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De Kleine Print-Bybel, Amsterdam: Gerrit Bouman, 1736. 

 

Melchior Mattsperger, Geislichen Herzens-Einbildungen Inn 

zweihundert und fünfzig Biblischen Figur-Sprüchen angedeutet. 

 

Geislichen Herzens-Einbildungen 

Kleine Print-bybel (1720) 
 
Na de Reformatie leerden kinderen niet alleen lezen met het ABC, maar ook met Bijbelteksten. De 
Bijbelse lees- en leerboekjes zijn voorlopers van de latere kinderbijbels. De eerste ‘kinderbijbel’, 
de uit het Duits vertaalde Tweemaal twee en vijftig uytgeleezene Bijbelsche Historien Uyt het Ou-
de en Nieuwe Testament, Ten beste van de Jeugd bij een gestelt (1716) van Joannes Hubner, was 
te moeilijk. Toegankelijker was De Kleine Print-bybel (1720), een vertaling van de in 1687 in Augs-
burg verschenen Geistlichen Herzens Einbil-
dungen met daarin 250 Bijbelteksten die met 
behulp van rebussen waren weergegeven en  
bedoeld waren om deze uit het hoofd te le-
ren en God te leren kennen.  

In de bestaande Bijbels werden Bij-

belverhalen geïllustreerd. In De Kleine Print-
bybel kregen kinderen geen verhalen te le-
zen, maar voorstellingen te zien en een aan-
tal Bijbelteksten in rebusvorm. Op de titelpa-
gina stond de doelstelling vermeld: ‘Tot ver-
maak der Jeugd, en om te leeren elken zaak 
naaukeurig af te schetzen, en by haar regte 
naam te noemen, ook de spreuken der H 
Schrift na zonder moeite in de geheugenis te 
brengen.’ 
 
In het voorwoord op De Kleine Printbijbel 
beroept men zich voor het gebruik van deze 
methode op de zeventiende-eeuwse theoloog 
en pedagoog Jan Amos Comenius (1592-1670). 
Hij stelde dat een kind beter zou leren door 
het kijken naar plaatjes. Voor Comenius was 
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Gedeelte uit het voorwoord van De Kleine Print-Bybel , 1736. 

de Bijbel een bron van inspiratie, een 
kompas in denken en doen. In zijn 
streven om ook kinderen daarmee te 
laten kennismaken, ontwikkelde hij 
een methode waarin woord, beeld, 
begrip en boodschap op harmonische 
wijze samengaan. In het voorwoord uit 
1720 wordt Comenius geprezen om de 
manier waarop hij de Bijbel voor kin-
deren ontsloot. 
 
De Kleine Print-bybel kende een grote 
populariteit. Tussen 1720 en 1793 
verschenen acht edities. De laatste 
heruitgave verscheen in 1895 en was 
bewerkt door de gereformeerde predi-
kant Johannes Cornelis Sikkel (1855-
1920). Hij liet enkele bladzijden als 
minder geschikt voor de jeugd verval-
len en paste de rijmpjes in taalgebruik 
aan het negentiende eeuws aan. In 
zijn voorwoord schreef hij:  
 
‘Scheen mij dit boekje bij den eersten 
blik minder geschikt voor onzen tijd, 
na nauwkeuriger beschouwing meen 
ik, dat het aan de jeugd en den huise-
lijken kring nuttige bezigheid en oefe-
ning biedt, waardoor de kennis van 
des Heeren Woord ongemerkt bevor-
derd wordt, en iets van den geestelij-
ken inhoud van Gods getuigenis wordt 
geleerd. Mocht de Heere het daartoe 
nog zegenen! Enkele bladzijden, als 
minder geschikt voor de jeugd in beeld 
of woord, liet ik vervallen, en de rijm-
pjes, die al te kreupel en onverstaan-
baar waren, verbeterde ik.’ 
 

De Kleine Print-bybel vond navolging in De beeldsprakigen bijbel, waarvan de eerste druk in 1817 te 
Rotterdam verscheen. De vierhonderd plaatjes zijn grover – het zijn houtgravures - en de twee rege-
lige rijmpjes zijn vervangen door de Bijbelpassage zelf. 
 Ook andere uitgaven met rebusachtige voorstellingen van Bijbelse verhalen werden op de 
markt gebracht. Zo bijvoorbeeld de Proeve eener zinnebeeldige voorstelling der Bijbelsche geschie-
denis (1848). Daarnaast verschenen er verscheidene boekjes met vragen en antwoorden, samen-
spraken en ‘Bijbelsche tafereelen voor lieve kinderen’. Printbijbels met hun beeldenrijkdom ston-
den model voor de ‘kinderbijbels’ in de achttiende eeuw. Verhalende kinderbijbels, oorspronkelijk 
voor kinderen hertaalde Bijbels, waren toen nog schaars. 
 
Printbijbels en andere Bijbelse leesboekjes die op school en catechisatie werden gebruikt, waren de 
voorlopers van de kinderbijbels. Ze waren didactisch van opzet met vragen en antwoorden, rebus-
sen en quizjes, prentjes met toelichting en in het algemeen met weinig serieuze pogingen om de 
Bijbelverhalen opnieuw te verwoorden voor kinderen. Ze dienden de kinderen te helpen de letter-
lijke tekst van de Bijbel uit het hoofd te leren. Als vanzelfsprekend gingen de schrijvers ervan uit 
dat het bij de opvoeding tot ‘nuttige’ burger behoorde dat kinderen de Bijbel kenden, er delen van 
konden memoriseren en er vragen over konden beantwoorden. De oudste Bijbelse leesboekjes wa-
ren: De Historie van Adam / Noach/ Abraham / Lot en Isaac (vanaf 1640), De Historie van Joseph / 
Simpson en Jonas, De Schoone Historie van den vromen en godvrugtigen Jongeling Joseph, De Histo-
rie van den Ouden en Jongen Tobias, De Proverbia ofte Spreuken des aldenwysten Konings Salomon, 
en de beroemdste: De Historie Van Den Koninklyken Propheet David. Halverwege de zestiende eeuw 
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De Kleine Print-Bybel, Amsterdam 1736, Titelplaat en uitleg 

werden schooluitgaven gemaakt als Epistelen ende Evangelien, met de teksten van de zondagse 
evangelielezingen. Kinderen leerden met deze tekstuitgaven lezen, leerden passages uit het hoofd 
en schreven die over.  

Het eerste boek in Nederland met het woord ‘kinderbijbel’ in de titel verscheen omstreeks 1703: 
Beknopte Kinder-Bybel. Daar in Meest alle de Wegen Gods, den Staat der Kerke, en de Bybelsche 
geschiedenissen, op een Historische en leerzame wyze, kort en klaarlyk worden vertoond. De au-
teur - Barend Hakvoord (circa 1660-1735), onderwijzer, boekverkoper, schrijver van schoolboeken, 
catechiseermeester en voorlezer in Zwolle – vertelde de Bijbelse verhalen – vooral die uit het Oude 
Testament - zeer letterlijk na en voegde eigen tekst toe. Halverwege zijn boek vergat hij dat hij 
voor kinderen schreef. Over Jezus’ dood en opstanding gaf hij een dogmatische uiteenzetting. Ook 
schetste hij de zeven perioden die hij waarnam in de kerkgeschiedenis. De laatste periode, de Re-
formatie, sloot af met het verval van de verloste kerk. Hakvoord werd beschuldigd van atheïsme en 
jarenlang geweerd van het avondmaal. 

In 1715 verscheen de uit het Duits vertaalde Kinder-Bybel, Of Kort begrip van de nodigste 
en nuttigste Geschiedenissen, Spreuken en Verborgentheden der Heiligen Schriftuure van Johannes 
Melchior (1646-1689). Het boek bevatte 300 pagina’s vragen en antwoorden, een gebed en een hon-
derd bladzijden tellend twistgesprek tussen een rooms-katholiek en een gereformeerde. Het is een 
van de eerste Nederlandse pogingen een brug te slaan tussen Bijbel en kind, anders dan door middel 
van de Heidelbergse Catechismus. 

Een kinderbijbel van de verhalende soort was die van Jacob Friedrich Feddersen (1736-
1788), predikant te Magdeburg en later te Braunschweig: Het Leven van Jesus, voor Kinderen (Lehre 
Jesu für Kinder) uit 1779 en Leerzame Verhaalen uit de bijbelsche geschiedenissen voor kinderen 

(Lehrreichen Erzählungen aus der biblischen Geschichte) uit circa 1781. Het ging om navertellingen 
gemengd met ‘leringen’, af en toe een versje en / of gebed, met bijzonder veel aandacht voor het 
onderwijs in de juiste deugden. 
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Dominee IJsbrand van Hamelsveld (1743-1812, hoogleraar Bijbelwetenschappen in Utrecht, 
publiceerde in 1797 zijn Bybelgeschiedenis. Hij probeerde in deze vertellende kinderbijbel Bijbel-
verhalen te verlevendigen en gaf daarbij sterk op eigen inzicht gebaseerde invullingen van en aan-
vullingen op de verhalen. Zijn collega-hoogleraar Annaeus Ypeij (1760-1837) presenteerde zijn kin-
derbijbel in 1803 als leerboek. Het bevatte uitvoerige navertellingen in de trant van Van Hamels-
veld. Achter zijn navertellingen stelde hij vragen aan zijn jonge lezers.   

Theoloog, oriëntalist en onderwijshervormer Johannes Henricus van der Palm (1763-1840) 
sloeg nieuwe wegen in. Tussen 1826 en 1836 verscheen zijn Bijbel voor de jeugd. Van der Palm pro-
beerde de Bijbel te vertolken voor jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar. Hij vertelde het Bij-
belverhaal in 24 ‘Bijbelsche Tafereelen’. Zijn Bijbel was niet bedoeld voor school en catechese, 
maar voor huiselijk gebruik. Dat had te maken met de veranderde omstandigheden. Het godsdienst-
onderwijs op school beperkte zich na 1806 tot vorming in algemene en christelijke deugden. Het 
bijbrengen van de ‘christelijke leer’ werd aan de afzonderlijke kerkgenootschappen overgelaten. 
Veel kinderbijbels tot dan toe waren wat de vorm betreft een soms speelse wijze van geloofsonder-
richt en wat de inhoud betreft vooral 
voertuigen van stichtelijke ideologische 
legitimatie van kerk, republiek en bur-
gerschap voor de jeugd. Bij Van der 
Palm mocht het verhaal meer zelf spre-
ken. Van der Palm bewandelde de weg 
van de belerende, sturende, moralise-
rende en toelichtende parafrase. Hij 
‘omschreef’ de Bijbelverhalen en voeg-
de er stichtelijkheden (‘nuttige toespra-
ken en vermaningen’) en wetenschappe-
lijke gegevens aan toe om ze recht te 
doen. 

Van der Palms Bijbel voor de 
jeugd werd een van de omvangrijkste en 
invloedrijkste kinderbijbels die in Ne-
derland zijn verschenen. Van der Palm 
vond veel navolging. Na Bijbel voor de 
jeugd kwamen er honderden kinderbij-
bels op de markt.1 Ze boden een selec-
tie van navertelde Bijbelteksten. De taal ervan was zoveel mogelijk aangepast aan die van kinderen. 
Dikwijls waren ze rijk geïllustreerd. 

Vanaf 1811 tot 1945 waren kinderbijbels vaak een verideologiseerd product met een apolo-
getische en indoctrinerende functie. De status en de rol van de Bijbel in kerk en samenleving was 
voor de schrijvers van kinderbijbels belangrijker dan het aanbieden van een aantrekkelijke uitgave 
voor hun doelgroep. Na 1945 gaven vooral vrijzinnige protestanten de aanzet voor experimenten 
met vorm en inhoud van kinderbijbels. De kinderbijbelmarkt werd, zeker na 1960, internationaler. 
Kinderbijbels onderscheidden zich niet langer wezenlijk van algemene kinderboeken.2 

Momenteel is er een enorme verscheidenheid aan boeken over de Bijbel voor kinderen en jonge-
ren:3  

1. Bijbelse leesboekjes met de letterlijke tekst van Bijbelgedeeltes; 
2. Bijbelverhalen in vragen en antwoorden, illustraties, rijmpjes en versjes, dialogen en sa-

menspraken, rebussen en andere puzzels; 
3. Bijbelse deugdenboeken; 
4. Bijbelparafrases; 
5. Overzichtswerken over de Bijbelse ‘geschiedenis’ (voor onderwijsdoeleinden); 
6. Navertellingen van de Bijbel of Bijbelgedeeltes; 
7. Bijbelse jeugdromans; 
8. Bijbels in eenvoudig Nederlands; 
9. Bijbelverhalen voor feestdagen (Kerstfeest, Pasen, Eerste Communie); 
10. Jeugdboeken over de Bijbel (dagelijks leven, archeologie, geschiedenis); 
11. Beeldbijbels (zonder of met zeer weinig tekst); 
12. Bijbelse stripverhalen. 

                                                             
1 In Nederland zijn vanaf 1640 circa 900 verschillende kinderbijbels uitgegeven. 
2 Van der Meiden 2009, 367-368. 
3 Van der Meiden 2009, 20. 
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 Printbybel met 246 voorstellingen des Ouden & Nieuwen 
Testaments  A.D. 1698. 

 

(Vries, L. d. ). De kleine Print-Bybel, waar in door verscheide 
afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreukenverklaart 
werden… Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overge-
zet, 16, 5 x 10 cm., perkament,  Amsterdam, D. onder de 
Linden, z.j. (na 1720). 

 

(Vries, L. d. ). De kleine Print-Bybel, waar in door verscheide 
afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreukenverklaart 
werden… Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overge-
zet, 16, 5 x 10 cm., perkament,  Amsterdam, D. onder de 
Linden, z.j. (na 1720). 

 

 

 Printbybel met 246 voorstellingen des Ouden & Nieuwen 
Testaments A.D 1698. 
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De beeldsprakigen Bijbel, met vier honderd vercieringen, Rotterdam 1819.  

 

 

De Kleine Print-Bybel. Waar in door verscheide afbeeldingen een mee-
nigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd 
en om te leeren elken zaak naukeurig af te schetzen en by haar regte 
naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in 
de geheugenis te brengen. Neffens 20 Prenten van het lyden Christi 
geteekent door Iohannes de Bruyn, 1740. 

 

 

 

 


