Watts uit 1742 en de Bijbelsche Historijvragen van
Ahasverus van den Berg uit 1779, figureren aan het eind van de achttiende eeuw op een lijst van
prijsboeken voor goede leerlingen – dus niet van reguliere schoolboeken – uit de provincie
Utrecht.100
Kinderen dienen te worden opgevoed tot schriftuurlijk onderlegde en oppassende burgers van de
nieuwe Republiek. Zij dienen bovenal godsdienstig te worden opgevoed om ooit de godzaligheid
deelachtig te worden. In het protestantisme wordt veelal onderwezen, in afwijking van de officiële katholieke leer, dat de kinderdoop geen directe toegang verschaft tot de hemel. Protestanten geloven evenmin op gezag van de kerk en willen hun kinderen door bijbellezing, gebed en een christelijke levenswandel tot persoonlijke bekering brengen. Of zoals we eerder Johannes Hubner het
in 1716 hebben horen zeggen: dat kinderen moeten worden opgevoed ‘op datze leeren rechtzinnig gelooven, Christelyk leeven, en eens zalig sterven’. Daarom heeft het protestantisme anders
dan het katholicisme van meet af aan hoog ingezet op het onderricht van jeugdigen in bijbelkennis en kennis van de christelijke leer. In protestantse kringen ziet men doorgaans daarbij school,
kerk en gezin als een organische eenheid. Op de zeventiende zitting van de Nationale Synode van
Dordrecht van 1619 wordt gesproken van een ‘drieërley wijse van catechetiseren’. In kringen van
wat later de Nadere Reformatie is gaan heten wordt veel geschreven over deze samenhangen van
geloof- en leeroverdracht in kerk, gezin en school, ten dienste van de gereformeerde samenleving.101 De zeventiende-eeuwse predikant Petrus Wittewrongel spreekt in 1655 over het gezin als
‘eene queeckerye vande Kercke ende Republijcke; ja een kleyne Kercke ende Republijcke selfs’. En

99 Dit boekje – evenals zijn opvolger over de gruweldaden van de Fransen tijdens de bezetting van 1672, de Nieuwe Spiegel der Jeugd,
Of Fransche Tiranny, vanaf 1674 – is lange tijd een vaste gast op de boekenlijst voor het onderwijs. Zo wordt de liefde voor God en
vaderland in onderlinge samenhang onderwezen.
100 De genoemde boeken zijn overduidelijk te uitgebreid en te duur om als gewone schoolboeken te kunnen dienen. E.P. de Booy
1977, a.w., p. 272. Waarschijnlijk werd er wel uit voorgelezen. Het gaat om prijsboeken in Breukelen en Vreeswijk, resp. 1781 en
1789. Zie voor het verschijnsel prijsboeken de tentoonstellingscatalogus van Chris Coppens en Jan Storm van Leeuwen, De prijs
is het bewijs – vier eeuwen prijsboeken, Leuven 1991.
101 De Nadere Reformatie is de Nederlandse pendant van een ‘breed-Europees confessionaliseringsstreven’, een ‘vroomheidsoffensief’ dat sterk beïnvloed is door het Engelse puritanisme en later door het Duitse piëtisme. Zie hierover beknopt Joris van
Eijnatten en Fred van Lieburg, a.w., pp. 219v.
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ook voor een minder orthodoxe moralist als Jacob Cats is het gezin ‘een kleine kerk’.102 Johannes
de Swaef (1594-1653), onderwijzer te Middelburg, Petrus Wittewrongel (1609-1662), predikant te
Amsterdam en Jacobus Koelman (1631-1695), gewezen predikant te Sluis in Zeeuws-Vlaanderen,
allen uit de kringen van de Nadere Reformatie, schrijven in de zeventiende eeuw uitvoerige verhandelingen over het gewenste christelijke gezinsleven, waarvan sommige, zoals die van Koelman, tot op de dag van vandaag worden gelezen.103 Kinderen komen niet ‘onbevlekt’ ter wereld,
zoals de latere verlichte pedagogen zullen beweren, maar zijn vanaf hun geboorte ‘dragers’ van de
erfzonde en daarom moet in de visie van deze gereformeerde opvoeders met de opvoeding tot godzaligheid snel worden begonnen. L.F. Groenendijk vat de visie van Petrus Wittewrongel in dezen
treffend samen: ‘Kinderen komen niet ter wereld met kennis van het geestelijk-zedelijk goede
noch met een natuurlijke neiging daartoe. Omdat de kennis van God en zijn dienst niet aangeboren is, is het noodzakelijk dat de kinderen daarin onderwezen worden. De kinderen zijn bij hun
geboorte niet alleen ontbloot van alle wijsheid, van nature is hun verstand ook blind voor het goede en zijn zij geneigd om het verkeerde te doen. Wanneer ze niet tot Christus gebracht worden, lopen ze uit zichzelf naar de duivel.’104 In Jacobus Koelmans De Pligten der ouders vindt men eveneens
allerlei vermaningen om kinderen vroegtijdig vertrouwd te maken met de leer der kerk en de Heilige Schrift, en die aanbevolen weg loopt via het gebed, de tekst van de Tien Geboden, de Twaalf
Artikelen des Geloofs en de catechismus naar de kerk en de Bijbel zelf.105 Van bijbelbewerkingen of
het navertellen van bijbelverhalen is geen sprake. Daarvan is evenmin sprake in Koelmans Driederly Catechismus, meegebundeld in de uitgave van 1679. In het tweede deel daarvan, de Historische Catechismus, neemt hij de bijbelse verhalen door die wat hem betreft ouders aan kinderen zouden
moeten vertellen en geeft hij aan welke lessen uit deze bijbelverhalen getrokken mogen worden.
Dat opvoeding tot godzaligheid het hoogste doel is, bewijst het derde onderdeel van de uitgave
van 1679, de Twintig zonderlinge exempelen, van vroeg-bekeerde, en jong-stervende kinderen. Deze vrome verha102 Het citaat van de acta van de Synode van Dordrecht komt uit D. Buddingh, a.w., p. 99, die van Cats en Wittewrongel komen uit
Nelleke Bakker, Jan Noordman en Marjoke Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, Assen 2006, resp. p. 121 en
128. De ‘kleine kerk’ als aanduiding van het gezin komt men ook veelvuldig tegen bij de Engelse puriteinen. Ze wordt ook gebruikt door de eerder genoemde Franciscus Ridderus die het gezin ook wel ‘dagelijcksche Kercke’ noemt. Wellicht ten overvloede zij gesteld dat het huisgezin niet alleen ouders en kinderen omvat, maar ook de inwonende dienstboden, die in menig
geschrift van de Nadere Reformatie, zoals in dat van Ridderus, afzonderlijk worden vermaand. Zie de verhandeling over Ridderus’ gezinsdevotie in het proefschrift van G. Schaap, Franciscus Ridderus (1620-1683) – een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats
in de Nadere Reformatie, Gouda 2008, pp. 232-242.
103 Johannes de Swaef: De geestelycke queeckerye van de jonge planten des Heeren, opdatse mochten werden boomen der gerechtigheydt … ofte Tractaet van
de christelijke opvoedinghe der kinderen, uyt den woorde Godes ter nedergestelt (1621). Petrus Wittewrongel: Oeconomia Christiana ofte Christelicke
Huyshoudinghe. Bestiert naer den Reghel van het suyvere Woordt Godts (1655). Jacobus Koelman: De pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te
voeden (1679). Dit laatstgenoemde boek werd nog in 2003 heruitgegeven.
104 L.F. Groenendijk, De nadere reformatie van het gezin, Dordrecht 1984, p. 149.
105 De pligten der ouders, 1679, p. 9. Zie over Koelman het proefschrift uit 1901 van A.F. Krull, Jacobus Koelman, een kerkhistorische studie.
Koelman is een van de meest geliefde ‘oude schrijvers’, die in kringen van bevindelijk-gereformeerden nog veel gelezen worden. Vooral Koelmans geschriften over levensheiliging met praktische aanwijzingen voor een christelijk (gezins)leven doen het
nog steeds goed. Koelman zelf is sterk beïnvloed door het Engelse puritanisme en begon zijn schrijversloopbaan met de vertaling en bewerking van Engelse auteurs als Christopher Love, William Guthrie en Robert Macward. Zie over de beïnvloeding
over en weer van Puritanisme en Nadere Reformatie Leendert F. Groenendijk, The sanctification of the household and the reformation of manners in English Puritanism and in Dutch Pietism during the seventeenth century, in: Jürgen Beyer et al. (red.),
Confessional Sanctity (c. 1500 – c. 1800), Mainz 2003, pp. 197-218. Groenendijk promoveerde in 1984 op een studie over de gezinsideologie van Petrus Wittewrongel, zie noot 104. Het is in het licht van de betrekkingen tussen Engeland en Nederland niet
vreemd dat een van de oudste in mijn studie behandelde boeken, dat van Aegidius van Breen uit 1640, van Engelse afkomst is.
Zie over puritanisme en piëtisme uitvoerig W. van ’t Spijker, R. Bisschop en W.J. op ’t Hof, Het puritanisme – geschiedenis, theologie en
invloed, Zoetermeer 2001, en ook W.J. op ’t Hof, Het gereformeerd piëtisme, Houten 2005.
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len – grotendeels van Engelse komaf – liggen aan de basis van een geliefd genre in het bevindelijkgereformeerde protestantisme en zijn later bewerkt uitgegeven onder de bekendere titel Des Heeren Lof verkondigt uit den mond der kinderen, Rotterdam 1723.106
Bij de opvoeding tot het bereiken van godzaligheid behoren dus niet boeken met navertellingen van de Heilige Schrift. Zoals we in het drieluik van Koelman zien, wordt het voor kinderen
noodzakelijk geacht om de hoofdpunten van de bijbelse geschiedenis en de leer tot zich te nemen.
Levensheiliging en zondebesef van jongs af aan leren, is eveneens van belang. En in de derde plaats
wijzen bekeringsverhalen van jonggestorven kinderen ‘voorbeeldig’ de weg naar het eeuwige leven. De catechismus is het geschikte middel om de kern van de Bijbel aan te leren, of een bewerking en vereenvoudiging ervan voor jeugdigen, ook wel kindercatechismus genoemd. Wij kunnen in deze studie helaas niet ingaan op de tientallen catechismussen die ertoe dienen in de zeventiende en achttiende eeuw de jeugd Bijbel en leer bij te brengen en haar te overhoren. Behalve de
gereformeerde kerk bedient elk kerkgenootschap zich van eigen boekjes en uittreksels ten dienste van de jeugd.107 Enkele vroege voorbeelden moeten hier volstaan. Het boekje uit 1599, toegeschreven aan Marnix van Sint Aldegonde, en ook dat van Marten Micron uit 1566 noemden we al.
Een langer leven heeft de vereenvoudigde catechismus van Jacobus Borstius, Kort begryp der Christelyke Leere. Met eenige kleyne Vragen voor Jonge Kinderkens, oorspronkelijk Amsterdam 1659. Borstius (16121680) is predikant te Dordrecht en Rotterdam en wordt onder andere bekend vanwege zijn strijd
tegen lang haar bij mannen. Zijn Kort Begryp wordt een begrip en wordt onder verschillende titels
uitgegeven, waaronder regelmatig als roofdruk.108 Een berijmde versie verschijnt in 1708 van de
hand van W. Koolenkamp. Jacobus Willemsen, die in 1740 een heruitgave verzorgt van de Geestelijke Queeckerije van De Swaef, beveelt Borstius’ boekje ten zeerste aan.109 Dat doet ook veertig jaar later Korn. van der Palm, die in een inzending voor een prijsvraag over de verbetering van het onderwijs vermeldt: ‘Onwaardeerbaar zijn voor de kinders de eenvoudige vraagjes van den gewezen
Rotterdamschen Leeraar Borstius, vooral die, welke uit het beloop der Heilige Schrift genomen
zijn.’ In 1896 verschijnt een bewerking van Borstius, van de hand van N.J. Engelberts. De Korte vragen worden ten slotte nog in 1982 opnieuw uitgegeven.110
Het orthodoxe protestantisme is weliswaar niet overal en altijd de dominante stroming in de
Nederlandse samenleving van de Gouden Eeuw, maar wel een krachtige pressure group als het gaat
om de voortzetting van de Reformatie en haar uitbreiding over alle terreinen van het leven als gemeenschap stichtend beginsel van de Republiek.111 Wanneer meer verlichte ideeën over opvoeding

106 Zie over de exempelliteratuur uitvoerig L.F. Groenendijk en F.A. van Lieburg, Voor edeler staat geschapen – levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw, Leiden 1991, en het proefschrift van John Exalto, Gereformeerde heiligen –
de religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland, Nijmegen 2005.
107 Een lang niet volledige, maar inzichtelijke lijst van catechismussen geven Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg in a.w., p. 118.
Voor een introducerend artikel zie W. Verboom, a.w., noot 19.
108 Buijnsters, 1997, a.w., pp. 103vv., telt vijftien edities in de achttiende eeuw en stelt: ‘Het bleef anderhalve eeuw lang, onder verschillende titels en in verschillende vorm hét catechisatieboekje voor de calvinistische jeugd.’
109 Zie uitvoeriger paragraaf 3.9.
110 Het citaat van Van der Palm komt uit D. Buddingh, a.w., p. 134. Zie ook later in deze paragraaf. De uitgave van Engelberts heet
Bijbelsche geschiedenis voor kinderen, vrijgevolgd naar J. Borstius en verschijnt bij Gezelle Meerburg in Heusden. Het boekje uit 1982 is
uitgegeven door Van Velzen te Krabbendijke.
111 Zie over de invloed van de Nadere Reformatie op haar hoogtepunt (1650-1700) op de Nederlandse samenleving uitvoerig en
erudiet Jonathan I. Israel, a.w., pp. 732-747. Lezing van het boek van Israel maakt duidelijk hoezeer de ‘Gouden Eeuw’ in het Nederlandse onderwijs en de publieke ideologie lange tijd verideologiseerd en geïdealiseerd is. De Nederlandse samenleving in
de zeventiende eeuw werd gekenmerkt door een enorm aantal interne spanningen en conflicten. Wat ook weer voedsel kan ge-
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en onderwijs het land beginnen binnen te sijpelen, zijn het juist de erfgenamen van Voetius die
daar het hardst tegen ageren, zoals de filosofie van Descartes en Spinoza juist in die kringen op het
felste verzet stuit. De gereformeerde kerk beheerst het onderwijs, althans beoogt dat te doen. De
overheid in haar verschillende gedaanten schept daartoe de faciliteiten en financiën. Zij botst overigens ook regelmatig met de kerk, wanneer die een al te stevige greep wil krijgen op het dagelijks
leven van de bevolking, bijvoorbeeld in haar optreden tegen rooms-katholieken en dissenters.
De geschiedenis van de school laat zien dat in het bijbelse onderwijs, evenals bij de opvoeding,
wordt volstaan met het voorlezen van de Bijbel zelf en met het behandelen van de/een catechismus als voorbereiding op het zelfstandig lezen van de Bijbel. Het is daarom niet verwonderlijk dat
de in dit hoofdstuk behandelde ‘kinderbijbels’ in deze periode vrijwel alle niet passen binnen een
al te strikte definitie van een kinderbijbel. De gekozen vorm is veelal die van vragen en antwoorden, of van dialogen en ‘samenspraken’, de illustraties moeten de bruggen slaan naar de kinderogen, rijm is een belangrijk didactisch middel, de rebus en het raadsel zijn de meest uitgesproken
vrije vormen. De kinderbijbel van Hakvoord uit 1703, die zich ver van de gereformeerde mainstream begeeft, is de uitzondering die deze regel bevestigt. De eerste ‘echte’ kinderbijbel in Nederland is de vertaling van die van Hesz uit 1778. Maar dan is het protestantisme – en zeker het dominante protestantisme – inmiddels sterk van kleur verschoten. De opvoedingsidealen van de Verlichting, zoals die ook in de bovenlagen van het Nederlandse protestantisme gemeengoed worden, beïnvloeden de kerk en vereisen andere vormen van bijbeloverdracht dan catechismus en platenboekjes, met andere didactische middelen dan het memoriseren van de ‘voorzeide leer’. De
Verlichting brengt het verhaal, de navertelling binnen in de geschiedenis van de catechese van kinderen en jeugdigen.
De overgangen van het ene naar het andere opvoedingsideaal zijn geleidelijk en er is sprake van
ongelijktijdigheid en sociale en regionale diversificatie. De gereformeerde orthodoxie verliest van
lieverlede haar invloed op de maatschappelijke en kerkelijke elite. De publieke kerk wordt in de
loop van de achttiende eeuw elitair en ‘verlicht’; de orthodoxie wordt een weliswaar grote, maar
allengs in kerk en samenleving tandeloze subcultuur. De situatie van het christendom in het vierde kwart van de achttiende eeuw beschrijft Peter van Rooden als de overwinning van de verinnerlijking van het geloof als morele kracht op de rol van religie als publieke factor.112 De kerk is een
steunpilaar van de heersende maatschappelijke orde geworden; haar predikanten zijn professionals, erudiete kanselredenaars en notabelen. Die omslag is geleidelijk gegaan en lastig te traceren.
Zoals het lastig is aan te geven wanneer meer verlichte opvoedingsidealen in de samenleving binnenkomen en zich breed gaan maken. En zoals het ook lastig is aan te geven wanneer ‘de Verlichting’ in Nederland voet aan de grond krijgt.113 Uit onze eigen studie valt op te maken dat de pedagogische opvattingen van Johannes Hubner en die van Joh. Jac. Hesz sterk uiteenlopen. Draagt
Hubner in 1716 ouders nog op ‘hunne Kinderen in de tucht en vermaaning tot den Heere op te
brengen, op datze leeren rechtzinnig gelooven, Christelyk leeven, en eens zalig sterven’, Hesz
ven aan beweringen als zou in omwoelde grond het beste goud gedolven worden. Zie voor een algemeen overzicht van Nadere Reformatie en piëtisme ook W.J. op ’t Hof, Het gereformeerd piëtisme, Houten 2005.
112 Peter van Rooden, a.w., pp. 117-120. Een ouder standaardwerk over theologie en onderwijs omstreeks 1800 is Christiaan Sepp,
Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie hier te lande, sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd, Haarlem 1860.
113 Plausibel en meeslepend is de opvatting van Jonathan Israel, die de conflicten en pamflettenstrijd naar aanleiding van het boek
De betoverde weereld van Balthasar Bekker uit 1698 aanwijst als scharnierpunt in de Nederlandse ideeëngeschiedenis, a.w., pp.
1022-1028.
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hoopt in 1778 dat zijn bijbelverhalen de kinderen ‘hoogachting, eerbied, liefde, vertrouwen, en
gehoorzaamheid aan het Opperwezen kunnen inboezemen; welke hem nederigheid, manlyke
Godsvrucht, eerlykheid, rechtvaardigheid, menschlievendheid, met één woord haat tegen zonde
en ondeugd, en liefde tot de deugd kunnen aanpryzen’. Hesz behoort volgens inleider Van Hamelsveld in 1803114 tot een ‘gezelschap menschenvrienden’, de vernederlandsing van het woord ‘filantropijnen’, de aanduiding voor de nieuwe pedagogen van de Verlichting uit Duitsland.
De vernieuwde ideeën over opvoeding en onderwijs, zoals die van John Locke en Jean-Jacques
Rousseau, bereiken de Republiek in de achttiende eeuw, waar de theorieën van onderwijsvernieuwer Jan Amos Comenius al hebben wortel geschoten. Lockes baanbrekende boek Some Thoughts concerning Education uit 1690 wordt al in 1698 te Rotterdam als Verhandeling over de opvoeding der kinderen in
het Nederlands uitgegeven. Locke stelt in tegenstelling tot de protestantse pedagogen dat kinderen een ‘onbeschreven blad’ zijn, een tabula rasa, dat opvoeders vrijelijk kunnen beschrijven. Van
erfzonde, natuurlijke godskennis en aangeboren geneigdheid tot alle kwaad wil Locke niets weten. Vanwege de maagdelijke staat van het kinderverstand vindt hij dat geloven in de prille kinderjaren moet worden vervangen door denken en redeneren. Kinderen zouden niet de Bijbel moeten lezen, maar andere boeken, zoals de fabels van Aesopus of het verhaal van Reintje de Vos. Stichtende bijbelverhalen als dat van Jozef en zijn broers, David en Goliath en David en Jonathan kunnen wel door Lockes pedagogische beugel, maar dan zonder dogmatische inkadering. De Bijbel is
geen leesboek, stelt Locke: ‘Wat gedachten kan een kind hebben, dat in zijne teedere jaren onverschillig alle deelen van den Bijbel, zonder eenig onderscheid leest als Gods Woord?’115 Ook de nog
verderstrekkende ideeën van Rousseau’s Émile, ou de l’Éducation, in het Frans voor het eerst in Nederland uitgegeven in 1762, doen hun intrede in de Nederlandse opvattingen over opvoeding en onderwijs. Rousseau’s kind heeft al een bepaalde eigenheid, een eigen wereld, waarop opvoeders inbreuk doen. Bijbelverhalen lezen, ja lezen überhaupt kan kinderen alleen maar schade berokkenen. En kinderen moet men tot hun achttiende jaar opvoeden zonder kennis van God. Émile leest
alleen ‘het boek der Natuur’.116
Zichtbaar wordt de invloed van de Verlichting in Nederland vooral in de discussies over de veronderstelde deplorabele staat van het onderwijs in de achttiende eeuw. De vanzelfsprekendheden
van de zeventiende eeuw komen daarbij op losse schroeven te staan, ook in het bijbelonderricht.
De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen spreekt over ‘slecht opgeleide meesters (kosters, oudmilitairen), slechte lokalen, een primitieve tuchthandhaving (de plak, de roede), geen klassikale
scheiding naar gelang de vordering van de kinderen en dergelijke’.117 Maar de negatieve beoordeling van het onderwijs beperkt zich niet tot de nieuwlichters van ‘het Nut’. Ook in orthodoxchristelijke kring is men ontevreden, zij het meestal om andere redenen. ‘Bijbel en Catechismus
waren tot eenen dooden vorm geworden’, stelt Buddingh. Hij citeert als illustratie van de nieuwe
denkbeelden enkele inzendingen op verschillende prijsvragen die in de tweede helft van de achttiende eeuw door toen juist opgerichte genootschappen en maatschappijen zijn uitgeschreven om
ideeën te verzamelen over de vernieuwing van het onderwijs (zie kader 2.7).
114 Zie eerder in dit hoofdstuk, paragraaf 2.9.
115 Uit de vernieuwde uitgave van 1753, vertaald door Pieter Adriaen Verwer. Geciteerd in D. Buddingh, a.w., p. 118.
116 Zie over de verlichte pedagogen helder en compact Jeroen J.H. Dekker, a.w., pp. 191-204. Zie voorts over Locke, Rousseau en de
reacties van de puriteinen Wim Westerman, a.w., pp. 42-72.
117 P.N. Helsloot in W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers, a.w., p. 20.

2.11 ‘Tot een Godtsalich leuen aenporrende’

Opvattingen over het vernieuwde bijbelonderricht118
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H.Abr. Chatelain stelt in 1765 ‘dat het een groot misbruik is, de kinders zeer vroeg in de Godsdienst te willen onderwijzen’. Pas als de ‘behoefte aan openbaring’ is ontstaan, mag men met
de Bijbel beginnen. ‘Verberg, ten dien einde, den Bijbel zorgvuldig voor uwe kinderen en duld
niet, dat anderen hem die doen kennen’.
Prijsvraag ‘Hoe moet men het verstand en het hart der kinderen bestieren’,
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem 1765.
‘Onwaardeerbaar zijn voor de kinders de eenvoudige vraagjes van den gewezen Rotterdamschen Leeraar Borstius, vooral die, welke uit het beloop der Heilige Schrift genomen zijn. Met
dezen moest men eene opklimming maken en over alle de Geschiedenissen des Bijbels handelen: hier zijn de kinders vatbaar voor, zij kunnen dit in hunne huizen nalezen en hetgeen voor
hen nog duister is, kan hun gemakkelijk uitgeleid worden: wat is er voor de jeugd nuttiger dan
ervaren te worden in de Geschiedenissen der waarheid?’
Korn. van der Palm119 in de prijsvraag ‘Over de verbetering der Scholen’ van het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Vlissingen 1779.
‘Het van buiten leeren van een Godsdienstig vrageboek, hetwelk het kind niet verstaat, was
slechts een dikke schakel meer aan de ijzeren keten van een dom gerel, met het welk men eertijds Gods redelijke en zedelijke, doch teedere schepselen, misvormde tot gevoellooze werktuigen.’
Onderwijsvernieuwer J.H. Nieuwold over ‘de Grondwet van het Nederlandsche
Schoolwezen, 1806’.

Het dominante opvoedingsideaal van het eind van de achttiende eeuw is dat van de opvoeding tot
deugdzame burger. Dat wil niet zeggen dat de ‘opvoeding tot godzaligheid’ als ideaal verdwenen is.
Het wordt nog tot op de dag van vandaag nagestreefd, maar door een slinkende groep van de bevolking. Met de geciteerde J.H. Nieuwold zijn we overigens in de kringen aanbeland van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, waarover het eerder in dit hoofdstuk ging. De Maatschappij heeft veel
bijgedragen aan de vernieuwing van het onderwijs en de productie van goede en goedkope schoolboekjes, vooral ten dienste van het godsdienstonderricht. Enkele van die boekjes komen in het volgende hoofdstuk ter sprake. Vooral in de patriottentijd tot aan de Franse inlijving van 1810 verschijnen tal van bijbelbewerkingen voor kinderen ten behoeve van het onderwijs, geschreven door
auteurs als Hendrik Wester, J. van Dobben, B. Verwey, J.W.C. Tenckinck en W.G. Reddingius. Zij
komen alle voor op de Algemeene Boekenlijst ten dienste van de Lagere Scholen in Holland van 1810, uitvloeisel van de Onderwijswet van 1806, die we in het volgende hoofdstuk zullen behandelen.

118 Overgenomen uit D. Buddingh, a.w., pp. 124 vv. Buddingh stemt in met de pogingen tot onderwijsvernieuwing, maar niet met
de verlichte richting van de gezochte oplossingen.
119 Korn. van der Palm was de vader van de latere onderwijswetgever, bijbelvertaler en kinderbijbelschrijver J.H. van der Palm op
wie wij in het volgende hoofdstuk uitvoerig terugkomen. Van der Palm was hoofd van enkele kostscholen. Het woord ‘onwaardeerbaar’ in deze tekst dient ongetwijfeld verklaard te worden als ‘niet genoeg te waarderen’.
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Maar hier valt al te constateren dat een zekere vorm van verhalende kinderbijbels inmiddels aan
invloed heeft gewonnen ten koste van de zeventiende- en achttiende-eeuwse kindercatechismussen, beeldbijbels en andere didactische middelen om het kind bijbelkennis bij te brengen. Bij de
opvoeding tot deugdzaam en zedelijk-godsdienstig burger past niet de didactiek van memoriseren en overhoord worden, maar die van horen, lezen en begrijpen. De Verlichtingsidealen hebben
in hun afgezwakt-christelijke vormgeving de verhaalvorm geïntroduceerd in het genre van de kinderbijbel. Dat de eerste verhalende kinderbijbels naar de vernieuwde opvattingen uit het Duitse
taalgebied stammen (Hesz 1778, Feddersen 1779 en 1781, in mindere mate Hencke 1794) is niet
verrassend voor wie op de hoogte is van de rol van Duitse verlichte pedagogen in de vernieuwing
van opvoeding en onderwijs. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat de verhaalvorm in de drie
genoemde uit het Duits vertaalde werken nog ‘primitief’ mag heten en duidelijk zichtbaar een
overgangsfase weerspiegelt (zie paragraaf 2.9).
Met het begin van het einde van de bevoorrechting van de publieke gereformeerde kerk, komt een
einde aan dit hoofdstuk. Op de separate geschiedenis van het katholieke bijbelonderricht aan de
jeugd komen we in hoofdstuk 6 terug. Vastgesteld kan wel worden dat andere gedoogde kerkgenootschappen als die van de remonstranten, lutheranen, doopsgezinden120 en ook die van de Israëlieten tot aan het Algemeen Reglement van 1816 vaak wel vragen-en-antwoordenboekjes hebben
gepubliceerd, maar geen prioriteit hebben gezien in het produceren van bijbelvertolkingen en
–bewerkingen voor de (eigen) jeugd.

120 Een uitvoerig overzicht van doopsgezinde geloofspedagogische geschriften biedt het proefschrift van Alfred R. van Wijk, Plicht
tot leren & plichten leren – een onderzoek naar de ontwikkeling van de doperse geloofsopvoeding in de Lage Landen (ca. 1540-1811), aan de hand van de in
druk verschenen geloofspedagogische geschriften, 2 delen, Kampen 2007. Van al de in deze studie genoemde auteurs en geschriften doet
alleen het werk van Freerk Hoekstra, a.w., deel I, pp. 372vv., denken aan ‘kinderbijbels’.

