
Bijbels uit Dordrecht 1572-1791

In Dordrecht vervaardigde bijbels met werk van 

• Papiermakers en touwslagers, 

• Kaartenmakers en afsetters, 

• Boekbinders en geelgieters, 

• Graveurs en etsers, 

• Lederbereiders en schrijnwerkers,

• Drukkers en goud/zilversmeden

ijbelmuseum Leerdam  



Dordrecht kiest in Juni voor de prins / c.q. Opstand
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Verbranding vanuit de vuilpoort gevangenis: twee vrouwen 

verbrand in maart 1572 te Dordrecht. Er kwam een 

vluchtelingenstroom op gang uit Nederland naar Duitsland 

(Emden), enz. 



Eerste volledige Bijbel

gedrukt in vrij Nederland. 

Groot formaat. Bij Jan Canin, 

1572.

Canin werd in 1572 tot 

stadsdrukker van Dordrecht 

aangesteld. 
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Wijnstraat 127 

Dordrecht 

Drukkerij Canin hws 

gevestigd in de 

Beverenburcht, sinds 

1572.

Drukte bijbels van 1572 

tot 1617.

Drukte de eerste bijbel 

in vrij Nederland. 



De eenhoorn
De bijbel van Canin bevat kaarten gemaakt door 
Plancius, met o.a. de eenhoorn.  
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Op zondag preekte ds. Plancius vanaf de kansel; 

Doordeweeks gaf hij kaartkunde les aan de zeelieden vanaf de 

kansel. 
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Octrooi van de Staten-

Generaal van de 

Verenigde 

Nederlanden,

waarbij Isaac Canin in 

1619 voor 7 jaar lang 

het alleenrecht kreeg 

om de Dordtse 

Leerregels te drukken.

Namens de Staten-

Generaal getekend: 

Cornelis Musch



10

Canin krijgt een concurrent. 

Te zien aan zijn pand is het drukken van 

Bijbels lucratief. 

Petrus Verhage vestigde zich in 

Dordrecht als boekdrukker en drukte 

vanaf 1581 Bijbels met onderaan het 

stadsgezicht van Dordrecht. 

Verhage noemt Dordrecht ‘de vermaerde 

coopstadt’.   
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Berckepoort Dordrecht.

Hier was de drukkerij van 

Petrus Verhage 
gevestigd, die bijbels 

drukte van 1581 tot 1611.
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Gebrandschilderd raam in de Grote Kerk, Dordrecht

Zuidertransept. Verwijzing naar het Synode besluit voor de 

Statenbijbel. Een pilaar die rust op de bijbel. 

Boven de stadswapens staan de hoofdpersonen van de in 

Dordrecht gehouden Nationale Synode 1618/1619:  

V.l.n.r.: Prins Maurits, Willem Lodewijk, hofprediker 

UItenbogaerdt, Prof. Gomarus, Joh. Bogerman, 

Linksonder: Episcopius, Niellius, J. van Oldebarnevelt, Hugo 

de Groot, Prof. Arminius

Rondom de zuil staat geschreven: Hanc tuemur, Hac nitimur: 

‘Deze beschermen wij, op deze steunen wij’. 
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De kosten van de Statenvertaling werd begroot op 50.000 gulden. Het plan 

was: uit ieder gewest één vertaler (dit is niet gelukt).
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Eén van de vertalers was 

dominee Polyander, die 

dominee van de Waalse 

Kerk te Dordrecht was.

Naar hem is een school 

genoemd in de 

Atmosfeerstraat te 

Dordrecht 
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Waalse kerk bijbel 

(Hugenoten)

Gedrukt bij Elzevier in 

1663, in een vertaling van

Diodati.

Op de achterzijde de

handtekening van Johan

de Witt.
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Autorisatie in de Bijbel van de 

Waalse Kerk door Johan de 

Witt (sr). 
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Diodati was deelnemer aan de Synode van 16-18 als afgevaardigde van Geneve, 

waar hij hoogleraar was. 

Hij heeft behoorlijk wat invloed uitgeoefend tijdens de Synode. Hij vertaalde de Bijbel 

uit de grondtalen in het Italiaans en Frans. Zijn zoon vestigde zich in Dordrecht en 

een kleinzoon vertrok vanuit Dordrecht naar Indië. 

Hij is daar schatrijk geworden, aldaar overleden en liet bij testament aan de Grote 

Kerk Dordrecht een zeer groot legaat na. Daarbij het verzoek aan de burgemeesters 

om dit geld te besteden aan een gouden avondmaalsservies in de Grote Kerk te 

Dordrecht. 

Aldus gebeurde, en het restant van het 

geld werd gebruikt voor het koorhek in de 

Grote Kerk, waarin het wapen van Diodati 

is opgenomen. 

Hieruit blijkt de grote verwevenheid tussen 

kerk en staat. 



Eerste druk van de Statenbijbel, 

1637. 

Onder controle en gezag van de 

Staten-Generaal gebleven tot 1795.

15 jaar alleenrecht van druk bij de 

Weduwe van Wouw.  
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Zogenaamde piratendruk, 

gedrukt bij Marten de Bot en Pieter 

Looymans te Dordrecht in 1645. 

Hun drukkerij was gelegen 

tegenover de Vrieschestraat. 

Gedrukt zonder goedkeuring van 

het stadsbestuur. 

Slechts in één jaar uitgegeven. 



Eveneens een titelblad 
van de Dordtse 
piratendruk, nu echter 
zonder het wapen en 
de maagd van 
Dordrecht
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Statenbijbel gedrukt in 

1658 bij Jacob Braat, in 

het pand De Werckende 

Hoop in de Oude 

Breestraat, Dordrecht. 



Hierboven een afbeelding van de Autorisatie namens het 
stadsbestuur van Dordrecht en het wapen van de familie Berck. 
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Grote invloed op de vorming van de Nederlandse taal en 

eenheid van de gewesten. 
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Tal van spreekwoorden, gezegden, schilderijen, wandtapijten, 

beschilderde gebruiksvoorwerpen, tegeltableaus, gevelstenen zijn 

hieruit voortgekomen.



Chroomlitho, n.a.v. een

schilderij van Ferdinand 

Bol: 1616 Dordrecht –

1680 Amsterdam. 

Leerling van Rembrandt.
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COLLECTIE 

BIJBELMUSE

UM 

LEERDAM 
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Dordrechtse Bijbeldrukkers in de 16e, 17e en 18e eeuw

Deux aes bijbeldrukkers

Canin en zonen, drukte bijbels van 1572 tot 1617

Petrus Verhage, drukte van 1581 tot 1611 bijbels. 

Statenbijbeldrukkers conform het besluit op de Synode Nationaal te Dordrecht 1618-1619

Marten de Bot en Pieter Looymans, 1645. Dit was een zogenaamde piratendruk.

Jacob Braat, drukte van 1655 tot 1664, in de Oude Breestraat.

De dynastie van Keur; landveroveraars en monopolisten

• Hendrick Keur I, drukte bijbels van 1666 tot 1704

• Jacob Keur, drukte bijbels van 1666 tot 1714

• Pieter Keur, drukte bijbels van 1700 tot 1736

• Jacob Keur II, drukte bijbels van 1729 tot 1756

• Hendrick Keur II, drukte bijbels van 1741 tot 1756

Hun bijbels verdrongen bijna alle andere Bijbeldrukkers van de markt, door hun 

uitmuntende kwaliteit. Ze gebruikten van alle materialen de hoogste klasse, zowel van 

papier, inkt, rund- en kalfsleder, koperen geelgieters werk, terwijl ze voor de houten 

kaften speciaal quatro gezaagd eikenhout extra doorwaterd, gebruikten; het zogenaamde 

wagenschot.

De Keurbijbels hadden de naam dat ze geen drukfouten bevatten. De familie Keur is 

er rijk van geworden. 
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Statenbijbel, gedrukt bij Jacob 

en Hendrik Keur, te 

Dordrecht. 

Deze drukkerij bestond vijf 

generaties lang en gedurende 

90 jaar. 
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De drukkerij van vijf 

generaties Keur was 

gevestigd in de Lange 

Breestraat; tegenover de 

Lombaerdstraat.

Foto van het pand wat 

inmiddels afgebroken is. 

Collectie H.A. van Duinen
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De drukkerij van Keur had tal van 

toeleveranciers. 

Een complete bedrijfstak: 

• Papiermakers en touwslagers, 

• Kaartenmakers en afsetters, 

• Boekbinders en geelgieters, 

• Graveurs en etsers, 

• Lederbereiders en schrijnwerkers,

• Drukkers en goud/zilversmeden
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Papiermolen Nieuwe 

Werk, bouwjaar 1588, 

type Rosmolen, 

gevestigd aan Het Vlak.

Voor de bijbel waren 

grote vellen papier 

nodig. De familie Keur 

gebruikte de hoogste 

kwaliteit die mogelijk 

was. 
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Er was een touwslagerij, gevestigd aan 

de Vest. Keur gebruikte touw om de 

bijbels op de rug te binden.  



In de bijbels verschenen kaarten o.a. van 

Joshua Offermans

• Wonend Vriesestraat Dordrecht 

• Beroep: goudsmid / kaartenmaker.

• Vervaardigde o.a. bijbel kaarten. 
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Een andere kaartenmaker en graveur was Jacobus Savrij. 

Hij woonde in het kasteel van Gent. 
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Jacobus Savry – graveur –Beurs (Scheffersplein) in ’t 

Kasteel van Gendt’ naast kleermakersgildehuis. Ongeveer 

waar koets voor de deur staat. Info en collectie H.A. van Duinen. 
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Afsetters
De kaarten en titelbladen van bijbels van Keur werden 
soms geschilderd door de zogenaamde ‘afsetters’.  Het 
was een kostbare handeling. Zie ook volgende 
afbeelding. 
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Links: Kaart gedrukt door Keur te Dordrecht in 1682. 
Rechts: titelblad van een Keurbijbel uit 1686.
Door de afsetter gehoogd met goud. 
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Keur liet koperen bijbelsloten en hoekstukken gieten 

naar een eigen exclusief ontwerp. 



In de bijbel werden soms ook afbeeldingen / gravures 

opgenomen.

Hieronder een afbeelding van de Dordrechtse graveur Sav(e)rij. 
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Keur gebruikte het allerbeste leder, afkomstig van de 
hals van de koe. Een lederbereider was in die tijd 
gevestigd in de Vleeshouwer straat in het pand De 
Ossekop. 

44

Foto collectie H.A. 

van Duinen



De schrijnwerker maakte de houten kaften voor de bijbel, dit werd 
verbonden met de touwen van de rug, en daar ging het leer over 
heen. Keur gebruikte hiervoor het allerbeste eikenhout, het 
zogenaamde wagenschot.  
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Prachtig staaltje van boekbinderswerk met verguld op snee en 

gouden stempels op een Keur bijbel, 1686.  





De goud-/zilversmid
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Naast de koperen sloten werden de Keur bijbels soms ook van 

zilveren of gouden sloten voorzien. De gouden sloten zijn 

gemaakt door Hendrik Giltay, wonende in de Nieuwstraat en later 

Korte Breestraat. Foto’s collectie B. van Noordwijk
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Authorisatie van de Keurbijbel, 

getekend door Van den Honert, 

namens ‘Borgermeesters ende 

Regeerders der Stadt 

Dordrecht’. 

Een ander exemplaar is 

getekend door Hallinck.

Van den Honert is 

burgemeester geweest. 

Hallinck was schepen en 

oudraad. 

V.d. Honert huwde in 1675 met 

Anna de Witt, dochter van de 

vermoorde raadspensionaris 

Johan de Witt. 
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Johan de Witt, zoon van de vermoorde Johan de Witt en Wendela Bicker (dochter van 

de burgemeester van Amsterdam). In 1692 trouwde hij met zijn nicht Wilhelmina de Witt, 

dochter van de vermoorde Cornelis de Witt. Hij was schepen, vroedschap en secretaris 

van Dordrecht. 



• Links: wapen Van den Honert. V.d. Honert huwde in 1675 met 
Anna de Witt, dochter van de vermoorde raadspensionaris 
Johan de Witt. Haar wapen is verwerkt in het wapen van haar 
man.

• Rechts: wapen Hallinck.



In 1682 tekende Johan de Witt, zoon van de vermoorde 
Johan de Witt deze Acte van Autorisatie voor Hendrik en 
Jacob Keur. Hij was schepen, vroedschap en secretaris 
van Dordrecht.  



Links: Wapen de Witt. Rechts: Wapen Everwijn
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De familiewapens van twee van de burgemeesters die de 

Keurbijbels ondertekenden, zijn aanwezig op het orgel van 

de Grote Kerk te Dordrecht, te weten De Witt en Hallinck. 
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De Roosevelt bijbel

Franklin Delano Roosevelt, 

president van de Verenigde 

Staten, legde vier keer (in de jaren 

1933, 1937, 1941, 1945) de 

ambtseed af op de familiebijbel. 

De familie Roosevelt was van 

Nederlandse afkomst. 

Het is een Statenbijbel gedrukt 

door Hendrick en Jacob Keur te 

Dordrecht in 1686. 
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Pand de Pater Noster, 

1682

Lange tijd woonhuis van de 

familie Keur geweest die 

hun drukkerij hadden in de 

Breestraat.

Later werd het eigendom 

van de heer Lotsij, 

burgemeester van 

Dordrecht, tevens Eerste 

Kamerlid, 

later Minister van Marine 

en tenslotte minister van 

Staat.  



Pand Blussé op Grote Kerksplein. Drukte in 1791 een 
Statenbijbel. Foto collectie H.A. van Duinen  
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Dank aan Herman A. van Duinen, Fred van 
Lieburg, Bernard van Noordwijk en Fineke van 
Driel 

In het Bijbelmuseum Leerdam zijn honderden  
bijbels te zien, velen met bijbelkaarten, 
gravures, etsen en steendrukken.  

Velen daarvan zijn afkomstig uit Dordrecht. 

www.statenbijbelmuseum.nl

Dank voor uw aandacht! 
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http://www.statenbijbelmuseum.nl/

