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Voorwoord 
 

In 2008 studeerde ik af op de pedagogische academie voor het basisonderwijs (pabo). 

Inmiddels is het september 2010 en een volgend afstudeerproject staat voor de deur. De 

afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier de opleiding Nederlandse taal en cultuur in 

Utrecht gevolgd. Officieel staat er drie jaar voor deze bacheloropleiding, maar dankzij mijn 

vooropleiding kon ik gebruik maken van een aantal vrijstellingen.  

 Het moment van afstuderen komt snel als je een studie in twee jaar volgt. Dit brengt 

de nodige spanning met zich mee: heb ik wel genoeg kennis om af te studeren? Wat zou een 

goed afstudeeronderwerp zijn? Ik besloot – uiteraard in goed overleg – om mijn eigen koers 

te varen en niet af te studeren naar aanleiding van een thema uit een bepaalde cursus. In de 

opleiding is het onderwerp jeugdliteratuur helaas niet aan bod gekomen. Voor zover ik me 

kan herinneren hebben we één keer – kort! – een tekst van W.G. van de Hulst besproken bij 

moderne letterkunde, maar daar is het bij gebleven. Dit vond ik jammer, want 

jeugdliteratuur heeft mijn interesse als leerkracht. Zelfs op de pabo is het onderwerp 

summier aan bod gekomen. Ik heb daar veel jeugdboeken moeten lezen, maar de theorie 

achter het jeugdboek is in al die jaren helaas achterwege gebleven. Een afstudeeronderwerp 

was gevonden: ik wilde ‘iets’ met jeugdliteratuur gaan doen.  

 

In de oriënterende fase op het afstudeerproject heb ik zoveel mogelijk gelezen over het 

fenomeen ‘jeugdliteratuur’. Wat wordt daar eigenlijk onder verstaan? Hoe wordt er in de 

literatuurwetenschap naar jeugdliteratuur gekeken? Dit lijken eenvoudige vragen, maar wie 

zich inleest in het onderwerp moet het tegenovergestelde concluderen. We zien 

bijvoorbeeld dat literatuurwetenschappers de termen ‘kinderliteratuur’ en ‘jeugdliteratuur’ 

op verschillende wijzen kunnen interpreteren. Rita Ghesquiere, een 

literatuurwetenschapper die veel onderzoek heeft gedaan naar jeugdliteratuur, stelt dat 

‘jeugdliteratuur’ als de overkoepelende term gezien kan worden. In de engere betekenis 

verwijst ‘jeugdliteratuur’ echter naar de literatuur voor de leeftijdsgroep van 12-16 jarigen 

en ‘kinderliteratuur’ naar de literatuur voor kinderen vanaf de peuterleeftijd tot ongeveer 12 

jaar. (Ghesquiere 2000: 9-10) Anne de Vries hanteert de termen in zijn dissertatie Wat heten 

goede kinderboeken? op een andere manier. Hij gebruikt alleen het begrip ‘kinderliteratuur’. 

In zijn ogen zijn dat alle boeken voor de ‘kinderen’ van 12 tot 18 jaar. (De Vries 1989: 14) 

Wie onderzoek doet naar jeugdliteratuur zal altijd kenbaar moeten maken wat hij onder het 

begrip verstaat en welke terminologie hij gebruikt. Na de introductie van het 

afstudeeronderwerp zal ook ik dat doen.  

 Je goed inlezen in een onderwerp zorgt ervoor dat je kennismaakt met verschillende 

deelonderwerpen. Zo kwam ik de nodige informatie tegen over de protestants-christelijke 

jeugdliteratuur. Dit had al snel mijn interesse. Naast mijn studie werk ik op een christelijke 

basisschool en zodoende ken ik een behoorlijk aantal jeugdboeken van christelijke 

uitgeverijen. Daar blijft het echter bij. Wanneer is de protestants-christelijke jeugdliteratuur 
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eigenlijk ontstaan? Hoe zagen deze boeken er vroeger uit en wat zijn de verschillen met nu? 

Dit vond ik interessante vragen. Ik realiseerde me echter dat de vragen te omvangrijk voor 

een afstudeeronderzoek zouden zijn en een verdere afbakening was noodzakelijk. Een 

passage uit het boek De hele Bibelebontse berg, een geschiedschrijving van kinder- en 

jeugdboeken in Nederland en Vlaanderen, bracht mij uiteindelijk op een 

afstudeeronderwerp: 

 

 Callenbach [een christelijke uitgever van kinder- en jeugdboeken, SdO] geeft zelfs al 

 kinderboeken uit sinds 1868; van meet af aan was er een relatie van de uitgeverij met 

 protestantse theologen en met de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, die 

 rond de feestdagen, vooral Kerstmis, behoefte had aan ‘uitdeelmateriaal’ voor de 

 zondagsscholen. De identiteit van Callenbach is, ondanks alle veranderingen die de 

 tijd meebracht, niet fundamenteel gewijzigd: nog altijd geeft ze in hoofdzaak 

 oorspronkelijk Nederlands werk uit en volgt ze de ontwikkelingen in de protestantse 

 kerken en basisscholen. (Heimeriks & Van Toorn 1989: 633)   

 

Het woord ‘zelfs’ viel mij onmiddellijk op. Het suggereert dat uitgeverij Callenbach al heel 

lang jeugdboeken uitgeeft. Deze suggestie blijkt te kloppen. Van de huidige christelijke 

uitgevers van jeugdliteratuur timmert Callenbach het langst aan de weg. In 1854 begon G.F. 

Callenbach met het uitgeven van prekenboeken en ander theologisch werk. Al snel ging de 

uitgeverij zich specialiseren in jeugdboeken en dat werd een groot succes. In de jaren dertig 

van de twintigste eeuw noemde het christelijk-historische dagblad De Nederlander 

Callenbach zelfs ‘de machtigste uitgeefster’. (geciteerd naar Dane 2002: 161) Vandaag de 

dag bestaat de naam Callenbach nog steeds. Het is nu echter 

een imprint van het grote uitgeversconcern Kok uit Kampen. 

Nettie Heimeriks en Willem van Toorn, eindredacteuren  van 

De hele Bibelebontse berg, menen dat de identiteit van 

uitgeverij Callenbach niet fundamenteel gewijzigd is. Dat is een 

interessante uitspraak die het onderzoeken waard is.  

    

Voordat ik zal vertellen wat ik precies ga onderzoeken, wil ik uitgeverij Callenbach in het 

christelijke jeugdliteratuurlandschap situeren. Deze plaatsing is nodig om het 

onderzoeksdoel te kunnen begrijpen. Veel wetenschappers beschouwen de protestantse 

jeugdliteratuur als een exponent van het réveil, een opwekkingsbeweging die het 

rationalistische godsbeeld van de verlichting scherp afwees. Eén van de activiteiten van het 

réveil was het opzetten van zondagsscholen. Het gaat hier om scholen waar evangelisatie 

werd bedreven en niet om scholen waar men op zondag kon leren lezen. Het bestuur van de 

zondagsscholen wilde de leerlingen met kerst graag een boek meegeven. Uitgeverij 

Callenbach speelde hier op in en werd de grootste uitgever van de zogenaamde 

‘zondagsschoolboeken’. Het moge de lezer duidelijk zijn dat de cirkel inmiddels rond is: 

Het huidige logo van Callenbach 



3 

 

Callenbach heeft de ontwikkeling van het christelijke jeugdboek in zijn geheel meegemaakt. 

De uitgeverij speelt en speelde een grote rol in de christelijke jeugdliteratuur. Dit biedt 

perspectieven voor een verdere afbakening van het onderwerp. In plaats van de complete 

geschiedenis van het christelijke jeugdboek te schetsen, kies ik voor een institutioneel-

descriptief onderzoek naar de positie van uitgeverij Callenbach in de christelijke 

jeugdliteratuur van circa 1880 tot heden. De belangrijkste ontwikkelingen uit de 

geschiedenis van het christelijke jeugdboek komen voorbij, omdat Callenbach daarin vaak 

een hoofdrol speelde.  

 In het eerste hoofdstuk wil ik ingaan op de vraag wanneer de protestants-christelijke 

jeugdboeken op de markt kwamen. Verder wil ik in dit hoofdstuk schetsen hoe er van 1880 

tot nu naar het christelijke jeugdboek gekeken is. Welke eisen werden aan de boeken 

gesteld? Ik zal het verhaal zoveel mogelijk illustreren aan de hand van uitgaven van uitgeverij 

Callenbach.  

 In het tweede hoofdstuk komt Callenbach centraal te staan. Welke positie had de 

uitgeverij vroeger en welke nu? In dit hoofdstuk zal ik ook aandacht schenken aan de 

zondagsscholen. Zij hadden een samenwerkingsverband met de uitgever en hebben 

bijgedragen aan de groei van Callenbach.  

 In het derde en laatste hoofdstuk vergelijk ik vijf boeken van Callenbach met elkaar. 

De boeken komen uit verschillende perioden. Sluiten de boeken aan bij de 

literatuuropvattingen van de tijd waarin ze verschenen? En: is de uitspraak dat de identiteit 

van uitgeverij Callenbach in al die jaren niet fundamenteel gewijzigd is, terecht?  

 

Ik schreef dat iedereen die onderzoek doet naar kinder- of jeugdliteratuur duidelijk kenbaar 

moet maken wat hij onder het begrip verstaat. Dit om eventuele onduidelijkheden die er 

vóór het lezen kunnen zijn, direct weg te nemen. In dit onderzoek zal ik gebruik maken van 

de term ‘jeugdliteratuur’. De oplettende lezer zal dat waarschijnlijk al gemerkt hebben. 

Hieronder versta ik, net als Ghesquiere, de literatuur voor de leeftijdsgroep van 12-16 

jarigen. Ik trek de ondergrens echter iets naar beneden: de uiteindelijke leeftijdscategorie zal 

op 10-16 jaar uitkomen. Dit heeft er mee te maken dat uitgeverij Callenbach veel boeken 

heeft uitgegeven die door zowel de wat jongere jeugd (in de laatste klassen van de 

basisschool) als de oudere jeugd werd gelezen. Op 16 december 1938 werd er in een artikel 

in het christelijk-sociaal dagblad De Amsterdammer al op dit feit gewezen: ‘De oudste broer 

ziet het boek en begint er ook in te lezen. “Hè, wat een aardig boek is dat!”’ (geciteerd naar 

Dane 1994: 6) De kinderliteratuur zal niet ter sprake komen in dit eindwerkstuk. Deze 

ontbreekt niet in het fonds van Callenbach, maar een behandeling van dit soort boeken zou 

het onderwerp opnieuw te breed maken. In citaten en boektitels zullen soms wel de termen 

‘kinderliteratuur’ of ‘kinderlectuur’ voorkomen.  

  

Nieuw-Lekkerland, september 2010 

Sander den Ouden  
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1. ‘Wij beschouwen de kinderlectuur niet als een zaak van bloot 

amusement, maar als bouwsel voor ’t leven’ 
 

De uitspraak die als titel voor dit hoofdstuk dient, werd in 1925 gedaan door J.P. Tazelaar, 

een bestuurslid van de gereformeerde zondagsschoolvereniging Jachin. (geciteerd naar Dane 

& Harinck 2003: 7) Hij wil duidelijk maken dat jeugdboeken naast amuseren ook moeten 

informeren. Uiteraard doelt hij hier op een speciaal soort ‘informatie’: een christelijke 

boodschap of moraal die het kind dichter bij God moet brengen. Tazelaar vatte in enkele 

woorden samen hoe er aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 

eeuw door christelijke opvoeders en uitgevers naar christelijke jeugdliteratuur werd 

gekeken. Leden van zondagsschoolverenigingen, onderwijzers en dominees gaven graag hun 

mening over jeugdboeken. Er zijn de nodige uitspraken bewaard gebleven en opgenomen in 

onderzoeken naar de protestants-christelijke jeugdliteratuur. Veel uitspraken werden 

indirect gedaan in recensies van boeken. Deze verschenen in christelijke kranten en 

tijdschriften. In Wat heten goede kinderboeken?, de dissertatie van De Vries (1989), kwam ik 

een mooi citaat tegen uit een recensie van het boek Twee buurjongens: ‘Duidelijk komt uit 

dat stelen zonde is en dat God die zonde ziet en bezoekt. Ook leeft de kracht van het gebed 

in ’t boekje. Aanbevolen.’ (geciteerd naar De Vries 1989: 106) 1 Het citaat onderstreept de 

gedachte dat de christelijke boodschap, die als ‘bouwsel voor ’t leven’ werd gezien, 

nadrukkelijk in de gaten werd gehouden.  

 Doordat de meeste onderzoeken naar christelijke jeugdboeken zijn toegespitst op het 

einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw, de periode waarin  

Tazelaar actief was, hebben veel mensen het idee dat christelijke jeugdboeken altijd vol 

hebben gestaan met expliciete preken. Jacques Dane, zonder enige twijfel de onderzoeker 

die het meeste onderzoek heeft verricht naar christelijke jeugdliteratuur, spreekt over een 

hardnekkig, eenzijdig en negatief beeld dat maar niet wil verdwijnen. (Dane & Harinck 2003: 

8) Heeft Dane gelijk? Is er in al die jaren dat het christelijke jeugdboek bestaat, gekeken naar 

meer dan alleen maar ethische aspecten of is de hardnekkige gedachte terecht? En wanneer 

kwam de christelijke jeugdliteratuur op de markt? Deze vragen staan centraal in het eerste 

hoofdstuk van dit onderzoek.  

 

Van de middeleeuwen tot de achttiende eeuw 

 

Het is niet gemakkelijk om aan te geven wanneer de christelijke jeugdliteratuur ontstaan is. 

Dit geldt overigens ook voor de seculiere jeugdliteratuur. In De hele Bibelebontse berg 

vinden we in het hoofdstuk over de achttiende eeuw een interessante uitspraak van 

                                                           
1
 Het boek Twee buurjongens van schrijfster Johanna Maria Stolk-Schotel verscheen in 1927 bij uitgever W.D. 

Meinema. In 1928 werd het gerecenseerd in De Zondagsschool. De recensent is onbekend.  
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schrijfster Betje Wolff: ‘Dit is de eeuw, waarin men naamentlyk voor kinderen schryft.’ 

(geciteerd naar Heimeriks & Van Toorn 1989: 169) Is het inderdaad waar dat er pas in de 

achttiende eeuw voor kinderen werd geschreven? Ja, als je het hebt over de jeugdboeken 

zoals wij die nu kennen: fictieverhalen die vooral worden gelezen om te ontspannen. Nee, 

als je het hebt over leerboeken die door kinderen thuis of op school werden gelezen. Deze 

boeken waren meestal niet speciaal voor kinderen bedoeld, maar er waren wel degelijk 

uitzonderingen. Zo verschenen er in de zeventiende eeuw veel catechisatieboekjes, 

zangbundels en stichtelijke samenspraken die speciaal voor kinderen geschreven werden.  

 In De hele Bibelebontse berg worden ook de middeleeuwen en de zestiende eeuw 

besproken. In deze tijd lazen kinderen al boeken, maar deze werden niet speciaal voor hen 

geschreven. In de middeleeuwen lazen de kinderen bijvoorbeeld Latijnse en Franse 

leerboeken.  

 

Vanaf de zeventiende eeuw kwamen er mondjesmaat boeken op de markt die speciaal voor 

kinderen werden geschreven. Veel van deze boeken hadden met de christelijke leer te 

maken. Het hoofdstuk over de zeventiende eeuw in De hele Bibelebontse berg heeft niet 

voor niets de titel ‘Christen Jeugd, leerd Konst en Deugd’. In deze eeuw verschenen voor het 

eerst piëtistische levensbeschrijvingen van kinderen voor kinderen. Dit zijn verhalen waarin 

het vaak draaide om de bekerings- en sterfbedgeschiedenissen van kinderen. De piëtisten 

geloofden dat iedereen van nature verdorven was (ook kinderen) en dat het besef van eigen 

zondigheid en berouw daarover voorwaarden waren om genade te kunnen ontvangen. De 

levensbeschrijvingen, die ook wel kinderexempelen werden genoemd, waren sterk 

godsdienstig en vooral bedoeld om van te leren. Toch werden veel van deze exempelen ter 

ontspanning gelezen. (Rietveld-van Wingerden 2003: 15) Je zou kunnen zeggen dat de 

christelijke jeugdliteratuur hier vorm begint te krijgen. Om de lezer een idee te geven over 

de toon van zo’n kinderexempel volgen een aantal regels uit Twintig exempelen, van 

godtzalige en vroeg stervende jonge kinderen:  

 

 Zy was niet veele dagen ziek geweest, of zy kreeg de tekenen van de pest; ’t welk zy 

 eerst zach, en was zeer blijde in het denken, dat zy voor den Heere gemarktekent 

 was, en nu ras na Christus zoude gaan. (geciteerd naar Heimeriks & Van Toorn 1989: 

 148-151) 2 

 

Terug naar de uitspraak van Betje Wolff. Zij stelde dat er vanaf de achttiende eeuw voor 

kinderen geschreven werd. Wetenschappers en pedagogen die zich bij haar aansluiten 

worden in de literatuurwetenschap de aanhangers van de zwarte legende genoemd. Zij 

                                                           
2
 Het boek Twintig exempelen, van godtzalige en vroeg stervende jonge kinderen is geen Nederlands werk. Het 

is een bundeling met vertalingen uit Engelse werken. De meeste zijn ontleend aan het boek A token for 

children.   
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zeggen dat het kind in de achttiende eeuw ontdekt werd. In die tijd nam de belangstelling 

voor de pedagogie toe. De aanhangers van de witte legende menen dat je zo’n rigoureuze 

scheidslijn niet kunt trekken. Zij stellen dat kinderen in de achttiende eeuw nog steeds op 

een volwassen manier werden aangesproken. (Rietveld-van Wingerden 2003: 13-15)  

 Ik heb zojuist geprobeerd aan te geven dat er vóór de achttiende eeuw ook al voor 

kinderen geschreven werd. Dit zou betekenen dat Wolff ongelijk heeft met haar uitspraak. 

Persoonlijk ben ik geneigd het eens te zijn met de witte legende, maar Wolff heeft wel gelijk 

dat er een meer op de verbeelding en fantasie gerichte ontspanningslectuur ontstond in de 

achttiende eeuw. We moeten dan bijvoorbeeld denken aan het in 1778 verschenen Proeve 

van kleine gedigten voor kinderen van Hieronymus van Alphen. Aanhangers van de zwarte 

legende laten de geschiedenis van het jeugdboek aanvangen met dit boek. Anne de Vries 

schrijft in zijn dissertatie dat het spelende leren en het lezen van korte verhaaltjes met een 

moraal typerend waren voor de jeugdliteratuur in het buitenland van dat moment. Van 

Alphen was de eerste in Nederland die dit overnam. (De Vries 1989: 19) Aanhangers van de 

witte legende hadden (en hebben) veel kritiek op het aanwijzen van Proeve van kleine 

gedigten voor kinderen als eerste jeugdboek. Zij meenden dat de nadruk te veel op de 

deugd, op volwassen idealen lag. Ze vonden dat het boek erg veel op de kinderexempelen 

leek. Enkele aanhangers vonden zelfs dat de verhalen (gedichten) helemaal niet voor 

kinderen bedoeld waren: de toon in de gedichten zou te hoog en verheven zijn. (De Vries 

1989: 20)  

 Hieronder neem ik twee strofen uit het gedicht De waare rijkdom op. We zien een 

gedicht met een duidelijke moraal. In vergelijking met de passage uit het kinderexempel zien 

we echter wel verschillen. De toon is door de keuze om het verhaal in dichtvorm te vertellen 

minder zakelijk geworden. Toch kan ik me goed voorstellen dat aanhangers van de witte 

legende weinig ‘kinderlijkheid’ in het gedicht konden ontdekken. 

 

 Geen geld bekore ons jong gemoed, 

 Maar heiligheid en deugd. 

 De wijsheid is het nodigst goed; 

 Het sieraad van de jeugd. 

 

 Wat is tog rijkdom? wat is eer? 

 Een handvol nietig slijk. 

 Gods vriend te wezen is veel meer; 

 Die Jesus lieft, is rijk. (Van Alphen 1998: 23)  
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Het negentiende-eeuwse réveil  

 

Wanneer kwamen de christelijke jeugdboeken op de markt zoals wij die vandaag de dag 

kennen? Daarvoor moeten we in de negentiende eeuw zijn. De kinderexempelen en de 

‘nieuwe’ jeugdliteratuur zoals die van Van Alphen werden vooral door kinderen uit de 

gegoede stand gelezen. Dit bleef zo tot ver in de negentiende eeuw: ‘Pas na 1840 was er een 

aanzienlijke uitbreiding van het lezerspubliek te signaleren. Dat was enerzijds het gevolg van 

nieuwe en goedkope druktechnieken en de sterke  groei van de boekhandel, waardoor de 

prijzen van boeken en tijdschriften daalden, en anderzijds een inspelen op de behoefte aan 

goedkope lectuur bij de minder gegoeden.’ (Rietveld-van Wingerden 2003: 17)  

 Er moesten boeken op de markt komen die voor iedereen betaalbaar waren. Voor 

wat betreft de christelijke jeugdboeken hebben de zondagsscholen zich daar sterk voor 

ingezet. De zondagsscholen die als paddenstoelen omhoog schoten in de negentiende eeuw 

kunnen gezien worden als de kinderen van het réveil, een opwekkingsbeweging binnen het 

Nederlandse protestantisme die rond 1815 ontstond en eindigde rond 1865. Ook in 

Schotland en Zwitserland kwam deze beweging op.  

 Het réveil heeft veel betekend voor het protestants-christelijke jeugdboek. 

Jeugdboekenschrijver P. de Zeeuw schrijft in Wormcruyt met suycker, een overzichtswerk 

van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur, zelfs expliciet dat de protestants-christelijke 

jeugdlectuur beschouwd kan worden als een vrucht van deze opwekkingsbeweging. (De 

Zeeuw 1950: 179) Bekende namen als Bilderdijk, Da Costa, Heldring en Groen van Prinsterer 

waren aan het réveil verbonden. Het is opvallend dat de beweging geen strakke organisatie 

of leiding kende. Toch wist iedereen die zich verbonden voelde met de beweging – met 

name welgestelde mannen uit de adelskring of koopmansstand – wat de doelstellingen 

waren van het réveil. In huiskamersamenkomsten spraken zij daar met elkaar over. Het 

réveil wilde dat iedereen de Bijbel weer als het Woord van God zou gaan zien en ze wees het 

rationalistische godsbeeld van de verlichting af. Het moest weer om het gevoel en de 

beleving gaan draaien. Op dit punt leek het réveil zich aan te sluiten bij de romantiek. 

Romantici verzetten zich immers ook tegen het verlichtingsdenken. Het gevoel en de 

verbeelding werden door de aanhangers van het réveil echter godsdienstig ingekleurd. De 

beweging propageerde een praktisch christendom. Zo waren er veel aanhangers actief in 

allerlei vormen van liefdadigheid. In kindertehuizen en scholen voor de verwaarloosde jeugd 

bijvoorbeeld. Ook ging de beweging zich bemoeien met het opzetten van zondagsscholen en 

het stichten van ‘scholen met den Bijbel’. Daar ontstond echter een groot probleem: de 

kinderen die deze scholen bezochten, moesten ook boeken kunnen lezen, maar goede 

christelijke jeugdboeken waren er niet! De kinderexempelen uit de zeventiende en 

achttiende eeuw voldeden niet meer. Dat waren non-fictionele teksten die vooral 

informatief waren. Er zouden goede fictionele verhalen op de markt moeten komen. Dit zou 

kinderen meer aanspreken. Uiteraard waren daar wel strenge regels aan verbonden. De 

verhalen moesten een groot waarheidsgehalte hebben en de lezers iets over God leren: ‘Ze 
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moesten vooral niet te geleerd-dogmatisch zijn, maar in roerende verhalen ‘den waren weg 

van des zondaars behoudenis’ aanwijzen.’ (Buijnsters & Buijnsters-Smets 2001: 348)  

 De aanhangers van het réveil waren er voornamelijk op uit om te evangeliseren. Als 

er christelijke jeugdboeken op de markt zouden komen, zou de jeugd gemakkelijk met het 

evangelie te bereiken zijn. Daarom ging de beweging zich bemoeien met het opzetten van 

een markt voor de protestants-christelijke jeugdlectuur. In 1843 werd de Vereeniging ter 

Bevordering van Christelijke Lektuur opgericht. Deze vereniging probeerde schrijvers op het 

spoor te komen die voor de christelijke jeugd wilden schrijven.  Bovendien probeerde zij een 

uitgebreid distributienet te ontwikkelen voor de jeugdboeken. De vereniging slaagde daarin. 

Het vinden van afnemers was geen ingewikkeld karwei. Alle zondagsscholen en dagscholen 

waren geïnteresseerd. De eerste schrijvers kwamen al snel in beeld. In 1845 verscheen het 

boek De diligence of de reis naar de stad der erfenis van Jan de Liefde. Dit boek wordt 

gewoonlijk voorgesteld als het eerste protestants-

christelijke jeugdboek. De Liefde was een vrije 

evangelist uit Amsterdam die niet in een kerkverband 

opereerde. Het echtpaar Buijnsters beschrijft hem in 

het naslagwerk Lust en leering als een ‘bevlogen 

animator met een natuurlijk talent om mensen uit hun 

tent te lokken’. (Buijnsters & Buijnsters-Smets 2001: 

348) De Liefde was de eerste christelijke 

jeugdboekenschrijver die naast het informeren ook 

aandacht besteedde aan het amuseren. Toch, en dat is 

het belangrijkste kenmerk van de protestantse 

jeugdliteratuur uit die tijd, stond bij hem het ‘Ene nodige’ 

centraal. (Rietveld-van Wingerden 2003: 21) Populaire thema’s in de boeken waren onder 

meer het liefhebben van je vijanden en het verlangen om naar Gods wil te leven.  

 

Het christelijke jeugdboek kwam door toedoen van het réveil op de kaart te staan. De eerste 

jeugdboeken van Nederlandse schrijvers verschenen. Er werd ook literatuur uit het 

buitenland vertaald. Door het réveil kwamen er protestantse jeugdboeken op de markt in 

Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. In Engeland waren al christelijke jeugdboeken te koop. 

De Engelse zondagsschoolvereniging, de Sunday School Union, gaf sinds het begin van de 

negentiende eeuw boeken uit. Het zal niemand verbazen dat uitgevers uit de hierboven 

genoemde landen boeken van elkaar overnamen en vertaalden. Zo is De diligence of de reis 

naar de stad der erfenis van De Liefde in het Engels vertaald. In Nederland kwam er onder 

andere een vertaling van Jessica’s first prayer (Jessica’s eerste gebed) van de zeer populaire 

Engelse schrijfster Hesba Stretton. Dit boek verscheen bij uitgeverij Callenbach en is nog 

steeds te koop in Nederland. 3    

                                                           
3
 Het boek is opgenomen in de catalogus Boordevol boeken 2009-2010 van uitgeverij Callenbach. De eerst druk 

verscheen in 1866. De dertigste druk in 2002.   

Jan de Liefde 
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Het negentiende-eeuwse réveil wordt wel gezien als een geestelijke stroomversnelling. 

Marie Elisabeth Kluit schrijft in Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-

1865: ‘Het Réveil is beweging, is geestelijke stroomversnelling. *…+ Een stroomversnelling 

eindigt in een kabbeling.’ (Kluit 1970: 8) Met dit citaat wil ik aangeven dat het réveil 

langzaamaan gestopt is met stromen. De beweging verdween. Wie denkt dat ook de 

christelijke jeugdboeken verdwenen, heeft het mis. Het réveil was het opstapje voor de 

christelijke jeugdlectuur. Vanaf de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw komt 

deze boekenmarkt pas echt van de grond. Vooral de zondagsscholen hebben hier aan 

bijgedragen. Vanaf 1880 kregen de leerlingen van de zondagsscholen een kerstboek mee 

naar huis. Christelijke uitgevers gingen vanaf toen steeds meer jeugdboeken uitgeven: daar 

was immers een grote markt voor. Uitgeverij Callenbach groeide uit tot de grootste uitgever 

van kinder- en jeugdboeken. De relatie tussen Callenbach en de zondagsscholen zal ik 

behandelen in het volgende hoofdstuk.  

 In dit hoofdstuk wil ik verdergaan met een bespreking van de protestants-christelijke 

jeugdboeken vanaf ongeveer 1880 tot heden. Hoe zagen de boeken er in de verschillende 

tijdsperioden uit? Welke eisen werden aan de boeken gesteld? Bij het beantwoorden van 

deze vragen maak ik gebruik van de dissertaties Wat heten goede kinderboeken? en De 

vrucht van Bijbelsche opvoeding. In het eerste proefschrift zijn opvattingen over 

jeugdliteratuur gebundeld. Uit deze opvattingen blijkt hoe er in een bepaalde periode naar 

jeugdliteratuur gekeken werd. Ook opvattingen over protestants-christelijke jeugdboeken 

zijn in de dissertatie meegenomen. In het tweede proefschrift staat de christelijke 

jeugdliteratuur centraal. Ook hierin zijn veel meningen en opvattingen opgenomen. Ik zal 

proberen tendensen aan te wijzen in al deze opvattingen en deze te koppelen aan 

tijdsperiodes. Ter illustratie zal ik zoveel mogelijk gebruik maken van uitgaven van uitgeverij 

Callenbach.  

 

Boeken als medeopvoeders 

 

Rond 1880 kregen de leerlingen van de zondagsscholen voor 

het eerst een boek mee naar huis. Deze boeken werden al 

snel ‘kerstboeken’ of ‘zondagsschoolboeken’ genoemd. De 

inhoud van de boeken werd in de protestantse kring zeer 

serieus genomen: ‘Professionele lezers – meestal dominees 

en onderwijzers – lazen de tientallen boekjes die jaarlijks van 

de persen rolden. In een korte bespreking, waarin onder 

andere de inhoud en het evangelische gehalte ter sprake 

kwamen, gaven zij aan of een bepaald boek wel of niet 

geschikt was voor de leerlingen.’ (Dane 1996: 121) Natuurlijk 

valt het nog maar te bezien hoe professioneel de dominees 

In diverse tijdschriften verschenen 
recensies van jeugdboeken 
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en onderwijzers waren, maar ik wil met dit citaat duidelijk maken dat veel mensen zich 

bemoeiden met de jeugdboeken en graag hun mening gaven. Er verschenen zelfs 

tijdschriften van de twee Nederlandse zondagsschoolverenigingen, de Nederlandsche 

Zondagsschool Vereeniging (NZV) en Jachin, met daarin boekbesprekingen. De NZV gaf het 

blad De Christelijke Familiekring uit en Jachin Boekbeoordeeling van kinderlectuur voor de 

Zondagsschool door de Commissiën van Jachin. Je kon er als uitgever maar beter voor zorgen 

dat de besprekingen van jouw boeken lovend waren, want dat leverde meestal hoge 

verkoopcijfers op.  

 Wat zijn de kenmerken van het zondagsschoolboek in zijn beginjaren? Het eerste 

kenmerk is dat veel verhalen opgebouwd waren rond het stramien van de Heidelbergse 

Catechismus (een geloofsbelijdenis uit de protestantse kerken): ellende, verlossing en 

dankbaarheid. (Dane & Musschenga 2005: 21) In De zoon van den bezembinder van Eduard 

Gerdes, een schrijver uit de stal van Callenbach, zien we deze trits duidelijk terugkomen. 

Hoofdpersoon Cornelis Salm heeft schulden, doordat hij al zijn geld verbrast in de kroeg. Hij 

gaat echter inzien dat het kruis van Jezus hem kan verlossen. Hij stopt met drinken en is daar 

zeer dankbaar om.   

 Ten tweede gaan veel verhalen over God, Nederland en het koningshuis (Oranje). Dit 

lijkt niets met elkaar gemeen te hebben, maar de dichter Da Costa – een van de aanhangers 

van het réveil – had dit ooit het ‘drievoudig snoer’ genoemd. Hij stelde dat deze drie één 

waren: Gods Woord was de band die Nederland en Oranje onverbrekelijk met elkaar 

verbond. (Dane 1996: 130) In de praktijk kwam het er op neer dat er in de boeken veel over 

God gesproken werd, dat de meeste verhalen zich in Nederland afspeelden en dat er nogal 

wat boeken verschenen over het Oranjehuis. De koninklijke familie en het gezin van koningin 

Wilhelmina en prins Hendrik werden als protestants-christelijke voorbeelden gezien. Het 

door Callenbach uitgegeven boekje ’t Blijft: Oranje Boven! van Wilhelmina Knottnerus werd 

bijzonder positief ontvangen: ‘Kunstrijk, sierlijk, aantrekkelijk en degelijk, echt Vaderlandsch 

en Christelijk bovenal.’ (geciteerd naar Dane 1996: 129) 4  

 Een derde kenmerk is dat de verhalen zich meestal in en om het huis, op straat, op 

school of in de kerk afspeelden. Dit waren voor kinderen herkenbare omgevingen. (Dane 

1996: 122) 

 De recensenten letten met name op het godsdienstige aspect in de boeken. Dat 

moest goed zijn, de rest deed er minder toe. Ik neem hieronder enkele interessante 

uitspraken uit tijdschriften op:  

 

 Het Hoofdbestuur zag gaarne, dat door de Uitgevers, bij het aannemen van kopy, 

 ernstig gelet wierd op de degelijkheid der boekjes, vooral wat betreft het Christelijk 

 gehalte. Dringend verzoekt het, toch geene werkjes uit te geven, waarin een 

                                                           
4
 Het citaat komt uit een recensie van De Jongelingsbode van 12 mei 1898. In drie weken tijd was de eerste 

oplage van het boek uitverkocht.  
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 algemeene-verzoeningsgeest heerscht, of van het borgtochtelijk lijden van Christus 

 niet wordt gesproken. (Boekbeoordeeling van kinderlectuur voor de zondagsschool 

 door de Commissiën van Jachin, geciteerd naar De Vries 1989: 104)  

 

 De eenige aanmerking die te maken is, zou zijn, dat het minder sierlijke Heer in 

 plaats van Heere gedrukt staat. (De Bazuin, geciteerd naar De Vries 1989: 105) 

 

 Het godsdienstige gehalte achten we zeer zwak. De kentering bij Henri is geen ware 

 verootmoediging *…+. En bij Henk is wel sprake van schuldbelijdenis en gebed om 

 kracht, maar het boekje spreekt er niet van, dat er alleen verzoening is door des 

 Middelaars bloed. (De Zondagsschool, geciteerd naar De Vries 1989: 106)  

 

Drie verschillende uitspraken, maar steeds klinkt hetzelfde door: het godsdienstige aspect 

werd uiterst belangrijk gevonden. Dit heeft er alles mee te maken dat jeugdboeken in die tijd 

als medeopvoeders werden gezien. Ook was er door toedoen van het réveil nog steeds 

behoefte aan evangelisatie (het ‘Ene nodige’). Leren en informeren waren nog altijd 

belangrijker dan amuseren. We zien dit overigens ook terugkomen in opvattingen over niet-

christelijke jeugdboeken. Een van de conclusies van De Vries’ dissertatie is dat er drie 

hoofdstromingen zijn aan te wijzen in de opvattingen over jeugdliteratuur. In de periode van 

1880 tot 1930 is de pedagogische benadering het sterkst: de boodschap is belangrijker dan 

het literaire aspect. Voor christenen was dit een christelijke boodschap, voor niet-christenen 

veelal een morele boodschap. Om het rijtje met hoofdstromingen af te maken: in de periode 

van 1930 tot 1960 werd de pedagogisch-esthetische benadering het belangrijkst: het 

ideaalbeeld was een mengeling van pedagogische aspecten en literaire aspecten. Vanaf 1960 

zien we de esthetische benadering opkomen: de schrijver moet zijn verhaal zo creatief 

mogelijk onder woorden brengen. De literaire aspecten werden het meest belangrijk. (De 

Vries 1989: 279-291) 

 Zoals ik al eerder schreef werd de christelijke jeugdliteratuur in haar beginjaren als 

‘bouwsel voor ’t leven’ gezien. Dit zorgde er al snel voor dat niet-christenen de christelijke 

jeugdliteratuur niet heel serieus namen. Dit gold ook voor boeken van uitgeverij Callenbach: 

‘Maar voor de buitenwacht hebben deze ‘Callenbachjes’ met hun roodlinnen ruggetjes een 

imago van ondraaglijke dufheid: steeds weer dezelfde op belerende toon gestelde 

bekeringsgeschiedenissen en kerstverhalen met hun opgelegd blije afloop.’ (Buijnsters & 

Buijnsters-Smets 2001: 351) Vandaag de dag leeft deze gedachte onder veel mensen nog 

steeds voort. 5 

 

 

 

                                                           
5
 Zie bijvoorbeeld Rietveld-van Wingerden 2003: 16, Dane 2003: 8 en Lolkema & Prins 2005: 16.  
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Van pedagoog naar kunstenaar  

 

In het begin van de twintigste eeuw kwam de eerste kritiek uit eigen kring op het 

protestants-christelijke jeugdboek. Schrijfster J.L.F. de Liefde stelde dat 

zondagsschoolboeken evangelieprediking moesten zijn, maar ze maakte bezwaar tegen 

preken die het verhaal onderbreken, kanseltaal en theologische discussies in boeken voor 

kinderen. Er moest aandacht blijven voor de religieuze vorming van de jeugd, maar dat kon 

subtieler: godsdienstige overwegingen konden bijvoorbeeld in dialogen worden verwerkt. 

(De Vries 1989: 105) Onderwijzer A. Kloosterman vond dat de meeste jeugdliteratuur niet 

kinderlijk genoeg was. Een jeugdboek deugde volgens hem niet als er een moraal opgelegd 

werd door preken en Bijbelteksten. (De Vries 1989: 107) Toch bleven veel recensenten – met 

name die van zondagsschoolvereniging Jachin – zeer kritisch kijken naar het godsdienstige 

gehalte. Er ontstonden twee kampen: de meeste recensenten wilden jeugdboeken met 

weinig preken en veel verhaal, een aantal wilde geen vernieuwing en bleef de religieuze 

elementen het meest belangrijk vinden.  

 In de beginjaren van de twintigste eeuw kwam er een schrijver op die binnen korte 

tijd razend populair werd. Een schrijver uit de stal van Callenbach: Willem Gerrit van de 

Hulst. Hij wordt gezien als de vernieuwer van het zondagsschoolboek. Deze schoolmeester, 

die graag verhalen vertelde in zijn klas, vond dat een schrijver van jeugdboeken niet ‘voor de 

jeugd’ moet schrijven, maar ‘als de jeugd’. Hij bedoelde hier mee te zeggen dat een schrijver 

in de huid van een kind moest kruipen: ‘Hij  moet zélf kind zijn en met kinderogen de wereld 

*…+ bezien; – met kinderhart de emoties beleven van zijn figuren.’ 

(geciteerd naar De Vries 1989: 195) Van de Hulst werkte vanuit de 

‘vom Kinde aus-benadering’: een pedagogische stroming die de 

jeugd als een zeer eigengeaarde periode van het menselijk 

bestaan zag. In de praktijk kwam het er op neer dat je als schrijver 

zo dicht mogelijk bij de wereld van de jeugd moest blijven en niet 

te veel over de wereld van de volwassenen moest schrijven. 

(Dasberg 1981: 12-13 en 58) Van de Hulst liet zijn boeken daarom 

afspelen in en rondom het huis en de school. Dit was herkenbaar 

voor de jeugd. Zijn oeuvre wordt hierdoor ook wel getypeerd als 

‘huiselijk realisme’. (Dane 1996: 140) Een voorbeeld uit het 

verhaal Ouwe Bram, een van de eerste boeken die Van de Hulst bij 

Callenbach uitbracht (1909):   

 

 Toen het die avond schemerde, zat Hein in de kleine woonkamer tussen de 

 bloempotjes door naar buiten te turen. Hij had een oude, versleten blouse aan, want 

 op de rugleuning van moeders stoel hing zijn schoolkiel te wachten, totdat naald en 

 garen het gat in de mouw weer zouden onzichtbaar maken. Hein mocht zijn 

 zondagse pak niet aantrekken: de oude kiel was stuk en dus – Hein moest binnen 

W.G. van de Hulst 
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 blijven. Voor het huis speelden Jaapje, Huug en nog een paar andere jongens ‘bok-

 sta-vast’. (Van de Hulst 1967: 67)  

 

Van de Hulst ontwikkelde een geheel eigen stijl waarin hij de taal van de jeugd probeerde te 

spreken. Hij had net als De Liefde en Kloosterman een grote hekel aan preken in 

jeugdboeken: 

 

 Ik herinner mij levendig, hoever ik als kleine jongen het had gebracht in de kunst om 

 een christelijk kinderboek van die dagen *…+ te lezen met… mijn vinger. Zó, ik volgde 

 geboeid het gebeuren, maar kwam er een stukje ‘preek’, dan gleed mijn vinger 

 haastig langs de regels, om het vervolg van het eigenlijke verhaal te vinden. 

 (geciteerd naar Dane 2001: 170) 

 

Dit wil overigens niet zeggen dat er geen evangelische boodschap zat in de verhalen van Van 

de Hulst. Hij schreef veel over het leren bidden en de strijd tegen het kwaad in zijn boeken. 

Dit deed hij echter niet in preekvorm, maar in dialoogvorm. Een voorbeeld uit Jaap Holm en 

z’n vrinden, een bestseller uit 1910:  

 

 Maar in stille trouw boog moeder ’t hoofd. ‘Ik weet het niet,’ dacht ze. ‘God in de 

 hemel, Die weet het wel, waarom dit alles gebeuren moet… Laten we toch geduldig 

 zijn en niet ontevreden. Onze goede Vader vergeet ons nooit.’ (Van de Hulst 1956: 

 143) 

 

Door de uitspraken van Van de Hulst ging er voor het eerst gelet worden op aspecten als 

inhoud en stijl. Jacques Dane merkt in zijn dissertatie op dat er in boekbeoordelingen van de 

recensenten van de zondagsscholen vanaf Van de Hulst voor het eerst over de literaire 

kwaliteiten van boeken werd geschreven. Van de Hulst wist nagenoeg iedere recensent om 

zijn vinger te winden met zijn verhalen. Toch heeft hij wel enige kritiek op zijn werk 

gekregen. Deze kritiek kwam van recensenten uit de strenggelovige vleugel van het 

protestantisme. Zij vonden dat de boeken van Van de Hulst te weinig christelijk positief 

waren en bovendien niet evangeliserend genoeg. Ook het schrijven van ‘Heer’ in plaats van 

‘Heere’ was hun een doorn in het oog.  (Dane 1996: 150-151)  

 Dane heeft voor zijn proefschrift 136 recensies van christelijke jeugdboeken 

bestudeerd uit de periode 1910-1940. Hij concludeert dat er in deze recensies op drie 

aspecten werd gelet. Allereerst de literaire kwaliteiten. Boeken moesten aansluiten bij de 

kinderlijke beleving, het taalgebruik moest verzorgd zijn en de verhaalconstructie kloppend. 

Een kort citaat uit een bespreking van Gerdientje (Van de Hulst) in het Doetinchemsch 

Weekblad van 9 december 1932: ‘Geschreven vanuit een beleving, een intense beleving en 

zuiver doorvoeld en realistisch weergegeven, in een toon en op een wijze, die een kind 

pakken moet.’ (geciteerd naar Dane 1996: 145) Ten tweede werd er gekeken of de jeugd 
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goede voorbeelden kreeg voorgeschoteld in de verhalen. Lieten hoofdpersonen bijvoorbeeld 

zien dat zij eerlijkheid prefereerden boven leugenachtigheid? En beschikten de moeders in 

de verhalen over genoeg geloofsvertrouwen? Ten derde werd er gelet op de christelijke 

meerwaarde van de boeken. Werd er gewezen op het feit dat je een hart nodig hebt dat 

open staat voor God? En werden er christelijke handelingen als bidden, danken en 

Bijbellezen beschreven?  

 

In de periode 1910-1940 was W.G. van de Hulst de belangrijkste schrijver van christelijke 

jeugdboeken. Van een bewonderaar van Callenbach heb ik een fondslijst van de uitgever 

gekregen met daarop titels en verschijningsdata. Uit die lijst valt op te maken dat Van de 

Hulst de meeste boeken in deze periode heeft geschreven (zie bijlage B).  

 Je zou verwachten dat er door toedoen van Van de Hulst meer bevlogen schrijvers 

opstonden die gingen nadenken over de vernieuwing van het protestants-christelijke 

jeugdboek. Vreemd genoeg is dit echter niet zo. Els de Jong-van Gurp schrijft in het boek 

Christelijke kinderboeken in beweging: ‘Tot en met de jaren tachtig is het overwegend rustig 

op het gebied van de christelijke kinderliteratuur. De productie van nieuwe titels is wel 

omvangrijk, veel christelijke uitgeverijen hebben een omvangrijk kinderboekenfonds, maar 

er is weinig sprake van verandering of vernieuwing.’ (Lolkema & Prins 2005: 60) Toch zijn er 

een aantal schrijvers die opvielen. In de periode rond de Tweede Wereldoorlog zijn dat Cor 

Bruijn en Anne de Vries. In de periode na de Tweede Wereldoorlog Piet Prins en Klaas Norel. 

De Vries, die regelmatig over zijn jeugdliteratuuropvattingen schreef, vond net als Van de 

Hulst dat schrijvers van kinderboeken kunstenaars moesten zijn en geen pedagogen. 

Opzettelijk leren of moraliseren was volgens hem verleden tijd: 

 

 Wie een kind boeien kan met zijn verhaal heeft ’t reeds, al vertellende geheel in zijn 

 macht. *…+ Opzettelijke lering kan hier slechts de betovering, de sfeer breken en is 

 bovendien van géén waarde, want het kind verstaat geen abstracte taal. (geciteerd 

 naar De Vries 1989: 197)  

 

 Geen dramatische bekeringsverhaaltjes willen wij meer, maar boeken waarin het 

 volle gezonde rijpe leven beschreven wordt. Boeken van avontuur en spanning. 

 Eerlijke boeken, waarin ook de ernst van het leven uitkomt. (geciteerd naar De  Vries 

 1989: 199)  

 

Deze twee opvattingen van De Vries laten duidelijk zien dat hij hetzelfde beoogt als Van de 

Hulst: schrijven zoals de schrijvers van de eerste zondagsschoolboekjes deden, was uit de 

tijd. Er is echter ook een verschil. Waar van de Hulst pleitte voor verhalen dicht bij huis, pleit 

De Vries voor avontuurlijke en spannende boeken waarin de ernst van het leven naar voren 

komt.  
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De schrijvers Bruijn, Prins, Norel en De Vries werden dé schrijvers van spannende avonturen- 

en oorlogsverhalen. Dit soort verhalen kenmerkten de protestants-christelijke 

jeugdliteratuur in de periode rond de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de periode daarna. 

(Lolkema & Prins: 60) Opnieuw is er een grote rol weggelegd voor Callenbach: drie van de 

vier schrijvers lieten hun boeken bij deze uitgever uitgeven. Piet Prins publiceerde bij 

uitgeverij Vuurbaak.  

 De bekendste titel van Bruijn is zonder twijfel Sil de Strandjutter (1940). Dit boek is bij 

een groot publiek bekend geworden door de gelijknamige televisieserie van de NCRV uit de 

jaren zeventig. De Vries deed het goed met Bartje (1935) en de vier verhalen van Reis door 

de nacht (1951-1958). Ook van Bartje werd een televisieserie gemaakt. Norel werd bekend 

door zijn verhalen over het water en de zee (Jonker op de vloot van Houtman). Prins met zijn 

Snuf de hond-serie en vele oorlogsboeken (Holland onder het hakenkruis). De boeken van 

deze schrijvers werden echte evergreens. In Christelijke kinderboeken in beweging worden 

de schrijvers, samen met Van de Hulst, de toonaangevende christelijke 

jeugdboekenschrijvers van de twintigste eeuw genoemd. (Lolkema & Prins 2005: 58 en 60) 

 Het is in de periode van 1910 (Van de Hulst) tot ongeveer 1980 minder om 

christelijke elementen in jeugdboeken gaan draaien, maar deze bleven altijd aanwezig. In 

deze tijd verschenen er nog steeds verhalen waarin het doorgeven van de christelijke 

boodschap het belangrijkste doel was. De meeste verhalen waren echter spannend en 

christelijk-positief. De waarden en normen in de boeken en de handelingen van de 

hoofdpersonen zouden de jeugd moeten helpen een zo goed mogelijk (christelijk) leven te 

leiden.  

 In de jaren zestig en zeventig ontstonden er grote verschillen met de niet-christelijke 

jeugdliteratuur. Deze werd taboedoorbrekend. Jeugdliteratuur moest een bijdrage leveren 

aan de maatschappelijke bewustwording. Dit wilde zeggen dat de jeugd geconfronteerd 

moest worden met de realiteit. Kinderen en jongeren moesten niet meer in hun eigen, 

beschermde wereldje worden gehouden. (De Vries 1989: 231-233) Ook werd er in deze 

periode veel aandacht besteed aan de artisticiteit van het jeugdboek. De esthetische 

benadering werd het meest belangrijk en liet de pedagogische benadering achter zich.  

 

Actuele jeugdboeken 

 

In de jaren tachtig komt er, net als in de beginjaren van de twintigste eeuw, kritiek op het 

protestants-christelijke jeugdboek. In 1984 werd er op initiatief van de Barneveldse Krant 

een discussiegesprek georganiseerd tussen een aantal christelijke schrijvers en een 

christelijke recensent. Zij spraken met elkaar over het christelijke jeugdboek. In de krant 

volgde een verslag van het gesprek:  

 

 Met hun  uitgekauwde thema’s brengen ze [de protestants-christelijke 

 jeugdboeken, SdO] kinderen niet verder. Ze graven in het verleden, maar zijn niet 
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 actueel, verrassen niet, werpen geen nieuw licht op een bepaalde zaak. *…+ 

 Christelijke kinderboeken laten hun lezers niet nadenken over taal. *…+ De meeste 

 reformatorische kinderboeken die tegenwoordig verschijnen hadden ook in 1950 

 uitgebracht kunnen worden; hoogstens rijdt er een auto van een modern merk 

 voorbij of wordt op school een project gedaan. (geciteerd naar Lolkema & Prins 

 2005: 62)  

 

Geen milde kritiek. In een themanummer uit 1986 van het vakblad En nu over 

jeugdliteratuur staan soortgelijke uitspraken:  

 

 Er zijn inmiddels genoeg boeken met een christelijke boodschap, zonder literaire 

 waarde. Het is tijd voor christelijke kinderboeken met aandacht voor het literaire. Na 

 alle ‘Callenbachjes’ die vaak in de sporen van W.G. van de Hulst proberen te treden 

 komt er ook aandacht voor een literair hoger niveau. (geciteerd naar Lolkema & 

 Prins 2005: 63)  

 

Kennelijk hebben christelijke schrijvers en recensenten goed om zich heen gekeken en 

geconcludeerd dat er grote verschillen waren ontstaan tussen de christelijke en de niet-

christelijke jeugdboeken. Zoals ik al schreef, werden de jeugdboeken in de seculiere branche 

veel moderner. Daar werd voor het eerst geschreven over seks, ruzies tussen ouders, 

scheidingen, homoseksualiteit en driehoeksverhoudingen. Jetta van Leeuwen, die bekend is 

geworden door een briefwisseling met Annie M.G. Schmidt over het onderwerp ‘taboes’, 

was een van de vele aanhangers van deze ontwikkeling. Zij stelde dat je onderwerpen die in 

de maatschappij spelen zo snel mogelijk moet aansnijden. Waarom zou de jeugd  voor het 

eerst iets over seks moeten lezen in een boek van Wolkers of Reve? Zoiets hoorde ook in 

kinderboeken thuis. (De Vries 1989: 231-232)  

 De ontwikkelingen binnen de seculiere jeugdliteratuur werden opgemerkt door 

christelijke schrijvers, recensenten en uitgevers. Er ontstond een toenemende vraag naar 

christelijke jeugdboeken die midden in de samenleving stonden: actuele boeken (wel met 

christelijke waarden en normen) die door een breed publiek gelezen konden worden. In 

1994 werd de Werkgroep Christelijke Kinderboeken (WCK) opgericht. Zij riep christelijke 

schrijvers op tot vernieuwing en creativiteit. Verder ontwikkelde de werkgroep allerlei 

activiteiten en evenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Christelijke Kinderboekenmaand 

in oktober en studiedagen voor schrijvers van christelijke jeugdboeken. Op initiatief van de 

WCK werden prijzen voor christelijke jeugdboeken uitgeschreven. De bekendste prijs werd 

Het Hoogste Woord. Een vakjury kiest ieder jaar het beste christelijke jeugdboek. Ook kwam 

er een prijs waarbij de jury uit kinderen bestond: de EigenWijsPrijs. Met dit alles wilde de 

werkgroep meer aandacht voor de christelijke jeugdliteratuur: ‘Een sterk wordend besef van 

de waarde van kwaliteit! Meer discussie! Meer media-aandacht! Prijzen te behalen! 



17 

 

Actieboeken uit te geven! Er kwamen veel prikkels om beter te presteren op de schrijvers en 

uitgevers van christelijke kinderboeken af.’ (Lolkema & Prins 2005: 67-68)  

 Het lijkt erop dat de WCK daadwerkelijk voor 

veranderingen heeft gezorgd in het christelijke 

jeugdboekenlandschap. Er kwamen boeken op de markt met 

onderwerpen waar nog nooit over geschreven was. Zo schreef 

Frans van Houwelingen het boek De witte kiezel (uitgeverij 

Vuurbaak), een jeugdroman over een christelijke jongen die 

homo is en verliefd wordt op een jongen uit zijn voetbalteam. 

Guurtje Leguijt schreef over autisme in Heibel in m’n hoofd 

(Callenbach) en Ben Slingenberg over kanker in het boek Een 

e-mail van Lumie (Callenbach). Arjan Wilschut schreef De 

Adelaar en de Koning (Callenbach), een fantasyboek met 

manga-achtige illustraties. Deze boeken werden over het 

algemeen goed ontvangen, maar er was ook kritiek. Met name 

de ultrarechtse hoek van het protestantisme had moeite met 

de soms omstreden onderwerpen. In De witte kiezel wordt 

bijvoorbeeld over masturberen geschreven. Bovendien wordt 

er door twee jongens gezoend. Fantasyverhalen, zoals De Adelaar en de Koning, liggen altijd 

gevoelig, omdat dit soort verhalen zich buiten de zichtbare wereld afspelen.  

 Er ontstond een tweedeling: aan de ene kant zien we dat er moderne christelijke 

jeugdboeken op de markt komen en dat deze boeken geliefd zijn. Aan de andere kant zien 

we tegenstand ten opzichte van de moderne boeken. Er zijn uitgeverijen die er voor kiezen 

om ‘veilige’ kinderboeken (met minder omstreden onderwerpen) uit te geven. Voorbeelden 

zijn Mes, Gebr. Koster en De Banier. Bij deze uitgeverijen draait het vooral om de christelijke 

boodschap. Ze hebben voornamelijk een reformatorisch lezerspubliek. Het merendeel van 

de christelijke uitgevers probeert echter boeken uit te geven die midden in de samenleving 

staan en vernieuwend zijn. Zij richten zich met name op leesplezier en kwaliteit. 6 Een van de 

uitgevers die er volgens de auteurs van Christelijke kinderboeken in beweging uitspringt, is 

Callenbach: 

 

 Gecombineerd met verzorgd uitziende boeken met mooie illustraties zijn veel 

 boeken van dit fonds genomineerd voor Het Hoogste Woord of de EigenWijsPrijs. *…+ 

 Boeken werden aangepast aan de eisen van de tijd, bijvoorbeeld de herdrukte serie 

 van Vrouwke Klapwijk, die regelmatig uitbreidt. Callenbach heeft de afgelopen jaren 

 veel positieve aandacht getrokken met goed geschreven, verzorgd uitgegeven 

 boeken. (Lolkema & Prins 2005: 146)  

 

                                                           
6
 Voorbeelden van deze uitgevers zijn: Callenbach, Columbus, Mozaïek Junior en Vuurbaak.  

Een e-mail van Lumie won in 2002 
Het Hoogste Woord 
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Uiteraard is er enige voorzichtigheid geboden met de classificatie. Er zijn wel degelijk boeken 

van uitgeverij Mes die moderne onderwerpen aansnijden (Pijn van Janwillem Blijdorp gaat 

bijvoorbeeld over kindermishandeling) en het is onwaar dat ieder boek van Callenbach of 

Vuurbaak vernieuwend is. Ik schets trends. Wat vaststaat is dat er na de oprichting van de 

WCK steeds meer boeken verschenen met actuele onderwerpen.  

 Waar zit ‘het christelijke’ in de verhalen? In de christelijke jeugdboeken van nu draait 

het vooral om christelijke waarden en normen. Preken in jeugdboeken komen nog maar 

nauwelijks voor, omdat veel uitgevers een zo breed mogelijk publiek willen bereiken. In 

Christelijke kinderboeken in beweging staan diverse uitspraken van christelijke schrijvers 

over wat christelijke jeugdboeken nu precies zijn. In die uitspraken kom ik regelmatig de 

woorden ‘beschaafd taalgebruik’, ‘positief verhaal’ en ‘christelijke waarden en normen’ 

tegen. Over expliciete geloofsuitingen wordt door de geïnterviewde auteurs niet gesproken. 

Zijn deze dan definitief verdwenen uit de christelijke jeugdliteratuur? Nee, maar in 

vergelijking met voorgaande perioden wordt er minder expliciet over het geloof geschreven. 

Uiteraard zijn er uitzonderingen: in boeken van reformatorische uitgevers wil nog wel eens 

een preekje staan. Een voorbeeld uit De gevaarlijke wonderdokter van Janwillem Blijdorp 

(Gebr. Koster): 

 

 Het is duidelijk dat christen zijn en de wereld van de topsport niet hand in hand 

 gaan. In de topsport draait het om geld, macht en prestaties. Om de top te bereiken 

 worden grenzen verlegd, waarbij het met eerlijkheid en sportiviteit niet zo nauw 

 wordt genomen. *…+ Er is niets mis met het beoefenen van sport; de Bijbel spreekt er 

 ook over. Maar alleen diegenen die de wedloop zo lopen, als God die heeft 

 uitgestippeld, zullen uiteindelijk de erekrans van de overwinnaar behalen. Laten we 

 onze tijd zoveel mogelijk besteden aan deze wedloop, waarbij ieder ander 

 sportevenement in het niet valt! (Blijdorp 2002: 186)  

   

De grote diversiteit aan christelijke jeugdboeken zorgt ervoor dat er geen eenduidig 

antwoord te geven is op de vraag ‘Wat zijn protestants-christelijke jeugdboeken?’. Voor de 

een zullen dit boeken zijn waarin God en de Bijbelse boodschap centraal staan. Voor de 

ander wellicht neutrale verhalen waarin impliciet enkele christelijke waarden en normen 

doorklinken. Christelijke jeugdboeken hebben tenminste gemeen dat het bestaan van God 

niet ontkend wordt. Dit uit zich bijvoorbeeld in het taalgebruik. Godslasterende woorden en 

spot komen niet in de verhalen voor. Een andere gemene deler is dat christelijke 

jeugdboeken voornamelijk worden uitgegeven door christelijke uitgevers. Iedere uitgever wil 

op zijn eigen manier iets laten zien van het christelijke geloof.  

 

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat het christelijke jeugdboek van vandaag de dag 

veranderd is ten opzichte van het christelijke jeugdboek rond 1880. Vermaak en ontspanning 

werden steeds belangrijker. Een expliciete boodschap in de vorm van een preek werd steeds 
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minder gewenst. Er zijn echter christelijke jeugdboeken waarin nog steeds preken staan. 

Wat in al die tijd is gebleven, is het kerstboek of zondagsschoolboek. Leerlingen van 

zondagsscholen en basisscholen krijgen deze nog steeds na de kerstvieringen mee naar huis. 

Ook de leerlingen op de school waar ik werk. Al in oktober of november mogen zij een boek 

uitkiezen uit een ruime aanbodlijst (zie bijlage C). Op zo’n lijst zie je de diversiteit aan 

christelijke jeugdboeken pas goed.  

 Uitgeverij Callenbach heeft de geschiedenis van het christelijke jeugdboek in zijn 

geheel meegemaakt en grotendeels zelfs bepaald. Grote schrijvers als Van de Hulst en De 

Vries waren bij de uitgever aangesloten. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe 

Callenbach uitgroeide tot een succesnummer. Wat maakte deze uitgever zo groot?  
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2. Het kloppend kinderhart van protestants-christelijk Nederland 
 

Wie een bezoek brengt aan de stad Nijkerk in Gelderland kan niet om de naam Callenbach 

heen: in het centrum ligt de Callenbachstraat, in de Holkerstraat is een Callenbachmuseum 

te vinden en aan de Gildenstraat staat drukkerij C.C. Callenbach. Wat hebben Nijkerk en de 

naam Callenbach met elkaar gemeen? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: de 

succesvolle uitgeverij Callenbach was jarenlang in deze stad te vinden. In 1993 verdween de 

uitgeverij uit Nijkerk, maar de stad en de uitgever zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Nijkerk was jarenlang het kloppend kinderhart van protestants-christelijk Nederland.   

 Zoals ik al eerder schreef, werd Callenbach vooral bekend als uitgever van honderden 

zondagsschoolboeken. Jarenlang hing er aan de achtergevel van het uitgeverskantoor, dat 

gelegen was aan de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, een groot reclamespandoek met daarop de 

tekst: ‘Hier komen de kerstboekjes vandaan’. (Dane 2003b: 154) Op dit moment behoort 

uitgeverij Callenbach bij het grote uitgeversconcern Kok uit Kampen. De jeugdboeken die bij 

Kok verschijnen, worden uitgegeven door Callenbach. Op de site van het concern 

(www.kok.nl) staat het volgende over de uitgeverij: ‘Tegenwoordig staat de naam 

Callenbach voor een gevarieerd aanbod van kinder- en jeugdboeken tot en met 18 jaar, 

zowel voor de christelijke als voor de algemene markt.’  

 De uitgeverij bestaat inmiddels al meer dan honderdvijftig jaar. Nog steeds geniet ze 

bekendheid. Ik vermoed dat het grote publiek Callenbach momenteel kent van de Narnia-

serie van schrijver C.S. Lewis. Toen de verfilmingen van deze verhalen in de bioscopen 

verschenen, kwamen er veel nieuwe uitgaven van de serie op de markt. 7 

 In dit hoofdstuk bespreek ik het succes van uitgeverij Callenbach. Hoe valt dat te 

verklaren? Jacques Dane stelt dat de zondagsscholen, die opkwamen in de negentiende 

eeuw, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes: ‘Het commerciële succes 

van uitgeverij Callenbach kan niet los worden gezien van de opkomst en uitbreiding van de 

Nederlandse zondagsschoolbeweging.’ (Dane 2002: 162) Daarom wil ik eerst het ontstaan 

van de zondagsschoolbeweging schetsen. Vervolgens sta ik stil bij de beginjaren van 

uitgeverij Callenbach en maak ik een koppeling met de zondagsscholen. Ten slotte bespreek 

ik de bedrijfsvoering van de uitgeverij vanaf circa 1930 tot heden. Vanaf dat jaar kwam de 

uitgeverij bij vlagen in zwaar weer terecht.   

 

De zondagsscholen en de gelijkenis van het mosterdzaad 

 

In de negentiende eeuw schoten de zondagsscholen als paddenstoelen uit de grond. J.P. 

Tazelaar, bestuurslid van zondagsschoolvereniging Jachin, haalt in dit verband de gelijkenis 

                                                           
7
 Inmiddels zijn The lion, the witch and the wardrobe en Prince Caspian verfilmd. Beide films waren een 

kassucces. Rond kerst 2010 gaat The voyage of the Dawn Treader in première.   
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van het mosterdzaadje aan. 8 In deze gelijkenis vertelt Jezus dat het koninkrijk van God te 

vergelijken is met het zaadje van een mosterdplant. Bij het planten zie je het zaad 

nauwelijks, maar als het gaat ontkiemen kan er een flinke plant ontstaan. Tazelaar stelde dat 

het ook zo gegaan is met de zondagsscholen: klein begonnen in Engeland, maar daarna 

overgewaaid naar veel landen in Europa. (Dane 1996: 103)   

 In de historiografie van de zondagsschoolbeweging wordt de Britse uitgever en 

filantroop Robert Raikes gezien als de oprichter van de eerste zondagsschool. Het verhaal 

gaat dat Raikes in de sloppenwijken van zijn woonplaats Gloucester op het idee kwam een 

zondagsschool te starten. Op straat zag hij veel armoede en de kinderen die er rondliepen 

deden niets anders dan dobbelen, vloeken en vechten. Dit raakte hem, ondanks het feit dat 

hij al veel armoede en onrecht in zijn leven gezien had. Raikes bezocht bijvoorbeeld 

gevangenissen en inrichtingen waar niemand zich bekommerde om de gezondheid van de 

misdadigers. De uitgever vroeg zich af wat er van de jongeren op straat terecht moest 

komen. Hij besloot ze over Jezus te gaan vertellen. Op 3 juli 1780 gaf Raikes zijn eerste 

zondagsschoolles. Hij wist de verwilderde straatjeugd in korte tijd aan zich te binden.  

 Naar alle waarschijnlijkheid is het verhaal waargebeurd, maar er zullen de nodige 

apocriefe passages in het verhaal geslopen zijn. (Dane 2005: 19-20) In ieder geval wordt 

Raikes in de door mij bestudeerde literatuur steeds als initiator van de zondagsschool gezien. 

Het zondagsschoolonderwijs van de uitgever groeide uit tot een gestructureerde 

zondagsschoolbeweging wereldwijd. Ook in Nederland kwam de zondagsschool op. 

 

Na de Franse invasie van 1795 werden kerk en staat in Nederland gescheiden. Het onderwijs 

verloor haar gereformeerde karakter en er mocht geen aandacht meer worden besteed aan 

leerstellige kwesties. Dit was veel protestanten een doorn in het oog. Hoe kon er dan nog 

goed Bijbelonderwijs worden gegeven? Het oprichten van zondagsscholen werd gezien als 

een oplossing voor dit probleem.  

 In herdenkingsliteratuur van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging en 

zondagsschoolbeweging Jachin wordt réveilman Abraham Capadose als initiator van de 

Nederlandse zondagsschool gezien. In 1836 maakte Capadose kennis met het fenomeen 

‘zondagsschool’ in Zwitserland. Terug in Nederland ging hij iedere zondag Bijbelonderwijs 

geven aan een tienjarig jongetje. Binnen enkele weken stonden er ook zusjes en vriendjes 

van de jongen bij Capadose op de stoep. In zes weken tijd zouden er dertig tot veertig 

kinderen op het zondagsschooltje hebben gezeten. (Dane 2005: 19)  

 Voor het verhaal rond Abraham Capadose geldt hetzelfde als voor het verhaal rond 

Robert Raikes: de meeste details zullen wel kloppen, maar er is ongetwijfeld 

geromantiseerd. Het is opvallend hoeveel gelijkenissen er zijn aan te wijzen tussen de twee 

verhalen. (Dane 1996: 106)  

 

                                                           
8
 Zie Matteüs 13:31-32, Marcus 4: 30-32 en Lucas 13: 18-19.  
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De eerste zondagsscholen in Nederland ontstonden vanuit particuliere initiatieven. Op 

vrijdag 31 maart 1865 werd de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging (NZV) opgericht 

door enkele aanhangers van het réveil. Het zondagsschoolwerk moest nationaal geregeld 

gaan worden. Het grote voorbeeld voor de oprichters van de NZV was de Britse Sunday 

School Union. Er werd een rondreizend NZV-agent aangesteld die het zondagsschoolwerk in 

steden en dorpen moest gaan organiseren. Ook kwam er een blad op de markt, De 

Christelijke Familiekring, met Bijbelse verhalen en didactische tips voor de vrijwilligers van de 

zondagsscholen. Dankzij de vrijwilligers werd het zondagsschoolwerk in zeer hoog tempo 

opgezet in Nederland. In onderstaande tabel is te zien hoe snel het aantal zondagsscholen 

groeide: (Dane 1996: 109) 9  

 

Jaar Aantal scholen  Aantal leerlingen Aantal onderwijzers (m/v)  

1869 354 34.788 1140 

1872 461 47.286 1478 

1875 582 63.427 2253 

1880 778 85.579 2838 

1883 877 103.299 3308 

 

De NZV was verbonden aan de hervormde kerk. Op dinsdag 14 november 1871 richtten de 

gereformeerden (de rechtse hoek uit het protestantisme) hun eigen 

zondagsschoolvereniging op. Deze kreeg de naam Jachin. De bestuursleden van de nieuwe 

vereniging vonden dat de NZV onvoldoende eenduidig en belijnd zou zijn aangaande haar 

calvinistische grondslag. (Dane 1996: 109) De NZV had volgens de bestuursleden van Jachin 

te veel algemeen-christelijke uitgangspunten. Ze had geen belijdenis als grondslag. Jachin 

nam de gereformeerde belijdenis als uitgangspunt. De totstandkoming van Jachin verliep 

zonder conflicten tussen de hervormden en gereformeerden. In de praktijk werd er zelfs 

veelvuldig samengewerkt. J.P. Tazelaar schreef: ‘Wederzijds is toen *bij de oprichting van 

Jachin, SdO] de wensch en belofte uitgesproken, zooveel mogelijk zusterlijk nevens elkaar te 

arbeiden voor hetzelfde heerlijke doel.’ (geciteerd naar Dane 1996: 110) Ieder kind was 

welkom op de zondagsscholen, maar de niet-christelijke kinderen in het bijzonder. Het doel 

van de zondagsscholen was immers evangelisatie: 

 

 Het doel, dat onze Zondagsschool beoogt is: het godsdienstig-zedelijk leven op te 

 wekken en aan te kweeken in het hart der kinderen. Wij wenschen hen daartoe des 

 Zondags een goed, een heilig uur te doen doorbrengen; een uur waarin ernstige en 

 verheffende indrukken bij hen worden teweeggebracht; waarin wij trachten hun 

                                                           
9
 De NZV registreerde in de periode 1869-1883 alle gegevens van de zondagsscholen die bij de vereniging 

waren aangesloten. De particuliere zondagsscholen en de scholen die aangesloten waren bij de gereformeerde 

zondagsschoolvereniging Jachin werden niet meegeteld. In werkelijkheid waren er dus meer zondagsscholen.   
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 geweten te doen spreken, hun zedelijk gevoel te verfijnen, hun godsdienstzin te 

 versterken. (geciteerd naar Dane 1994: 5) 10 

 

Om kinderen met het evangelie te bereiken waren boeken en ander evangelisatiemateriaal 

nodig. De NZV heeft sinds de oprichting in 1865 in eigen  beheer diverse traktaten, 

kalenders, liederen en zondagsschoolboekjes uitgegeven. Veel verhalen werden vanuit het 

Engels vertaald. De Sunday School Union had in Engeland al heel wat christelijke 

jeugdboeken uitgegeven. (Dane 1996: 118)  

 Vanaf 1880 kregen de leerlingen van de zondagsscholen na de kerstvieringen een 

boek cadeau (zie hoofdstuk 1). Door de sterke toename van het aantal leerlingen werden de 

zondagsschoolbewegingen afhankelijk van grote uitgevers. De NZV en Jachin hadden veel 

contact met de uitgevers over de inhoud van de zondagsschoolboeken. De grootste uitgever 

van christelijke jeugdboeken was Callenbach. In het verdere verloop van dit hoofdstuk staat 

deze uitgever centraal.  

 

Uitgeverij Callenbach en de zondagsscholen  

 

Dominee Cornelis Carel Callenbach (1803-1873) was een bekend en geliefd spreker in 

Nijkerk. Op de website van Stichting Callenbach-Meerburg, een stichting die informatie wil 

verschaffen over het voor- en nageslacht van de dominee, wordt hij zelfs ‘De profeet van de 

Veluwe’ genoemd. (Stichting Callenbach-Meerburg z.j.) Het vijfde kind van het 

domineesechtpaar, George Frans Callenbach (1833-1916), begon in 1854 als boekhandelaar 

en boekbinder in Nijkerk. Ook ging hij preken van zijn 

vader uitgeven. Deze drukte hij in zijn eigen drukkerij. 

De prekenboeken werden een groot succes, omdat zijn 

vader alom gewaardeerd werd om zijn preken. 

(Stichting Oud Nijkerk z.j.) In korte tijd had George Frans 

Callenbach een uitgeverij, drukkerij, binderij en 

boekhandel in handen.   

 Stilzitten kon de man waarschijnlijk slecht, want 

naast deze werkzaamheden was hij oprichter en leider 

van de Nijkerkse zondagsschool. Hij merkte dat er een 

groot tekort was aan protestants-christelijke 

jeugdboeken. Hij besloot daarom om naast de preken 

van zijn vader ook jeugdboeken op de markt te brengen.  

 

 

                                                           
10

 Woorden van de Goudse predikant H.P. Schim van der Loeff. Hij verwoordde het doel van de zondagsschool 

in 1885 in Onze zondagsschool.  

De grondlegger van uitgeverij Callenbach: 
George Frans Callenbach 
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Een van de achterkleinzonen van de uitgever, die verwarrend genoeg ook George Frans heet, 

vertelt in een interview met Jacques Dane het volgende over zijn overgrootvader: 11 

 

 Voor mijn overgrootvader *…+ waren die kinderboeken eerst een liefhebberij naast de 

 stichtelijke en  theologische uitgaven, maar uiteindelijk werd het óók een missie, die 

 als het ware mede het gezicht van de uitgeverij heeft bepaald. (Dane 2003b: 155) 

 

Het uitgeven van jeugdboeken werd al snel een serieuze bezigheid. 

Om de boeken van Callenbach herkenbaar te maken, ontwierp de 

uitgever een logo waarin zijn initialen G.F.C. tot een devies waren 

verwerkt: Goet, Frisch, Claer. De beeldende elementen van het logo 

waren een aantal pluizenbollen en een snelstromende beek met 

daarin enkele rotsblokken. Beide elementen hadden een 

symbolische betekenis. Callenbach wilde gezien worden als 

betrouwbare uitgever (de rots in een snelstromende rivier) en 

verspreider van het evangelie (de pluizenbollen die door de wind 

verspreid worden). (Dane 2003b: 154) 

 Door een goede en slimme bedrijfsvoering wist George 

Frans Callenbach zijn bedrijf snel op de kaart te zetten. Toen de zondagsschoolleerlingen in 

1880 voor het eerst een kerstboek cadeau kregen, produceerde de uitgever zijn eerste 

catalogus: de zogenaamde Catalogus der feestgeschenken. Daarin werden 38 boeken aan de 

zondagsschoolbesturen gepresenteerd. Met enige trots schreef de uitgever in het 

voorwoord van de catalogus: 

 

 Had ik verleden jaar reeds verscheiden nieuwe werkjes, die zeer in den smaak vielen, 

 daar er vijf geheel van uitverkocht werden, nu heb ik er ruim tweemaal meer, die met 

 de vroeger verschenen een fraai geheel vormen waaruit u voorzeker gemakkelijk een 

 keus kunt doen. (geciteerd naar Dane 2002: 165)  

                                                           
11

 Om het verhaal overzichtelijk te houden voor de lezer neem ik hieronder een verkorte stamboom op van 
uitgever George Frans Callenbach. Dit doe ik tot de vierde generatie. De achterkleinzoon van de uitgever is het 
laatste familielid dat aan de uitgeverij verbonden was. Ik heb de stamboom, na flink puzzelen, samengesteld uit 
informatie van de website Stichting Callenbach-Meerburg. De zoon, kleinzoon en achterkleinzoon van de 
uitgever hebben allemaal in het familiebedrijf gewerkt:   
1.  George Frans Callenbach (vijfde kind van dominee Cornelis Carel Callenbach en Catharina Hendrica 
 Meerburg) (1833-1916)  
2.  George Frans Callenbach (zevende kind van George Frans Callenbach (1) en Dina Roelanda Constantia 
 Ophorst) (1871-1949)  
3.  Cornelis Carel Callenbach (derde kind van George Frans Callenbach (2) en Margaretha ter Braake) 
 (1906-1939)  
4.  George Frans Callenbach (eerste kind van Cornelis Carel Callenbach en Wilhelmine Cornelie van 
 Vulpen) (1933)  
 

Logo met de initialen G.F.C. 
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De uitgever wilde de besturen helpen met het selecteren van de boeken. In de catalogus 

waren de naam van de auteur, de boektitel, de prijs en een korte omschrijving van de inhoud 

opgenomen. Verder werd er in veel gevallen vermeld of het boek een geïllustreerde omslag 

had en/of een gekleurd plaatje. Soms werd het beoogde lezerspubliek genoemd. (Dane 

2002: 165)  

 Callenbach was niet de enige uitgever van christelijke jeugdboeken. Andere uitgevers 

waren bijvoorbeeld Bredée uit Rotterdam, Meinema uit Delft en Höveker uit Amsterdam. Zij 

waren echter minder succesvol dan Callenbach. Dit kwam doordat zij minder jeugdboeken in 

hun fonds hadden en in 1880 minder reclame maakten voor hun uitgaven. De positie van de 

andere uitgevers verzwakte nog meer toen Callenbach een groot aantal titels van kleine, 

noodlijdende uitgevers kocht. Het fonds van de uitgever breidde zich daardoor snel uit.  

 De zondagsscholen kregen bij Callenbach kwantumkorting. Een voorbeeld: in 1880 

konden de zondagsscholen het boekje Geen plaats voor hem! van Neef Otto voor 15 cent 

per stuk bestellen. Bij een afname van 25 exemplaren daalde de prijs naar 14 cent per stuk 

en bij een afname van 100 exemplaren naar 11 cent. Een korting van 4 cent per boek. (Dane 

2002: 167) 12 Callenbach wilde goede boeken leveren voor weinig geld. De andere uitgevers 

konden niet tegen het ‘geweld’ van Callenbach op en daarom besloten zij zich niet te 

specialiseren in jeugdboeken, maar op andere segmenten van de christelijke 

boekenbranche.  

 George Frans Callenbach hield zijn markt nauwlettend in de gaten. In 1886 

constateerde hij dat de zondagsscholen steeds groter werden en dat sommige scholen het 

financieel moeilijk kregen. Daarom werd de Serie goedkoope boekjes op de markt gebracht. 

Dit waren goedkope herdrukken van boeken die in voorgaande jaren goed gelopen hadden. 

De uitgever verwoordde dit expliciet in de catalogus van dat jaar: ‘Dit zijn dus geen boekjes, 

die minder goed verkocht werden, en daarom voor een prijsje worden opgeruimd.’ 

(geciteerd naar Dane 2002: 168) De serie werd een groot succes. Een jaar later, in 1887, 

meldde de uitgever dat er van de acht aangeboden titels zes waren uitverkocht. Daarom 

kwamen er nieuwe delen op de markt. Deze waren nog aantrekkelijker geprijsd: bij een 

afname van 100 exemplaren kregen klanten 50 procent korting. Deze nieuwe 

kortingsregeling verving in 1892 de kwantumkorting. Klanten gingen vanaf 25 exemplaren de 

helft van de prijs betalen.  

 Ieder jaar verscheen er een nieuwe catalogus met uitgaven. Deze catalogus bleef 

Catalogus der feestgeschenken heten. De zondagsschoolbesturen, die de boeken graag 

wilden inzien, mochten van ieder nieuw verschenen boek één recensie-exemplaar 

aanvragen. Deze waren niet gratis, maar konden besteld worden voor de helft van de prijs. 

In 1890 kwam Callenbach met een nieuw idee. Hij stopte met het versturen van recensie-

exemplaren en begon met het uitgeven van Winterbloemen. Alle nieuw verschenen boeken 

                                                           
12

 De kwantumkorting gold voor ieder boek en bleef tot 1892 bestaan. Daarna kwam er een andere 

prijsregeling, die voor zowel de rijke als arme zondagsscholen gunstig was.  
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werden gebundeld in één band. De hoofden van de zondagsschoolbesturen konden ieder 

jaar gratis één exemplaar van Winterbloemen bestellen. De portokosten moesten ze zelf 

betalen. Het uitgeven van Winterbloemen was veel goedkoper voor Callenbach: de 

arbeidsintensieve administratie van het verzenden van tientallen zondagsschoolboeken naar 

besturen verdween. Bovendien was het papier van Winterbloemen van mindere kwaliteit.       

 

In het begin van de twintigste eeuw werden de uitgeverij, binderij, drukkerij en boekhandel 

van elkaar losgemaakt. De oudste zoon van George Frans kreeg de drukkerij in handen. Deze 

gaat drukkerij C.C. Callenbach heten. De naam van de uitgeverij blijft G.F. Callenbach en deze 

komt in handen van zoon George Frans junior. Hij is het zevende kind van George Frans 

Callenbach. George Frans junior (vanaf nu George Frans genoemd) weet het succes van zijn 

vader door te trekken.  

 Vanaf 1910 trad Callenbach op als uitgever van de NZV. De zondagsschoolroosters en 

tijdschriften van de zondagsschoolvereniging werden voortaan door Callenbach gedrukt en 

uitgegeven. Verder nam de uitgever de zondagsschoolboekjes over die door de NZV in eigen 

beheer waren uitgegeven. De vereniging was erg enthousiast over het fonds van de uitgever. 

Ook Jachin was vaak positief over de boeken van Callenbach. In 1919 werd ongeveer drie 

vierde deel van Callenbachs fonds aanbevolen of zelfs zeer aanbevolen. Het overige deel 

werd niet aanbevolen door de zondagsschoolvereniging. Andere uitgevers, zoals Bredée uit 

Rotterdam, kwamen er slechter vanaf. (Dane 2002: 170)  

 George Frans Callenbach begon met het uitgeven van luxe edities van boeken. Deze 

waren speciaal bedoeld voor verjaardagen of feestelijke gelegenheden, maar ook de rijke 

zondagsscholen konden deze speciale uitgaven bestellen. De boeken werden gedrukt op 

zwaarder papier en waren zo’n 35 tot 45 cent duurder dan de goedkopere edities. In 1920 

schreef de uitgever in het voorwoord van de Catalogus der feestgeschenken: 

 

 Eenige mijner uitgaven, voorkomende in dezen catalogus, verschenen ook in betere 

 uitvoering, waardoor ze zich bijzonder onderscheiden van de uitdeelings-uitgaven, en 

 dus, meer nog dan deze geschikt zijn om als geschenk *…+ te dienen. Op deze uitgave 

 is de halve-prijs-voorwaarde NIET van toepassing. (geciteerd naar Dane 2002: 169)  

 

Samenwerken met de NZV, het uitgeven van Winterbloemen, het werken met flinke 

kortingen en het uitgeven van luxe edities: uitgeverij Callenbach deed er alles aan de 

christelijke jeugdboekenmarkt te domineren. De gunstige ligging van het bedrijfspand naast 

de drukke spoorlijn Amersfoort-Zwolle werkte ook in het voordeel van de uitgever. Er werd 

een uitgebreid distributienet op poten gezet. De vrijwilligers van de zondagsscholen hielpen 

graag mee met het verspreiden van Callenbachs boeken. George Frans Callenbach (van de 

vierde generatie) zei hier het volgende over in een interview met Jacques Dane:  
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 Vrachtwagens en treinwagons met volle kisten en dozen, die via de PTT werden 

 afgeleverd bij bijvoorbeeld een boterfabriekje in een Fries gehucht. Een melkrijder 

 leverde het pakket tenslotte af bij een boer, die iets met de lokale 

 zondagsschoolvereniging had. (Dane 2003b: 156)   

 

In 1909 verscheen het eerste boek van schrijver W.G. van de Hulst bij Callenbach. 

Onderzoeker Jacques Dane vroeg zich af wat deze schrijver uitgeverij Callenbach heeft 

gebracht. Hij koppelt deze vraag aan de veldtheorie van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. 

Deze socioloog stelde dat je binnen een bepaald veld (in dit geval de christelijke 

jeugdboekenmarkt) invloedrijk kunt zijn als je symbolisch, economisch, cultureel en sociaal 

kapitaal in handen hebt. (Dane 2001: 163-164) Van de Hulst heeft Callenbach veel kapitaal 

bezorgd. De schrijver genoot veel prestige; zijn naam straalde kwaliteit uit. Dit noemt 

Bourdieu symbolisch kapitaal. Daarnaast stond een verhaal van Van de Hulst garant voor 

hoge verkoopcijfers. Dat is in de terminologie van Bourdieu het economisch kapitaal. Het 

culturele kapitaal zit hem in de kennis en de vaardigheden van de schrijver. Van de Hulst was 

leerkracht en ging veel met kinderen om. Daardoor kon hij de taal van de kinderen beter 

spreken dan een schrijver die in het dagelijks leven niet met kinderen omging.  

 Uitgeverij Callenbach maakte flink gebruik van het succes van Van de Hulst. De 

schrijver werd bijvoorbeeld veelvuldig gevraagd een aanbeveling te schrijven voor een boek 

van een van zijn collega-schrijvers. Dit zou voor een betere verkoop kunnen zorgen. Verder 

gaf de uitgever speciale Van de Hulst-catalogi uit. Ten slotte gebruikte Callenbach de boeken 

van Van de Hulst als exportproduct. In 1933 verscheen er zelfs een Esperanto-editie van Jaap 

Holm en z’n vrinden: Jaap Holm kaj lisj amikoj. (Dane 1994: 9)  

 

Overleven vanaf 1930 tot heden  

 

Vader en zoon Callenbach hadden de uitgeverij goed op de kaart gezet. Met name in de 

november- en decembermaanden verlieten kisten en dozen vol boeken Nijkerk via het spoor 

en de weg. Toch kwamen er vanaf de jaren dertig problemen voor Callenbach: het bedrijf 

moest uit een aantal diepe dalen omhoog klimmen. 

 Doordat de zondagsschoolboeken voor de helft van de prijs besteld konden worden, 

slonken de winstmarges dramatisch. Hierdoor dreigde er een tekort aan liquide middelen. 

Het aantal abonnees van de Vereeniging Christelijke Bibliotheek, een soort van boekenclub, 

liep ook terug. Met behulp van leningen van de drukkerij kwam de uitgeverij er weer 

bovenop. George Frans stopte met het uitgeven van boeken voor de Vereeniging Christelijke 

Bibliotheek. Deze serie werd in handen gegeven van uitgeverij Zomer & Keuning uit 

Wageningen. Het stoppen met de zondagsschoolboeken was geen optie voor Callenbach: 

 

 Het afstoten van de zondagsschoolboekjes, het verliesdraaiende segment van de 

 uitgeverij, was geen optie: de Réveilgedachte, de bijbelse boodschap voor weinig geld 
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 onder een breed publiek te verspreiden, was belangrijker dan het dienen van 

 Mammon, de geldgod uit het bijbelboek Mattheus. (Dane 2004)    

 

Stoppen was overigens niet meer nodig, want Callenbach was bezig een nieuwe successerie 

te ontwikkelen: de Nobel-reeks. Die kwam vanaf 1934 op de markt. In deze serie verschenen 

nieuwe titels van jonge, veelbelovende auteurs. Lezers konden zich abonneren op deze 

romanserie. Ze ontvingen dan vier keer per jaar een boek. De simpele formule sloeg enorm 

aan. Ieder jaar verschenen er zo’n 120.000 exemplaren van de serie. (De Bruijn 2003) 13  

 George Frans Callenbach trok zich een jaar na de 

lancering van de succesvolle serie terug als uitgever. Van 1935 

tot 1965 zijn er diverse uitgevers in het bedrijf actief geweest. 

Het betrof zowel familieleden (zoals zoon Cornelis Carel) als 

niet-familieleden. In deze tijd liep het financieel gezien weer 

goed bij uitgeverij Callenbach. De Nobel-reeks bleef populair en 

er verschenen een aantal boeken die bestsellers werden. De 

meest bekende zijn Bartje (1935) en Sil de strandjutter (1940). 

Er werd veel reclame gemaakt voor deze boeken. Toen Bartje 

verscheen, werd er bijvoorbeeld een grammofoonplaat 

gemaakt waarop toneelspeelster en voordrachtkunstenares 

Charlotte T.C. Köhler een deel van het verhaal voorlas. De 

platen werden aan iedere boekhandel ter beschikking gesteld. 

(Dane 2003b: 158) De serie Reis door de nacht en de boeken 

van Klaas Norel werden eveneens bestsellers. De boeken van Van de Hulst beleefden 

herdruk na herdruk en er verschenen nog altijd nieuwe titels van zijn hand.  

 In de periode 1935-1965 werden er naast de jeugdboeken veel theologische boeken 

uitgegeven. De uitgever bleef jeugdboekenspecialist, maar ze wilde proberen om studies van 

vooraanstaande hervormde theologen onder de aandacht van een breed publiek te brengen. 

Callenbach slaagde daarin. Met name de boeken van Karl Barth verkochten goed. Daarom 

verscheen er steeds meer theologie onder Callenbachs vlag. (Dane 2004)  

 Ook verschenen er een aantal werken van de Leidse hoogleraar J.H. van den Berg bij 

de uitgever. Deze hoogleraar was via een bevriend theoloog in Nijkerk terecht gekomen. In 

1956 verscheen zijn veelgeroemde Metabletica of leer der veranderingen. De boeken van 

Van den Berg, die onder het kopje ‘menswetenschappen’ te plaatsen zijn, werden gelezen 

door christenen en niet-christenen. George Frans Callenbach, die directeur van de uitgeverij 

werd in 1965, zegt het volgende over de boeken van Van den Berg: ‘Eigenlijk waren die 

eerste titels van Van den Berg wat vreemd in het fonds van uitgeverij Callenbach [de 

uitgever gaf voornamelijk christelijke jeugdboeken uit, SdO]. Maar ‘de markt’ reageerde er 

                                                           
13

 Op de website van Stichting Callenbach-Meerburg staat vermeld dat er in de beginjaren zelfs 180.000 

exemplaren per jaar verschenen.    

In het gemeentehuis van Assen 
staat een beeldje van Bartje 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Assen-Bartje-origineel.jpg
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positief op.’ (Dane 2003b: 163) Dit zorgde ervoor dat George Frans bij zijn aanstelling als 

uitgever de nodige vrijheid voelde om meer boeken over het gedrag van de mens uit te 

geven.  

 

George Frans Callenbach, achterkleinkind van de grondlegger van de uitgeverij, was het 

laatste familielid dat het bedrijf leidde. Bij zijn aantreden kwam hij aan het roer van een 

solide familie-uitgeverij te staan, maar er ontstonden al snel zwakke plekken. Door de 

ontzuiling en ontkerkelijking liepen de inkomsten uit de Nobel-reeks langzaam terug. Ook 

werden er ieder jaar minder theologie- en zondagsschoolboeken besteld.  

 Callenbach probeerde in de Nobel-reeks een aantal neutrale verhalen op de markt te 

brengen die door ieder Nederlands kind gelezen zouden kunnen worden. Dit mislukte 

echter. Niet-christenen kochten de boeken niet, omdat de naam Callenbach op de 

boekomslagen prijkte en die werd geassocieerd met streng protestants-christelijke boeken. 

Andersom deed zich hetzelfde voor: christenen kochten de boeken ook niet, omdat er niets 

van het christelijke geloof doorklonk in de boeken (de boeken waren immers neutraal). Een 

protestants-christelijke boekhandel uit Ermelo zou om deze reden 45 van de 50 bestelde 

exemplaren van een seriedeel hebben teruggestuurd. (Dane 2003b: 160-161) De boeken 

met een neutrale signatuur verdwenen al snel. Callenbach gaf zelf aan dat hij niet anders 

kon, omdat hij zich in een ‘uitgeversniemandsland’ bevond. Hij wilde het traditionele 

lezerspubliek van de uitgeverij blijven bedienen. (Dane 2003b: 161)  

 De boeken uit het fonds menswetenschappen sloegen wel aan. De achterban van 

Callenbach vond de neutrale toon in deze boeken geen probleem en niet-christenen lazen de 

boeken (ondanks het Callenbachlogo) ook. De dalende inkomsten uit de Nobel-reeks konden 

met de opbrengsten van dit genre boeken worden opgevangen. Een goedlopende titel uit 

het fonds was bijvoorbeeld Wat moet ik verder met dit kind? Richtlijnen bij de opvoeding van 

het geestelijk zwakke kind. George Frans Callenbach had dit boek uit eigen interesse 

uitgegeven, omdat hij wekelijks een groepje verstandelijk gehandicapten naar het zwembad 

in Barneveld reed. (De Bruijn 2003) 

 Een enkele keer had de uitgever nog een groot succes in de jeugdboekenbranche. In 

1966 verscheen er bijvoorbeeld een liedbundel die bijzonder populair werd: Alles wordt 

nieuw. De totstandkoming van deze bundel is uniek te noemen. George Frans Callenbach 

was thuis bij een schrijver om te vertellen dat zijn manuscript niet uitgegeven zou worden. 

De teleurgestelde schrijver vroeg de uitgever te kijken naar een aantal liederen die zijn 

vrouw geschreven had. Misschien kon hij deze wel uitgeven. De liederen waren voorzien van 

melodieën en toen de uitgever een van de liederen voor zijn dochter zong, zei deze: ‘Wat 

een leuk liedje pap, ga je dat uitgeven?’ (Dane 2003b: 164). Callenbach besloot dit te doen 

en in de periode 1966-1998 werden er bijna een miljoen exemplaren van de liedbundel 

verkocht.  
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Ook de vier delen van Reis door de nacht verkochten goed in deze periode. De seriedelen 

verschenen afzonderlijk en in omnibusvorm. In de periode 1971-1980 werden er 110.000 

omnibussen verkocht en 153.997 losse exemplaren. (Dane 2003a: 120-121)    

 Het grote probleem van uitgeverij Callenbach was dat het bedrijf te veel poten had: 

de Nobel-reeks, de zondagsschoolboeken, de theologie en de menswetenschappen. Met alle 

kosten van een eigen boekhouding, voorraadbeheer, financiering en kantoorruimte werd in 

de jaren zeventig duidelijk dat de uitgeverij niet zelfstandig kon blijven bestaan. In 1975 

werd Callenbach overgenomen door uitgeverij Bosch & Keuning uit Baarn. Er werd besloten 

dat Callenbach alleen zou verdergaan met het uitgeven van kinder- en jeugdboeken. In 2003 

vertelde George Frans Callenbach in een interview met het Reformatorisch Dagblad dat hij 

deze keuze veel eerder had moeten maken: ‘Achteraf is het een fout van mij geweest dat ik 

al die pijlers heb willen laten bestaan. Ik had moeten kiezen.’ (De Bruijn 2003)  

 Het grote fonds van Callenbach was teruggebracht tot één genre: het vertrouwde 

protestants-christelijke kinder- en jeugdboek. Dane schrijft in ‘Ontzuiling nekte de 

hervormde boekenreus’ dat de machtigste uitgever van Nederland door de ontkerkelijking 

begon te verschrompelen en niet meer dan een schim werd van de hervormde 

boekenfabriek die zij ooit was. (Dane 2004) De overname door Bosch & Keuning zorgde dan 

ook niet voor hogere verkoopcijfers, maar Callenbach kon zich wel weer voor de volle 

honderd procent gaan concentreren op het uitgeven van jeugdboeken. En dat zonder al te 

veel financiële druk.  

 

De poging van Callenbach om neutrale jeugdboeken uit te geven mislukte. De poging tot 

modernisering van de jeugdboeken mislukte niet. De uitgever ging steeds meer boeken 

uitgeven met actuele en moderne onderwerpen. Callenbach werd gezien als een 

vooruitstrevende uitgeverij, maar de voorliefde voor het goede christelijke jeugdboek 

bestond nog steeds onder de auteurs en medewerkers. (Dane 2003b: 164) Het christelijke 

lezerspubliek ging akkoord met de koerswijziging van de uitgeverij. Christelijke uitgevers van 

jeugdboeken kunnen vanaf de jaren tachtig – de jaren waarin de roep om modernisering van 

de christelijke jeugdboeken voor het eerst klonk – beter in categorieën worden 

onderverdeeld dan voorheen. De boeken van bijvoorbeeld Callenbach zijn bedoeld voor een 

christelijk lezerspubliek, maar veel titels zijn breed toegankelijk. De actuele onderwerpen 

dragen daar zeker aan bij. De boeken van een uitgeverij als De Banier zijn met name bedoeld 

voor een reformatorisch lezerspubliek. Daardoor zijn ze minder toegankelijk voor niet-

christenen.  

 Uitgeverij Bosch en Keuning fuseerde in de jaren negentig met uitgeverij Kok uit 

Kampen. Callenbach zou voortaan de jeugdboeken gaan verzorgen bij dit grote 

uitgeversconcern.  

 In christelijk Nederland is uitgeverij Callenbach nog steeds bekend. Dit komt mede 

doordat veel titels uit het fonds van de uitgever genomineerd worden voor christelijke 
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jeugdboekenprijzen. In 2000, 2002, 2003, 2006 en 2009 werd een boek van Callenbach de 

winnaar van Het Hoogste Woord. 14  

 Ook buiten christelijk Nederland is Callenbach niet 

onbekend meer. Momenteel brengt de uitgever veel 

Narnia-producten op de markt en deze uitgaven zijn in 

iedere boekhandel te koop. Zo af en toe verschijnen er 

recensies van boeken van Callenbach in Trouw, NRC 

Handelsblad of De Volkskrant. Dit is bijzonder, want 

boeken van christelijke uitgevers worden niet vaak 

gerecenseerd in deze dagbladen. Vorig jaar werd er door 

diverse dagbladen aandacht besteed aan het boek 

Ausländer van Paul Dowswell. 15 Jan Terlouw, de 

populaire auteur van onder meer Oorlogswinter, schreef 

het voorwoord bij dit verhaal. Tevens verscheen een 

citaat van hem als reclamemateriaal op de voorkant van 

het boek. Dit zou niet-christenen wellicht kunnen 

‘verleiden’ tot het kopen van het boek. Het lijkt erop dat 

Callenbach wat bekender wil worden in de seculiere 

jeugdboekenbranche.  

 In de meest recente catalogus van Callenbach (Boordevol boeken 2009-2010) vinden 

we een groot en breed aanbod van kinder- en jeugdboeken. Informatieve boeken over 

ridders en schaken staan gebroederlijk naast diverse kinderbijbels en jeugdboeken. Het valt 

op dat Callenbach behoorlijk wat fantasyverhalen uitgeeft. Deze zul je waarschijnlijk niet snel 

ontdekken in catalogi van andere christelijke uitgevers. De boeken in de catalogus zijn een 

mengeling van modern uitziende boeken en 

‘gouwe ouwe’ van schrijvers als Lewis, De 

Vries en Van de Hulst. De stukjes bij de 

nieuwste boeken laten zien dat er 

geschreven wordt over actuele onderwerpen 

als echtscheiding, loverboys, adoptie en 

extreem nationalisme. Opvallend in de 

brochure is de Maaike en Domenico-serie. 

De boeken in deze serie ogen zeer modern 

en gaan over onderwerpen als doorbreken in 

de popmuziek, onmogelijke relaties en op 

                                                           
14

 De winnende boeken waren Heibel in m’n hoofd (2000), Een e-mail van Lumie (2002), Mijn vriend Samuel 
(2003), De Adelaar en de Koning (2006) en Eruit jij! (2009). Een overzicht van alle winnaars is te vinden op: 
www.christelijkekinderboeken.nl  
15

 Het boek verscheen in november 2009 en is onder andere gerecenseerd in Het Parool, De Telegraaf en NRC 
Handelsblad.  

Het boek Ausländer kreeg veel 
aandacht in de media 

De serie Maaike en Domenico ziet er zeer modern uit 
en gaat over actuele onderwerpen 
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jonge leeftijd zwanger raken. In de periode vóór de oproep tot vernieuwing van de 

Werkgroep Christelijke Kinderboeken werd er niet over dit soort onderwerpen geschreven.  

 

Door een flinke dosis geluk en een goede bedrijfsvoering heeft Callenbach heel wat stormen 

overleefd. Door de ontzuiling is de boekenreus kleiner geworden, maar hij bestaat nog 

steeds. In het derde hoofdstuk wil ik enkele boeken van uitgeverij Callenbach uitgebreider 

bekijken en bespreken. De boeken van de uitgever zijn steeds moderner geworden. In De 

hele Bibelebontse berg werd gesteld dat de identiteit van de uitgever niet fundamenteel 

wijzigde. Is dat, ondanks de modernisering in onderwerpkeuze en genre, waar? Aan de hand 

van een aantal boeken uit verschillende perioden zal ik een antwoord op deze vraag 

proberen te geven.    
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3. Van de zoon van de bezembinder tot de zwervende krijger 

Arwyn: vijf boeken van uitgeverij Callenbach onder de loep 
 

Callenbach geeft al meer dan honderdvijftig jaar jeugdboeken uit. In dit hoofdstuk bekijk ik 

vijf boeken van de uitgever wat uitgebreider. De boeken komen uit verschillende perioden. 

Het gaat om De zoon van den bezembinder (1883), Jaap Holm en z’n vrinden (1910), Jonker 

op de vloot van Houtman (1940), de omnibus Reis door nacht (1960) en De Adelaar en de 

Koning (2005). In literatuur over de uitgever kwamen deze vijf titels regelmatig ter sprake. 

Het zijn (of waren) goedlopende titels in het fonds van Callenbach. Veel (christelijke) 

kinderen hebben deze boeken gelezen. Alle titels heb ik zelf aan kunnen schaffen. Helaas 

was het niet mogelijk om van ieder boek aan een eerste druk te komen. Vanwege de vele 

herdrukken – met wellicht talige veranderingen –  was dit prettig geweest. 16    

 In het tweede hoofdstuk constateerde ik dat de boeken van Callenbach steeds 

moderner werden (pagina 30-32). In een interview met George Frans Callenbach (vierde 

generatie) kwam ik interessante uitspraken tegen over het christelijke lezerspubliek en 

christelijke uitgevers:  

 

 Het is duidelijk dat het christelijke lezerspubliek een ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

 Toen Van de Hulst aan het begin van de twintigste eeuw begon te schrijven, werd zijn 

 werk door de moderne protestanten juichend ontvangen. Terwijl de behoudende 

 recensenten schreven: ‘Hier wordt de schijn gewekt dat een hondje – Fik – kan 

 praten. O, o, o. Houd je er verre van!’ Dertig jaar later kan Van de Hulst zowel bij de 

 middenorthodoxen als bij de meer behoudenden op een welwillend onthaal rekenen. 

 Terwijl zijn boekjes op dit moment alleen nog aan een zeer behoudend publiek 

 verkocht worden. Zo zie je een auteur in de loop van een eeuw door de samenleving 

 heen groeien. Of liever, de samenleving schuift op. Bij K. Norel en Max de Lange-

 Praamsma zie je precies hetzelfde. Dus kan het gebeuren dat een boek voor 

 Callenbach te ‘zwaar’ geworden is, maar dat De Banier of Den Hertog er nog altijd 

 brood in zien. ‘Goud-Elsje’ bijvoorbeeld. (De Bruijn 2003)  

 

George Frans Callenbach suggereert hier dat Callenbach minder ‘zware’ boeken uitgeeft dan 

De Banier of Den Hertog en daardoor moderner is. Verder valt uit het citaat op te maken dat 

het reformatorische lezerspubliek zich meer verbonden voelt met andere uitgevers, maar 

dat oudere boeken uit het fonds van Callenbach (de boeken van Van de Hulst bijvoorbeeld) 

nog wel graag door hen worden gelezen.  

                                                           
16

 Van Jonker op de vloot van Houtman en De Adelaar en de Koning heb ik de eerste druk kunnen gebruiken. 

Van De zoon van den bezembinder de vierde druk (z.j.), van Jaap Holm en z’n vrinden de zeventiende druk 

(1956) en van Reis door nacht de negende druk (waarschijnlijk 1969-1970).  
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Dat het fonds van Callenbach met de tijd is meegegroeid, staat vast. De vraag is: hoe is de 

samenstelling van dat fonds veranderd in de loop van de tijd en is de identiteit van de 

uitgever ook veranderd? Ik probeer een antwoord op deze vraag te geven door vijf boeken 

van Callenbach op dezelfde aandachtspunten te bespreken. Allereerst zal ik ingaan op de 

esthetische kwaliteiten van de boeken. Het gaat hier om de schrijfstijl (woordkeuze en  

zinsconstructies) en de aantrekkelijkheid van het verhaal voor kinderen. Vervolgens zal ik het 

religieuze element in de verhalen schetsen. Hoe zie je dat het om een christelijk jeugdboek 

gaat? Kunnen de kinderen iets over het christelijk geloof leren van de personages? De 

oplettende lezer zal gemerkt hebben dat ik dezelfde aandachtspunten gebruik als de 

recensenten van de zondagsscholen in de periode 1910-1940 (zie hoofdstuk 1). Toen werd er 

voor het eerst naar literaire kwaliteiten gekeken. Voordat ik ieder boek bespreek, plaats ik 

het boek in een historische context, vertel ik kort iets over de schrijver en geef ik een 

beknopte samenvatting van het verhaal. De besprekingen sluit ik af met een conclusie. 

Nadat de vijf boeken besproken zijn, geef ik antwoord op de vraag of de identiteit van 

Callenbach veranderd is.   

 Uiteraard realiseer ik me dat een bespreking van vijf boeken wat weinig is om een 

antwoord te geven op zo’n complexe vraag. Voor een volledig antwoord zou je tientallen 

boeken moeten lezen. Helaas is mij die tijd niet gegeven. Ik beschouw deze selecte 

steekproef dan ook als een verkenning van het terrein. Met behulp van de eerste twee 

hoofdstukken, eigen ervaringen op het gebied van de christelijke jeugdboeken en de 

resultaten van deze steekproef zal ik proberen een overtuigend antwoord te geven.    

 

De zoon van den bezembinder (1883)  

 

De zoon van den bezembinder van Eduard Gerdes (1821-1898) 

was een zondagsschoolboek dat door generaties kinderen werd 

gelezen. Het boek verscheen in de periode waarin de jeugd voor 

het eerst zondagsschoolboeken mee naar huis kreeg. Rond 

1930 werd het boek nog steeds verkocht. (Dane & Musschenga 

2005: 24)  

 Het grote voorbeeld van Gerdes was Jan de Liefde. In 

1856 trok hij als leerling in bij deze evangelist. Net als De Liefde 

vertelde Gerdes in diverse steden over God. Daarnaast schreef 

hij verhalen voor de jeugd. Het echtpaar Buijnsters stelt in Lust 

en leering dat de jeugdboeken van Gerdes erg op elkaar lijken. 

Ze vertonen allemaal dezelfde teneur en dezelfde 

stijleigenaardigheden. (Buijnsters & Buijnsters-Smets 2001: 349)  

 De hoofdpersoon in De zoon van den bezembinder is Cornelis Salm. Zijn vader heeft 

hem en zijn moeder in de steek gelaten. Niemand weet waar hij is. Cornelis leeft in armoede, 

maar een rijke weldoenster zorgt ervoor dat hij lessen krijgt van de meester uit het dorp. 

Omslag van de vierde druk 
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Samen met zijn moeder gaat hij bij de arme mevrouw Schot en haar kinderen wonen. Zo 

hoeven beide families maar één keer huur te betalen. De oudste zoon van mevrouw Schot 

blijkt een dief te zijn. Cornelis wordt een tijdje verdacht van de diefstallen, maar de meeste 

mensen weten dat hij een goudeerlijke jongen is. Als Cornelis op kosten van zijn weldoenster 

gaat studeren in de stad, gaat het mis. Hij besteedt veel geld aan drank en hij krijgt schulden. 

Er komt hulp uit onverwachte hoek. Zijn vader, Dirk Salm, is vanuit Amerika teruggekomen 

naar Nederland om weer voor zijn familie te gaan zorgen. Hij heeft spijt van alle fouten in 

zijn leven en hij is een gelovig man geworden.  

 De eerste zinnen van het verhaal laten de schrijfstijl van Gerdes goed zien: ‘De 

vijftiende Februari van het jaar 1877 was een liefelijke dag. De zon had zich door de nevelen 

heen baan gebroken, en spreidde hare stralen wijd en zijd uit over de bosschen, velden en 

akkers van Gelderland, als wilde zij zeggen: hier ben ik weder.’ (5) Het taalgebruik is 

archaïsch en voor mijn gevoel erg volwassen. Het echtpaar Buijnsters, dat in Lust en leering 

een ander boek van Gerdes bespreekt, merkt dit ook op. Zij menen dat het taalgebruik van 

de schrijver zelfs voor die tijd ouderwets en plechtstatig moet zijn geweest. (Buijnsters & 

Buijnsters-Smets 2001: 350)  

 In het verhaal vinden we veel beschrijvingen en weinig dialoog. De zinnen zijn vaak 

lang. De tweede zin uit het boek is bijna twee keer zo lang als het citaat hierboven. Gerdes 

spreekt zijn lezers met ‘gij’ aan. De volwassen personages in het verhaal spreken de kinderen 

met ‘jij’ aan. Kennelijk kiest Gerdes er bewust voor om kinderen plechtig aan te spreken als 

hij zich rechtstreeks tot hen wendt. Hij spreekt over zichzelf in de wij-vorm: ‘Maar mij dunkt, 

gij zult vragen of wij dan niets van Cornelis te melden hebben?’ (106)   

 Door kleine vooruitwijzingen weet Gerdes het verhaal bij vlagen spannend te maken. 

Humor en woordspelingen vinden we niet in het verhaal: het wordt sober en vlak verteld. De 

onderwerpen die in het verhaal naar voren komen – vooral armoede, geldzucht en diefstal – 

zijn universeel en moeten kinderen daardoor aangesproken hebben.  

 Het verhaal wordt regelmatig onderbroken door religieuze uitweidingen van de 

verteller en diverse Bijbelcitaten. Een voorbeeld: 

 

 Ten slotte zouden de menschen hem voor den dief houden. Dat zou vreeselijk zijn, 

 want dan kwam hij in de gevangenis!  

 Aan zonde, aan eigenlijke zonde dacht hij niet. Daar had hij, om zoo te zeggen, geen 

 weet van. Hij was, wat men noemt een beste, brave jongen, maar hij had zich nooit 

 geplaatst tegenover een heilig God. ’t Is waar, de freule had hem meer dan eens den 

 toestand van een onwedergeboren hart verklaard, en hoe de mensch buiten Christus 

 sidderen moet voor een rechtvaardig God, maar hij had dit alles aangehoord en er 

 niets van begrepen. (61)     

 

In het boek staan een aantal blaadjes uit een Bijbelse scheurkalender afgedrukt. Deze 

kalender hangt in het huis van freule Cornelie, de weldoenster van Cornelis. Ze kijkt 
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regelmatig naar deze kalender als ze nadenkt over het leven. De verteller lijkt deze kalender 

ook als evangelisatiemateriaal te gebruiken.  

 Het verhaal lijkt verkeerd af te lopen, maar uiteindelijk komt alles goed. Het laatste 

hoofdstuk uit het boek heet niet voor niets ‘De overwinning behaald’. Het gaat hier om een 

geestelijke overwinning op de duivel. Het boek gaat veel over het geloof. Het is overduidelijk 

dat we met een christelijk jeugdboek te maken hebben.   

 Freule Cornelie heeft een voorbeeldfunctie voor Cornelis en de lezers. Zij vertrouwt 

rotsvast op God. Jacques Dane schrijft in zijn dissertatie dat het vaak vrouwen zijn die deze 

rol in christelijke jeugdboeken vervullen. Zij hebben geloofsvertrouwen en ondersteunen 

mensen die minder stevig in hun schoenen staan. (Dane 1996: 146-147)  

 

Conclusie: De zoon van den bezembinder is een echt zondagsschoolboek. Binnen het verhaal 

wordt aan evangelieprediking gedaan. Ik schat dat een vierde deel van het boek over de 

christelijke leer gaat. Het verhaal moet kinderen aangesproken hebben, maar het 

taalgebruik – naar mijn mening – veel minder. Dat lijkt me zakelijk, verheven en volwassen. 

Bovendien is er weinig dialoog. In het boek zien we het stramien ellende, verlossing en 

dankbaarheid terugkomen. In veel zondagsschoolboeken was deze trits te herkennen.  

 
Jaap Holm en z’n vrinden (1910) 
 

In 1910 verscheen een van de meest bekende 

jeugdboeken van Willem Gerrit van de Hulst (1879-

1962): Jaap Holm en z’n vrinden. Van de Hulst 

probeerde de taal van de kinderen te spreken en de 

evangeliserende elementen – in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Gerdes – natuurlijker in zijn verhalen te 

verweven. Van de Hulst werd gezien als de vernieuwer 

van het protestants-christelijke jeugdboek. (Dane 1996: 

138)  

 De schrijver kende een moeilijke jeugd. Zijn 

vader overleed toen hij zeven jaar was en daardoor had 

het gezin Van de Hulst voortdurend te kampen met 

financiële problemen. Op aanraden van de directeur 

van de lagere school werd Van de Hulst onderwijzer. In 

zijn autobiografie vertelt de schrijver dat hij het 

vertellen van verhalen aan kinderen het allermooist 

vond. Het ging hem gemakkelijk af. (Dane 2001: 165) Hij 

besloot daarom om naast het lesgeven verhalen te gaan schrijven. Hij liet zich vooral 

inspireren door het dagelijks leven: het gezinsleven, naar school gaan en het lief en leed in 

vriendschappen.  

De omslag van Jaap Holm en z’n vrinden 
(1956) 
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In Jaap Holm en z’n vrinden maakt de lezer kennis met hoofdpersoon Jaap Holm en zijn beste 

vriend Kees Kollaard. Jaap en Kees zitten bij elkaar in de klas en halen regelmatig 

kattenkwaad uit. Op een avond moeten zij in opdracht van dokter Kollaard, de vader van 

Kees, een doosje met slaappoeder bezorgen bij de oude meneer Bergerstein, die in een klein 

huisje in het bos woont. De jongens leveren het slaappoeder netjes af. Als ze teruglopen 

naar het dorp merken ze dat ze gevolgd worden. Ze komen echter veilig thuis. De volgende 

dag blijkt dat er een portemonnee is gestolen uit het huis van Bergerstein. Jaap Holm wordt 

verdacht. Vrienden verlaten hem en iedereen in het dorp denkt dat Jaap de dief is. Rond 

deze tijd wordt de vader van Jaap ontslagen. Hij wordt verdacht van het stelen van 

paardenstaarten. Vader en zoon worden door de meeste dorpsbewoners niet meer 

aangekeken. Er volgt een zware winter voor de familie, want geld en eten is er bijna niet. Als 

Jaap klasgenoot Louw van de verdrinkingsdood redt, worden de diefstallen onverwachts 

opgelost. Jaap en Louw worden stevig ziek en dokter Kollaard komt hen regelmatig 

bezoeken. Het blijkt dat Louw diverse gestolen spullen op zijn kamer heeft liggen. Deze heeft 

hij van een landloper gekocht. De landloper heeft ook de portemonnee en de 

paardenstaarten gestolen. Jaap en zijn vader worden vrijgesproken van de diefstallen. Kees 

wordt opnieuw de beste vriend van Jaap.  

 In vergelijking met Gerdes gebruikt Van de Hulst veel dialoog. Dit zorgt voor vaart in 

het verhaal. Van de Hulst begint zelfs met een uitspraak: ‘Staan blijven, jongens!... Staan 

blijven… Blijf nou staan. We hebben toch niks gedaan. Blijf nou staan, flauwerds!’ (7) Dit 

deed mij onmiddellijk denken aan de start van een schoolvertelling. Veel leerkrachten 

beginnen een vertelling met een spannende uitspraak om zo de aandacht van de kinderen te 

krijgen. Ik vermoed dat dit de insteek is geweest van Van de Hulst.  

 Dialoog en een auctoriale vertelwijze wisselen elkaar in sneltreinvaart af in Jaap Holm 

en z’n vrinden: 

 

 Louw en Gerrit echter renden door, en hielden eerst stand, toen zij er zeker van 

 waren, dat zij nu wel buiten schot zouden blijven! ‘Hó, Gert!’ hijgde Louw, moe van 

 ’t harde lopen, ‘laten we eens kijken. ‘k Wed, dat ze een fijn pak rammel krijgen. 

 Ouwe baas Brom is ’n kwaje, hoor!... Lekker, zeg, wij zitten hier goed… O, jô, kijk 

 es!...’ Ze verschuilden zich achter een paar kromme knotwilgen, die over de sloot 

 heen hingen, en verkneukelden zich in wat daarginds met het drietal gebeuren ging. 

 ‘Kees, Kees!’ riep Jaap, toch angstig daar aan de overzij van die tamelijk brede sloot… 

 (7-8) 

 

Deze afwisseling was nieuw in de christelijke jeugdboeken. Van de Hulst maakte veel gebruik 

van de directe rede. De vernieuwing in de verhaalconstructie werd steeds belangrijker 

gevonden door recensenten. (Dane 1996: 144)  

 Van de Hulst gebruikt alledaagse woorden in Jaap Holm en z’n vrinden. Een heel 

verschil met Eduard Gerdes die veel ingewikkelde woorden gebruikt in De zoon van den 
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bezembinder. Verder viel het mij op dat er veel ‘scheldwoorden’ in het verhaal voorkomen: 

‘galgengebroed’, ‘apen’, ‘lafbekken’, ‘apekoppe’ en ‘schelmentuig’. Ook op dit gebied moet 

Van de Hulst vernieuwend zijn geweest.  

 Net als veel andere woorden worden de scheldwoorden regelmatig herhaald. De 

schrijver stond bekend om zijn herhalingen. In de openingszinnen komen al vier keer de 

woorden ‘staan blijven’ voor. Persoonlijk ergerde ik mij daaraan, maar ik kan me voorstellen 

dat deze herhalingen voor kinderen aangenaam zijn. Dane schrijft dat de ‘herhalingen-van-

sprekende-zinnetjes’ aantrekkelijk waren voor het lezerspubliek. (Dane 2001: 167-168)  

 De gebeurtenissen spelen zich af rondom het huis en de school. Het verhaal moet 

daardoor herkenbaar en aantrekkelijk zijn geweest voor kinderen. Verder is het verhaal 

spannend en wordt het niet afgebroken door preken tussen de regels door. Dit wil overigens 

niet zeggen dat er geen christelijke elementen in het verhaal zijn terug te vinden. Zo vertelt 

moeder Holm regelmatig dat God hun gezin niet zal vergeten in de moeilijke 

wintermaanden. Jaap spreekt regelmatig een gebed uit. Dit zijn echte kindergebeden: 

 

 En Jaap bad verder: ‘O, lieve Here Jezus, geef dat baas Brom niet… niet… dat baas 

 Brom een vriendelijke man is, voor vader ook, en dat Louw nooit meer ‘schooier’ 

 roept en… wees U niet boos op ons, op ons geen van allen,… vergeef ons onze 

 zonden… en… en… geef mij… een nieuwe broek, dan kunnen de jongens niet meer…’ 

 Jaaps ogen werden zo zwaar. Jaap was al biddende in slaap gevallen. (24) 

 

Jaap Holm en zijn moeder zijn de voorbeeldfiguren in het verhaal. Jaap is een jongen met 

een hart van goud. Hij haalt kattenkwaad uit, maar hij is eerlijk. Daar zou iedereen een 

voorbeeld aan kunnen nemen. Moeder Holm is degene die op God vertrouwt. Ze heeft het 

zwaar als haar man en zoon verdacht worden van diefstal, maar ze wijst de twee steeds op 

het feit dat God alles weet. Ze roept hen beide op om te bidden en vertrouwen te hebben.   

 

Conclusie: in vergelijking met De zoon van den bezembinder is Jaap Holm en z’n vrinden een 

moderner verhaal. Het taalgebruik is eenvoudiger en Van de Hulst maakt gebruik van veel 

dialoog. Het gaat de schrijver om het verhaal en niet om de preken. Deze ontbreken, maar 

de schrijver lijkt zijn lezers wel te willen oproepen om veel te bidden en geloofsvertrouwen 

te hebben.  

  

Jonker op de vloot van Houtman (1940)  

 

Klaas Norel (1899-1971) schreef veel verhalen over het water en de zee. Jonker op de vloot 

van Houtman is er een van. Verder schreef Norel onder andere drie trilogieën over de 

Tweede Wereldoorlog. Ook in die boeken speelt het water een belangrijke rol.  

 Norels eerste boek verscheen in 1935 (Land in zicht) en ging over de drooglegging van 

de Zuiderzee. Het merendeel van zijn boeken verscheen echter na de Tweede Wereldoorlog 
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in de periode die bekend staat als ‘weinig vernieuwend’ (zie hoofdstuk 1). Norels oeuvre viel 

door zijn onderwerpen en avontuurlijkheid positief op bij lezers en recensenten.  

  Norel was journalist. Hij heeft onder andere bij het christelijke 

weekblad De Spiegel gewerkt. Vanaf 1946 besloot hij om fulltime 

schrijver te worden. Hij schreef voornamelijk voor de jeugd. Norel 

vond dat jeugdboeken moesten vertellen en niet te veel beschouwen: 

er moest actie in de verhalen zitten. Verder gaf hij graag wat mee aan 

kinderen, maar dat mocht nooit op een belerende toon gebeuren. Hij 

wilde kinderen spelenderwijs dingen leren. (Heimeriks & Van Toorn 

1989: 337) In de boeken van Norel staat de trits ‘God, Nederland en 

Oranje’ vaak centraal. De hoofdpersonen in zijn verhalen houden van 

Nederland (chauvinisme) en van het water. Een ander opvallend 

kenmerk is dat zijn hoofdpersonen vaak moeite hebben met het 

geloven in God. (Heimeriks & Van Toorn 1989: 333-336) 

Lambert Biesman is de hoofdpersoon van Jonker op de vloot van Houtman. Samen met zijn 

broers werkt hij in het pakhuis van zijn vader, een Amsterdamse koopman. Lambert heeft 

het er slecht naar zijn zin. Hij gaat liever roeien of zeilen. Zijn vader en moeder maken zich 

zorgen over hem, omdat hij anders is dan zijn broers. Lambert blijkt een echte zeeman te 

zijn, die van het water en de drank houdt. In overleg wordt besloten dat Lambert samen met 

zijn goede vriend Cornelis gaat varen op de vloot van kapitein Houtman. De reis zal naar 

Indië gaan. Aan boord maakt Lambert veel mee. Hij wordt gedoopt door een als de zeegod 

Neptunus verkleed persoon en hij krijgt te maken met een hevige storm. Veel 

bemanningsleden worden ziek. Aan land wordt gezocht naar sinaasappels en citroenen voor 

de zieken. Het duurt lang voordat deze worden gevonden en veel zieken sterven. Onder hen 

ook de oude Peter. Hij heeft Lambert aangespoord om in God te gaan geloven. In 

Madagaskar vindt de bemanning uiteindelijk groente en fruit en daardoor kan er verder 

worden gevaren naar Indië. Nadat daar goede handelsovereenkomsten gesloten zijn, vaart 

het schip terug naar Amsterdam. Daar staan de ouders van Lambert op hun zoon te 

wachten. Ze zien meteen dat de zeereis hem goed heeft gedaan. Bovendien is hij door 

toedoen van oude Peter in God gaan geloven.  

 Net als Van de Hulst maakt Norel gebruik van veel dialoog. Zijn schrijfstijl is echter 

minder kinderlijk. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het verhaal zich niet om 

het huis afspeelt, maar in verre landen en op zee. Norel moet hierdoor nieuwe termen 

introduceren en meer uitleggen. Je kunt goed merken dat het onderwerp ‘water’ leeft bij de 

schrijver. Hij vertelt enthousiast en met behulp van veel adjectieven en vergelijkingen weet 

hij mooie plaatjes te schetsen: 

 

 Soms lijkt het of een hoge golf over het achterschip heen zal rollen, maar op het 

 ogenblik dat dit gebeuren wil licht de schuit haar achtereind omhoog en glijdt de golf 

 borrelend weg onder het boord. *…+ Strakblauw is de lucht, de zon heeft het grijze 

Klaas Norel 
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 water een doorschijnend groene glans gegeven en het schuim op de golven zo blank 

 gemaakt als sneeuw. De zee is vol mij zeilen. Verscheiden smakken komen het IJ uit-

 laveren. *…+ De dijken van Noord-Holland, helgroen nu zij bedekt zijn met het frisse 

 Meigras, vormen het kader van deze fleurige waterpartij. (25)  

 

De zinnen zijn over het algemeen kort. Norel gebruikt liever een extra punt dan onnodig veel 

komma’s. Dit leest prettig. De schrijver wil zijn lezers amuseren, maar ook duidelijk 

informeren. Hij doet dat niet op een belerende toon, maar hij laat personages dingen 

uitleggen of hij beschrijft wat de personages zien. Lambert is meestal de focalisator. 

Daarnaast is hij de identificatiefiguur voor de lezers. Voor veel kinderen zijn de zee, het 

varen op een schip en verre landen onbekende onderwerpen en daarom moeten ze iemand 

hebben die hen alles kan vertellen. (Dasberg 1981: 82)  

 In Jaap Holm en z’n vrinden kwamen geen preken voor. In Jonker op de vloot van 

Houtman vinden we een aantal verkapte preken terug. Deze komen uit de mond van oude 

Peter, die als een soort van godsdienstige mentor voor Lambert fungeert. De preken 

onderbreken het verhaal niet, maar zijn in dialoogvorm in het verhaal opgenomen: 

 

 Nog een paar keer had Oue Peter met hem gesproken over de eeuwigheid. ‘Je moet 

 altijd bereid zijn om te sterven,’ zei hij, ‘maar op een reis als deze zeker. Wie hier 

 bang is voor de dood, heeft een ellendig leven. Die loopt, ook als is hij niet ziek, toch 

 met de angst in zijn lijf. Maar wie in Christus gelooft, die weet dat het sterven is 

 bevordering tot heerlijkheid. En die is nergens bang voor.’ Lambert had meestal zijn 

 ogen neergeslagen als Oue Peter zo sprak. (79)   

 

Naast de preken zijn de bezorgdheid van vader en moeder Biesman om het ongeloof van 

hun zoon en het godsvertrouwen van deze ouders de christelijke elementen in het verhaal. 

Samen met oude Peter zijn zij de voorbeeldfiguren. Ook Lambert kan als voorbeeldfiguur 

gezien worden. Tot zijn thuiskomst heeft hij nooit echt rust ervaren. Moeder Biesman ziet 

direct dat Lambert veranderd is als hij van de boot op de kade stapt. Hij ziet er gelukkiger uit. 

De schrijver lijkt hiermee te willen zeggen dat het geloof in God je gelukkig maakt en dat je 

daardoor rust ervaart.  

 

Conclusie: dit verhaal is net als Jaap Holm en z’n vrinden moderner dan De zoon van den 

bezembinder. In Jonker op de vloot van Houtman vinden we veel dialoog en vooral spanning 

en avontuur. Norel schrijft minder kinderlijk dan Van de Hulst, maar je kunt goed zien dat 

het om een jeugdboek gaat. Bij Gerdes is dat niet altijd even duidelijk. Het geloof speelt een 

belangrijke rol in het boek. De schrijver richt zich niet rechtstreeks tot de lezer met preken, 

maar hij laat personages over God vertellen. De extra aandacht voor het geloof bij Norel kan 

wellicht verklaard worden door het ongeloof van veel zijn personages. Daardoor praat je 

sneller over godsdienst en geloven.  
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Reis door de nacht (1960)  

 

Schrijver Anne de Vries (1904-1964) sprak net als Willem Gerrit van de Hulst regelmatig over 

zijn jeugdliteratuuropvattingen. Voor het schrijven van een goed jeugdboek is volgens hem 

geen pedagoog nodig, maar een kunstenaar. Als een schrijver kinderen kan laten denken dat 

het boek alleen als ontspanning bedoeld is, heeft hij het goed gedaan. De Vries is van 

mening dat je van ieder boek iets moet kunnen leren, maar een kinderboek mag niet 

opzettelijk leren of moraliseren. (De Vries 1989: 197)  

 De meeste boeken van De Vries kwamen op de markt in de periode dat er nauwelijks 

vernieuwingen waren in het genre van de christelijke jeugdliteratuur (de periode vanaf 

ongeveer 1940 tot 1980). De Vries genoot al enige bekendheid toen hij na de Tweede 

Wereldoorlog – net als veel andere schrijvers – boeken over de oorlog ging schrijven. Met 

name in de jaren zestig was er veel interesse in boeken over de Tweede Wereldoorlog. 

(Dane 2003a: 123)  

 Reis door de nacht werd net als Bartje een groot 

succes. De Vries wordt door Jacques Dane getypeerd als 

een letterkundige en educatieve duizendpoot. De Vries 

was werkzaam in het onderwijs, maar daarnaast schreef 

hij veel beschouwend en kritisch werk over onder andere 

het onderwijs, de opvoeding en jeugd- en 

volwassenliteratuur. Ook schreef hij mee aan methodes 

voor lees-, taal- en schrijfonderwijs. Kortom: De Vries is 

zijn hele leven bezig geweest met schrijven en taal. (Dane 

2003a: 116-117) 

 In Reis door nacht wordt het verhaal verteld van 

het gezin van architect Evert Jan de Boer. De familie is net 

verhuisd naar Drenthe als de oorlog uitbreekt. Ze krijgen 

al snel te maken met een probleem: drie kinderen van het 

gezin logeren in Scheveningen en Hilligersberg en dat 

vinden vader en moeder De Boer geen prettig idee. Samen met zoon Jan en dochter Guusje 

reizen ze naar Zuid-Holland om de kinderen op te halen. Daar krijgen ze onder andere te 

maken met het bombardement op Rotterdam. Dit maakt veel indruk op het gezin. Het lukt 

de familie om de kinderen naar Drenthe te krijgen. In de loop van de oorlog raken 

verschillende familieleden bij het verzet betrokken. Een foute buurman verraadt het 

verzetswerk en de familie wordt uiteengedreven. Vader De Boer is voor verzetswerk naar 

Amsterdam vertrokken, maar hij wordt gevangen genomen en naar een concentratiekamp 

vervoerd. Oudste zoon Jan wordt ook opgepakt, maar hij weet te ontsnappen. In het laatste 

jaar van de oorlog werkt hij samen met broer Frits en oom Gerrit in een nieuwe 

verzetsploeg. Na de oorlog rijdt Jan naar Duitsland om zijn vader te zoeken. In een 

Borstbeeld van Anne de Vries in Rolde, 
het dorpje van Bartje  
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concentratiekamp treft hij een uitgeteerde man aan die zijn vader blijkt te zijn. Het gezin 

heeft veel (verzets)vrienden verloren, maar is zelf nog compleet.  

 Reis door de nacht is vooral een spannend boek. De Vries schrijft over zo’n beetje alle 

facetten van de oorlog: onderduikers, verzetswerk, terechtstellingen, D-Day en 

concentratiekampen. Vooral het begin van het verhaal vond ik origineel: de familie De Boer 

rijdt in een auto door Nederland heen en zo maken ze de eerste oorlogsdagen in 

verschillende plaatsen mee. Ook in het verdere verloop van het verhaal wordt veel gereisd.   

 De schrijfstijl van De Vries is eenvoudig en informerend: hij probeert niet onnodig 

mooi te doen in woord- en zinsgebruik, maar hij wil vooral veel vertellen. De Vries werkt 

voornamelijk met korte zinnen. De schrijver heeft geprobeerd een aantal humoristische 

passages in het verhaal aan te brengen. Het personage Wiesje is daar een goed voorbeeld 

van. Verzetsstrijder Koos heeft een vrouwengezicht. Hij verkleedt zich tijdens verzetsacties 

soms als vrouw (Wiesje), omdat dit handig kan zijn. 17 Hij beleeft daar veel plezier aan. Soms 

vergeet Koos dat hij iemand anders speelt: 

 

 Van Wiesje was er plotseling een snikkend geluid, ze kon niet meer fietsen van het 

 lachen. Even konden ze nu wel afstappen. ‘Moet je horen,’ schaterde Wiesje. ‘Weet 

 je wat nog het gekste van alles was? Dat ik bij het opstappen daarnet helemaal mijn 

 rokken vergat. Ik sloeg mijn been achter over het zadel en lag meteen op mijn 

 gezicht.’ (337)  

 

Het verhaal is zowel aantrekkelijk voor jongens als voor meisjes. In veel 

achtergrondliteratuur wordt het boek een ‘typisch jongensboek’ genoemd, maar daar ben ik 

niet mee eens. Er komen genoeg vrouwelijke personages in het verhaal voor en een aantal 

van hen vervult dezelfde taken in het verzet als de mannelijke personages. Een boek als 

Jonker op de vloot van Houtman is meer een jongensboek, omdat dat verhaal zich alleen 

afspeelt in een mannenwereld.  

 Ook De Vries laat de preken, zoals die in de eerste zondagsschoolboeken stonden, 

achterwege in zijn boek. Het lijkt in Reis door de nacht vooral te draaien om een praktisch 

christendom. De naastenliefde heeft bijvoorbeeld een belangrijke plaats in het verhaal: 

   

 ‘Wat heb je nog gisteren tegen mij gezegd. Hou ermee op, zei je, met die verboden 

 lectuur en met de hele rommel. *…+ ‘O, maar dit is heel wat anders,’ beweerde 

 moeder. ‘Wat heb je een paar dagen geleden uit de Bijbel gelezen, hoe staat het ook 

 weer in Jesaja zestien? Verberg de verdrevenen en verraad de vluchtelingen niet. Dat 

                                                           
17

 Schrijver Maarten ’t Hart vond Wiesje een razend interessant personage. In het boek Een deerne in lokkend 

postuur wijdt ’t Hart een aantal bladzijden aan Wiesje. De Vries schrijft volgens hem op een luchtige en niet 

veroordelende manier over travestie. Ik vond dit ook opvallend en ik had zo’n personage niet in een christelijk 

jeugdboek verwacht.  
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 lijkt wel regelrecht hierop van toepassing. En ik heb nog nergens gelezen, dat je met 

 die gevaarlijke krantjes lopen moet.’ (188-189)  

 

De trits ‘God, Nederland en Oranje’ vinden we ook in dit boek duidelijk terug. Zo wordt er 

regelmatig voor het vaderland en koningin Wilhelmina gebeden. De godsdienstige 

elementen zijn vooral in dialoogvorm verwerkt. Een goed voorbeeld daarvan is het zojuist 

aangehaalde citaat over Jesaja 16. De Vries heeft geprobeerd de christelijke elementen op 

een natuurlijk manier in zijn verhaal te incorporeren. Dit past geheel bij de 

literatuuropvattingen van De Vries die ik aan het begin van deze bespreking noemde.  

 Opnieuw fungeert een moeder als het personage met het meeste 

geloofsvertrouwen. Geen van de kinderen van mevrouw De Boer trapt tegen het geloof, dus 

uitgebreide bekeringspogingen zijn niet nodig. De meisjes en vrouwen in het verhaal hebben 

soms een actieve rol. Dat is opvallend. De vrouwelijke personages in christelijke 

jeugdboeken waren meestal lief, eenvoudig en door en door natuurlijk. (Dane 1996: 146) In 

dit verhaal vechten zij soms mee in het verzet. Ik vermoed dat dit voor christenen in die tijd 

vooruitstrevend moet zijn geweest. In de drie boeken die ik hiervoor besproken heb, zijn de 

vrouwelijke personages passiever.  

 

Conclusie: De Vries heeft met Reis door de nacht een spannende jeugdroman afgeleverd 

waarin amusement en informatieverschaffing beide aanwezig zijn. Geloofselementen zijn op 

een natuurlijke manier verwerkt in het verhaal. Het geloof wordt er niet even bijgehaald 

door de familie De Boer, maar het is er al. Ze leven vanuit een christelijke geloofsovertuiging 

en daardoor kijken ze soms anders naar gebeurtenissen dan mensen met een andere 

levensvisie. De seculiere media leken om de ongekunsteldheid van het geloof door het 

christelijk gehalte van het boek te prikken. Waarschijnlijk werd dit mede veroorzaakt 

doordat protestante verzetsstrijders in het verhaal zij aan zij vochten met verzetslieden uit 

andere levensbeschouwelijke kringen. Dit was modern voor protestantse jeugdboeken. 

(Dane 2003a: 124-128) 

  

De Adelaar en de Koning (2005)  

 

Het laatste boek dat ik bespreek, is De Adelaar en de Koning van Arjan Wilschut (1971). Het 

boek verscheen in 2005 en werd in 2006 bekroond met Het Hoogste Woord. Callenbach is 

een van de weinige christelijke uitgevers die het aandurft fantasyverhalen uit te geven. Het 

genre fantasy ligt gevoelig bij veel christenen.  

 Bij de verschijning van het boek werd een website gelanceerd met daarop informatie 

over de personages uit het verhaal, diverse downloads, een boektrailer en wat schrijversinfo 

(www.deadelaarendekoning.nl). Dit gebeurt niet veel bij christelijke jeugdboeken.  
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Arjan Wilschut is 

animatiefilmer van beroep. 

Daarvoor moet hij veel 

tekenen en dat is – gezien de 

kwaliteit van de illustraties – 

goed terug te zien in De 

Adelaar en de Koning. De 

schrijver heeft zijn boek zelf 

geïllustreerd. Wilschut 

woonde en werkte vijf jaar in 

Wales. Daar kwam in hij 

aanraking met verschillende 

woorden uit het Welsh. Hij 

gebruikte oude woorden en 

namen uit die taal voor zijn boek. Momenteel is Wilschut vooral bezig als illustrator. Op de 

website is echter ook te lezen dat hij hard bezig is met een tweede deel van De Adelaar en 

de Koning.  

 Wilschut is een groot fan van C.S Lewis en J.R.R. Tolkien, twee grootmeesters uit het 

fantasygenre. Ik vind dat je dit duidelijk terug kunt zien in het verhaal. Wilschut schreef een 

klassiek fantasyverhaal en geen moderne ‘Harry Potter-fantasy’ die zich afspeelt in onze 

eigen moderne tijd. De Adelaar en de Koning gaat over de zwervende krijger Arwyn en de 

grote adelaar Aderyn. Samen beleven ze allerlei avonturen in het land Tir. Arwyn is 

verbannen van zijn thuisstam, omdat hij een vogel heeft gedood. Samen met zijn hond Ci 

reist hij door Tir op zoek naar een nieuwe plaats om te wonen. Het land wordt 

geterroriseerd door roofridder Gelyn en zijn wolven. Ze maken het land onveilig. Onderweg 

komt Arwyn steeds meer te weten over adelaar Aderyn en roofridder Gelyn. De twee blijken 

broers van elkaar te zijn. Vroeger behoorden ze allebei tot het Hemelvolk. Hun vader maakte 

het land Tir. Gelyn maakte zich door afgunst echter los van het Hemelvolk en werd de 

grootste vijand van het land Tir. Adelaar Aderyn leeft nog steeds, maar laat niet veel van zich 

horen. Daar komt echter verandering in: de adelaar vertoont zich vaker in het openbaar en 

Arwyn komt hem tegen. Hij krijgt een opdracht van de adelaar: hij moet de verschillende 

volken uit het land met elkaar verenigen om zo weerstand te kunnen bieden tegen de 

roofridder. Aderyn belooft dat Arwyn koning zal worden als dit allemaal gaat lukken. Arwyn 

krijgt het voor elkaar om de verschillende volken met elkaar te laten samenwerken en de 

inwoners van Tir verslaan roofridder Gelyn. Arwyn wordt koning van het land Tir. Hij wordt 

bijgestaan door Aderyn.  

 Het christelijke element in dit verhaal zit duidelijk in de symboliek. Aderyn en Arwyn 

zijn bijvoorbeeld Christusfiguren. Arwyn dwaalt door het land Tir en niemand ziet in hem een 

koning. In de Bijbel staat hetzelfde over Christus: Hij was een man van weinig aanzien, maar 

toch was hij de Zoon van God (Jesaja 53). In de strijd om goed en kwaad tussen Aderyn en 

Een van de illustraties uit De Adelaar en de Koning 

http://1.bp.blogspot.com/_da8iylTEAAg/TGFwhrvLJgI/AAAAAAAAA3M/0vbYdPYzaaI/s1600/Arjan+Wilschut+De+Adelaar+en+de+Koning.jpg
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Gelyn herkennen we de strijd tussen God en de duivel. In het verhaal laat Arwyn een 

Hemeltoren bouwen. Deze Hemeltoren is een verwijzing naar de toren van Babel. In dat 

laatste verhaal ontstond spraakverwarring tussen de verschillende volken. In de Adelaar en 

de Koning ontstaat onenigheid:  

 

 ‘We leren kijken als Aderyn,’ zei Arwyn, maar Adarawyn schudde zijn hoofd. ‘Niet op 

 deze manier. Hij bedoelde dat we altijd scherp de waarheid in het oog moeten 

 houden, niet dat we onszelf in de lucht moeten verheffen.’ ‘Ha!’ schamperde Gared. 

 ‘Mooie woorden van iemand die zelf in een boom woont!’ Arwyn maakte een 

 kalmerend gebaar. ‘Adarawyn, luister. Ik ben moe van alle conflicten en ik wil een 

 stammenoorlog vermijden. Zolang Aderyn niet terugkomt, is dit de beste koers. Ik 

 vraag je om je koning te gehoorzamen. Wat is je antwoord?’ Adarawyn staarde 

 verbeten naar de grond en dacht diep na. (209) 

 

Kinderen die bekend zijn met het christelijk geloof zullen de parallellen met de Bijbel en de 

christelijke symboliek onmiddellijk herkennen. Kinderen die daar niet bekend mee zijn, 

zullen de overeenkomsten niet zien, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Het boek is op 

meerdere niveaus te lezen en dat is vaak de kracht van fantasy. We zien dat ook bij The 

Chronicles of Narnia en The Lord of the Rings. In die verhalen is veel christelijke symboliek 

terug te vinden, maar mensen ervaren dat – gezien de populariteit van de boeken – niet als 

hinderlijk.   

 De Adelaar en de Koning is vooral een spannend verhaal waarin de lezer een 

prachtige fantasywereld krijgt voorgeschoteld. Het is duidelijk een verhaal voor de jeugd. 

Fantasy voor volwassenen kan soms nodeloos ingewikkeld zijn met bijvoorbeeld 

onuitspreekbare namen en onnavolgbare plotwisselingen. In dit boek zit een duidelijke rode 

draad. Wilschut geeft mooie beschrijvingen van de landschappen en van de verschillende 

inwoners van het land Tir. Zijn schrijfstijl zou ik willen omschrijven als filmisch: soms 

inzoomend op zeer kleine details (een beschrijving van het gezicht van een reus 

bijvoorbeeld) en soms uitzoomend vanuit het vogelvluchtperspectief. Er zit veel vaart in het 

verhaal. De diverse gevechtsscènes zitten compositorisch gezien sterk in elkaar. Elke 

beweging wordt beschreven, zodat de lezer in zijn hoofd een film kan maken van het 

gevecht. 

De illustraties in het boek ondersteunen het verhaal. De tekeningen zien er manga-achtig uit 

en dat zorgt voor een moderne uitstraling. Wie het boek voor het eerst in handen heeft, zal 

waarschijnlijk niet denken dat het om een christelijk jeugdboek gaat. Het boek ziet er breed 

toegankelijk uit.  

 

Conclusie: De Adelaar en de Koning is een boek dat door elk kind gelezen kan worden. 

Christelijke kinderen zullen er waarschijnlijk veel symboliek in herkennen, niet-christelijke 

kinderen minder. De christelijke elementen heeft Wilschut overigens niet bewust in het 
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verhaal verwerkt. In een interview met het Nederlands Dagblad zegt hij daarover het 

volgende: ‘Wat in mij leeft, zal de lezer in het boek terugzien – daar vertrouw ik op. Dat ik 

christen ben, moet daarom als vanzelf in mijn verhaal doorklinken.’ (Buys 2005) Het genre 

fantasy wordt steeds populairder de laatste tijd. Uit ervaring weet ik dat kinderen dit soort 

boeken graag lezen. Callenbach heeft het aangedurfd om fantasy (met christelijke 

elementen) uit te geven.  

 

‘De identiteit van Callenbach is niet fundamenteel gewijzigd’  

 

De eerste zondagsschoolboeken waren vooral evangelisatieboeken: veel preken en weinig 

verhaal. In het eerste hoofdstuk schreef ik dat veel mensen denken dat christelijke 

jeugdboeken nog steeds zo zijn. De besprekingen van de vijf boeken laten echter iets anders 

zien en ik wil voorzichtig stellen dat het fonds van Callenbach veranderd is. De resultaten uit 

de steekproef ondersteunen de resultaten van de eerste twee hoofdstukken. Uiteraard is er 

enige voorzichtigheid geboden vanwege de steekproefgrootte, maar het gaat om een 

weloverwogen peiling naar de ontwikkeling van Callenbach.   

 Welke veranderingen hebben de boeken van Callenbach ondergaan? De 

rechtstreekse preken tot de lezer zijn verdwenen. De verteller van Gerdes’ De zoon van den 

bezembinder was souffleur voor zijn personages en lezers. Personages fluisterde hij 

gewetensvragen in en lezers bestookte hij met preekjes. De vertellers in de boeken van Van 

de Hulst, Norel, De Vries en Wilschut doen dit niet meer.  

 De christelijke elementen zijn niet verdwenen, maar meer verweven in de verhalen. 

Expliciete preken werden vervangen door geestelijke gesprekjes tussen personages (Jonker 

op de vloot van Houtman en Reis door de nacht). Tegenwoordig zijn er echter genoeg 

schrijvers bij Callenbach die ook de geestelijke gesprekjes weglaten in hun verhalen:  

 

 Enerzijds is er de auteur die Gods bestaan niet ontkent. Hij noemt geen expliciete 

 geloofsuitingen en geeft het boek uit als christelijk auteur bij een christelijke 

 uitgeverij. Voorbeelden van zulke auteurs zijn Ben Slingenberg, Janne IJmker en 

 Guurtje Leguijt [allemaal schrijvers uit de stal van Callenbach, SdO]. (Lolkema & Prins 

 2005: 114)  

 

Deze schrijvers zijn van mening dat een christelijke schrijver altijd iets van zichzelf laat zien. 

Dit kan bijvoorbeeld door christelijke waarden en normen weer te geven in het verhaal. Deze 

worden niet voorbedacht in verhalen gestopt, maar ‘sluipen’ als het ware vanzelf in de tekst: 

de christelijke waarden en normen maken immers deel uit van hun levens. In zekere zin zien 

we dit terugkomen in De Adelaar en de Koning. Arwyn wil de verschillende volken van Tir 

graag helpen. Zijn passie daarbij is opvallend. Hierin kunnen we een stukje naastenliefde 

ontdekken. Verder heeft Arwyn het nogal eens over verdraagzaamheid. Naastenliefde en 

verdraagzaamheid zijn belangrijk binnen het christelijk geloof.    
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De boeken van Callenbach veranderden ook op talig gebied. Verhalen met volwassen 

woordgebruik maakten plaats voor echte kinderverhalen. Door het wegvallen van de preken 

konden schrijvers zich meer toewijden aan de verhalende elementen. Van de Hulst en De 

Vries werden in hun tijd door christelijke en niet-christelijke recensenten geprezen om hun 

talige kwaliteiten.  

 Momenteel staat Callenbach bekend om zijn uitstekende redactiewerk. Dit trekt veel 

auteurs aan. (Lolkema & Prins 2005: 146) De investering in goede redacteurs laat de 

gedrevenheid van de uitgever zien op het talige gebied. Vijf boeken van Callenbach werden 

in de afgelopen jaren bekroond met Het Hoogste Woord. Uitgeverij Columbus komt met vier 

bekroningen in de buurt van Callenbach, maar andere uitgevers blijven steken bij een of 

twee.   

 Van de huidige christelijke uitgevers van jeugdboeken is Callenbach modern te 

noemen. De uitgeverij richt zich op een christelijk lezerspubliek, maar probeert haar boeken 

breed toegankelijk te houden. De auteurs van De hele Bibelebontse berg stelden dat de 

identiteit van uitgeverij Callenbach niet veranderd is in al die jaren dat ze bestaat. Ik denk 

dat zij daarin gelijk hebben. De uitgever geeft nog steeds overwegend boeken uit van 

christelijke auteurs. Daarin is het minder gaan draaien om expliciete godsdienstige 

elementen, maar er zijn andere elementen voor in de plaats gekomen: in het verhaal 

verweven christelijke waarden en normen bijvoorbeeld. Uit eigen ervaring (stages) weet ik 

dat veel protestants-christelijke basisscholen heel wat boeken van Callenbach in de 

schoolbibliotheek hebben staan. Ook op de boekenlijsten voor kerst ontbreken de boeken 

van de uitgever niet. Op dit punt is er dus niets veranderd: Callenbach heeft altijd boeken 

uitgegeven voor de protestants-christelijke kring.  

 In vergelijking met reformatorische uitgevers is Callenbach modern, maar je kunt niet 

zeggen dat Callenbach minder christelijk is geworden in de loop van de tijd. De uitgever 

probeert op eigen wijze met de tijd mee te gaan door middel van het uitgeven van moderne 

jeugdboeken vanuit de christelijke identiteit. Zij durft daarin verder te gaan dan andere 

christelijke uitgevers. Om met de inmiddels bekende woorden uit De hele Bibelebontse berg 

af te sluiten: ‘De identiteit van Callenbach is, ondanks alle veranderingen die de tijd 

meebracht, niet fundamenteel gewijzigd: nog altijd geeft ze in hoofdzaak oorspronkelijk 

Nederlands werk uit en volgt ze de ontwikkelingen in de protestantse kerken en 

basisscholen. (Heimeriks & Van Van Toorn 1989: 633)     
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Nawoord 
 

Weken van voorbereiding, teksten lezen en schrijven liggen achter me. Ik moet zeggen dat 

dit eindwerkstuk me flink wat energie heeft gekost: ik wilde per se een werkstuk schrijven 

waar ik honderd procent achter kon staan. Het resultaat mag er – naar mijn bescheiden 

mening – zijn: een dikke stapel papier met daarop een uitgebreid onderzoek naar de 

christelijke jeugdliteratuur en uitgever Callenbach. In omvang is het eindwerkstuk groter 

geworden dan voorzien. Als ik ooit nog een mastereindwerkstuk ga schrijven, ben ik zeer 

benieuwd naar het aantal bladzijden. Ondanks het gaandeweg toenemend aantal bladzijden 

van dit eindwerkstuk heb ik met veel plezier mijn werk gedaan.  

 Wat me is opgevallen, is dat er verrassend veel geschreven is over de christelijke 

jeugdliteratuur in de literatuurwetenschap. Dit had ik niet verwacht. Uiteraard is het een 

schijntje vergeleken bij de onderzoeken naar de seculiere jeugdliteratuur, maar toch: er 

wordt onderzoek gedaan naar protestants-christelijke jeugdliteratuur.  

 In dit werkstuk heb ik beschreven hoe uitgeverij Callenbach de ontwikkeling van het 

christelijke jeugdboek, zoals wij dat vandaag de dag kennen, in zijn geheel heeft 

meegemaakt: van prekenboeken tot fantasy en van streng christelijke jeugdboeken tot 

breed toegankelijke verhalen. De geschiedenis van uitgeverij Callenbach is geenszins saai te 

noemen. De lezer zal begrijpen dat ik de uitgever van nu af aan goed in de gaten ga houden. 

Hoe zien de boeken van Callenbach er over vijftig jaar uit?  

 Middels deze weg wil ik een ieder bedanken die me de afgelopen tijd geholpen heeft 

bij het schrijven van dit eindwerkstuk of met veel interesse naar mijn bevindingen tot dan 

toe heeft gevraagd. In het bijzonder noem ik mijn begeleider Fabian Stolk van de universiteit 

Utrecht, mijn familie en beste vrienden en mijn gewaardeerde collega’s van basisschool De 

Schakel uit Nieuw-Lekkerland. Ik heb veel aan jullie support gehad!     

 

Nieuw-Lekkerland, oktober 2010 

Sander den Ouden  

 

  

 

 

 

 

 



49 

 

Bibliografie 
 

Primaire literatuur 

 

 Alphen, H. van (1998). Kleine gedigten voor kinderen. Editie P.J. Buijnsters. 

 Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep.  

 

 Blijdorp, J. (2002). De gevaarlijke wonderdokter. Barneveld: Uitgeverij Gebr. Koster.  

 

 Gerdes, E. (z.j.). De zoon van den bezembinder. Nijkerk: G.F. Callenbach.  

 

 Hulst, W.G. van de (1956). Jaap Holm en z’n vrinden. Nijkerk: G.F. Callenbach.  

 

 Hulst, W.G. van de (1967). Ouwe Bram. Nijkerk: G.F. Callenbach.  

 

 Norel, K. (1940). Jonker op de vloot van Houtman. Nijkerk: G.F. Callenbach.  

 

 Vries, A. de (z.j.). Reis door de nacht. Nijkerk: G.F. Callenbach.  

 

 Wilschut, A. (2005). De Adelaar en de Koning. Kampen: Uitgeverij Callenbach.  

 

Secundaire literatuur 

 

 Bekkering, H. (2001). ‘Jeugdliteratuur is nú van dezelfde culturele orde. Een 

 weerwoord op Wilbert Smulders (1)’. In: Literatuur zonder leeftijd, 54. pp. 57-64.  

 

 Bruijn, E. de (2003). ‘De baas van een familiebedrijf’. In: Reformatorisch Dagblad 

 (23 mei 2003).  

 

 Buijnsters, P.J. & Buijnsters-Smets, L. (2001). Lust en leering. Geschiedenis van het 

 Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw. Zwolle: Waanders.  

 

 Buys, M. (2005). ‘De magie van Arjan Wilschut’. In: Nederlands Dagblad (29 

 september 2005).  

 

 Chambers, A. (1990). ‘The Reader in the Book’. In: Children’s Literature. The 

 development of criticism. Londen: Routledge. pp. 91-114.  

 

 Dane, J. (1994). ‘Zondagsschoolboekjes tussen 1890-1941. De zondagsschool en de 

 protestants-christelijke leescultuur’. In: De School Anno, 12. pp. 4-9. 



50 

 

 Dane, J. (1996). De vrucht van de Bijbelsche opvoeding. Populaire leescultuur en 

 opvoeding in protestants-christelijke gezinnen, circa 1880-1940. Hilversum: Uitgeverij 

 Verloren.  

  

 Dane, J. (2001). ‘Het eeuwige leven van W.G. van de Hulst?’. In: De smalle marge van 

 de multiculturele samenleving. De multiculturele leescultuur in onderwijs en 

 bibliotheek, boekproductie en beleid. Den Haag: Biblion Uitgeverij. pp. 163-178. 

 

 Dane, J. (2002). ‘“De machtigste uitgeefster”. Bedrijfsvoering bij uitgeverij Callenbach 

 1880-1936’. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 9 (2002). pp. 159-173.  

 

 Dane, J. & Harinck, G. (2003). ‘Inleiding’. In: Bouwsel voor ’t leven. De traditie van de 

 protestantse kinderliteratuur. Zoetermeer: Meinema. pp. 7-12.  

  

 Dane, J. (2003a). ‘“De onrechtvaardige zal zijn eigen ziel doden”’. In: Bouwsel voor ’t 

 leven. De traditie van de protestantse kinderliteratuur. Zoetermeer: Meinema. pp. 

 115-132. 

 

  Dane, J. (2003b). ‘“Hier komen de kerstboekjes vandaan”. Jacques Dane interviewt 

 uitgever George F. Callenbach’. In: Bouwsel voor ’t leven. De traditie van de 

 protestantse kinderliteratuur. Zoetermeer: Meinema. pp. 154-166.  

 

 Dane, J. (2004). ‘Ontzuiling nekte de hervormde boekenreus’. In: Trouw (13 

 december 2004).  

 

 Dane, J. & Musschenga, T.E. (2005). Door boekband bekoord. Groningen: 

 Universiteitsbibliotheek Groningen & Barkhuis Publishing.  

 

 Dasberg, L. (1981). Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen 

 en waarden in het historische kinderboek in Nederland. Assen: Van Gorcum.  

 

 Dorleijn, G.J. & Rees, K. van (red.) (2006). De productie van literatuur. Het 

 Nederlandse literaire veld 1800-2000. Nijmegen: Vantilt. 

 

 Ghesquiere, R. (2000). Het verschijnsel Jeugdliteratuur. Leuven: Uitgeverij Acco.  

 

 Heimeriks, N. & Toorn, W. van (red.) (1989). De hele Bibelebontse berg. De 

 geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de 

 middeleeuwen tot heden. Amsterdam: Em.  Querido’s Uitgeverij B.V.  

 



51 

 

 Hoven, P. van den (1994). Grensverkeer. Over jeugdliteratuur. Den Haag: NBLC 

 Uitgeverij.  

 

 Klingberg, G. (1973). Kinder- und Jugendliteraturforschung. Eine Einführung. Graz: 

 Böhlaus.  

 

 Kluit, M.E. (1970). Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865. 

 Amsterdam: Paris.  

 

 Lolkema, M. & Prins. A. (red.) (2005). Christelijke kinderboeken in beweging. Een 

 overzicht (1995-2005). Zoetermeer: Uitgeverij Mozaïek.  

 

 Rietveld-van Wingerden, M. (2003). ‘Leentjebuur, leescultuur en protestantse 

 kinderliteratuur. Opkomst en eerste ontwikkelingen van een nieuw genre in 

 Nederland in internationale context’. In: Bouwsel voor ’t leven. De traditie van de 

 protestantse kinderliteratuur. Zoetermeer: Meinema. pp. 13-30.  

 

 Schram, D. (2001). ‘Gradaties in plaats van een kloof. Een weerwoord op Wilbert 

 Smulders (2)’. In: Literatuur zonder leeftijd, 54. pp. 65-69.  

 

 Smulders, W. (1999). ‘Over de onmogelijkheid van Gerard Reve als kindervriend. 

 Jeugdliteratuur is van een andere culturele orde’. In: Literatuur zonder leeftijd, 50. pp. 

 325-342.  

 

 Stichting Callenbach-Meerburg (z.j.). Uitgeverij en Drukkerij Callenbach.   

 http://www.callenbach-meerburg.nl/Website%20Callenbach%20Ned/index.html     

 [28 september 2010]  

 

 Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (2010). G.F. Callenbach te Nijkerk. 

 http://www.hetoudekinderboek.nl/Centsprenten/UitgeversInd/Callenbach.htm     

 [28 september 2010]  

 

 Stichting Oud Nijkerk (z.j.). Uitgeverij G.F. Callenbach. Geschiedenis in steen gebeiteld. 

 http://www.oudnijkerk.nl/index.php?page=uitgeverij_g_f_callenbach                         

 [28 september 2010]   

 

 Vries, A. de (1989). Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over 

 kinderliteratuur in Nederland sinds 1880. Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij B.V.  

 

  

http://www.callenbach-meerburg.nl/Website%20Callenbach%20Ned/index.html%20%20%20%20%20%09%5b28
http://www.callenbach-meerburg.nl/Website%20Callenbach%20Ned/index.html%20%20%20%20%20%09%5b28
http://www.callenbach-meerburg.nl/Website%20Callenbach%20Ned/index.html%20%20%20%20%20%09%5b28
http://www.hetoudekinderboek.nl/Centsprenten/UitgeversInd/Callenbach.htm%20%20%20%20%20%09%5b28
http://www.hetoudekinderboek.nl/Centsprenten/UitgeversInd/Callenbach.htm%20%20%20%20%20%09%5b28


52 

 

 Zeeuw, P. de (1950). ‘Protestants-christelijke kinderlectuur. Historisch-critisch 

 overzicht door P. de Zeeuw JGz’. In: Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch 

 overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur. Amsterdam: Arbeiderspers. pp. 179-

 187.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

Bijlagen 
 

Alle bijlagen staan op de cd-rom die bij dit eindwerkstuk gevoegd is. De volgende bestanden 

zijn daarop te vinden: 

Bijlage A 

Een digitale versie van het eindwerkstuk.  

Bijlage B 

Een fondslijst van uitgeverij Callenbach. De lijst is gemaakt door Foppe Witzel, een 

medewerker van Stichting Oud Nijkerk. Deze stichting wil de cultuurhistorische geschiedenis 

van Nijkerk levend houden. Callenbach begon in Nijkerk met het uitgeven van boeken. De 

stichting heeft ongeveer 3500 boeken van uitgeverij Callenbach in bezit. 

Bijlage C 

Een keuzelijst met kerstboeken voor de groepen 7 en 8 van de basisschool waar ik werk 

(2010). Nog steeds krijgen leerlingen van zondagsscholen en christelijke basisscholen een 

kerstboek cadeau.  


