Drukkers en Uitgevers te Breda tot de
aanvang der 19de eeuw
door
A. HALLEMA

I

De oudste drukkerijen in

Noord~Brabant, 's~Hertogenbosch

en Breda
Niet Breda doch de oude hertogs~ en bisschopsstad 's~Herto~
genbosch heeft in het huidige Noord~Brabant de primeur van de
oudste drukkerijen en het grootst aantal uitgaven. waarvan sommi~
ge daar reeds kort na de uitvinding van de boekdrukkunst het licht
zagen. 1)
Breda volgt dan op de tweede plaats en daarna komt Bergen
op Zoom. zodat men zich de vestiging der boek~ en prentdruk als~
mede van de aanverwante bedrijven: boekbinderij. boekhandel enz.
gedurende de 15de-18de eeuw in deze drie oudste steden min of
meer gelocaliseerd moet voorstellen.
Immers van de plaatselijke instellingen. speciaal die voor het
onderwijs, de wetenschap. de kerk. ja de cultuur in het algemeen.
hing het veelal af, of de bedrijven met het boek als eindproduct en
handelsobject konden bestaan.
Wanneer dergelijke instituten verdwenen. nam tevens de be~
langstelling voor het boek af; werden er daarentegen nieuwe gesticht, dan vonden ook de drukker. binder. uitgever van en handelaar
in boeken er des te gereder een emplooi.
We zien dat voor Breda heel duidelijk. toen hier in de 16de en
17de eeuw de Latijnse schooL vervolgens een onderwijsinstelling van
de paters Jezuieten en daarna de IIIustre School werden gesticht,
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terwijl nogmaals bij de opening van de Koninklijke Militaire Aca~
demie in 1828, alsmede na de stichting van de Rijks Hogere Burger~
school en het Gymnasium in die eeuw een nieuwe opbloei van het
drukkers~ en bindersbedrijf en vooral van de boekhandel te Breda
viel waar te nemen.
Wat de opkomst der boekdrukkunst in de oudste der drie ge~
noemde Brabantse steden, 's~Hertogenbosch, betreft, zij er hier even
aan herinnerd, dat al heel spoedig nadat Haarlem, "Zwolle en De~
venter de oudste Nederlandse centra der drukkunst werden, ook de
oudste Bosse drukken naam kregen. Ook, dat in de 16de eeuw die
stroom van uitgaven geregeld bleef doorvloeien, terwijl Breda toen
slechts af en toe een boekdrukker, ~binder of ~handelaar onder zijn
poorters telde.
De aanwezigheid van de Broeders des Gemenen Levens in de
stad en de letterarbeid van de Norbertijnen in de abdij Tongerlo in
de Meijerij, welke beide stichtingen in de 15de eeuw bekend ston~
den om haar we-Ivoorziene bibliotheken en goede schrijvers onder de
geestelijken, zullen aan dat verschijnsel van de herkomst der oudste Bosse drukken niet vreemd zijn geweest. Geeraerdt Leempt, 2)
misschien van Nijmegen afkomstig, drukte in Den Bosch in 1484
het toen zo befaamde boek van Tondalus' Visioen, en reeds in 1470
en '73 schijnen van zijn pers nog oudere werken afkomstig te zijn.
Zekere Laurentius Hapen of Hayen drukte eveneens vóór 1500 en
in de eerste helft der 16de eeuw leverden andere Bosse drukkers tal
van werken, bijv. Laurens Hayen alleen tussen 1511 en '21 vier
boeken. 3) Een tweetal titels van boeken, die kort daarna verschenen
van de persen van Gerrit van der Hatert in de "Kerckstraet" bij de
Bosse "Merkt", "reght teghen die Schole over teghen Sunt Jans
Kerck over", nI. "Dat paradijs der liefhebbende sielen" (1535), en
"Spieghel van eenen deugdelijeken leven" (1540), wijzen mede dui~
delijk op de invloed van de gezindheid der Broeders van het Gemene
Leven. Andere drukkers uit die periode, die in Den Bosch werkten,
waren Adriaenen, hoewel hij "boeckbynder" heet (1527), Jannen
of Jan (van Turnhout?) "int MissaeI", eveneens als "boeckbynder"
betiteld (1529) , Jan Schoeffer (later Scheffer), (1540), de stam~
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vader der Bosse drukkersfamilie Scheffer, die tot 1796 aldaar ge~
vestigd is geweest en honderden uitgaven van allerlei soort op haar
naam heeft staan. Meer dan te Breda heeft juist in Den Bosch be~
halve de familie Scheffer nog een drietal drukkersfamilies van vader
op zoon een of meer eeuwen aan de productie van het boek gewerkt
t.W. Van Turnhout (1549-1630), Palier (1690-diep in de 19de
eeuw), Vieweg (1771-einde 19de eeuw).
Om het verschil en de overeenkomst tussen 's~Hertogenbosch
en Breda op het stuk van de boekdrukkerij en boekhandel voor de
periode der eerste beide eeuwen na de uitvinding der boekdrukkunst
nog beter te doen uitkomen, volgt hier een uit allerlei catalogi en
andere bronnen getrokken overzicht van de oudste Bosse uitgaven
der 15de en 16de eeuw, sommige met opgave van het jaartal, waarin
ze verschenen.
1484 Dat boeck van Tondalus Vysioen.
1487 Grammaticalium elegantiarum praecepta XX Buscoducis
Proverbia Seriosa Latine et Belgice.
1490 Die konste om te leeren spreecken ende swighen alst tijd is.
Gheprent tot 's~Hertogenbosch4° (1490 en 1492).
1510 Een Spieghel der Volkomenheyt, geprint te Bosch 1510.
1514 Dat wonderlijcke leven der gesellen des heylighen vaders
Sint Franciscus, geprent Tshertogenbosch tegen die Schole
over bi mi Laurens Hayen in die Kerckstraet int jaer ons
Heeren, 1514, 12°.
Daarna volgden in 1516, 1519, 1521, 1535 nieuwe uitgaven van
Bosse drukkers, in laatstgenoemd jaar het reeds genoemde en veel
gelezen "devotelyck boecxken" "Dat paradijs der liefhebbende sie~
len", in 1536 een aantal schooluitgaven voor de leerlingen der La~
tijnse school ter plaatse en in 1537-'40 weer elk jaar een of meer
boeken, in 1540 "Eenen schoenen spieghel van eenen duechdelijcken
leven". De Bosse persen draaiden door, ook van 1541-1545. In
laatstgenoemd jaar verscheen o.m. "Placaet van keizer Karel opde
Watermolen en Segels inde Meijerij de dato 10 April 1545.
Vervolgens staan de jaren 1546, 1552, 1555, 1556, 1557 en 1567
aangetekend in de annalen der Bosse drukkunst, waarvan het laat~
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ste speciaal vermeld moet worden als jaar van uitgave van "Een
gheleert ende weerdigh Sermon vande Waerheyt des avontmaels
Christi. gheprent t'sertogenbossche bij Jan van Turnhout. 4) spoedig geplaatst op de Index librorum prohibitorum. Ook de jaren 1569.
1570 (catechismus in het Latijn van de Bosse bisschop Sonnius).
1572 (Latijnse schoolwetten van Den Bosch), 1573 (een meditatie
over het bekende vers uit Johannes VI: "Tensij dat ghy etet het
vleesch van den sone des menschen, soe en sult ghy geen leven in
u hebben"), Ook de jaren 1574,........ 1579 waren vruchtbaar voor de
productie van het boek in de Brabantse hertogstad. In 1579 verscheen o.m. de merkwaardige "Apologie der vertrocken borgers van
's-Hertogenbosch" en in 1580 niet minder dan acht verschillende
uitgaven.
De veranderingen in het politieke en kerkelijke tekenden zich
steeds sterker af in de producten. die van de Bosse persen kwamen.
We noemden reeds enkele voorbeelden in de opgesomde titels en
deze zijn gemakkelijk met nog andere te vermeerderen.
Ten bewijze de nog volgende boektitels tot het jaar 1600. waarmede we dan tevens dit korte overzicht van de Bosse drukkerijen
besluiten.
In 1581 verscheen daar: "Historie van het leven. manieren.
wercken, leeringe ende die doot van Jan Calvijn door H. H. Bolsec
(doctor med. te Lyon), uytgegeven by Jan Scheffer int missael". In
1582 vier boeken, waarvan twee handelden over Calvijn, 1583,........
1585, waarvan een in laatsgenoemd jaar een relaas inhield van de
aanslag op 's-Hertogenbosch, afgeslagen door de burgerij; in 1586,
1590 en 1591 andere uitgaven, o.m. een beroemd geworden handleiding voor het onderwijs in de Nederlandse taal onder de titel van
"Korte onderwysingh der nederduytsche orthographie door Jaspere
françois, Den Bosch, 1591, 8°", In 1593 volgde daarop de Ordonnantie betreffende het wachthouden in de stad, in 1597 "Litaniën
ende ghebeden van paus Clemens VIII", in 1598 wederom een plakkaat op het wachthouden en de wachten, in 1599 en 1600 andere
werken. waaronder een Instructie van de Staten van Brabant op de
"herden, schouwen" enz. in Den Bosch. Er gingen dus weinig jaren
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voorbij, dat er in de 16de eeuw, vooral na 1540, geen nieuwe uitgaven van Bosse drukkers van de pers kwamen.

11.
De oudste werken van Bredase drukkers.
Hoeveel anders was dit in Breda, dat vóór de 15de en 16de
eeuw voor de geschiedenis der drukkunst van zo'n geringe betekenis
is, althans wanneer we de weinige producten er van voor die periode
vergelijken met hetgeen blijkens het bovenstaande te 'sAHertogen A
bosch werd gepresteerd, Een der oorzaken daarvoor was ongetwijA
feld de afwezigheid van kloosters der contemplatieve orden en van
soortgelijke instellingen, van scholen en wetenschappelijke instituten te Breda.
Van oudere uitgaven dan die uit de 17de eeuw, te Breda ge A
drukt, is tot dusverre al heel weinig bekend geworden. Er schijnt
volgens een Brusselse catalogus, vermeld in de "Alphabetische lijst
der Boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in NoordANederA
land" door A. M. Ledeboer (Utrecht 1876),4) inderdaad een 15de
eeuws drukje voor Breda op te geven, waarvan echter alleen de titel
is vermeld, nl. een "Ordonnantie vander munten", alhier gedrukt
"int iaerMCCCC.LXXXIX", waarbij bedoelde catalogus dan nog
opmerkt: "Impression très remarquable d'un typographe neerlan A
dais inconnu". Noch de naam van de uitgeverAdrukker, noch het
werkje zelf is echter te Breda of in enige Nederlandse bibliotheek
ooit voor de dag gekomen, zodat we dit gegeven slechts memoreren
ten bewijze, dat een tot dusverre onbekend gebleven Bredase drukA
ker genoemd werkje over de munt alhier kàn hebben uitgegeven.
Dit zou dan vermoedelijk het oudste Bredase drukje zijn.
Dat er verder een Jacobus de of van Breda (Bredensis) tussen
1485 en 1519 te Deventer heeft gedrukt, is eveneens bekend, doch
kan hoogstens worden aangemerkt als feit, dat deze oudste drukker
van genoemde Y selstad zich wellicht omstreeks 1485 van Breda
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naar Deventer zal hebben begeven. aangezien dáár in een cultuur~
en kerkelijk centrum beter emplooi voor hem was te vinden dan te
Breda. 5) Holtrop zegt slechts: "C'est vers ran 1485 que Jacques
de Breda vint s'établir à Deventer." 6) doch volgens het Deventer
Burgerboek ten Gemeente~archieve is hij reeds in 1483 burger van
die stad geworden. Aangezien het bovenvermelde Bredase munt~
boekje in 1489 verschenen zou zijn. kan Jacob van Breda daarvan
dus niet de drukker zijn geweest, want toen woonde en werkte hij
reeds lang te Deventer. Te Zwolle in de Sassenstraat werkte nog
een Peter of Pieter van Os van Breda van 1479-1522. die o.a.
in 1502 een Kalendarium drukte. waarvoor van de houtsneden der
Biblia Pauperum werd gebruik gemaakt. Hij en zijn zoon Tymannus
Petri of Tyman Petersoen van Os van Breda zullen als drukkers
ook van Breda afkomstig zijn geweest. doch hebben daar vermoe~
delijk nooit gedrukt.
Dit is zowat alles, wat betreffende Bredase drukkers en ge~
drukte werken uit de eeuw van de uitvinding der boekdrukkunst tot
dusverre vermeld kan worden. Ook de plaatselijke geschiedenis der
16de eeuw is op het stuk der typografie al even arm aan gegevens
van enige importantie. Wel komen we in het stadsarchief enige
namen van boekdrukkers. boekbinders en zelfs van boekhandela~
ren tegen, die tot het geestelijk leven hier ter stede hun aandeel
hebben bijgedragen. Aanvankelijk toch was het zo. dat boekdruk~
ker, uitgever en boekhandelaar in het kleinbedrij f in één persoon
waren verenigd en de daarvoor gebruikelijke term van "boekver~
kooper" was dan ook de aanduiding. dat deze als een manusje van
alles zowel voor de productie als voor de verkoop van het boek
zorgde. Als een meer apart vak gold daarnaast het boekbinden. dat
zekere vaardigheid, eigen bewerking en vakmanschap eiste en
doorgaans wel gecombineerd werd met de verkoop van papier. pen~
nen en ander schrijfmateriaal, doch niet met het boekdrukken, hoe~
wel er ook een enkele maal een Bredase boekbinder is geweest. die
boeken of kleinere geschrift~n uitgaf doch ze dan doorgaans liet
drukken. Zo leverde bijvoorbeeld in de 17e eeuw de Bredase boek~
binder Johannes Evermans papier, registers. lak, pennen. inkt enz.
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aan de stadssecretarie en aan de Latijnse school (1661), 7) terwijl
zijn collega Johannes de Keyser in 1644 een hier gefacsimileerde
"advertentie" deed uitgeven.
Voor de 16e eeuw dient zich zekere Willem Janssone uit Ber~
gen op Zoom aan als een der oudst bekende boekverkopers van
Breda, 8) die o.m. op 22 Oct. 1539 met de eveneens te Breda ge~
vestigde boekbinder Anthonius Aartszoon uit Diest de eed aflegde,
welke van niet~poorters werd gevorderd. Zulks geschiedde krachtens
een ordonnantie van de Bredase magistraat d.d. 16 October van
genoemd jaar in verband met de ernst der tijden. Betrokkenen moes~
ten zweren om "mijne geneden heere den Prince ende die stadt goet
ende getrou te sijn ende te doen soe als goede getrouwe ondersa~
ten". 9) Of deze Willem Janssone ook tevens als boekdrukker al~
hier is opgetreden, blijkt niet. Verder noemt het poortersboek voor
de 16de eeuw nog als boekverkopers te Breda Peter van Gilze De~
nyszoon, die in 1554 en Balthazar Jans van Houten uit HiIvaren~
beek, die in 1574 het poorterrecht verwierven, terwijl het jaar daar~
vóór de boekbinder Gerrit Janss, als poorter werd ingeschreven. 10)
Ook deze boekverkopers werden toen reeds bij de uitoefening van
hun beroep aan banden gelegd door de volgende ordonnantie van
prins Willem van Oranje als heer van Breda en de Baronie, welke
op 13 Mei 1567 alhier was uitgevaardigd ter voorkoming van ongeregeldheden op het stuk van gedrukte en door de druk verspreide
geschriften:
"Bevelende voorts onzen voorss. drossaert ende schouteten
tegens printers ende vercoopers van boeken, schriften, liedekens,
contrefeytselen, figuren, schilderijen ende papieren, schandaleus
ende injurieus wezende, inhoudende blasphemie ende bespottinge
tegens Godt ende zijn heylighe kercke oft tegens de Conincklijcke
Majesteyt, te procederen mitte penen ende verbeurten aen den
lijve ende confiscatie van goeden, indien zij gewoon zijn sulcx te
doene: oft des neen, dat zij daerna extra ordinaerlijck ende vigoureuselijck gestraft sullen worden, sonder nochtans daeromme te
moeten sterven ende oick op straff ende boete arbitralicke voor
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ende tegens denghenen, die deselve gecoft souden hebben ende
wetens onder hen behouden. 11)
Zowel de boekdrukkerij als de boekhandel ondervond dus te
Breda de terugslag der troebele tijden, eerst van de godsdiensttwis~
ten, vervolgens van de vele belegeringen, die Breda gedurende de
80~jarige oorlog heeft moeten doorstaan. Moeten we daaruit mis~
schien afleiden, dat er op het einde der 16de eeuw zelfs geen boe~
verkoper meer te Breda kon bestaan? Immers, toen de magistraat
in 1597 drukwerk nodig had, bestelde het college dit niet bij een
ingezetene doch bij de Dordtse drukker~boekhandelaarJasper Troe~
gus. 12) Eerst na de inneming van Breda door Frederik Hendrik,
dus na 1637 en vooral toen hier in 1646 de ll1ustre School werd
geopend, kreeg de boekdrukker en ~handelaar in onze stad weer
werk. Trouwens ook tijdens het 12~jarig Bestand was de toestand
voor het boek en al wie daarvan bestonden, al weer wat gunstiger
geworden en het was vooral de oorlog, die telkens maar weer als
spelbreker optrad. In tegenstelling met vele andere oude steden,
waarom ook fel gevochten is en waar toch de drukpersen bleven
doorwerken, vaak om strijdliederen, oorlogsberichten en dgl. door
de druk te vermenigvuldigen en te verspreiden, heeft het toen zo
veelomstreden Breda blijkens de afwezigheid van desbetreffende
feitelijke gegevens in het archief zulke moedige drukkers, uitgevers
en boekhandelaren niet binnen zijn muren gehad. Of het archief
moest ook te dien aanzien betreurenswaardige lacunes en hiaten
vertonen.

lIl.
De boekdrukkunst te Breda gedurende de 17de en 18de eeuw tot de
Bataafse tijd. Breda krijgt zijn gesalariëerde stadsdrukkers
in overheidsdienst.
Toen prins Filips Willem van Oranje hier resideerde als baron
van Breda en zijn Baronie, meldde zich bij de magistraat zekere
Isaäc Schilders uit Middelburg aan om zich hier als drukker te ves~
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tigen. Hij kan worden beschouwd als eerste drukker van Breda. die
zekere emolumenten uit de stedelijke kas genoot, waaruit voor hem
de verplichting voortsproot. dat hij als drukker voor een zeker deel
van zijn werktijd in dienst der stad stond en voor het overige voor
de burgerij kon drukken. 13)
Zoon van de bekende Middelburgse drukker Richard Schil~
ders. die als gezworen drukker der Staten van Zeeland en wonen~
de aan de Lange Delft "in den Oliphant" grote naam op typogra~
fisch gebied heeft gemaakt door zijn zeer verzorgde uitgaven.
trachtte Isaäc Schilders deze loffelijke reputatie naar Brabant over
te brengen. Van huis uit kreeg hij daartoe de nodige materialen
mee en het verwondert ons dan ook niet in zijn aanvraag aan de
Bredase magistraat te lezen. dat hem op 26 November 1613 die
vergunning werd verleend. omdat hij in staat was "een wel ge~
stoffeerde druckerije ende winckel binnen dese stadt te brengen
ende t' onderhouden. daer bij dese stadt gedient ende gecelebreert
mach worden." Als tegenprestatie van stadswege kreeg hij vrij~
stelling van het poortgeld en van de burgerwacht met nog voor
huishuur een toelage van 72 gld. per jaar gedurende twaalf
jaren. 14) Merkwaardig voor de vrijzinnige houding van de toen~
malige heer van Breda. Filips Willem. is zeker wel. dat iemand als
deze Schilders, drukker~uitgever van J. Baquesne. De bekeeringhe
ende wederroepinge des pausdoms" (1612) en die zelf uit het
Frans in positief Protestantse geest vertaalde. destijds te Breda
werd toegelaten en aangesteld tot "ordinaris drucker deser stadt."
V an zijn werkzaamheden en vooral wat hij te Breda drukte.
is niet veel bekend. want belangrijke werken schijnen hier zijn
persen niet te hebben verlaten. Slechts enkele posten uit de stads~
rekeningen lichten daarover in.
Zo in 1615: "voor leveringhe aen mijne heeren int collegio van
ennige boecken ende van ennige billetten inde peerdemerckt ende
van de voors. steenen brugge te drucken. 3 Juny 1615 - 12 gld.
5 st." "Ysaack Schilders, drucker alhyer, betaelt voor verscheyden
placcaten vande lantloopers ende vagebonden, mitsgaders vande
peerdemerckt ende andere te drucken ende van levering he van en~
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nige boecxkens ende anderssins volgende ordonnantie 6 Juny 1616
- 39 gld. 4 st." Reeds eerder had hij voor het drukken van 200 bil~
jetten van de "peerdemerckt en het snijden van het wapen mitt
het peert volgens d'ordonnantien van den XXVsten Juny XVIc
veertien" 9 gld. 12 st. in rekening gebracht. 15)
Toch schijnt hij zijn contract van twaalf jaren hier niet te
hebben uitgediend, want in 1617 had hij reeds een opvolger ge~
vonden in Steven Wielicx. ook gespeld Wylick. 16) Ook deze
drukte in de jaren 1617-'20 "verscheyden exemplaren van deser
stadts peerdemerckt". die toen blijkbaar nog al druk bezocht werd.
Wielicx kreeg ook een toelage wegens huishuur vanwege de stad,
waarvan de stadsrekeningen over de genoemde periode melding
maken. Ook hij drukte ten behoeve der stad voornamelijk placca.
ten. ordonnantiën en dgl. af: "Steven Wielicx, boeckdrucker, be·
taelt van verscheyden exemplaren ende placcaten ende anderssins
voer de heeren gelevert," 25 act. 1619, 13 gld. 2 st. In 1616
schijnt hij zich metterwoon te Breda te hebben gevestigd, want
blijkens een acte in het gemeente~archief d.d. 12 November van
dat jaar werd hem de toelage wegens huishuur voor het eerst ver~
leend.
Maar ook hij heeft evenals Isaäc Schilders het in Brèda
slechts enkele jaren uitgehouden àf is als deze jong gestorven.
want in 1622 wordt Peter van den Bos als drukker te Breda ge·
noemd. wiens uitgave: "Uyttocht geschiet onder het beIeyt vanden
grave van Mansveldt" het oudste in Breda gedrukte werk uitmaakt,
dat in de stadsbibliotheek voorkomt.
En toen Breda in 1625 na een bloedige strijd de Spaanse be~
zetter binnen zijn poorten zag terugkeren. leek het er hier met de
productie van het boek al heel slecht voor te staan. Gedurende de
periode, dat de vesting nu weer Spaans was. wordt er niet van
boekdrukkers, alleen van één boekhandelaar gesproken, namelijk
de uit Antwerpen afkomstige Jan Beeckmans, die in April 1628
als Bredaas poorter werd ingeschreven. 17) Hij zal misschien boe~
ken. papierwaren. schrijfgerei etc. geleverd hebben aan de docen~
ten en leerlingen van de op instigatie van infante Isabella in het
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leven geroepen Latijnse school in de Nieuwstraat, dat als onder~
wijsinrichting een dépendance uitmaakte van het Jezuietenklooster
in de St. Janstraat, in 1625 te Breda gesticht. 18)
Trouwens reeds vóór 1625 werden meer boekhandelaren dan
drukkers te Breda gesignaleerd. Voor de 16de eeuw noemden we
reeds enkele en dadelijk na 1600 worden in diverse archivalische
bronnen genoemd: Joachim Horst, Geeraert Janss. van Campen
(1601), Pieter Geverts, tevens drukker, Henricus Jan Cheeuwsz.,
beiden in 1604 en volgende jaren, Christoffel van Campen (1613),
Adriaen Helrnichers (1620), Simon de Vries (1650). Het is niet
aan te nemen, dat zij allen met uitzondering van laatstgenoemde
in 1625 reeds overleden waren, doch veeleer kan worden veronder~
steld, dat zij voor het Spaanse bewind zijn uitgeweken, omdat hun
bedrijven anders toch gesloten zouden zijn. De Spaanse bezetter,
die in 1625 weer eens zijn entree maakte in het veelomstreden
Breda, duldde natuurlijk alleen de verkoop van katholieke boeken
en geschriften. Merkwaardig is ook, dat verschillende van deze
"boekvercopers" tevens geschriften drukten of lieten drukken,
zodat ook zij een gemengd bedrijf hadden. Voorbeelden daarvan
ontmoetten we in het bedrijf van bovengenoemde Peeteren Geverts,
die "boeckverkoper" en "boeckdrucker" werd genoemd, ongeveer
gelijktijdig, toen hij bijvoorbeeld in 1605 aan de stad vereerde "een
boecxken, by hem gedruckt, geïntituleert zijnde: "Een trouhertige
vermaninge aen het vereenichde Nederlant om nyet te luysteren
nae eenighe gestroyde vreedesklancken", zijnde een protest tegen
de op handen zijnde pogingen om te komen tot een langdurige
vrede met Spanje en als dat niet lukte dan tenminste tot een wapen~
stilstand voor een zeker aantal jaren. Ook de boekhandelaar Chris~
toffel van Campen werd belast met het drukken van ordonnantiën
ter bestrijding van de bedelarij en landloperij in Breda en de Baro~
nie alsmede zulke ter bekendmaking van het houden der periodieke
paardemarkten in de stad. 19)
De boekverkoper Adriaen Helrnichers zien we meer in eigen
"stiel" blijven als leverancier van bij anderen gedrukte boeken
aan de stad, bijv. in 1616 aan burgemeesteren en schepenen "een
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boeck vol copere platen van alle de veltslagen ende victories zijnder
Excellencie (prins Maurits); een boeck, Tijttresoor genaemt van
Paulus Merula; een boeck van al die reysen bij den Neerlanders
naer Oost Indien gedaen; een boeck, Apotegmata Christiana genaemt ende een boecxken, Coophandel der Jesuiten genaemt," 29
Mei 1616, alles bij elkaar voor slechts 28 gld. Vier jaren later leverde diezelfde boekhandelaar Helmichers het Bredase college nog andere werken en kreeg een verering van 12 gld wegens het geschenk
van "een groot boeck van de acten Synodalia binnen Dordrecht, in
den jare XVIc negenthien gehouden en nog 13;/z gld. voor een
boek van de "Historien van Hollant, Zeelant ende Westvrieslandt."
Zouden we een opsomming geven van de talrijke boekgeschenken,
waarvoor de magistraat in de loop der eeuwen geschenken in geld
uittrok, die door particulieren in en buiten Breda aan deze stad
werden opgedragen, toegezonden en vereerd, dan zouden daarvoor
vele bladzijden moeten worden volgeschreven, doch een dergelijke
vermelding valt buiten ons bestek. Een enkel voorbeeld moge dit
voor de vele gelijksoortige gevallen voldoende verduidelijken. Zo
ontving de schoolmeester Abraham Vercammen van Bergen op
Zoom in 1620 van de stad Breda een verering wegens een partijtje
door hem geschreven en aan de stad geschonken "boecxkens, geintituleert Maendt ende Jaertafel van interest". 20)
Van groot belang voor de drukkerij, uitgeverij en het boek
in het algemeen te Breda was vervolgens de oprichting der Illustre
School in 1646. 21) De bekende drukker Johan of Johannes van
\1II aesberge, ook gespeld Waesbergen, reeds als zodanig te Utrecht
gevestigd, toonde wel begeerte, om zijn zaak naar Breda te verplaatsen of daar een filiaal, eventueel nevenbedrijf te stichten.
Stammende uit het bekende Rotterdamse drukkersgeslacht der Van
Waesberge (n) als zoon van Johan van Waesberge (n) de Jonge en
Maria van der Hoeven en zelf gehuwd met Elisabeth Janssonius,
kwam hij in de aanvang van 1646 naar Breda en bood zijn diensten
aan als stadsdrukker met dien verstande, dat hij alsdan ook de
enige drukker voor het op te richten instituut voor hoger onderwijs alhier zou worden. Dit laatste werd geregeld met prins Fre-

93

Jaarboek De Oranjeboom 3 (1950)

derik Hendrik als heer en baron der stad en van wie de stichting
der lIIustre School uitging, zodat de volgende commissie voor Van
W aesberge (n) werd opgesteld, nog vóór de genoemde school
ingewijd en in gebruik genomen werd. Deze acte is evenals die der
later uitgegeven commissies voor de stadsdrukkers opgenomen in
het "Register van Commissiën". 22)
,De heeren drossaert, borgemeesters ende schepenen der stadt
Breda hebben tot gesworen boeckdrukker deser stadt aengenomen
ende gestelt, gelijck deselve aennemen ende stellen bij desen den
persoon van Johan van Waesbergen, jegenwoordich boeckdrukker
tot Utrecht, ende dat voor den tijt ende termijn van twaelff achtereenvolgende jaren op de gagie van hondert gulden jaerlicx geduerende den voors. tijt maer langer niet, met condities dat hij zelffs
in persoon metterwoon alhier moet comen woonen ende wijders
met last ende bevel omme hem int voors. boeckdruckers ampt naer
behooren ende in alle getrouwichheyt te quyten ende te reguleren
naer de ordonnantien, opt stuck van de boeckdruckerijen gemaeckt
ofte noch te maecken, waer op hy sal hebben te doen den eet van
getrouwicheijt, wekken volgende, den heer buyten burgermeester,
in der tijt zijnde, bij desen wort geordonneert de voors. hondert
gulden jaerlijcx gedurende de voors. twaelff jaeren aen den
voors. Van Waesberge te betalen, dewekke in reeckeninge zullen
valideren, mits overbrengende behoorlijcke quitancie. Aldus gedaen
in Collegio desen 6en Juli 1646."
Blijkens de stadsrekening over 1646/7 ontving Van Waes~
berge(n) toen zijn eerste traetement f 50, als "ordinaris stadsdruc~
ker, wonende op de Marckt", in welk jaar hij ook al ordonnanties
voor de stad Breda drukte. Toch bleef ook hij hier slechts vijf jaren
in deze functie werkzaam, want tot en met 1651 verschenen alhier
nog werken van zijn persen. Dat ook hij zich hier niet langer kon
handhaven, zal wel in verband staan met het feit, dat de lIIustre
School van Breda niet tot bloei kon komen. 23) Dit was niet in
het minst een gevolg van het feit, dat na het overlijden van prins
Willem Il in 1650 en tijdens de minderjarigheid van prins Willem
III Breda zijn betekenis van hofstad meer en meer begon te ver~
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liezen, de prinsgezinde partij door de aanhang der De Witten en
de oude Loevesteinse factie hier en daar in het gedrang kwam,
terwijl de Bredase school als "bolwerk en studiecentrum van het
Protestantisme in het Zuiden" door het te groot aantal hogescholen in de Republiek nooit die aanloop van studenten heeft gehad,
welke bij de stichting van dit instituut verwacht werden. Toch
heeft Van Waesberge(n) hier belangrijke werken afgedrukt in
zijn kwaliteit van gezworen drukker voor de Bredase Illustre School
- vandaar zijn officiële titel: Illustris Scholae et Collegii Auriaci
typographus juratus. De plechtige inwijding van het instituut op
17 September 1646 in het bijzijn van prinses Amalia van Solms,
alsmede van de curator, de dichter Constantijn Huygens als secretaris van de prins, gaf aanleiding tot veel redevoeringen, toespraken en gedichten in het Latijn, welke door Van Waesberge(n)
in het licht werden gegeven volgens de opgave van de heer A. M.
Ledeboer in diens nog steeds belangrijke studie "Het geslacht Van
Waesberge". 24) De daarin genoemde inauguraties, disputaties,
panegyrieken, de oraties en andere gedenkschriften ter gelegenheid van het overlijden van Frederik Hendrik vormen nog steeds
de voornaamste bronnenlitteratuur betreffende de Bredase doorluchte school. Ook zijn daarvoor van betekenis een Vijftal theologische werken, een juridische disputatie en een metaphysisch compendium, van de persen van Van Waesberge(n) afkomstig. In
totaal noemt het aan Breda gewijde hoofdstukje van Ledeboer's
aangehaald werk een 15 tal titels. Enkele kleinere werkjes, daarbuiten vallend en in het Nederlands geschreven, verdienen nog
even apart vermelding, aangezien ze Oud-Breda raken:
1. "Danck- vast- en Bedendagh, uytgeschreven (tegen den
10 Junij) bij de Staten-Generaal der Vrije en Vereen. Nederlanden, over den vrede, gesloten tot Munster. Mitsgaders Resolutiebrief (van den 19 Mei) ende Acte van Publicatie, tot Breda by
Jan van Waesberge 1648, 8 blz." (vermeld in de pamflettencatalogus Meulman no. 2941).
.
2. Micro - Cosmvs ofte Kleyne WereIt: Dat is, Een Vergelyckinge van 's Menschen Lichaem bij de Groote WereIt. Ge-
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rymt door Joh. Pender, Heelmeester tot Bergen~ op ~Zoom" (met
insigne en zinspreuk van Joh. van Waesberge te Utrecht). Tot
Breda, by Jan van Waesberge, der Stadts, IIlustre Schole, ende
Orangie Collegie Ordinaris Drucker. MDCXLVIII in 40. Toe~
eygeningh Aen den Wel.~Ed. en Hoogh~Gel. Heer Willem van
der Ryt. ,.- Aen de Rijmkluyvers enz. 86 bladz., BIatwijser, en
een houtsnede figuur.
3. Waerschouwinge van 's Heeren wege te Breda, dat een
iegelyck schuldich en gehouden is te betalen aen Peeter Lambinet
van Dedenhoven, Schoenmaker, woonende op den Kadijek, twee
stuyvers voor elcken branteimer. Tot Breda, bij Jan van Waes~
berge, stadts ordinaris drucker, 1 blad in folio. (In de collectie
Cuypers van Velthoven).
4. Geluck~wenschinghe op den iaardach van Zijne Hoogheyt
Wilhelm Prince van Oraengien etc. Baron van Breda etc. door
Jan Keysers Bredanus. Tot Breda by Joannis van Waesberge 1651,
in plano. (In de Bibliotheca Duncaniana)
Maar nauwelijks had Jan van Waesberge als ordinaris stads~
drukker van Breda hier het veld geruimd, of hij vond al weer een
opvolger in Cornelis Seldenslach, die 3 Juli 1652 een huis had ge~
huurd of gekocht, nl. de "Vergulden Hoet" aan de Noordzijde van
de Korte Brugstraat en intussen had gedongen naar de post van
drukker der IIlustre School. De magistraat steunde zijn verzoek bij
de prinses, "aengesien hij van sijn jonckheyt aen tot noch toe sich
in de voorss. const geoeffent ende eenige jaeren herwaerts oick
zoo de voors. schole als dese stadt vele ende getrouwelijek als
boeckdrucker gedient ende sijn winckel ten dien eynde met goede
nieuwen letteren albereyts versien heeft ende noch meer genegen
is te versien." Dank zij deze aanbeveling van overheidswege werd
hij dan ook zowel stadsdrukker als "typographus juratus" van de
IIlustre School alhier. Evenals de Van Waesberge's behoorde deze
Seldenslach tot een geslacht van boekdrukkers, ,.- Jacobus Selden~
slach was reeds in de tijd, dat Breda Spaans was, hier als druk~
ker gevestigd en nog in de 18de eeuw werkten de persen van Sel~
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denslach in de Korte Brugstraat. 25) Ook moet nog even voor die
periode zekere Simon de Vries worden genoemd, die, hoewel als
boekverkoper gevestigd aan de Turfmarkt bij de oude Ginnekense
of Lombaerdsbrug ter hoogte van de huidige kerk van Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaart, toch ook boeken liet drukken, o.a. in 1650
"Copie van een missive aan Karel den Tweede", 1650, die hier
toen gastvrijheid genoot. Van dit werkje berust thans nog een
exemplaar in de pamflettencollectie van de Magistraatsbibliotheek.
Ook Joannes of Jan Keyser, boekbinder evenals Jacob Selden~
slach, gaf een enkel drukje uit, waarvan nog een exemplaar berust
in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten
en Wetenschappen in Noord~Brabant te 's~Hertogenbosch. Het
betreft hier een zg. "Advertentie", waarvan de voornaamste in~
houd bestaat uit een bekendmaking, dat de Bredase magistraat van
's konings wege vrijdom en sauvegarde werd verleend langs de
Markt en de Roovaert benevens de haven van Zevenbergen tot in
het Hollandsch Diep. Het origineel dateert blijkens een register
van de schepenbank van Prinsenhage 1570-1577 uit een dezer
jaren en werd in 1644 waarschijnlijk nagedrukt ten bewijze van
het feit, dat de Bredase magistraat van ouds vrijgeleide per schip
van en naar het Hollandsch Diep genoot, vooral van belang toen
de stad weer op de vijand was veroverd en het contact met Hol~
land bewaard moest blijven. Uit het gedrukte onderschrift dezer
"advertentie": "Gedruckt voor Johannes Keyser, Boeckvercooper
op de Groote Mart inden Bijbel, Tot Breda 1644. Met Consent
van de Magistraat", blijkt verder, dat deze behalve boekbinder
ook boekverkoper was en als de meeste zijner collega's op de
Groote Markt woonde, het centrum der boekdrukkerijen en boek~
zaken toen en later, in het huis, waar de bijbel uithing. Twee pos~
ten uit de stadsrekeningen van resp. 1646 en 1647 betitelen hem
echter duidelijk als boekbinder: "Joannes Keyser, boeckbinder,
over het verbinden van tweehondert vierendertich registers voor
de secretarije deser stadt ende aen papier daer toe gedaen 370 (?)
gld." (10 April 1646); Johan Keysers (!), boeckbinder, "over 'de
wekelijckse Hollandse couranten aan het Collegie gelevert, noch
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eenige andere verscheyden boecken naer luyt opten specificatien
volgende ordonnantie van 4 Nov. 1647. 69 gld. 6 st:' 26)
Cornelis Seldenslach kocht de 3 Juli 1652 het huis "Vergulden
Hoet" aan de Noordzijde van de Korte Brugstraat, waar sinds~
dien het uithangbord "In de Druckerij" uithing. Het stond in de
onmiddellijke nabijheid van het huis zijns vaders, ook de "Bijbel",
geheten doch vermoedelijk hetzelfde pand, waarin de bovenge~
noemde Keyser had gewoond. Seldenslag Sr. woonde er nog in
1652, hoewel reeds in dat jaar ook de blikslager Thomas Verschie
als bewoner van hetzelfde pand wordt genoemd, zodat mag wor~
den aangenomen, dat de boekbinder Jacob Seldenslach in dat jaar
is overleden. Derhalven is de mededeling van Ledeboer, dat deze
Seldenslach van 1630---'48 te Breda als boekdrukker werkzaam
was ten aanzien van het laatste jaartal niet geheel juist. Dat hij
trouwens zowel boekbinder als boekhandelaar was, blijkt vol~
doende uit de volgende post uit de stadsrekening van 1648:
"Jacop Seldenslach, boeckbinder, over pampier tot sijnen huyse
gehaelt voor de fouriers" over de periode van 9 Nov. 1647 --7 Juni 1648, 30 gld 6 st. 2 ort. Van Jacob Seldenslach als drukker
is behalve een ordonnantie op de munt van 1640 nog een merk~
waardige theologische uitgave bekend, geschreven door de Waalse
predikant te Breda, tevens hoogleeraar aan de Doorluchtige School,
A. Hulsius: "Conferentie over d'Augsburgsche confessie", een ge~
schrift dat mede ontstaan was als gevolg van een gedachtenwisse~
ling over dit onderwerp met de Lutherse predikant ter plaatse. Deze
ds. Hulsius stond als een zeldzaam geleerde hebraïcus bekend, ook
zeer ervaren in andere Oosterse talen, die evenals zijn beide te
Breda geboren zoons Johannes en Paulus verschillende theologi~
sche werken heeft geschreven, waaronder ook polemieken met
Katholieke en Joodse godgeleerden. 27) Hulsius' "Nomenclator
biblicus" is onder zijn Bredase uitgaven --- deze bij Jan van Waes~
berge --- nog altijd de belangrijkste. Het werk is nog in twee exem~
plaren bewaard in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap
te 's~Hertogenbosch.
Cornelis Seldenslach gaf nog meer dan zijn vader Jacob te
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Breda theologische werken uit. Behalve een geschrift van de reeds
genoemde Bredase predikant Renesse over de verering van Maria
bij de Katholieken behoren daartoe: "Kleynen gulden gebeden~
boeck" (1678), "Christelijcke beweegh~redenen tot een salighe
vreese" (1688, 2e dr. 1689), "Het sweerdt der siele ofte krachtige
beweeghredenen tot een salighe vreese" (1689).
Daarnaast drukte hij voor de stad diverse ordonnantiën: "Ma~
gistraatsordonnantiën op de inculte landen" (1693), idem op de
dienstboden (1677), later ook bij Pieter SeIdenslach herdrukt
( 1704), die ook een ordonnantie op het stalen, loden en verven
van laken drukte (1721) en op de titeIbladzijde daarvan heet: ,:s
heeren en stadtsdrucker". Bij hem zag ook het licht een zeer lezens~
waardig boekje van een Katholieke geestelijke te Breda namelijk:
"ChristeIijcke Beweegh~Reden tot een salige vreese, om afte weren
alle sorgeIoosheyt der siele, door Nicolaas van MiIst, Pastoor van
't Begijne Hof te Breda, den derden druck, vermeerdert tot een
volkomen werxke. Tot Breda, gedruckt bij Peter SeIdenslach, in
de Corte brugstr., in de drukkerije, anno 1703". Hiervan schreef
Dr. Hermans een eeuw geleden zeer terecht in diens Geschiedkun~
dig Mengelwerk (1839, dl. I, blz. 190): "geprezen wegens den
vloeijenden volkstoon". 28) We moeten nog even voor een andere
en hoogst merkwaardige uitgave van Pieter Seldenslach de speciale
aandacht van onze lezers vragen. Dat geldt namelijk de Bredase
heruitgave van het oude Brabantse drukje: "Oprecht Onderwijs
van de Letter~Konst, bequaem om alle persoonen in korten tijt wel
en volkomelijck te Ieeren spellen ende Iesen: al waer 't oock, datse
in haer jonge jeught noch A, noch B gheleert hadden. Ten dienste
van alle gemeyne SchooIen en Schoolmeesteren. Door C. D. Nier~
vaert (Klundert) . Van nieuws oversien, gecorrigeert, met vele
vremde namen ende woorden vermeerdert. Tot Breda, Ghedruckt,
bij Peeter SeIdenslach, inde Corte Brughstraat, inde Druckerij",
in kI. 8 0 met goth. letter, groot 64 bladz. De titel is versierd met
een keurige vignet in houtsnede, een school met haar personeel
voorstellende.
Het Nieuwsblad van den Boekhandel d.d. 25 Aug. 1859, over

99

Jaarboek De Oranjeboom 3 (1950)

dit thans zeldzame drukje schrijvende, plaatst daarbij de interes~
sante opmerking: "Onbevoegd, om de taalkundige waarde van dit
boekje te beoordelen, achten wij het evenwel niet ongepast om
hier een vers af te schrijven, dat op de keerzijde van den titel ge~
drukt is en maar al te zeer een bewijs oplevert hoeveel prijs men
stelde om aan onzen Laurens Coster de eer zijner uitvinding voor
het nageslacht in gedachtenis te houden".
Het merkwaardige nu van dit vers onder het opschrift: "Wie
de letteren ende het boeckdrucken eerst heeft uitgevonden" en dat
we hier maar niet in zijn geheel zullen afdrukken, is wel dit, dat
ditmaal onze Haarlemse Coster het volle pond van de eer der uit~
vinding krijgt:
"Laurens Coster 't Haerlem vond eerst de Prent,
Waer door ons duysentigh dingen nu openbaren,
Die eertijdts duyster ende verholen waren:
Principael de seven Konsten, die men leert in de scholen,
Die al te handt iet begeert te leeren, mag niet dolen".
Doch in het origineel, waaraan Cornelis van Niervaert dit vers
ontleend heeft, namelijk Valcooch's beroemde "Regel der Duytsche
Schoolmeesters" (1597), staat in plaats van Laurens Coster dui~
delijk:
"Een Pieter wt Duytslant vant eerst de prent
Waer deur duysentich dingen nu openbaren".
Bedoelde "Pieter wt Duytslant" is natuurlijk Peter Schöffer,
aan wie de erepalm voor de uitvinding der boekdrukkunst in
Duitsland is uitgereikt. Valcoogh blijkt op het einde van de 16de
eeuw van de Haarlemse Coster nog niet gehoord te hebben, hoe~
wel Dirck Volckertsz. Coornhert in 1561 in de opdracht van zijn
vertaling van Cicero's "Officia" reeds van een Haarlemse uitvin~
der der drukkunst gewaagde doch zijn naam niet noemde, even~
min als trouwens Guicciardini in diens Italiaanse "Beschrijving
van al de Nederlanden", echter wel, dat Haarlem aanspraak maak~
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te op de eer der uitvinding. De eerste, die èn van Laurens Cost~r
zelf èn betreffende zijn uitvinding in de Nederlanden der 16de
eeuw bijzonderheden gaf. was Hadrianus Junius in diens "Batavia"
van 1588. Valcooch hàd het dus kunnen weten. Over een en ander
handelde reeds Fruin in: Mainz of Haarlem (Verspreide Geschrif~
ten, I, 163 vlg.)
Bij Cornelis Seldenslach verscheen verder nog in 1692
"Ordre ofte reglement
van de aelmoesenierscamer te Breda".
Volgens Ledeboer, meer aangehaald, zou Jacob Seldenslach
als drukker te Breda werkzaam zijn geweest tussen 1630 en 1648,
hetgeen blijkens bovenstaande opgave van zijn gedrukte werken
niet juist is, evenmin dat Jacob's zoon Cornelis tussen 1664 en
1695 alhier zou hebben uitgegeven. Een juistere lezing is hier resp.
1630 tot 1657 en 1652 tot 1695. In de, derde generatie Seldenslach
werkte Pieter volgens Ledeboer in 1701 en 1703, lees: ook in 1704
en 1721. En in 1730 maken we al weer met een vierde drukker
Seldenslach kennis, van wie in het Bredase Gemeente~archief zelfs
een aanstelling berust in het Register der Commissiën van dat
jaar, welke Seldenslach noch in Ledeboer's "Boekdrukkers" noch
in diens "Alphabetische lijst" wordt genoemd. Ongetwijfeld was
hij een zoon van Pieter of Peeter Seldenslach en behoorde dus tot
de vierde generatie van dit geslacht van Bredase drukkers, boek~
verkopers en ~binders. De desbetreffende, aan Johan Baptist Sel~
denslach verleende commissie, luidt als volgt: "Mijne Ed. Wel
Achtb. Heeren den drossaert, president, burgemeesteren en sche~
penen der stadt Breda, gezien hebbende de requeste van Haer Ed.
Wel Achtb., gepresenteert door Johan Baptist Seldenslach, boeck~
drucker alhier, tenderende ten eynde hij als drucker deser stede
mogte worden aengestelt, ende genegen zijnde ten bate van den
suppliant, hebben denselven aengestelt ende gecommitteert, gelijck
Haer Ed. Wel Achtb. hem aanstellen en committeeren by desen
tot deser stadts boeckdrucker, lastende ende ordonneerende diens~
volgens allen ende een yegelijk, die sulcx soude mogen aengaen
den voorn. Johan Baptist Seldenslach als boecdrukker deser stede
te houden ende te erkennen sonder eenige contradictien, dit alles
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bij provisie ende tot onse wederroepens toe. Actum in Collegio den
19 October 1730." 29)
Over de boekhandelaren zijn in de thans beschreven periode
minder gedetailleerde gegevens bekend. Wel werkten er tegen het
einde der 17de eeuw minstens twee boekverkopers te Breda, zoals
blijkt uit een magistraatsresolutie d.d. 14 Augustus 1692: "De res~
pectieve boeckverkopers binnen dese stadt (Breda) werden ge~
ordonneert mits dese de exemplairen van seecker boeck, geintitu~
leert: ..Verhandelinge ende ontledinge van den Heydelbergschen
Catechismus," item de "Naerdere Ontledinge" item een seecke~
ren brieff van Pontianen van Hattem aen seeckeren heer geschre~
ven, gemaeckt door denselve Pontianen van Hattem, boven op het
stadthuys te brengen, werdende deselve boeckvercoopers geinterdiceert deselve in toecomende niet meer te mogen vercopen op de
pene van 50 gld." Ter verklaring van de censuur op en het verbod
van deze boeken over de genoemde catechismus zij er hier even
aan herinnerd, dat in die tijd de predikant van St. Philipsland en
later van Bergen op Zoom, Ds. Pontiaan van Hattem, zeer was
verketterd als gevolg van zijn lessen over de catechismus, die zelfs
leidden tot zijn afzetting in 1683. Hij bleef echter te Bergen op
Zoom kleine conventikels houden en geestverwanten om zich te
verzamelen in de geest der Labadistische huisgemeenten of de
Rijnsburger collegia pietatis, die zich kenmerkten door een piëtis~
tische mystiek, practische vroomheid en een innerlijk doorleefd
Christendom. Tot zijn overlijden in September 1706 werkte Pon~
tiaan in die geest door en zijn invloed nam ook in de aangrenzende
Zeeuwse en Brabantse steden toe, o.a. te Breda. Om nu deze zo~
veel mogelijk te weren, werd behalve een censuur ook een verbod
op de verkoop en verspreiding van zijn geschriften ingesteld, het~
geen overigens maar een pover resultaat had.
Wat Breda betreft, lezen we daarvan nog dit in de hierboven
reeds aangehaalde magistraatsresolutie van 14 Aug. 1692. De
boekhandelaar Tessers bracht er drie en had er zes van de ver~
boden Hattemistische boeken gehad en dus drie verkocht, nI. een
aan zekere Voortbergh, een aan de Bredase predikant Ds. Artopé
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en een aan de Bredase burgemeester Lugtenburg.· De drukker~
boekhandelaar Seldenslach had eveneens zes gekocht of in com~
missie genomen, doch niets van zijn voorraad durven of kunnen
verkopen. doordat er reeds in de stad tegen gewaarschuwd was.
Aldus bracht hij zijn zes exemplaren ten stadhuize.
Tien jaren later ontmoeten we dezelfde, hierboven genoemde
Tessers weer, nu echter als boekdrukker en boekverkoper. Het was
namelijk op 25 September 1702, dat hij van stadswege de aanzeg~
ging kreeg "om met zijn tegenwoordich gebouw ontrent zijne stalle
aenstonts naer insinuatie dezes te supercederen ter tijt ende wijlen
toe dat de saecke bij haer Ed. WelAchtb. sal wesen affgedaen. op
pene van disobedient blijvende met der voors. bevelen. ieder dach
te vervallen in de boete van 25 gld." 30) Hem werd dus toen de
uitoefening van zijn dubbel beroep van boekdrukker en ~handelaar
verboden. zonder nadere opgave van reden of oorzaak. Maar nog
geen twee jaren later waren de bordjes verhangen blijkens onder~
staand request met de apostille van de magistraat daarop. Hierin
heet hij niet meer boekhandelaar doch alleen drukker en zo tussen
de regels door zou men er uit kunnen lezen, dat toen Tessers een~
maal onderdanig had verzocht om in aanmerking te komen als
stadsdrukker, hij ook dadelijk alszodanig werd aangesteld. Te vo~
ren scheen hij misschien te weinig de ambtelijke weg te hebben
bewandeld of wel boeken te hebben gedrukt of verkocht. die als
de verboden Hattemistische lectuur de heren van de magistraat
niet bepaald welgevallig waren.
Aangezien Tessers' request en commissiebrief naar vorm en
inhoud afwijken van de tot dusverre in dat kader gepubliceerde
stukken. volgt hun inhoud hier thans.
"Geeft in alle onderdanichheyt te kennen Cornelis Tessers,
burger ende boeckdrucker alhier. dat in de meeste steden van Hol~
lant en oock alhier in Brabant soo tot 's~Bosch als andere plaetsen
zijn aengestelt stadsdruckers. die allen hetgene de voers. steden
aengaet, alleenich ende buyten andere comen te drucken. Ende
alsoo hy suppliant zijne druckerije tot groote costen heeft opgericht
en dagelijcx noch comt te verbeteren. ende daerom zeer geerne
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sage. dat U Ed. Achtb. hem als deser stads boeckdrucker quaemen
te admitteeren ende daertoe aen hem te vergunnen de leverantie
van registers, pampier. pennen etc., soo keerde hij suppliant hem
tot U Ed. Wel Achtbare in aller onderdanicheyt, versoeckende ten
eijnde U Ed. Wel Achtb. goeder geliefte sijn mochte hem suppliant
als deze stadtsdrucker te admitteren op soodanigen tractemente
als U Ed. Wel Achtbare aen hem suppliant sullen gelieven toe te
leggen, alsmede aen hem suppliant te vergunnen de leverantie van
de voors. registers. pampier. pennen etc. dese stadt aengaende. ende
daervan te verleenen eene acte in forma."
Nog diezelfde dag werd het request van drukker Tessers. (nu
ook Tesser gespeld). behandeld en beantwoord met de volgende
commissiebrief:
"D' Ed. Agtb. Drossaert, Borgermeesteren en Schepenen van
Breda hebben op de goede recommandatie ende rapporte van be~
quaemheid van de persoon van Cornelis Tesser, borger ende boeck~
drucker in dese stad, dezelven aangenomen ende gesteld. zooals
zij hem aennemen ende stellen bij dezen tot stadsboekdrukker al~
hier en dat op eene 's jaerlicx tractemente van dartig guldens bo~
ven ende behalvens den druckloon met de leveranties van papier,
pennen, inckt ende des meer horende. denwelken hij Tesser alleen~
lik ten dienste deser stede sal leveren. mids dat den voornoemden
Tesser behoirliken eed doed. dat hij in allen tselve sig opregt ende
getrouIik sal gedragen zooals een goed ende getrouw stads boek·
drukker ende leverancier toestaat ende betaamd ende dit alles
t'harer wederroppens ende op instructie dien aangaande te merken.
Aldus gedaan ende gegeven ter vergadering van Haar Ed. Agtb.
op heden 20en Maart 1704." 31)
Twee dagen later legde Cornelis Tesser of Tessers de voor~
geschreven eed af en tekende zich voortaan als "deser stads boek~
drukker end' leverancier". Slechts één werk kennen we. dat op zijn
persen werd gedrukt: "Weegschaal des heyligdoms" (1702, elders
1704 en nog in 1742 herdrukt), van de hand van de reeds genoemde
Bredase predikant Ds. Jacob Artopé. Aangezien in een uitgave
van 1712: "Nieuwe ordonnantie aengaende het waeken van de
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Borgerije der Stadt Breda. Tot Breda, bij Pieter Seldenslach. 's
Heeren Drucker anno 1712," deze Seldenslach in genoemd jaar
stadsdrukker was, zal Tesser(s), van wie Palier opgeeft dat hij
nog in 1708 in de Marktstraat te Breda woonde. in elk geval niet
langer dan tot 1712 deze functie hebben bekleed.
Willem Goetzee was vooral omstreeks het midden der 18de
eeuw de drukker in Breda, hoewel we hem in' de registers der Com~
missiën niet vonden als stadsdrukker. Diverse niet onbelangrijke
uitgaven zagen bij hem het licht. Afkomstig uit Gorkum, ---- te
Breda werd hij gevest 23 April 1748 in "Prince~zaal". later "Ver~
gulde Beer", Groote Markt Westzijde no. 56, later D 18 ---- waar
een familielid van hem. Nicolaas Goetzee, van 1732----1749 een
drukkerij exploiteerde, terwijl ook een Cornelis Goetzee als boek~.
bijbel~ en stadsdrukker van Gorkum bekendheid verwierf, begint
de werkzaamheid van Willem Goetzee als drukker te Breda om~
streeks 1745. 32) De volgende werken zagen bij hem het licht.
"Redevoeringen over verscheide onderwerpen" enz. Breda. bij
W. Goetzee 1745. (Zie: Boekzaal, Juni 1745. blz. 703).
"Carmen Elegiacum. quo criminationes platonis contra poetas
in auctorum retorquentur etc., oratio inauguralis Henr. Hogeveen,
Rector" (der Latijnse school) te Breda, 27 April 1745, Breda, (Zie:
Boekzaal, Mei 1745, blz. 604).
"Nieuwe geamplieerde ordonnantie der Stadt Breda op den
Brandt gearresteerd 6 Febr. 1747, gedrukt te Breda bij Willem
Goetzee op de Markt", 1747. 4°
Petrus Grootveldt (predikant te Schijndel en Liempde). "Pat~
tiection, of gestrafte lasteraar C. de Witt" enz. Breda. W. Goet~
zee. 2 dIn. (Zie: Boekzaal, 1749, blz. 687).
J. M. van Hemert. "Korte levensbeschrijving der graven van
Holland", Breda. W. Goetzee, 1749.
A. H. van den Donk, "Gedenkwaardige benauwdheden en
verlossingen der Israeliten...... overkomen nu op den dank~ en
bededag 11 Junij 1749 gehouden. toegepast" Breda. bij W. Goet~
zee, 1749.
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"Berigt en Verantwoording van Clemens Keuchenius, predi~
kant te Vucht en Cromvoirt," Breda, W. Goetzee, 1749.
Binnen vijf jaar verschenen dus bij deze Bredase drukker min~
stens acht boeken. Tijdens Goetzee's werkzaamheid als drukker
was hier ook woonachtig Johannes van den Kieboom, volgens Lede~
boer van 1737-1781 drukker te Breda en geassocieerd met de
Haagse drukker Jacobus Kieboom, (broer of neef van Johannes),
bij wie ook in 1744 Van Goor's bekende geschiedkundige beschrij
ving van Breda werd gedrukt en uitgegeven. In 1737 verscheen bij
beide uitgevers ter gelegenheid van de inhuldiging te Breda van
prins Willem Carel Hendrik Friso, (de latere erfstadhouder Wil~
lem IV) op 13 September: "Het blijde Breda". 33)
In hetzelfde jaar drukte Van den Kieboom ook het gelegen~
heidsgeschrift, getiteld: "Het gelukkig leven en voordeelig Sterven
van een vrome, voorgesteld en toegepast uit PhiI. 1 vs. 21 bij ge~
legenheid van het afsterven van Daniel Patijn, predikant te Breda,
door Gabriel van den Velde, des overledens amptgenoot, uitge~
sproken op den 24 Nov. 1737. Te Breda bij Johannes van den
Kieboom, MDCCXXXVIII." Nog een ander bij hem verschenen
geschrift is het "Reglement en ordonnantie geformeert bij
.
Schepenen van Breda voor de Buiten~voerlieden deser stad met
opzigt van het wagenveer op de stad van 's~Bosch, te Breda bij
J. van den Kieboom, boekverkooper, 1760, 4to." Johannes van den
Kieboom woonde aan de westzijde van de Karrestraat, hoek Lange
Brugstraat in de "Gecroonde Son". 34)
Gerard van de Poel, uit 's-Gravenhage afkomstig en te Breda
als boekhandelaar gevestigd, woonde van 1748-1750 "achter
Moses" in het huis "de Bijl", maar was reeds in 1739 als Bredase
poorter ingeschreven evenals A. van der Poel op de Havermarkt,
van wie een brochure: "Brief van een Vriend aan den anderen"
( 1734) in de Magistraatsbibliotheek van Breda berust. 35) Lede~
boer noemt nog: Beltherham van Munnick, als drukker werkzaam
te Breda o.a. in 1777 en M. H. Ruuk in 1788, doch van beiden
is mij geen product hunner drukkerijen in handen gekomen. Op
15 Mei 1752 verkreeg als drukkersknecht Frederick Neveling al~
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hier het poorterrecht, afkomstig uit Ments of Mainz, doch deze
schijnt in destadsdrukkerij zijn handen niet thuisgehouden te heb~
ben, als gevolg waarvan het stadsbestuur van Breda besloot hem
"bij de eerste bekwame gelegentheyt op een Oostindisch schip te
doen transporteren" en hem tot zolang in verzekerde bewaring te
doen stellen, 17 Februari 1765. 36)
Tegen het einde der 18de eeuw woonden als boekverkopers
te Breda in de Torenstraat WilIem van Bergen en WilIem Oukoop
uit Hoogstraten, de laatste tevens stadsdrukker en gevestigd in
het huis de "Gloyenden Oven", staande aan de Westzijde der
Groote Markt, later genummerd A 408. Zij hebben met hun naza~
ten en opvolgers in het laatste kwart der 18de en in de aanvang
der 19de eeuw, veel boeken en ook kleinere geschriften te Breda
doen verschijnen. En doordat het fonds met de juist in die tijd ge~
stichte krant, "De Bredasche Courant", van Van Bergen nader~
hand in het fonds van de thans onder de oudere Bredase drukkers~
namen nog alleen overgebleven firma Broese en Compie is overge~
gaan, is de geschiedenis der beide drukkers firma' s Van Bergen en
Oukoop voor ons doel wel van bijzonder belang. (Sedert 1 April
1947 is echter "De Bredasche Courant" gescheiden van de N.V.
Drukkerij en Uitg. bedrijf v.h. Broese en Peereboom).
Dat is dan ook de reden, waarom we er even nader bij stiI~
staan en enige tot dusverre onbekende bijzonderheden betreffende
herkomst en ontwikkelingsgang hier thans zullen meedelen.
WilIem Oukoop kreeg in 1765 zijn erkenning als stadsdruk~
ker van Breda in deze vorm:
"Drossaerd, president, burgemeester en schepenen der stad
Breda hebben aangesteld en geadmitteert, suIcx doende bijdesen,
den persoon van WilIem Oukoop tot boekdrukker deser stad, las~
tende en bevelende allen dengeenen, die suIcx eenigsints zoude
mogen aengaen hen hierna te reguleeren en den voorn. WilIem
Oukoop tot stadsboekdrukker te houden en te erkennen zonde)
eenige contradictie, dit alles bij provisie tot een wederroepens toe.
Actum in collegio den 11 Juli 1765." 37)
Bijna dertig jaar later, namelijk op 15 Mei 1792, werd een
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acte van ongeveer dezelfde inhoud en strekking uitgereikt "op de
persoon van Anne Borgers, weduwe van Willem Oukoop en haeren jongsten zoon Jan Oukoop, vermits het overlijden van genoemden Willem Oukoop." Volgens de tamelijk volledige lijst van uitgaven dezer Bredase drukkers in de door H. Palier in handschrift nagelaten gegevens, (in de afdeling hss. Provo Gen. V. K. en W. te
's-Hertogenbosch) 38), bedroeg het aantal door Willem Oukoop
uitgegeven boeken en geschriften van 1766 af tien, dat door diens
zoon Jan A. Oukoop sedert 1794 eveneens tien, terwijl Willem
van Bergen tussen 1784 en 1815 niet minder dan 48 uitgaven
verzorgde, de firma Hollingerus Pijpers sedert 1815 er 25 te Breda
deed verschijnen en de heer F. P. Sterk tussen 1824 en 1837 acht,
alle welke Bredase drukkerijen in aantal en kwaliteit der uitgaven
van 1828 af nog verre werden overtroefd door de in dat jaar alhier
opgerichte drukkers firma Broese en Compie.
Geven deze cijfers enigszins een beeld van de sterke toename
van het drukwerk en van de omvang, welke de orders voor de
Bredase drukkers gedurende de laatste decenniën der 18de eeuw
hadden aangenomen, ook de continuïteit van de nu gestichte
fondsen van gedrukte werken, vooral de uitgaven voor school en
gezin, bewijzen, dat er voor de Bredase drukkers een andere en
betere tijd was aangebroken. De grondleggers daarvan zijn geweest de heren Willem Oukoop en Willem van Bergen met hun
respectievelijke erven. Was de heer Oukoop van buiten ingekomen, namelijk van Hoogstraten, de heer Van Bergen was van
aver tot aver een rasechte Bredanaar. Dat bewijst onderstaande
genealogie wel. getrokken uit de gegevens ten Gemeente-archieve.
Jan van Bergen X Joanna van Gert (+ 1650)
zoons:
Thomas van Bergen
Joannes van Bergen
21 Maart 1697 (Waterstraat) 17 Oct. 1705 (Nieuwstraat)
zoon:
Anna Maria Hamburch X Johan van Bergen 12 Juni 1728
(Nieuwstr.)
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zes kinderen:
(doopboek Grote Kerk)
Thomas 6 Sept. 1762
Willem 16 Sept. 1764 X N. van der Sande
Johanna Jacoba 8 Juni 1767
Anna Wilhelmina 23 Sept. 1769
Johannes Antonius 1 Jan. 1773
Hermanus Anne 17 Aug. 1775
De vader van onze Willem van Bergen bewoonde een eigen
huis met erf "de Kam" aan de Westzijde der Grote Kerk en was
wijnverkoper van beroep. De zoon vestigde zich na zijn huwelijk
op 10 Mei 1790, afgekondigd en voltrokken in de Grote Kerk, in
een pand aan de Groote Markt, gemerkt DIl, doch had reeds in
1784 zijn eerste uitgave doen verschijnen. een werk van de Breda~
se predikant Ds. J. W. van Otting, "Verklaring van Psalm 63 in
9 Leerredenen". Tussen dit en zijn overlijdensjaar 1818 kwamen
alle van zijn persen verschenen werken uit onder de naam W. van
Bergen, na 1818 onder die van Van Bergen en Compie. In de
Bredasche Courant van Zaterdag 24 October 1818 (no. 43) werd
meegedeeld, dat was overleden de drukker en uitgever W. van
Bergen, oud 53 jaar, gestorven 18 October 1818 na een kortston~
dige ziekte, terwijl de zaak door zijn weduwe N. van der Sande
onder de naam firma W. van Bergen en Comp. "Boekdrukkers en
Boekverkoopers" zou worden voortgezet.
Hoewel Oukoop als Zuidnederlander Rooms~Katholiek en
Van Bergen Protestant was, werden in beide drukkerijen toen nog
zowel Rooms~Katholieke als Protestantse uitgaven verzorgd.
Doch wat de drukkerij Van Bergen vooral onderscheidde van
de tot dusverre in Breda gevestigde grafische bedrijven, was het
feit, dat hij de eerste was, die te Breda een courant drukte en uit~
gaf met toestemming van de plaatselijke autoriteiten en die van de
Prins van Oranje, stadhouder Willem Vals heer en baron van
Breda. Dit feit geeft aanleiding, om in een slotbijdrage te beginnen
met de beschrijving van de ontwikkelingsgang van de te Breda ge~
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vestigde boekdrukkersbedrijven in de 19de eeuw, waarvan we thans
afscheid moeten nemen, namelijk die van Oukoop en van Van
Bergen.
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het einde:) On distribuera les prix aux estudiants de la part et libéralité de messieurs de magistrat.

110

Jaarboek De Oranjeboom 3 (1950)

1629
1647
1648

1648
1650

1651
1653
1653
1655
1657
1660

1661

1664
1665
1665

1666

Biographie der Gebroeders Bax, Breda 1629 (herdruk van Baselius,
Historisch Verhael, 1615?)
J. Vlitius, Inauguratio illustris Scholae ac Collegii Auriaci in urbe
Breda erectorum, Bredae 1647, 40, Jo. à Waesberge (zie v. Goor,
p 305; Foppens, Ie dl. 551; cat. Havermans, vol 4, p. 177).
J. Vlitius, Sylvarum Bredanarum prima et altera, Breda, 1648 (Van
Goor, 306).
J. Pendel', Micro-Cosmus ofte Kleijne werelt, Breda bij J. van Waesberge, der stactts, illustre school ende Orang'ie collegii ordinaris
drucker, 1648.
Andreae Riveti et Guil. Riveti Epistolae apolog. contra Mos. Amyraldum de gratia universali, Breda 1648 80.
Den ommeganck van Amsterdam enz., nae de Copije gedruckt tot
Breda in AUgjUstus anno MDCL. (3 verschillende drukken in de
Stadsbibliotheek Breda met vignet RDG).
Anthoni Hulsii nomenclator Biblicus Hebraeo Latinus, Bredae,
Waesbergen, 1650 80 (Bib. Hulthemiana, tom. I, no. 330).
Copie v.e. missive aen Karel den Tweede, gedruck;t tot Breda bij
Simon de Vries, Bouckverkoper aende Turfmart 1650 (ex. in de
Stadsbibl. Breda).
L. G. de Renesse, Apologetica Ecclesiarum Belgii epistola, Breda
1651 80 (Paquot I, p. 353)
Jani Vlitii J. C. Xenia Bredana occasione laetissimi Principium introitus comitibus eorum oblata, Bredae" Typis Subbingianis
MDCLIII40 13 blz. (coll. Pl'. Cuypers).
Antoni Huisii, Theologia Judaica, Breda, 1653-1654 40; (hiervan
bestaat ook nog een uitgave van 1671, (zie Georg. Eur. Buchler,
Leiden ( ?), 2e dl. p. 298.
A. van den Lith, BJijde inkomste van H. D. Hoogheit en Vorstelijken
zoon binnen Breda 1653. Breda bij ? 1655.
A. Hulsius, Conferentie over de Augsburg.sche Confessie, Breda,
1657, 120.
Johannes SchuIer, predikant te Breda, Leerrede om God te bedanken
over de herstelling van Karel Il, als koning van Engeland, uit
2 Samuel XXIV, v. 47-51, gehouden op Zondag den 23 Mei 1660;
zeer vermoedelijk Bredase uitgave, zonder naam van drukker.
Sententie over de Brabandsche Swygende Landt-Thol enz. tot Breda,
gedruct bij Cornelis Seldenslach inde corte Brughstraet inde druckerij anno 1661, 40 23 pag.
Waerschouwinghe raeckende de Wateren, Canalen ende SchouwSlooten, gedruckt tot Breda bij Cornelis Seldslach inde Corte Brughstraet inde Druckerije anno 1661 (ex. inde Stadsbibliotheek van
Breda).
Bredasche Almanac (door Janus Vlitius), Breda 1664 40.
J. Vlitius Cronyk van Breda 1665.
Leges et Statuta scholae trivialis Bredanae, amplissimi ejusdem
civitatis magistratus jussu, a D. D. Curatoribus conceptae, et ab
eodem approbatae et introductae. Accessit librorum atque lectionum
quotidianarum series. Bredae, Corn. Seldenslach. 1665 40.
Tumulus Viri incomparabilis Jani Vlitti syndici Bredani, Bredae,
typis Cornelii Seldenslach, MDCLXVI, plano.
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1666

1675
1686

1689

1691
1691

1692

1703

1704
1712
1734
1738

J. van Vliet, t Regt van Successie volgens de costumen der stad en
Lande van Breda met de Bredasche Chronijck, tot Breda 1666 40 bij
Joh. Evermans in de ABC.
J. van Vliet, t Recht van successie volgens de Costumen der Stad
ende Lande van Breda tot Breda bij Abraham Subbink a O 1666.
(Pros. Cuypers).
Oronnantie betr. de broodprijzen, gedruckt inde Cortebrughstraet
inde Druckerij anno 1675 (ex. in de Stadsbibliotheek van Breda).
Franciscus Plante, S. Th. Doet. et Past. Bredae, Venerabili admodum et spectatissimae Synodo SuytHollandiae Bredae jam Primum
Congregatae salutem et benedictionem, a primo salutis et benedictionis fonte Deo ter optimo maximo, ex animo precatur Senatus
populusque Bredanus, Anno Domini 1686, 9 Jul. Bredae, typis Cornelii Seldenslach, Typographi et Bibliopolae, anno M.D.C. LXXXVI.
In plano (collectie Pl'. Cuypers).
Auriacus Triumphans sive portentosae et prodigiosae plane victoriae
celsissimi principii auriaci Guilhelmi Henrici in Angliam per dei
gratiam abeuntis ac triumphantis, (Stads Wapen), Bredae, Typis
Cornelii Seldenslach, Typographi en Bibliopolae, anno 1689 (30
ongen. pag., Bibl. Provo Genootschap).
Collectanea Therapeutica de pleuridite et apoplexia, d. Christof. van
Campen, Bredae 1691 80 Bredae, Cornelius Seldenslach, 1691; (Christianus George Eus. Buels lexicon, Leipzig 1742', Ie dl. 246).
Narrantur Heroica Facinora Britanniarum monarchae Guilelmi III
ex decessu in Angliam, usque ad adventum in Hollandiam, a
Philippo Guilelmo Croijzé Bredae, Typis Cornelis Seldenslach,
typographi & bibliopolae M.D.C.L.XXXXI, 40 (Bibl. gouv. pol.
tract, 14e dl. no. 1).
Ordre ofte Reglement waer naer de gecommitteevden vande Aelmoeseniers Camel' der Stadt Breda bij provisie in het bedeijlen der
armen haer precise sullen hebben te reguleren. Tot Breda gedrukt
bij Cornelis Seldenslach, inde corte Brughstraet inde druckerij Anno
1692 40.
Christelijcke Beweegh-Reden tot een salige vreese, om afte weren
alle sorgeloosheijt der siele, door Nicolaas van Milst, Pastoor van
't Begijne Hof te Breda, den derden druck, vermeerdert tot een volkomen werxke. Tot Breda, gedrukt bij Peter Seldenslach, in de
Corte brugstraet, in de drukkerij, anno 1703.
(Carel Palier te 's-Hertogenbosch gaf aldaar in 1722 ook uit: "Op
de Merckt, in de drukkerije)".
Jacob Artopé, Weegschaal des Heiligdoms tot Breda, 1704, 40 (herdrukt in 1742).
Nieuwe ordonnantie aengaende het waaken van de Borgerije der
Stadt Breda. Tot Breda, bij Pieter Seldenslach, 's-Heeren Drucker
anno 1712 40.
( ?) Brief van eenen Vriend aan den anderen, te Breda bij A. van der
Poel, Boeckverkooper op de Havermarkt, 1734 (ex. in de Stadsbibl.
v. Breda).
Het gelukkig leven en voordeelig Sterven van een vrome, voorgesteld
en toegepast uit Phil. 1 vs. 21, bij gelegenheid van het afsterven
van Daniel Patijn, predikant te Breda, door Gabriel van den Velde,
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1745

1747
1749

1750

1760

1766

1766

1770

des overledens amptgenoot, uitgesproken op den 24 Nov. 1737. Te
Breda bij Johannes van den Kieboom, MDCCXXXVIII 40 24 pag.
Redevoeringen over verscheide onderwerpen enz. Breda, bij W.
Goetzee, 1745. (Boekzaal, Juni, 1745, p. 703).
Carmen Elegiacum, quo criminationes platonis contra poetas in
auctorem retorquentur etc. oratio inauguralis Henr. Hogeveen,
Rector te Breda, 27 April 1745 - Breda (Boekzaal, Mei 1745 p. 604.
A. van Gennep, Het hertnijpent en besmettelijk sterven onder het
Rundvee enz. Breda, Willem Goetzee, 40, 30 p. (Boekzaal, Mei 1745,
p. 605).
Nieuwe geampIieerde ordonnantie der Stadt Breda op den Brandt,
gearresteerd 6 Febr. 1747, gedrukt te Breda bij Willem Goetzee op
de Markt 1747 40.
Pet. Grootveldt fr. Z. Pattiecion of gestrafte lasteraar C. de Witt
enz. 8 0, Breda, W. Goetzee, 2 d. (Boekzaal 1749, 687).
J. M. van Hemert, Korte levensbeschrijving der graven van Holland,
80 Breda, W. Goetzee 1749.
A. H. van den Donk, Gedenkwaardige benauwdheden en verlossingen, der Israeliten ...... overkomen, nu op den dank- en bededag,
11 Junij 1749 gehouden, toegepast. Breda bij W. Goetzee, 40, 52 pag.
Berigt en Verantwoording van Clemens Keuchenius, predikant te
Vucht en Cromvoirt enz. Breda, W. Goetzee, 174980 (Boekzaal, 1749,
p. 687).
P. Grootveld, Gestrafte lasteraar, Breda 1750 80.
(Van deze Ds. Grootveldt van Schijndel verscheen in 1752 in den
Bosch: Toxandria Male Feriata of het bedrijf en de woede van
Jobel Abbadin in de Majorije van 's-Hertogenbosch ter gelegenheidt
van 't zoo genaamde Roomsch jubel-jaar MDCCLI ontdekt en ter
beschaaminge bloot gestelt over desselfs attentaat tot Geldrop en
Heeze in twee saamen-spraaken door P. Grootveldt, V.DM.. te
Schijndel en Liempde).
Reglement en ordonnantie geformeert bij
Schepenen van Breda
voor de Buiten-voerlieden deser stad met opzigt van het wagenveer,
op de stad van 's Bosch, te Breda bij J. van den Kieboom, boekverkooper 1760, 40.
Nauwkeurige beschryving der Triumph-poorten, Eerboogen, Decoratien, Inscriptien en verdere Vreugdebedrijven binnen Breda, bij de
heuglyke Inkomst van Zijn Doorluchtige Hoogheid Willem den V,
Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder, Capitain en Admirael
Generael der Vereenigde Nederlanden, op Vrydag den 6en Juny
1766. Breda, Willem Oukoop, Boekverkoper en Stads-Drukker, 1766,
80 48 bladz. (coll. Pro Cuypers).
Aan mijn Geest, door Jonkvr. Lannoij, dochter van den Weledgestr.
Heer Lannoij, fungerende commandeur van st. Geertruidenberg, gedrukt bij Willem Oukoop, Boekverkooper en stadsdrukker, Breda,
1766, 40, 12 p.
Aan den zeer geleerden Heere Antonius Simons, geboortig van
Breda, de philosophie gehoort hebbende in het zeer vermaarde Collegie, genaamt het Varken, binnen de wijd vermaarde Universiteit
van Loven en aldaar in de algemeene bevordering der konsten met
aller stemmen plegtichlijk (tot) Primus uitgeroepen den 18 Augustus
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1779

1783

1784
1786
1787

1789
1790
1791

1792

1793

1771, wanneer hij plechtiglijk binnen Breda werd verwelkomt op den
28 der zelve maand, te Breda gedrukt bij Willem Oukoop, 1771, 40
8 pag.
Ordonnantie op het tonnen der turf binnen de stad Breda, te Breda
gedrukt bij Willem Oukoop, Boekverkooper en stadsdrukker 1779 40.
Aan den zeer geleerden Heere Antonius van Gils, geboortig van
Tilborch, de Philosophie gehoord hebbende
- te Leuven en
aldus tot Primus uitgeroepen, 15 Aug. 1779, Breda, W. Oukoop
1779, 80.
Reglement op het Wagenveer van Breda op 's-Hertogenbosch en
vice versa d 8 Jan. 1783 te Breda bij Willem Oukoop, stadsdrukker
etc. 1783.
A. W. Waelwyks, Nadere consideratien over de Militaire Jurisdictie,
Breda 1783, 80 W. Oukoop (Kon. Bib!.).
J. W. van Otting, Verklaring van Ps. 63 in 9 Leerredenen, Breda,
W. van Bergen, 1784 8 0.
P. Haack, Verhandeling over de lastering tegen den H. Geest. Breda
bij W. A. Oukoop 1786.
Vonnisse ten laste van Adriaan van Campen oud 41 jaaren, geboortig van Baarle en laatst gewoond hebbende te Dorst, jurisdictie der
vrijheid van Oosterhout. Te Breda gJedrukt bij Willem Oukoop, Boekverkooper en Stadsdrukker, 1787.
Verklaering van S. E. kardinaal van Frankenbergj enz. over de
leering van het Seminarie-Generaal van Loven. Tot Breda bij Hendrik den Verdediger in 't ontdekt bedrog (ex. Ld. Stadsbibl. Breda).
Publieke Verkoping van Boeken (Catalogus) inde Willemstadt den
1 Sept. 1790 te Breda bij W. van Bergen (in de Willemstad bij de
geregtsbode G. de Bruijn).
C. Pantekoek, Verhandeling over de uiterlijke vereischten in een
Redenaar, Breda, 80 W. v. Bergen.
Korte aanmerkingen op het resultaat van Purjolés meer dan vijftigjarige overdenkingen over de Godsdienst van Jezus enz. ter ernstige
waarschuwing te!5Jen dat gevaarlijk geschrift enz. door Carel Pantekoek, predikant te Breda, bij Willem Oukoop te Breda, 1791, 80
45 pag.
Ter echtvereeniging van Willem Frederik met Frederica Louisa
Wilhelmina door W. v. Leo. Te Breda gedrukt bij Willem Oukoop,
boekverkooper en stadsdrukker (ex. Ld. Stadsbibl. Breda).
Voyage de Sainte Dymphne a Bruxelles A Breda, De l'Imprimerie du
déf. Comité insurgent (ex. Ld. Stadsbibl. v. Breda).
J. W. van Sonsbeeck, Oorlog en Vreede, Breda 1792.
H. W. Saveracker, Verhandeling wegens het verdeelen der artilleriewagens, Breda 1792, go bij W. van Bergen.
C. Pantekoek, Vrede en Welvaarts bede of Kerkrede bij gelegenheid
der Hooge tegenwoordigheid van het doorluchtig Erfstadhouderlijk
hof. Breda, W. van Bergen 1792, go 25 pag.
Breda verovert en herovert in 1793 met bijlagen te Breda bij W. van
Berglen, Boekverk. 1793 go. (Vermoedelijk door J. F. B. de Bruin,
advocaat te Breda, dit volgens Dr. C. Hermans).
Ordonnantie betr. de verdediging van Breda. Te Breda bij W.
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Oukoop, Boekverkooper en Stadsdrukker (ex. Ld. Stadsbibl. v.
Breda).
Auteur? Verlustigingen in de eenzaamheid of nieuwe verzameling
van anekdoten, vertellingen en karaktertrekken, Breda, W. van
Bergen 1793, 80 50 pag.
? Lof- en Heilwensch aan Neerlands volk. Te Breda bij W. Oukoop
(ex. Ld. StadsbibJ. v. Breda).
1793 Mijne Verlustiging op den Emer en Endegleest door J" W .. van
Sonsbeeck, met een motto uit Horatius te Breda, bij W. Oukoop,
1793 kJ. 80.
(Copie uit de Bredasche Courant). Het eerste jraar der Bataafsche
vrijheid 1 (Idem, 2). Te Breda, ter Drukkerije van Willem van
Bergen (ex. in de StadsbibJ. v. Breda).
Twee verhandelingen van Frederik van der Meye (,) Geneesheer der
Koninklijke bezetting te Breda, over de heerschende Volksziektens
te Breda, ten tijde van het beleg, derzelver toevallen en verschijnselen en de veranderingen, die dezelve ondergaan hebben, na gelange
van de verscheidenheid van het jaargietijde en voedzei, alsmede, over
de geneesmiddelen, die bij het grootste gebrek aan alles, daar tegen
gebruikt zijn. Naa de nieuwste uitgave van D. Christianus Gothfridus Gruner, benevens de Voorreden en Aantekeningen van denselve.
Uit het Latijn vertaald. Breda, Willem van Bergen, 1793, 80 165
bladz., voorwerk 2'0 bladz.
Vertaler? Graaf Kennijsnack, Treurspel nae het Hoog-duitsch van
C. van Reitsenstein, te Breda bij Willem van Bergen, 1793, 8°.
Auteur? God, de Mensch en de Bijbel, in g:esprekken. Breda, W. van
Bergen, 80.
Vertaler? Geschiedenis van Benignus, uit het Engelsch Breda, W.
van Bergen, 80 Ie d.
Heil- en Nieuwjaarswensch van de Klapwakers van Breda. Te
Breda, gedrukt bij Willem Oukoop, Boekverkoper en Stadsdrukker
1793 (ex. i. d. StadsbibJ. v. Breda).
( ?) La Batavia e la Belgica liberata, poema eroico di gro. De
gamera, tenente nella armata di S.M.J. e R. fra gli unanimi dii
turino I' inventore. Breda 1793 kJ. 80
(vgJ. BibJ. Hulthem. tom. 4 p. 493 no. 28708
1794 Gedachten bij het afsterven van D. A. Regulath, evan~eliedienaar
door C. Pantekoek). Grafschrift op den Weleerw. ZeergeJ. Heer
D. A. Reg)Uleth (door C. Pantekoek). Bij A. v. Hoogstraten-in de
Toornstraat Breda (ex. i. d. StadsbibJ. v" Breda).
1795 Bredasche almanak voor 1795, nevens de tijdrekening der Fransiten
( ?) in het 3e jaar der Fransche Republiek. Breda bij W. vart
Bergen 32 0.
Aanspraak van Pieter Vreede als president der provisioneel representanten des volks van Bataafsch Braband. Te, Breda bij W.
van Bergen (ex. i. d. StadsbibJ. v. Breda).
1797 Geschiedenis van Benigmls, uit het Eng., 2e d. 80 Breda W. van
Bergen, 1797.
Adres v. d. Municipaliteit te Breda v. d. Nat. Verg)., contra de
Representanten van Bataafsch Braband. Te Breda bij J. A. Oukoop,
Stadsdrukker (ex. i. d. StadsbibJ. v. Breda).
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17098

Het recht der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente, op derzelver kerken enz. en alle de stukken daar over tusschen de Municipaliteit, de Kerkenraad en Commissie derzelve, te Breda (in navolging van de uitgaave van een tweede projectplan) aan 't licht
gebragt Doe een ander niet, 't geen Gij. niet wilt dat u geschiede.
Acte van Staatsregeling. Voor rekening en ten behoeve der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente uitgegeven; te bekomen te
Amsterdam, bij M. de Bruin en A. B. Saalkes; te Breda bij W.
van Bergen enz. (1798), 80. 87 bladz.
1799 A. de Raeff, Over de vernietiging der Slavernij in de Bataafsche
Volksplantingen, Breda 1799.
Ordonnantie op het Veer der trek- of jaagschuiten van Breda op
Terheiden en van Terheiden op Breda, gearresteerd de 14 en 29
Aug. 1799 het 5de jaar der Bat. Vrijheid te Breda; bij J. A. Oukoop,
Stadsdrukker 1799 40
1800 Aan de Stemgerechtigde Burgers te Breda (Buitenvoermans gilde,
metzelaars 8 Aug. 1800). Breda W. van Bergen, kt 80
Alle de Kunststukken van Pinetti door Kosman. Breda VV. van
Bergen 80
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NOTEN EN AANVULLINGEN.
1) Le livI1e, l'estampe, l'édition en Brabant cru XVe au XIXe siècle.
Gembloux, 1935.; Mémorial de l'exposition d'art ancien á Bruxelles.; Het
Boek, jaarg/ang 22 (1933-'34), waarin M. E. Kronenberg over de Keulse
drukker Gerard van der Hatart en zijn I1elaties tot Brabant in de eerste
helft der 16e eeuw.; Ch. C. V. Verreyt, Het geslacht Schoeffer, later
Scheffer en Scheffers te 's-Hertogenbosch van 1541-17,96 in betrekking
tot de boekdrukkunst, 's-Gravenhage, 1888; Catalogus van een compleete boekdrukkerij, bestaande in fraaie letteren. benevens twee drukpersen en verdere gereedschappen tot een boekdrukkerij behoorende, welke
verkocht zal worden
ten huize van wijlen Jacob Scheffers in de
Kerkstraat, 's-Bosch (17097). (een exemplaar van deze, voor de geschiedenis der typografie belangrijke catalogus berust in de boekerij van het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te 's-Hertogenbosch) {Die van de Firma Broese - Proeve van letteren en vignetten,
gegoten ter lettergieterij van Broese en Comp. te Breda, - dateert van
1841.; A. M. Ledeboer, De boekdrukkers, boekverkopers en uitgevers in
Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den
aanvang der 1ge eeuw, Deventer 1872, blz. 110, 112, 210-215 (Bergen op
Zoom, Breda, 's-Hertogenbosch).
2)
Over zijn werkzaamheid als drukker-uitgever te 's-Hertogenbosch,
Utrecht en Nijmegen, zie Ledeboer, t.a.p. blz. 211.
3) Het is intussen merkwaardig, dat Hayen ook zijn drukkersoctrooi
eerst op 4 December 1517 kreeg.: "Van een ottroye voer Laureynse
Haeyen, prenter woenende inder stad vanden Bossche om te mogen printen alrehanden nyeuwe aeten, boeken ende volumen etc." Blijkens de
volledige acte, reg 636 fol. 210v. van de Rekenkamer te Brussel was hij
toen al jaren in het bedrijf: "Laureyse Hayen, diewelcke van zijnen jongen
tyden hem heeft gegeven ende gestelt om te crigen ende leeren del conste
van prenten, begherende.. .... de selve conste te vorderen naer zynder
macht", heeft zich "tot dien eynde gletransporteert in onser stat van
'sHertogenbossche, aldair hy in meyningen es te prenten menigerhande
aeten, wercken ende nyeuwe boecken in verscheyden langaigen ende
talen", en ontvangt octrooi om in bet land van Brabant die nieuwe werken te mogen drukken, "behoudende dat de voers. boecken ende volumen
geprint zullen worden in goeder correcter ende lisanter letteren", met
verbod voor anderen om ze na te drukken binnen de tijd van twee
jaar. Vgl. verder: Prosper Verheyden, Drukkersoctrooien in de 16e eeuw,
in: Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, 8e jaargang, afl. 5-6,
1910. Het aldaar vermelde en aan Jan Scheffer, evenêens te 'sHertogenbosch, toegekende drukkersoctrooi is gedateerd 30 Juni 1572/3 "Van een
ottroy, ende admissie om te mogen drucken tot 'sHertoé.1enbossche voir
Jan Scheffer," terwijl voor Breda geen enkele printer-uitgever wordt
genoemd, wel te Amsterdam, Delft en elders in de Noordelijke Nederlanden.
4) Vgl. daarnaast M. F. A. G. Campbell, Annales de la Typographie
noorlandaise au XVe siècle, 1874, met de supplementen 1878-1890. en
Wouter Nijhoff, Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540, 1919 vlg.
5) Vgl. over Jacobus en diens zoon Johan van Breda als Deventer drukkers verschillende bijzonderheden, vermeld door M. E. Kronenberg in:
N.N. Biographisch Woordenboek van Blok & Molhuysen, dl. J, i.v., verder
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Bijdragen Gesch.Overijsel, XIV (1907); Mr. J. Nanninge Uitterdijk, De
Zwolsche boekdrukker Peter van Os van Breda, blz. 131.
6) Holtrop, Monum. Typograph, 72 pI. 114; vgl. verder W. Nijhoff,
L'art typographique dans les Pays-Bas (1500-1540), !e en 2e afl. (1903,
vlg.) Bij Revius, Daventr. Illustr. 191/2 vindt men een lUst van Jacobus
van Breda's uitgaven en dezelfde noemt Johannes van Breda, de zoon,
eerst drukker en daarna raad, schepen en conciliaris van Deventer
(1577-'95), dus misschien niet als drukker g'estorven.
7) Gemeente-archief, Breda,
Stadsrekening 1661/62 fol. 98v, 100v
en 104v.
8) Op een nog oudere, te Breda gevestigde boekverkoper maakte de
Z.E. Pater Placidus O. M. C., mij na de samenstellingj dezer verhandeling aften;t, n.l. Frans Cornelisse de boeckvercoper, die in 1523 en
1524 woonde aan "de plaetse voor de' borcht" dus het Kasteelpleil1\ Breda
Gem. Arch. nr. 43a, fol. 84; 42g fol. 140. In aansluiting daaraan willen
we voor de 16e en 17e eeuw alvast de volgende Bredasche boekhandelaren
noemen, die in de rekeningen en andere bronnen ten gemeente-archieve
worden vermeld: 1568, Peter Denysz. van Venloo, boekverkoper Breda
(Gem.. Arch. nr. 473, fol. 185); 1570, Cornelis Laets, boeckvercooper op
het Gasthuiseinde, (l.c. nr. 1548, fol. 8v; 1570, Peeter van Geldr0'P,
J::loeckverkooper, (l.c. nr. 1548, fol. 8v); Gerrit van Campen, (l.c. nr.
1548, fol. 46); 1620, Jacob Knoop, drucker ende boeckbynder (l.c. 459);
Jan Beeckman, boeckverkoper (l.c. nr. 1606, fol. 34v); 1635, Jacob Seldenslaeh, die toen al geregeld boeken leverde aan het stadhuis te Breda
(l.c. nr. 1612, fol. 128). Eveneens vinden wij in dezelfde tijd vermeld de
reeds genoemde Jan de Keyser, "boeckvercooper van couranten, caerten,
pampier, pen ende inckt", (l.c. nr. 1617, fol. 176) en in 1613 deed de Wed.
Bouts uit Rotterdam het aanbod om te Breda een drukkerij te vestigen;
(l.c. nr. 244).
9) Poortersregister (Gem. arch. nr. 703, p. 28) Ramingen, concepten en
ordonnanties (Gem. Arch. nr. 6, fol. 151); Register publicatiën (Gem.
aTch. nr. 709, p. 99)
10)
Dr. M. A. Naeuwelaerts, De oude Latijnsche school van Breda, 1945
! ,'. T;H~:
blz. 9.
11) Ramingen 'etc. l.c. (G. A. nr. 6, fol. 228).
12)
Stadsrekeningen (G. A. nr. 1575, fol. 97v).
G.A. = Gemeentearchief van Breda.
13)
Zie over een bij hem gedrukt werk J. W. te Water, Historie van
het verbond der Nederlandsche Edelen, IV, 391.
14) Aeten magistraal, 1612-1624 (G.A. nr. 12, fol. 43-44) Ledeboer,
t.a.p. stelt zijn werkzaamheden te Breda op de jaren 1615 en 1616, hetgeen dus niet juist is, want zijn aanbod of verzoek om toelating dateert
van 26 Nov. 1613.
15)
Stadsrekeningen (G.A. nrs. 1592, fol. 194v, l'96r, 199r, 200v, 202r,
204v, 210r; 1593, fol. 196v, 205, 207).
16)
Idem, (G.A. nrs. 1595, fol. 2'20v; 1596, fol. 206, 212, 213, 224; 1597,
fol. 196, 202; 1597, fol. 210).
17)
Poortersboek 1534-1623 (G.A. nr. 703).
18)
Dr. M. A. Nauwelaerts, t.a.p. blz. 56-62 en daar genoemde bronnen.
19)
Vermoedelijk de zoon van Geraert Janss van Campen, reeds in 1600
boekhandelaar te Breda, (G.A. nr. 1578, fol. 212 en 214) Over Pieter
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Geverts als boekdrukker o.a. G.A. nrs. 1582, fol. 196v en 204v, 1583, fol.
182v. Zie de titel van een toneelstuk of programma daarvan van het
Jezuietencollege in 1626 gedrukt, in de bijlage. Deze titel schijnt aan de
speurzin van Dr Nauwelaerts ontsnapt te zijn.
20)
Vgl. voor uitgaven vanwege de stad als tegenprestatie van dergelijke boekgeschenken, posten vermeld in de stadsrekeningen G.A. nrs.
1584, fol. 186 en 198; 1586, fol. 187; 1587, fol. 198, 207, 208 en 209; 1588,
fol. 211, 2109 en 223; 1589, fol. 208, 209, 211, 212 en 214; 1590, fol. ZOl;
1591, fol. 192, 195, 203 en Z06.
21)
Dr. M. A. Nauwelaers, t.a.p. blz. 62-78.
22)
O.A. nr. 117, fol. 74. In aansluiting hieraan over de verantwoording
der uitgaven vanweg~ de stad voor van Waesbel'gen G.A. nrs. 1625, fol.
148 en 151; 1626, fol. 141; 1627, fol. 125; 1628, fol. 124.
23)
Dr. Nauwelaerts, t.a.p. blz. 66. De Bredasche Illustre School~ ool{
Collegium auriacum genoemd ter ere van de invloed en betekenis der
Oranje-dynastie voor Breda, toen nog hofstad, was tevens bestemd voor
het onderwijs in paardrijden, schermen, enz. aan de studenten, waarvoor
officieren uit het garnizoen als instructeurs optraden. Het leven en de
zeden waren er vrij ruw, waarover de theologische professoren bij herhaling klaagden aan Huygens, om diens invloed ter verbetering te verkrijg'\en bij Prins Frederik Hendrik, die echter toen al ziekelijk was. En
zijn opvolger stadhouder Willem II trok er zich weinig van aan. In de
stadhouderloze periode na 1650 verviel het instituut meer en meer. Professor Lodewijk van Renesse, een der predikanten van de Hervormde
gemeente te Breda, invloedrijk, ernstig en gleleercl' theoloog, kon dit
verval niet tegenhouden. Over andere oorzaken van het verval der
Illustre School te Breda vergelijke men Dr. C. Sepp, Het Godgeleerd
onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw, 2e deel, passim.
Dr. L. Knappert, Geschiedenis der Nederland'sche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw, dl. I, 158-159; DI1. H. H. Kuyper, De opleiding tot den dienst des woords, 1891, vooral dl. I; Dr. J. ReitsmaDr. J. Lindeboom. Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde
Kerk der Nederlanden, 3e druk, blz. 578-579. De geschiedenis der meeste
Illustre Scholen in Nederland', die geen promotierecht hadden, is nog
niet geschreven, wel die van Dordrecht door Schotel, die van Rotterdam
door Kan, die van Utrecht door Loncq en Wijnne, die van Deventer door
Van Slee.
24)
Eene bijdrrog,e tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van den
boekhandel in Nederland, 2e druk, Den Haag-Utrecht, 1869.
25)
G.A. nr. 1916 Kohier van verpondingen, fol. 129v, 130; ibidem nr.
1789, Kohier personeel fol. 57.
26)
Stadsrekening G.A. nr. 162'5, fol. 140, 152, Ook Abr. Elsevier, Johannes Meijer e.a. leverden destijds couranten aan de stadsmagistraat, a.A.
nrs. 162'7, fol. 126, 129; 1628, fol. 119; 1629, fol. 128-129.
27)
Vgl. over hem o.a. Dr. M. A. Nauwelaerts, l.c. blz. 70.
28)
Thans in een nieuwe uitgave met uitstekende inleiding van de hand
van Prof. Anton van Duinkerken verschenen in de serie "Batavia Sacra"
als "Nicolaus van Milst, 1645-1706, Begijnenpastoor te Breda en dichter
van de vroomheid zijner dagen", Utrecht, 1949.
29)
Register van Commissiën, G. A. nr. 121, fol. 148.
30)
Notulen van de Magistraat, G.A. nr. 34, fol. 267.
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Register van Commissiën (G.A. nr. 120, fol. 40), Vgll. ook Notulen
Magistraat (G.A. nr. 34, fol. 267).
32)
Legger 100e penning (G.A. nr. 1925).
33)
Magistraatsbibliotheek van Breda, nr. 295. Vgl. verder Diverse registers en stukken, nr. 706 op het jaar 1731-7 Mei en Dr. Nauwela€rts,
t.a.p. blz. 12'0.
34)
Udeboer, t.a.p. onder Breda.
35)
Diverse Registers en stukken, G.A. nr. 706, op 1739-9 Sept. Verder pamflet 1734, nr. 4, Stadsbibliotheek Breda.
36)
Als voren, nr. 706 op genoemd jaar; verder Notulen Magistraat,
nr. 74, fol. 16.
37)
Register van Commissiën, G.A. nr. 124, fol. 32.
38)
Afdelingl handschriften van het Provinciaal Genootschap te 'sHertogenbosch nr. 1137(63).
31)

Aan het slot dezer aantekeningen wil ik niet nalaten mijn grote erli:entelijkheid te betuigen voor de inlichtingen, aanwijzingen, aanvullingen
en andere vormen van medewerking, bij de opsporing van de hiervoor
genoemde titels en de werken zelf van Bredase uitglaven en drukjes, ondervonden van de dames Mej. C. M. E. Ingen-Housz, bibliothecaresse van
het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord
Brabant te 's-Hertogenbosch, wonende te Breda; Mej. Emma Dronckers,
bibliothecaresse van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels te Amsterdam; en verder van de heren Drs. P. Scherft,
Gemeente-archivaris te Breda, Dr. J. L. M. de Lepper en P. Placidus
O.M. Cap, allen te Breda.

Drukkersmerk van

J.

v. Waesberge(n) te Breda
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