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5 ‘Tien kinderen op aarde en tien in de
hemel bij God’
Vernieuwing en traditie in de protestantse kinderbijbels van het
interbellum
5.1 De opkomst van de vertelbijbels
De jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw gelden in Nederland als de hoogtijdagen van de
verzuiling. Men kan rooms-katholiek voetballen, naar een gereformeerde zondagsschool en naar
een gereformeerde bakker gaan, op kamp gaan met een vrijzinnig-christelijke jeugdcentrale, lid
worden van een vereniging voor arbeiders-radioamateurs, naar een school met den Bijbel of de
protestantse padvinderij gaan, een israëlitisch weekblad lezen en stemmen op een rooms-katholieke staatspartij. Op basis van respectievelijk herwonnen zelfvertrouwen en ideologische zelfontdekking zijn het vooral de rooms-katholieken en gereformeerden die zich dankzij de verzuiling
emanciperen.1 De hervormde kerk, nog steeds de grootste van ons land, is in zichzelf verdeeld,
maar laat in het interbellum verschillende pogingen zien om meer eenheid te bewerkstelligen
door te streven naar ‘kerkopbouw’ en ‘kerkherstel’. De verse theologie van Karl Barth lijkt een
middel te zijn om die verdeeldheid ‘dialectisch op te heffen’ zodat de kerk weer ‘heel de kerk voor
heel de wereld’ kan zijn. Maar Barths theologie wordt vanaf het begin in de jaren twintig zowel
omarmd als bestreden.
Wie de kinderbijbels uit deze periode beziet – en we beperken ons in dit hoofdstuk weer tot de
protestantse2 – merkt van de verzuiling niet veel, althans niet van een onderling onderscheid langs
kerkelijke en/of confessionele scheidslijnen. Het aantal kinderbijbels neemt recht evenredig toe
met de algehele boekenproductie en de meeste uitgaven richten zich niet specifiek op kerkgenootschappen of denominaties. De enige scheidslijn die men in de kinderbijbels van deze jaren
zou kunnen aanbrengen, is die tussen ‘vrijzinnig’ en ‘orthodox’ protestants. Dat onderscheid
wordt in dit hoofdstuk dan ook gehanteerd. Grofweg richten vrijzinnige kinderbijbels zich op de
vrijzinnigen in de hervormde kerk, in de Nederlandse Protestantenbond, in delen van de Evangelisch-Lutherse kerk en van de Remonstrantse en Doopsgezinde Broederschap. De meer orthodoxe
kinderbijbels bedienen grote delen van de hervormde, gereformeerde en lutherse kerken; een enkele keer lijkt een kinderbijbel specifiek geschreven voor de rechterflank van het orthodoxe protestantisme, al bedient zich men daar doorgaans liever van de Bijbel zelf in de Statenvertaling voor
de bijbelse opvoeding van kinderen.
Kerken maken geen kinderbijbels. Het zijn als vanouds predikanten, onderwijzers en zondagsschoolleiders, onder wie steeds meer vrouwen, die kinderbijbels schrijven. De vier zondagsschool1

2

Een standaardwerk over de beginperiode van de verzuiling in Nederland is dat van J.C.H. Blom, Verzuiling in Nederland 1850-1925,
Amsterdam 1981. De laatste periode tot aan de ontzuiling in de jaren zestig van de vorige eeuw is voortreffelijk weergegeven in
het boek van James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig, Amsterdam 1995.
Voor de rooms-katholieke kinderbijbels in deze periode zie het volgende hoofdstuk, voor de twee Israëlitische kinderbijbels
hoofdstuk 9.
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verenigingen, twee meer orthodox, twee meer vrijzinnig, zorgen voor een groot deel van de verspreiding, actieve christelijke uitgeverijen vinden hun topauteurs bereid het fonds te verrijken
met kinderbijbels en we zien in deze periode ook voor het eerst belangstelling van bekende illustrators om kinderbijbels met hun kunst en ambacht aantrekkelijker te maken. Onderwijs, catechisatie, zondagsschool én het leesuurtje thuis zijn de plaatsen waar de kinderbijbel tot zijn recht
komt. Het genre blijkt zich in het interbellum voluit te ontwikkelen. Vooral in vrijzinnig-protestantse kring zijn auteurs bereid te experimenteren met vorm en inhoud, maar ook in meer orthodox-protestantse kring komt het tot een vernieuwing van de kinderbijbel. Dit hoofdstuk begint
met een onderwijzer, misschien wel de grootste vernieuwer van het genre, W.G. van de Hulst, en
eindigt met een professionele schrijver, een van de meest invloedrijke auteurs van bijbelboeken
voor kinderen, Anne de Vries. Tussen deze twee paragrafen over als ‘orthodox’ te boek staande
schrijvers in behandel ik een nieuwe variant van bijbelse lectuur voor kinderen, de bijbelse jeugdroman, en ga ik vervolgens in op vrijzinnige en orthodoxe kinderbijbels die men deels vernieuwend zou kunnen noemen, deels traditioneel. In een aparte paragraaf wordt aandacht besteed aan
de illustraties in kinderbijbels in deze periode, waaronder die van de ‘grootmeesters’ Isings en Jetses. De slotparagraaf schetst een pedagogisch tijdsbeeld.

5.2 ‘O, dat stille snikken van die arme vrouw’
De narratieve revolutie van W.G. van de Hulst (1918)
We bevinden ons in Egypte. De farao van dat land heeft zojuist na tien verschrikkelijke plagen het
hoofd gebogen en het volk der Hebreeën laten gaan, onder leiding van Mozes. De dood van alle
Egyptische eerstgeborenen (Exodus 12) is beslissend geweest. Nu bepeinst farao of hij er goed aan
heeft gedaan de Israëlieten weg te zenden:
‘Wat vreemden weg togen ze toch, die Israëlieten! Ze moesten naar Kanaän en nu al dadelijk weken ze af….. Farao, die
in angst en droefheid was achtergebleven, hoorde het. O, hoe haatte hij dat volk, en dien Mozes en Aäron, o, hoe haatte hij dien God! Nu waren ze tòch weg, nu lag dat land Gosen verlaten, nu lagen die groote steenwerken stil en eenzaam. Wie zou nu al dat slavenwerk voor hem verrichten? In machtelooze woede dacht hij terug aan dien nacht, dien
vreselijken! ...
In Farao’s hart kwam de spijt. Was hij dan een dwaas geweest, een lafaard? Hij had ze niet moeten laten gaan. Waren zijn soldaten dan geen helden? Zouden ze dien ordeloozen hoop niet hebben teruggedreven, als hij, hun koning,
het hun had bevolen?
O, maar ’t kon nòg. Wat vreemden weg togen ze toch, die dwaze Israëlieten! Hij kon hen nu wel achterhalen. Ginds,
vèr, was de Schelfzee. Die zou hen tegenhouden. Door de zee konden ze toch niet heen!
En toen Farao deze gedachte voelde opkomen in zijn hart, talmde hij niet, zijn boos plan te volvoeren ’t Was zijn
haat, die hem dreef, zijn haat tegen dien God, die machtiger was dan hij. Hij joeg met zijn leger de Israëlieten na.’3

In 1918 vindt in het genre van de Nederlandse kinderbijbel een revolutie plaats. Zo mag je de entree van de Utrechtse onderwijzer W.G. van de Hulst op het veld van de bijbelse geschiedenis gerust betitelen. Want de omwenteling die Van de Hulst voltrekt in het navertellen van bijbelverhalen kan nauwelijks overschat worden en trilt na tot op de dag van vandaag. Wat is het geheim van
Van de Hulst? En wie is hij?
3

W.G. van de Hulst, De Bijbelsche Geschiedenissen, p. 75. Geciteerd wordt uit de zevende druk, Amsterdam 1933. Deze kinderbijbel
verscheen ook in losse afleveringen en in 1923 als schooluitgave in drie delen.
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Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963) woont en werkt zijn hele leven in Utrecht.4 Hij wordt
geen steenhouwer, zoals zijn vader, maar onderwijzer, vanaf 1898 op de N.H. Diaconieschool no.
4 aan de Jutfaseweg tegen een salaris van 400 gulden per jaar, vanaf 1900 aan de school van de hulpvereniging ‘Utrecht’ voor Christelijk Nationaal onderwijs aan de Bloemstraat. Een jaar later keert
hij terug naar de Jutfaseweg. Deze school dient hij tot aan zijn pensioen, vanaf 1913 als hoofd.
Op pedagogisch gebied wordt Van de Hulst geïnspireerd door de ideeën van Jan Ligthart: kinderen opvoeden in vrijheid en verantwoordelijkheid. Onderwijs en schrijven vullen Van de Hulsts
bestaan. Op 1 maart 1940 neemt hij op 60-jarige leeftijd afscheid van ‘zijn’ school, die twintig jaar
later zijn naam krijgt. De school wordt in de jaren negentig van de vorige eeuw gesloopt, maar de
entree is aan de Utrechtse Jutfaseweg totnogtoe bewaard gebleven.
W.G. van de Hulst schrijft een honderdtal kinderboeken, waarvan er enkele tot op de dag van
vandaag worden gelezen, vooral in orthodox-protestantse kring. Bestsellers zijn onder andere Jaap
Holm en zijn vrienden, Peerke en zijn kameraden, Ouwe Bram, In de Soete Suyckerbol en zijn eersteling uit 1909,
Willem Wycherts, een spannend jeugdverhaal uit de Tachtigjarige Oorlog. Als schrijver is hij geïnspireerd door Frederik van Eeden en Herman de Man, door zijn christelijk geloof en door zijn stad
Utrecht. De Utrechtse predikant Van Endt stelt bij de viering van de tachtigste verjaardag van Van
de Hulst in 1959: ‘Veel Utrechtse jongens, die u gelezen hebben, zijn door u meegenomen vanuit
de stad naar buiten, waar de wind over de plassen rimpelt en kroest in de rietkraag, die Ouwe Bram
langs het dijkje zagen lopen en Rozemarijntje hebben liefgekregen, en die met hun kinderen weer
de bekende weggetjes zijn gegaan en de spanning weer in de ogen hebben gekregen.’5
Van de Hulst, zijn hele leven lid van de Nederlandse Hervormde Kerk, staat te boek als een bescheiden en hardwerkende man. Over zijn schrijftalenten zegt hij: ‘De schrijver kan alleen de
vorm en de inhoud scheppen, maar de ziel wordt al of niet geboren. Dat kan hem nooit verdienste worden, dat blijft genade.’6 W.G. van de Hulst overlijdt op 31 augustus 1963, bijna 84 jaar oud.
Zijn grote kinderbijbel dateert zoals gezegd uit 1918 en is zonneklaar een product van Van de
Hulsts schoolmeesterpraktijk. De hoofdstukken hebben alle ongeveer dezelfde maat en kunnen
doorgaans los van elkaar gelezen worden. Dat maakt het boek ook uitermate geschikt als voorleesboek in de huiselijke kring. Er past maar één woord bij het recept waarmee Van de Hulst de bijbelse stof aan jongeren opdient: vrijmoedigheid. Daarmee is overigens niet bedoeld een vrijmoedig omgaan met de leerstellingen van kerk en traditie. De auteur reproduceert getrouw wat daarvan al enkele decennia gemeengoed is en in bijvoorbeeld de kinderbijbel van Gunning uit 1894 al
zichtbaar is: een almachtige en albeschikkende God, beloning voor de goeden, straf voor de slechten en alle nadruk op de ontwikkeling van een persoonlijke verhouding met God, de hemel voor
de vromen, de hel voor de ongelovigen, onder het steeds weerkerende motto: ‘Des Heeren woorden zijn gewis’. Her en der geeft Van de Hulst er blijk van exegetisch goed onderlegd te zijn, maar
4

5
6

Voor deze korte biografische schets werd gebruik gemaakt van een tekst van G.J. Röhner in W. van den Broeke (red.), Utrechtse
biografieën (1). Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters. Utrecht 1994. Verder werd voor deze paragraaf gebruik gemaakt
van het proefschrift van Jacques Dane, De vrucht van bijbelsche opvoeding, Hilversum 1996, vooral de bladzijden 45-49 en 138-152.
Tevens werd gebruik gemaakt van Daan van der Kaaden, Zoeken naar de ziel – leven en werk van W.G. van de Hulst, Nijkerk 1994, een
‘aanzet voor een biografie’. Daarin een uitvoerige lijst van verschenen uitgaven van Van de Hulst, pp. 103vv. Zie ook A.J. Veltman-van den Bos, De meester vertelt – W.G. van de Hulst nader bekeken, in: G.J. Schutte (red.) De geschiedenis aan het volk verteld –
populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw, Hilversum 2008, pp. 161-176.
Ds. van Endt, Van een man die jong bleef en waardoor het kwam. In: Hervormd Utrecht (15, nr. 17) 23 oktober 1959.
W.G. van de Hulst, Bijbelsche Geschiedenis, Groningen 1921, p. 5.
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ook met zijn uitlegkundige kwaliteiten is hij geen vernieuwer van het genre. In de leer en de uitleg schuilt niet het vernieuwende van Van de Hulst, wel in zijn wijze van vertellen.
Zelf reflecteert Van de Hulst daarover in Bijbelsche Geschiedenis, Groningen 1921, en nog mooier in
Het vertellen, Nijkerk z.j. In het laatste boek weidt hij uit over de wijze waarop je mondeling een verhaal overdraagt, hoe je kinderen bij je verhaal betrekt, waarom een presens beter is dan een imperfectum en over het receptievermogen van kinderen – ‘de kinderziel is geen magazijn, maar een akker, een tuin, waar een zaaier, hovenier, kweker zijn arbeid vindt’ (9). Je moet een verhaal zo vertellen, zegt Van de Hulst, dat het ‘steeds opnieuw nieuw’ is. (40) Aan dat motto houdt hij zichzelf
voorbeeldig. Van de Hulst pleit voor ‘vertellen’, kinderen betrekken in de bijbelse sfeer. Het memoriseren als didactische methode is hem een gruwel. Hij noemt dat zonder verdere toelichting
een overblijfsel van het katholicisme. Wie zijn Bijbelsche Geschiedenissen vandaag de dag ter hand
neemt en begint te lezen, bijvoorbeeld bij de geboorte van Samuël, houdt niet meer op met lezen
tot de scheuring van het rijk onder Jerobeam. Van de Hulst heeft het recept gevonden om van de
Bijbel een spannend verhaal te maken. Het blijft bijbelse geschiedenis: een in één rechte lijn verteld verhaal van paradijs tot Rome, maar het is een geschiedenis die zich ontvouwt in een veelheid van geschiedenissen – verhalen zou je vandaag de dag zeggen. Het geheim van Van de Hulsts kinderbijbel
zit dus al in de titel verscholen: het meervoud ‘geschiedenissen’ wint het van het enkelvoud ‘geschiedenis’.
De ‘meesterverteller’, zoals Van de Hulst nog bij zijn leven gedoopt wordt, heeft voor zijn vertelkundige procédé enkele middelen gehanteerd die niet alle nieuw zijn, maar wel in combinatie
een ongekend effect bewerkstelligen.
– korte, beeldende zinnetjes
– sterke dialogen
– herhalingen, die de hoofdlijn hernemen zonder storend te zijn
– veel monologue intérieur, waarin de psychologische overwegingen van de acteurs geëtaleerd worden
– quasi-spreektaal met veel o’s en ach’s
– zintuiglijke taal met veel ‘zie’, ‘kijk’ en ‘hoor’
– nauwkeurig gebruik van aanduidingen van tijd en plaats
– sfeervolle decorbeschrijvingen
– een intrigerende afwisseling van werkwoordtijden en perspectieven
– een in overleg met uitgever uitgekiende interpunctie en typografie.7
Het citaat waarmee dit hoofdstuk opende, laat goed zien hoe Van de Hulst te werk gaat. Nog een
voorbeeld, nu in presens. Een jongeman is overleden te Naïn (Lucas 7) en Jezus nadert de stad:
‘Uit de stadspoort komt een droeve stoet. Luid klagende mannen en vrouwen, roepende, huilende van rouw. En tussen die allen iets wits ... Daar wordt een jonge man begraven. Onder het witte laken ligt zijn doode lichaam stijf gestrekt en de mannen, die de baar dragen, gaan heel langzaam en zwijgend voort. Maar achter die baar, o, daar is het
groote, het hevige verdriet. Daar loopt een oude vrouw, weenende, snikkende van droefheid. ’t Is haar zoon, haar jongen, dien ze weg brengen naar ’t graf, ginds in de rotsige heuvelen, weg brengen voorgoed. ’t Is haar jongen en ’t is
alles wat ze op aarde bezit, haar eenige zoon. Ook haar man leeft niet meer. O, dat stille snikken van die arme vrouw,

7

Van de Hulst was zeer precies als het ging om typografie, interpunctie etc. Wie het tekstbeeld van zijn kinderbijbels in de oudere drukken ziet, kan zich indenken dat er slechts één in één andere taal is vertaald, de Bijbelsche Geschiedenissen, en wel in het Bataks. Van de Hulst vertalen is schier onmogelijk. Dit in tegenstelling tot die andere protestantse topauteur, Anne de Vries, die
in vele talen is vertaald.
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dat is het vreeselijke. Dat is veel, véél erger dan het luide geklaag van die drukke menschen om haar heen, die weenen en allerlei misbaar maken, omdat het zoo hóórt bij een begrafenis. De smart van die vrouw is zoo hevig, zoo diep.
Die moeder hoort niets, ziet niets dan dat groote, eindelooze leed alleen: haar zoon, haar eenige jongen wordt gedragen naar zijn graf.’ (De jongeling te Naïn, 333)

Sentimenteel? Zeker, maar probeer je aandacht maar eens te laten verslappen na zo’n intro. Na dit
intro, dit decor in presens, wordt dan de handeling moeiteloos in de verleden tijd ingezet: ‘En zie
... Van buiten de stad, uit de velden, kwam een andere stoet. Dat was Jezus met Zijn discipelen en
een groote schare, die Hem volgde.’
De Bijbelsche Geschiedenissen wemelen van de voorbeelden van dergelijke fraaie vertelkunst. Vrijmoedig noemde ik het; het is de moed om de vrijheid te nemen de bijbelse verteltrant los te laten
en te vervangen door een geheel eigen idioom, zonder al te veel verraad aan de bijbelse verhaalelementen. Het gaat Van de Hulst in navolging van de Réveil-mensen niet om de letter van de tekst,
maar om de kern van het verhaal: de persoonlijke redding van de zondige mens door het verzoenend bloed van Jezus Christus. En het gaat Van de Hulst om het weergeven van de bijbelse sfeer.
En voor het bereiken van dat doel bewandelt Van de Hulst nieuwe wegen.
Van geschiedenissen naar vertellingen – acht jaar later weet Van de Hulst zijn meesterstuk nog te
overtreffen. Dan schrijft hij voor kleine kinderen zijn Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes. Luister
naar het begin van het scheppingsverhaal:
‘Stil!... daar zit een vogeltje in het gras. Zijn kleine schitteroogjes kijken vroolijk rond. De zon schijnt zoo blij, en door
de bladeren ruischt de wind. Het is zoo mooi in den tuin, zoo mooi!... Rsssss! Daar gaat het vogeltje. Nu zit het in den
boom. Het doet zijn bekje open, en het zingt, het fluit, – zijn kopje in de hoogte – zijn liedje uit. De lucht is zoo blauw,
is zoo hoog, is zoo wijd!... Rsssss! Daar gaat het vogeltje.’

En zo gaat het verhaal strak gecomponeerd verder met een vlindertje en een torretje, tot aan de onontkoombare vragen:
‘Van wie zijn ze toch, die alle?... En wie zorgt voor hen? Zijn ze allemaal van de tuinman?... Neen! Zijn ze allemaal
van een heel rijken heer?…. Neen! Zijn ze allemaal van den koning?... Neen! Maar van wie zijn ze dan?... En wie zorgt
dan voor hen?... voor hen alle? God zorgt voor hen. Het zijn allemaal schepseltjes van God, die in den hoogen hemel
woont; – die alles weet, en alles hoort, en alles ziet ... Ja, die óók wel ziet dat kleine torretje diep in het gras. En óók het
kleine, zingende vogeltje hoog in de lucht.’ (9v.)8

Je hoort het de onderwijzer vertellen en je hoort zijn publiek de adem inhouden, door de schrijver al aangegeven in de interpunctie.
Opnieuw loopt Van de Hulst van Eden naar Rome, nu met de kleintjes aan zijn hand. De zinnen worden nog korter, puntiger, de dialogen krachtiger en de o’s, och’s en ach’s zijn niet meer
van de lucht. Nog krachtiger werkt de herhaling en nu regent het werkelijk accenten, cursieven,
vraag- en uitroeptekens. Voor deze kleuterbijbel moet de zetter letterlijk alles uit de kast halen.
Dit detaillisme verraadt de perfectionistische schoolmeester: de teksten moeten precies zo voorgelezen worden als hij ze heeft bedoeld.

8

W.G. van de Hulst, Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes, Amsterdam 1926. Geciteerd wordt uit de vierde druk, Amsterdam z.j.
Van de verhalen in deze uitgave verscheen een selectie in twee leesboekjes voor het derde leerjaar, 1931. Uitgever Spruijt adverteerde voor deze vierde druk met de woorden: ‘psychologisch juist, aesthetisch welverzorgd, Schriftgetrouw en kinderlijk zuiver’. Bron: Nieuwe Leidsche Courant 29 oktober 1936, p. 11.
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De boodschap van de kleuterbijbel is dezelfde als die voor de grotere kinderen, maar de vorm is
nog aanstekelijker. Wie de diepte van de narratieve revolutie van Van de Hulst wil proeven, moet
zijn kleuterbijbel lezen. In zijn voorwoord richt de schrijver zich ‘aan Moeders schoot!’ Over zijn
boek:
‘Het wil een ‘bijbel-voor-de-kleintjes’ zijn, en zich in alles richten naar ´t klein-kinderverstànd, dat misschien
zoo wéinig nog begrijpt; naar ’t klein-kinderhàrt, dat misschien zoovéél al verstaat. Het wil van de Heilige dingen
vertellen, eenvoudig, klaar, in naïeve, bijna-simpele taal, die toch nóóit het gewijde ‘gebeuren’ mag profaneeren.’ (5)

Van de Hulst is een fenomeen en al bij zijn leven een legende, al is het waarschijnlijk meer om zijn
kinderboeken dan om zijn kinderbijbels. Tijdgenoten steken de loftrompet over zijn vertellend
vermogen. Van de Hulst ‘heeft in fijne taal, met schier ongeëvenaarde levendigheid, het Bijbelwoord vertolkt. Hij kent de Bijbelsfeer en de kindersfeer, en hem is het gelukt – andere schrijvers
van kinderbijbels achter zich latend – om den eenvoud der Heilige Schrift te bewaren in ongerepte schoonheid.’ Aldus A.M. van Hulzen over Van de Hulsts kinderbijbels in 1929.9 Mocht er een
‘canon’ opgesteld worden van Nederlandse kinderbijbels, dan staan de bijbels van Van de Hulst
daarin in het hart. Ze zijn driekwart eeuw meegegaan, hebben een ongekend grote werkingssfeer
gehad en zijn jarenlang normatief geweest voor al degenen die bijbelverhalen voor kinderen hebben willen vertolken – en daarom heeft men zich er later tegen afgezet, zoals dat gaat bij werkelijk
belangrijke auteurs uit de ‘canon’.

5.3 ‘Doch in welk een toestand!’
Bijbelse jeugdromans
Het interbellum vertoont in Nederland het beeld van een strakke verzuiling van het maatschappelijke leven en dienovereenkomstig een strikte kerkelijke en binnenkerkelijke verkokering, die
slechts zeer ten dele in de productie van kinderbijbels zichtbaar is. Er zijn weliswaar kinderbijbels
die aantoonbaar bedoeld zijn voor het eigen publiek: vrijzinnig, rooms-katholiek, evangelischluthers, Leger des Heils. De zondagsschoolverenigingen en verenigingen als Westhill ‘bedienen’
hun markt met tijdschriften en gelegenheidsuitgaven. Er worden zelfs voor meer specifieke doelgroepen kinderbijbels gemaakt, zoals de uitgave uit 1929 die uitsluitend bedoeld is voor gebruik
op het instituut Effatha ‘voor Doofstommen’ te Voorburg.10 Dergelijke goed te categoriseren kinderbijbels zijn echter verre in de minderheid. In deze periode worden vooral kinderbijbels uitgegeven die niet direct in een bepaalde zuil en/of kerkgenootschap te situeren zijn.11
In een periode van verzuiling en verkokering zou men leergetrouwe en daarom minder toegankelijke kinderbijbels verwachten, maar eigenlijk is dat in dit tijdvak zelden het geval. Er is een aantoonbare drang tot profilering te constateren, die tal van experimenten oplevert, zowel wat de
schrijfstijl en de benadering van de bijbelse stof betreft, zoals we bij Van de Hulst zagen, als in de
9 A.M. van Hulzen, Bijbel en kind, Den Haag 1929, p. 24.
10 De Bijbelsche geschiedenissen uit het Oude/Nieuwe Testament voor de leerlingen van het Christelijk Instituut voor Doofstommen ‘Effatha’ te Voorburg.
In twee delen uitgegeven bij A.J. van Deventer te Den Haag.
11 Datzelfde geldt voor de meer algemene christelijke jeugdlectuur. Waaruit men zou kunnen concluderen dat de verzuiling niet
op alle terreinen van het geestesleven even vastomlijnd is geweest als wel eens is verondersteld. En waaruit men met evenveel
recht zou kunnen concluderen dat de productie van ‘eigen’ kinderboeken binnen de ‘zuilen’ niet als essentieel werd gezien.
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richting van andere vertelgenres. Een groot gedeelte van de kinderbijbels tot aan Van de Hulst laat
een vertolking van bijbelverhalen zien die zich beweegt in het domein van de ‘geschiedenis’: bijbelse geschiedenis als historisch verhaal. Een ander deel hoort thuis in het domein van de leeroverdracht: bijbelverhalen als hulpmiddel bij het geloofsonderricht of de godsdienstige opvoeding. In de periode 1910-1940 zien we een derde variant opkomen, mede onder invloed van ontwikkelingen in het buitenland. De ‘kinderbijbels’ van deze signatuur bewegen zich naar het domein van de literatuur. En dan bedoel ik niet de vertelwijze van Van de Hulst en anderen die er serieus werk van maken de taal van hun doelgroep te gaan spreken, maar een ander, nieuw genre,
dat van de bijbelse (jeugd)roman. Deze romans bewegen zich veel verder af van de bijbeltekst dan
de gebruikelijke kinderbijbels en gieten de verhaalgegevens in een andere literaire vorm, die van
de jeugdroman. Over het algemeen richten deze uitgaven zich niet op verzuilde doelgroepen en
zij zijn evenmin voertuigen van een strakke verkondiging van kerkelijke leer. Zij communiceren
de bijbelverhalen in een ander taalveld en bereiken zo andere doelgroepen, namelijk belangstellenden die zich enigszins buiten de kerkelijke mainstream bevinden. Althans, dat mag men aannemen als men deze romans de revue laat passeren. De bijbelse jeugdroman is – anders dan de bijbelse roman voor volwassenen – kenmerkend voor dit tijdvak, het genre verdwijnt weer snel, maar
komt weer tot leven in tijden van secularisatie, vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw.
waarin er vraag is naar bijbelverhalen voor jongeren omdat dat hoort bij hun algemene, culturele
ontwikkeling.
De ene jeugdroman blijft veel dichter bij de letterlijke tekst dan de andere. Het boek Door het geloof alleen van A. Warnaar bijvoorbeeld beschrijft het leven van Abraham duidelijk met de bedoeling om een christelijk publiek op een andere dan de gebruikelijke wijze te bereiken.12 Warnaar
schuwt daarbij de vermaningen niet. Als Sodom en Gomorra zijn vergaan (Genesis 19), volgt een
‘preek’ voor zijn lezers:
‘Sodom en Gomorra zijn een voorbeeld. Zooals deze steden eens zijn verdelgd, zoo zal eens de heele wereld vergaan.
Dat zal een wereldbrand zijn. Dat zal gebeuren, als de Heere Jezus komt op de wolken des hemels. Dan zal de gansche
wereld even goddeloos zijn als Sodom. […] Zult gij, die dit leest, daar ook bij zijn? Misschien zegt ge: “neen” of “ik
weet het niet.” Welnu, gij kunt nog gered worden. Nu is Jezus nog de Zaligmaker. Geloof in Hem en gij zult zalig
worden. Dat zegt de Bijbel, Gods Woord. Doe niet als Lot, maar als Abraham. Hij had de steden niet gekozen, want
hij verwachtte de hemelstad, die nooit zal vergaan. Kies niet de wereld, want al zoudt ge de heele wereld gewinnen –
het zou voor u schade zijn. Want de wereld gaat voorbij.’ (60v.)

Deze boodschap klinkt als die van een ‘ouderwetse’ kinderbijbel, maar hij is verpakt in een vorm
die inderdaad aan een roman doet denken. Het boek van Warnaar is daarom lastig onder te brengen in een van beide genres.
Veel minder twijfel over de vorm wekt het werk van de kinderboekenschrijver Johan Been
(1859-1930), auteur van het beroemde jongensboek Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter
(1908).13 Johan Been schrijft een drietal bewerkingen van oudtestamentische verhalen voor het on-

12 A. Warnaar schreef meer jeugdboeken, vooral jongensboeken, die uitgegeven werden bij de gereformeerde uitgeverij Meinema
te Delft. Het boek over Abraham werd in 1935 uitgegeven en geïllustreerd door M.C.A. Meischke.
13 Johan Been was onderwijzer en later gemeentearchivaris in Brielle, een woonplaats die hij zijn leven lang trouw is gebleven en
waarvan hij in diverse publicaties de geschiedenis documenteerde. Vrijwel al zijn jeugdboeken spelen op zee – het gaat daarbij
vaak om historische jeugdromans. Volgens een niet te traceren bron op internet schreef Been op een verzoek uit de onderwijswereld zijn oudtestamentische verhalen voor de jeugd. Een schoolopziener, die het met de inhoud niet eens was, zou ervoor
gezorgd hebben dat deze bewerkingen weer uit de scholen zijn verwijderd. Paddeltje beleefde in 2002 een 45ste druk.
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derwijs die qua schrijfstijl thuishoren in het genre van de (bijbelse) jeugdroman.14 Eén voorbeeld
van een schrijfstijl die zich verder heeft losgezongen van het bijbelse origineel. Als Jakob de rivier
de Jabbok is overgestoken (Genesis 32), is hem ’s nachts iets overkomen:
‘Eerst tegen den morgen kwam hij te voorschijn. Doch in welk een toestand! Met den eenen voet sleepte hij, alsof hij
kreupel geslagen was. Toch, hoewel heel zijn uiterlijk de sporen droeg van een verschrikkelijke worsteling, lag er in
zijn blikken een glans van opgewektheid, waardoor al de angstige lieden, die in deze uren van spanning naar hem
opzagen, aangenaam verrast werden. En spoedig vloog in de legerplaats van mond tot mond een wonderlijk verhaal:
van een vreemdeling, die met reuzenkracht den meester aangegrepen en gedwongen had tot een geweldige worsteling, als het ware om al diens geestelijke en lichamelijke krachten op te wekken en te beproeven.’ (Herdersleven, 43)

Hier ligt als het ware een literaire mal over het oorspronkelijke verhaal, die chronologie, perspectief, dialogen en beschrijvingen naar goeddunken varieert en zo een andere taal creëert. De bijbelverhalen komen al doende in de sfeer van het spannende jongensboek, waarin helden en slechteriken elkaar te lijf gaan en het goede overwint. De Heer speelt in de verhalen van Been wel een rol,
maar lang niet zo prominent als in de bijbelverhalen zelf of in andere kinderbijbels.
Het bijbelse jongensboek kan nog spannender. Een opmerkelijke uitgave in deze jaren is de
vertaling van The Story of the Bible van de Nederlandse Amerikaan Hendrik van Loon uit 1924: De Bijbel naverteld.15 Al in zijn inleiding laat Van Loon weten dat men van hem geen catechetisch project
behoeft te verwachten. Hij ziet de oudtestamentische verhalen als een terugblik van latere joodse
geschiedschrijvers om ‘hun eigen voorouders in een zoo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen’
(10) en geeft aan dat het niet gaat om een historisch verslag, want dat was immers niet de bedoeling van de schrijvers van de bijbelverhalen. Over de totstandkoming van het Nieuwe Testament
is de schrijver eveneens nuchter – ooggetuigenverslagen zijn er niet en de verslaggeving vele jaren
na dato is gekleurd door de kerkelijke gezagsdragers (13). Dan schildert Van Loon met grote penseelstreken de bijbelverhalen van de schepping tot aan de instelling van de Romeinse staatskerk.
De schrijftrant is ronduit gemoedelijk te noemen. De vrouw van Lot, die versteent omdat zij op de
vlucht omkijkt naar de verwoeste stad Sodom (Genesis 19) ‘was toch een beetje al te nieuwsgierig
geweest’ (35), slavernij zoals die in Egypte ‘maakt menschen laks’ (89), onder de rechters (richteren)
‘ging het lang niet malsch toe’ (133), David schreef zijn Psalmen ‘om de lange dagen te korten’
(186), sommige profetieën beslaan ‘uiterst saaie bladzijden van het Oude Testament’ (281) en Jeruzalem is ten tijde van Jezus ‘een groot godsdienstig toeristencentrum’ (412). In het boek wordt niet
duidelijk of de schrijver zich richt op jongeren of volwassenen. Van Loon zet boven zijn inleiding
‘Aan Hansje en Willem’ en houdt het dus zelf waarschijnlijk op de jeugd. De gebruikte taal past
daar echter niet naadloos bij. Ook in deze navertelling, die duidelijk de karaktertrekken van een
roman heeft, speelt God een marginale rol en is van christelijke leeroverdracht geen sprake. Bewerker Gunning maakt zich enigszins bezorgd over de ontvangst van dit wellicht als oppervlakkig te
14 Het betreft Uit het Hebreeuwsche herdersleven, Groningen 1911, met de Genesisverhalen van Jakob en Jozef, Koning van Israël, Maassluis 1916, met verhalen over koning Saul uit 1 Samuël, en Oud-testamentische pioniers, Zeist 1918, ook uitgegeven als Herdersvorsten
uit het Morgenland, dat in kort bestek het hele bijbelboek Genesis behandelt. Men kan aan de titels zien dat men zich in een ander literair genre bevindt dan in dat van de gebruikelijke kinderbijbel.
15 Hendrik Willem van Loon (1882-1944) werd geboren in Rotterdam en ging op zijn 20ste studeren in de Verenigde Staten, waar hij
de rest van zijn leven bleef en beroemd werd als schrijver en journalist. Zo versloeg hij de Russische revolutie van 1905 en was hij
bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in België. Zijn boeken getuigen van veel vertelplezier en hij schuwde grootschalige projecten niet. Hij is vooral beroemd geworden met zijn populariserende bewerking van de wereldgeschiedenis, The Story of
Mankind, uit 1921. Zijn romantiserende bijbelweergave ‘voor jong en oud’ verscheen in 1923 en werd voor Nederland bewerkt
door C.P. Gunning. De uitgever was Scheltens & Giltay te Amsterdam. Een recente biografie over Van Loons avontuurlijke leven
schreef de Amerikaan Cornelis van Minnen, Van Loon: Popular Historian, Journalist, and FDR Confidant. Palgrave Macmillan 2005.

5 ‘Tien kinderen op aarde en tien in de hemel bij God’

201

veroordelen Amerikaanse werk in zijn Woord vooraf: ‘Zal een koude voorjaarsvorst van Hollandschtheologische critiek neerstrijken op het land waar men hoopte op jong, ontkiemend leven?’ (VII)
Hij haast zich eraan toe te voegen: ‘Het zijn uiterlijke dingen, ik weet het; het is slechts het geraamte. Het raakt niet datgene wat ook voor mij de kern blijft.’ (VIII) Hij hoopt dat lezing van dit
boek de weg baant naar het Boek der Boeken zelf.
En zo zijn er meer kinderbijbels en ‘levens van Jezus’ in de jaren twintig en dertig die eerder het
karakter hebben van een vie romancée dan van een strikte navertelling. In 1932 bijvoorbeeld verschijnt de eerste en enige Nederlandse vertaling van Charles Dickens’ The life of our lord uit 1849, een
simpele, geromantiseerde navertelling over het leven van Jezus in een vertaling van ds. E. Wanting.16 Eveneens uit Engeland stamt Basil Mathews’ A life of Jesus, als Het leven van den koning uitgegeven in 1935.17 Dit is een lijvige Jezusroman met veel biografische uitweidingen over hoofd- en bijrolspelers, toelichtingen van zeden en rituelen en veel couleur locale. Voetnoten versterken de indruk van een gedocumenteerde historische roman. Het woord vooraf van de bewerker vermeldt
een doelgroep van volwassenen en jonge mensen. De bijbelse Jezusroman van de Friese auteur T.
Bokma, Heil den koning!, zou men nog een jeugdroman kunnen noemen en is duidelijk voor een
christelijk publiek geschreven. Bij de Abraham-roman van de Duitse auteur Hans Waldenburg, En
Abram toog heen, is een jongere doelgroep uit het zicht verdwenen.18
Een sprekend voorbeeld van een romaneske bijbelvertolking voor een seculier publiek is een
bijbelbewerking van een befaamd literator uit het interbellum, Arthur van Schendel. Van Schendel (1874-1946) is schepper van een imposant oeuvre, waaronder romans als Het fregatschip Johanna
Maria en Een zwerver verliefd. Op zijn bibliografie prijken twee bijbelse werken, een geromantiseerd
leven van Jezus voor volwassenen uit 1916, De mensch van Nazareth, en een bundel Bijbelsche Verhalen,
geschreven voor jongeren en bij Tjeenk Willink in Zwolle uitgegeven in 1932. Het boek – een tussenvariant tussen kinderbijbel en bijbelse jeugdroman – verschijnt in de Mozaïek-reeks (serie A
No. 15) en de redactie van de serie maakt in het voorwoord duidelijk dat deze uitgave is bedoeld
om de geringe bijbelkennis onder leerlingen van gymnasia en middelbare scholen het hoofd te
bieden. Profetische woorden van alle tijden: ‘Hoe onwaarschijnlijk het ook moge klinken voor
niet-ingewijden, leerlingen van de hoogste klassen blijven meermalen het antwoord schuldig als
men hun vraagt naar de betekenis van de christelijke feestdagen.’ Van Schendel heeft de taak op
zich genomen ‘door middel van een prettig leesboekje’ in deze lacunes te voorzien. De slotregel
van het voorwoord luidt: ‘Voor alle zekerheid vestigen wij er de aandacht op, dat het boekje niet
bestemd is voor godsdienstonderwijs.’ (3)
Aldus wordt het boekje bij voorbaat gevrijwaard van kerkelijke of theologische goed- of afkeuring en in een seculiere setting geplaatst. Het is bij mijn weten de eerste publicatie in de geschiedenis van de kinderbijbel die duidelijk gericht is op het overdragen van bijbelverhalen uitsluitend
als cultuurgoed. Van Schendels verhalen zijn voorlopers van een traditie die pas een halve eeuw later
opgeld zal doen, de kinderbijbel voor een niet-christelijke doelgroep van belangstellenden. Dit
ideologische voorverstaan brengt een andere kinderbijbel tot stand dan de meer gangbare varianten. Overal in het boekje zijn de literaire kwaliteiten van de auteur volop te proeven, al is de
schrijfstijl sober te noemen. Passages die al te veel in strijd lijken te zijn met wetenschappelijke inzichten worden geweerd. De bekendere verhalen worden behandeld, de onbekendere niet en be16 Jezus’ leven aan kinderen verteld, uitgeverij Wereldbibliotheek Amsterdam z.j.
17 Zeist 1935; de bewerking is van J.C. Helders, met afdrukken van schilderijen en foto’s.
18 Respectievelijk Kampen 1935 en Baarn 1936. Laatstgenoemde roman werd vertaald door A. Tieleman.
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kende bijbelse personages zijn de hoofdrolspelers. Schepping, paradijs, zondvloed en toren van
Babel worden overgeslagen. De verhalen beginnen bij Abram in Ur, God (Jahve) wordt uitsluitend
in geloofstermen beschreven (‘zij meenden dat …’, ‘volgens de gelovigen …’), maar verder wordt
aan het waar-gebeurdgehalte van de verhalen niet getornd. De auteur snelt door de verhalende gedeelten van het Oude Testament en komt dan uit bij Jezus. Het geboorteverhaal, de Bergrede en
de gelijkenissen krijgen veel aandacht, de wonderverhalen nauwelijks. Als een van de zeer weinige kinderbijbels in de Nederlandse traditie eindigt de ‘kinderbijbel’ van Van Schendel met de
kruisiging van Jezus. De laatste zin luidt: ‘Hoog stond het kruis in den rooden hemel.’ (137) Ook
in de weergave van de andere evangelieverhalen is er van opstanding geen sprake en zo wordt de
voor middelbare scholieren noodzakelijk geachte bijbelkennis afgesloten met Golgotha, wat in
kerk en theologie op heftig verzet zou stuiten. Daar wordt het immers als een kernstuk van het
evangelie gezien dat Jezus is opgestaan. Maar voor de seculiere markt is kennelijk te verdedigen
dat zijn leven eindigt met de kruisdood.
Met dit opmerkelijke geschrift van een gelauwerd auteur sluiten we de bespreking van dit typerende genre ‘kinderbijbels’ uit de periode 1910-1940 af.

5.4 ‘Het geluk dat de innerlijke vrede geeft’
Vrijzinnige methodiek
De vrijzinnigheid, die zich aan het eind van de negentiende eeuw heeft georganiseerd in de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en de Nederlandse Protestantenbond, blijkt een vruchtbare
voedingsbodem te zijn voor vernieuwing in het genre van de kinderbijbel. Vooral in het interbellum verschijnen niet alleen talrijke, maar ook opmerkelijke kinderbijbels uit vrijzinnige hoek, die
gekenmerkt worden door een niet door leerstelligheden geregeerde bijbelvertolking, veel aandacht voor de doelgroep en experimenten met de vorm. We behandelen deze kinderbijbels in twee
paragrafen, waarvan deze eerste gewijd is aan de vernieuwende vrijzinnige ‘methode’ van verhaaloverdracht, voor zover die uit de kinderbijbels uit deze tijd af te lezen valt.
Het vrijzinnig protestantisme mag men in deze periode als een zuil beschouwen. Vrijzinnigen
hebben eigen periodieken, soms eigen onderwijs, een eigen omroep (de V.P.R.O.), eigen jeugd-,
jongeren- en studentenorganisaties. Ze stemmen over het algemeen niet op confessionele maar op
liberale politieke partijen, zoals de Vrijzinnig-Democratische Bond en de Vrijheidspartij. Sommigen herkennen zich in de doelstellingen van de sociaal-democratie. Vrijzinnigen vormen tot de
Tweede Wereldoorlog en nog enige tijd erna een stevige en herkenbare vleugel binnen en op de
rand van de hervormde kerk.
De vrijzinnig-hervormden hebben vanaf 1910 een eigen zondagsschoolvereniging, de Nederlandsche Vereeniging van Vrijzinnige Zondagsscholen (nvvz). Bij de oprichting zijn er ongeveer
250 zondagsscholen in het land op vrijzinnige grondslag. Het blad ’s Levens Opgang bedient vanaf
1917 de vrijzinnige zondagsschoolmarkt (vanaf 1947 heet het blad De Kandelaar). De nvvz organiseert cursussen, trainingen voor zondagsschoolleiders en landelijke bijeenkomsten, publiceert
liedbundels, kalenders en zondagsschoolboekjes. Op grond van de keuze voor een andere dan de
gangbare methode van godsdienstige opvoeding wordt in 1912 een tweede vereniging opgericht,
Westhill, naar Engels voorbeeld. De Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding propageert de
Westhillmethode, die er in het kort op neerkomt dat het kind in het midden staat en niet de on-
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derwijzende instantie, dat er veel aandacht is voor jonge kinderen en voor een opbouw van de bijbelvertellingen die het ouder worden van de kinderen volgt, Daarnaast wordt in de Westhillmethode gebruik gemaakt van andere (kinder)boeken naast de bijbelse verhalen.19
Beide verenigingen ontwikkelen veel materiaal voor kinderen en leiden schrijftalenten op die
enkele bijzondere kinderbijbels op hun naam hebben staan. In deze paragraaf vraag ik aandacht
voor enkele publicaties die laten zien hoe vrijzinnigen het vraagstuk van de verhaaloverdracht aan
kinderen methodisch aanpakken.
Op een denkbeeldige schaal van vrijzinnigheid hoort Felix Ortt wel aan de uiterste linkerzijde
thuis. Jonkheer Felix Louis Ortt (1866-1959) heeft belangstelling voor vernieuwing van de samenleving en voor volksopvoeding op veel terreinen van het leven. Daarbij schuwt hij het experiment
geenszins. Hij geeft zijn carrière als waterbouwkundig ingenieur spoedig op voor maatschappelijke activiteiten als pleitbezorger voor geheelonthouding, vegetarisme, dieren- en kinderbescherming, de Rein Leven Beweging, die zich inzet voor de ‘vergeestelijking van het seksuele leven’, dienstweigering, ontwapening, onderwijsvernieuwing, natuurgeneeskunst et cetera. Hij is
onder invloed van Frederik van Eeden betrokken bij communale woonvormen (Blaricum), wordt
anarchist, sluit een vrij huwelijk, breekt met zijn adellijke afkomst en met de kerk. Men mag zijn
denkbeelden ‘Tolstoiaans’ noemen, geïnspireerd door de Bergrede en gericht op een zeer praktisch christendom, of eerder nog Godsgeloof. Want Ortt gelooft niet in instituties.20
Felix Ortt heeft in de tweede helft van zijn leven enkele boeken en boekjes gemaakt waarin hij
bijbelverhalen doorvertelt aan kinderen. Hij maakt daarbij conform de vrijzinnige traditie nadrukkelijk onderscheid in leeftijdscategorieën en licht die opbouw toe in los ingevoegde voorwoorden voor de ouders (los, want daarmee moeten kinderen niet worden lastiggevallen). Voor de
kleintjes bijvoorbeeld (4-7 jaar) zoekt hij bevattelijke en boeiende verhalen uit die met sprookjes
vergelijkbaar zijn. Ortt vraagt eventuele critici met de ogen van de kinderen te lezen en niet te oordelen op grond van met de volwassenheid voortschrijdend inzicht. Zo zaait Ortt zaad voor de volgende leeftijdsfasen en licht hij steeds vooraf toe hoe hij zijn verhalen heeft bedoeld. Ortt gaat in
zijn boekjes kriskras door de bijbel, pendelt moeiteloos tussen Johannes de Doper en Jozef, tussen
Noach en Jezus: ‘Mijn keuze lijkt wellicht wat willekeurig; die sprong in eens van Oud- op Nieuw
Testament schijnt wat groot. Doch ook hierin loopt een pedagogische draad, zoodat in de latere
verhalen verwezen kan worden naar voorstellingen of begrippen die reeds in de vorige behandeld
werden, en dus voor de kinderen alles geleidelijk begrijpelijk wordt’ (woord vooraf bij het tweede
boekje). Het boekje voor de jongste kinderen begint als volgt:
‘Er was eens een man, heel lang geleden en in een heel ver land. Die man heette Jezus. Hij was erg lief, al de kinderen
hielden veel van hem en wilden graag met hem spelen. En de groote menschen hielden ook van hem, omdat hij zoo
goed was.’ (1ste deeltje, 5)

19 Voor de achtergrondinformatie bij deze en de volgende paragraaf verwijs ik vooral naar de monografie van Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, Vroom en Vrij – De geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland, Den Haag 2001. De auteur
schrijft uitvoerig over auteurs, uitgevers en publicaties, waaronder kinderbijbels, uit de vrijzinnig protestantse traditie.
20 Over deze wonderlijke, principiële en veelzijdige man is nog geen goede biografie verschenen, hoewel zijn levensloop daar wel
aanleiding toe geeft. Het meest informatief is nog een al wat oudere doctoraalscriptie van H. Kock, Felix Ortt. Leven van een christen-anarchist, Amsterdam 1986. Voor de genoemde door Ortt en anderen aangehangen beginselen en hun invloed in zijn tijd is
aandacht in het aardige boek van M. Kemerink, Het verloren paradijs. De Nederlandse literatuur en de cultuur van het fin de siècle, Amsterdam 2001.
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Dan volgt het verhaal van het dochtertje van Jaïrus (Lucas 8), waarin het dochtertje heel traditioneel een engeltje wordt op het moment dat ze overlijdt:
‘En Jezus nam de hand van het kind en zeide “Dochtertje, sta op”. Dat hoorde het engeltje. Engeltjes hoorden altijd
wat Jezus zei, en omdat Jezus zoo’n goede man was, deden ze ook altijd wat Jezus zei. Dus toen het engeltje door Jezus geroepen werd, kwam het weer in het doode lichaam van het meisje terug, en dat werd weer levend en kon zich
weer bewegen.’ (7)

Sprookjestaal, daarvoor kiest Ortt met het oog op de kleintjes.21
Voor kinderen ouder dan tien jaar schrijft Ortt enkele jaren later een uitgebreidere bundel verhalen.22 Het betreft uitsluitend verhalen uit het Nieuwe Testament, het Oude Testament is ‘te
wreed’. Ortt schrijft in dit boek een opmerkelijk voorwoord, waarin hij onder andere verdedigt
waarom hij de verhalen zo letterlijk mogelijk doorvertelt, wat men toch van een vrijdenker als
Ortt niet zou verwachten:
‘Hoe ik zelf denk over den persoon van Jezus, over het geloof in de waarheid der evangelieverhalen, over de Christelijke dogmatiek, doet niets ter zake. Dat schakel ik geheel uit. Echter erken ik dat volkomen objectiviteit niet bestaanbaar is. Die zou alleen dàn denkbaar zijn wanneer de zuiver-wetenschappelijke bijbelkritiek over alle betwistbare
punten afdoende uitspraak had gedaan. Nu dit nog geenszins het geval is, zelfs niet over de belangrijkste vraag aangaande de historiciteit van Jezus zelf, is aan een poging tot wetenschappelijke objectiviteit in mijn behandeling
evenmin te denken. Ik meen dus het beste te doen een betrekkelijk-objectief standpunt in te nemen, n.l. de verhalen
en mijn daaraan vast te knoopen beschouwingen en verklaringen zóó te geven, alsof ik de letterlijke waarheid der
evangelieverhalen aanvaard. Het komt mij voor dat dit het eenige voor mij houdbare standpunt zijn kan, ook uit pedagogisch oogpunt, daar, gelijk ik reeds heb opgemerkt, voor jonge kinderen alle kritiek ontijdig is.’ (iii)

Door zo met de bijbelse stof om te gaan, ‘alsof’ ze de letterlijke waarheid bevat, is het boek waarschijnlijk mede bedoeld voor orthodox protestantse en misschien zelfs voor rooms-katholieke ouders, terwijl vrijzinnige ouders er misschien huiverig tegenover staan. Die moeten later in het
godsdienstonderwijs de jongeren dan maar wijzen op de betrekkelijke ‘waarheid’ van deze verhalen. Het is de schrijver te doen om ‘het religieuze gevoel’ te wekken bij de kinderen, en dat acht hij
van het grootste belang: ‘Ik geloof dat het hun kan helpen beter en gelukkiger menschen te worden’ (t.a.p.)
Ortt houdt zich aan zijn zelf geformuleerde taakstelling en vertelt de evangelieverhalen vrij letterlijk door. Orthodoxe geloofszekerheden worden door hem wel gerelativeerd. Zo worden hemel
en hel vergeestelijkt, zoals in het verhaal van Lazarus (Lucas 16):
‘De menschen toen, en later ook wel, dachten dat dit letterlijk zoo was, dat ver een diepe afgrond was tusschen de hemel en de hel, en ze bedachten daarbij niet dat de zielen in de hemel toch moeilijk gelukkig zouden kunnen zijn als
ze die in de hel zoo konden zien lijden. Want juist die zielen die vol liefde waren, zouden in de hemel komen, en wie
het meeste liefheeft, heeft ook het meeste medelijden. Er is wel een diepe afgrond tusschen hemel en hel, maar dat is
een heel andere soort van afgrond. Het is alweer de zelfzucht van de zielen die niet liefhebben. Die maakt dat ze afgezonderd zijn van de anderen. Liefde trekt aan, maar liefdeloosheid verwijdert en stoot af, en belet de zielen die liefhebben, om te naderen en te helpen.’ (51)

21 Ortts Vertellingen uit den bijbel voor de kleintjes verschijnen vanaf 1917 in zeven deeltjes, de eerste drie bij J. Waltman te Maassluis, de
overige vier bij de vrijzinnige ‘huisdrukkerij’ Editio te Hillegom. De illustraties zijn van W. Papenhuizen.
22 Verhalen uit den bijbel voor kinderen van tien jaar en ouder, eveneens uitgegeven door Editio in Hillegom z.j. (1925). De illustraties zijn
van W. Hardenberg.

5 ‘Tien kinderen op aarde en tien in de hemel bij God’

205

Elders heeft hij het over ‘de toestand die hel genoemd wordt’ (57). Veel zielen treft men aan bij Ortt
– hij heeft eveneens belangstelling voor spiritisme.
Verder zijn de verhalen af en toe nogal prekerig van toon. De gelijkenissen worden bijvoorbeeld
vrij droog naverteld en gevolgd door veel uitvoeriger verklaringen. Vanzelfsprekend krijgt de
Bergrede veel aandacht. Het gaat immers in alle geloof om een ‘leven zoals God dat wil’. De tekst
gaat hier over in een lange kinderpreek.
Bij de weergave van Matteüs 19, waarin Petrus vraagt wat de discipelen voor loon zullen ontvangen omdat zij Jezus volgen, ontvouwt Ortt zijn gelovige ‘waarheid’:
‘Het was voor Jezus haast hopeloos om de menschen het koninkrijk Gods te willen brengen. Want zelfs zijn eigen
leerlingen konden die eenvoudige waarheden niet begrijpen. Petrus, die toch een van de vurigste en meest toegewijde leerlingen was, vroeg nog welk hun loon zou zijn nu ze zooveel hadden opgeofferd. Alsof ze Jezus moesten volgen
om een of andere belooning te krijgen; en alsof er nog een andere belooning was dan het geluk dat de innerlijke vrede geeft, als men voelt het goede gedaan te hebben.’ (70)

De Westhillmethode legt het accent op het kind zelf, op de vraagkant van het communicatieproces en niet zozeer op de antwoordkant. Twee vrouwen zijn de spil van het Westhillwerk in de beginperiode. Marie van Voorst van Beest en Valerie Witte Eechout richten in 1913 in Maarssen de
kinderkapel op, van waaruit deze vorm van godsdienstonderricht over Nederland verbreid wordt.
Het tijdschrift Jeugd en Godsdienst bevat bewerkingen van (bijbel)verhalen en pedagogisch-didactische aanwijzingen. Zoals gezegd is er ook aandacht voor zeer jonge kinderen, vanaf drie jaar oud.
Oudere kinderen worden ingezet om de jongere kinderen verhalen te vertellen. En de verhalen
blijven niet beperkt tot de Bijbel. In verschillende bundels met verhalen laten Van Voorst en Eechout zien hoe de methode-Westhill eruit ziet.23
De navertelling is opgenomen in een hoofdstuk dat het karakter heeft van een les. Zo’n les heeft
een min of meer vaste indeling (zie kader 5.1). De feitelijke navertelling is opgenomen in een didactisch pakketje, een opeenvolging van losse onderdelen die alle worden toegesneden op een bepaalde, voor kinderen begrijpelijke boodschap, met instructies hoe deze boodschap met kinderen
te communiceren.
Evenals Felix Ortt springen Van Voorst en Eechout probleemloos heen en weer door de Bijbel.
De op de titelpagina’s afgedrukte illustratie laat zien hoe deze methode in de praktijk wordt uitgevoerd (zie afbeelding zw15).
De door deze auteurs van Westhill gevolgde werkwijze en de gekozen leeftijdsopbouw komen
dicht bij de vooral in Duitsland in het godsdienstonderwijs gangbare concentrische methode.
Volgens deze methode worden aan de jongste kinderen de highlights van de heilsgeschiedenis voorgezet, zoals de verhalen van schepping, paradijs, zondeval, het offer van Abraham, de carrière van
Jozef, de wetgeving bij de Sinai, Jezus’ dood, opstanding en hemelvaart. In de daarop volgende cycli wordt dit skeletverhaal telkens met nieuwe verhalen aangekleed, die geschikter geacht worden
voor een oudere doelgroep. Zo werken kinderen zich drie, vier keer door de heilsgeschiedenis
heen. Deze vorm, waarvan we varianten aantreffen bij de auteurs van Westhill, maar die ook in ver23 De ‘vertelboeken’ worden uitgegeven door J. Brandt en Zoon te Amsterdam, in twee delen ‘voor de vijfjes’ in 1927, ‘voor de
kleintjes’ in drie delen vanaf 1928 en zes delen ‘voor onze jongens en meisjes’ in 1938. ‘Westhill’ en de kinderkapel in Maarssen
bestaan tot op de dag van vandaag, zij het niet meer in de omvang van voorheen. De methode-Westhill treft men in aan de tijd
aangepaste vorm nog aan in het materiaaltijdschrift Bonnefooi. De geschiedenis van ‘Westhill’ is beschreven door J.A. van Mierlo-van Kuipers in Westhill, geschiedenis en methode, Zoetermeer 1995.
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Een Westhill-les over de gelijkenis van de verloren zoon.

5.1

1 Een inleiding voor de leider, waarin de plaats van het verhaal in het evangelie van Lucas en
een karakterisering van het verhaal. Daarbij de suggestie de passage over de oudste zoon
weg te laten.
2 Een vergelijking met de twee voorafgaande gelijkenissen, van het verloren schaap en de verloren penning en een beschouwing over het goed recht van de zoon om met zijn erfdeel te
vertrekken.
3 Historische verhandeling over de alledaagsheid van het verhaal: menige joodse jongen ging
zijn erfdeel verbrassen in bijvoorbeeld Alexandrië. Daarbij de opmerking dat het ‘verre
land’ een heidens land moet zijn geweest, omdat de eigenaar van de varkens geen jood kon
zijn. De draf die de jongen wenste te eten, bestond waarschijnlijk uit peulvruchten.
4 Een weergave van de hoofdgedachte: ‘Het beeld te geven van een liefdevol en vergevend vader, als type van onzen Vader, die in de hemelen is.’
5 Aanvullende informatie over oosterse huizen, omdat in het verhaal over een plat dak gesproken wordt, met modelafbeelding.
6 Dan volgt het verhaal, voorafgegaan door een inleiding over vaders die de kost verdienen,
moe thuiskomen van hun werk en dan graag met zijn kleine jongen of meisje op de knie zit.
Een oproep om je vader lief te hebben zoals hij jou liefheeft. Het verhaal zelf gaat in paragrafen: De vader. De wensch. De droomer. Het vertrek. In de stad. Armoede. De verwelkoming. Inderdaad komt de oudste zoon in het verhaal niet voor.
7 Ten slotte volgt de suggestie voor een gebed. Bij andere hoofdstukken wordt een expressievorm aangeboden of een liedtekst.
Behandeling van Lucas 15 in Bijbelsch Vertelboek voor de kleintjes, eerste jaar.

schillende rooms-katholieke bijbelse geschiedenissen wordt aangetroffen, is niet onomstreden.
Zo breekt natuurwetenschapper, filosoof en pedagoog Ph. Kohnstamm er de staf over in een boekje over Bijbel en Jeugd. Hij spreekt van ‘vivisectie’ van de bijbelverhalen en pleit voor een ‘werkelijk
historische behandeling’ van de bijbelse stof, voor een behandeling van de Bijbel als ‘een aaneengeschakeld verhaal’. Kohnstamm, toch zeker niet orthodox te noemen, zet eveneens vraagtekens
bij het gebruiken, zoals in de Westhillmethode, van bijbelverhalen voor zeer jonge kinderen. Zes,
zeven jaar moeten de kinderen oud zijn op z’n vroegst en dan alleen als zij op die leeftijd ‘betrekkelijk vroeg rijp’ zijn.24
Valerie Witte Eechout is eveneens de vertaalster van een reeks bijzondere boekjes van de Engelse Westhillschrijfster Mary Entwistle, vanaf 1934 onder de titel Bijbelboekjes voor ’t kleine volkje ver24 Ph. Kohnstamm, Bijbel en Jeugd, Haarlem 1923, pp. 112vv. Kohnstamm heeft het over ‘de onzinnige methode der zoogenaamde
concentrische kringen’. Ook een in zijn dagen vooraanstaande pedagoog als M.J. Langeveld maant voorzichtig te zijn met het
overdragen van bijbelverhalen aan jonge kinderen. In zijn praktijkboekje De opvoeding van zuigeling en kleuter, Amsterdam z.j.
(1938), p. 144, beveelt hij overigens voor de meer vrijzinnig protestantse ouders wel het werk van Westhill en de boekjes van Felix Ortt aan. Voor meer orthodoxe protestanten wijst hij op het belang van Van de Hulst. Langevelds boekje is een van de eerste waarin protestantse ouders een naar hun geloofsovertuiging gedifferentieerd advies krijgen over de bijbelse opvoeding van
hun kinderen.

5 ‘Tien kinderen op aarde en tien in de hemel bij God’

207

Afb. zw15 De methode-Westhill in de praktijk.

schenen.25 Deze boekjes zijn geheel in de Westhilltraditie geschreven voor jonge kinderen en vertellen frank en vrij vanuit het perspectief van die kinderen zelf.
Bespraken we in deze paragraaf enkele ‘methodische’ bijbelvertellingen uit de vrijzinnige traditie,
in de volgende bekijken we enkele zelfstandige, grotere kinderbijbels. Zij zijn minder experimenteel, eerder traditioneel te noemen, maar dan wel traditioneel vrijzinnig.

5.5 ‘Zie je wel hoe ’t allemaal uitkomt?’
Modernisme in kinderbijbels
In de eerste helft van de twintigste eeuw, tot aan de Tweede Wereldoorlog, staan tal van hervormden min of meer positief tegenover het modernisme.26 Ze omhelzen de nieuwere bijbelkritiek, zijn
wars van dogmatisme, willen een verbinding maken tussen geloof en cultuur en leggen het primaat in het proces van de geloofscommunicatie eerder bij de individuele, gelovige mens dan bij
de docerende kerk. ‘Modernisme’ is een verzamelbegrip, zoals vrijzinnigheid dat is. Er zijn binnen
de vrijzinnigheid stromingen en gradaties. De hierboven behandelde Felix Ortt bijvoorbeeld is
eigenlijk gekant tegen elke kerkelijke institutie, staat open voor invloeden van andere religies en
modelleert de christelijke traditie naar eigen inzicht en behoefte. Een verwante ziel is dominee
25 Dertien deeltjes in het Engels, drie deeltjes vertaald en uitgegeven bij Van Gorcum in Assen vanaf 1934.
26 Informatie over de stromingen in de hervormde kerk vindt men o.a. uitgebreid in het genoemde standaardwerk van A.J. Rasker, a.w., pp. 213-266, en veel beknopter in H. Selderhuis (red.), a.w., bijvoorbeeld pp. 761-763. Hoewel er diverse deelstudies over
onderdelen van deze geschiedenis zijn verschenen, o.a. over de Nederlandse Protestantenbond, is er geen modern overzicht van
de geschiedenis van de Nederlandse vrijzinnigheid. Dat is bevreemdend, gezien de invloed die vrijzinnige theologie in de twintigste eeuw heeft uitgeoefend, een invloed die in ieder geval aanmerkelijk groter is dan de luttele aandacht in het Handboek van
Selderhuis doet vermoeden. De geschiedenis van de kinderbijbel is een van de vindplaatsen van bewijzen voor deze constatering.
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Louis Bähler, wiens belangstelling voor het boeddhisme de directe aanleiding vormt voor de oprichting van de Gereformeerde Bond in de hervormde kerk in 1905 als tegenbeweging tegen deze
nieuwlichterij. De uiterst vrijzinnige Zwinglibond is later een bundeling en voortzetting van dergelijke zienswijzen. Aan de andere kant van het spectrum, voor het gemak de rechterzijde van de
vrijzinnigheid genoemd, is er meer belangstelling voor de kerkelijke traditie, al staat men er eveneens open voor de moderne cultuur. In deze kringen zoekt men al snel samenwerking met remonstranten, liberale doopsgezinden en vrijzinnige lutheranen, uit welke samenwerking onder andere de V.P.R.O. is voortgekomen.
De kinderbijbels in deze paragraaf komen vrijwel steeds uit deze meer ‘kerkse’ vrijzinnige stroming. Maar we zullen bij de behandeling ervan zien dat ook binnen deze stroming de verschillen
aanzienlijk kunnen zijn.
De tamelijk traditionele kinderbijbel van de Deense kinderboekenschrijver Morten Pontoppidan
uit 1915, bewerkt door Margaretha Meijboom, is geliefd in vrijzinnige kring. Eveneens traditioneel zou men de Bijbelse Geschiedenis van A.A. Sepp kunnen noemen uit 1925, eerder feitenrelaas dan
verhaal en afstandelijk geschreven. Traditioneel is ook de vertelwijze van de Bijbelsche verhalen van
Hetty Laman Trip-de Beaufort uit 1924. Zij put overigens in haar grote bundel uitsluitend uit het
Oude Testament. De grote Jeugd-bijbel van A.M. van de Laar Krafft uit 1926, 700 bladzijden dik en
enkele malen herdrukt, steekt zijn liefde voor de Statenvertaling niet onder stoelen of banken
‘omdat er geen schooner Hollandsch ooit geschreven is dan dat’ (X) en vertolkt de bijbelverhalen
doelbewust in archaïserende taal. Een kinderbijbel als de tweedelige Vertellingen uit den Bijbel van
Frederica W. Rappold – een van de eerste vrouwelijke predikanten in Nederland – uit 1925 is een
droge navertelling. Ook zonder opsmuk verteld is de Bijbel voor Jongeren van T. van Buul uit 1938, die
vrijwel letterlijk de Leidse bijbelvertaling citeert. De befaamde hoogleraar A. van Selms ten slotte
bewandelt in zijn veel gelezen en veel gebruikte God en de menschen uit 1940 geenszins nieuwe wegen. Opvallend is wel dat Van Selms meer dan anderen ruimte biedt aan de profetie. De profeten
Hosea, Amos, Jesaja en Jeremia komen uitgebreid aan het woord. De wijsheidsliteratuur wordt
echter geheel genegeerd en er is evenmin aandacht voor de Psalmen en het Hooglied. In Van
Selms’ behandeling van het Nieuwe Testament wordt wel weer ingegaan op de brieven van Paulus.27 In zijn nawoord vermeldt de auteur dat hij niet meer heeft willen bieden dan ‘vrije vertalingen’ en zo jongeren en volwassenen heeft willen leiden naar de echte Bijbel, omdat het aantal bijbellezers binnen de kerk afneemt en het aantal buitenkerkelijken snel toeneemt. Van Selms ziet
eerder een culturele dan een theologische noodzaak voor zijn boek.
Al deze auteurs zijn te rekenen tot de vrijzinnige stroming binnen de hervormde kerk, maar laten geen eigenzinnige behandeling van de bijbelse stof zien. De drie hierna te bespreken kinderbijbels doen dat wel, al bouwen zij deels voort op wat voorgangers als Oort, Nellie en “Annette”
hebben bedacht en verschillen zij veel van elkaar.
De oudste van deze drie kinderbijbels is die van C. Sparnaay, De Bijbel aan kinderen verteld, uit

27 Verder valt op dat Van Selms twee flinke hoofdstukken wijdt aan de ballingschap en de terugkeer van het volk onder Nehemia.
Aan het slot van zijn behandeling van het Nieuwe Testament plaatst hij enkele meer beschouwende gedeelten van het Johannesevangelie (het hogepriesterlijk gebed, de teksten over de goede herder en de ware wijnstok) naast een paragraaf over de brieven van Johannes en een over de Openbaring. Van Selms maakt deze keuze op grond van het vermoede auteurschap van deze
teksten en zet ze waarschijnlijk om redenen van chronologie achteraan.
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1911.28 In het Woord vooraf meldt de schrijfster dat ze schrijft voor 8-13-jarigen en dat haar gebleken is dat er vooral belangstelling voor deze uitgave bestaat van moeders en zondagsscholen. Zij
kiest voor een meer pedagogische en een minder theologische benadering:
‘Wat de door mij gevolgde methode betreft, zoo heb ik, waar voor mij de keuze ging tusschen een juiste bijbelsche
voorstelling en een kleine afwijking daarvan in ’t belang van het paedagogisch-zedelijke karakter van mijn werk, bijna steeds de eerste aan de laatste opgeofferd, met de vrijmoedigheid mij geschonken in het besef, dat voor ons, vrijzinnigen, de Bijbel toch niet in de eerste plaats kan en mag zijn het boek van de objectieve historie.’ (Woord vooraf, 2)

Gewapend met deze vrijheid behandelt Sparnaay de bijbelverhalen na een lange inleiding zeer
uitvoerig. Ze hanteert daarbij een soepele, dialogische schrijfstijl. Waarom de schepping in zes dagen beschreven wordt? Omdat de schrijver het elke dag voor zijn ogen ziet gebeuren (5).
‘En nu, jongens en meisjes, wat zeggen jullie ervan: moet de schrijver van ’t boek Genesis niet een recht vroom en
godsdienstig man geweest zijn, dat hij dit alles zoo voelde, zoo dikwijls hij ’s morgens alles daarbuiten uit de diepe
duisternis tot leven komen zag? Ook wij hebben datzelfde misschien dikwijls gezien, maar heeft ooit iemand onder
ons daarbij zóó groot over God gedacht?’ (5v.)

Deze visie kan bestaan naast de moderne wetenschappelijke inzichten, vindt Sparnaay. Als ze
spreekt over het paradijs, vertelt ze haar publiek dat sommige zaken ons paradijselijk voorkomen,
maar als we ze eenmaal bereikt hebben, niet paradijselijk blijken te zijn. Het echte paradijs is ‘een
goed geweten’ (11). Veelvuldig onderbreekt de schrijfster haar vertelling met gesprekjes met de
jongeren en opmerkingen als ‘Mooi verteld van dien bijbelschrijver, niet?’ Dezelfde bijbelschrijver krijgt overigens wel de schuld van het bijna-offer van Isaak in Genesis 22 en de schrijver wordt
in het verhaal zelf door God gecorrigeerd (30v.). De worsteling van Jakob bij de Jabbok (Genesis 32)
is een innerlijke worsteling met God (46). Wanneer Mozes geroepen wordt bij de brandende
braambos (Exodus 3) gaat het om een zinnebeeldig verhaal:
‘Want dat braambosch stond niet echt in brand. Het is een beeld van Mozes’ hart, dat in blakenden gloed stond om
zijn volk te verlossen. En die gloed verteerde zijn hart niet; integendeel, die maakte het juist edeler; daarom was die
geestdrift heilig, in Gods oog een heilig plekje.’ (68)

De heldendaden van Simson (Rechters 13-16) moeten volgens de schrijfster eveneens in een overdrachtelijk licht gezien worden. De schrijfster bouwt een metaforisch beeld op de betekenis van
Simsons naam: ‘zon’ (zie kader 5.2).
Sparnaay betoont zich een volle erfgenaam van het gedachtegoed van Oort en Hooykaas, die we
behandelden in hoofdstuk 4, zij het dat zij veel beter de kunst verstaat om haar publiek aan te
spreken in plaats van over hun hoofd heen haar theologische gelijk te halen, zoals haar twee geleerde voorgangers doen.
Sparnaay’s vertolking van het Nieuwe Testament wordt ingeleid met een verhandeling over de
overeenkomsten en verschillen tussen de vier evangeliën. Verder hanteert zij in de navertelling
van de evangelieverhalen hetzelfde procédé als in die van het Oude Testament. Over de passage
waarin Jezus wandelt over het water zegt zij: ‘Wij menschen kunnen niet zonder Gods hulp rus28 In twee delen verschenen bij uitgeverij Hollandia te Baarn. In één band uitgegeven in 1919. Mevrouw Sparnaay is godsdienstonderwijzeres geweest in Noordwijk en Doesburg.
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C. Sparnaay over Simson (1911)

5.2

Het verhaal van Simson is niet echt gebeurd. Of ja, misschien is er oudtijds wel een bizonder
sterke man onder de Filistijnen geweest; doch langzamerhand is in de overlevering die man tot
een zonnegod geworden en dezen zonnegod stelt Simson hier nu voor. En kijk, nu zullen jullie alles veel beter begrijpen. Immers: de kracht van de zon ligt in haar stralen, nietwaar? welnu, zoo bestaat Simson’s kracht in zijn lange haren, die een beeld van die zonnestralen zijn. En
de zon gaat immers in ’t Westen onder? welnu, Delila, de valsche vrouw die Simson ten onder
bracht, woonde ook in ’t Westen, want zij was een Filistijnsche vrouw. En de zon doet immers,
vooral in de Oostersche landen, waar zij zoo branden kan, dikwijls het koren op ’t veld verschroeien? welnu, Simson verbrandde het koren eveneens. En wat dien honing in ’t geraamte
van dien leeuw betreft… wel, hebben jullie wel eens gehoord dat er aan den hemel allerlei sterrenbeelden zijn, zooals o.a. de groote en kleine beer, de melkweg enz.? Nu dan, zoo is er ook een
sterrenbeeld aan den hemel dat de geleerden den “leeuw” noemen, en kijk, juist ’s zomers, als
de zon door dat sterrenbeeld de leeuw gaat, maken de bijen hun honing. Zie je wel, hoe ’t allemaal uitkomt?’ En nog iets: als de stralen van de zon kort zijn zooals in den winter, lijkt ’t dan
niet haast nacht? Welnu, als Simson’s haar kort is, worden hem immers ook de oogen uitgestoken en is ’t voor hem nacht. En dat hij toen den molen in de gevangenis moest draaien, wel dat
is ’t beeld, dat de zon in den winter slechts korte cirkels om de aarde beschrijft. Kijk, nu is er
eigenlijk niets wonderlijks meer aan de gansche geschiedenis is ’t wel; nu begrijpen wij ’t allemaal. (122v.)

tig de levenszee bewandelen.’ (nt, 118). Bij het verhaal van de bruiloft te Kana (Johannes 2) staat de
wijn symbool voor godsdienstige kracht (120) en ook het verhaal van de verheerlijking op de berg
(Matteüs 17) is ‘beeldspraak’. (123) Sparnaay’s metaforen en de formuleringen ervan doen in de
verte denken aan de dieptepsychologische bijbeluitleg van Eugen Drewermann, die in de jaren negentig van de twintigste eeuw populair is.29
De opstanding van Jezus ten slotte – het zal niet verbazen – moet eveneens geestelijk worden
verstaan. Wanneer Maria Magdalena zich opmaakt om Jezus’ lichaam te gaan zalven (Johannes 20),
aarzelt zij:
‘[…] tot zij langzamerhand begon te begrijpen, dat wat zij wilde gaan doen […] toch eigenlijk maar half werk was.
Want niet Jezus’ lichaam, dat zij door die zalf tegen ’t bederf wilde bewaren, had zij liefgehad, maar Jezus’ geest: zijn
medelijden en liefde, en dat alles zou zij tevergeefs zoeken in ’t graf! Dat wat zij in Jezus liefhad en vereerde was niet
werkelijk gestorven: het kòn nooit sterven; het zou altijd bij haar blijven en om haar heen.’ (163)

Tot zover deze exemplarische vrijzinnige kinderbijbel uit de ‘Leidse school’. De kwaliteit van deze
uitgave wordt later niet vaak meer geëvenaard in de vrijzinnige traditie.
Een tweede uitgave die ik er wil uitlichten, is die van Joh. Veenbaas uit 1929: Bijbel voor de Jeugd uit
Vrijzinnige Kringen.30 Ik besteed er kort aandacht aan vanwege de vertelstijl van de auteur, die er op
29 Bijvoorbeeld geboekstaafd in Eugen Drewermann, Beelden van verlossing – toelichtingen op het evangelie van Marcus, Den Haag 1990. Van
de dieptepsychologische exegeses van Drewermann is ook veelvuldig gebruik gemaakt door Nico ter Linden in zijn parafrasereeks Het verhaal gaat…, Amsterdam v.a. 1996.
30 Uitgave W.J. Thieme & Co. Zwolle 1929, niet geïllustreerd.
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het eerste gezicht tamelijk brontekstgetrouw uitziet, maar die versierd wordt met enkele aardige
en opvallende vrijheden, die het lezen vergemakkelijken. Ik noem er enkele: nadat Eliëzer zaken
heeft gedaan over de uithuwelijking van Rebekka (Genesis 24): ‘Onder gezelligen kout worden de
spijzen genuttigd.’ Wanneer Rebekka afscheid neemt ‘parelen groote tranen in haar oogen’ (27).
Wanneer haar twee kinderen geboren zijn, is ze diep gelukkig: ‘Ze juicht en zingt van den morgen
tot den avond.’ (28) Ook in Veenbaas’ versie voert Mozes (Exodus 3) een innerlijke strijd: ‘Zijn ziel
was als het brandende braambosch’. (72) Als Rachab haar stadgenoten van Jericho om de tuin heeft
geleid (Jozua 2), staat er: ‘Rachab lachte in haar vuistje. Dat had ze nu eens aardig opgeknapt vond
ze.’ (92v) De schrijver kondigt bij de behandeling van de rechters (richteren) aan Simson te zullen
overslaan: ‘Voor ons is enkel lichaamskracht, ten eigen bate aangewend, niet het hoogste.’ (100) Na
Elia’s competitie met de Baälspriesters (1 Koningen 18), vermaant Veenbaas: ‘Niet de blinde woede, waarmede Elia de Baälpriesters deed ombrengen, was Gode welgevallig. Zijn hoogste gebod is
de Liefde – maar jaren en jaren zullen nog verloopen eer die Liefde zegeviert!’ (189) De wraakzucht
van koningin Esther, die nog een extra dag vraagt aan koning Ahasverus om de vijanden van haar
volk te verdelgen, vindt in de ogen van de auteur geen genade:
‘Ook dit staat de vorst toe. Als de tweede dag verstreken is, hebben 75.000 heidenen een wreeden dood gevonden. […]
In het Purimfeest blijft voor de Joden de herinnering aan Esthers geschiedenis bewaard. “Pur” betekent “lot”. Het lot,
zoo hebben we gelezen, had het tijdstip bepaald, waarop de Joden zouden worden vernietigd. Jahwe beschikte anders. Hij zond Esther, wier hemelsche gave, haar schoonheid, het arme volk voor ondergang behoedde. Wij leven in
een anderen tijd. Voor ons heeft zulk een schoonheid geen bekoring, zoolang ze samengaat met liefdeloosheid. Liefdeloosheid en wraakzucht toch waren het, die Esther aan Ahasveros deden vragen om nog “één dag!” (237)

Zo grijpt Veenbaas af en toe speels en eigenwijs in in de tekst. Zijn behandeling van het Nieuwe
Testament biedt eveneens interessante interpretaties. Zijn weergave van de geboorte van het
kerstkind bijvoorbeeld vertoont magische trekjes. Jozef schrikt op uit zijn slaap als Maria en hij
zich in de stal te ruste hebben begeven.
‘Hij kon zijn oogen nauwelijks gelooven: waren dat engelen, die geruischloos binnenkwamen? Met ingehouden
adem volgde hij ze, en … voor hij goed wist, wat er gebeurd was, lag daar naast Maria een klein wezentje, een jongetje en alles in den stal flikkerde en flonkerde als zuiver goud.’ (257)

De vier evangelisten zijn onbekend, zegt Veenbaas, de verhalen zijn soms vele jaren na Jezus’ dood
opgetekend door mensen die in liefde voor Jezus zijn ontstoken en zijn grote daden te boek willen stellen. ‘Hoe dieper men zich ging inleven in al het schoone en verhevene, hoe grootscher de
verhalen werden. En dan moeten we ook niet vergeten, dat ze overgedragen werden uit Oostersche
landen. Door menschen met een vurig temperament, met een levendige fantasie.’ (264) De wonderverhalen van Jezus worden daarmee uit de sfeer van de werkelijkheid getrokken, maar niet van
minder waarde geacht. Veenbaas geeft echter veel meer dan aan de wonderverhalen aandacht aan
de gelijkenissen, vanwege hun ‘oostersche beeldpracht’.
Als Jezus ten slotte is gestorven op Golgotha, verklaart de auteur wat voor hem de opstanding
betekent.
‘We kunnen ons begrijpen welk een pijnlijken indruk dit sterven op honderden moet hebben achtergelaten. Moest
dan dit grootsche leven zoo eindigen? Neen, dat konden vooral de latere schrijvers niet met hun fantasie overeenbrengen. [In de opstandingsverhalen] ontmoeten wij telkens weer die menschen, die tot zijn warmste aanhangers
behoorden. Al hun gedachten zijn op hem geconcentreerd, zijn herrijzen is dus geen stoffelijk opstaan. Hij leeft in
de harten der vrienden en zelfs na zijn dood bezielt hij allen en wijst hij den weg naar het eeuwige licht.’ (361vv.)
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Tot zover Joh. Veenbaas, wiens vrijzinnigheid vooral blijkt in zijn vertelkunst. De derde auteur die
we hier apart vermelden is iemand die geworteld is in de vrijzinnige zuil, V.P.R.O.-medewerkster
Laura Spelberg-Stokmans.31 Haar kinderbijbel uit 1936 is de eerste die in interactie met een ander
medium, in dit geval de radio, tot stand is gebracht.32
De kinderbijbel van Spelberg-Stokmans biedt een staalkaart van vrijzinnige theologie op een
voor (oudere) kinderen begrijpelijke toon. Een paar typerende passages ter illustratie. Spreekt de
slang in het paradijsverhaal (Genesis 3)?
‘Toen Eva een keer alleen in de hof wandelde en opkeek naar de prachtige vruchten van die ene boom, begon zij te
denken, waarom het toch zou wezen, dat zij van deze vruchten niet eten mocht. “Waarom zou je niet eten?” – zei de
stem, die ook voor ons niet onbekend is, – “Zij zijn toch mooi en smaken zeker lekker. Bovendien moet het wel heerlijk zijn om veel te wèten!” Zij dacht na en keek naar de grond. Daar kroop ineens een slang voor haar voeten. Voor
het eerst schrok zij van een van de dieren in de hof. Zij dacht niet langer meer na en… plukte de vrucht.’ (7)

Het gaat de schrijfster dus om de slang in onszelf. Van de nakomelingen van Kaïn (Genesis 4)
wordt vooral Jubal uitgebreid behandeld – waarschijnlijk houdt de auteur veel van muziek. Zij bepleit in ieder geval het recht op muziek maken als een vorm van arbeid. (19) Het offer van Isaak
wordt in deze kinderbijbel overgeslagen, een misschien wel terechte en in ieder geval te begrijpen
keuze (zie hiervoor paragraaf 1.6). Dat geldt tevens voor het verhaal van Jakobs worsteling bij de
Jabbok. De vrouw van Potifar (Genesis 39) is ‘een slechte vrouw, die nooit tevreden was met wat
haar man haar gaf.’ (83) Maar wat ze dan van Jozef wil, wordt niet duidelijk. De sprekende slang
wordt verinnerlijkt, de sprekende God bij het brandende braambos (Exodus 3) evenzeer: ‘… zo
dichtbij was deze stem, dichtbij zijn hart.’ (114) De Egyptenaren die het volk Israël achtervolgen
tot aan de Schelfzee (Exodus 14) worden bedolven door het water. ‘Niet geloof en vertrouwen deed
hun vrees om door de woeste zee heen te gaan, overwinnen, maar zucht om de anderen te verslaan.
Misschien kwam het daardoor, dat zij niet met dezelfde zekerheid de overzijde konden bereiken.
Hun geweten was te rustig, zij misten het vertrouwen, dat hen recht voor zich uit deed kijken.’
(125) De straffen die op de tocht door de woestijn aan de Israëlieten voltrokken worden en die duizenden van hen het leven kosten, komen niet aan de orde. De veroveringen van Jozua worden in
een enkel zinnetje aangeduid. Van de rechters wordt alleen het verhaal van Gideon verteld. Het
einde van koning Saul beslaat slechts één enkel regeltje en van koning David wordt uitsluitend
verteld dat hij in Jeruzalem gaat wonen. Na Elia’s strijd met de Baälspriesters op de Karmel (1 Koningen 18) wordt verzwegen wat er na afloop van de strijd met deze priesters gebeurt. In plaats van
dat ze zonder uitzondering allen door Elia geslacht worden, zoals het bijbelverhaal vertelt, staat er
bij Spelberg-Stokmans:
‘De Baälspriesters wisten niets beters te doen, dan maar weg te gaan, opdat de Israëlieten hun geen kwaad zouden
doen. Waar bleef nu hun hooghartigheid? Waar bleef hun zekerheid, waardoor zij op Elia minachtend durfden neer
te zien? Lafhartig namen zij de vlucht, enkelen van hen werden gedood.’ (208v.)

31 Laura Spelberg-Stokmans (1897-1986) was de echtgenote van V.P.R.O.-voorzitter E.D. Spelberg en verzorgde jarenlang samen
met kinderen van de Hilversumse NPB-zondagsschool een zondagsschoolhalfuurtje op de radio. De verhalen die ze daar vertelde werden later gebundeld in haar twee kinderbijbels. Zie Van Schoonderwoerd den Bezemer, a.w., p. 197.
32 L. Spelberg-Stokmans, Wat ons uit het oude boek verteld wordt, Bijbel voor jonge kinderen verschijnt in 2 delen bij uitgeverij Bigot & Van
Rossum te Amsterdam in 1936 en is geïllustreerd met kindertekeningen. Die zijn kennelijk als te onbeholpen veroordeeld en
de uitgave in één band bij W. Gaade te Delft, 1952, bevat dan ook tekeningen van Jan Brugge. Ik citeer uit de 4de druk, Delft 1952.
Bij dezelfde uitgevers verschijnen resp. in 1948 en 1957 de eerste en tweede druk van haar Kleuterbijbel, met illustraties van Co
Egelie.
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Zo biedt deze auteur een strakke selectie van bijbelgedeelten, die, aldus het naschrift bij het Oude
Testament, ‘kinderen kunnen begrijpen’ (238) en die vooral laten zien dat God liefde is. Zo introduceert ze ook de verhalen van het Nieuwe Testament, over het Licht dat de Joden verwachten:
‘Over dit Licht en over Hem, die dit voor altijd als een Blijde Boodschap van Gods liefde aan de
mensen zou brengen, zullen de volgende verhalen je meer vertellen.’ (247)
Het huishouden van Jozef en Maria wordt beeldend beschreven:
‘Van het ogenblik af dat zij samen hun eenvoudige huisje waren binnengekomen, leek het wel, of daar altijd zon en
blijdschap zou zijn. Niet alleen hield Maria het huisje met grote zorg netjes, zodat alles glom en glansde, maar zij
bracht er ook leven en vrolijkheid. Voor alle raampjes zette zij planten en bloemen – daar hield zij zoveel van – en elke
morgen kregen ook zij een beurt, want voor alles, wat leeft, moet immers gezorgd worden?’

Als ze Jozef verteld heeft van de aankondiging van Jezus’ geboorte kunnen ze beiden hun blijdschap niet op.
‘Stil van geluk liepen zij hand in hand terug naar hun huisje, dat nog juist even door het laatste rood van de ondergaande zon werd beschenen.’ (253)

De kindermoord van Bethlehem (Matteüs 2) wordt vanzelfsprekend overgeslagen. De beproeving
in de woestijn (Matteüs 4) wordt weer verinnerlijkt, het gaat om een ‘boze’, ‘wonderlijke’ en ‘verleidelijke’ gedachte die Jezus overvalt en hij bestrijdt ‘het kwade dat in hem werken wilde’ en behaalt de zege omdat hij sterk genoeg is ‘om het licht binnenin zich te doen overwinnen.’ (278v.)
En wanneer hij voor de derde maal op de proef is gesteld, staat er:
‘Nu wist Jezus zeker, dat het duivelse gedachten waren geweest, die hem hadden trachten te overwinnen en dat zij
Gods licht in hem hadden willen uitdoven! Na de krachtige strijd, die hij tot drie maal had doorstreden, leek het echter wel, of nu deze donkere gedachten waren uitgeput. Tegen zoveel licht waren zij niet bestand. Het was, of dit licht
opeens alles overstraalde en er engelen kwamen om hem te dienen.’ (280)

De wonderverhalen worden zonder scepsis naverteld, al is ook bij Spelberg sprake van metaforen
à la Drewermann. De zee waarover Petrus in navolging van Jezus wil lopen is de levenszee, met
‘woelingen en kolkingen’ (303). Blinden worden ziende ‘om het licht te zien in hun leven’ (324).
Een verlamde gaat weer lopen vanwege ‘een kracht van binnen’ (343). De schrijfster schenkt vooral ruim aandacht aan de gelijkenissen. Het sterven van Jezus wordt wel beschreven – daar kan een
schrijver van een kinderbijbel lastig omheen – maar er is meer aandacht voor de opstanding. De
auteur grijpt de gelijkenis van de tarwekorrel aan om Pasen te verbinden met de lente:
‘Gods zaad, dat in onze harten is uitgezaaid, kan pas groeien, wanneer er iets in ons binnenste kapot breekt en sterft.
Dat iets is bij iedereen verschillend; meestal is het hard, stug en koud, zoals de schaal van een ei, die ook breken moet
om het nieuwe leven, dat er in is, door te laten. Alles, wat niet van God is in ons hart, moet breken, opdat de plant van
Zijn liefde in ons leven groeien kan. Jezus nu wist, dat hij sterven moest, opdat er in anderen nieuw leven zou opgroeien.’ (394v.)

De opstandingsverhalen getuigen bij Spelberg van een innerlijk zien van Maria en de discipelen,
niet van een waarneembare werkelijkheid.
Het verinnerlijken van de meest in het oog lopende bijbelse tegenstellingen en confrontaties en
de vergeestelijking van bijbelse personificaties mag men wel typisch vrijzinnig noemen. Spelbergs
kinderbijbel is er een schoolvoorbeeld van. En meer dan andere vrijzinnige kinderbijbelschrijvers
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selecteert zij de bijbelverhalen op kindvriendelijkheid, zonder die keuze overigens te verantwoorden. De Bijbel staat immers niet centraal, de kinderen die de bijbelse boodschap ontvangen wel.
En die kinderen zijn rijp voor het ene, en nog lang niet toe aan het andere bijbelverhaal. Zo’n voorselectie zou een orthodox-protestantse kinderbijbelschrijver niet in zijn of haar hoofd halen, zoals we hierna zullen zien. Over de illustraties in de kinderbijbel van Spelberg-Stokmans meer in
de voorlaatste paragraaf van dit hoofdstuk.

5.6 ‘Het eene kwaad brengt altijd het andere mee’
Orthodoxe kinderbijbels van het interbellum
Worden de meer vrijzinnige kinderbijbels in de periode tussen de twee wereldoorlogen gekenmerkt door experimenten, methodiekontwikkeling en een behandeling van de bijbelse stof die
wat vrijer van de grondtekst op zoek is naar een eigen verteltrant, de meer orthodox protestantse
uit dit tijdvak hebben veelal met elkaar gemeen dat een bepaalde theologische systematiek voorafgaat aan het navertellen van de bijbelverhalen.33 Afgezien van de kinderbijbels van W.G. van de
Hulst en Anne de Vries, die men evenzeer tot de ‘meer orthodoxe’ kan rekenen, maar aan welke om
hun bijzondere kwaliteiten en status aparte paragrafen zijn gewijd, voegen de meeste meer traditionele orthodox protestantse kinderbijbels zich in een bepaalde systematiek, die zich met de
woorden zonde, schuld, bekering en verzoening laat kenschetsen. Die systematiek wijkt slechts
ten dele af van de systematiek van de bijbelse geschiedenissen van rooms-katholieke signatuur die
we in het volgende hoofdstuk bespreken, behalve bijvoorbeeld op het punt dat de vroege geschiedenis van de kerk erin geen deel uitmaakt van de weergave van de bijbelse geschiedenis. Ook de
behandeling van de voorafschaduwende functie van het Oude Testament is in het orthodoxe protestantisme minder strikt, maar kinderbijbels uit deze traditie zijn zeer wel te herkennen aan de
wijze waarop Christus in het Oude Testament figureert.
Deze paragraaf is gewijd aan de meer orthodoxe protestantse kinderbijbels en ik behandel die
aan de hand van de bespreking van drie daarvan, die model kunnen staan voor de ongeveer vijftien kinderbijbels uit deze periode die men als zodanig kan typeren. Daartoe behoren de werken
van H.M. van Nes (1920), R.H. Walda (1926), Tine Bonnema (1930), A.P. Plomp (ca. 1930), T. JagerMeursing (1932), H.J. van Wijlen (1935), H.A. van den Hoven van Genderen (1937) en H. van den
Brink (1939). Opvallend is dat het aantal meer rechtzinnige kinderbijbels achterblijft bij dat van
de meer vrijzinnige kinderbijbels. De ‘markt’ ervoor is weliswaar groter, maar die wordt eveneens
bediend met het materiaal van de verschillende zondagsschoolverenigingen, waaronder veel losse bijbelnavertellingen in tijdschriften. Daarnaast lijkt de conclusie gerechtvaardigd, wanneer we
de diversiteit van de productie in ogenschouw nemen, dat de vrijzinnigheid meer armslag heeft
en zich meer mogelijkheden tot variatie gunt dan de rechtzinnigheid, waarvan het aanbod zich redelijk eensluidend presenteert. Ten slotte moeten we niet vergeten dat vooral op de rechterflank
33 ‘Meer orthodox’ is een met opzet gekozen, weinig precieze aanduiding. De vrijzinnigheid is in de eerste helft van de twintigste eeuw meer vastomlijnd dan de ‘orthodoxie’. Men kan bij die orthodoxie denken aan het midden en de rechterflank van de
Nederlandse Hervormde Kerk, aan de Gereformeerde Kerken in Nederland en aan kerkgenootschappen als de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zoals eerder aangegeven hebben kinderbijbelschrijvers er doorgaans weinig behoefte aan om zich kerkelijk te profileren, om een brede verspreiding van hun werk niet in de weg te staan. De kinderbijbels kwamen doorgaans voort
uit het particulier initiatief, uit de kringen van de christelijke uitgeverijen, het zondagsschoolwerk en het christelijk onderwijs,
waar rechtzinnigheid eerder een ijkpunt was dan confessionele binding of lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap.
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van het orthodoxe protestantisme34 kinderbijbels worden afgeraden en niet worden gebruikt, zoals men ook geen gezangen zingt, maar uitsluitend psalmen – men maakt de jeugd liever zo snel
mogelijk vertrouwd met de ‘echte’ Bijbel, in de Statenvertaling. De grote theologische omwenteling die zich in deze jaren binnen het protestantisme voltrekt, onder invloed van het werk van Karl
Barth, levert pas kinderbijbels op wanneer deze stroming zelf alweer (voorlopig?) op haar retour
is, in de jaren zestig van de twintigste eeuw, als de zich op Barth baserende zo specifiek Nederlandse Amsterdamse School zich met literatuur voor jongeren gaat bezighouden.
We behandelen achtereenvolgens de twee kinderbijbels van J.C. de Koning uit 1921 en 1926,
kort die van G.P. Marang uit 1934 en uitvoeriger die van G. Ingwersen, die vanaf 1938 in afleveringen verschijnt.
Van J.C. de Koning verschijnen kinderbijbels voor de oudere en voor de jongere jeugd, respectievelijk De Heilige Historie uit 1921 en Het groote Boek voor de kleinsten verteld uit 1926.35 Bij De Koning vindt
men veel zonde, schuld en straf en de Heere die alles ziet. In zijn kinderbijbel voor de kleintjes, van
4 tot 6 à 7 jaar volgens het voorwoord, schrikt De Koning niet terug voor harde, plastische taal en
waar hij dat nodig acht, zet hij de bijbelverhalen naar zijn hand. Als verteld is dat de vermoorde
Abel (Genesis 4) naar de hemel is gegaan, wordt de dader, zijn broer Kaïn, het oordeel aangezegd:
‘Maar de Heere had ook den bozen Kaïn gezien. Hij zeide tegen Kaïn: Waar is uw broeder Abel? Kaïn wou het niet zeggen. Want hij was bang voor God. Maar de Heere zeide: Gij hebt uw broeder doodgeslagen. En daarom zult gij nooit
meer rust hebben. Heel uw leven niet. En als gij sterft, dan zult gij niet in de hemel komen! Kaïn vluchtte ver weg.
Ver van Adam en Eva. En toen hij stierf, nam de Heere hem niet in de hemel. Maar Kaïn kwam in de plaats, waar pijn
is en duisternis, in de hel. Hoe vreselijk!’ (17)

Bij het verhaal over de moord worden de offers van de twee broers buiten beschouwing gelaten,
zodat alle nadruk komt te liggen op het ‘boze hart’ van Kaïn, die de Heer niet liefheeft. Kaïn lokt
zijn broer in een hinderlaag en vermoordt hem vervolgens. Zulke weglatingen verstout De Koning
zich wel vaker. Omdat Jakob uiteindelijk toch een goed mens is, omdat hij zoveel bidt en vertrouwt op God, wordt tijdens zijn ontmoeting met de onbekende man bij de rivier de Jabbok (Genesis 32) niet gesproken over een worsteling. Die wordt getransponeerd in een gesprek over goed
en kwaad:
‘Toen ze allen sliepen in die donkere nacht, ging Jacob naar buiten. Alleen, heel alleen. En toen knielde hij neer. Toen
ging hij bidden tot den Heere. Hij ging vragen, of de Heere wou helpen. Of de Heere wou maken, dat Ezau hem geen
kwaad zou doen. Toen kwam de Heere naar Jacob toe. Hij wilde hem wel helpen. Maar Hij vroeg eerst aan Jacob hoe
zijn naam was. Hoe schaamde Jacob zich. Want zijn naam beteekende: bedrieger. Hij moest het wel zeggen. Dat hij zo
slecht was geweest. O, wat had hij er berouw over. Maar toen wilde de Heere het hem ook vergeven. En Hij beloofde Jacob, dat Hij helpen zou. En Hij zegende Jacob.’ (43)

Voor de duidelijkheid: vrijwel elke zin uit deze tekst komt niet voor in het bijbelverhaal en wat
daarin wel staat, komt nauwelijks terug in deze tekst. De schrijver heeft een andere bedoeling dan
het vertolken van verhalen. Hij maakt deze verhalen dienstbaar aan zijn schematische theologie.
De schrijver heeft weinig ontzag voor de tere kinderziel. Hij dist zijn jonge publiek bijvoorbeeld
34 Zie noot 33.
35 Respectievelijk bij Spruyt in Amsterdam en Kok in Kampen uitgegeven. Het eerste boek verschijnt later ook onder de titel Kleine bijbelse geschiedenis. Ik citeer uit de tweede druk van de laatste uitgave, 1937, met tekeningen van Henk Poeder. J.C. de Koning
(1877-1960) schreef vooral christelijke jongensboeken.
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bladzijdenlang de kruisdood van Jezus op, vol bloeddorstige uitvergrotingen:
‘Zie, daar kwam een soldaat. In zijn linkerhand had hij een lange, dikke, scherpe spijker, En in zijn rechterhand een
zware hamer. Hij zette de spijker op de open hand van den Heere Jezus en … o, vreselijk! Toen sloeg hij hard, heel hard
met zijn zware hamer de spijker door Jezus’ hand. Hij sloeg de hand vast aan de balk. Het bloed sprong er uit. Het
deed schrikkelijk veel pijn. Maar de soldaat sloeg door, hard, met zijn zware hamer. Toen de andere hand. Toen de
voeten, één voor één … En niemand had medelijden met den Heere Jezus. Niemand … […] Hij zweeg stil. Hij wou het
alles verdragen. Voor òns, voor òns kwaad, voor ònze zonden. Zo lief had hij ons.’ (292v.)

De apostel Paulus wordt aanschouwelijk geëxecuteerd, een verhaal dat niet in het Nieuwe Testament voorkomt: ‘Toen moest Paulus zijn hoofd op een blok leggen. De man lichtte hoog het
scherpe zwaard op. Het was vlak boven Paulus’ hoofd. Nog één ogenblik: toen sloeg hij, met één
harden slag Paulus’ hoofd af.’ (328)
We spraken al in hoofdstuk 1 over de narratieve methode van de dramatisering. Nu kort aandacht
voor een tweede kinderbijbel in deze traditie, die van G.P. Marang uit 1934.36 Zijn Kinderbijbel richt
zich op tienjarigen, vermeldt het voorwoord. Dat dezelfde orthodoxe boodschap van zonde,
schuld, straf en verzoening ook ‘lichter’ gebracht kan worden, daarvan getuigt deze kinderbijbel.
De toon is aanmerkelijk vriendelijker dan die van De Koning met hier en daar passages met literaire pretentie. Natuurlijk is de straf voor Adam en Eva (Genesis 3) ‘welverdiend’, maar Marang
trekt zijn lezers meer in een pedagogische dan in een dogmatische sfeer. Zo wordt de straf van
Adam en Eva een vermaning tot gehoorzaamheid:
‘Zoo gaat het, als we ongehoorzaam zijn. Als we niet gelooven, dat God ons liefheeft. Als we niet gelooven, dat ook vader en moeder altijd het beste met ons voorhebben, zelfs als ze ons iets verbieden. Als het vertrouwen weg is, dan
komt de ongehoorzaamheid. En het eene kwaad brengt altijd het andere mee.’ (12)

Marang is met andere woorden meer uit op godsdienstige opvoeding en daarom moralistischer
dan De Koning. Na de dood van Abel schrijft hij: ‘O, laten we oppassen voor boosheid. De zonde
loert…. De zonde ligt aan de deur!’ (14)
Mozes mag het beloofde land niet binnengaan (Deuteronomium 34) omdat hij boos, ja driftig
is geweest en zo een slecht voorbeeld heeft gegeven (79). De profeet Eli (1 Samuel 4) wordt gestraft
om zijn houding jegens zijn zonen. Hij heeft ze verwend en als ze kwaad deden ‘niet eens zuur
aangezien’. (99) Koning Saul is hoogmoedig en koning David niet nederig genoeg. Na het verhaal
van Gehazi, de knecht van de profeet Eliza die om zijn bedrog gestraft wordt met melaatsheid (2
Koningen 5), verzucht Marang:
‘Neen! … Nooit het kleine en eenvoudige verachten! Maar dan moeten we ook niet licht denken van kleine zonden.
Misschien zijn er wel, die zeggen dat Gehazi toch niet zoo heel erg kwaad had gedaan; dat die vreeselijke straf toch
wel al te zwaar was. Maar denk er aan, God wil ook de kleine zonden niet. Kleine zonden worden zoo heel gauw
groote! Leugen is heel gauw diefstal. Begeerte leidt zoo gauw tot bedrog.’ (139)

36 G.P. Marang, Kinderbijbel, uitgave van de Bijbeltentboekhandel, Amsterdam 1936. De theoloog dr. G.P. Marang (1875-1948) promoveerde in 1909 op de geschiedenis van de Zwijndrechtse Nieuwlichters en schreef boeken voor de jeugd, vaak voor de NZV,
over grote zendelingen, reisverslagen over bijbelse streken en bijbelbeschouwingen. In 1919 publiceerde hij samen met L.C.
Post bij uitgeverij Kok in Kampen De bijbelsche geschiedenissen in bijbeltaal voor de jeugd, een soort bloemlezing van begrijpelijke
bijbelgedeelten.
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Marang blijft binnen de orthodoxe schema’s, ook in het Nieuwe Testament, waar Jezus alles kan
en alleen omdat hij het wil de kruisdood zal ondergaan. In de scène van Getsemane (Lucas 22) is Jezus weliswaar bang voor het lijden dat hem wacht, maar ’t was bovenal, omdat Hij nu de zonden
van alle menschen op Zich nemen zou! Hij, die Zelf nooit eenige zonde gedaan had! Dat was het
vreeselijkste voor hem!… Maar… de Vader helpt!… Daar komt een engel, die Jezus troost en sterkt.’
(228) Orthodox dus, maar met fantasie en meer rekening houdend met zijn jeugdige publiek. Marang zit wat de vertelsfeer betreft dichter bij Van de Hulst dan bij De Koning, maar hij mist Van
de Hulsts verteltalent.
Totaal andere tonen klinken weer op uit de derde ‘voorbeeldige’ kinderbijbel, die van G. Ingwersen, die aan het eind van deze periode, vanaf 1938, in afleveringen verschijnt.37 Deze bijgenaamde
‘blauwe kinderbijbel’ werd na de oorlog ingezet voor evangelisatiedoeleinden en in zendingsgebieden en is daardoor een van de meest verspreide Nederlandse kinderbijbels van de twintigste
eeuw.38 De inhoud van deze kinderbijbel volgt het orthodoxe schema op de voet, maar qua sfeer,
register en timbre is deze uitgave veel somberder en zelfs dreigender gestemd. De zonde is het
kernwoord van Ingwersens kinderbijbel, overal is sprake van zonde en rechtvaardige straf, de toornende Heer wint het op alle fronten van de barmhartige. Wanneer bijvoorbeeld de ‘dwaze’ Nabal
gestorven is aan een hersenbloeding, zodat David diens vrouw Abigaïl kan schaken (1 Samuel 25)
schrijft Ingwersen: ‘Bij het vernemen hiervan, was David opnieuw dankbaar, dat hij geen moord
gedaan had; maar dat de Here Nabel zelf weggenomen had.’ (285)
Het schematisme van zonde en straf vormt in Ingwersens boek een bijna mechanische motor
van de bijbelse geschiedenis. Zij gaat daarbij verder dan menige andere kinderbijbel van orthodox
protestantse snit en schuwt het niet de bijbelverhalen naar haar hand te zetten, bijvoorbeeld in de
volgende scène over de kinderen van Kaïn (Genesis 4) en de toestand in de wereld aan de vooravond
van de zondvloed:
‘Toch heeft de Here Kain en zijn kinderen nog beschermd, hoe goddeloos ze ook waren. Want ze moesten Hem nog
dienen, al wilden ze dat niet. De Here gebruikte hen om de schatten, die Hij in de aarde gelegd had er uit te halen en
te verwerken, zodat de gelovige mensen ze gebruiken kunnen. Eén bouwde een stad, en één werd een grote bezitter
van vee, en één maakte harpen en orgels en één bewerkte ijzer en koper. Ze werden rijk en machtig, want ze ontzagen niets en dachten, dat alles van hen was, en dat ze doen mochten, wat ze wilden. En één was zo brutaal – die blufte op zijn misdaden en pochte dat niemand hen aandurfde. Maar allen waren ze ongelukkig en verloren, want ze hadden geen Verlosser.’ (20)

Onbarmhartig is de beschrijving van de zondvloed (Genesis 7) en wat er daarna van de aarde rest.
Noach maakt zich zorgen:

37 G. Ingwersen, Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk, Bijbel-Kiosk-Vereniging-Amsterdam, 16 delen in 10 banden vanaf 1938 verschenen, met zelf in te plakken kleurenplaatjes. De tot dan toe verschenen delen werden aldus het voorwoord in de
naoorlogse uitgave, in 1942 door de bezetter verboden en de publicatie werd na de oorlog voortgezet. De eerste uitgave in één
band dateert van 1947. Deze uitgave telt ruim 800 bladzijden, die nog worden aangevuld met een Supplement van 211 pagina’s
waarin de bijbelverhalen zijn opgenomen die in de eerste uitgave ontbreken. Ik citeer uit de 5de druk van de laatste uitgave. In
2004 verscheen van deze kinderbijbel een 29ste druk. Gesina Ingwersen (1877-1967) schreef nog enkele andere christelijke kinderboeken en zondagsschoolboekjes.
38 De volkstelling van 1947 liet zien dat in Nederland zo’n 17% van de bevolking zich inmiddels buitenkerkelijk noemde. Daarop besloot de uitgever, de Bijbel Kiosk Vereniging, voor een evangelisatieactie 100.000 exemplaren van Ingwersens kinderbijbel te gaan drukken en te verspreiden onder buitenkerkelijken. De kerkenraden van alle kerken in Nederland werd gevraagd
om begin 1951 voor dit doel te collecteren. Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 1 november 1950.
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‘Zou zijn schip het uithouden op die woelige zee? Hadden hij en zijn vrouw en kinderen ook niet verdiend, dat ze
vergingen? Ze waren ook zondaren. Waarom zou God hen ook niet wegdoen? Maar dan dacht Noach aan wat de Here
beloofd had. “Er zal eens een Kind geboren worden, dat zal de Zaligmaker zijn. Hij zal de straf dragen en de wereld
redden, zodat ze niet omkomt.” Dat geloofde Noach, en hij werd weer rustig. Hij wist: Daarom mocht ik de ark bouwen en daarom mochten wij daar in gaan. Darom wil de Here ons nu behouden. Niet, omdat wij het verdienen, maar
omdat de Zaligmaker het voor ons verdienen zal. Zo zal het ook zijn, als de Here Jezus weder komt en de aarde door
het vuur vergaat. Dat zal vreselijk zijn!’ (35)

En zo gaat deze theologische verkenning, waarin Jezus’ komst én zijn wederkomst in het verhaal
van de ark zijn verdisconteerd, verder. Nadat het water van de zondvloed is gezakt, lijkt er sprake
te zijn geweest van een grote schoonmaak: ‘O, wat was de aarde heerlijk! Helemaal nieuw! Alles
was rein en schoon!’ (37)
Het Nieuwe Testament is dus volop aanwezig in het Oude, dat in zijn geheel een opmaat is voor
de komst van Christus. Sterker nog: Ingwersen laat ook Jezus zelf als handelende persoon optreden in de oudtestamentische verhalen, namelijk waar sprake is van een bode (of engel) Gods. Bijvoorbeeld in het verhaal van de redding van Hagar in de woestijn door een bode Gods (Genesis 16):
‘Ze zat in de woestijn bij een fontein. Daar vond de Here Jezus zelf haar. De Here Jezus was nog niet
als mens op de aarde gekomen, maar Hij verscheen zo nu en dan aan de mensen. Dan noemt de
Bijbel Hem: de Engel des Heren.’ (59) Ook de engel die het volk Israël voorgaat op de tocht door de
woestijn (Exodus 23) is Jezus zelf: ‘Deze Engel was niet een gewone engel. Hij was Dezelfde, Die
aan Abraham verschenen was, en Die tot Hagar gesproken had. Deze Engel was de Zoon van God,
Die eenmaal mens worden zou. Hij was de Here Jezus Christus, Die zelf ook God was.’ (153)
Nog meer orthodox protestantse kenmerken zijn in Ingwersens kinderbijbel aan te treffen, zoals het strikte onderscheid tussen goede en slechte mensen, waarbij de nuanceringen van de bijbelverhalen zelf niet meegenomen worden. De kleine Jozef bijvoorbeeld (Genesis 37) begrijpt dat
hij over de zonden van zijn broers niet zwijgen mag, want ‘daarvoor had hij de Here te lief!’ (103)
Dat Jakob daarop Jozef voortrekt boven de anderen, mag zich in de goedkeuring van de schrijfster
verheugen. Bij het verhaal van David die de gehuwde Bathseba begeert (2 Samuel 11) past wel een
vermaning voor de koning, maar Ingwersen vindt het ook wel ‘schandelijk van Bathseba, die zo
haar man bedroog’. (307)
Het bevreemdt niet dat in deze kinderbijbel de duivel een belangrijke rol speelt. Niet alleen het
spreken van de slang in het paradijsverhaal is duivelswerk – Ingwersen vertelt er het verhaal van
de val van Lucifer bij – maar ook bijvoorbeeld de verschijning van de geest van Samuël aan koning
Saul bij zijn bezoek aan de waarzegster te Endor, die voor de schrijfster een ‘duivelskunstenares’ is
(1 Samuel 28):
‘Daar hoort hij een stem. O, wat is de duivel knap, en wat kan hij veel. Hij kan deze Saul, die in zijn macht is, wel bedriegen. Hij heeft ook vele dienaren, die zijn wil doen. Toch kan de duivel alleen maar doen wat God toelaat. Want
God regeert – ook de duivelen.’ (292)

Dan is het de beurt aan de Here, die de geest laat spreken over wat Saul allemaal verkeerd heeft gedaan. Maar dan is ineens de duivel weer aan het woord:
‘Maar” – en nu lacht de boze geest zijn duivelse lach – “ha – de Filistijnen zullen de overwinning behalen: morgen
zult gij met uw zonen bij mij zijn.’ (t.a.p.)
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Het is een sprekend voorbeeld van de wijze waarop de schrijfster de teksten in de mal van haar
dogmatische schema dwingt. Het kan in haar perceptie niet waar zijn dat de geest van koning Saul
zich straks in het dodenrijk bij die van de ‘goede’ Samuel kan voegen en daarom importeert ze een
tweede stem in het verhaal van de geestverschijning. Daarmee wordt de hellevaart van Saul in het
bijbelverhaal verankerd.
Het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn (Lucas 4) wordt in het Supplement ruim
behandeld, waarbij de schrijfster uitvoerig stilstaat bij de parallellen en verschillen tussen de verzoeking van Adam en die van Jezus, de nieuwe Adam. (Suppl., 105vv.)
Nog een aspect van Ingwersens kinderbijbel verdient het om hier uitvergroot te worden, namelijk dat van het anti-judaïsme dat in haar kinderbijbel nadrukkelijk op de voorgrond treedt, overigens niet ongewoon in haar tijd. Ook andere orthodox protestantse en rooms-katholieke kinderbijbels zoals die van Van Wijk en Timmermans, die we in hoofdstuk 7 zullen tegenkomen,
schuwen het niet om in stereotypen over Joden te schrijven.39 Hier passen enkele voorbeelden van
de wijze waarop Ingwersen ‘de joden’ beschrijft, te meer opvallend daar haar verhalen in en vlak
na de Tweede Wereldoorlog zijn geschreven. Die oorlogssituatie komt men overigens in haar tekst
af en toe verrassend tegen in de terminologie. Zo wordt Pilatus (650vv.) door de auteur consequent
‘rijkscommissaris’ genoemd, een titel die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland door de gehate Arthur Seiss-Inquart wordt gedragen. Het Sanhedrin, de vergadering van de belangrijkste joodse religieuze leiders, heet bij Ingwersen unverfroren ‘Joodse Raad’, een benaming die zeker in 1947
toch evenmin onbesmet is en die we verder in kinderbijbels niet tegenkomen. Ingwersen is dus
zeker niet van wereldvreemdheid te verdenken, maar zij schrijft wel zinnen op als bij Esther 1:
‘Al was een groot deel van de Joden ongehoorzaam, al gaven ze zo weinig om Gods beloften, dat ze niet teruggingen
naar hun land, waar toch de Zaligmaker zou geboren worden, evenwel zorgde de Here ook voor hen. Ze behoorden
toch nog bij het volk, waarmee Hij het Verbond gemaakt had.’ (439)

De woorden ‘toch nog’ blijven hangen naast het verwijt van de schrijfster dat er joden zijn die niet
uit eigen beweging terugkeren uit hun ballingschap. Wanneer de antisemiet Haman is gehangen
en ‘de Joden’ hun vijanden hebben verslagen, verzucht Ingwersen:
‘Maar helaas, zovele Joden vergeten, dat de eigenlijke Verlosser de Here Jezus is, en dat God om Zijnentwil Zijn volk
in de dagen van Mordechaï en Esther gespaard heeft. Zalig zijn wij, als wij de Here Jezus kennen als de ware Verlosser, en in al onze nood op Hem vertrouwen, wetende dat Hij Zijn volk lief heeft, en voor hen bidt.’ (452)

Als aanloop naar het Nieuwe Testament spreekt Ingwersen over de Romeinse heerschappij over
Palestina. Zij verwijt ‘de Joden’ dat zij niet goed begrepen hebben wat messianisme is:
‘Het was voor de trotse Joden bijna niet te verdragen, dat een ander volk over hen heerste. Hoe anders was ’t geweest
in de tijd van David en Salomo! Wat waren ze toen machtig en geëerd geweest! En nu – een onderworpen volk! “Maar
– wacht maar,” zeiden ze, “als de Messias komt! Die zal ons van de vijanden verlossen, en ons weer een vrij volk maken. Dat hebben de profeten ons beloofd.” Doch daarin vergisten ze zich. Dàt hadden de profeten niet beloofd. Die
hadden gezegd, dat de Messias zou komen om hen van de zonden en de duivel te verlossen. De Verlosser zou een Zaligmaker van zondaren zijn. Maar ze vonden zich zelf geen zondaren. Ze vonden zich zelf brave mensen, die geen verlossing nodig hadden.’ (453)

39 Maar zoals we in paragraaf 4.2 zagen is anti-judaïsme in kinderbijbels niet voorbehouden aan de orthodoxie.
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Het jaar 1945 speelt op de achtergrond van deze vertelling een onmiskenbare rol als inspiratiebron. Ingwersen breekt vervolgens nog de staf over de Sadduceeën, ‘ongelovige, onverschillige
mensen’, maar vermeldt bovendien dat er ‘vrome, gelovige Israëlieten’ zijn, ‘al waren het er niet
veel’, die wel weten van zonde en verlossing en daarom wachten op de Zaligmaker.
In het passieverhaal is er voor dergelijke nuanceringen geen ruimte meer; daar beslist de Joodse
Raad over het lot van Jezus (654) en wordt ‘de Messias, door God gegeven’ verworpen. Daar zijn het
simpelweg ‘de Joden’ die van de Rijkscommissaris het bloed van Jezus eisen, die ‘buiten zich zelf’
zijn en alleen nog maar schreeuwen. Want het zijn ‘de Joden en hun priesters’ die hem haten. (664v.)
We komen op anti-judaïsme in kinderbijbels en de bijbelse wortels ervan nog terug en verlaten
nu de orthodoxie van Gesina Ingwersen.40 Tezelfdertijd verschijnen ‘orthodoxe’ kinderbijbels van
een auteur die zuiniger is met kwalificaties en diskwalificaties, toch niet wezenlijk afwijkt van
Ingwersens schematisme van goed en kwaad, beloning en straf, maar beter schrijft en veel bekender is geworden, tot ver over de Nederlandse grenzen heen, Anne de Vries.

5.7 ‘Onze harten zijn zwart van de zonde!’
Bestsellerauteur Anne de Vries
Anne de Vries wordt geboren op 22 mei 1904 te Assen. Hij volgt de kweekschool en werkt vanaf
1923 als onderwijzer in 2e Exloërmond in Drenthe. Later geeft hij les aan het blindeninstituut Bartiméus in Zeist, waar hij, na een terugkeer van enkele jaren naar Drenthe, vanaf 1948 definitief gaat
wonen. Aan zijn latere boeken is te merken dat hij heimwee naar het plattelandsleven van Drenthe heeft gehouden. Nog als onderwijzer schrijft hij een leesboekje voor de lagere school: Evert in
Turfland. Het verschijnt in 1930. Maar De Vries’ leven neemt een beslissende wending wanneer in
1935 Bartje verschijnt, een romantisch relaas over een innemend jongetje op het arme Drentse platteland, dat van meet af aan een doorslaggevend succes is. Ook de opvolger Bartje zoekt het geluk is een
bestseller. In 1936 besluit Anne de Vries, door dit succes aangemoedigd, zijn baan als onderwijzer
eraan te geven en professioneel schrijver te worden. En vanaf dat moment komt er een ware
stroom op gang van boeken en boekjes voor de jeugd, zowel bedoeld voor het onderwijs als voor
kinderen om zelf te lezen. Generaties scholieren van het christelijke lager onderwijs leren lezen
met De Vries’ Jaap en Gerdientje, huiveren mee met de oorlogsavonturen in Reis door de nacht, genieten
mee met Panokko of lezen op zondagsschool de dunne bijbelboekjes, waarin De Vries bijbelse figuren ten tonele voert. Zo ‘bedient’ De Vries met veel succes de protestants-christelijke markt van
zijn tijd. Wanneer Anne de Vries relatief jong overlijdt op 29 november 1964, laat hij een groot en
stukgelezen oeuvre na.
Behalve de kleinere bijbelboekjes waarvan er verschillende zijn opgenomen in de kinderbijbellijst achter in deze studie, schrijft De Vries twee grote kinderbijbels, die tot de bekendste van de
twintigste eeuw behoren. Dat is behalve aan de soepele schrijfstijl mede te danken aan de professionele kwaliteit van de illustraties in beide kinderbijbels. Vooral de imponerende prenten van
Cornelis Jetses (van Ot en Sien) in het Groot vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis, De Vries’ eerste grote
40 Vlak voor de afsluiting van deze studie vertelde iemand me na een lezing in Den Haag, waar ik uit Ingwersens kinderbijbel had
geciteerd, dat ze het zich uit haar jeugd toch niet zo kras kon herinneren. Enige naspeuringen leverden op dat de zevende druk
van deze kinderbijbel, uit 1963, grondig is herzien en dat daarin de meest saillante passages, zoals de gedeelten die ik hier aanhaalde, afgezwakt zijn. Ook in de nieuwe bewerking blijft haar kinderbijbel overigens orthodox-protestants.
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Bijbelproject, dat in 1938 verschijnt, laten een onuitwisbare indruk achter. Evenals zijn voorganger en inspirator Van de Hulst laat De Vries zijn Bijbel voor de jeugd in 1948 volgen door een bijbel voor kleuters, het Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis. Beide boeken worden keer op keer
herdrukt en in tientallen talen vertaald. Het Groot vertelboek wordt nog in 2003 voor de 23ste keer uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen, die ook de eerste druk verzorgde. Het boek wordt in het
begin van de 21ste eeuw nog vertaald in het Albanees. Een Drentse vertaling verschijnt in 1979.
Van de losse bijbelboekjes worden er verschillende in het Fries vertaald.
Gezien oplagen en verspreiding wereldwijd mag men De Vries’ kinderbijbels gerust de meest
invloedrijke uit de Nederlandse kinderbijbeltraditie noemen. De kleuterbijbel van De Vries uit
1948 wordt in 2006 voor de 32ste keer in Nederland uitgegeven en is op kinderbijbelterrein Nederlands belangrijkste exportproduct. Ruth Bottigheimer41 schat dat van deze kleuterbijbel wereldwijd ruim 1,5 miljoen exemplaren over de toonbank zijn gegaan. Gottfried Adam42 komt echter alleen al voor het Duitse taalgebied op een totaaloplage van meer dan 1,5 miljoen exemplaren.
Susanna Strass43 komt tot een totale Duitse oplage van 1.673.000. Sören Dalevi komt voor Zweden
op 850.000 exemplaren. Hij concludeert daaruit dat de Kleuterbijbel van Anne de Vries in Duitsland en Zweden de meest verspreide kinderbijbel is.44 Voor Nederland zijn geen aantallen bekend,
maar ik schat dat van de Kleuterbijbel in Nederland zo’n half miljoen exemplaren zijn afgezet en
dat hij daarmee ook de meest verkochte Nederlandse kinderbijbel zal zijn.
Niet alleen het aantal vertalingen en de oplagen van deze kinderbijbel spreken boekdelen. De
Vries’ kindertheologie is bovendien (vooral) in het buitenland onderwerp van studie en van positieve en negatieve beoordeling. Zo noemt Gottfried Adam de kleuterbijbel van De Vries vanwege
zijn verteltrant, los van de grondtekst, ‘der Beginn einer neuen Phase dieser Literaturgattung im
deutschsprachichen Bereich’.45 Irene Renz noemt De Vries’ kleuterbijbel een ‘Pionierleistung’ en
‘die erste wirklich kindgemässe und leicht verständliche Bibel’.46 Deze kwalificaties zeggen veel
over de impact van De Vries’ verhalen over de landsgrenzen heen. Ze zeggen eveneens iets over de
verschillen in de ontwikkeling van het genre van de kinderbijbel tussen Nederland en andere landen. De Vries’ kinderbijbels zijn ten onzent zeker niet opvallend vernieuwend te noemen. Het
boek is onderwerp van een dissertatie uit 2007 van de al genoemde Zweedse theoloog Sören Dalevi, die De Vries’ kleuterbijbel narratologisch vergelijkt met die van de Deense auteur Johannes
Møllehave. Kritisch over de kinderbijbel van De Vries is de Duitse kenner van deze materie Reinmar Tschirch,47 een productief auteur van studies over kinderbijbels. Waarmee maar gezegd wil
zijn dat, hoe men ook over de kwaliteit ervan van mening kan verschillen, buiten Nederland de
publicatie van een vertaling van De Vries’ kleuterbijbel een momentum is.48
Behalve zijn kinderbijbels schrijft Anne de Vries zoals gezegd zijn kleine, handzame boekjes
waarin hij bijbelgedeelten voor kinderen navertelt. Hij bundelt honderd losse bijbelse verhalen
voor het onderwijs in 1949, maakt een kinderkleurbijbel in twee delen in 1959 en ten slotte ver41
42
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Bottigheimer, a.w., p. 200.
Adam, a.w., p. 56.
Susanna Strass, Die Bibel als Buch für Kinder? Erlangen/Nürnberg 2002, p. 242.
Sören Dalevi, a.w., p. 13. Omdat er ongeveer tien keer zoveel Duitssprekenden als Zweedssprekenden zijn, baart het Zweedse
getal het meeste opzien.
Adam, a.w., p. 56.
Irene Renz in: K. Kürzdörfer (Hg.), Die Bibel als Erzieherin? Bad Heilbrunn 1994, p. 169.
Bijvoorbeeld in Gottfried Adam (Hg.), Kinder- und Schulbibeln, Göttingen 1999, pp. 206-226.
Zie daarover ook paragraaf 1.5.
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schijnt in zijn sterfjaar van zijn hand een boek over kinderen in de Bijbel. Wat heeft deze zo productieve auteur inhoudelijk aan het genre toegevoegd en wat verklaart het succes van zijn navertellingen?
De Vries wordt vaak vergeleken met zijn illustere collega Van de Hulst. Hoewel De Vries een
kwart eeuw jonger is, bedienen zij enkele decennia lang samen voor een groot deel dezelfde markt.
Dat Van de Hulst hervormd is en De Vries gereformeerd, is door kenners van de verschillende kerkelijke nestgeuren nog wel met enige moeite in hun boeken aan te wijzen, maar beider werk
wordt over de confessionele grenzen heen volop gelezen. Men zou Van de Hulst iets ‘oecumenischer’ kunnen noemen, al zijn ook bij hem de orthodox-protestantse schema’s van schuld, persoonlijke bekering en verlossing ruim voorhanden. De Vries’ schrijfstijl is soberder, minder uitbundig dan die van Van de Hulst en men zou kunnen vaststellen dat hij zijn verhalen minder naar
de doelgroep toeschrijft dan Van de Hulst. Daardoor ligt de dogmatiek, de prevalente leer, bij De
Vries meer aan de oppervlakte dan bij Van de Hulst – al zijn de leerverschillen tussen beiden te verwaarlozen. De Vries komt bij lezing schematischer over en hij perst de verhalen zichtbaarder in
het keurslijf van de waarheid die hij wil verkondigen. Meer uitgesproken dan Van de Hulst scheidt
De Vries bijvoorbeeld de bijbelse personages in goede en slechte mensen, hetgeen nog geaccentueerd wordt doordat de betreffende adjectiva vaak gecursiveerd worden afgedrukt. Neem bijvoorbeeld een passage uit het Kleutervertelboek uit 1948. Het gaat over Hanna die in de tempel bij Eli bidt
om een zoon (1 Samuël 1).49 Priester Eli kan haar niet verstaan en denkt bij zichzelf:
‘Wat doet die vrouw toch raar! Ze ligt daar maar op de grond en haar lippen bewegen wel, maar haar stem hoor ik
niet. Zou het een slechte vrouw zijn? … Zou ze dronken zijn? Toen ging hij naar haar toe. Hij zei boos: “Schaam jij je
niet, slechte vrouw, om dronken in het huis van God te komen?” (112)

Het bijbelverhaal noemt die verdenking van dronkenschap wel, de vermeende slechtheid van de
vrouw niet.50 De Vries’ bijbelse wereld wordt bevolkt door mensen die goed of slecht zijn – nuancering ontbreekt veelal. Hanna’s rivale Penina, die wél kinderen heeft, is in De Vries’ weergave bijvoorbeeld een echte pestkop: ‘Jij hebt lekker geen kinderen en ik wel!’ (111) Koning Herodes, in de
Bijbel een man wiens karakter niet, maar wiens wandaden wel beschreven worden, is in de beschrijving van De Vries een boosaardig mens. Lees de scène waarin de koning besluit de kinderen
van Bethlehem uit te moorden om de kleine Jezus als mogelijke troonpretendent uit te schakelen.
De wijzen uit het oosten hebben zojuist het land verlaten zonder de koning zoals ze beloofd hadden te vertellen wat en vooral wie ze in Bethlehem aangetroffen hebben (Matteüs 2):
‘Wat was Herodes toen boos! “Ze hebben mij natuurlijk bedrogen!” riep hij. “Ze hebben die jonge koning gevonden
en ze wilden het mij niet zeggen! Maar ik zal hem óók wel vinden! Wàcht maar!” En toen heeft die lelijke boze koning Herodes iets vreselijks gedaan! Hij heeft zijn soldaten geroepen en gezegd: “Ga naar Bethlehem en pak daar alle
jongetjes die nog geen twee jaar oud zijn en maak die allemaal dood!” En die soldaten waren net zo slecht als de koning en ze deden het dadelijk. Toen het avond was, waren er in Bethlehem geen kleine jongetjes meer.’ (188)
49 Eerste druk, Kampen 1948, met illustraties van Tjeerd Bottema. Ik citeer uit de 17de druk, z.j.
50 Ook van de Hulst spreekt in zijn Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes van Eli’s verdenking dat Hanna een ‘slechte’ vrouw zou zijn.
Ter vergelijking dezelfde passage: ‘Eli, de oude priester, zat bij de deur. Hij zàg die vrouw wel op haar stille plekje…. Maar wat
deed ze toch? Hij keek eens. Ze lag maar stil op haar knieën. En ’t duurde zoo lang. Wat dééd ze toch? Hij keek nòg eens. Ze zei
wat; maar Eli kon het niet verstaan, niet één woord…. Haar lippen bewógen toch. Hij werd een beetje boos op haar. Hij dacht:
”Die vrouw doet zoo vreemd. Zou het een slechte vrouw zijn? Zou zij dronken zijn? Dat màg niet in het huis van God.” Hij stond
op en ging naar haar toe. Hij zei boos: “Foei! Zijt ge dronken? Dat màg niet in het huis van God. Ga dadelijk heen!” (1926 HULST
Vertellingen p. 89) Duidelijk worden hier behalve de overeenkomsten in moralisme ook de verschillen in verteltrant.
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Afb. zw16 Herodes van Tj. Bottema, in Anne
de Vries’ kleuterbijbel (1948).

De erbij afgedrukte tekening van Tjeerd Bottema (zie afbeelding zw16) portretteert de koning
op een bij deze passage passende wijze: lelijk en boos. In het algemeen laten schrijver en illustrator weinig aan de verbeelding van lezer en luisteraar over. Wat is dan het medicijn tegen al die zonde en slechtheid? Johannes de Doper houdt het zijn gehoor voor in het Kleutervertelboek:
‘De mensen bleven staan om naar hem te luisteren. Van alle kanten kwamen ze aanlopen. “Bekeert u!” riep Johannes.
“Want de Zaligmaker komt! Het zal niet lang meer duren!” Toen werden de mensen blij, want ze hadden zo lang op de
Zaligmaker gewacht. Maar ze schrokken ook. Want ze dachten eraan, dat ze zoveel kwaad gedaan hadden. Ze kwamen
bij Johannes en zeiden: “O, Johannes, wij zijn eigenlijk bang voor de Zaligmaker! Want wij zijn zulke slechte, zondige
mensen. Onze harten zijn zwart van de zonde! Zou de Zaligmaker niet erg boos op ons zijn?” Johannes vroeg: “Heb je
er spijt van? En wil je echt je best doen, om een beter mens te worden?” Ja, dàt wilden ze echt! “Dan zal Hij ook niet boos
op jullie zijn,” zei Johannes. “Dan zal hij jullie de zonde vergeven en jullie zwarte harten weer schoon maken.” (195)

Zo gaat het bij De Vries altijd om de persoonlijke verhouding van de mens tot God en om een eenvoudig moralisme van goed, slecht en beter worden.
Wanneer we het zojuist gememoreerde verhaal van de kindermoord uitlezen, stuiten we op nog
een andere karakteristiek van De Vries’ theologie voor kinderen. Want kinderen die zojuist geconfronteerd zijn met het vreselijke verhaal van de kindermoord of met andere verhalen van onrecht
en dood, hebben natuurlijk nog wel enkele vragen. De Vries grijpt dan steevast naar de panacee
van de hemel. In zijn beide grote kinderbijbels fungeert de hemel niet alleen als plek van troost
voor wie onrecht heeft moeten ondergaan en als beloning voor wie in het leven goed is geweest,
maar eveneens als verhaaltechnisch antwoord op eventuele bezorgde vragen van de kinderen voor
wie hij schrijft. Over de jongetjes van Bethlehem bijvoorbeeld:
‘Waar waren die kindertjes toen? Die waren in de hemel, bij God. Daar zouden ze nooit meer huilen. Daar waren ze
blij en gelukkig. Want in de hemel is alles heerlijk en goed.’ (t.a.p.)

De parabel van Job, een ‘brave, nederige man’ die have en goed, zijn tien kinderen en zijn gezondheid verliest vanwege een ‘weddenschap’ tussen God en Satan, wordt door De Vries in zijn Vertelboek van 1938 zeer realistisch weergegeven. Wanneer Job na zijn lijden in eer, aanzien en rijkdom is
hersteld en hij opnieuw tien kinderen heeft gekregen, volgt een voor De Vries typerende passage:51
51 Ik citeer uit de 15de druk van het deel Oude Testament, Kampen 1969.
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‘En kinderen kreeg hij ook weer van God. Zeven zonen en drie dochters, juist als vroeger. In het ganse land vond men
geen vrouwen zo schoon als de dochters van Job. Nu had Job twintig kinderen. Tien op aarde en tien in de hemel bij
God.’ (91)

Adam en Eva gaan naar de hemel, Noach eveneens (‘daar was het nog veiliger dan in de ark’, 21),
Abraham gaat na zijn dood naar ‘het hemelse Kanaän’ (47), Jakob gaat naar de hemel, Jozef ook
(‘daar zou hij geen koning meer zijn. Maar ook geen slaaf.’ 85). Mozes gaat ‘naar een ander land,
beter dan Kanaän’ (144), Jozua ‘naar het land van eeuwige rust’ (154) en David ‘naar een ander Koninkrijk, waar hij slechts een dienstknecht en geen koning zou zijn’ (231). De eerste die naar de hemel gaat is overigens Abel, het slachtoffer van zijn broer Kaïn (Genesis 4): ‘Abel was de eerste mens
die stierf voor zijn geloof, de eerste martelaar. Maar ook de eerste, die de hemel binnenging! Daar
was geen zonde meer en geen verdriet, geen haat en afgunst, maar de eeuwige zaligheid.’ (12)
De Vries raakt hier enigszins verstrikt in zijn eigen theologie. Na de uitdrijving van Adam en
Eva uit het paradijs (Genesis 3) heeft hij namelijk gesproken van de Verlosser die eens komen zal
en die de hemel voor hen zou verdienen en de straf voor hen zou dragen (8). Toch staat de hemel
meteen na hun dood open voor veel oudtestamentische ‘geloofshelden’. De hel krijgt bij De Vries
geen expliciete aandacht als bestemming voor degenen die ‘slecht’ geweest zijn, wel is er sprake
van eeuwige duisternis voor degenen die het bij hun leven verbruid hebben bij God.
Jezus, de zojuist genoemde Verlosser, figureert overigens op vele plaatsen in De Vries’ weergave van het Oude Testament. Bij elke belofte en vrijwel bij elk overlijden van een aartsvader of
-moeder is sprake van de Verlosser op wie allen wachten en die door zijn dood alle zonden zal verzoenen. In dit opzicht is er ook bij De Vries sprake van een ‘systeem’, een voorgegeven leer die als
een model over de verhalen is gelegd en binnen welk raamwerk de verhalen worden verteld. Kan
men bij Van de Hulst spreken van een narratieve revolutie die zijn theologische voorverstaan naar
de achtergrond drukt, bij De Vries overheerst toch de leerstelligheid, zij het dat die op een toegankelijke, ja soms gemoedelijke wijze – Maria en Jozef lopen naar Bethlehem omdat er toen nog geen
trein was – aan kinderen wordt gecommuniceerd.
Er is, zoals in de aanvang van deze studie al vermeld, in Nederland weinig inhoudelijk onderzoek
gedaan naar het karakter en de kwaliteit van kinderbijbels. De neergang van de verzuiling en de
daarmee gepaard gaande stroomversnelling van de secularisatie brengen vanaf de jaren zestig van
de twintigste eeuw behalve nieuwe typen kinderbijbels – waarover later meer – ook reflectie voort
op de wijze waarop de voorgangers hun werk gedaan hebben. Dat leidt in de jaren rond 1970 tot
enkele studies over ‘kind en bijbel’ die het vermelden hier waard zijn. Niet toevallig in deze tijd
verschijnt de eerste (en enige) studie naar kinderbijbels, het Rapport van een onderzoek naar kinderbijbels
dat W.F.G. Terborgh in 1972 schrijft in opdracht van het Nederlands Bijbel Genootschap en de Katholieke Bijbel Stichting. Het historische gedeelte van dat rapport is summier, de aandacht is
vooral gericht op de theologische en godsdienstpedagogische beoordeling van kinderbijbels uit
verleden en heden. De toon van die beoordeling is over het algemeen nogal vooringenomen – de
auteur kijkt vanuit actuele kennis en inzichten naar de manier waarop de schrijvers van vroeger
het ervan af hebben gebracht en legt hun werk zo langs een anachronistische meetlat. Het rapport
lijkt eerder gericht te zijn op consumentenvoorlichting en biedt geen systematische behandeling
van de geschiedenis van de kinderbijbel.52 Terborgh leunt in zijn rapport zwaar op twee kort daar52 Pioniers krijgen altijd veel kritiek, vooral als ze lange tijd eenzame voorlopers zijn. Dat ik me in deze studie een enkele keer kritisch uitlaat over Terborghs boek laat onverlet dat zijn poging om de geschiedenis van de Nederlandse kinderbijbel in een no-
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voor verschenen boeken, het erudiete maar nogal afstandelijk geschreven Het kind en de bijbel van F.
Bloemhof uit 1970 en het daarentegen zeer praktijkbetrokken en veelgelezen boek van A.B. Lam,
Het gegeven Woord uit 1968.53 Met name het laatste boek probeert op grond van nieuwe theologische
inzichten (Amsterdamse school, aandacht voor joodse bijbeluitleg, secularisatietheologie, archeologische ontdekkingen) nieuwe normen te formuleren waaraan een goede bijbeloverdracht aan
kinderen zou moeten voldoen en veroordeelt en passant de meeste oudere kinderbijbels. In de beschouwingen van Lam en van Terborgh, die zich op hem baseert, moeten vooral de bestsellerauteurs Van de Hulst en De Vries het vaak ontgelden. Lam bekritiseert hen en hun tijdgenoten omdat zij de bijbelverhalen doorvertellen met een zeker Vorverständnis en voor de analyse van kinderbijbelteksten ontwikkelt hij drie theologische passe-partouts, die Terborgh van hem overneemt.
Van de Hulst, De Vries en anderen maken zich ‘schuldig’ aan theologische vooringenomenheid
die naar de volgende drie omschrijvingen gemodelleerd wordt:
1 Het ‘God-beloont-de-goeden’ passe-partout (soms gecombineerd met: …‘en God straft de
kwaden’)
2 Het passe-partout van de exemplarische geloofsgetuige; en
3 Het ‘God-kan-alles’ passe-partout.54
Het woord ‘passe-partout’ acht ik ongelukkig – het dekt slechts ten dele de lading die de gebruikers van het woord voor ogen staat. Lam (29) ontwikkelt het begrip als hij de vergelijking trekt met
een dominee die over elk bijbelgedeelte ongeveer dezelfde preek houdt omdat het in de Bijbel in
alle onderdelen steeds om ‘één en dezelfde waarheid’ zou gaan. De passe-partouts zijn dan algemene waarheden waaraan de schrijvers van kinderbijbels hun verhalen ondergeschikt maken en
die als conclusie aan elk hoofdstukje vastgehecht kunnen worden. Dat schematisme doet in ieder
geval Van de Hulst en De Vries niet voldoende recht. Zij hebben, zoals vrijwel elke schrijver van
welk verhaal dan ook, wel een voorverstaan, zij bekijken bijbelverhalen met een focus die zij vanuit hun eigen godsdienstige opvoeding meegekregen hebben en scherp gesteld hebben op grond
van eigen waarnemingen en overtuigingen. Dat voorverstaan levert niet zozeer passe-partouts op,
als wel wat wij tegenwoordig leesrasters zouden noemen, een door allerlei factoren gevormde visie op de bijbel(verhalen) die een kader, een raster oplevert waarbinnen deze verhalen begrepen en
overgedragen worden. En dat leesraster kan zichtbaar zijn, zoals bij Van de Hulst en De Vries en
velen van hun vakbroeders en –zusters, het kan ook meer onder de oppervlakte verborgen liggen.
Rasterloos bijbelverhalen lezen en weergeven komt men in de geschiedenis van de kinderbijbel
nauwelijks tegen.
Een ander bezwaar van Lams passe-partouts is hun tijdgebondenheid en de subjectiviteit waarmee ze zijn vastgesteld en gedefinieerd. Lam en in zijn voetsporen Terborgh lezen kinderbijbels
met andere woorden eveneens met een leesraster, dat gevormd wordt door de theologische en pedagogische inzichten die de auteurs veertig jaar geleden koesterden en die men toch ook momenttendop en voor een breed publiek te behandelen mij onder andere gestimuleerd heeft deze studie aan te vatten en dat ik van
zijn observaties veel heb opgestoken, meer wellicht dan ik expressis verbis in dit boek heb vermeld. Ik ben Terborgh zeer erkentelijk voor zijn pionierswerk.
53 Fedde Bloemhof (1915-1998) schreef veel leerboeken voor het middelbaar onderwijs over bijbelse geschiedenis, vooral de leergang De bijbelse boodschap, Callenbach Nijkerk vanaf 1960, en over kerkgeschiedenis. Hij hield zich tevens in geschrifte bezig met
ethische vraagstukken als kunstmatige inseminatie en geboortebeperking. Anton Lam (1926-1970) was voordat hij jong overleed als pedagoog werkzaam op een pedagogische academie. Het in het volgende hoofdstuk genoemde boek van Jan Nieuwenhuis, Terwijl de boer slaapt, Arnhem 1972, is op te vatten als een vergelijkbare poging vanuit de katholieke traditie.
54 A.B. Lam, Het gegeven Woord, Den Haag 1968, pp. 29-49, en Terborgh, a.w., pp. 38-46.
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opnamen mag noemen. Er zijn tijden denkbaar waarin bijvoorbeeld het veelgesmade moralisme
van Van de Hulst en De Vries zo actueel zou kunnen zijn dat er weer volop moraliserende kinderbijbels worden geschreven en niet uitsluitend in orthodox protestantse of rooms-katholieke
kring. De almacht van God heeft in de theologiegeschiedenis al menige revival meegemaakt en de
exemplarische geloofshelden – van welk geloof dan ook – mogen zich vandaag de dag juist onder
spirituele zoekers in een warme belangstelling verheugen. De passe-partouts zijn me daarom ook
te beperkt en te gemakkelijk geformuleerd. Ze zijn, als we historische kinderbijbels lezen en de
maat nemen, moeiteloos uit te breiden met andere leesrasters, met omschrijvingen als ‘God heeft
altijd gelijk’, ‘Jezus is je liefste vriend’ of ‘Gerechtigheid alleen’.
Dit alles haal ik op om aan te geven dat de ooit zo populaire kinderbijbels en bijbelboekjes van
Anne de Vries later nogal verguisd zijn. Zijn naam is voor sommigen model geworden voor christelijke bangmakerij en extreem moralisme. Dat eerste is eerlijk gezegd lastig aan te tonen; de Vries
onderscheidt zich wat dit betreft in ‘gunstige’ zin van tijdgenoten als Ingwersen, Van Wijk, Vreugdenhil of de katholieke Timmermans. Moralisme is bij De Vries wél overvloedig te vinden, al sluit
hij aan in een lange rij van medemoralisten. De aard van het moralisme in kinderbijbels is, zoals
deze studie overvloedig laat zien, zeer conjunctuur- en tijdgebonden. Dat van De Vries weerspiegelt een godsdienstige en ethische etiquette die decennialang in de twintigste eeuw in het gereformeerde deel van de Nederlandse bevolking regel en norm is geweest.
Met de bespreking van het werk van Nederlands meest succesvolle kinderbijbelauteur zijn we beland bij de Tweede Wereldoorlog en zo af en toe daaraan al voorbij. In de volgende paragraaf stellen we vast dat het interbellum een opleving laat zien van de geïllustreerde kinderbijbel.

5.8 ‘Platen waarin geheimen schuilgaan’
Professionele illustraties in protestantse kinderbijbels 1918-1948
Het gebruik van illustraties in kinderbijbels wordt tot 1900 in het algemeen gekenmerkt door
amateurisme en gemakzucht, op een enkele uitzondering na. De plaatjes komen vaak uit stockmateriaal en worden zelden speciaal voor de uitgaven vervaardigd. Regelmatig ontbreekt elke
bronvermelding of vermelding van de kunstenaar. Maar in de twintigste eeuw volgt een flinke inhaalslag die het illustratieniveau van de kinderbijbel weer doet concurreren met dat van het ‘gewone’ kinderboek. Die omwenteling begint tegelijk met de narratieve revolutie van Van de Hulst,
want zijn Bijbelsche Geschiedenissen uit 1918 worden geïllustreerd door de rijzende ster onder Nederlands illustrators, Johan Herman Isings (1884-1977). Van de Hulst debuteert in 1909 met het
jeugdboek Willem Wijcherts.55 Uitgeverij Callenbach legt contact met Isings en een vruchtbare samenwerking is geboren. Naar verluidt is Van de Hulst zeer tevreden over Isings’ werk: ‘Ik herinner me nog mijn vreugde bij het zien van Isings’ rijke tekeningen in de eerste uitgave van Willem
Wijcherts. Die ‘vertelden’ ook, die gaven een wereld van geheimen achter de figuren. Ik weet zeker, dat menig kind juist die uitgewerkte platen, waarin geheimen schuil gaan, hogelijk waarderen.’56 De samenwerking wordt voortgezet voor de uitgaven van Ouwe Bram, Jaap Holm en zijn vrienden,
55 Het boekje verschijnt aanvankelijk onder het pseudoniem Jan van de Croese – Van de Hulst woont aan de Croesestraat, vlak
achter ‘zijn’ school aan de Jutfaseweg in Utrecht.
56 Daan van der Kaaden, a.w., p. 72v.
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Afb. zw17 Jona’s schipbreuk (Jona 1) van J.H. Isings, in W.G. van de Hulsts Bijbelsche Geschiedenissen (1918).

Peerke en zijn kameraden en andere boeken van Van de Hulst. Het is daarom geen wonder dat uitgever
H.J. Spruyt contact opneemt met Isings voor Van de Hulsts kinderbijbel, die in de oorlogsjaren57
geschreven wordt en vanaf 1918 in afleveringen verschijnt. Isings documenteert zich grondig en
maakt indrukwekkende, nu eens wat statische, dan weer dynamische en dramatische tekeningen,
57 Zowel Van de Hulst als Isings heeft zich met de Belgische vluchtelingen in Nederland in de Eerste Wereldoorlog beziggehouden, Van de Hulst met zijn misschien wel meest aangrijpende jeugdboek Peerke en zijn kameraden (geïllustreerd door Isings) en
Isings door samen met Jetses een flinke wandplaat te maken voor de kerstviering van Belgische militairen in Kamp-Zeist, 1916.
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zoals die van Jona’s schipbreuk (zie afbeelding zw17). De prenten uit de kleuterbijbel van Van de
Hulst zijn eveneens van Isings, maar hier houdt de illustrator zich duidelijk in, conform de veel
lichter getoonzette tekst van de schrijver.58 Isings is dus een echte illustrator, dienstbaar aan de
tekst, maar met een eigen verhaal, zoals Van de Hulst terecht opmerkt. Met de opkomst van Isings
op het toneel van de kinderbijbel, wordt voor het eerst echt nieuw beeld aan de teksten toegevoegd, beeld dat een eigen functie heeft in de overdracht van de bijbelverhalen. Wanneer Van de
Hulsts zoon W.G. van de Hulst jr. zich gaat ontwikkelen tot een verdienstelijk illustrator eindigt
de samenwerking met Isings, die dat hogelijk betreurt.
Isings’ oudere collega en vriend Cornelis Jetses (1873-1955) is al een beroemd man, wanneer hij
zich voor het eerst aan illustraties voor een kinderbijbel waagt.59 Hij is immers de tekenaar van Jan
Ligtharts leesboekjes over Ot en Sien en van het befaamde leesplankje waar ieder kind tussen 1910
en 1960 het aap, noot, mies van leert. Evenals Isings maakt Jetses schoolplaten over de vaderlandse geschiedenis. Uitgeverij Kok vraagt hem de illustraties te verzorgen van haar jonge en succesvolle auteur Anne de Vries. Het zal bij deze ene uitgave blijven, maar de illustraties van Jetses bij
het Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis (1938) staan velen onuitwisbaar in het geheugen gegrift,
vanwege het enorme vakmanschap, de subtiele details en de soms zware dramatische effecten die
ze oproepen. Zijn weergave van Jona’s schipbreuk (zie afbeelding zw18) is wellicht nog gedetailleerder en dramatischer dan die van Isings. En Jetses’ interpretatie van de kruisiging op Golgotha
is van een huiveringwekkende impact, geheel conform de donkere toon van Anne de Vries’ tekst.
De illustrator spreekt dus wel een eigen taal, maar het is wel de taal van de schrijver, zij het met andere middelen. Mensen die met Anne de Vries’ vertelboek zijn opgegroeid herinneren zich vaak
Jetses’ tekeningen beter dan de tekst.
Zowel van Isings als van Jetses valt op hoe goed ze zich gedocumenteerd hebben voor een zo getrouw mogelijke weergave van de oosterse sfeer. We zijn geneigd te vergeten dat hier ook veel fantasie bij is komen kijken en dat veel illustrators elkaar navolgen als het gaat om de weergave van
kleding, behuizing, dagelijks leven van mensen in ver vervlogen tijden waarover eigenlijk niet zoveel bekend is. Wanneer Isings voor Wolf Meesters’ jeugdbijbel Aäron schildert (zie afbeelding
kl7), volgt hij weliswaar de bijbelse beschrijvingen nauwlettend, maar of het zo ‘gebeurd’ is, is
maar zeer de vraag. Toch wordt, evenals in de tekst van de meeste kinderbijbels, veel waarde gehecht aan dit ‘waarheidsgetrouwe’ afbeelden van de bijbelse geschiedenis. Het is een stijlkenmerk
dat vooral opgeld doet in de eerste helft van de twintigste eeuw, maar ook daarna nog wel wordt
aangetroffen. Bij elke prent van Isings in de jeugdbijbel van Wolf Meesters staat een uitvoerige verantwoording met bronvermelding.60 Het zou een interessant beeld opleveren om bijvoorbeeld
58 Alle denkbare informatie over leven en werken van Isings staat in de biografie van Jan A. Niemeijer, J.H. Isings, historieschilder en illustrator, Kampen 2000. Behalve Van de Hulsts kinderbijbels illustreerde Isings ook De Heilige Historie van de eerder genoemde J.C.
de Koning (1921) en maakte hij wandplaten met bijbelse taferelen voor het onderwijs. Die platen liggen aan de basis van de
fraaie kleurenillustraties voor de jeugdbijbel van Wolf Meesters (1949). Deze prenten zijn hergebruikt voor de ‘bijbelse geschiedenis’ van vader Jan en zoons Jan en Bas Blokker, Er was eens een God, Amsterdam/Antwerpen 2006.
59 Ook over Jetses schreef Jan A. Niemeijer een uitvoerige en rijk geïllustreerde biografie, Cornelis Jetses, schilder-illustrator, Groningen
1978. Zijn boek De wereld van Cornelis Jetses werd in 2004 door Kok in Kampen heruitgegeven in dezelfde uitvoering als de biografie van Isings.
60 Vergelijk de scriptie van illustratrice Willeke Brouwer, gemaakt voor de Christelijke Hogeschool voor de Kunsten: Kinderbijbelillustraties, Kampen 1990, p. 16. Het is bij mijn weten de enige monografie over dit thema van een ervaringsdeskundige. De toelichtende teksten van Isings zijn zeer gedetailleerd en uitvoerig, met verwijzing naar vondsten van opgravingen, geografische
bijzonderheden, beschrijvingen van artefacten en een uitleg van de compositie van het betreffende werk. Op de kinderbijbel
van Meesters komen we in hoofdstuk 7 terug.
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Afb. zw18 Jona’s schipbreuk van C. Jetses, in Anne de Vries’ Groot Vertelboek van de Bijbelsche Geschiedenis, 1938.

naast elkaar honderden afbeeldingen van Jezus te zien uit de geschiedenis van de kinderbijbel.
Over diens kleding is weinig of geen bijbelse informatie voorhanden en we zien in de iconografie
dan ook veel verbeeldingskracht én veel onbewust plagiaat. Jezus ziet er in kinderbijbels opvallend vaak ongeveer hetzelfde uit, met een lang wit gewaad, sandalen, lang haar, vaak blonder dan
dat van de andere personages, een zachte blik en veelzeggende handen. Die uniformiteit is overigens in de weergave van bijbelse taferelen in de kunstgeschiedenis niet anders, hoewel daar al
vroeg, in de tijd van de Renaissance, ertoe overgegaan is die taferelen in een eigentijdse setting af
te beelden.61 Zo’n actualisatie zal in de geschiedenis van de kinderbijbels nog even uitblijven.
Een derde professional verdient het hier nog genoemd te worden, namelijk Tjeerd Bottema, na
de Tweede Wereldoorlog de vaste illustrator van Anne de Vries, onder andere van zijn leesboekjes
over Jaap en Gerdientje en van zijn kleuterbijbel uit 1948. Tjeerd Bottema (1884-1978) is schilder
en graficus, wint in 1909 de Prix de Rome, maakt reclametekeningen, waaronder het tot op de dag
van vandaag gebruikte vignetje voor rvs62 en illustreert schoolboeken en jeugdboeken.63 De illustraties in De Vries’ kleutervertelboek zijn anders van karakter dan die van Isings en Jetses. Ze zijn
minder gedetailleerd en focussen op hoofdzaken, zoals in Bottema’s versie van Jona’s schipbreuk
te zien valt (zie afbeelding zw19): hij concentreert zich op het overboord gooien van de weerspan61 Zie voor de ‘beeldvorming’ van de Bijbel in de vroegmoderne tijd de dissertatie van P.J.G. van der Coelen, De Schrift verbeeld – oudtestamentische prenten uit renaissance en barok, Nijmegen 1998, en over die van de eerste eeuw van de boekdrukkunst het standaardwerk van Bart A. Rosier, The Bible in print – Netherlandish bible illustration in the sixteenth century, Leiden 1997.
62 Man met bolhoed en vrouw met paraplu, daterend uit ca. 1925.
63 Van Bottema is geen biografie, maar wel een autobiografie verschenen, Mijn leven, Buitenpost 1976.
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Afb. zw19 Jona’s schipbreuk van Tj.
Bottema in de kleuterbijbel van Anne de
Vries (1948).

nige profeet en de vis die hem zal opslokken figureert al in de tekening. Hier staat het gebeuren
centraal en niet de historische werkelijkheid. Er is geen moeite gedaan het schip te modelleren
naar wat over de scheepvaart voor onze jaartelling bekend is, zoals Isings wel doet. Bottema volgt
De Vries in zijn goed-slechtschema’s. Zelden is koning Herodes, broedend op de kindermoord van
Bethlehem (Matteüs 2) zo vilein en afschuwwekkend afgebeeld als door Bottema, zoals we eerder
zagen. En bij zijn weergave van de offers van Kaïn en Abel (Genesis 4) is al duidelijk te zien wie het
goed doet en wie niet. Abel bidt devoot tot de hemel, zijn broer Kaïn ziet afgunstig naar hem om.
Door het gekozen perspectief lijkt het offer van Abel al meteen succesvoller en de kledingverschillen tussen de twee broers maken eveneens duidelijk waarom de een straks de ander zal ombrengen (zie afbeelding zw20). Op zichzelf zijn de illustraties van Bottema ‘moderner’, ze spreken een
meer eigen taal dan die van Isings en Jetses en concentreren zich op handelingen en hoofdpersonen. Maar ook deze taal is geheel conform de taal van de schrijver. Een echt gesprek tussen schrijver en illustrator vindt (nog) niet plaats.
Zoals in het volgende hoofdstuk aan de orde zal komen, worden verschillende katholieke kinderbijbels in dezelfde periode eveneens door professionals geïllustreerd: Jan Wiegman, Rie Cramer. Later zullen Piet Broos en Piet Worm volgen. Zo kan over de hele breedte van de kinderbijbelproductie in dit tijdvak vastgesteld worden dat professionele illustrators de uitgaven naar een
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Afb. zw20 De offers van Kaïn en Abel (Genesis 4) van Tj. Bottema uit de kleuterbijbel van Anne de Vries (1948).

hoger kwaliteitsniveau tillen. Na de Tweede Wereldoorlog zullen er nauwelijks meer kinderbijbels verschijnen die niet geïllustreerd zijn. Daarbij zal in vrijwel alle gevallen de naam van de illustrator vermeld worden – tot 1940 is dat vaak niet het geval.
Nog twee uitgaven ten slotte uit deze periode verdienen vermelding vanwege hun bijzondere
illustraties. De eerder behandelde vrijzinnige kinderbijbel van L. Spelberg-Stokmans, Wat ons uit
het Oude Boek verteld wordt uit 1938, is de eerste die door kinderen zelf geïllustreerd is. De tekeningen
kenmerken zich vaak door een klare lijn en een concentratie op hoofdzaken. De uitgever vindt ze
achteraf niet goed genoeg en vervangt de illustraties in de tweede druk door nogal routineuze tekeningen van een professional, Jan Brugge. Dezelfde klare lijn, die we na 1945 veel vaker zullen
aantreffen dan daarvoor, is door Rie Cramer en Jan Wiegman in katholieke kinderbijbels en door
de Engelse illustratrice Roberta Waudby in de vrijzinnig protestantse geïntroduceerd, zoals te
zien is in afbeelding kl8.64 Maar ook Tjeerd Bottema kan het, zoals blijkt uit zijn illustraties in De
Vries’ Kleine Bij-bel-boek-jes voor de kleu-ters die vanaf 1939 verschijnen (zie afbeelding kl9).
Met deze paragraaf over de illustraties in kinderbijbels in het interbellum, sluiten we de beschrijvende paragrafen in dit hoofdstuk af. Voor alle boekenproductie vormt de Tweede Wereldoorlog
een cesuur en dat geldt eveneens voor kinderbijbels. Er zijn nauwelijks nieuwe titels in de oorlogsjaren verschenen, maar na de oorlog kent het genre een explosieve groei, waarover meer in hoofdstuk 7. We gaan in hoofdstuk 6 eerst terug in de tijd om de geschiedenis van de rooms-katholieke
kinderbijbel erbij te nemen, die zich vanaf de Tweede Wereldoorlog steeds meer parallel aan en
vervlochten met de protestantse geschiedenis zal gaan ontvouwen. Maar eerst volgt nu nog een
pedagogisch tijdbeeld van het interbellum.
64 In de 3-delige reeks Bijbelboekjes voor ’t kleine volkje van Mary Entwistle, Assen, vanaf 1934.
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W.G. van de Hulst over vertelkunst.

5.3

Ook onze Bijbelse vertelling heeft een doel. Wat is dat doel?
Is dat, onze kinderen een halfuurtje aangenaam bezig te houden? De ogen, stralend of ingekeerd van aandacht, lonen ons wel.
Is dat, het aanbrengen van Bijbelkennis, inzonderheid dan van de Bijbelse geschiedenissen?
Later, op catechisatie en bij kerkbezoek kan deze kennis van zo grote waarde zijn.
Is dat, het onderwijs geven in de kennis der heilsfeiten? Deze kennis toch is het richtsnoer op
de weg naar de eeuwigheid. Dit zijn maar enkele vragen.
[…]
Maar – het eigenlijke doel van ons werk ligt, hoe goed en schoon al deze dingen ook zijn mogen, toch hoger, en in zuiverder sfeer.
Is het niet dit – in zijn ruimste begrenzing omsloten: Wij moeten het kind in aanraking brengen met de openbaring Gods, gegeven in Zijn woord; opdat zij zich zien openvouwen Gods
grootheid en almacht, Zijn rechtvaardigheid en Zijn liefde?
Of – duidelijker gezegd misschien: Wij moeten in onze vertelling, met onze kinderen samen, eerbiedig beluisteren Gods stem, opdat zij naar die stem leren luisteren ook in eigen leven, en haar door Gods genade, ook leren verstaan.
Schone woorden. – Laat ons een ogenblik erover nadenken. Ze raken de kern van ons werk.
Wat zien we dan?
Dat het eigenlijk in ons vertellen nooit gaat om de schone geschiedenissen zelf, maar om wat
daar achter ligt.
Dat ons vertellen nooit alleen worden kan een vak, een onderwijsgeven in Bijbelse geschiedenis.
Dat wij niet zijn de milde uitdelers en de kinderen de min of meer grage ontvangers.
Dat wij niet staan hoog boven of ver van hen, maar naast hen. We moeten samen luisteren.
Dat wij niet zijn de al-weters en zij de niet-weters, maar dat we samen leren moeten.
En dat alles is alleen mogelijk in eerbiedshouding.
W.G. van de Hulst, Het vertellen, Nijkerk z.j., pp. 12v.

5.9 ‘In eerbiedshouding’
Een pedagogisch tijdsbeeld
In deze studie wordt af en toe vastgesteld dat een auteur bij het schrijven van een kinderbijbel wel
of niet ‘door de knieën gaat’ om de doelgroep te bereiken. Dat is een door het werk van W.G. van
de Hulst geïnspireerde uitdrukking. Hij is een van de eerste auteurs die als zijn (godsdienst)pedagogische uitgangspunt bij het vertellen van zijn verhalen ervoor kiest naast het kind te gaan staan.
En hij is zeker de eerste die daarin grosso modo slaagt.
In Het Vertellen, een omstreeks 1930 voor de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging gemaakte handleiding voor het vertellen van de bijbelse geschiedenis op school of op de zondagsschool,
formuleert Van de Hulst zijn uitgangspunt (zie kader 5.3). Het gaat hem er niet om een verhaal te
vertellen vanuit een dominante positie van de verteller – hij wil samen met de kinderen door de

5 ‘Tien kinderen op aarde en tien in de hemel bij God’

233

knieën, ‘in eerbiedshouding’ buigend voor Gods Woord. Hij beschrijft het doorgeven van bijbelverhalen als gezamenlijk proces van verteller en luisteraar/lezer.65 Dat is in de protestantse en
rooms-katholieke godsdienstpedagogiek in Nederland tot dan toe zelden op zo’n manier verwoord. Dat opvoeding in het algemeen een proces is dat opvoeders en kinderen samen vormgeven, is zeker voor die tijd een moderne gedachte.
We blijven even bij Van de Hulst, omdat zijn pedagogische benadering niet alleen een eersteling is in de geschiedenis van de kinderbijbel, maar ook omdat die velen na hem heeft geïnspireerd
en aan de basis ligt van een ‘school’ van navertellen, die we in de twintigste eeuw in menige kinderbijbel aantreffen. In zijn boek Bijbelsche Geschiedenis66 geeft Van de Hulst zijn bijbels-pedagogische benadering reliëf. Zijn uitgangspunt voor de benadering van kinderen is: ‘Wij moeten leeren
zien als zij, – om hen te leeren zien als wij’ (20). Van de Hulst pleit tegen het herkauwen van de bijbeltekst zelf in een licht aangepaste bewerking en voor de vertelling als pedagogisch middel. Met
een vertelling komt de auteur het kind meer nabij. Met het vertellen van bijbelse verhalen breng
je een bijbelse sfeer over. En die sfeer is bepalend voor het latere geloofsleven van het kind. Een
goede vertelling wordt gekenmerkt door inlevingsvermogen, door een ‘gewijde’ taal en eenvoud.67
Van de Hulst kiest daarom respectievelijk voor een uitvoerige weergave van het decor waartegen
zich de verhalen afspelen, voor een ‘gewone’, maar niet vulgaire, van de bijbelse sfeer niet wezenlijk afwijkende taal en voor een menselijke, herkenbare weergave van de bijbelse personages. En,
zoals eerder gezegd, hij treedt in zijn vertellingen terug uit de tekst en neemt plaats achter zijn
vertellerskatheder. Waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat in zijn navertellingen een belerende of sturende toon zou ontbreken; hij weet die echter kunstig in de vertellingen zelf te verstoppen.
Van de Hulsts kinderbijbels worden zeer populair, al is er kritiek, vooral uit orthodox-protestantse kring. Daar vindt men elke kinderbijbel een vorm van aantasting van de Heilige Schrift en
acht men de Statenvertaling goed genoeg voor kinderen. Ook een meer vrijzinnig predikant als de
cultuurprotestant A. van Selms moet weinig hebben van Van de Hulsts benadering en noemt
diens manier van vertellen een vorm van ‘aanstellerij’.68 Maar Van de Hulsts kinderbijbels hebben
een groot publiek bereikt – en zijn kinderboeken een nog veel groter publiek – en geïnspireerd.
Zijn bijbelvertellingen blijken vooral geschikt voor de vertelpraktijk op school en zondagsschool
– zijn focus op de mondelinge overdracht en zijn afscheid van de letterlijke bijbeltekst inspireren
mensen tot de dag van vandaag tot een zekere vrijmoedigheid bij de verhaaloverdracht, ook al
hebben zij Van de Hulsts orthodoxie en moralisme inmiddels veelal verlaten. Van de Hulst leert
vertellers elementaire technieken, zelfvertrouwen en durf om in de bijbeloverdracht eigen wegen
te bewandelen en ‘bij zichzelf’ te blijven, zodat de verhalen bij de doelgroep wortel schieten.
In de meer recente geschiedschrijving van de jeugdliteratuur komt Van de Hulst nauwelijks
voor. Aukje Holtrop kan in het standaardwerk De hele Bibelebontse berg wel waardering opbrengen
voor zijn techniek: ‘levendig, met veel dialogen in gewone spreektaal; de half afgemaakte zinnen,
65 Datzelfde geldt voor het hele boekje, waarin Van de Hulst de kunst van het vertellen weergeeft als een gezamenlijk project van
verteller en luisteraar. De in het boekje weergegeven do’s & don’ts zijn overigens driekwart eeuw later nog moeiteloos te gebruiken als handleiding voor het vertellen van verhalen aan kinderen.
66 Groningen 1921 – geen kinderbijbel, maar een verhandeling over het vak ‘bijbelse geschiedenis’. Ik volg hier met instemming
de samenvatting van Jacques Dane, a.w., pp. 45vv.
67 Jacques Dane, a.w., p. 47. Dane constateert terecht dat Van de Hulst nalaat deze begrippen goed te definiëren, maar m.i. blijkt
uit zijn kinderbijbels redelijk goed wat hij ermee bedoelt.
68 Jacques Dane, a.w., p. 48.
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de vele stippeltjes die achter uitroepen werden afgedrukt, maakten de verhalen heel levensecht’.
Maar haar bewondering voor zijn ‘eigenaardige stijl’ valt in het niet bij haar weerzin tegen ‘de moraal die er met bakken vol in werd gestopt’.69 Van de Hulst geldt bij seculiere geschiedschrijvers als
de twintigste-eeuwse christenmoralist par excellence, als iemand met literaire verdiensten, maar typerend voor de op het terrein van de jeugdliteratuur ‘achtergebleven’ protestants-christelijke zuil.
Dat is niet altijd zo geweest. In zijn studie Wormcruyt met suycker uit 1950 steekt pionier D.L. Daalder
zijn bewondering voor Van de Hulst niet onder stoelen of banken. Hij steekt tevens de loftrompet
over het zelfreinigende vermogen van de protestants-christelijke jeugdlectuur: ‘Dank zij de geregelde en eerlijke critiek is de jeugdlectuur van heden goed op peil en kan zij de vergelijking met
de neutrale jeugdlectuur goed doorstaan.’ Daalder raadt aan de kinderboeken van Van de Hulst
bijvoorbeeld eens te vergelijken met het werk van de negentiende-eeuwers Gerdes en Te Merwe
en de vooruitgang zelf vast te stellen.70 Van die ‘neutrale’ bewondering is een halve eeuw later weinig meer over. En dat geldt eigenlijk voor alle protestants-christelijke auteurs van jeugdlectuur.
Een spraakmakende schrijver in deze kringen als Anne de Vries, een van de meest herdrukte en
vertaalde Nederlandse auteurs van (christelijke) school- en jeugdboeken en kinderbijbels, een
schrijver bovendien met wie generaties kinderen hebben leren lezen, krijgt in een standaardwerk
als De hele Bibelebontse berg slechts één obligate vermelding.
De Vries’ pedagogische benadering wijkt af van die van Van de Hulst, in die zin dat de toon van
zijn bijbelvertellingen meer intimiderend is vanwege zijn strikte morele tweedeling. Zo past De
Vries eerder dan Van de Hulst in de meer behoudende orthodox protestantse pedagogische traditie, waarin kinderen opgevoed en onderwezen worden met het oog op het eeuwige heil dat hun te
wachten staat wanneer zij zich in dit eindige leven naar Gods Woord gedragen. Dat is weliswaar
uiteindelijk ook Van de Hulsts boodschap, maar die bewandelt de weg naar dit uiteindelijke doel
vooral samen met zijn doelgroep, zoals we zagen.
Beiden, Van de Hulst en De Vries, moeten het niet alleen een halve eeuw later ontgelden in de
‘neutrale’ beschouwingen over kinderliteratuur, ook in protestants-christelijke kring zelf staat
hun werk in toenemende mate onder kritiek, zoals we in paragraaf 5.7 zagen. In het werk van A.B.
Lam en W.F.G. Terborgh wordt vooral bekritiseerd hoe zij de Bijbel in een mal van dogmatisch
voorverstaan gieten en zo de verhalen onrecht doen.
Er is tevens kritiek op hun pedagogische benadering, bijvoorbeeld van Terborgh (zie kader 5.4),
die hen beticht van infantilisering en moralisme. Evenals Terborghs oordeel, in navolging van dat
van Anton Lam, over de dogmatische vooringenomenheid van Van de Hulst en De Vries, die we in
paragraaf 5.7 aanstipten, doen ook deze pedagogische opmerkingen beide auteurs onvoldoende
recht, naar mijn mening. Volgens Terborgh infantiliseren en moraliseren ze, ze negeren de zelfstandigheid en de eigen activiteiten van het kind en gaan uit van een achterhaald beeld van het
braaf luisterende kind. Dat zijn in mijn ogen tijdgebonden observaties zonder aandacht voor de
historische context. Ze zeggen met andere woorden minstens zo veel over de vooringenomenheid
van de analyticus als over die van de door hem geanalyseerde auteurs. Vanzelfsprekend schrijven
Van de Hulst en De Vries in een ander pedagogisch klimaat, waarin de autoriteit van de onderwijzer, de dominee en de vader van het huisgezin nog onaangevochten is, een klimaat waarin het kind
69 Heimeriks en Van Toorn, a.w., p. 448.
70 D.L. Daalder, a.w., pp. 184v.
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van de ene naar de andere opvoeder binnen de zuil wordt doorgegeven en zich zijn zelfstandigheid als het ware zelf moet bevechten op de normerende kaders waarbinnen het opgroeit en volwassen wordt, als hem dat al lukt. Zoals we in de slotparagraaf van hoofdstuk 7 zullen zien, zijn de
pedagogische theorieën en praktijken in 1971 danig veranderd, vergeleken met 1918, het jaar
waarin Van de Hulsts Bijbelsche Geschiedenissen verschijnen. Toch moet er bij de beoordeling van Van
de Hulsts pedagogische benadering ten minste oog zijn voor zijn in zijn tijd en binnen zijn leefwereld vernieuwende visie op kind en bijbelse opvoeding. Het zijn vooral de theologische vooronderstellingen van Van de Hulsts en De Vries’ kinderbijbels die velen tegenwoordig niet meer
aanspreken en die in zekere zin ‘gedateerd’ genoemd kunnen worden (al is dat een niet vanzelf-

W.F.G. Terborgh (1972) over Van de Hulst en De Vries

5.4

Over de kleuterbijbel van Van de Hulst:
Deze reeks van vertellingen, die voorgelezen moeten worden, vooronderstelt een luisterend
kind dat uitsluitend verbaal benaderd wordt. De aandacht van de schrijver voor de beperkte
taal- en begrippenschat van het kind gaat zo ver, dat hij als het ware alles in kinderlijke termen
wil onderbrengen en daardoor in infantiliseringen terecht komt. Het vooronderstelde kind,
zoals dat uit de manier van schrijven op ons afkomt, is het verbaal-aanspreekbare, sfeergevoelige en gehoorzaam luisterende kind, dat kennelijk bereid is op gezag van de Bijbel (of van de
verteller) de verhalen voor waar en belangrijk te accepteren. Deze vooronderstelling negeert de
zelfstandigheid van het kind en werkt intimidatie in de hand.
Over de kleuterbijbel van Anne de Vries:
De Vries ziet het kind als de lieve, kwetsbare kleuter, die een veilige wereld om zich heen
moet hebben en een veilige hemel boven zich. Het ideale kind is bovendien eerbiedig en gehoorzaam. De terminologie is zo sterk op de kleuter gericht dat we ook hier met reden van infantiliseringen kunnen spreken. Daarnaast wil De Vries opvoeden tot een christelijk waardensysteem, waarin door middel van eenvoudige zedenlessen een zwart-wit moraal wordt geleerd
in de vorm van moraliseringen.
Over De Bijbelsche Geschiedenissen van Van de Hulst:
De denkbeelden over God, die hij aan het kind wil overdragen, zijn sterk stereotiep. Het is
moeilijk uit te maken of dit aan een godsdienstige of aan een pedagogische vooringenomenheid ligt. Vast staat, dat Van de Hulst zijn grote geloofswaarheden – met recht kan men spreken van dogmatismen – met zoveel evocatieve vertelkracht, detailbeschrijving en nadruk in
kinderlijke termen wil vertalen, dat hij wel tot infantiliseringen moet geraken.
Over het Groot Vertelboek van Anne de Vries:
Evenals in de kleuterbijbel van deze schrijver heeft hij hier weer het gemakkelijk te imponeren, het stille, gehoorzame kind voor ogen. Eigen activiteiten worden bij het kind niet verondersteld. Opvoeding tot geloof en christelijke deugden schijnen ook hier tot de doelstellingen
te behoren. Dit komt tot uiting in vele belerende passages.
W.F.G. Terborgh, Rapport van een onderzoek naar kinderbijbels, nbg/kbs 1971, pp. 64vv.
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sprekende constatering). Lam en Terborgh besteden daar veel meer aandacht aan dan aan de pedagogische (en literaire) kwaliteiten van beide auteurs. Die worden in een enkele zinsnede veroordeeld, maar verdienen serieuzer aandacht.71
De in dit hoofdstuk behandelde vrijzinnige kinderbijbels gaan uit van de meer moderne pedagogische doelstellingen die we in paragraaf 4.10 aan de orde stelden en waarin het kind ‘zichzelf mag
zijn’, ‘op maat’ bediend en vragend tegemoet getreden wordt.72 Aan dat uitgangspunt wordt in
deze kinderbijbels niet altijd recht gedaan. De nieuwe pedagogische doelstellingen worden in de
schaduw gesteld door de theologische – veel energie gaat uit naar de vernieuwing van de visie op
de autoriteit van de bijbelverhalen. Auteurs als C. Sparnaay doen veel moeite om aan de kinderen
over te dragen hoe zij bijbelverhalen dienen te begrijpen en hoe niet en bij auteurs als zij is de toon
zo dwingend dat het lijkt alsof zij kinderen die blootgesteld worden aan een meer orthodoxe bijbeluitleg willen corrigeren. Dat bijbelverhalen niet de letterlijke waarheid bevatten, geen van start
tot finish gebaand pad naar de eeuwigheid bieden en gedeelten bevatten die niet juist blijken te
zijn, is bij hen als boodschap zo dominant dat zij kinderen er vaak letterlijk mee ‘lastigvallen’.
Sparnaay en Spelberg-Stokmans gaan uit van een religieus grondgevoel dat bij de kinderen aanwezig is en dat zij willen ontwikkelen met behulp van bijbelverhalen die in hun visie dat religieuze gevoel weerspiegelen en eraan appelleren. Typerend is de passage die we bij Spelberg-Stokmans
tegenkwamen: ‘Gods zaad, dat in onze harten is uitgezaaid, kan pas groeien, wanneer er iets in ons
binnenste kapot breekt en sterft. Dat iets is bij iedereen verschillend; meestal is het hard, stug en
koud, zoals de schaal van een ei, die ook breken moet om het nieuwe leven, dat er in is, door te laten. Alles, wat niet van God is in ons hart, moet breken, opdat de plant van Zijn liefde in ons leven
groeien kan.’ (394) Dit is geen eenvoudige, op kinderen toegesneden taal, laat staan een eenvoudige, voor kinderen bevattelijke boodschap. Dit is een religiepedagogisch uitgangspunt dat als bijbeluitleg in de navertelling voor kinderen wordt binnengedragen. Zo voeren ook tal van vrijzinnigen hun strijd voor hun visie op Bijbel, godsdienst en opvoeding over de hoofden van hun doelgroep heen.
In het schema van de bijbelpedagogiek staat de Bijbel aan de ene kant, het kind aan de andere,
en is de verteller de veerman of -vrouw, de hermeneus. Veel schrijvers van protestantse kinderbijbels,
orthodox én vrijzinnig, tussen 1870 en 1950 houden zich dicht bij de oever van de Bijbel op, halen
de stofkam door de traditie, poetsen die blinkend op of schiften haar op nog bruikbare onderdelen en gaan in debat met andere veerlieden. Slechts weinigen steken echt over en peilen wat nieuwe wereldburgers met de oude woorden zouden kunnen beginnen en proberen de maat van hun
bevattingsvermogen en hun behoeften te peilen als wegwijzend in hun hermeneutiek. De orthodoxe schrijver Van de Hulst is een van hen, veel van zijn meer vrijzinnige tijdgenoten bereiken die
andere oever zelden.
Het is over de hele – liberale en confessionele – linie in de negentiende eeuw gebruikelijk dat de
publieke sfeer voor de man en de private sfeer voor de vrouw is weggelegd. In het vorige hoofdstuk
verwees ik naar de drie pedagogische visies die rond 1900 dominant zijn in de Nederlandse samenleving, door historisch-pedagoge Nelleke Bakker aangeduid met de ‘moderne’, de ‘oud-gerefor71 Zo is verhalen vertellen aan stil luisterende kinderen geenszins een verdwenen verschijnsel in het onderwijs, integendeel. De
cursussen ‘verhalen vertellen voor kinderen en jongeren’ zijn niet meer te tellen.
72 De uitdrukking is van Nelleke Bakker, a.w., p. 229.
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meerde’ en de ‘nieuw-gereformeerde’ visie. De ‘oud-gereformeerde’ visie verbindt aan de dominante rol van de man het primaat van de vader bij de opvoeding. Over de ‘nieuw-gereformeerde’
visie, in opkomst sinds de Doleantie, stelt Bakker dat die evenals de ‘oud-gereformeerde’ visie de
hoofdrol in de opvoeding weglegt voor de vader.73 In de ‘moderne’ visie heeft in de loop van de negentiende eeuw juist de moeder geleidelijk aan de hoofdrol gekregen in de opvoeding.
In het interbellum buigen beide visies naar elkaar toe. De rol van de moeder in het opvoedingsproces wordt in orthodox protestantse kringen in het interbellum opgewaardeerd. Van de Hulst
draagt zijn kleuterbijbel in 1926 op aan de moeders op wier schoot het kind kan luisteren naar de
bijbelse vertellingen. Dat de orthodoxe protestant Van de Hulst zijn kleuterbijbel opdraagt ‘Aan
Moeders Schoot’ is een uiting van een algemene herwaardering van de positie van de vrouw, maar
kan tevens als een bijzonder moment in de orthodox protestantse visie op opvoeding worden beschouwd. Ook in de visie van Van de Hulsts tijdgenoot, de bekende gereformeerde pedagoog J.
Waterink, krijgt de moeder in de bijbelse opvoeding een grotere rol, al blijft de hoofdrol voor de
vader weggelegd. In Waterinks veel gelezen pedagogische handreiking Aan moeders hand tot Jezus uit
1936 schetst hij de ideale situatie dat vader aan tafel uit de Bijbel leest, maar deze lezing vooraf laat
gaan door een vertelling uit de kinderbijbel. ‘Als vader uit den Bijbel leest, is hij priester in zijn gezin.’ Maar Waterink vraagt begrip voor moeder, die wanneer vader afwezig is vanwege drukke
werkzaamheden of is overleden ‘ook priesteresse [kan] zijn als vader er niet is.’74 Eerder in zijn
handreiking heeft Waterink al uitvoerig onderzoek gedaan naar plaatsen in de Bijbel waar moeders (en niet vaders) hun kinderen onderrichten.75
De ontwikkeling in de ‘moderne’ pedagogische traditie gaat enigszins in tegenovergestelde
richting in deze periode. Een vrijzinnig theoloog en ‘modern’ pedagoog als de in het vorige hoofdstuk genoemde P.H. Ritter probeert juist weer de vader een grotere rol te geven in het gezin, als
het ‘moreel gezag’, als theoreticus, naast wie de moeder als uitvoerder de praktische opvoeding ter
hand neemt, de noodzakelijke warmte produceert die voor de emotionele vorming van haar kinderen onontbeerlijk is.76

73 Abraham Kuyper vergelijkt de verhouding van vader en moeder met die tussen de overheid en de Staten-Generaal. Als een vorst
moet de vader regeren over zijn onderdanen. Op de vrouw rust, evenals op de kinderen, de plicht om hem in alles te volgen.
Nelleke Bakker, a.w., p. 220.
74 J. Waterink, Aan moeders hand tot Jezus – de godsdienstige opvoeding van den kleuter, Wageningen z.j. (1936), pp. 107vv.
75 A.w., pp. 40vv.
76 Nelleke Bakker, a.w., p. 221. Bakker voegt eraan toe dat het voor priesters in de Rooms-Katholieke Kerk rond 1900 in tegenstelling tot de protestantse pedagogische visies juist de moeder is die de kinderen moet bewaren voor het overal loerende zedenbederf. Tucht en het afdwingen van gehoorzaamheid zijn daarbij de vertrouwde opvoedingsinstrumenten.

