Drukkers en Uitgevers te Breda tot ongeveer
het midden der 19de Eeuw
Belangrijke Fondsen van Bredase Uitgevers
door

A.HALLEMA

In aansluiting aan mijn artikel over: Drukkers en Uitgevers
te Breda tot de aanvang der 19de eeuw, opgenomen in dit Jaar~
boek, deel 111, volgt hier thans een beschrijving van de ontwikke~
lingsgang der te Breda gedurende de eerste helft der negentiende
eeuw gevestigde boekdrukkers- en aanverwante bedrijven. In dit
deel van ons Jaarboek heb ik de eindstreep gezet ongeveer bij het
midden der vorige eeuw. De periode na 1850 acht ik, vooral met
het oog op de thans nog bestaande bedrijven, nog te weinig historie en de geschiedenis daarvan om die reden niet voor publicatie
in aanmerking komende. Door het overlijden van P. R. Broese in
1853, van J. van Gulick in 1851 en de verkoop van het fonds F.
Ph. Sterk in 1848 werd kort vóór en na 1850 een gehele verande~
ring gebracht in de omvang en aard der productie van het boek
te Breda, zodat ook om die reden de gestelde termijn alleszins is
verantwoord.
Bij de aanvang van die eeuw schijnt er te Breda nog maar
betrekkelijk weinig te zijn omgegaan bij de bedrijven, welke zich
bezig hielden met de productie van en handel in boeken en andere
door de drukpers vermenigvuldigde geschriften en publicaties.
De oorzaak of reden ligt voor de hand: behalve dat StaatsBrabant, dus ook Breda, economisch al te lang had geleden onder
de druk van het oppermachtige Holland, leefde men hier toen
131

Jaarboek De Oranjeboom 4 (1951)

tevens onder de druk van de bezetter, destijds de Fransman, die
ook elders de welvaart der Republiek vernietigd en armoede in
het land gebracht had. Slechts de beide bestaande bedrijven,
waarvan we in ons vorig artikel in het derde Jaarboek de wording
en eerste ontwikkeling hebben beschreven, die van Van Bergen
en Oukoop, konden zich staande houden en daarnevens bestonden
nog enkele boekhandelszaken en zogenaamde papierwinkels alsmede één binderij. Dat was te Breda kort na 1800 zo wat alles op
het gebied van het boek en de papierbranche.
De oudste en ook vrijwel enige bron voor deze recapitulatie
vormen de registers van patenten ten Gemeente-archieve, de
dossiers van fondsartikelen der genoemde uitgeverijen zelf en
enkele andere verspreide handschriftelijke zowel als gedrukte
gegevens. Uit de registers der patenten kozen we dat van 1806,
(dat van 1805 is het oudste, doch geeft minder volledige gegevens
over de typografische bedrijven van Breda dan dat van 1806),
als houdende ongeveer het midden van de periode der ergste
economische crisis in de Franse tijd.
Het volgende overzicht van de plaats, de omvang en het
bedrag der patentbelasting, door de ondernemers der bedrijven te
betalen, kan aan de hand van die bron voor het jaar 1806 worden
samengesteld. 1)
Boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers. 2)
Jan Albert Oukoop, Groote Markt, 29 Maart 1806
Willem van Bergen, Groote Markt, idem

f3.f3.-

Boekverkopers. 3)
Wed. A. Oukoop, Groote Markt, idem
Pieter Boelé 4), Brugstraat, idem
Weduwe van den Berg, Veemarktstraat, idem

f

1.-

fI.f1.-

Papierwinkels.
Johannes v. Ekelen, E(i)ndstraat, idem
Gijsbert van Loon, Haagdijk, idem
132

Jaarboek De Oranjeboom 4 (1951)

fI.fI.-

Gerrit Willem van der Sande, Haagdijk, idem
Marie Fisscher, Brugstraat, idem
Lenard Karremans, Kerkstraat, idem

fl.f1.f1.-

Drukkersknechts. 5)
Abraham Janssen, Pekbrug, idem
Jacobus van Beusekom, Zoutstraat, idem

15 stuivers
15 stuivers

Boekbinder.
Pieter Boelé, Brugstraat, idem

f3.-

Boekbindersknecht.
Niklaas Boelé, Vischmarktstraat, idem

15 stuivers

We stuiten hier echter op één moeilijkheid, aangezien in de
hierna gepubliceerde eerste fondslijst van na 1800 te Breda ver~
schenen uitgaven ook de naam van F. B. Hollingérus Pijpere;
sedert 1805 reeds als zelfstandig uitgever wordt vermeld, terwijl
hij niet voorkomt onder de aangeslagenen voor de patentbelasting
over het jaar 1806. Het lijkt mij niet onmogelijk, dat hij zijn uitgaven bij Willem van Bergen liet drukken en om die reden niet
op het kohier als zelfstandig drukkerspatroon voorkwam. In 1818
nam hij na de dood van Willem van Bergen diens gehele affaire
over, doch heeft maar betrekkelijk kort dit bedrijf geleid, want hij
overleed reeds in 1825.
De samenwerking met en opvolging van Hollingérus Pijpers in
zaak van Willem van Bergen blijkt duidelijk uit de volgende advertentie in de Bredasche Courant:
"De ondergeteekende, sedert vele jaren met wijlen den Hee!'
W. VAN BERGEN de Boekdrukkeryen den handel in Boeken
en Papieren onder de firma van W. VAN BERGEN & COMP.
geëxerceerd en gedreven, en. sedert deszelfs overlijden, voorgeval~
len in den jare 1818, de gemelde affaires ond.er dezelfde firma, voor
zijne particuliere rekening alleen voortgezet hebbende, zal dezelve
(ingevolge van het gestipuleerde bij Art. 9 der acte van dissolutie,
met de Erven van wijlen den Heer W. van Bergen, den 19 Julij
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1819 gepasseerd), voortaan onder zijn eigen naam continueren. Hij
verzoekt zijne Vrienden en Correspondenten hiervan nota te nemen
en hem, bij voortduring, met hun vertrouwen te vereeren."
Breda den 1 Junij 1824,

F. B, Hollingérus Pijpers,

(Br. Crt, 5 Juni 1824, nr. 23, tevens het eerste nummer dezer
courant, dat onder de naam van F. B. Hollingérus Pijpers ver~
scheen.)
In de eerste helft der 19de eeuw waren de volgende druk~
Breda dus werkzaam om hun fonds te vermeer~
deren en te verrijken: Van Bergen (tot 1818) en Oukoop (tot
1882), terwijl daarnaast als nieuwe uitgevers Hollingérus Pijpers
(1805--1825). Broese (1828--1853), Sterk (1824--1848) en Van
Gulick en Hermans, óf bestaande bedrijven van die aard overna~
men en voortzetten, óf hun schouders onder een geheel nieuwe
onderneming zetten 6).
Willem van Bergen, in 1818 opgevolgd door F. B. Hollingé~
rus Pijpers, terwijl diens zaak in 1828 weer werd voortgezet door
Petrus Rudolf Broese, alsmede Sterk vertegenwoordigden in het
Bredase drukkersbedrijf lange tijd het protestantse element. De
heren Oukoop en Van Gulick en Hermans legden zich als katho~
lieke drukkers~ en uitgeverspatroons in hoofdzaak toe op de publi~
catie van speciaal katholieke boeken en tijdschriften, hoewel ook
enige niet~katholieke boeken en tijdschriften van hun persen kwa~
men, terwijl bij de elkaar opvolgende firma's Van Bergen, Hol~
lingérus Pijpers, Sterk en Broese eveneens een aantal katholieke
werken en werkjes verschenen.
Daarnaast verwierven nog enige minder bekende drukkers
enige bekendheid, van wie wij enkele willen noemen, hoewel zij
niet alle een eigen dossier hebben in het archief van de "Ver~
eniging tot bevordering van de belangen des Boekhandels" aan
de Heerengracht te Amsterdam en slechts enkele drukken of druk~
jes het licht deden zien. Verder worde nog even opgemerkt, dat
ook de in ons vorig artikel genoemde drukkers en uitgevers, uit de
17de en 18de eeuw te Breda, behalve dan de heren Van Bergen en
kers~uitgevers te
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Oukoop, gedurende de 19de eeuw hier geen sporen hebben nagelaten, zodat we dezen hier nu verder kunnen laten rusten.
In' alfabetische volgorde noemen we nog als nieuwe drukkers-uitgevers:
1. Van Gulick, firma Van Gulick en Hermans, boekdrukkerij, aanvangende 15 Juli 1829, waarin toen of later tevens werden
verbonden een boekhandel en een boekbinderij, gevestigd op de
hoek van het Kasteelplein, D, nr. 341, m'et als reclame-aanduiding
volgens een visitekaartje uit die tijd: Papierwinkel en Gedrukte
Militaire Administratie-papieren 7). 1. Hermans was sedert 14
Januari 1852 de enige firmant van de drukkerij en boekhandel
Van Gulick en Hermans. 8)
2. Mertens' "Boekdrukkerij en Boekbinderij, opgerigt voor
de Engelsche Bijbel-Kompagnie te Breda". Deze boekdrukkerij
en -binderij, speciaal bijbeldrukkerij, werd in Juli 1852 verkocht,
waarmee ze tevens ophield te bestaan.
3. Gebroeders Nijs, boekdrukkerij, die op het jaar 1837 te
Breda wordt genoemd doch slechts met één uitgave.
4. T. M. I. van RoosmaaIen, steendrukkerij. speciaal voor
plaat- en kunstwerk, de enige van die aard, welke ooit hier ter
stede werd geëxploiteerd. Deze zaak werd door de heer van
Roosmalen overgenomen van de firma Frederik SnitzIer & Co.,
oorspronkelijk gevestigd te Eindhoven en vandaar in 1834 naar
Breda overgebracht onder de naam Steenplaatdrukkerij van de
firma SnitzIer & Co. In 1836 ging zij over aan de bovengenoemde
heer van Roosmalen, die haar echter niet lang heeft gehouden. 9)
5. H. J. van Wees, die als onderwijzer en samensteller van
een rekenmethode ten dienste van het lager onderwijs reeds in
1834 bij de firma van Gulick en Hermans had uitgegeven en in
1839 een eigen fonds van dat soort uitgaven stichtte.
Zowel de vier grotere drukkerijen-uitgeverijen van Broese,
Oukoop, Sterk en Van Gulick en Hermans als de hierboven onder 2--5 genoemde kleinere bedrijven hadden als nevenbedrijf
de boekhandel of de boekbinderij er bij aangehouden, een enkele,
die van Broese, zelfs een lettergieterij. Toch bestonden daarnaast
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nog enige zelfstandige boekhandelszaken. waarvan we bij Palier
en in andere bronnen in handschrift voor het behandelde tijdvak
vonden genoemd zonder of met enkele bijzonderheden de vol~
gende namen:
1. L. C. I. Blanken, boekhandel (na 1806 opgericht).
2. P. Boelé, hoekhandel, op de Groote Markt, vóór of in 1806
begonnen.
3. I. Tj. C. de Graauw. boekhandel, in 1852 reeds gevestigd.
4. Franciscus Jacobus Steijn, boekhandel begonnen in 1809.
overleden 18 December 1818, voortgezet door de weduwe en
vervolgens onder de firma F. Steijn en Comp. en nog later onder
die van Gebr. F. Steijn gedreven. waaraan ook een druk beklante
leesbibliotheek was verbonden.
5. J. J. van Turnhout. boekhandel begonnen in 1850, gaf
al spoedig een prijslijst uit van zijn fondsartikelen. waaronder
ook een veel geraadpleegde kaart en afstandswijzer van de pro~
vincie N.~Brabant (f 0.60). een kaartje van de omstreken van
Breda (f 0.30) en verder vooral schooluitgaven.
6. H. J. van Wees, boekhandel, die reeds in 1838, althans
zeker in 1839. bestond. later firma Eduard van Wees. waaraan
werd verbonden een boekdrukkerij. papierhandel en fabricage
van religieuse artikelen voor de katholieke eredienst. 10)
Alleen de onder 5 en 6 genoemde boekhandels bestaan nu
nog onder de oorspronkelijke naam te Breda.
Voorzover nog gegevens bewaard zijn gebleven betreffende
de hiervoor genoemde drukkerijen en uitgeverijen annex boek~
handel, geven we nu vervolgens van elk daarvan een kort histo~
risch overzicht. te beginnen met die van Willem van Bergen, na
1817 voortgezet als Van Bergen en Compie. tot 1828, toen Petrus Rudolf Broese de firmanaam veranderde in die van Broese
en Compie. onder welke ze tot heden bekend bleef. Het geldt
hier allerminst enig\e voorkeur, doch het productiecijifer geeft
m.i. de beslissing, aangezien Van Bergen (& Compie.), tussen
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1800 en 1830 35, Oukoop 9, Hollingérus Pijpers 26, Sterk 8 en
Broese 6 uitgaven op hun naam kregen van de 87 tussen 1800 en
1830 te Breda gedrukte boeken en kleinere geschriften. Boven~
dien hadden drie geen naam of nadere aanduiding van drukker
of uitgever. De fondsen van Willem van Bergen en Hollingérus
Pijpers werd ondergebracht in dat van Broese.
Na 1830 nam het aantal uitgaven, te Breda van de pers gekomen, vooral onder invloed van de in 1828 gestichte Koninklijke
Militaire Academie, nog belangrijk toe en bereikte een hoogte~
punt gedurende het eerste daaropvolgende decennium. Blijkens
de door mij verzamelde titelopgaven van boeken en andere ge~
schriften gedurende de periode 1830-'40 of daaromtrent, hier
ter stede verschenen, is dit cijfer niet minder dan 180 en wel
aldus verdeeld over de toen bestaande drukkerijen~uitgeverijen:
Broese en Compie
Oukoop
Sterk
Van Gulick en Hermans
Gebr. Nijs
H. J. van Wees

1829-1839
1831-1838
1829-1939
1829-1838
1837
1839

72
9
69
27
1
2

We beginnen met het bedrijf van Broese en Comp., gesticht
1 Mei 1828 en hoe het groeide in de eerste helft der vorige eeuw.
I

BROESE EN COMP.

Als bedrijfsleider of directeur, sedert ongeveer 1820 in de
drukkerij en uitgeverij van F. B. Hollingérus Pijpers werkzaam,
had Petrus Rudolf Broese, goed zakenman, met liefde voor het
boek en het grafisch bedrijf, reeds spoedig ingezien, dat van de
beide fondsen Van Bergen-Hollingérus Pijpers onder de firma
Van Bergen en Co. nog veel meer viel te maken.
Niet alleen waren zij vatbaar voor vermeerdering, meende
de heer Broese, doch door zelf het bedrijf nog uit te breiden met
een goed voorziene boekhandel. op moderne leest geschoeid, aan~
gevuld met een boekbinderij en vooral door de thans goed inge~

137

Jaarboek De Oranjeboom 4 (1951)

voerde Bredasche Courant als de toen nog enige stedelijke courant
van Breda meer abonné's en adverteerders te bezorgen, zou de
gehele affaire nog beter kunnen renderen.
Aangezien zijn broeder J. G. Broese zich meer op de boek·
handel had toegelegd, kwamen zij beiden in 1828 overeen, om
gezamenlijk de firma Broese & Comp. te stichten, die de bestaande
boekhandel van Hollingérus Pijpers zou reorganiseren, daarnaast
de drukkerij en uitgeverij van Van Bergen en Co. uitbreiden met
het daaraan verbonden fonds van Hollingérus Pijpers, om op die
wijze beide zaken in één hand te brengen ter uitbreiding in de
naaste toekomst. De acte van oprichting der nieuwe firma Broese
en Comp. werd gedagtekend 1 Mei 1828, aldus de geboortedatum
van een op zich zelf nog ouder grafisch bedrijf onder een nieuwe,
thans nog bestaande naam.
Hoewel geen van beide broers te Breda was geboren of hier
familie had - beiden waren van Utrecht afkomstig - , hadden
zij zich toen al vrij gemakkelijk aangepast bij de Bredase aa::d
en toestanden, zodat zij zich hier wel thuis vonden. P. R. Broese
kende als bedrijfsleider van de firma Hollingérus Pijpers boven·
dien deze affaire en wist dus, wat voor mogelijkheden die zaak
voor de toekomst bood.
Als gevolg van deze verandering kregen de Nederlandse
boekhandelaren, die tot de geregelde afnemers en klanten van de
drukkerij-uitgeverij en boekhandel van Van Bergen en Co.Hollingérus Pijpers te Breda behoorden, ter aankondiging van de
stichting der nieuwe zaak op 1 Mei, in April 1828 de volgende
circulaire toegezonden:
"Breda, 1 Mei 1828.
Mijn Heer!
Deze is dienende om ter kennisse van UEd. te brengen, dat
er heden, den eersten Mei 1828, eene belangrijke verandering in
mijne affaire plaats grijpt. De Boekhandel. Boek. en Courant.
Drukkerij, tot ultimo April gedreven onder de Firma van F. B.
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Hollingérus Pijpers, is thans overgegaan en zal worden gecon~
tinueerd onder de Firma van Broese & Comp., welke zich tevens
zullen belasten met de liquidatie der zaken, mijne firma betref~
fende. liEd.'s verdere orders, mijne fonds~artikelen rakende, zijn
ook aan de nieuwe firma opgedragen.
Hartelijk dank voor het vertrouwen, mij, gedurende eene
reeks van jaren, zóó ruimschoots geschonken.
Ik beveel de nieuwe Firma aan liEd. goedgunstige toegene~
genheid. -- Verleen dat zelfde vertrouwen, verzoek ik liEd.,
mijnen opvolgeren; ik houde mij verzekerd, dat, daar de Heer
P. R. Broese, sedert lang mijne zaken dirigeerde, en deze taak
op denzelfden voet heeft op zich genomen, zij zich hetzelve ten
vollen waardig zullen maken.
Met de meeste achting heb ik de eer mij te noemen
liWEd. Dw. Dienaar
F. B. HoIlingérus Pijpers
N .B. In zoo verre liEd. nog niet met mij heeft afgerekend.
verzoek ik bij deze vriendelijk, dit spoedig te doen, en mij de
overig hebbende Commissie~goederen dadelijk per couvert den
Heer W. Brave Jr. of op andere minkostbare wijze te retoumee~
ren".
"Breda, den 1 Mei 1828.
Mijn Heer!
Ons gedragende aan den inhoud der ommezijdes dezes, heb~
ben wij de eer ter kennisse van liEd. te brengen, dat wij van
heden af, den 1 Mei 1828, de affaire, tot hier toe gedreven onder
de firma van F. B. Hollingérus Pijpers, hebben overgenomen, en
dezelve voortaan, voor eigene rekening, zullen voortzetten.
Ons aanbevelende in liEd. toegenegenheid, verzoeken wij
liEd. minzaamst, ons verder met liEd. correspondentie te willen
vereeren. Voor zoo verre liEd. Vervolg~ en Periodieke werken,
Inteekeningen etc. etc. aan deze affaire heeft te zenden, zullen wij,
op dezelfde wijze (per couvert onzen korrespondent, den Heere
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W. Brave Jr., op den Zeedijk te Amsterdam), die van UEd. ver~
wachten. UEd. gelieve ons tevens (bij aldien UEd. uitgever is) een
behoorlijk getal van nieuwere werken te doen toekomen; terwijl
wij vertrouwen UEd. van onze ijverige pogingen ter krachtdadige
ondersteuning van het debiet, wel overtuigd zal zijn.
Inmiddels doen wij UEd. opmerken, dat alle nieuwe Boek,
werken, welke UEd. nog deze maand van ons zal ontvangen,
hoezeer de titels luiden: bij F. B. Hollingérus Pijpers, door ons
zijn overgenomen, en dies, voor onze rekening in het licht ver~
schijnen. Hiervan is het werk van den heer G. Dorn Seiffen, AI~
gemeene Geschiedenis voor de Gymnasiën enz. uitgezonderd,
doch het debiteren daarvan, alsmede van alle andere Fonds~
artikelen, aan de vorige Firma toebehoorende, moeten bij ons
worden ontboden en dus de afrekening met ons geschieden.
Voor de Firma zal alléénlijk P. R. Broese teekenen, van welke
onderstaande handteekening wij vriendelijk verzoeken nota te
nemen.
Wij hebben de eer, na aanbeveling in UEd. vriendschap ons
met verschuldigde hoogachting te noemen,
UEd. DV. Dienaren
Broese en Comp.
P. R. Broese zal teekenen:
Broese en Comp.
Met UEd. goedvinden zullen wij de hieronder genoteerde
werken, welke door UEd. aan de vorige Firma in commissie
waren gezonden en nog onverkocht zijn gebleven, in Commissie
overnemen, en op rekening van 1828 noteeren, te weten: "( volgen
de titels van enige, hier niet ter zake doende uitgaven).
Uit de aan het slot van deze bijdrage gedrukte fondslijst van
de uitgaven, tot 1839 door de firma Broese en Comp. verzorgd,
kan men zich overtuigen, hoe de productie spoedig na het stich~
tingsjaar 1828 met belangrijke werken, speciaal ten dienste van
het hoger militair onderwijs aan de in genoemd jaar geopende
Koninklijke Militaire Academie, werd vermeerderd.
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De heer P. R. Broese zag ook ter dege het grote belang in
van de Koninklijke Militaire Academie als opleidingscentrum
voor a.s. officieren en burgerlijke technici, een middel dus om de
drukker, uitgever, binder van een handelaar in boeken te Breda
meer arbeid en brood te verschaffen. Daarom is het geenszins
toevallig. dat de stichting van de firma Broese en Comp. als druk~
kers~uitgevers en die van de KM.A. in hetzelfde jaar vallen. Tal
van nieuwe uitgaven moesten daardoor op stapel worden gezet:
voor periodiek drukwerk ten behoeve van de militaire administra~
tie moest worden gezorgd en de officieren~docenten zowel als de
cadetten hadden de boekhandel nodig tot het aanschaffen van
studieboeken en bijbehorend materiaal voor hun lessen en ont~
spanning. De heer P. R. Broese was verder zeer bevriend met de
aan de KM.A. werkzame hoogleeraar J. Bosscha, wiens werken
ten dele door Broese en Co. zijn uitgegeven, met officieren~
docenten als Krieger, Pape, Stieltjes, Van Heusden, Roorda van
Eysinga, Badon Ghijben, Strootman, WeiHenbach, V1an Kerkwijk
en Van Wielken, en het vermoeden is zeker gewettigd, dat hij
van hen menige tip zal gekregen hebben, om zich van drukkers~
belangen en andere zakelijke voordelen op typografisch terrein
de primeur te verschaffen 11). En zelf toonde hij vol initiatief te
zijn, bijvoorbeeld door in 1833 de eploitatie op zich te nemen van
het thans nog steeds bestaande militaire tijdschrift, het oudste op
dit gebied in Nederland, "De Militaire Spectator, tijdschrift voor
het Nederlandsche leger", dat toen zijn eerste jaargang begon.
N aast de "Bredasche Arrondissements~almanak" en het
"Tijdschrift voor aankomende onderwijzers", waarmee hij in 1836
de eerste jaargang van een voor Nederland en het lager onder~
wijs alhier geheel nieuw en waardevol periodiek opende, was er
speciaal voor de cadetten van de KM.A. gezorgd voor een eigen
almanak in de vorm van Broese's "Almanak der Koninklijke
Militaire Academie", in 1830 met de eerste jaargang begonnen en
thans nog steeds een waardevolle bron voor de geschiedenis van
deze inrichting en van het militaire leven te Breda voor ruim
honderd jaar.
141

Jaarboek De Oranjeboom 4 (1951)

Behalve deze nieuwe periodieke uitgaven, schooluitgaven
voor het reken- en zangonderwijs, de beoefening der moderne
talen door de jeugd, speciaal voor de Franse en Duitse taal, werd
ook de Bredasche Courant niet vergeten, toen vaak genoemd de
stedelijke courant van Breda, aangezien er destijds nog slechts
één plaatselijk nieuwsblad was, "de courant van Broese", zoals
het destijds heette. Dit blijkt o.m. uit de volgende circulaire, die
op het einde van 1830 door de drukkers-uitgevers van het blad
werd verzonden.
"Breda, den 15 December 1830.
Geachte Confrater!
Elkanders belangen te bevorderen, is in deze tijden vooral
streelende. Wij kunnen zulks van wederzijde en noodigen daartoe
UEd. uit tot plaatsing van advertentiën in de Bredasche Courant,
die UEd. slechts 10 cents per regel kosten. Wij zullen niet noodig
hebben UEd. te berigten, dat ons Blad een zeer ruim debiet heeft
en alzoo door duizenden gelezen wordt: in Rotterdam alléén
debiteren wij meer dan 150 Exemplaren.
Het is daarom, dat het ook voor UEd. van belang is aan
onze vriendelijke uitnoodiging te voldoen, die zich, door de geringe prijs der advertentie, als van zelven aanbeveelt.
In afwachting blijven wij,
UEd. Dienstvaardige Dienaren
Broese en Comp."
De Broese'sverzorgden persoonlijk ook voor een deel de
redactie van de courant, hetgeen hun veel tijd kostte en dat meest
in de avonduren en een deel van de nacht geschiedde. Dat betrof
natuurlijk meest het plaatselijk nieuws, terwijl verder het binnenen buitenlands nieuws in verkorte vorm werd overgenomen uit
andere bladen en soms ook afkomstig was van correspondenten
te Amsterdam, 's Gravenhage, Middelburg, Nijmegen, Antwerpen, Brussel, Londen en Berlijn. Er was trouwens bij de uitbrei-
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ding van het fonds steeds zoveel werk, dat zoals de eigenlijke
leider der firma, P. R. Broese, het eens uitdrukte, er geen minuut
van de dag te verliezen was. Grotendeels met eigen krachten, een
klein personeel en met handzetsel werkende, kan men zich thans
nauwelijks voorstellen, hoe in die dagen zoveel werk is verzet
door slechts weinigen, doch die dan ook zetten, corrigeerden,
drukten en inbonden van de vroege morgen tot de late avond in
een omgeving, die niet altijd even bevorderlijk was voor de ge~
zondheid, zeker niet voor typografen 12).
Voor het overige vonden we betreffende de firma Broese tus~
sen 1830,......., 1850 in het archief der Bibliotheek van de .. Vereni~
ging tot bevordering van de belangen des Boekhandels" te Am~
sterdam in hoofdzaak berichten bij en over commissiezendingen
en voor rekening gekochte boeken. Vooral met Amsterdamse
en Haagse collega's als J. C. van Kesteren, W. P. v. Stockum.
thans in de kringen van uitgevers en boekhandelaren nog aner~
minst vergeten of wel goede bekenden van oude datum, deed de
firma Broese geregeld zaken. Een zijner lijsten, die van 1833,
noemt 36 fondsuitgaven, die hij naar Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht in commissie zond, waarvan onderstaande
werken de voornaamste waren:
Ancelot, Zes maanden in Rusland.
Bosscha

J.,

Grieksche Themata,
4e klasse.

Ie

klasse; 2e en 3e klasse;

,Schets der Algemeene Geschiedenis.

Id.

Bouvier M. P. L.. Handboek voor de Schilderkunst.
Delprat, Verhandeling over den Wederstand.
Dornseiffen Mr. G., Handboek
5 dIn.

FessIer

der

Algemeene

Geschiedenis,

Id.

, Handboek der Algemeene Geschiedenis.

Id.

, Précis de l'histoire universelle, 1e partie.

J.

A., Zeventigjarig Pelgrimsleven, 2 din.
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Goux A .. Handboek der Notarissen.
Goede W .• Bloemen en Vruchten.
Houten W. van, De Balans.
Id.

, Het Stoomwerktuig.

(7)
,Hernieuwde Kermisvreugde, met 12 afb.
Kretschmer. Schoonheden.
Meerten, geb. Schilperoort. Magazijn voor Jonge Jufvrouwen.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

, Magazijn voor Volwassen Meisjes.
, Proeve van karakterschets.
. Leerzame en verm. gespr. v. kinderen.
• Magazijn voor de Rekenkunst.
• Magazijn voor de Ste1~ en Meetkunst.

Reiter M .• Godsdienstig Handboek voor Katholieke Christenen.
Stieltjes, Over de Batterijen.
Id. ,Volks~ en Landbeschrijving van negen beroemde natiën.
Waalburg, Benno van,
verhalen.

Kleine oorspronkelijke

Nederlandsche

Ypey. Geschiedenis van het Patronaatregt, 2 dIn.
Deze aanbieding werd ook in de volgende jaren herhaald in
dier voege, dat een "stel" van een bepaald aantal exemplaren tegen
verlaagde prijzen voor de partij in haar geheel ter beschikking van
de boekhandel werd gesteld. bijvoorbeeld 2-5 stel, vormende een
bepaalde collectie van afzonderlijke werken. Er werd dus verkocht
in een soort van koppelsysteem om met de courante werken ook
de minder gangbare fondsen kwijt te raken. Losse exemplaren
werden dan genoteerd voor de gewone boekhandelsprijs. Op die
wijze werd nu honderd jaren geleden door de Nederlandse uit~
gevers zaken gedaan. die destijds trouwens elk hun eigen ver~
koopssysteem hadden. Want al bestond de "Vereeniging ter be~
vordering van de belangen des Boekhandels" reeds van 1815 af.
met een eigen "Nieuwsblad voor den Boekhandel" als vakorga ,n
sedert 1834. een centrale verkoopsorganisatie, bindende commer~
ciële voorschriften, reglementen op en tarieven voor de verkoop
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van het boek bestonden er nog niet. Elke uitgever of boekverkoper
in de provincie had een collega te Amsterdam, die als correspondent of vertegenwoordiger optrad, zodat vele Amsterdamse boek~
handelaren aan zulk een correspondentschap een bijverdienste en
nevenbedrijf hadden, vooral als zij meer dan één comittent in de
provincie hadden.
Zulk een correspondent, - die van Hollingérus Pijpers zowel
als van Broese en Comp. was de Amsterdamse boekhandelaar W.
Brave Jr. op de Zeedijk, zoals reeds de circulaire hiervoor ver~
meldt - , moest alle pakjes, brieven en circulaires, geadresseerd
aan zijn comittent, in ontvangst nemen en die een of tweemaal per
week of per maand met de beurtman, vrachtwagen of andere reis~
gelegenheid en later per trein of stoomboot aan zijn comittent op~
zenden. Eveneens werden op zijn beurt aan de correspondent weer
alle bestelbriefjes, geretourneerd commissiegoed enz. verzonden,
om aan de geadresseerden door zijn tussenkomst te worden be~
zorgd, terwijl hij ook een depot hield van de uitgaven der comittenten, voor wier belangen hij optrad. Voor spoedbestellingen uit
dat depot kreeg hij een extra winst. Zo was de taak van deze co_'~
respondenten tweeledig: expediteur en handelsagent ten behoeve
hunner comittenten, uitgevers zowel als boekhandelaren in de
provincie.
Hoe het in zulke zaken van de Amsterdamse correspondenten
destijds toeging, schildert ons de kenner der geschiedenis van de
Nederlandse boekhandel, de heer A. C. Kruseman aldus, tevens
een beeld van het boekenbedrijf in het algemeen uit de tijd, waarin
de firma Broese en Comp. tamelijke uitgebreide zaken met haal'
Amsterdamse en Haagse collega's deed 13).
"De winkeldeur bleef geen vijf minuten gesloten. Elk oogen~
blik werd ze opengestooten door een smerigen loopjongen, die
onder het uitgalmen van een adres zijn pakken op den vloer of
toonbank smeet, zich met zijn bestelbriefje in het gesprek tusschen
den boekhandelaar en zijn klanten mengde en voor zich de eerste
bediening eischte. Ieder pak werd op zijn eigen hoop geworpen en
naarmate de correspondent veel of weinig comittenten had, ruimer
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of bekrompener behuisd was --- en dit laatste was in den regel het
geval --- vertoonde de boekwinkel een verzamelplaats van groote
en kleine stapels van pakketten, waartusschen geen doorkomen
was en die soms tegelijk voor zitplaats strekten voor de bezoekers.
Was de dag van verzenden gekomen, dan werden die stapel~
tjes tot hoopen opgemetseld, tusschen pakpapier en touwen gesjord, op wagens geworpen en weer neergesmakt in het een of
andere expeditiekantoor. Nog erger ging het toe op elken eersten
der maand, wanneer alles wat in het land uitgegeven werd, naar
Amsterdam toevloeide, om vandaar naar alle richtingen verspreid
te worden; voor inpakken en verzenden was geen oogenblik te
verliezen; aan het gegooi en gesmijt was geen eind; knechts en
jongens draafden met hun last; tusschen koorden gewrongen, op
rug en hoofd of met wagens het woelige Amsterdam door".
Ziedaar de zorg voor de verspreiding van het boek, maar ook
de moeizame drukte daaraan verbonden door een expeditiesysteem,
waaraan veel fouten --- gebrek aan orde, snelheid en zekerheid --kleefden, die eerst met het stichten van het Centraal Bestelhuis,
geopend 1 Januari 1874, enigermate werden gecorrigeerd.
Doch keren wij na deze uitweiding terug tot de firma Broese
en Comp. te Breda. In advertenties en circulaires had zij sedert
1828 bij herhaling de aandacht getrokken. Zo was zij reeds toen
begonnen met het uitgeven van een "gratis Bulletin" van nieuwe
uitgekomen Nederduitsche, Fransche en Hoogduitsche Boeken
hetgeen Maandelijks zal vervolgd worden. Verder is bij bovenge~
noemde firma alles te bekomen, hetwelk in een ruim gesorteerden
BOEK~ en PAPIERHANDEL behoort, alles van de beste fabrie~
ken. Zij bevelen hunne Drukkerij. welke met Nieuwe Letters.
Bloemen en Lijstwerk etc. aanzienlijk is vermeerderd, verder in de
toegenegenheid van hunne geëerde Stad~ en Landgenooten aan"
(Br. Courant, 17 ~5~ 1828, advertentierubriek). Ook hield zij boeken~
aucties uit het eigen fonds en uit particulier bezit, die als volgt
werden aangekondigd: "Uitgevers dezes (nI. van de "Bredasche
Courant"), voornemens zijnde eerlang eene belangrijke Boekver~
kooping te houden, verzoeken een ieder, welke hierbij iets wen~
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schen te voegen, dezelve ten spoedigsten aan hen op te geven, ten
einde met het drukken van den Catalogius geregeld te kunnen
voortgaan". (a.v. 7 Juni 1828).
In Januari 1834 werd een uitgebreide Hollandse en Franse
boekhandel aan de zaak verbonden en in de desbetreffende circu~
laire stelde de heer Broese enkele voorwaarden aan zijn afnemers,
waarvan de voornaamste waren: volledige titelopgave, vooral bij
de bestelling van Belgische en Franse boeken, aanwijzing voor de:
verzending, tijd van levering en betaling uiterlijk per drie maan~
den. Hij stelde zich terecht op het standpunt. dat halfjaarlijkse
nota's en vooral jaarrekeningen uit den boze waren en toch was
dit systeem toen nog zó ingevoerd. dat hij door zijn veranderd
betalingssysteem klanten verloor. Veel later. in een brief van
7 November 1843, moest hij er zich bovendien over beklagen. dat
hem in en buiten Breda een oneerlijke en unfaire concurrentie
werd aangedaan ten aanzien van de leverantie van Franse en Bel~
gische boeken en tijdschriften door verkoop beneden de normale
handelsprijs. Met de afdeling leesportefeuilles was reeds in 1828
een begin gemaakt blijkens de volgende advertentie. tevens als losse
circulaire verspreid: "Gemelde Boekhandelaren hebben tevens eene
Illiteekening geopend tot het lezen van onderscheiden beroemde
Nederduitsche, Fransche en Hoogduitsche Tijdschriften, van wel~
ker conditiën men nadere inlichting bij hen kan bekomen.
Nog verlangen zij ten spoedigste Twee bekwame boekbinders,
van goede getuigschriften voorzien, tegen belooning naar ver~
dienste.
(Br. Courant. 16 Augustus 1828. Advertentie-rubriek.)
Ook kantoorbenodigdheden waren als hoe langer hoe meer
courant geworden artikelen in de zaak opgenomen als een novum
voor de Bredase boekhandel 14), in verband waarmee speciaal de
afdeling boekhandel van Broese sedert 1835 werd aangeduid als
"boek- en kantoorwinkel" . Uit de briefhoofden over de verschillende jaren kan men trouwens de uitbreiding en inkrimping van
het gemengde bedrijf van Broese en Comp. enigszins aflezen. Tot
1850 luidden die vrij streotiep:
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Hollandsche en Fransche
Boekhandel
Boekdrukkerij en Lettergieterij
van
BROESE EN COMP.
te Breda.
In 1851 (9 October) werd dat hoofd veranderd in:
Hollandsche en Fransche boekhandel
Boek en Courantendrukkerij
van
Broese en Camp. te Breda.
In de aanvang van 1851 werd als gevolg van de verminderde
gezondheidstoestand van de heer Broese en ook door gebrek aan
ruimte. die de noodzakelijk geworden uitbreiding in de weg stond.
besloten om de lettergieterij op te heffen en het lettermateriaal
benevens de bedrijfsinstallatie en gereedschappen te verkopen.
Hoogste bieder daarop voor een bedrag van tienduizend gulden
was de heer N. Tetterode. die de Bredase lettergieterij overbracht
naar Kralingen. De voorraad letters van Broese & Co. werd door
de heer Tetterode geleidelijk als commissiegoed verkocht. In 1857
kocht de heer Tetterode ook nog de gieterij van Passe en Manne.
firma Gebr. Hoitsema. te Amsterdam en verplaatste toen zijn bedrijf
naar de hoofdstad. waar hij zich aan de Bloemgracht nr. 134 ves~
tigde. Eerst later. namelijk in 1892. is daaruit de N.V. Amsterdam,..
sche Lettergieterij vh. N. Tetterode ontstaan, die weldra een inter~~
nationale reputatie verkreeg. Andere bijzonderheden betreffende
de overdracht van deze en andere lettergieterijen aan de heer T et~
terode en de groei van diens bedrij f in de 19de eeuw kan men vinden
in het gedenkschrift "Honderd jaren lettergieterij in Amsterdam,
door Dr. G. W. Ovink, N.V. Lettergieterij "Amsterdam", vh. N.
Tetterode, 1951."
Aan de lettergieterij van Broese en Camp. te Breda herinneren
nog een viertal bewaard gebleven "Letterproeven", die het bewijs
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leveren van de grote omvang van dit onderdeel van Broese's gra~
fisch bedrijf. Een dezer "proeven", keurig in leer gebonden, berust
thans in de boekerij van het Provinciaal genootschap voor Kunsten
en Wetenschappen in de provincie Noord~Brabant te 's He:togen~
bosch. Het is een uit 90 bladen bestaand. keurig uitgevoerd letter~
boek, getiteld: "Proeve van Letteren en Vignetten, gegoten ter
lettergieterij van Broese en Comp. T er drukkerij van Broese en
Comp. 1841". Alle toen gebruikte lettertypen, kapitalen, cijfers,
filets en vignetten vindt men daarin bijeengebracht en met veel
smaak voor fraai drukwerk heeft men gedurende vele jaren in deze
lettergieterij gewerkt.
Een tweede letterproef bestaat uit drie deeltjes uit de jaren
1841. 1842 en 1844. welke verzameling berust in de bibliotheek van
de "Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhan~
deIs" aan de Heerengracht te Amsterdam. De inhoud daarvan
komt vrij wel overeen met het reeds in 1841 uitgegeven letterboek.
Alleen het tweede deeltje van 1841, een wat grotere verscheiden~
heid van vignetten bevattende, biedt nog wat nieuws.
Ook de handel in of abonnementen op de toen courante perio~
dieken. maakte een niet onbelangrijk aandeel uit van Broese's boek~
handel en uitgeverij. Behalve de twee door de firma zelf uitgegeven
Tijdschriften: "Militaire Spectotor" en "Tijdschrift voor aan~
komende onderwijzers" had zij abonnementen te Breda en om~
streken lopen op de volgende, meest Franse en Belgische tijdschrif~
ten: "Regtskundig Tijdschrift voor het Notaris ambt ingerigt",
"Journal du Chant". "Musée de FamilIe", "Magasin Pittoresque",
("edition Beige" en "edition de Paris"). ,Magasin Universelle",
"Revue de Paris", "Revue des Revues" en "Journal des Demoisel~
les". Het behoorde destijds tot de bon ton om in deftige burger~
kringen en onder officieren deze tijdschriften te lezen, hetzij per
eigen abonnement, hetzij in portefeuille.
Toen na langdurige voorbereiding ook te Breda in 1845 een
Kamer van Koophandel en Fabrieken in West~Brabant werd op~
gericht, behoorde de heer Petrus Rudolf Broese dadelijk tot haar
leden en werd bij de eerste bestuursverkiezing tot vice~president
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gekozen, terwijl een verwant van zijn voorganger en chef, Mr. P. J. J.
Hollingérus Pijpers, tot secretaris werd benoemd. Het bestuur onder
praesidium van de heer J. A. van der Burgh werd op 15 April 1845
geïnstalleerd door de burgemeester van Breda. De Kamer hield
toen haar vergaderingen nog in een der zalen van het stadhuis.
T eIken jare werd de heer Broese tot vice~president herkozen onder
benaming: boekdrukker en lettergieter, terwijl in zijn vakgroep,
het grafische bedrijf, 2e en 3e candidaat voor deze functie waren
de heren F. P. Sterk en W. A. Oukoop, beiden eveneens als boek~
drukker gekwalificeerd. Hieruit blijkt ook weer, dat in dit bedrijf
de heer Broese toen voor Breda en omgeving de meest leidende
positie innam. Zijn courant, de Bredasche, werd in de verslagen
van de Kamer stereotiep aangeduid als de "stedelijke courant".
Toen echter in 1852 ingevolge Koninklijk Besluit van 18 Fe~
bruari van dat jaar de oude Kamers van Koophandel ophielden
te bestaan, om door nieuwe te worden vervangen en die van Breda
namens de burgemeester door wethouder Mr. C. Pels Rijcken
werd ontbonden met gelijktijdige installatie van de nieuwe Kamer,
die het archief van haar voorgangster overnam, stelde de heer
Broese zich niet weer beschikbaar voor een bestuursfunctie. Dit
zal wel op rekening van zijn slechte gezondheidstoestand moeten
worden gesteld, want reeds in 1850 en 1851 was hij meermalen
afwezig wegens ziekte, totdat hij op 25 Februari 1853 temidden
van zijn werk, dat hem lief was, nog al vrij onverwacht overleed.
Reeds op 1 Januari 1853 had hij de zaken van zijn gecombineerd
bedrijf, het grootste op dit gebied in Breda en geheel West~Bra~
bant. overgedragen aan de Amsterdamse boekhandelaar Jan Fre~
derik Schleijer, die in een circulaire, gedateerd Breda, 28 Februari
1853, van die overdracht kennis gaf aan de afnemers van de firma
Broese & Comp., met behoud van de oude firmanaam.
II

OUKOOP

De drukkersfirma Oukoop, die met recht prat ging op de in
de 18de eeuw verworven titel van stadsdrukker, welke ook ge~
150

Jaarboek De Oranjeboom 4 (1951)

DE BOE1lliANDELAAII.:

W. A. OlJKOOP, TE BREDA, ZAL, VOOR nECEMBER, .PJi
UITGEVEN EENE VERTALING
DBR. XUI. UITG4VE '\".lNBYr

HOOGDUITSCHE LEERBOEK
Dta
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llOOa

}~h'elk.

,..1

beualtfl tIJ V Groot-B& Deelen; i~dcr

p~j. ua

f

~o·. tood.lt liet scheele Wrrk. uilmaicnde 140 ...ellen·

:J.

van 28' Tellen Druis, ...oor den Ecer G~D

DJ"Uu. bij Inted.cnins .dechb fu.

ft

_NederlllCwch lnl kosten.
Bij ieder Deel &lil cene

KR3rt 9t1n

Üi1a"oor iDb mOde E.lil bewald worden.

het daarin bcban(lclcle Werelddeel 'Worden ÇC'focgJ, I:on'derda~

Elk. Deel wordt lJij tIc Afienrins lt;1en Lwiwotie betull!.

De ondcrgcteekende, van verschillende zijden aangezocht, om
des vorenstaanden Werks, in hel belang der
beslolen, daartoe over te gaan.

NEnt::RLA.IfDEN,

Vl)or

cene goede uitgave.

te willen zorgen

I

heeft

Hel zal niet noodig zijn, bij bel 'Voorafgezegde nop; iets

te 'VOl'gen, tlan alleen I .dat het Werk, van den daardoor wezenlijk beroemdeli CANNABICfl
geheel en al is i03erigt volgens de la'ltste staal!;.untlige gebeUl i.enissen t en met de me~ste
nailuwk"eurigheid, beknopt en in eenvouJigea slijl, de geheeIe aarde met al hare volkeren. doet kennen;" weshalve de 13~ Druk io DtJilsch!and (IÖ32) nu dan ook reeds weder
.geheel is ui~verkocht.

Men durft dus Ulet grond Yer\'I'"achtcn) dat deze. onderneming hier

te lande algemeenen bijval zal vinden; en dit le meer. dewijl,er zoowet voor Let oOtlerwijs,
als voor ieders beh~Cte, aan cen dergelijk fraai '."erk gebrek is.

·DI\E.DA, lOciober.. 1833.

J.lN- J. F.lVAP,
IODi.oU~ke lrLüitö;ir.. 4h~clDi~·J.cc'''r.
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durende de vorige. eeuw in de familie bleef, werd achtereenvolgens
vertegenwoordigd door Jan Albert Oukoop, als drukkerspatroon
gevestigd in het pand aan de Groote Markt, destijds gemerkt
A 408, opgevolgd door W. A. Oukoop (1828-1860), K. G.
Oukoop (1860-1882), Gebr. Oukoop (1882-1908), sedert 1882
vertegenwoordigd door de heer P. W. van de Weijer als uitgever
van de "Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant", later
"Dagblad van Noord-Brabant" ("en Zeeland"), thans "Dagblad
De Stem". Op 26 November 1876 meldde deze "Nieuwe Bredasche
Courant" de overplaatsing van haar "van ouds alom gunstig bekende drukkerij, werkende met 2 stoomsnelpersen en 1 handpers"
van het perceel Groote Markt A 408 naar Reigerstraat D 53,
waar voorheen het historische logement "De Gouden Leeuw" was
gevestigd geweest. In dit bericht van overplaatsing werd tevens
als bijzonder bezit van deze drukkerij gereleveerd de "nieuwste en
smaakvolste Lettersoorten" "als zoodanig de éénige in het Arrondissement Breda", in elk geval het bewijs, dat ook deze drukkerij over uitstekend materiaal beschikte.
Doordat de Oukoop's als stadsdrukkers geregeld voor de gemeente moesten drukken: plakkaten, verordeningen en andere
publicaties, bleven hun persen minder vaak vrij voor eigen fondsuitgaven, waaraan het dan ook zal zijn toe te schrijven, dat dit
fonds in de eerste helft der 19de eeuw niet groot is geworden.
Men vindt het voor de jaren 1829-1839 bijeengebracht in een
fondsje van slechts acht uitgaven, waaronder die van het Rooms(:hKatholiek Jaarboek voor 't Koningrijk der Nederlanden" (later
"Jaarboekje" ) van 1835 af. domineert en dat aan het fonds zijn
eigen karakter gaf. Het was trouwens als Katholiek Jaarboek voor
geheel Nederland het eerste werk van die aard, dat er, ter inleiding
van de katholieke emancipatie hier te lande, van de pers kwam.
Er werd dan ook nog al wat reclame voor gemaakt in het
"Nieuwsblad voor den Boekhandel" in de jaren 1835-1840. Het
werk bevatte gegevens over indeling en bestuur der R.K. Kerk
over heel de wereld en speciaal in Nederland, verder naamlijsten
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van dienstdoende geestelijke en emeriti en een mengelwerk met
interessante artikelen, de meeste van historische aard, ook betref~
fende kerkelijk Noord~Brabant, bijv. over bestaande en vroegere
kloosters enz.
In de tweede helft der 19de eeuw heeft de firma Oukoop zich
vooral toegelegd op de uitgave, verspreiding en exploitatie van
de "Nieuwe Bredasche Courant", tegenhangster der "Bredasche
Courant" van Broese en voorgangster van het "Dagblad De Stem".
Doch de historie daarvan valt buiten de chronologische grenzen
van deze bijdrage. 15)

111.

STERK

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, begon de boekhan~
delaar Frederik Philippus Sterk in 1824 te Breda een boekhandel,
waaraan spoedig verbonden werd een drukkerij~uitgeverij, welke hij
voortzette tot aan zijn overlijden in 1847, waarna zijn weduwe nog
een jaar lang de zaak dreef, toen ze werd opgeheven en geliqui:"
deerd.
Men kan dit afleiden uit de volgende advertentie, opgenomen
in de Bredasche Courant, waarin hij ook verder evenals de heer
Oukoop voor de afzet van zijn uitgaven bleef adverteren..
"De ondergeteekende, in het huis genaamd Vreugdendal, op
den hoek der Veemarktstraat aan de Groote Markt alhier, eene
BOEK~ en PAPIER~AFFAIREopgerigt hebbende, neemt de vrij~
heid zich in een ieders gunst aantebevelen, belooft eene prompte en
civiele bediening."
Breda, den 25 Mei 1824.

F. P. Sterk.

(Br. Crt. 29 Mei 1824, nr. 22).
"Vreugdendal" was in de 17de en 18de eeuw de vergader~
plaats van de Rederijkerskamer van die naam.
In het door hem gestichte fonds komen ook enkele, voor de ge~
schiedenis van Noord~Brabant en Breda belangrijke werken voor,
namelijk:
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1.

Geschiedkundige beschrijving van het vermaarde Kasteel te
Breda, thans ingerigt tot eene Militaire Hoogeschool, alsmede
van de Groote Kerk aldaar. Met vier afzonderlijke afbeel~
dingen in Steendruk, royal formaat, als: 1. Het Kasteel van
Breda. 2. De Oude Hof~KapeL 3. De Haven van Breda. 4.
De Groote Kerk 16),
(prijs 6 gulden)

2.

Herleidingstafel van de 's Hertogenbossche, Bredasehe. Gel~
dersche, Rijnlandsche en Zuid~Hollandsche in de Nieuwe
Nederlandsche Landmaat, tot meerder gemak der gebruikers
ingerigt, vindende men met een opslag de aangewezene ver~
schillende hoegrootheid van maat herleid, waarvan ander~
zins in werkzaamheden de berekening zeer moeilijk valt, 17)
(prijs 60 cent).
J. A. B. Kuijper van Waschpenning, Eerste naamlijst van
zigtbaarbloeijende planten, welke in de omstreken van Breda
gevonden worden, 18)
(prijs 50 cent).
Dez., Tweede naamlijst id. 19),
(prijs 30 cent).

3.

4.
5.

Misbruik der Drukpers, aangetoond door den Staat der Zui~
delijke Dagbladen 20),
(prijs 60 cent).

6.

Noord~Brabandsche Gastvrijheid, een tegenhanger van het
stukje: Noord~Brabandsche Lijdzaamheid 21), door een Vrij~
williger bij het Leger 22),
(prijs 30 cent).

7.

Mr. J. H. Hoeufft,
Aanhangsel,

Proeve van Bredasche Taaleigen en
(prijs 7 gld. 70 cent).

Schrijvers en dichters, die destijds veel naam maakten, als
Mr. Willem Bilderdijk 23), Dr. G. D. J. Schotel 24) en Or J. J. F.
Wap 25), hebben bij Sterk uitgegeven, wiens fonds in 1833 reeds
60 uitgaven telde 26). Ook diverse medische werken o.a. een zes~
tal van Dr. J. H. van Opdorp, waaronder het "Geneeskundig
Maandboekje" van 1830 en volgende jaren, van Or. F. C. See~
gers, Dr. G. W. Tops, en het "Tijdschrift ter bevordering der
Physiologische Genees~ en Heelkunde, door een Gezelschap ge~
nees~ en Heelkundigen", waarvan in 1833 al vijf delen waren
verschenen, gaf de heer Sterk uit.
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Een speciaal bibliografisch tijdschrift, opzettelijk zonder recensies, van boeken en tijdschrift-artikelen onder de titel "BoekenV erslag" is een van zijn laatste uitgaven geweest, dat moest dienen
om aan de nieuwe uitgaven meer bekendheid te geven en door
deskundige selectie van nieuw uitgekomen boeken het publiek
voorlichting te verstrekken bij de keuze van boek en blad 27). Ook
zijn uitgave der nieuwe Wetboeken (Burg. Wetboek, W. van
Kooph., Burg. Rechtsvordering, Strafvordering, Rechterlijke Organisatie, Overgang Vroegere t.d. Nieuwe Wetgeving, Grondwet,
Tarief Justitiekosten en Reg!. Rechterlijke Collegiën) trok zeer de
aandacht in juridische kringen.
Merkwaardig is ook de mededeling in een zijner prospectussen: ..Nog is door hem (t.w. de uitgever-drukker Sterk) op den
l3den dezer (t.w. 13 Maart 1835) aan het Stedelijk Bestuur te~
vertaling in het Nederduitsch vertoond: M. de Genoude, La Raison
du Christianisme, ou preuves de la vérité de la réligion, tirées des
écrites des plus grands hommes de la France, de 1'Angleterre et
de l' Allernagne" 28).
Nog altijd bestond namelijk de verplichting voor de uitgevers
bij vertalingen van buitenlandse werken, die ze ter perse wilden
leggen, om het origineel ter visie voor te leggen aan het plaatselijke bestuur.
Ook hebben destijds onder auspiciën van de boekhandelaar
F. P. Sterk aucties te Breda plaats gehad, bijvoorbeeld door de
catalogus er van op zijn persen te drukken: in April 1836 een
catalogus van de verkoping van boeken, platen en kaarten, in 1839
die van de grote boekerij, nagelaten door Ds. R. de Klover, in leven
predikant bij de Evangelisch-Lutherse gemeente te Breda. Een
uitgave als "De voortreffelijkheid van het Gereformeerde boven
het Roomsche geloof" (1834) zou men bij deze katholieke uitgever
echter niet dadelijk hebben gezocht. Een ander curiosum van zijn
fonds is een werkje over de spoorwegen, toen hier te lande nog
geen enkele trein reed, onder de titel: "De IJzeren Spoorweg",
tevens bedoeld als propaganda en reclame. Het .. Nederlandsch
Letterkundig Nieuwsblad" van 2 Apri11834 maakte daarvan aldus
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melding, wel een bewijs dat het als een novum werd beschouwd:
"Bij F. P. Sterk, Boekhandelaar te Breda, wordt met het beste ge~
volg gedebiteerd: de IJzeren Spoorweg, met eene plaat, door W.
van Houten, à 75 cents. In dit werkje, dat zoo gunstig beoordeeld
is, vindt men niet alleen eene naauwkeurige als uitvoerige beschrij~
ving van de Spoorwegen, Stoomrijtuigen en vele wetenswaardige
zaken, daarop betrekking hebbende, maar ook een beredeneerd
onderzoek, gegrond op den IJzeren Spoorweg tusschen Liverpool
en Manchester, in hoe verre er eene noodzakelijkheid bestaat, om
eenen gelijken weg, hetzij van Antwerpen of Amsterdam naar
Keulen aan te leggen en de mogelijkheid, die te onderhouden".
Ten aanzien van de uitgave van verschillende militaire wer~
ken als Van der Meulen, "Bijdrage tot de kennis der Artillerie",
Van Boecop's "Taktiek der drie Wapens" e.a. trad Sterk in con~
currentie met Broese & Comp., destijds de Bredase uitgevers van
dit soort boeken. H. Jiskoot, notaris te Veen bij Heusden, gaf bij
Sterk het "Handboek voor het Notarisambt" uit, een der eerste in
dat genre.
IV.

VAN GULICK EN HERMANS.

Deze drukkers~ en uitgeversfirma, bestaande uit de beide
firmanten J. van Gulick en J. Hermans, was op 15 Juli 1829, dus
spoedig na Broese en Comp., hier ter stede gevestigd ter uitoefe~
ning van de boekhandel in het perceel Kasteelplein, toen gemerkt
D 341. Ook deze beide heren hadden hun opleiding genoten in de
boekhandel annex uitgeverij van de in 1825 overleden heer F. B.
Hollingérus Pijpers, wiens bedrijf in 1828 door de weduwe was
geliquideerd. Toen P. R. Broese deze zaak overnam of voortzette,
stichtten Van Gulick en Hermans een nieuwe zaak van die aard.
Beide heren maakten de stichting van hun bedrijf bij een cir~
culaire van 4 Augustus 1829 bij de Nederlandse en Belgische boek~
handelaars aldus wereldkundig: "Daar wij ons sedert 15 Julij 1.1.
als Boekhandelaars hier ter stede (Breda) hebben gevestigd, onder
de firma van Van Gulick en Hermans, zoo neeme(n) wij de vrij~
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heid UEd. daarvan te informeren, met vriendelijk verzoek ons met
toezending van de bij UEd. uitkomende werken te willen vereeren,
en ons, zoo spoedig mogelijk, een Catalogus van UEd. Fonds~
artikelen toe te zenden. 'tevens met opgave van UEd. Correspon~
dent te Amsterdam, kunnende wij UEd. intusschen den Heere J. C.
van Kesteren als onzen Correspondent aldaar opgeven. zullende
wij van onze zijde alles aanwenden om aan het verleende ver~
trouwen te beantwoorden. waarmede UEd. ons zult vereeren. en
waarop eene ondervinding van ruim dertien jaren in de Affaire
van wijlen den Heer F. B. Hollingérus Pijpers, en nu laatst bij des~
zelfs Weduwe. eenige aanspraak hebben, en waarin wij beiden
werkzaam zijn geweest.
"Onderscheidene betrekkingen zullen ons, vertrouwen wij, in
staat stellen onze aan te wendene pogingen met een goed gevolg
te zien bekroonen, terwijl UEd. op eene prompte jaarlijksche af~
rekening kunt staat maken. Tevens verzoeken wij UEd. van de
onderstaande handteekening nota te nemen. Wij vertrouwen dat
UEd. ons de uitkomende werken spoedig in commissie zult toe~
zenden, terwijl wij de eer hebben ons met hoogachting te noemen
UEd. D.V. Dienaren
(w.g.) Van Gulick en Hermans 29).
(Volgen beider handtekening.)
De op 11 April 1851 overleden J. van Gulick had als enige
opvolger in deze zaak de heer J. Hermans, die haar alleen dreef
tot 1861 en in dat jaar zijn schoonzoon P. Kuijlaars in de firma
opnam. De heer Hermans overleed op 17 Augustus 1863, waarna
de weduwe de zaak voortzette. eerst met de heer Kuijlaars samen
en sedert 1867 met de heer J. van den Berg. De heer Kuijlaars had
namelijk in 1867 een zaak onder eigen naam opgezet tot 1885.
welke toen werd voortgezet door diens weduwe tot 1896. De
affaire van de Wed. J. Hermans werd door haar overlijden in 1872
voortgezet door de heer J. H. Hermans, die van 1888~ 1920 ook
een boekbinderij exploiteerde. Natuurlijk beperken wij ons in dit
overzicht weer tot de periode 1829~ 1850.
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Reeds spoedig werd aan de boekhandel van Van Gulick en
Hermans een uitgeverij met drukkerij verbonden, waarvan de
fondslijst in 1831 al 65 nummers telde 30)' Ze lieten zich toen noemen Van Gulick en Hermans, "boekdrukkers en boekverkoopers".
zodat de drukkerij-uitgeverij de boekhandel van de eerste plaats
had verdrongen. Onder de 65 uitgaven, die ze in 1831 al op hun
naam hadden staan, treffen we de volgende aan, die voor NoordBrabant en Breda, hun geografische en historische gesteldheid,
van betekenis zijn of geweest zijn:
1. A. J. van der Aa. Aardrijkskundig Woordenboek van de
Provincie Noord-Brabant, met een kaart, (f 2.60) .
. 2. Mr. W. Bilderdijk en Jan J. F. Wap. Briefwisseling over godgeleerde onderwerpen, een bijdrage tot de geschiedenis van
den letterkundigen levensloop en tot de nagelaten geschriften
van Nederlands Puikdichter, (f 0.60).
3. Naauwkeurig Kaartje van de Provincie Noord-Braband, zeer
net geteekend in koper gesneden en gecouleert, 31) (f 0.50).
4. Noord-Brabandsche Lijdzaamheid in 1831, 32) (f 0.20).
5. Plegtige Inwijding der St. Antoniuskerk te Breda. een der
merkwaardige verschijnselen in onze leeftijd, 33) (f 0.20).
6. Roomsch-Catholijk vraagboekje voor het Vicariaat van Breda
34), (f 0.10).
De wiskundeboeken van de leraar der K.M.A., de heer H.
Strootman. 35) de verzamelingen van rekenkundige opgaven, zowel van de heer H. Sluijters als van de heer H. J. van Wees. en
allerlei andere schooluitgaven, leer- en leesboeken hebben er niet
weinig toe bijgedragen. dat ook dit fonds van uitgaven spoedig in
den lande bekendheid genoot. Een van de merkwaardigste onder
de werken. voor het onderwijs bestemd. zijn zeker wel de handleidingen voor gymnastiek. toen nog sporadisch beoefend in clubverband en op de scholen, t.W. de beide volgende:
J. Segers. Handleiding tot de meest nuttige kunstmatige Ligchaams
Oefeningen met 60 ophelderende figuren. (f 1.90)
Id. ,Kunstmatige Ligchaamsoefeningen voor Meisjes, met 16
Gesteendrukte platen, (f 0.50)
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Ook de door Van Gulick en Hermans in de handel gebrachte
.,Aardglobe. op hout. hangende in een blikke half rond, 6;/z duim
hoog en breed" (f 2.50), als hulpmiddel bij het onderwijs in de
aardrijkskunde, en de voorlopers van het moderne leesplankje voor
het aanvankelijk leesonderwijs ("A.B.e. Kaartjes. gecouleert met
vogels en letters, in een doosje", (f 0.45), waren voor de scholen
een toen wel heel modern les~ en hulpmiddel. Verder waren de
door hen uitgegeven godsdienstige en theologische werken zo goed
als uitsluitend geschreven door en voor katholieken.
Na 1850 heeft de firma Hermans zich meer toegelegd op de
uitgave van werken op het gebied van muziek en andere schone
kunsten en kreeg hun affaire achtereenvolgens de naam "Boek~
en Muzijkhandel". "Boek~ en Muzijkhandel en Boekdrukkerij J.
Hermans & Zoon", en sedert 1867 "R.e. Boekhandel, Boekdruk~
kerij en Boekbinderij", doch de geschiedenis van deze zaak valt niet
meer binnen het bestek onzer bijdrage.
V. GEBR. NIJS en
VI. H. J. VAN WEES
hadden elk een fondsje opgebouwd van tezamen slechts enkele
werkjes voor het onderwijs, die vóór 1850 geringe betekenis had~
den en na 1850 werden overgenomen door grotere bedrijven ter
plaatse, waardoor beiden als uitgevers ophielden te bestaan. De
boekhandelaar J. J. van Turnhout berichtte in een circulaire van
27 Januari 1853. dat hij de boek~ en papierhandel van Van Wees
voor eigen rekening voortzette en door aankoop van de fondsartikelen van de heer H. J. van Wees eigenaar van diens fonds
was geworden, zonder echter in het vervolg een zelfstandige uit~
geverij te vestigen. Hij kondigde dit als volgt aan.
"Bredanaar van geboorte en alhier en in de omstreken goed
en gunstig bekend. geloof ik, dat, met aan mijn verzoek te voldoen
(t.w. toezending van commissiegoed), ons beider belang zal be~
vorderd worden" 36).
Hier eindigt dan tevens deze beschrijving van de drukkers~
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en uitgeversbedrijven te Breda gedurende de eerste helft der vorige
eeuw, die ten behoeve van wetenschap en kunst, onderwijs en vak~
beoefening, godsdienstige en profane lectuur welgeteld 267 boeken
en kleinere geschriften hebben opgebracht en waaronder verschil~
lende zijn, die thans nog wetenschappelijke waarde hebben, ook
voor de geschiedbeoefening van Brabant en Breda.
De verantwoording daarvan vindt men grotendeels in de hier~
achter volgende titelbeschrijving, als Bibliografie verdeeld over de
perioden 1800~1830 voor de gezamenlijke fondsuitgaven en 18301850 voor elk der hiervoor beschreven fondsen en hun eigenaars.
Zij hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen om Breda ge~
durende de eerste helft der vorige eeuw te maken tot een centrum
van de productie en verspreiding van boeken, tijdschriften en
andere lectuur en dus meegewerkt aan de geestelijke verheffing
der bevolking in stad en land. Daarmee vergeleken waren de
boekenproductie en trouwens de uitgevoerde drukwerkorders in
het algemeen gedurende de tweede helft dier eeuw hier ter stede
van veel geringer omvang, minder gehalte en, in geldswaarde uit~
gedrukt, minder aanzienlijk.
Breda, 1951.
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Ypey en Dermout, Gschiedenis der Ned. Herv. Kerk, Breda,
Hollingérus Pijpers, 8°.
A. de Koning, Jezus Christus en Zijne Heiligen, Breda, Hollingérus
Pijpers, 8°.
A. dè Koning, Oefening ter bevordering van de gezonde Leer, Breda, HoUingérus Pijpers, 8°.
Van Meerten, Leerzame en vermakelijke gesprekken, Breda, Holl.
Pijpers, met platen geco
G. L. Ridder" Woord aan Vriesche geneesheren, Breda, Hollingérus
Pijpers, 8°.
Roglron, Burger!. Wetboek, door C. J. van Heusden, Breda, Holl.
Pijpers, Ie cl'; 1e/2e st.
44)
Volks- en Landbeschrijving van negen Europeesche Volken,
Breda, Broese en Comp. 45) 32°.
Reglement voor het Heemraadschap Mark en Dintel, Breda, J. A.
Oukoop, 8°.
1828 Kuijper van Waschpenning, Tweede naamlijst van zigtbaar bloeijendei planten om Breda, Breda, F. P. Sterk, (zie onder 1826).
Magazijn der Rekenkunst, 4 stukjes in 't jaar 1828, Breda, Hollingérus Pijpers, kl. 8°.
Tijdschrift der genees- en heelkunde, 2 d. 4 st., Breda, F. P. Sterk
1828, kt 8°;
Catalogus eener Boekverkooping, 12 Dec. 1828, Breda, Broese en
Comp., 8°.
A. N. van Pellecom, Bij de opening) der Militaire Academie, Breda,
Broese en Comp., 8°.
Toosler, Pelgrimsleven door ds. W. van Volkom, Breda, Broese en
Comp., Ie d., 8°.
Ancelot, Zes maanden in Rusland, Breda, Broese en Comp., 8°.
J. H. Hoeufft, In auspicia Athenae Bredani, Breda, Broese en
Oomp., 8°.
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11. LIJST VAN UITGAVEN DER AFZONDERLIJKE
FONDSEN VAN DE TE BREDA GEVESTIGDE DRUKKERS
EN UITGEVERS VOOR DE PERIODE 1831-1839,
GESPLITST EN GESPECIFICEERD OVEREENKOMSTIG
DE AFZONDERLIJKE FONDSEN. 46)
A.
182'9

1830

1831

1832
1833

1834

Fonds Broese en Compie., 1829-1839.

B. van Waalburg. Kleine verspreide Nederlandsche verhalen, Breda,8°.
Bosscha, Inwijdingsrede, gewijd aan 't wetenschappelijk onden"lijs
(K.M.A.) (?) Breda, 8 0 •
Beaumont, Magazijn voor Jonge jufvrouwen, Breda, 2 dl., 12 0 •
Id.
Magazijn voor volwassen meisjes, Breda, 2 dl., 12 0 •
Dornseiffen, Handleiding Algemeene Geschiedenis, Breda, 5 St., 8 0 •
Tessler, Pelgrimsleven, vertaald door ds. W. van Volkom, Breda,
2e d., 8 0 •
Ypey, Geschiedenis van het patronaatregt, Breda, 2 dl., 8 0 •
47) Hernieuwde Kermisv'reugd met afbeeld., Breda, 2e druk, 12 0 •
Kretschmer, Schoonheden, in zede-, natuur- en aardrijkskunde, 8 0 •
Vermeulen Krieger, Oost-Indische Oorlogen, 1817-1820, Breda, 8 0 •
Van Meerten, Karakterschetsen Bijbelsche personen, Breda, 2 dl.,
kl. 8 0 •
Rester, Godsdienstig Handboek, 2e druk, Breda, 12 0 •
R. de Klover, Vaderlandsche Opwekkingsleerrede, Breda, 8 o.
L. v. d. Broek, De Hollandsche Vrijwilligers bij het uittrekken
enz., Breda, 8 0 •
48)
Goede bloemen uit den tuin der Geschiedenis, Breda, 8 0 •
Bosscha, Schets der Algemeene Geschiedenis, Bredá, 2 st., 8°.
W. van Houten, Het Stoomwerktuig, oorsprong enz., Breda, met
pI., 12:°.
Dornseiffen, Preuv'e de l'Histoire Universelle, Breda, Ie st., 8 o.
Van der Aa, Liederen voor Neerlands Krijgslieden, Breda, 8 0 •
Stiel:täes, Handleiding; soorten van Batterijen, Breda, Ie St., 8 0 •
Dornseiffen, Handboek Algem. Geschiedenis, Breda, 8 0 , 4 dIn.
J. H. Hoeufft, Een tweetal zegezangen voor den Prins van Oranje,
Breda, 8 0 •
Van Dam, Verzameling van zangstukjes, Breda, 8 0 •
Bouvier, Handboek voor de Schilderkunst, Breda, 8 0 •
Stieltjes, Kennis der verschillende batterijen, Breda, 8 0 •
Jamez, La prière d'Asa, Sermon 2 Chron. 14 vs. 11, Breda, 8 0 •
C. W. Pape, Het Vuistregt in 1832 of drie brieven aan de Franschen,
Breda, 8 0 •
Militaire Spectator, Tijdscbrift voor bet Nederlandsche Leger,
Breda, Ie Jaargang, 4 0 • 49)
Overvest Kup, Blik op Nederland 19 Jan., Breda, 8 0 •
50)
Levensschets van den Kolonel van Gumoëns, Breda, 8 0 ,
T. K. B. de Paeuw, Practisch Rekenboek, 2 st., Breda.
Bredasche Courant voor het jaar 1834, Breda, 1834, fol.
Bredasche Arrondissements-almanak, Breda, 18 0 •
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1835

1836

1837

1838

1839

J. Bosscha, Levensschets van Generaal J. E. Wildeman, Breda, 80.
Militaire Spectator, 2e jaargang, 1834.
Bredasche Courant voor het jaar 1835, Breda, 1835, fol.
Bredasche Arrondissements-almanak, Breda, 18°..
Militaire Spectator, Se jaargang, 4°.
R. Twiss, Diss. Jur. de dilationibus etc., Breda.
A. ter Veer, Diss. Jur. de Nov'atione, Breda, 8°.
Bredasche Courant voor het jaar 1836, Breda, 1836, fol.
Bredasche Arrondissements-almanak, Breda, 18°.
Timmermans Bouwkundig Woordenboek, Breda, 8°.
Willink, Reize om kaap Hoorn met de Lynx, Breda, 8°, met atlas.
Tijdschrift voor aankomende onderwijzers, Breda, Ie jrg.
Militaire Spectator, Tijdschrift Ned. Leger, Breda, 4e jrg.
Dik, Rekenkunstige opgaven en herleidingen, Breda.
Vervolg op de beginselen der Hoogere Meetkunst door Jonkhert.
Breda, 1 d., 8°.
H. Sluijters, Aardrijkskundige beschrijving van Zeeland, Breda.
Bredasche Courant, dagblad enz., Bri8da, 1837, fol.
Bredasche Arl'Ondissements-almanak, Breda, 1837, 18 0 •
Bredasche Almanak voor het jaar 1837, Breda, 32 0 •
Tijdschrift voor aankomende Onderwijzers 2e jaargang, Breda, kl.
80 •
A. A. van Heusden, Leerboek der Aardrijkskunde, Breda, 8 0 •
Wet van het: Bredasche Genootschap "Ontwikkeling is het doel",
Breda, 8°.
Bredasche Courant, dagblad enz., Breda.
Bredasche Arrondissements-almanak, Breda.
Bredasche Almanak voor het jaar 1838, Breda.
Almanak der Koninklijke Militaire Academie, 1838, Breda.
Breda.
Roorda van Eysinga, Aardrijkskundige beschrijving van Nederlandsch Indië, Breda, 8 0 •
Id. Radin Mantri, voor de armen, Breda, 8 0 •
Badon Ghijben en Strootman, Beginselen der Stelkunst, Breda,
kl. 8 0 •
51) Uebungsaufgaben über gebrauch Sprachlehre, Breda, 8 0 •
Weiffenbach, Sammlung fabeln, anecdote U.S.w. Breda, 8 0 •
Van Brandt, Kleine oorlog, door J. J. v. Wielken, Breda, kl. 8 0 •
0. Etzel, Terreinleer, door G. A. van Kerkwijk, Breda, 8°.
J. J. Laks, Handboek voor Notarissen enz. Ie St., Breda, 8°.
H. von Brandt, Taktiek der drie Wapens, Breda, kl. 8°.
Bredasche Courant, Dagblad enz. Breda, fol.
Bredasche Arrondissements-almanak, Breda, 12°.
Bredasche Almanak voor het jaar 1839, Breda, 18 0 •
De Militaire Spectator, 7e deel.

B.
1827

Fonds Oukoop

52),

1829-1839.

Maagdenpalm opgedragen aan de deugJdrijke en Godminnende
dochter, Mejuffrouw Johanna Pais, bij het plegtig afleggen harer
geloften, in het orde der Norbertijnen op St. Catharina'sdal bij
Oosterhout den 16 July 1827, te Breda bij J. A. Oukoop, stad'sdrukker 1827, (8 pag. Biblioth. Seminarie Ypelaar).
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.1831

De Man, Verantwoordelijkheid der Ministers, Breda, 8°.
De Kroonprins der Nederlanden geregtvaardigd, Breda, ·go.
A. J. Schätiikes, Volksbede voor den Koning 54), Breda, go.
Madlle H. van den Bergh, Poëzie.
55) Een woord aan het N ederlandsche Publiek over een .letterkundig
beriJgt in de Bredasche Courant, Breda, 8°.
56) Roomsch-KatholijkJaarboek 'voor 't Koningrijk der Nederlanden,kl. '8°.
57)
Als y'oren voor het jaar 1836,kl.8 0.
P. J. Wolf, Vastgestelde werkzaanilieden voor 'de, plaatselijke Besturen, Breda, 8°.
James, Sermon sur'le mystère de Piété, 'Breda, 80.
Roomsch-Kathólijk Jaarboekje voor 1838, kl. BO.
53)

1833
1834
1835
1836
1837
1838

C. 'Fonds Sterk, 182:9-1839.
1829

Van Opdorp, Verloskundige tafels ,enz., Breda, plano.
J. J. F. Wap, Griekenland en Byron, Breda, 8°.
J. J. ,F. Wap, Aan de Bèlgen (gedicht), Breda, 80.
J. J. F.Wap, Aan de Redacteur Ultramontaan, Breda, 8~.
Kleemans, Onderwijs voorden Kweeker van bolgewassen, Breda,
kt 8°.
Seegers, Gastro-, entero-coloris contin. remittens, Breda, 80.
58) Vlugtige terugblik op de :Fransche omwenteling, BI"ooa, go.
L. G. James, Sermon sur la Marisonie du Sauveur, Breda, 8°.
A. N. van Pellecom, Tegenstand tegen de 'gezuiveIldeEvangelische
leer, 8°.
1830 J. J. F. Wap, Kleine gift aan rBreda'sbehoeftig,en, Breda, 8°.
59) Herleidingstafelsvan de 's Hertogenbossche en Bredasche Landmaten, Breda, 8°.
Minerva, Bijdrage tot de oude letterkunde, no. Z, Breda, 8°.
60)
Misbruiken der drukpers in de Zuidelijke provinciën, Breda, 8°.
61)
Onderwijs in het kweeken van Bloemgewassen, ·Breda, 8°.
62)
De Rozenteelt in haren geheelen omvang, Breda, 8°.
63)
De gebeurtenissen van Parijs, 2&-29 Julij 1830, Breda, 12°.
J. E. van Reider, Bloemkundigebeschrijving, Breda, go.
G4)
Traduction libre du poème,Breda, .8 0.
J. J. F. Wap, Aan de Belgen, Breda,8~.
1831 65) Noord-Brabantsche Gastvrijhèid (een tegenhanger der I4jdzaamheid), Breda, 8°.
J. J. F. Wap. Mijne VaderlandscheZangen, Breda, 8°.
P. T. L. yon Eischtorff, Feestzang op 's Konings verjaardag, Breda,
8°.
G6)
Het gedrag van den Prins van Oranje 'beschouwd,Breda, 80.
67)
De komst van den Prins bij het Leger, Breda, 8°.
E. v. W., Braband in oproer, Breda, 8°.
Willemsen, Hoogduitsche Spraakkunst, 2e st. ;Breda, 8°.
Decker, Taktiek der drie wapenen, Ie dl., Breda, 8°.
v'an dier Meulen, Bijdragen ,tot de kennis der Artillerie, 2el st.,
Breda,8°.
G8) Oorsprong, aard en gevolgen van den Belgischen Opstand,
1830-1831, 2e st., Breda, 8° 69).
De Beer 'Poortllgaal, Hollands Le.euw in :1830, Breda,8°.
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'Uittreksel uit het 'reglement der artillerie, Breda,8 0 •
De Voortreffelijkheid van 't Gerefurmeerde geloof, Breda,
klein 8 0 •
A. van Bemmelen, Het -Korps 'Vrijw. Jagers, Breda,8 0 •
1832 72) Een woord van toespraak aan de Noord-Brabantsche Schutterij,
Breda, kl. 8 0 •
T. de Looij, Bij het graf van J. S. Hallunglius, Breda, 8 0 •
Bilderdijk,Redevoeringen vanChrysostomus, Breda, .8 0 •
73) Levensschets van den Hertog van Reischstadt (1), Breda, 8 0 •
J. H. van Qpdorp, Onderzoek naar de Aziatische Braakloop,Breda,
80 •
Rangae, Vertoog.betrekkelijkdenieuwe wj,jzeder genezing van
Cholera, Breda, 8 0 •
D. J. de Heyder, De ,Rijkdom van den behoeftige, Breda, 8-0 •
K. van Hinteln -(predikant van Ossendrecht), Qpwekking van de
.Jongeling' te Naïn, -Breda, kl. 8 0 •
J. J. 'F. Wap, A. de Lamartine aan Sir Walter Scott, Breda, 8 0 •
J. J. F. Wap, Napoleon Ir naar het Fransch van Victor Hugo,
Breda, 8 0 •
P. T. L. von Eischtorff, Beoordeeling van Wap, Napoleon Il, Breda,
70)

71)

80 •

1833

1834

1835

1836
1837

J. J. F. Wap, Het Kind bij zijn ontwaken (naar De Lamartine),
.Breda, 8 0 •
L. Radijs Ellens, Drie Jagerliederen, Breda, 8 0 •
W. 'van Houten, De Scheepvaart, Breda, 8 0 •
M. Verbrugge, Redevoering over -de vaderlandsche ·zin der Muzen,
Breda, 8 0 •
C. Malan, De dood van den -oudsten zoon, Ji3reda, 8 0 •
J. J. F. Wap, Julia's dood dochtertje Van A. de Lamartine, Breda, 8 0 •
J. J. F. Wap, Aan A.,de Lamartinebij zijne terugkomst, Breda, 8 0 •
Mr. F. F. J. Hoppenbrouwel's, Klaagzang v.an -Breda's burgerij enz.,
Breda, 1834.
Prospectus Dumeuil, Grondbeginselen der Natuul'kundige -wetenschappen, Breda, 8 0 •
.J. van Heusden, Peter,en Anna·of de _gelukkige Landbouwer, Breda,
kl. 8 0 •
74) Bevelschrift nopens.den dienst·des legers te velde, .Breda, 8 0 •
G. Ramakers, Dichtregelen,50 jaar Maatschappij tot Nut v.an het
Algemeen, Breda, 8 0 •
Mary de Thouars, Aan Neerlands krijgsmakkers, -Breda, Sa.
Mary de 'Fhouars, Aan Neerlands uo~gelingschap, Breda, 8 0 •
K. W. Bilderdijk, Kindergedichten op rose papier, Breda, 80 •
75 )
Catalogus van Boeken, Kaarten enz. 16 Januari 1837, Breda,
80 •

Boekenverslag -zonder -RecenSie enz., ,2e jrg., Breda, 8 0 •
(Dumeuil), Grondbeg!inselen der Natuurkundige Wetenschappen,
Breda, -8 0 •
1838 77) De Weldadigheid door Breda's ingezetenen betoond, (voor de
armen), Breda, 8 0 •
78)
Boekenverslag zonder Recensie, Breda, 8 0 •
79)
Reglementen voor onderscheidene
regterlijke
collegi-en,
'Breda, -8'?
T. van Spall, Afscheidsrede over I Kor. 13 vs. 112, Breda, ·B'?
7G)
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80) Reglement voor de Sociéteit. ,,'t Casino", (vastgesteld) 19 Nov.
1838, Breda, kt 8 0 •
1839 J. J. Hoeufft, Carminum Epidosis, Breda, 8 0 •
81) Prospectus Handboek van de Bouwkunst (door J. J. Penn) ,
Breda, 8 0 •

D. Fonds Van Gulick & Hermans, 1829-1838.
1829
1830
1830

1831
1832

Fontier, Redevoeringen en Letterkundige Stukken, Breda, 8 0 •
Noord-Brabantsche Lijdzaamheid (eerste stuk), Breda, 8 0 •
Creutz Lechtbeiter, Mengelwerk van wis- en krijgskunde, Breda,
(per nummer), 8 0 •
H. Strootman, Vraagstukken in de meetkunst, Breda, 8 0 •
83)
Vijftien jaren, geen drie dagen omwenteling, Breda, 8 0 •
84)
Noord-Brabantsche Lijdzaamheid (tweede stuk), Breda, 8 0 85).
A. J. van der Aa, Hulde aan Neerlands eer etc. (Van Speijk),
Breda, 8 0 •
A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek van Noord-Braband, Breda, 8 0 •
J. van Hoydonck, Herderlijke brief betreffende de Cholera, Breda,
82)

80 •

J. J. F. Wap, Redevoering der Verdraagzaamheid (Hermopolis),
Breda, 8 0 •
J. J. F. Wap, Briefwisseling met Willem Bilderdijk, Breda, 8 0 •
J. J. Hoeufft, Lijkzang op P. H. Marron, Breda, 8 0 •
J. J. Hoeufft, De Dorpsgeleerde, Breda, Ba.
1833 F. X. Janssens, Descriptio Cholera in qua ejus definitio etc, Breda,
80 •
Monge, Allereerste gronden der Statica (met platen), Breda, 8 0 •
86)
Kort overzigt van de pligten der guides, Breda, 8 0 •
87)
Catalogus der Leesbibliotheek van de Wed. Stein, Breda, 8 0 •
H. J. van Wees, Bevattelijk Rekenboekje, 3 st. met antwoorden,
Breda, 8 0 •
1834 Hoffman, 47ste propositie van Euclides, bewerkt door H. Strootman, Breda, 8 0 •
H. Strootman, Onderrigt in de kansrekening, Breda, 8 0 •
G. Koopmans, Cijferboek, Ie deel, Breda, 8 0 •
1835 H. Strootman, Vraagstukken betrekkelijk de geometrie van La
Croix, Breda, 8 0 •
H. Sluijters, Verzameling Rekenkundige opgaven, Ie 200 tal, Breda,
kt 8 0 •
88)
Geschenkje aan liefhebbers van het schimmenspel, Breda, 16 0 •
Gorris, Rome naar waarheid geschetst, Breda, 8 0 •
1836 H. Strootman, Andwoorden op de vraagstukken van La Croix,
Breda, 8 0 •
1838 89) Plechtige inwijding der St. Antoniuskerk te Breda, Breda, 8".

E.
1837

Fonds Gebr. Nijs, 1837.

Beschrijving van de inwijding der St. Anthoniekerk te Breda,
met platen, kt 8 0 •

90)
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F.
1839

91)
92)
93)

Fonds H.

J. van "Vees, 1839.

Rekentafeltjes voor Berstooginnenden, Breda.
Eerste rekenboek voor de Scholen, Breda, kl. 8 0 •
Almanak voor de Schooljeugd voor het jaar 1839, 16 0 •

NOTEN EN AANVULLINGEN.
1) Gemeente-archief Breda (verder bij afkorting aangeduid als G.A.),
Inv. 1988a, 2e hfst., art. 3I.
2) In het kohier v'an deze bedrijfsbelasting alleen aangeduid als boekdrukkers-boekverkopers, doch beiden gaven ook boeken uit voor eigen
rell;ening en exploiteerden dus een eigen fonds, reeds in de 18de eeuw
ontstaan. Zie omtrent de omvang daarvan vóór 1800 mijn artikel in:
Jaarboek dl. Hl, bladz. 108. Alleen het aantal aldaar genoemde uitgrcLven
van de onderscheiden Bredase uitgevers gedurende de eerste helft der
19de eeuw heb ik moeten corri.geren als gevolg van nieuwe vondsten, zowel te Breda als te 's Hertogenbosch.
3) Te vergelijken met de huidige boekhandelaren, met of zonder leesbibliotheek, wier netto-winst minder dan f 1000.- per jaar bedroeg.
4) Hij had tevens als nevenbedrijf een eigen boekbinderij, waarvoor apart
patentbelasUng moest worden betaald, gelijk aan het bedrag, voor een
drukkerij-uitgeverij, vastgesteld blijkens art. 3I.
5) Art. 32.
6) De heer Frederik Philippus Sterk begon zijn drukkerij-uitgeverij in
1824, die verkocht werd evenals zijn fondsuitglaven, boeken en verder'c
inventaris in 1848, waardoor opnieuw twee belangrijke bedrijven van die
aard alhier overbleven.
7)
Bij H. Palier, Handschrift nr. LB 7 (no. 63), afd. mss. v'an de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen
in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch.
8) Weekblad van den Boekhandel, no. 4 (1852).
9) Bredasche Courant, jrg. 1836, no. 172.
10)
Hs. Palier a.v.
11) Vgl. over hen G. van Steijn, Gedenkboek Kon. Militaire Academie
24 Nov. 1828-1903, Breda 1903; W. E. van Dam v'an Isselt, Feestrede,
Breda, 1928; J. Blokhuis, De feestviering, 1929.
12)
Het personeel van de typografische bedrijven was destijds nog zeer
beperkt. Men vergelijke uiteen bedrijfsstatistiek van Breda over het jaar
1854 (Archief Kamer v. Koophandel, Breda) 5 boe1kjdrukkerijen, 40 werklieden, gemiddeld weekloon 3-8 gulden; 2 steendrukkerijen, gemiddeld
weekloon 6-12 gulden.
13) A. C. Kruseman, Bouwstoffen' voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, Amsterdam, 1886-1887, dl. H, passim.
14) Ook in de 16de-18de eeuw werden wel kantoorartikeIen, speciaal
schrijfbehoeften als papier, inkt, pennen enz. in de boekwinkels verkocht, doch v'an eig!enlijke, mechanische kantoorartikelen kon men toen
nog niet spreken. Broese was te Breda de eerste, die van hulpmiddelen
bij het onderwijs en kantoorartikelen ter modernisering van het bedrijf.
een aparte afdeling naast zijn eigenlijl\:e boekhandel inrichtte voor de
verkoop.
Eerst met de vestiging van industrie te Breda, gedurende de tweede helft
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der vorige eeuw, kwam' de gelegenheid om zich speciaal voor de handel
in kantoorartikelen te specialiseren.
15) Dossier Oukoop· Breda, in: Archief Verr.t.b.y.d. Bel.d. Boekhandels,
Amsterdam.
16) De naam van schrijver en. tekenaar zijn niet vermeld.
17) Eveneens anoniem uitgegeven.
18) Van dezelfde auteur werden bij Sterk ook nog twee grotere werken
uitgegeven over onderwijs in het kweken van bolgewassen en over de
teelt van rozen, beide bewerkingen van Duitse boeken.
19). Beide voor de biologie-studie met betrekking tot de' natuur rondom
Breda belangrijke werkjes zijn in geen enkele bibliotheek hier ter stede
meel' te' raadplegen.
20)
Anoniem uitgegeven.
21) Bij' Van· Gulick> en' Hermans uitgegeven' (zie fondslijst hiervóór).
22) Anoniem uitgegeven.
23) "Redevoering;en des Heiligen Oudvaders
Chrysostomus, uit het
Grieksch overgebragt";
24) "Iets over het Leven en de Verdiensten van C. van Alkemade, in de
Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkunde, met afbeeldingen van Wapenschilden en Facsimile".
25)
Meest gedichten, als "Mijne Vaderlandsche Zangen"; "Griekenland
en Byron"; "Aan, de Belgen"; maar ook strijdschriften: "Aan de Heer,en
Redacteuren van den Ultramontaan" en reisbeschrijvingen "Mijn Reis
naar Rome", 2 din. met Album"; alsmede vrije bewerkingen van Victor.
Hugo, De Lamartine enz.
26)
Blijkens een gedrukte fondscatalogus van dat jaar, berustende iil
dossier Sterk, Archief "Vereeniging t.b.v.d. Bel.. des Boekhandels" te.
Amsterdam.
27)
Een prospectus van deze uitgave, gedateerd Juni 18<17 vindt men in
bovengjenoemd dossier. Sterk. De eerste. jaargang was reeds in 1836 verschenen. Voor de bibliografie v'an Nederlandse en' buitenlandse werl,en
uit ,die tijd is dit "Boeken-Verslag" niet. zonder betekenis; vgL veruer
Nieuwsblad v. d. Boekhandel, nr. 14, 6· April 1836.
28)
Nieuwsblad van den Boekhandel, nr. 12, 25 Maart 1835. De Genoude·
was. een destijds zeer gevierde· hoofdredacteur- van de "Gazette de Francel'
te' Parijs, die ook veel studie had gemaakt van werken van' Nederlandse·
theologen, juristen, wijsgeren enz., o.a. van die van Hug'Û de' Groot.
29) Dossiers "Personalia" en "Prospectussen" Van Gulick en Hermans,
Archief Ver.eeniging; t.b.v.d. BeL des· Boekhandels, Amsterdam.
30 ) Gedrukt en berustende in opgemeld dossier.
31)
Ook verkrijgbaar gesteld "op katoen patist" (!) (f1.-) en idem in koker (f1.20).
32) Anoniem uitgegeven.
33) Als voren.
M). Als voren.
35)
Reeds in. 1832 niet minder dan 15 verschillende leerboeken, vraag.stukken en antwoordboeken.
36)
Volgens een "Prijslijst" en circulaire in dossier Turnhout in het Archief van de: "Vereeniging" a.b. Amsterdam.
37)
Geen uitg~ver genoemd.
38)
Geen auteur genoemd.
39} Onvolledig;&: titel en geen. uitgave!' genoemd.
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40 )
41)
42)
43)

Geen auteur genoemd.
Geen samensteller genoemd.
Geen uitgever glenoemd.
Geen samensteller c-cnoemd.
44) Geen auteur gJenoemd. Deze titel is echter in de hss. van Palier
absusievelijk onder 1827 opgenomen.
45) 1 Mei 1828 werd de drukkersfirma Broese en Comp. te Breda g'est.cht.
46) Het is een merkwaardig verschijnsel, dat ondanks de Belgische onlusten en de daarop gtWolgde lang,durige mobilisatie in Noord-Nederland er
te Breda zoveel geschreven en gedrukt werd.
47) Geen auteur genoemd.
48) Als voren.
49) Vooral met dit tijdschrift heeft de firma Broese en Comp. als periodiekendrukker grote naam gemaakt.
50) Geen auteur genoemd.
51) Geen samensteller genoemd.
52) J. A. Oukoop.
53) Auteur wordt niet genoemd.
54) W. A. Oukoop.
55) Geen auteur genoemd.
(j6) Als voren.
57) Als voren.
58) Als voren.
(9) Als voren.
60) Als voren.
61) Als voren.
62) Als voren.
63) Als voren.
64) Als voren.
65) Als voren.
66) Als voren.
67) Als voren.
68) Als voren.
69)
De naam der uitg:eversfirma is met deze uitgave gewijzigd in die
van Sterk en Compagnie.
7 0 ) Geen auteur genoemd.
71) Als voren.
72) Als voren.
73) Als voren.
74) Als voren.
75) Als voren.
7 6 ) Als voren.
77) Als voren.
7 8 ) Als voren.
7',0) Als voren.
00) Als voren.
81) Als voren.
82) Als voren.
83) Als voren.
84) Als voren.
85) De ongenoemde auteur gaf bij de Bossche uitgever J. J. Arkestein nog
in datzelfde jaar uit: Noord-Brabantsche Volksgeest.
86) Als voren.
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Als voren.
Als voren.
89) Geen samensteller genoemd.
00) Geen auteur vermeld.
91 ) Als voren.
92) Als voren.
U3) Als voren.
Aan het slot van deze bijdrage wens ik niet na te laten mijn erkentelijkheid te betuigen aan de bibliothecarissen van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in de provincie N.-Brabant te
's Hertogenbosch en van de "Vereniging tot bevordering van de belangen
des boekhandels" te Amsterdam voor de beschikbaarstelling van een
groot aantal gedrukte en alleen in hs. bestaande werken en manuscripten,
voor mijn onderzoèk belangrijk" en inzonderheid aan de directie van de
N.V. Broese en Comp., drukkerij, alhier, voor het gebruik v'an gegevens
in deze en de vorige bibliografische studie uit het door mij samengestelde
Gedenkschrift van dit bedrijf, 1828-1953, hetwelk tot dusverre nog niet
gedrukt en uitgege,ven werd.
87)
88)
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