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ALLARD PIERSON MEDEDELINGEN NR. 120 - 2019 

Oogverblindende kleuren in een familiebijbel 

Gout, Carmyn, en Oltermaryn 

Studenten en onderzoekers komen niet alleen naar de leeszaal van het 
Allard Pierson om oude boeken te lezen. De collecties van de Universiteit van 
Amsterdam bevatten veel boeken die gekocht zijn en bestudeerd worden van 
wege hun uiterlijk. Hoe aantrekkelijker de vorm, hoe kostbaarder het boek. 
Het hieronder gepresenteerde boek is daar een sprekend voorbeeld van. 

Naar het aantal bijbels in de collecties van de 
Universiteit van Amsterdam durf ik alleen maar 
te raden. Ik schat toch meer dan 10.000 exem 
plaren - heel wat voor een universiteit zonder 
een bepaalde denominatie. Wij hebben bijbels in 
alle soorten en maten, met de hand geschreven 
of gedrukt, van Statenbijbels tot kinderbijbels, 
van folianten tot miniboekjes, met en zonder 
prenten, geïllumineerd of anderszins verlucht, 
bijbels in alle talen van de wereld. Hier mag ik u 
een van onze kostbaarste bijbels voorstellen: een 
familiebijbel 'op 't heerlijkst met Gout, Carmyn 
en Oltermaryn afgezet' door de beroemde 
Dirk Jansz van Santen, meester-af setter uit de 
Amsterdamse Gouden Eeuw. 

1. 

DirkJansz van Santen werd in 1637 geboren in 
Amsterdam. Zijn vader was al werkzaam in het 
boekenbedrijf en had vanaf 1653 een winkel aan 
het Oudekerksplein. In zijn ondertrouwakte uit 
1674 wordt Dirk Jansz 'kaartafsetter' genoemd 
en in 1688 komt zijn naam voor op een lijst 
van leden van het St. Lucasgilde. Bijzonder, 
want gewone afzetters die kaarten en prenten 
inkleurden werden in Amsterdam niet tot het 
gilde toegelaten. De kwaliteit van het werk van 
Van Santen werd dus door vakgenoten erkend. 
Zijn kunst hield meer in dan precies binnen de 
lijntjes van de gravure kleuren. 
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1. 

'Perigrinatie ofte 
Veertich-Iarige Reyse der 
Kinderen Israëls ... Met 
groote verbeteringe van 
nieuws geteeckent en 
uyrgegeven door H Keur 
en M Doornick'. Door Van 
Santen ingekleurde kaart 
in Bib/ia, dat is degantsche 
H. Schrifture ... , Dordrecht/ 
Amsterdam, 1682. Band 
4 A 5. Foto: Ruben de Heer. 

2. 
----- --- 
Uitnodiging tot het 
bijwonen van de 
begrafenis van DirkJansz 
van Santen in Biblia, dat is 
de gantsche H. Schrifture ... , 
Dordrecht/Amsterdam, 
1682. Band 4 A 5. 
Foto: Ruben de Heer. 
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Van Santen maakte van gedrukte kaarten en 
prenten ware kunststukken. Wapenschilden en 
cartouches op kaarten werden met dekkleuren 
omgetoverd tot kleine schilderijtjes, elke belang 
rijke plaats kreeg een gouden stip van een fractie 
van een millimeter. Initialen, titels en sluit 
stukken in boeken werden met goud gehoogd. 
Het karakter van een gravure kon door zijn kleu 
ring volledig veranderen. Waar de graveur alleen 
diepte kon aanbrengen door arceringen met de 
burijn of etsnaald in de koperplaat, creëerde Van 
Santen compleet nieuwe patronen in de stoffen 
van kleding of gordijnen op het papier van de 
afgedrukte prent. Door de virtuositeit van de 
kunstenaar kregen de prenten een andere vorm 
en uitstraling. 

In de zeventiende eeuw kochten de rijkste 
burgers van Amsterdam met gevoel voor abso 
lute schoonheid boeken, atlassen en prenten 
die afgezet waren door Van Santen. Een van 
de allerrijkste van zijn tijd nam Van Santen 
zelfs langdurig in dienst om zijn oorspronke 
lijke Blaeu-atlas te kleuren met goud, zilver en 
de kostbaarste verfstoffen die hij zelf voor de 
afzetter inkocht. Voor de Amsterdamse advocaat 
en verzamelaar Laurens van der Hem kleurde 
Van Santen in meer dan tien jaar alle tekstver 
sieringen en de grafiek in de negendelige Atlas 
Maior uit 1662 die door de eigenaar alsmaar werd 
uitgebreid met kaarten, prenten en tekeningen. 
Deze zogenaamde atlasfactice groeide tenslotte 
uit tot wel 50 delen. De Atlas Blaeu-Van der Hem 
is al in achttiende eeuw in de Österreichische 
Nationalbibliothek terechtgekomen en in 2004 
door Unesco tot werelderfgoed verklaard. 

Amsterdamse uitgever Marcus Doornick. Dit 
letterlijk loodzware boek (ca. 20 kg) wordt ook 
wel Keurbijbel genoemd naar de gebroeders 
uit Dordrecht. Zoals gebruikelijk werden aan 
de Keurbijbel een gegraveerde titelprent en zes 
dubbelbladige kaarten gegraveerd door Bastiaan 
Stopendaal toegevoegd. Van Santen voegde daar 
nog andere prenten uit verschillende bronnen 
aan toe die hij allemaal luxe heeft afgezet. 

Het boek is gebonden in een matig versierde 
leren band. Het monogram op de messing 
sluitklampen van de band verwijst naar Anna 
Margrieta van Beest (1660-1744), in 1688 gehuwd 
met George Clockener, die de bijbel waarschijn 
lijk ten geschenke kreeg tussen 1690 en 1699 
bij een bijzondere gelegenheid. Het wordt pas 
een familiebijbel als kleinzoon Pieter Clockener 
de bijbel van zijn grootmoeder na 1758 gaat 
gebruiken om achterin belangrijke familiege 
beurtenissen te noteren, zoals geboorten, 
huwelijken en overlijden. En het is waarschijnlijk 
ook deze Pieter geweest die voorin de gedrukte 
aankondiging heeft geplakt van de begrafenis van 
'meester afsetter' Dirk Jansz van Santen vanaf 
het Oudekerksplein op 23 mei 1708. 

In deze bijbel vinden we ook handgeschreven 
toelichtingen bij de gekleurde afbeeldingen en 
op losse ingestoken vellen. Volgens kunsthis 
torica Truusje Goedings, die het werk van Van 
Santen uitgebreid heeft bestudeerd en het ook 
het beste kent, zijn deze 'Verklaringhen' waar 
schijnlijk door Van Santen zelf geschreven. Hij 
beschrijft daarin wat er op de kaart of de prent 
te zien is. Bij de kaart van Jeruzalem kon hij kort 
zijn: 'Deze stad Jerusalem in 't Plat/ Heeft geen 
uitlegging van Nooden / Want hij verklaar zijn 
zelve.' Van Santen was tenslotte een afzetter, 
geen woordkunstenaar. 

Summary 

One of the most valuable bibles in the collection of the 
Allard Pierson was coloured by DirkJansz van Santen, the 
most renowned colou rist of the Low Countries. 

2. 

De collecties van de Universiteit van Amsterdam 
bevatten drie bijbels die door Van Santen zijn 
afgezet, maar deze bijbel (Band 4 A s) is het 
langst in ons bezit. We kochten hem in 1959 
van het Internationaal Antiquariaat Menno 
Hertzberger. Het is een Statenbijbel in groot 
folioformaat, in 1682 uitgegeven door de Dordtse 
bijbeldrukkers Hendrik en Jacob Keur en de 
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