
Uit de Amersfoortse boek-

cultuur in de lange 19e eeuw 

waren vooral de namen 

bekend van drukkers, uitge-

vers en boekhandelaren en 

boektitels. De digitale ont-

sluiting van archiefbestan-

den, bibliotheekcatalogi en 

gescande boeken en tijd-

schriften biedt een belangrij-

ke uitbreiding en geeft veel 

achtergrondinformatie.
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kranten. Boeken: via de website van de KB (kb.nl) naar 
Books.Google.com of naar Delpher.nl; tijdschriften en 
kranten: Delpher.nl en Archiefeemland.nl. Er moet met 
verschillende trefwoorden worden gezocht, want niet altijd 
is de naam van de drukker/uitgever ingevoerd. Van de 
tijdschriften bespaarde de gedigitaliseerde versie van het 
Nieuwsblad voor den Boekhandel (NvdB) veel zoekwerk. 
Helaas hebben de Amersfoortse instellingen nooit een 
verzameling van in de stad gedrukte boeken aangelegd.   
Een uitgebreide versie van dit artikel, met als bijlage een lijst 
van alle tot nu toe opgespoorde Amersfoortse drukken uit 
de jaren 1740-1900 met hun bibliografische gegevens, is 
gedeponeerd bij de bibliotheek van AE.   

3 B. Elias, ‘Cultuur en vermaak’, in: R. Kemperink en B. Elias, 
red. ‘Bruit van d’Eem’. Geschiedenis van Amersfoort, I 
(Utrecht, 2009) 527-544, i.h.b. 538-540. H. van der Lee, 
‘Valkhoff: een Amersfoortse uitgeverij van jeugdboeken’, 
Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 
2010, p. 26-45; B. Stamkot, ‘ “Voor een civile prijs”. De 
Amersfoortse stadsdrukkers ca. 1670-1853’, idem 2015, p. 
80-97; J. Thijssen, ‘Centsprenten uit Amersfoort. Frans Felix 
als boekhandelaar, drukker en uitgever, 1827-1843’, idem 
2015, p. 98-123.   4 De internetcatalogi van de Koninklijke 
Bibliotheek (KB) (de eigen catalogus en de WorldCat) en de 
website van Archief Eemland (AE). Beide sites ontsluiten 
omvangrijke digitale bestanden van boeken, tijdschriften en 

van de informatiesamenleving van circa 1850 tot 1910’, in: 
Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communi-
catie (2001) p. 119-138. Regionaal: J.J. Kloek en W.W. Mijn-
hardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negen-
tiende eeuw (Middelburg, 1988); J. de Kruif, Liefhebbers en 
gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende 
eeuw (Zutphen, 1999); B. de Vries, Een stad vol lezers. Lees-
cultuur in Haarlem 1850-1920 (Nijmegen, 2011); H. Brouwer, 
Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse 
boekverkopers 1777-1849 (Leiden, 1995); J.C. Streng, Kweek-
ster van verstand en hart. Boekcultuur en leescultuur in 
Overijssel tussen 1650 en 1850 (Epe, 2008).   2 J.A. Brongers, 
‘Vier eeuwen drukkers- en uitgeversactiviteiten in Amers-
foort’, in: J.A. Brongers, B.G.J. Elias en R.M. Kemperink, 
Amersfoortse opstellen (Amersfoort, 1989) p. 164-184; De-
zelfde, Druk werk in Amersfoort (Amersfoort, 1996); lem-
mata over couranten, drukkers en uitgevers en de afzonder-
lijke namen van bedrijven en personen in: Dezelfde, Histori-
sche encyclopedie van Amersfoort (Amersfoort, 1998);  
F Kraakman, 900 jaar Amersfoort, de Amersfoorters en hun 
nieuws (Zwolle, 1987; afl. 14 van Ach lieve tijd).   

1  De ‘lijstjesboeken’ bieden een eerste ingang: A.M. Lede-
boer, Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkopers en 
uitgevers in Noord-Holland sedert de uitvinding van de boek-
drukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw (Utrecht, 
1876); J.A. Gruys en C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800. Neder-
landse boekdrukkers en boekverkopers; met plaatsen en jaren 
van werkzaamheid (Nieuwkoop, 1989); B.P.M. Dongelmans, 
Van Alkmaar tot Zwijndrecht. Alfabet van boekverkopers, 
drukkers en uitgevers in Noord-Nederland 1801-1850 (Amster-
dam, 1988); H.W. de Kooker en B. van Selm, Boekcultuur in 
de Lage Landen 1500-1800. Bibliografie van publikaties over 
particulier boekenbezit in Noord- en Zuid-Nederland, versche-
nen voor 1991 (Utrecht, 1993); P. Hoftijzer en O.S. Lankhorst, 
Drukkers, boekverkopers en lezers tijdens de Republiek (2e dr.; 
Den Haag, 2000). Deelstudies en uitgebreide literatuurlijst 
in: Th. Bijvoet e.a., Bladeren in andermans hoofd. Over lezers 
en leescultuur (Nijmegen, 1996). Over de technische ontwik-
kelingen: D. van Lente, ‘Drukpersen, papiermachines en 
lezerspubliek: de verhouding tussen technische en culturele 
ontwikkelingen in Nederland in de negentiende eeuw’, in 
Bijvoet e.a., Bladeren, p. 246-263; D. van Lente, ‘Mechanise-
ring en modernisering; het grafische bedrijf en de opkomst 

Gelukkig is er hernieuwde aandacht met studies 
over uitgeverij Valkhoff, de stadsdrukkers en de 
prentenuitgeverij van Felix.3 Voor dit nieuwe onder-
zoek is dankbaar gebruik gemaakt van de digitale 
hulpmiddelen die nu in ruime mate beschikbaar 
zijn.4 Het onderzoekstijdvak strekte zich uit van het 
midden van de 18e eeuw, als de ideeën van de Ver-
lichting steeds grotere groepen van de bevolking 
gaan bereiken, tot de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog. Aan het begin van deze zogenaamde 
lange 19e eeuw staan de opkomst van de burgerlijke 
cultuur, de civil society, gekenmerkt door onder 
meer de oprichting van genootschappen en leesge-
zelschappen, en vooral de Franse en andere revolu-
ties. Het einde kenmerkt zich onder meer door toe-
nemend nationalisme, culminerend in een wereld-
oorlog, het algemeen kiesrecht en het terugtrekken 
in eigen, vooral levensbeschouwelijke kring, de ‘ver-
zuiling’. De periode 1840-1858 blijkt een bloeiperi-
ode geweest te zijn in de Amersfoortse boekcultuur, 
waarna in de jaren daarna een diepe neergang volg-
de.

De drukkers en uitgevers
Het onderscheid tussen drukkers, uitgevers en boek-
handelaren in het tijdvak 1740-1900 is niet alleen 
moeilijk te maken, in de praktijk was het er meestal 
niet. De drie beroepen waren meestal in één hand. 
De uitgever had vaak ook een drukkerij, waar de 
boekenvoorraad in ongebonden gedrukte vellen lag 
opgeslagen. Hij verkocht zijn eigen boeken en die 
van anderen in zijn winkel. De boeken van andere 
uitgevers waren, gevraagd en ongevraagd, in com-
missie toegezonden. Afrekening volgde pas als er 
exemplaren waren verkocht. Hierna krijgen eerst de 
drukkers/uitgevers aandacht en daarna de boekhan-
delaren. De winkeliers die incidenteel een boek 
uitgaven zijn tot de boekhandelaren gerekend.

In de 18e eeuw waren opeenvolgende generaties 
van de familie Clerck drukkers en uitgevers te 
Amersfoort. Het stadsbestuur stelde hen tevens aan 
tot stadsdrukker, met het alleenrecht om al het ste-
delijke drukwerk te vervaardigen. Dit drukwerk 
bestond voornamelijk uit de door het stadsbestuur 
afgekondigde verordeningen. Ook leverden zij kan-
toorartikelen aan het stadhuis en bonden zij regis-

In de studies over de Nederlandse boek- en leescul-
tuur in de tijd van de Republiek en de 19e eeuw heeft 
Amersfoort geen noemenswaardige aandacht 
gekregen. Steden als Middelburg, Den Haag, Haar-
lem en Zwolle hebben inmiddels gedegen monogra-
fieën, vooral dankzij het aanwezige bronnenmateri-
aal.1 Voor de Amersfoortse boekcultuur heeft J.A. 
Brongers pionierswerk verricht door aan de hand 

van de toen bestaande literatuur en opgespoorde 
uitgaven het drukkers- en uitgeefbedrijf in kaart te 
brengen. De kranten kregen een aflevering van Ach 
lieve tijd.2 Al met al viel het niet mee om iets over de 
geschiedenis van het plaatselijke gedrukte woord te 
vertellen, zoals blijkt uit de nieuwste geschiedenis 
van de stad.

Tegeltableau en voorgevel met etalage van de Firma Wolters, ca. 1900 
(thans IQ Kunstuitleen en Galerie, Havik 37).
Foto: Stadsherstel Midden-Nederland.

Oudste vermelding van een boekverkoper in Amersfoort: Henric van 
Linnip (?), boekverkoper, verkrijgt het burgerschap, 7 augustus 1516.
Archief Eemland, Stadsbestuur 1300-1810 nr. 4, fol. 74.



vinden in de komst van concurrenten rond 1840, 
waardoor Jan zich genoodzaakt zal hebben gezien er 
andere banen bij te nemen. In 1845 was hij Rijks 
taxateur, in 1848 kon hij zijn zwager Pieter ter 
Schuur opvolgen als stadskazernemeester en in 1863 
benoemde de gemeenteraad hem tot commissaris 
van de (militaire) inkwartiering.14 Ook was hij diaken 
en notabele van de kerkenraad van de Sint Joriskerk.

Een jaar na Jans overlijden ging de familie Blan-
kenberg, in verband met de opvolging in de firma, 
over tot de scheiding van de boedel van oprichter 
Barteld. De voorraad boeken, papier, winkelwaren 
en inrichting en het drukkersmateriaal ter waarde 
van 1.500 gulden ging naar Izaäk ter Schuur, de zoon 
van Pieter. Drie jaar later kocht Ter Schuur het win-
kel-woonhuis in de Lavendelstraat, dat bij de verde-
ling naar drie ongehuwde dochters van Barteld was 
gegaan. Jans weduwe en haar zoon Jan jr. woonden 
bij de verdeling al in Leiden en staken het door hen 
verkregen geld in de uitgeverij en boekhandel die zij 
daar begonnen waren.15 Jan jr. gaf daar tot ca. 1913 
voornamelijk wetenschappelijke werken, kinderboe-
ken en muziekpartituren uit. Izaäk ter Schuur (zijn 
naam is ook als I. Ter Schuur en J. Terschuur te vin-
den) is dus in de periode 1870-1881 de stille vennoot 
geweest achter de firma Blankenberg en Zoon. 16 De 
uitgeverij publiceerde in deze jaren onder meer een 
bundel versjes en een redevoering van de rector van 
de Latijnse school.

In 1878 stond de naam van de firma op de titel-
bladen van de twee delen van Van Rootselaars 
geschiedenis van Amersfoort. Deze boeken, veel 
meer bronnenpublicatie dan geschiedschrijving, 
tonen aan dat de firma eerder als een drukkerij is te 
beschouwen, die drukte wat werd aangeboden, dan 
als een uitgeverij die bezorgd was om haar naam en 
daarom de publicaties, al was het maar enigszins, 
redigeerde.17 Van deze boekjes en boeken alleen zal 

Ter Schuur niet hebben kunnen bestaan; de meeste 
producten die zijn firma vervaardigde zal boekhoud-
kundig en administratief drukwerk zijn geweest: 
registers, kasboeken, nota’s, entreekaartjes etc.

In de zomer van 1881 hield Ter Schuur het voor 
gezien en deed hij woning en bedrijfspand in de 
Lavendelstraat samen met de firma over aan de Gro-
ninger Jan Onnes.18 Ter Schuur hield belangen bij de 
zaak, want bij de verkoop verstrekte hij een hypo-
theek van 6.000 gulden tegen een rente van 5% per 
jaar.19 De transactie zal in goede verstandhouding 
zijn verlopen, want in de eerstvolgende jaren was 
Ter Schuur getuige bij het aangeven van de geboorte 
van kinderen van Onnes. Na de overname door 
Onnes verscheen nog een boek over het duelleren 
en een bundel van Van Rootselaars Sprokkelingen. 
Veel belangrijker voor het bedrijf was van 1887 tot 
1890 de uitgave van het wekelijkse Advertentieblad 
voor Amersfoort ..., vanaf 1890 voortgezet als het 
tweemaal per week verschijnende Nieuws- en Adver-
tentieblad voor Amersfoort en vanaf 1931 dagelijks 
verschijnend als de Amersfoortsche Courant. Onder-
tussen begaf Ter Schuur zich na enige jaren werk-
loosheid in de wijnhandel en overleed in 1915.

Jacobs & Meijers: van boeken en prenten 
tot zalfjes en pillen

In 1837 startten een weduwe Meijer en haar zoon een 
boekwinkel, over wie en wat is verder niets bekend.20 
Deze zoon kan niet dezelfde zijn als Ph. Meijers,21 die 
vanaf 1841 in associatie met A. Jacobs22 in Amersfoort 
een uitgeverij annex boekhandel exploiteerde aan de 
Kamp, want diens vader en moeder leefden toen 
nog. In 1851 namen deze beide - joodse - jongelieden 
van de hierna te noemen Van Bommel van Vloten 
diens huis aan de Langestraat over.23 De firma Jacobs 
& Meijers gaf behalve centsprenten (goedkope 
houtgravures, vaak ingekleurd en meestal voor  

14 Jaarboekje der stad Amersfoort voor het jaar 1845, p. 82; 
Raadsbesluiten.   15 AE, oud-notarieel archief (ona) AT 
055j056 d.d. 07-10-1870 (scheiding) en AT 055j060 d.d. 
25-07-1872 (transport van het huis).   16 Izaäk ter Schuur 
(Amersfoort 08-08-1842 -16-05-1915).   17 Vgl. ook Brongers, 
Druk werk in Amersfoort, p. 25.   18 Jan Onnes (Groningen 
23-04-1854 – Amersfoort 16-01-1921).   19 AE, ona AT 
055j079. Verkoper en koper noemen zich beide boekdrukker 

en boekhandelaar. Ter Schuur plaatste voor zijn klanten 
advertenties over de overdracht in de kranten (AC, 05-08 en 
Nieuwe Amersfoortsche Courant (NAC), 10-08-1881).    
20 NvdB 2 febr. 1837, nr. 5.   21 Philip Meijers (Baarn 25-10-
1819 – Utrecht 24-12-1907) was met zijn ouders, broers en 
zusters tussen 1830 en 1840 in Amersfoort komen wonen.   
22 Abraham Jacobs (Groningen 28-06-1820 – † ?).   
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ters en rekeningen in voor de stad, wat vaak meer 
opleverde dan het drukwerk.5 Hun bedrijf was geves-
tigd aan de Langestraat bij de Kamperbinnenpoort. 
Behalve het stedelijke drukwerk zijn er nauwelijks 
andere uitgaven van deze familie bekend. Daarnaast 
hadden nog wel enkele boeken en pamfletten 
Amersfoort als plaats van uitgave, maar het is de 
vraag of dat overeenstemde met de werkelijkheid. 
De namen van de auteurs lijken pseudoniemen te 
zijn. Dat kan ook gelden voor de drie boekjes over 
terechtgestelden in Amsterdam, verschenen in 
1747-1774, die op naam staan van uitgever Maurits 
Langewagen te Amersfoort. Zijn naam is daar onbe-
kend.

Blankenberg en Zoon, Ter Schuur en 
Onnes: stedelijk establishment

Het overlijden van de kinderloze drukker Pieter 
Clerck begin 17946 betekende dat er zowel voor 
gewoon als voor stedelijk drukwerk een vacature 
was. Die werd nog dezelfde maand opgevuld door 
de uit Arnhem afkomstige, pas 21-jarige Barteld 
Blankenberg, die in de maanden januari-mei de baan 
kreeg, de verplichte eed aan het stadsbestuur afleg-
de, vereerd werd met het burgerschap van de stad 
en huwde.7 Waarom juist hij gekwalificeerd zou zijn 
voor het beroep van (stads)drukker en wie hem 
financieel ondersteunde om juist in Amersfoort te 
starten, is onbekend. Ook na de politieke en 
bestuurlijke machtswisseling in januari 1795 - 
gesteund door Franse troepen namen de patriotten 
overal de macht over van de Oranjegezinden - bleef 
Blankenberg zijn beroep uitoefenen.8

Niet alleen werkte hij in het eerste revolutiejaar 
door aan de stedelijke publicaties als drukker van de 
muncipaliteit, de nieuwe naam voor het nieuwe 
bestuur, maar was hij landelijk toen ook een van de 
drukkers en uitgevers van de Constitutie der Fransche 

republiek en de Korte verklaaring van Rechten en 
Plichten van Burgers in betrekking tot Burgers. Blan-
kenberg maakte ook deel uit van de vertegenwoordi-
ging van de burgerij tegenover de municipaliteit: in 
de tweede helft van 1797 was hij wijkmeester van 
Boemendal.9 Zijn bedrijf was in de jaren 1794-1795 
gevestigd aan de Langestraat, van 1796-1807 aan de 
Hof en daarna in de Lavendelstraat, met de achter-
zijde uitkomend in de Windsteeg (thans nr. 3).

Ook onder het keizerrijk van Napoleon en het 
koninkrijk van Willem I bleef Barteld Blankenberg 
(stads)drukker en boekhandelaar, vanaf 1828 samen 
met zijn zoon Jan onder de naam Blankenberg en 
Zoon. Tot 1852 werd incidenteel de toevoeging 
stadsdrukkers nog gevoerd, ook op drukwerk voor 
andere instanties en particulieren, bijvoorbeeld bij 
het reglement voor het bestuur van de synagoge en 
bij (feest)redes.10 Meestal is er een band met Amers-
foort; in een zestal gevallen betreft het brochures en 
boekjes van en over Willibrord van Os en Pieter 
Buijs, pastoors van de kerk van de katholieken van 
de Cleresie in de Muurhuizen,11 die discussieerden 
met rooms-katholieke tegenstanders. Slechts twee 
meer ‘neutrale’ boekuitgaven zijn tot nu toe bekend: 
in 1828 samen met een Amsterdamse uitgever de 
Gezondheidsleer, hygiëne, voor het volk, geschreven 
door de stadsarts van Zaltbommel, en in 1835 de 
Latijnse dissertatie van de Amersfoortse notaris- en 
wethouderszoon (en toekomstige advocaat, notaris 
en wethouder) Johannes de Louter jr. Een bijzondere 
uitgave is de op omstreeks 1810 gedateerde, door de 
organist van de Lutherse kerk geschreven cantate, 
waarvan alleen de tekst is overgeleverd.12

Tussen 1846 en 1871 zijn er (nog) geen uitgaven 
van boeken of brochures van de firma Blankenberg 
en Zoon bekend. Vader Barteld overleed in 1853 en 
zoon Jan in 1869,13 maar dat kan niet de voornaamste 
reden zijn voor de geringe activiteit. Die is vooral te 

5 Brongers, ‘Vier eeuwen’, p. 171; Stamkot, ‘Voor een civile 
prijs’, p. 90-94.   6 Hij werd begraven op 6 januari 1794.   7 
Barteld Blankenberg (doop Arnhem 12-11-1772 – Amersfoort 
13-02-1853).   8 Brongers, ‘Vier eeuwen’, p. 175; Stamkot, 
‘Voor een civile prijs’, p. 94-95.   9 Jaarboek Centraal Bureau 
voor Genealogie 33 (1979) p. 274.   10 Stamkot, ‘Voor een 
civile prijs’, p. 95. Ook in akten van de burgerlijke stand en 
op de titelbladen van niet-stedelijke publicaties noemen 
vader en zoon zich stadsdrukker.   11 De voorloper van de 

Oud-katholieke kerk. Zie hierover in Amersfoort: W. van der 
Velde, Sint Joris op ’t Zand. Geschiedenis van de Oud-Katho-
lieke Kerk van Nederland en haar parochie te Amersfoort 
(Amersfoort, 2009).   12 De Messias volgens Jesaias 52 Vs 13. 
14. 15 en hoofdstuk 53, cantate ... op musiek gebragt door I.S. 
Reinhold, ... organist der Lutherse kerk te Amersfoort. Exem-
plaar aanwezig Bibliothèque Nationale de France te Parijs, 
signatuur FRBNF 33484477.   13 Jan Blankenberg (Amers-
foort 19-02-1801 – 31-08-1869).   

‘ troos t in druk’   1 0 0



zij een partij in handen hadden gekregen.26

In 1857, toen ook Meijers getrouwd was en er 
twee gezinnen moesten worden onderhouden, ver-
liet Jacobs de firma en vertrok naar Amsterdam. 
Meijers breidde zijn assortiment van boeken, kan-
toorartikelen en schrijfwaren uit met onder meer 
kinderspeelgoed, sigarenetuis en waaiers, en, waar 
blijkbaar in die tijd veel behoefte aan was, met 
watertjes, smeersels, olie en pillen tegen haaruitval, 
kies- en maagpijn en voor het ontwormen van de 
klanten (‘wormpatronen’) en antireumatische wat-
ten.27 Toch bleef hij ook prentenhandelaar en -uitge-
ver. In 1859 liet Meijers door de Utrechtse drukker en 
graveur P.W. van de Weijer een chromolithografie 
maken met een gezicht op de Hof, omringd door 
medaillons. Daarin waren een aantal van de voor-
naamste gebouwen in de stad en enkele belangrijke 
gebeurtenissen uit de stadsgeschiedenis afgebeeld. 
Trots kon hij melden dat zowel koningin-moeder 
Anna Paulowna als koning Willem III exemplaren 
voor hun bibliotheek hadden aangeschaft.28

In 1875 liet Meijers nog een tweekleurige platte-
grond van Amersfoort verschijnen in het royale 
formaat van 60 x 45 cm en schaal 1:5000.29 Ook kon 
hij zich in advertenties hofleverancier van prins Hen-
drik noemen. In het najaar van 1879, toen hij zestig 
jaar werd, hield hij het voor gezien, ondanks het feit 
dat hij nog een huis vol jonge kinderen had. Rond de 
Sinterklaastijd kondigde Meijers zijn afscheid aan, 
begon op te ruimen tegen verlaagde prijzen en zette 
ondershands zijn huis te koop. Daarin (het toenma-
lige adres was Langestraat B 19) vestigde zich enkele 

weken later een meubelzaak. Rond 1901 vertrok hij 
uit Amersfoort.30

Van Bommel van Vloten: opkomst als een 
komeet en vertrek met stille trom

De belangrijkste concurrentie voor de firma Blan-
kenberg en Zoon kwam in 1843 uit Zaltbommel in 
de persoon van W.J. van Bommel van Vloten, 22 jaar 
jong en afkomstig uit een familie van predikanten en 
geleerden.31 Hij was opgeleid bij de firma Noman in 
Zaltbommel en begon per 1 augustus 1843 zijn 
bedrijf, dat bestond uit een drukkerij, een uitgeverij 
en een boek- en papierhandel.32 In 1844 trouwde hij 
- gedwongen - een dochter van M.A. van den Ham, 
koopman, belastingontvanger en adjunct-burge-
meester van Barneveld. De schoonfamilie zal Van 
Bommel van Vloten het kapitaal hebben verschaft 
(en misschien een erfenis van zijn vader) waarmee 
hij in 1845 een huis in de Langestraat naast de socië-
teit Concordia kon kopen,33 om van daaruit de eerste 
Amersfoortse drukkerij-uitgeverij, gericht op de 
landelijke markt, te starten.

Zijn carrière verliep stormachtig. In 1844 ver-
schenen al tien boeken, uiteenlopend van het Leidse 
proefschrift van de Amersfoortse jurist P.J. Walra-
ven, een brochure over het vergulden bij het inbin-
den van boeken, een beschrijving van Finland, een 
anonieme studie over het pantheïsme tot een boek 
over zelfbevlekking en een kinderboek met prent. 
De meeste boeken waren uit het Duits vertaald. Uit 
de acht jaar tot en met 1851 zijn nu 85 titels bekend 
van door Van Vloten gedrukte en/of uitgegeven 

26 De Arrondissementsbode (Ab), 04-12-1849; AC, 02-12-1852, 
31-03 (levering van schrijfwaren aan het gemeentehuis), 01-12 
en 22-12-1853, 02-12-1856. De eerste uitgave van het boek met 
‘Zwarte Piet’ dateert van 1850.   27 Uitgebreide advertenties 
(adv.) voor leermiddelen voor de leerlingen van de nieuw 
opgerichte Hogere Burger School en voor de Sinterklaastijd, 
bijv. van 04-08 en 04-12-1857, 02-12-1870, 12-09-1871, 29-11 en 
03-12-1872 en 22-11-1878 (AC). Verder adv. van 11-06-1861, 
16-02-1869, 05-04-1872 en 28-08-1873 (AC). De advertenties 
werden vele malen herhaald. Verder nog reclame voor 
gasklokken en gasbalonnen (19-07-1859), bij de 300-jarige 
herdenking van de inname van Brielle in 1572 een replica van 
de geuzenpenning (08-03-1872) en voor de viering van het 
25-jarig koningschap van Willem III ‘illumineerglazen’ 
(08-05-1874).   28 AC, 01-11 en 25-11-1859. De prent wordt 

doorgaans op ca. 1860 gedateerd. In zijn geheel afgebeeld 
bij J. Hovy, Amersfoort in prent (Zaltbommel, 1975), nr. 116, 
en daar op ca. 1880 gedateerd.   29 AC, 25-06-1875. Er zijn 
geen exemplaren bekend.   30 Adv. van de opheffing en 
opruiming van 25-11-1879 (daarin ook de jaartallen waarin 
Meijers samen met Jacobs de winkel is begonnen en waarin 
hij alleen doorging) tot 16-04-1880; de meubelzaak: 22-06-
1880 en daarna; de verkoop van het huis Langestraat 110 
(blijkbaar een huurhuis): 29-07, 05-08 en 15-08-1901 (AC).   
31 Willem Jacobus van Bommel van Vloten (Ophemert 
26-05-1820 – ’s-Gravenmoer 23-08-1881).   32 NvdB 20-07-
1843 (1843 nr. 29).   33 Sociëteit Concordia was gevestigd 
Langestraat 113, thans onderdeel van Wim Jaquet Sports.   
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kinderen bestemd, met een educatieve insteek24) 
ook enkele boeken uit. Voor de centsprenten trad de 
firma op als wederverkoper van de grote prentenuit-
geverij Glenisson en Van Genechten te Turnhout.25 
Van hun gezamenlijke boekuitgaven zijn er nu een 
zestal getraceerd, verschenen in de jaren 1843-1848, 
variërend van een brochure over het Nederlandse 
leger, het jaarboekje voor Amersfoort voor het jaar 
1845, twee drukken van een boek van de Amers-
foortse garnizoenspaardenarts Hekmeijer over de 
runderpest en boeken over de voordelen van koffie, 
thee en maïs.

Daarna was het gedaan met het uitgeven van 
boeken. De aandacht van de eigenaren ging zich 
meer en meer richten op het aanbod van luxere 
gebruiks- en cadeauartikelen in hun winkel. Vooral 
rond Sinterklaas pakten Jacobs & Meijers breed uit 

in hun advertenties. Zij boden almanakken, jaar-
boekjes, kalenders, atlassen en luxe (schrijf)artikelen 
aan als inktkokers, vouwbenen, armbanden en bro-
ches. Uiteraard verkochten zij ook prentenboeken, 
spellen (ook voor jonge heren van 16 tot 22 jaar) en 
dichtwerken van toen veelgelezen auteurs als Tol-
lens, Ter Haar, Van Lennep en Gouverneur. In het 
assortiment was ook het boekje St. Nikolaas en zijn 
knecht van Jan Schenkman, dat in deze tijd een grote 
populariteit verwierf en het Sinterklaasfeest inclu-
sief Zwarte Piet voor lange tijd vorm gaf. Zij richtten 
zich nadrukkelijk wel op die Amersfoortse inwoners 
die wat meer te besteden hadden en die de Franse 
taal machtig waren, zoals blijkt uit een advertentie 
van eind 1853. Daarin boden zij Franstalige romans 
en studies van de Lamartine, Alexandre Dumas (De 
Drie Musketiers) en de Chateaubriand aan, waarvan 

23 AE, ona AT055j015 d.d. 6 sept. 1851. Verhuizing 
Kamp>Langestraat: Amersfoortsche Courant (AC) 6 mei 
1852.   24 Zie uitgebreider Thijssen, ‘Centsprenten’.   25 De 
KB bezit er twee: de prent nr. 151 van Numan, Geschenk voor 
de leergrage jeugd (signatuur KW SMC K 0108, afgebeeld op 
de website Geheugen van Nederland), en prent nr. 141, 

Willem II, koning der Nederlanden (signatuur PLANO U10112). 
De catalogus van de KB dateert de prenten op de periode 
1833-1856, wat gezien de geboortejaren van de firmanten 
onjuist is. Beter is 1841-1857, het tijdvak van hun gezamen-
lijke activiteiten. Brongers, ‘Vier eeuwen’, p. 178, dateert 
1842-1856.   

Portret Philip Meijers (1819-1907).
Foto in J. Zwarts, De Joodsche gemeente van 
Amersfoort (Amersfoort ,1927).
[alleen aanwezig in het exemplaar Koninklijke 
Bibliotheek, niet in dat van Bibliotheek Archief 
Eemland]

Rekeninghoofd firma Jacobs & Meijers 1848.
Archief Eemland, Collectie Briefhoofden.
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boeken, brochures en overdrukken van tijdschriftar-
tikelen, een gemiddelde van ruim tien per jaar.34 De 
onderwerpen zijn heel divers en betreffen globaal de 
theologie, rechten, geschiedenis, reis- en landenbe-
schrijvingen, geneeskunde en gezondheid, de actu-
ele politiek, militaire aangelegenheden en school-
boekjes. Afwijkend zijn de boeken over goochelarij 
en waarzeggen, de gevaren van koffie, de schoon-
heidsleer voor mannen èn vrouwen en een regle-
ment voor het schaken met vier personen. Blijkbaar 
drukte Van Vloten voor rekening van de auteurs alles 
wat hem werd aangeboden en gaf hij daarnaast voor 
eigen rekening uit wat hem aantrekkelijk leek. Daar-
van maakten letterkundige werken dus geen deel 
uit.

Nogal wat uitgaven hadden een band met 
Amersfoort, zoals drie boeken van Walraven, een 
brochure van diens zwager de advocaat Mr. L. Zegers 
Veeckens, redevoeringen van de predikanten Van 
Hoorn en Otto, een verder onbekend leesboekje van 
F.IJ. Kingma, onderwijzer aan de stads-armenschool, 
drie door Fock, geneesheer-directeur van het Sint 
Elisabethsgast- en ziekenhuis uit het Engels ver-
taalde medische werken en publicaties in verband 
met de veeartsenijkunde. Daarvan waren er vijf van 
de hand van of vertaald door de eerder genoemde 
paardenarts Hekmeijer, die zijn vakgebied betroffen.

In 1849 stootte Van Vloten de boek- en papier-
winkel af om zich geheel op de drukkerij-uitgeverij 
te richten. Behalve talrijk en soms dik, waren zijn 
boeken ook kostbaar. Zij konden tientallen tot hon-
derden houtsneden bevatten.35 De titelpagina’s had-
den vaak voor elke regel een ander lettertype. In het 
najaar van 1848 nam hij een hypotheek van 3.000 
gulden op zijn huis en tegen het midden van 1849 
nog een van 1.500 gulden, dit keer bij zijn Barne-
veldse schoonfamilie.36 De opbrengst van de hypo-

theken en de boekwinkel lijkt Van Vloten te hebben 
gebruikt voor het starten van nieuwe avonturen. 
Begin 1847 was hij al de uitgave van het Godsdienstig 
weekblad en Kerkelijke courant begonnen, een lande-
lijke krant voor kerkelijk nieuws die verscheen tot en 
met 1851. Eind 1848 kwam daar de op de dinsdagen 
verschijnende De Arrondissementsbode van Amers-
foort. Nieuws- en advertentieblad der kantons Amers-
foort, Rhenen en Wijk bij Duurstede bij. Van deze 
eerste Amersfoortse krant zijn exemplaren bekend 
tot eind januari 1850; vermoedelijk is er geen hiaat 
geweest tot begin januari 1851, toen Van Vloten 
begon met het uitgeven van de opvolger, de Amers-
foortsche Courant. Arrondissements Nieuws- en 
Advertentieblad.

Of deze nieuwe onderneming de val heeft inge-
luid van het bedrijf is niet bekend. Wel is de plotse-
linge opheffing zeer opmerkelijk. Op 2 september 
1851 verscheen het laatste nummer van de Amers-
foortsche Courant, op de zesde ging Van Vloten naar 
een notaris om zijn huis te verkopen en drie dagen 
later vond de openbare verkoop plaats van de inboe-
del van de drukkerij, inclusief de grote hoeveelheid 
verschillende lettertypes en de persen. Ook kwamen 
toen de restpartij boeken (in vellen druks), alfabe-
tisch gesorteerd op auteur en titel, en restanten 
papier ter veiling. De opbrengst was niet gering: 
5.000 gulden voor het huis, bijna 1.500 gulden voor 
de letters, 1.569 gulden voor het drukgereedschap en 
3.950 gulden voor de boeken. Schulden worden niet 
vermeld.37

Na Amersfoort woonde Van Vloten met zijn zich 
nog steeds uitbreidende gezin in verschillende 
Noord-Brabantse dorpen. Vanaf 1863 was hij geves-
tigd in ’s-Gravenmoer, waar hij in 1881 overleed. Hij 
vertaalde een roman uit het Duits en zette zich op 
late leeftijd aan het schrijven van luchtige romans 

34 De reconstructie van het boekenfonds van Van Vloten is 
gebaseerd op de catalogus van de KB en vooral op de lijst 
van de in 1851 geveilde restanten van zijn uitgaven: NvdB 
18-09-1851 (1851 nr. 38).   35 Overdracht: NvdB 23-08-1849 
(1849 nr. 34). Houtsneden: Joh. [H.J.] Müller, Handboek der 
physica en meteorologie (1848; volgens het titelblad ‘met 
meer dan 500 tusschen den tekst gedrukte houtsnêe-
platen’). Het ongedateerde boekje De Nederlandsche mili-
taire stand voor de vaderlandsche jeugd had 29 ‘fraaije plaat-

jes’. Bericht dat de nadruk voortaan volledig op de drukkerij 
lag, ook voor particulieren: Ab, 29-01-1850.   36 AE, ona 
AT055j009, akte van 13-09-1848, en AT055j011, akte van 
20-06-1849. Het huis, kadastraal E 2525, staat dan op naam 
van zijn vrouw.   37 AE, ona AT055j015; NvdB 18-09-1851 
(1851 nr. 38). Op 14-10-1851 adverteerde Van Vloten over zijn 
nog uitstaande vorderingen en schulden dat híj in elk geval 
zijn verplichtingen zou nakomen (AC, p. 2).   
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Lambertus Zegers Veeckens (Batavia 16-12-1813 – Valkenburg 
(L.) 23-02-1896), lid van de gemeenteraad juni 1852-sept. 1853 
en april 1857-mei 1858. Zie over hem H. Smit, ‘Politiek en 
bestuur’, p. 462-463.   44 Aron Heijman van Cleeff (Rotter-
dam 01-05-1824 – Amsterdam 19-04-1892).   

40 Necrologie door A.H. van Cleeff in AC 24-05-1878. Van 
het boekje is geen exemplaar aangetroffen.   41 H. Smit, 
‘Politiek en bestuur’, in: Kemperink en Elias, ‘Bruit van 
d’Eem’, I, p. 455-457, 459-461.   42 Dirk Hendrik van Kuijkhof 
(Zaltbommel 22-02-1801 – Amersfoort 13-01-1869).   43 Mr. 

boek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (Amster-
dam, 1888-1891).   39 Schetsen uit de kosterie te Kleihuizen. 
Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpson-
derwijzer (1846); [Een’ helderziende], Het dierlijk magnetis-
mus, toegepast op het verkiezen van een nieuw gemeentebe-
stuur, of Een raadsheer van den nieuwen stijl (1850; op p. 10 de 
voorspelling: ‘Het schijnt dat wij de eeuw der Couranten 
tegemoet gaan’); [Anoniem], De kuiperswinkel, of De witte 
en zwarte kiezers, Tirailleursgevecht tusschen lantaarndragers 
en mollen. Treurigeindend blijspel, in vier bedrijven (1850); 
Pater M***, Het wezen en het doel van het Jezuïtisme, voor-
gesteld in eene preek (2e druk 1851).   

38 Jacob Tirado; geschiedkundige roman uit de tweede helft 
der 16e eeuw. Naar het Hoogduits van L. Philippson (Rotter-
dam, 1868); Wat de vrouw vermag. 2 dln. (Den Haag, 1873); 
Peer Miegmals; romantisch verhaal uit het Noord-Brabantsch 
volksleven van vóór veertig jaren (Alkmaar, 1874); Zoo zijn er 
(Gouda, 1875); Eergevoel. 2 dln. (Gouda, 1880); Oom Kool 
(Arnhem, 1881). In Vaderlandsche letteroefeningen 1874 p. 1-8 
een vrij negatieve recensie van Wat de vrouw vermag, vooral 
omdat de auteur zijn roman in Zwitserland laat spelen en de 
constructie ervan erg gekunsteld is; en in jg. 1875 p. 57-60 
een vrij negatieve recensie van Peer Miegmals, vooral over 
het verkeerde gebruik van dialect. Een korte biografie bij F.J. 
van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woorden-
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D.H. van Kuijkhof als uitgever.42 Deze was boekdruk-
kersknecht in Zaltbommel geweest (ongetwijfeld in 
het bedrijf van Noman) en kon nu zelfstandig gaan 
werken. Op de veiling had hij enkele lettertypes 
gekocht zoals de Garamond en andere drukkersbe-
nodigdheden. De krant zal onderhands zijn ver-
kocht; de vermoedelijke financier was de eerder 
genoemde Mr. L. Zegers Veeckens, advocaat en 
voorman van de liberale factie in Amersfoort, die 
ook de feitelijke hoofdredacteur werd. Deze advo-
caat was vooral geïnteresseerd in het bezit van de 
krant om die als spreekbuis te gebruiken voor zijn 
oppositie tegen het conservatieve gemeentebe-
stuur.43

Veeckens bracht de tot dan toe gematigd libe-
rale krant in een uitgesproken progressief vaarwater 
en scherpte met name antikatholieke standpunten 
aan. Dat bracht hem in 1856 een gerechtelijke ver-
oordeling. Dit verlies van reputatie, wat hem abon-
nees zal hebben gekost en waarschijnlijk ook wel 
klanten in zijn advocatuur, en de tegenwerking van 
de conservatieve bestuurders hebben Zegers Veec-
kens doen besluiten de krant weer van de hand te 
doen. Een jaar later keerde hij ook de gemeentepoli-
tiek de rug toe. Hij verliet de stad en werd landbou-
wer in Koudekerk aan de Rijn; zijn ongehuwde zwa-
ger Mr. P.J. Walraven ging met hem mee.

Drukkerij en krantenuitgeverij werden overge-
nomen door A.H. van Cleeff,44 die in Rotterdam 
manufacturenhandelaar was geweest en blijkbaar 
zijn schrijftalenten wilde aanboren. Hij kondigde 
direct in zijn eerste nummer (3 oktober 1856) een 
neutrale koers voor de krant aan; uiteraard om abon-
nees terug te winnen, waarover hij zich daarna niet 
ontevreden toonde. Hij zal Van Kuijkhof in dienst 
hebben gehouden, want bij diens overlijden in 1869 
werd deze letterzetter genoemd. Naast de krant is 
van Van Cleeff slechts één boekuitgave bekend, een 
boekje over de leerplicht dat de eerste publicatie 
was van de Amersfoortse leraar-instituteur Kolle-
wijn. Tegelijk is dit het eerste drukwerk in boekvorm 

tieke richting bracht onder minister Thorbecke een 
nieuwe grondwet en een eerste provincie- en 
gemeentewet tot stand. Deze wetten resulteerden 
onder meer in een nieuw kiesstelsel en een aanzien-
lijke mate van openbaarheid van bestuur. Misschien 
heeft Van Vloten gedacht dat ook in Amersfoort de 
geesten rijp waren voor verandering.

Dan zou er grote behoefte zijn aan een informa-
tieve lokale krant, met als bijkomend voordeel dat 
daaraan misschien geld was te verdienen. Dan had 
hij zich goed vergist in het conservatieve Amers-
foort. Pas na Van Vlotens vertrek zouden daar veran-
deringen in het politieke bestel gaan plaatsvinden.41

Veeckens en Van Kuijkhof; Van Cleeff en 
Frederiks: vooral krantenuitgever

Op de veiling van Van Vlotens handel was de Amers-
foortsche Courant teruggenomen. Op 7 oktober 1851 
had de krant in zijn kop voor het eerst de naam van 

faillissement op komst was. Een eigen fonds met 
bijvoorbeeld kinderboeken, theologische werken of 
letterkunde had hij niet opgebouwd. Zijn uitgaven 
onderscheiden zich door de uiteenlopende letterty-
pes op de titelpagina, waarop ook vaak een toepas-
selijk motto staat van degelijke schrijvers als Hora-
tius, Montesquieu en Lessing. Van Vloten moet veel 
hebben gehad aan zijn meester-zetter Bosman, die 
veel liefde voor het vak had en een handboekje over 
typografie uitgaf.40

In de jaren 1840 kwam, als reactie op het heer-
sende conservatisme, het liberalisme op. Deze poli-

met een ironisch-satirische toon, die de kritiek niet 
welwillend ontving.38 Vanwege de licht-satirische 
invalshoek zou Van Vloten daarom schuil kunnen 
gaan achter de anonieme auteur(s), van wie hij in 
zijn Amersfoortse periode ook dergelijke boekjes 
uitgaf zoals over de gemeenteraadsverkiezingen in 
1850-1851. Een boekje over de jezuïeten had als dis-
cussievraag: ‘Zijn er behalve de Jezuïten nog andere 
menschen?’39

Het plotselinge afstoten van zijn activiteiten in 
september 1851 door Van Bommel van Vloten blijft 
raadselachtig. Er zijn geen aanwijzingen dat er een 

< > Titelpagina’s 
van Amersfoortse 
uitgevers: B. 
Blankenberg en 
Zoon, Jacobs & 
Meijers, Joh. van 
Wermeskerken 
D.R.zn. en W.J. van 
Bommel van Vloten.
Bibliotheek Archief 
Eemland en Koninklijke 
Bibliotheek.
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zijn tweede vrouw terug naar Amersfoort en schreef onder 
de naam P.J. Frederiks van Cleeff: ‘Amersfoort voorheen en 
thans’, in 189 afleveringen geplaatst in de AC 1937-1939.   48 
Johannes van Wermeskerken D[irk] R[oelofs]zoon (Tiel 
03-07-1825 – na 1893), met patroniem ter onderscheiding van 
verschillende naamgenoten. Opvolging: NvdB 23-08-1849 
(1849 nr. 34) en AC, 02-10-1849.   49 De tweede druk van 
Bosco, De toovenaar in Holland, of De ontdekte geheimen 
aller toovenaars en goochelaars, dateert van ca. 1851. Berich-
ten over de optredens van Bosco in Amicitia: Ab, 29-01-1850. 
In AE, Bibliotheek is alleen de almanak voor 1851 aanwezig. 
Adv. voor die voor 1853: AC, 02-12-1852.   50 Sinterklaasadv. 
bijv. 04-12-1849 (Ab) en 02-12-1852 (AC). Faillissementen: 
27-04-1858 (terugzending commissiegoed: NvdB 25 (1858) 
nr. 17 en 21-09-1858 [NvdB 25 (1858) nr. 38], 13-07 en 06-08-
1858 en 07-06-1867 (AC). Verder akten van de burgerlijke 
stand.   

45 A.M. Kollewijn Nz., Kantteekeningen op “Leerplichtigheid 
door A. Kerdijk, candidaat in de letteren en rechten” (1870).   
46 Susanna (‘Suze’) van Cleeff (Amersfoort 08-09-1864 – 
Den Haag 02-06-1929), schrijfster, huwde Amsterdam 8 nov. 
1892, ruim een half jaar na de dood van haar vader, met 
Pieter Jacob Frederiks (Den Haag 18-12-1860 – Garderen/
Barneveld 02-05-1945).   47 Contract: AC, 17-11-1892 (op 7 
nov. ondershands gesloten, een dag voor het huwelijk). Dat 
de krant het onderspit dolf in een concurrentiestrijd is niet 
onmogelijk maar in eerste instantie dus onjuist (Kraakman, 
900 Jaar Amersfoort, de Amersfoorters en hun nieuws, p. 
334). Omdat het echtpaar kinderloos bleef was er ook niet 
een directe opvolger. Het echtpaar vertrok naar Den Haag, 
waar Suze overleed en Frederiks in 1931 hertrouwde met zijn 
schoonzuster Adèle van Cleeff. Daar hij bij die gelegenheid 
bibliothecaris als beroep opgaf, zal hij dezelfde zijn als P.J. 
Frederiks, conservator van de ANWB, die publiceerde: De 
ontwikkeling van het rijwiel (Den Haag, 1932). Hij keerde met 
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moedelijk in Amersfoort bij Van Vloten in de leer.48 
Uit de veiling van de drukvellen van Van Vloten nam 
Van Wermeskerken enkele titels over. Van enkele 
boeken en brochures uit de jaren 1850-1857, groten-
deels van de hand van Amersfoortse auteurs als 
Hekmeijer en de lutherse ds. Otto, trad hij als uitge-
ver op. Rijk zal hij daar niet van zijn geworden, want 
de opbrengsten van de gedichtenbundels van F.J. 
Gallé, officier van justitie te Amersfoort, van een 
rede van de ziekentrooster P. van Abs en van de 
auteur S.A. Dwars kwamen ten goede aan de armen 
(op Schokland, in Amersfoort en Herwijnen). Alleen 
de jaarlijkse uitgave van de Amersfoortsche (Schrijf-)
Almanak zal financieel interessant zijn geweest. Ook 
de tweede druk van het goochelboek van een zekere 
Bosco kan geld hebben opgeleverd, vooral omdat 
deze ook in persoon in Amersfoort optrad om zijn 
kunsten te laten zien.49

Na 1852 adverteerde Van Wermeskerken niet 
meer, in tegenstelling tot zijn concurrenten Meijers 
en Okhuijzen. In 1858 ging hij voor de eerste keer 
failliet, als boekhandelaar, drukker, winkelier en 
leesbibliotheekhouder en in 1867 een tweede maal, 
nu als winkelier en commissionair. In de jaren 1880 
handelde hij nog als commissionair en handelsreizi-
ger; eind 1889 vertrok hij naar Amsterdam.50

De slechte gang van zaken bij het bedrijf van 

dat na dertien jaar weer het licht zag in de stad.45 
Zolang Van Cleeff de enige bleef die een krant uitgaf 
zal hem dat de nodige middelen van bestaan hebben 
verschaft. Daarnaast zal hij zijn geld verdiend heb-
ben met het drukken van het gebruikelijke kantoor-
papierwerk en met particuliere opdrachten; een 
boekwinkel is van hem niet bekend.

Direct na zijn overlijden in 1892 werd het bedrijf 
in een firma ondergebracht, die de naam A.H. van 
Cleef behield. Zijn oudste dochter Suze en haar 
kersverse man P.J. Frederiks,46 een Amsterdamse 
letterkundige die tijdschriftartikelen schreef over 
geschiedenis en kunstgeschiedenis, dreven de firma 
gezamenlijk. In de eerste jaren van hun samenwer-
king gaf het bedrijf enige boeken uit, onder meer 
Amersfoortse geschiedenis, maar dat kreeg geen 
vervolg. Het echtpaar was de vennootschap onder 
firma aangegaan voor 29 jaar, welke periode zou 
eindigen per 1 november 1921. Blijkbaar is besloten 
niet tot verlenging over te gaan, waardoor de (eerste 
titeluitgave van de) Amersfoortsche Courant in dat 
jaar ophield te bestaan.47

Van Wermeskerken en Slothouwer: 
falen en succes

De boek- en papierhandel van Van Bommel van 
Vloten was in 1849 overgenomen door diens bedien-
de Joh. van Wermeskerken D.R.zn. Hij was de derde 
zoon van een uitgever-boekhandelaar in Tiel en kon 
daar zijn vader niet opvolgen. Daarom ging hij ver-

>  Rekeninghoofden van A.M. Slothouwer, 1875 en 1883.
Archief Eemland, Collectie Briefhoofden.



Wijnand Pannekoek Sr. (Amersfoort 17-10-1697 – 26-08-
1770), die luitenant-schout was en vanaf 1743 ook opziener 
van de wagens en karren. Brongers heeft vader en zoon tot 
één persoon gesmeed (Brongers, Historische encyclopedie, 
226). Vgl. echter Brongers, ‘Vier eeuwen’, 184 noot 19, waar 
de vader uitgever zou zijn en de zoon boekverkoper. Van een 
uitgeversschap is nergens sprake.   62 Deze zinspreuk is een 
creatieve interpretatie door de drukkers-uitgevers-boekhan-
delaren van een regel in Psalm 119 vers 25: ‘Dit is mijn troost, 
in druk mij toegelegd’. Daarin betekent ‘druk’: bedrukking, 
ellende.   63 Akte 08-05-1759 om in Amsterdam aanwezig te 
zijn op 12 mei: AE, ona AT039a002. In een Amsterdams 
archiefstuk is sprake van de ontbinding van de sociëteit 
Troost in Druk: Stadsarchief Amsterdam, Archief 7, Familie-
archief De Groot Jamin nr. 23.  

58 N.B. Donkersloot, Ons ik. Eene voorlezing (Schoonhoven, 
1850). De boekhandel van Jacobs & Meijers ontbreekt 
trouwens bij de intekenaren.   59 Wijnand Pannekoek jr. 
(Amersfoort 13-08-1724 – 25-11-1810). Hij was ook controleur 
van de gemenelands middelen, wat hem meer inkomsten 
zal hebben opgeleverd dan de boekhandel. De bewering dat 
de familie Pannekoek ‘welvarend was geworden door een 
boekhandel en papierfabrieken op de Veluwe’ (Flehite. 
Historisch jaarboek 2016, p. 47) kan niet worden onder-
bouwd.   60 Advertenties in de Leydsche, ’s Gravenhaegsche, 
Utrechtsche en Oprechte Haerlemsche Courant en de Hol-
landsche Historische Courant. Hij tekende als handelaar in 
voor een exemplaar van de in 1746 uitgegeven Biblia, dat is 
De gantsche H. Schrift (Utrecht-Leiden).   61 De boekhande-
laar Wijnand jr. moet onderscheiden worden van zijn vader 

‘Valkhoff ’.   57 C. van der Aa, Geschiedenis van het leven, 
character, en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden, prinse 
van Oranje en Nassau. Dl. I (Amsterdam, 1806); op twee 
exemplaren van de prent van de slag bij Waterloo: Naamlijst 
der inteekenaren op de twee groote kunstplaten van de veld-
slagen bij Les Quatre-Bras en Waterloo, op den 16den en 18den 
junij 1815 (Den Haag, ca. 1816); op de tweede druk van: 
Willem Bilderdijk, Mengelpoëzy. 4 dln. in 2 bdn. (Rotterdam, 
1823); C.A. Abbing, Beknopte Geschiedenis der stad Hoorn, en 
verhaal ... van de Groote Kerk [Hoorn, 1839 en het tweede 
deel daarvan (1842)].   

51 Adrianus Marinus Slothouwer (Tiel 15-07-1832 – Amers-
foort 23-12-1890).   52 Adv. AC, 04-08-1857 (vestiging), 04-12-
1857, 02-12-1870 en 01-12-1871 (Sinterklaaskado’s), 12-09-1871, 
05-04-1872; Weekblad voor Amersfoort en omstreken, 26-10-
1878 (leesbibliotheek).   53 Brongers, Historische encyclope-
die, p. 75.   54 Gerardus Johannes Slothouwer (Amersfoort 
14-12-1859 – Utrecht 18-01-1951).   55 Adrianus Johannes 
Michielsen (Asten 16-01-1862 – in 1906 naar Nijmegen); 
contract: AE, archief 0198, Collectie losse stukken nr. 36); 
Nieuw adresboek (1891); [H.J. Reynders], Inventaris van het 
archief der gemeente Amersfoort (1903). Het bedrijf is rond 
1906 overgenomen door S.W. Melchior.   56 Van der Lee, 
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Pannekoek vervulde vanaf 1758 officiersfuncties 
bij een vendel van de schutterij, waardoor hij in 1784 
een prominente rol zal hebben gespeeld bij de  
patriotse manifestaties in de stad. Daaraan namen 
ook zijn familieleden deel die zitting hadden in het 

gers in de firma Blankenberg (en Zoon) hebben in 
elk geval een dergelijke handel naast het drukkers-
bedrijf gehad. Van boekhandelaar Blankenberg is 
gevonden dat hij in de jaren 1806-1842 intekende op 
enkele boeken,57 maar hij is na 1820 ingehaald door 
zijn concurrenten. Tekenend hiervoor zijn de aantal-
len die de Amersfoortse boekhandelaren in 1850 
bestelden van een brochure, waarvan de opbrengst 
bestemd was voor de armen van Schokland: Van 
Wermeskerken 30, Okhuijzen 29, Gebr. Taats 18 en 
Blankenberg 13.58 Ook adverteerde de firma Blanken-
berg en Zoon niet in de Amersfoortse kranten, die 
vanaf 1848 verschenen.

Wijnand Pannekoek jr., Van Lankom en 
Pieterszen: stedelijk patriot en 
doorgangshandelaren

Vanaf eind 1744 was de jonge Wijnand Pannekoek 
jr.59 te Amersfoort actief als boekhandelaar, zoals 
blijkt uit advertenties van uitgevers in landelijke 
kranten. De eerste verscheen op 4 december 1744 in 
de Leydsche Courant; tot 1749 en ook in 1767 en 1770 
adverteerden diverse uitgevers voor hun boeken die 
onder andere bij W. Pannekoek te Amersfoort ver-
krijgbaar waren. Ook had hij catalogi van boekenvei-
lingen in huis.60 In 1759 machtigde Pannekoek, met 
de toevoeging jr.,61 een Amsterdams familielid van 
zijn vrouw om hem als lid in te schrijven van een 
sociëteit met de opmerkelijke (en terechte) zin-
spreuk ‘Troost in Druk’.62 Dat gezelschap, waarover 
nagenoeg niets bekend is, zou gaan bestaan uit 116 
leden en bijeenkomen in het Hof van Holland in de 
Kalverstraat.63

leed in 1890, het jaar waarin hij voor het eerst ouder-
ling van de Sint Joriskerk was geworden. Zijn bedrijf 
werd voortgezet door zijn weduwe en zijn zoon G.J. 
Slothouwer,54 die, kinderloos gebleven, de uitgave 
van de krant in 1925 staakte.

Michielsen en Valkhoff: nieuw elan
Rond 1890 vestigde de eerste rooms-katholieke 
drukker zich in Amersfoort. A.J. Michielsen begon in 
de Krommestraat, later Breestraat, een boek-, kan-
toor- en handelsdrukkerij en advertentiebureau. Zijn 
voornaamste klant was de katholieke Eembode, 
waarvoor hij in 1890 het drukcontract kreeg. Ook 
drukte hij de eerste inventaris van het gemeentear-
chief en voor boekhandelaar Valkhoff het Nieuwe 
Adresboek voor Amersfoort, Baarn en Soest.55 Met 
deze zesde drukkerij rond 1900, waarvan er vier een 
krant maakten, heeft het Amersfoortse drukkers-
landschap vergeleken met 1800 een geheel ander 
gezicht gekregen. Ook was nu voor het eerst een 
boekhandelaar-uitgever actief zonder eigen drukke-
rij. De Rotterdammer Valkhoff begon in 1890 een 
boek-, muziek-, kunst- en papierhandel annex adver-
tentiebureau aan de Langestraat. In de eerste jaren 
daarna gaf hij voornamelijk non-fictie uit zoals dis-
sertaties van Amersfoorters die afgestudeerd waren 
in de rechten. Vanaf 1897 bouwde hij een groot fonds 
van kinderboeken op en in 1904 begon hij de uitgave 
van het Amersfoortsch Dagblad. Al dit drukwerk liet 
hij door anderen verzorgen.56

De boekhandelaren
De leden van de familie Clerck, (stads)drukkers, 
zullen naast dit bedrijf ook een boekwinkel hebben 
gedreven, maar daarvan is niets bekend. Hun opvol-

Van Wermeskerken en de aanwezigheid van Meijers 
was voor A.M. Slothouwer geen reden om niet een 
nieuwe algemene boek-, papier en kunsthandel, 
binderij en kartonnagebedrijf te beginnen. Ook hij 
was afkomstig uit Tiel en woonde al enige jaren in 
Amersfoort; mogelijk is hij in dienst van Van Wer-
meskerken geweest.51 Hij nam van hem de uitgave 
van de Amersfoortsche (Schrijf-) Almanak over. Slot-
houwer vestigde zich in augustus 1857 in de Zeven-
huizen, in het huis De Rooster (thans nr. 5) en kocht 
in 1865 een huis in de Langestraat. Daar breidde hij 
zijn zaken uit: hij begon een drukkerij en startte per 
1 januari 1872 de uitgave van de tweede krant in 
Amersfoort, het Weekblad voor Amersfoort en 
omstreken, in 1879 voortgezet als Nieuwe Amers-
foortsche Courant. Bij hem in de zaak lag het Dag-
blad van Zuid-Holland ter lezing, met de verslagen 
van de zittingen der Staten-Generaal, overheidsbe-
richten en beursberichten. Later heeft hij ook een 
leesbibliotheek. De hoofden van zijn rekeningen 
getuigen van een veelzijdigheid aan activiteiten en 
geven een indrukwekkende onderpui van zijn winkel 
weer.52

Slothouwer gaf de brochures uit van dr. D. Bur-
ger, rector van het gymnasium, over wijsgerige 
onderwerpen, van A.M. Kollewijn, de leraar-institu-
teur, diens boeken over geschiedenis, het Amers-
foortsch Jaarboekje en het Amersfoortsch Adresboek 
en daarnaast ook boeken die op een landelijke afzet 
mikten.53 Hij drukte de eerste jaargangen van het 
mede door Kollewijn opgerichte en thans nog steeds 
bestaande Tijdschrift voor Geschiedenis (de jaargan-
gen 1886-1890). Wat de boekuitgaven betreft blijkt 
Slothouwer de firma’s Blankenberg & Zoon en A.H. 
van Cleeff geheel verdrongen te hebben. Hij over-

Titelpagina van het pamflet Voorbereidende en 
toeligtende Zamenspraak, met aantekening van de 
verkoop door W. Pannekoek in 1784. 
Particulier bezit.
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77 Boekhandelaar in de Volkstelling van 1840 en in de akte 
van geboorte van zijn zesde kind op 16-09-1840. Zie over 
Felix verder: Thijssen, ‘Centsprenten uit Amersfoort’.   

Courant). Op 25 juni 1792 werd hij burger.   71 Reponse à une 
calomnie de l’abbé de Feller contre les Catholiques Jansenistes 
de Hollande, qu’il accuse de coalition avec les philosophes & les 
ennemis de l’Etat (1793, samen met een Utrechtse boekhan-
delaar. Vgl. voor Van Os voetnoot 11). In 1792 adverteerden 
W. Brave en W. Pieterszen, boekverkopers te Amsterdam en 
Amersfoort, voor de uitgave van het Muzijkaal Kunst Woor-
denboek van J. Verschuere Reynvaan (adv. Oprechte Haer-
lemsche Courant, 20-10-1792). Dat boek verscheen in 1795 
met alleen de naam van Brave op het titelblad.   72 Pieter 
van Lockhorst (Amersfoort 06-06-1738 – 28-09-1821).   73 
Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht, p. 37.   74 AE, 
Stadsbestuur 1300-1810 inv.nr. 65, 05-01 en 16-02-1767; ibi-
dem inv.nr. 1586, nr. 80.   75 In 1806 tekende hij voor twee 
exemplaren in op de Evangelische gezangen ... (uitgave 
Amsterdam, Johannes Allart). Volgens zijn akte van overlij-
den was de inmiddels hoogbejaarde Pieter toen nog steeds 
boekverkoper.   76 Willem Noman (’s-Hertogenbosch 
23-02-1784 – Vierlingsbeek 14-03-1872).   

64 Hierop volgt nog: tusschen A. een min verlicht en Z. een 
meer verlicht Amersfoords burger. Ongedateerd, vermoede-
lijk 1784.   65 Op 01-04 en 27-05-1785 voor het pamflet: 
Vervolg of tweede Iets zakelyks.   66 11-06, 12-11 en 19-11-1787, 
zie de database van de resoluties van de magistraat.   67 
Jacobus van Lankom (of Lanckom, Lankum, Lanckum) 
(Utrecht 14-04-1709 – † na 1781) was gehuwd met een 
Amersfoortse.   68 In 1736 verschenen onder meer bij Van 
Lankom in Utrecht drie boeken bij het eeuwfeest van de 
universiteit; begin 1739 werd zijn derde kind in Amersfoort 
gedoopt. Hij is geen lidmaat en geen burger geworden. 12-05 
en 16-05-1764 nog adv. van een Utrechtse vendumeester, dat 
diens catalogus verkrijgbaar was bij o.a. Van Lankom in 
Amersfoort (Oprechte Haerlemsche Courant en Leydsche 
Courant).   69 Leydsche Courant, 15-11-1751.   70 Willem 
Pieterszen (of Pieterse(n) (Zierikzee ?- Culemborg 28-02-
1800). Hij maakte op 5 mei 1792 zijn verhuizing bekend en 
verzocht de boekhandelaren (= uitgevers) voortaan de 
bezendingen naar Amersfoort te doen (adv. Rotterdamsche 
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boeken en kinderprenten en er was een leesbiblio-
theek. Felix, vanaf 1830 landelijk actief als drukker en 
uitgever van speelkaarten en kinderprenten, heeft 
na de overdracht van zijn drukkerij in 1836 de boek- 
en prentenhandel nog voortgezet. Na 1843, het jaar 
waarin woonhuis en bijgebouwen worden verkocht, 
is niets meer over hem of zijn gezin, althans in 
Nederland, te vinden.77

Amersfoort gaf hem de kans in de voetsporen van 
zijn vader en oudste broer te treden. Kort na Van 
Lockhorsts overlijden arriveerde Noman met zijn 
gezin in Amersfoort. Tot 1827 was hij boekhandelaar 
en ook wederverkoper van de vele kinderprenten, 
door zijn broer Johannes Noman, die in 1803 in Zalt-
bommel een grote uitgeverij van almanakken, (kin-
der)boeken en (cents)prenten was begonnen, in de 
handel gebracht. Na eerst naar Arnhem te zijn ver-
trokken nam Noman zijn vorige beroep weer op en 
werd hij deurwaarder bij de belastingen te Boxmeer.

Volgens een advertentie uit oktober 1827 nam de 
uit Duitsland afkomstige rooms-katholiek Frans 
Felix de boekhandel van Noman in de Langestraat 
over. De voorraad bestond uit vooral Hoogduitse 

activiteiten in 1792 verlegde van Zierikzee naar 
Amersfoort.70 Een jaar later was hij mede-uitgever 
van een pamflet van Willebrordus van Os, de eerder 
genoemde oudkatholieke pastoor van de kerk in de 
Muurhuizen.71 In 1796 is hij vermoedelijk met zijn 
gezin weer uit de stad vertrokken.

Van Lockhorst, Noman en Felix: boeken en 
nu ook prenten

Meer continuïteit was er in de handel van Pieter van 
Lockhorst,72 die niet geheel toevallig in 1782 met zijn 
activiteiten begon. Hij was het jaar daarvoor in twee-
de echt gehuwd met een nicht van de (stads)druk-
kers Clerck. Zijn winkel verkocht, volgens een Franse 
enquête uit 1811, ook school- en Franse boeken.73 De 
boekhandel zal in de eerste jaren een bijverdienste 
zijn geweest, waarbij het werk vooral door Maria 
Clerck en na haar overlijden door Pieters derde echt-
genote zal zijn gedaan. Het hoofdberoep van Van 
Lockhorst was in 1793 nog timmerman, het beroep 
dat zijn voorouders in Amersfoort al sinds het einde 
van de 16e eeuw uitoefenden en waarover hij in 1767 
een conflict met zijn vader had.74 Na de eeuwwisse-
ling komt hij alleen nog als boekhandelaar voor.75

Zijn opvolger was Willem Noman,76 in ’s-Herto-
genbosch geboren als zoon van een boekhandelaar. 
Hij begon zijn loopbaan als directeur van de poste-
rijen in Dokkum en was daarna commies-visiteur 
van de stedelijke belastingen te Nijmegen. Het 
bericht van het vacant komen van een boekhandel in 

stadsbestuur en daarin de patriotse minderheid 
vormden. De pamfletten die de minderheid liet 
drukken om haar standpunten en handelingen aan 
een breed publiek te verduidelijken, verschenen 
zonder naam van drukker. Pannekoek verkocht ze in 
zijn winkel, zoals blijkt uit een aantekening op het 
pamflet Voorbereidende en toeligtende Zamenspraak, 
tot t’ geen nog volgen zal,64 waarin het optreden van 
de schutterij, dat voor de oranjegezinden zeer drei-
gend was geweest, geprezen werd. Ook adverteerde 
Pannekoek landelijk, in de Zuid-Hollandsche Cou-
rant, voor een van de andere pamfletten.65 Toen de 
rust in 1787 in Amersfoort was weergekeerd, kreeg 
hij zijn vernederende straf. Hij werd ontslagen als 
kapitein-luitenant van de schutterij; een schriftelijk 
verzoek om gratie werd niet in behandeling geno-
men zolang hij niet persoonlijk om vergiffenis kwam 
vragen.66

Pannekoek heeft mogelijk samengewerkt met J. 
van Lankom.67 Deze was in Utrecht drukker-uitgever, 
boekhandelaar en veilingmeester geweest in de 
jaren 1731-1736 en vanaf 1739 te Amersfoort actief, 
dan echter alleen als boekhandelaar. De laatste 
advertentie waarin zijn verblijf aldaar genoemd 
wordt, dateert uit 1764.68 In 1751 adverteerden o.a. 
Van Lankom en Pannekoek voor de catalogus van de 
veiling van de boeken van wijlen Mr. D. Schagen, die 
zowel lid van het stadsbestuur als stadssecretaris 
was geweest.69 Een korter verblijf te Amersfoort was 
weggelegd voor W. Pieterszen, die zijn boekhandels-

Kindernieuwjaarwens van de tienjarige Leendert Taats, 
1 januari 1829.
Regionaal Archief Dordrecht, Dordracum Illustratum  
nr. 551-36286.

Advertentie van Gebr. Taats op de achterzijde van het 
door hen uitgegeven boekje: Nuttig en aangenaam 
prentenboek (ca. 1850). 
Koninklijke Bibliotheek.
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van eenvoudige en gemakkelijke melodijen op cijfers; voor-
afgegaan door eene korte verklaringe van het zingen naar 
cijfers’.   94 NvdB, 31-07-1845 (1845 nr. 31). De kaart is afge-
beeld bij B.M.J. Speet, Historische stedenatlas van Nederland. 
Afl. 2: Amersfoort (Delft, 1982) p. 24.   95 G.D. Otto, Onder-
wijs in de christelijke godsdienst, in schetsen, ten gebruike bij 
katechesatien. AE, Bibliotheek nr. 289. Het boekje is gedrukt 
door Van Bommel van Vloten.   96 Sinterklaas: AC, 02-12-
1852 en 01-12-1853. AC, 18-03-1851 en 20-06-1865) voor een 
concert in de buitensociëteit en in 1865 voor concerten van 
de gebroeders Van Eijken, koordirigent en organist, in de 
Sint Joriskerk.   97 AC, 24-01-1868 en 14-03-1871.   

88 AE, ona AT 055j040, 14-02-1863.   89 Ab, 27-03-1849.    
90 Willem Lodewijk Okhuijzen (Amersfoort 26-03-1814 – 
Zutphen 06-07-1873). Hij vertrok in 1868 naar Moergestel.   
91 NvdB 30 sept. 1841 (1841 nr. 39). In de Volkstelling van 
1840 vermeld als boekbinder.   92 Fokke IJntes Kingma 
(Wolvega 02-11-1814 – Amsterdam 18-04-1883). Zie voor zijn 
biografie M.L.J. Meijer, ‘Fokke Yntes Kingma (1813-1883)’, in: 
Utrechtse biografieën. Het Eemland 2 (Utrecht, 1999) p. 
120-126.   93 Het boek, geïllustreerd met partituren, heeft 
als ondertitel: ‘Of gezangen, oefeningen en spelen, ten 
dienste van kinder-bewaarscholen en huisgezinnen’, en als 
verdere uitleg: ‘Zijnde tevens eene uitgelezene verzameling 

Amersfoort 13-02-1855).   86 AC, 23-12-1851; Overveluwsch 
Weekblad, 10-04-1852, via de website van het Streekarchivari-
aat Noordwest-Veluwe.   87 In 1852 liep zijn dienstmeisje 
weg. Per advertentie waarschuwde hij voor de ‘willekeurige 
handelingen’ van dit ‘wispelturige meisje’, wat hij in verband 
bracht met haar voorgenomen overgang van de protestantse 
naar de rooms-katholieke kerk (AC, 17-06-1852). De Zwolse 
uitgever Tjeenk Willink riep Amersfoortse intekenaren op 
rechtstreeks met hem zaken te doen (AC, 27-10-1853). In april 
1854 staakte Taats het verzenden en ontvangen van zichtzen-
dingen (NvdB 21 (1854) nr. 15). Blijkens de eerste adv. was de 
winkel gelegen tussen de Valkestraat en de Stovestraat.   

78 Jacobus Daniël Nolet (Leiden 1809 – Utrecht 19-10-1886).   
79 Vermeld in de hierna te noemen akte van verkoop.   80 
AE, ona AT 055j002, 13-02 en 09-08-1843; ona AT 055j004, 
19-12-1845.   81 Leendert Taats (Delft 24-12-1819 – Soerabaja 
24-12-1884), trouwde in 1870 in Batavia. Getuigenissen over 
Leendert: NvdB 25-12-1845 nr. 52.   82 Ab, 23-12-1848 en 
05-06-1849. Het boek van Uitterdijk verscheen in Franeker.   
83 Ab, resp. 24-04 (bustes), 16-11 (leesbibliotheek) en 23-01, 
17-04 en 24-04-1849. Adv. voor de leesbibliotheek ook in het 
eerste nummer van de AC (07-10-1851).   84 NvdB 17 (1850) 
nrs. 25 en 26; 18 (1851) nr. 3; 21 (1854) nr. 6; 22 (1855) nr. 27.   85 
Cornelis Hendrik van den Bergh Taats (Delft 26-06-1818 – 
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hoofdingenieur van waterstaat D.J. Thomkins, die hij 
in 1846 uitgaf, verzond Okhuijzen een landelijke 
prospectus.94 Het jaar daarna gaf hij een herdruk uit 
van een boekje van ds. Otto over catechisatie-onder-
wijs.95

Daarna zijn de uitgeefactiviteiten gestaakt. 
Tegen Sinterklaas 1852 en 1853 adverteerde Okhuij-
zen zoals zijn collega’s voor cadeaus als almanakken, 
jaarboekjes, schrijfportefeuilles, sigarenkokers, 
albums, portemonnees, gebonden kinderwerkjes, 
‘waaronder die van Schenkman [met Zwarte Piet, 
H.S.] bijzonder uitmunten’, en Franse speelkaarten. 
In zijn winkel, nu gevestigd aan de Langestraat bij de 
Varkensmarkt, waren ook entreekaarten voor con-
certen verkrijgbaar.96 In de jaren 1860 moet de zaak 
verlopen zijn; begin 1868 is Okhuijzen failliet ver-
klaard.97 Hij vertrok naar Moergestel, om vijf jaar 
later in Zutphen te overlijden. Ondertussen was zijn 
broer D.A. Okhuijzen, een makelaar, ook failliet 
gegaan en op de vlucht geslagen.

Een paar jaar later vestigde zich in de Breestraat 
een nieuwe boekhandelaar. Hoewel M.A. Klein in 
zijn eerste advertentie de aandacht vooral richtte op 
zijn boekbinderij en het kartonnagewerk, verkocht 
hij ook (kantoor)boeken en schrijfartikelen. Na zijn 
verhuizing naar de Hof legde hij vooral de nadruk op 
zijn leesbibliotheek en begon hij ook een handel in 
tweedehands boeken. Voor vijf cent per week kon 
men bij hem ook protestantse godsdienstige werken 
ter lezing krijgen. Klein lijkt het gat te hebben opge-
vuld dat Meijers in 1879 achterliet, hoewel hij gezien 
zijn advertenties het niet moest hebben van Sinter-
klaas, zalfjes en pillen of cadeauartikelen. Zijn winkel 
bleef nog lang bestaan.98

vertrok naar Ede en verkocht het woonhuis (van een 
winkel is geen sprake meer) in 1863.88

Okhuijzen en Klein: verloop en continuïteit
In 1849 waren inmiddels zes boekhandelaren in 
Amersfoort actief. Bij de dood van koning Willem II 
in dat jaar, plaatsten drie van hen, W.J. van Bommel 
van Vloten, Gebr. Taats en W.L. Okhuijzen, geza-
menlijk een advertentie waarin zij meedeelden te 
verwachten dat het overlijden zou leiden tot de 
uitgave van veel brochures en boek- en plaatwerken. 
Zij zouden hun best doen die zo spoedig mogelijk in 
voorraad te hebben. Zij konden echter, vanwege de 
te verwachten belangstelling, niet overgaan tot het 
versturen van zichtzendingen (met het risico van 
niet-afname). Behalve hun gewone bekende papier-
soorten hadden zij ook in voorraad ‘best Hollandsch 
schrijfpapier met breede rouwranden’ voor het ver-
zenden van condoleances aan het Hof.89 Opvallend 
in de advertentie is de afwezigheid van Blankenberg 
en Zoon en van Jacobs & Meijers; ook de hierna te 
vermelden rooms-katholieke juffrouw Wolters hield 
zich met haar winkel afzijdig.

Okhuijzen90 had in september 1841 aan de Lan-
gegracht een winkel in kantoor-, schrijf- en tekenbe-
hoeften geopend, waar hij ook prenten verkocht. 
Ook had hij een binderij geïnstalleerd.91 Er staan 
enkele uitgaven van drukwerk op zijn naam. In 1843 
publiceerde hij, met drie collega’s uit het land, een 
leerboek van de Amersfoortse onderwijzer F.IJ. 
Kingma,92 Orpheus onder de jeugd,93 een verdienste-
lijke poging om de jeugd en de gezinnen aan het 
zingen te krijgen. Voor de uitgave van de platte-
grond van Amersfoort van de hand van de oud-

in gips te koop. Naast de handel in boeken, papier  
en schrijfwaren hebben de broers ook Nolets 
leesbiblio theek voortgezet, die meer dan 4.000 
boek- en plaatwerken omvatte in het Frans, 
Hoogduits en Nederlands en waarvan al de elfde 
deelcatalogus was verschenen. Zij organiseerden in 
april 1849 vier dagen lang een publieke veiling van 
ruim 1.450 nummers boek- en plaatwerken, atlassen, 
kaarten, bladmuziek en dergelijke, waarvoor ook 
particulieren konden inbrengen.83

Per 1 januari 1850 is de firma van de Gebr. Taats 
ontbonden; Leendert, die de buitenlandse handels-
relaties voor zijn rekening had genomen, bleef nog 
een jaar in Amersfoort om zijn zaken af te handelen 
en vertrok naar Kaapstad om daar boekhandelaar en 
uitgever te worden.84 De oudste broer C.H. van den 
Bergh Taats85 zette de winkel nog enkele jaren alleen 
voort. Hij zag nieuwe kansen toen eind 1851, als in 
het kader van de recente Gemeentewet een nieuwe 
gemeenteraad is geïnstalleerd, de genomen beslui-
ten openbaar zouden worden. De firma Blankenberg 
en Zoon verloor immers het alleenrecht op stads-
drukwerk. Van den Bergh Taats kondigde aan dat hij 
de verordeningen, reglementen en instructies, die 
de raad ging vaststellen, in druk zou gaan uitgeven 
op klein octavo formaat en voor de prijs van zestien 
cent per zestien bladzijden druk. Men kon alleen 
intekenen via een abonnement.

Ondanks de lage prijs zijn geen gedrukte veror-
deningen etc. van Taats bekend. Wel maakte hij een 
editie van de Wet tot regeling der Jagt en Vischerij, 
waarvoor hij in het Harderwijkse weekblad adver-
teerde.86 Hij redde het vermoedelijk niet zonder zijn 
broer; zo kreeg hij problemen met zijn leveran-
ciers.87 Taats overleed begin 1855. Hoe het met het 
bedrijf is afgelopen, is (nog) niet bekend; de weduwe 

Nolet en de Gebroeders Taats: import uit 
Utrecht en Gouda

Ondertussen had zich in Amersfoort nog een boek-
handelaar gevestigd, J.D. Nolet,78 die dat bedrijf in 
Utrecht al uitgeoefend had en eind 1834 daar weg-
ging. Hij was eerst gevestigd aan de Kamp en nam in 
1839 een huis aan de Langestraat over.79 Volgens de 
inventaris, die in 1843 werd opgemaakt van de boe-
del ten behoeve van een verdeling daarvan tussen 
Nolet en zijn kinderen, had de winkelvoorraad aan 
boeken, papier, pennen en een leesbibliotheek een 
waarde van ruim 3.400 gulden. Dat is 200 gulden 
meer dan waar het huis op werd geschat. Op dat 
huis rustte een hypotheek van 2.000 gulden tegen 
een rente van 5% per jaar. Twee jaar later deed Nolet 
woonhuis en winkel van de hand en ging hij terug 
naar Utrecht, waar hij zich weer als boek- en kunst-
handelaar vestigde.80 De Goudse koopman Jacob 
Taats kocht het pand voor zijn zoons Cornelis Hen-
drik en Leendert. De jongste was de man met erva-
ring in het boekenvak. In de advertenties die de over-
name aankondigden, werd Leendert geprezen om 
zijn tienjarige opleiding in Schoonhoven, Kampen, 
Berlijn, Frankfurt am Main en Leipzig.81

In de eerste jaargangen van de oudste Amers-
foortse krant, De Arrondissementsbode van Amers-
foort, eind 1848 en 1849, plaatsten de Gebr. Taats 
diverse advertenties om de inwoners attent te 
maken op hun handelswaar. Zo verkochten zij een 
handleiding over het schaatsen en Het leven en de 
lotgevallen van T.H. Uitterdijk, vroeger leeraar te Joure 
en Franeker, thans predikant bij de Christelijke Afge-
scheidene Gemeente te Amersfoort. Daarvoor ver-
wachtten zij kopers onder de Amersfoortse en Eem-
landse Afgescheidenen.82 Na het overlijden van 
koning Willem II hadden de gebroeders diens buste 
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gebakken ongeglazuurd en onbeschilderd aardewerk, geel- 
of roodbruin van kleur.   113 Theodor(us) Daniel Gippers 
(Amsterdam 15-10-1791 – Nijmegen 16-09-1868). Adv. 01-05 
en 18-05-1860 (AC). Het toenmalige adres van de winkel was 
Havik F 484.   114 De AC meldt wel het toevoegen en 
schrappen van zijn naam op de lijst van kiesgerechtigden 
voor de gemeenteraad (19-03-1861 en 21-03-1862).   115 
Gerardus Aloijsius Meijer (Amsterdam 20-08-1833 – Vught 
02-08-1908). Adv. tussen 30-01-1866 en 26-11-1867 (AC). Zijn 
zaak was gevestigd Langestraat F 32, tegenover de  
Stovestraat. Hij was vanaf 1876 boekhouder in ’s-Hertogen-
bosch.   

108 Vestiging: 21-07-1853 (AC). Johannes Petrus Bruning 
(Amersfoort 25-06-1827 – Veghel 28-02-1908). Hij was in 
1868 handelsreiziger in Schoonhoven en bij zijn overlijden 
winkelier in Veghel.   109 Adv. AC, 01-12-1853 en 04-12-1857. 
De winkel was gevestigd Langestraat Breul nr. 8.   110 
Lodewijk Nicolaas Bruning (Amersfoort 01-06-1832 – vertrek 
1901 naar Steenwijkerwold). In 1872 wordt hij vermeld als 
muziekmeester en in 1892 als organist. Eind 1878 werd hij 
directeur van de Liedertafel Cecilia (AC, 10-12-1878).   111 
Pillen en wonderdrankjes: van 02-12-1856 tot 03-05-1861; 
opheffing 11-06-1861. Opruiming kinderspeelgoed tijdens de 
Amersfoortse kermis: 19-10-1860 (AC).   112 Eenmaal 

religieuze artikelen sinds 1830. In de volkstelling van 1830 is 
Hendrika nog zonder beroep en de handel in religieuze 
artikelen zal op de tijd rond en na 1900 slaan.   103 Baltha-
sar Theodorus Meijer (Amersfoort 07-09-1869 – 02-03-1922). 
Zijn vader Theodorus Meijer was winkelier en winkelbe-
diende; grootvader Baltus of Balthasar Meijer, gehuwd met 
Maria Wolters, was wever en kon zijn naam niet schrijven.   
104 AE, Hinderwetvergunningen.   105 Emergo, Arthur 
Balden, en Dez., Eén enkele zonde, beide met de ondertitel 
Oorspronkelijke roman.   106 Maria Geertruida Hamers 
(Brunssum ca. 1784/85 – Rotterdam 06-06-1849). Zij was 
weduwe van Dirk Jacob Meijer, belastingambtenaar te Wijk 
bij Duurstede en Amersfoort, overleden in 1834.   107 AE, 
ona AT055j005. Het huis was in 1835 gekocht.   

98 Marcus Asser Klein (Amersfoort 09-06-1841 – 26-07-
1910). Adv. o.a.: 21-06-1872, 22-12-1876, 16-11-1877, 27-09-1878, 
15-03-1881, 05-01-1883, 23-09-1889 (alle AC), 15-03-1882 en 
23-04-1884 (NAC). Na Kleins dood is de firma voortgezet 
door zijn schoonzoon L. Barnsteijn. In 1916 volgde een 
verplaatsing naar Langestraat 7, hoewel ook nog sprake is 
van een muziekhandel M.A. Klein aan de Hof (15-10-1926, De 
Eembode). De firma zal in de oorlogsjaren haar activiteiten 
hebben moeten beëindigen.   99 Geboren ca. 1751 in Roer-
mond of Sint Odiliënberg – Amersfoort 13-10-1812.   100 AE, 
Stadsbestuur 1300-1810 nr. 1857.   101 Doop Kromme Elle-
boogkerk 01-03-1801 – Amersfoort 07-03-1894.   102 Bron-
gers, ‘Vier eeuwen’, p. 183, en Dez., Historische Encyclopedie, 
vermeldt H. Wolters als R.K. boekhandel en handel in 
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-drankjes.109 Na enkele jaren voegde zijn jongere 
broer L.N. Bruning,110 zich bij hem, waarna de zaak 
verder ging onder de naam Gebr. Bruning. In 1861 
besloten de broers hun zaak op te heffen.111 Beiden 
trouwden daarna nog als veertiger.

Gippers, Meijer, Cuntz, De Groot en 
Hamers: weinig continuïteit

In 1860 begon Th.D. Gippers aan het Havik een win-
kel in ‘roomsch-catholijke kerkboeken, biscuit112-
beeldjes, crucifixen, prenten, portefeuilles, diverse 
soorten van papieren, en wat verder tot dit vak 
behoort, als ook van parfumerieën, galanterieën, 
spiegels en schilderijen’.113 De vestiging van de Nij-
megenaar Gippers is wat merkwaardig; hij was reeds 
op leeftijd en had een gezin met jonge kinderen. Dat 
zal hij niet hebben laten overkomen, zijn verblijf in 
Amersfoort heeft zo kort geduurd dat hij niet eens 
in het bevolkingsregister is ingeschreven.114 Ook de 
winkel van de Amsterdammer G.A. Meijer heeft het 
niet lang gemaakt. Begin 1866 nam hij in Amersfoort 
een zaak in Franse parfums, tand-, nagel-, haar- en 
kleerborstels over en voegde daar een handel in 
boeken, bladmuziek en kantoor- en schoolartikelen 
aan toe. De verzorgingsartikelen waren vermoede-
lijk hoofdzaak; tot eind 1867 adverteerde Meijer 
alleen voor poeders en poederdozen (Engelse, met 
donzen kwasten), ‘tandzeep’, reukolie, pommade en 
aanverwante artikelen.115

In 1871 plaatste D.A. Cuntz zijn eerste adverten-
ties. Hoewel hij voor de burgerlijke stand boekhan-
delaar was, maakte hij in de eerste plaats reclame 
voor een breed assortiment aan papier en kantoor-
waren, verder ook weer voor portemonnees, schilde-
rijlijsten, tassen, artikelen voor persoonlijke verzor-
ging en als laatste pas voor prenten en boeken. Bij de 

volledige gelijkberechtiging in Nederland werd door 
de protestanten, waarvan het overgrote deel 
bestond uit conservatieve Nederlands-hervormden, 
met argwaan bekeken. De gesprekken met Rome 
over het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 
sleepten zich voort en nog in 1848 kwam er een 
verbod op openbare katholieke processies. Voor de 
liberaal Thorbecke lag de zaak anders: de Grondwet 
van 1848 ging uit van een volledige scheiding van 
Kerk en Staat.

Daarmee lag de weg open voor de paus om in 
Nederland een nieuwe kerkelijke structuur in te 
voeren, met als hoogtepunt in 1853 de aanwijzing 
van de stad Utrecht, vooral door haar universiteit al 
enkele eeuwen lang het centrum van het protestan-
tisme, als zetel voor de nieuwe aartsbisschop. Het 
zal niet toevallig zijn geweest dat de rooms-katho-
liek J.P. Bruning kort daarna in de openbaarheid trad 
en aankondigde dat hij zich vestigde als boekhande-
laar (èn koopman in tapijtgoederen).108 Blijkens zijn 
advertenties moet het begrip boekhandel bij hem, 
net zoals bij eerdergenoemde Philip Meijers, zeer 
ruim worden opgevat.

Hij had onder meer een assortiment ‘articles de 
luxe’ uit Parijs te koop, van alles wat te pas kwam bij 
het roken van sigaren en het pruimen van tabak, het 
zetten van thee en koffie, opbergdozen en -doosjes, 
potten en potjes, manden en mandjes, broches en 
lampenkappen. Uiteraard had hij ook kinderspeel-
goed in de aanbieding, variërend van toverlantaarns, 
keukentjes, winkeltjes, timmerdozen, poppen en 
rammelaars tot verfdozen. Volgens de eigenaar 
hoorden ook overschoenen voor de winter en turf-
manden tot ‘alles, wat men in een wel voorzienen 
boekwinkel [! H.S.] en papier-magazijn zal wenschen 
te vinden’. Later volgden nog wonderpillen en 

Rootselaar en in 1918 nog twee romans van een 
auteur die het pseudoniem Emergo gebruikte. De 
verleende Hinderwetvergunningen laten zien dat er 
in die tijd ook een drukkerij aan de firma was ver-
bonden.104 Andere boekuitgaven zijn niet bekend, 
zodat het bedrijf het vooral zal moeten hebben 
gehad van het drukken van gebruiksdrukwerk.105 Dat 
het de firma voor de wind ging bewijzen de voorge-
vel met sierlijke etalage en het fraaie tegeltableau 
met boeken op planken, die rond 1900 aan het pand 
Havik 37 zijn aangebracht (zie afb. op p. 98).

Behalve de zaak van juffr. Wolters aan het Havik 
was er in 1840 in Amersfoort nog een katholieke 
boekhandel, die van juffr. Hamers.106 Daar zij gebo-
ren was in Brunssum moet zij deel hebben uitge-
maakt van de omvangrijke Limburgse kooplieden- 
en handelarenfamilie Hamers, waarvan een tak zich 
in Amersfoort had gevestigd. Haar winkel was geves-
tigd aan de Varkensmarkt. Hoe levensvatbaar de 
zaak was, is niet bekend; bij de verkoop van haar 
herenhuis in 1846 gaf zij als beroep op voormalig 
houdster van een koffiehuis te Rotterdam. Het huis 
werd omschreven als geschikt voor een koffiehuis of 
sociëteit.107

Dat de rooms-katholieken voor het midden van 
de 19e eeuw hun lectuur in de boekhandels annex 
uitgeverijen van Okhuijzen, Taats, Van Bommel van 
Vloten en Van Wermeskerken zouden hebben 
gekocht, is weinig waarschijnlijk. Hun fonds is uitge-
sproken protestants. De artikelen in Van Vlotens 
krant droegen een uitgesproken antikatholiek stem-
pel, een koers die door Zegers Veeckens werd aan-
gescherpt en ook door Van Cleeff werd voortgezet. 
Het streven van de rooms-katholieken naar een 

Rooms-katholieke boekwinkels

Wolters, Hamers en Bruning: juffrouwen 
en ongetrouwde broers

De hiervoor behandelde boekhandels werden gedre-
ven door protestantse of joodse ingezetenen. Hun 
zaak was zichtbaar door het uitgeven van enkele 
boeken en door advertenties. Ook tekenden zij in, 
onder vermelding van hun naam, op de uitgave van 
allerlei boeken waarvoor zij afzet in de stad hoopten 
te vinden.

Daarnaast waren er, tot in de jaren 1850, winkels 
die niet aan de weg timmerden, namelijk die van de 
rooms-katholieken. In de volkstelling van 1840 wor-
den twee rooms-katholieke dames als boekhande-
laarster vermeld, Hendrika Wolters en juffr. Hamers.

In 1795, na de omwenteling, diende Derk Wol-
ters99 in de grondvergadering van Amersfoortse 
stemgerechtigde burgers het voorstel in dat iedere 
burger zijn huwelijk zou mogen sluiten in de kerk 
waarin hij ter kerke ging en niet meer op het stad-
huis.100 Deze katholieke winkelier verarmde in de 
Franse tijd; bij zijn overlijden in 1812 was hij wever. 
Zijn jongste dochter Hendrika Wolters101 was het 
enige kind dat tot de middenstand reikte; zij begon 
in het ouderlijke huis aan het Havik een boekhandel. 
Behalve de vermelding uit 1840 is er over haar winkel 
geen enkel gegeven bekend.102 Pas na de dood van 
Hendrika op hoge leeftijd in 1894 komen wij weer 
activiteiten van de firma H. Wolters tegen.

De zaak blijkt overgenomen te zijn door B.Th. 
Meijer, de kleinzoon van Hendrika’s zuster Maria.103 
In 1898 gaf hij de tweede bundel uit van Amersfoort. 
Geschiedkundige bijzonderheden van W.F.N. van 



uitgeversfirma’s Blankenberg & Zoon, A.H. van 
Cleeff en A.M. en G.J. Slothouwer zijn uiteindelijk 
zeer beperkt in aantal.

Mede door de aandacht voor incidentele uitga-
ven is het drukkers- en uitgeversbedrijf van W.J. van 
Bommel van Vloten in de jaren 1843-1851 onderbe-
licht gebleven. Over zijn motieven om zijn bedrijf zo 
grootschalig op te zetten, zowel voor de landelijke 
als de plaatselijke markt, en daarna op stel en sprong 
drukkerij, uitgeverij en krant van de hand te doen, 
tasten wij volledig in het duister. Als conclusie mag 
gelden dat Amersfoort als uitgeversstad sterk ach-
terbleef bij stadjes als Tiel, Zaltbommel, Schoonho-
ven en Gorinchem, waar altijd een aanzienlijke pro-
ductie voor de landelijke markt was van romans, 
kinder- en schoolboeken, theologische geschriften, 
handboeken, tijdschriften en prenten.

In de behandelde periode zijn 21 boekhandelaren 
aan de orde gekomen, met inbegrip van hen die ook 
uitgever-drukker waren. Rond 1800 waren er twee 
actief, in 1900 tenminste zes. Dat wijst zowel op een 
stijging als op een groot verloop. De stijging heeft 
kort na 1840 plaatsgevonden, toen Okhuijzen, Van 
Bommel van Vloten en Jacobs & Meijers zich vestig-
den. Deze eerste bloei van de boekhandel heeft tot 
1855/1858 geduurd, toen Taats en Van Wermesker-
ken stopten en Jacobs vertrok. Deze - tijdelijke - toe-
name was een landelijk verschijnsel.122 Uit de vele 
advertenties blijkt dat de winkeliers hierna nauwe-
lijks reclame maakten voor hun boeken en prenten, 
behalve rond Sinterklaas, maar des te meer voor hun 
parfumerieën en galanterieën: artikelen voor 
gezondheid en persoonlijke verzorging, luxeartike-
len voor de kamerinrichting en voor de persoonlijke 
uitrusting, lederwaren en speelgoed. Opmerkelijk is 

dat de langst bestaande firma’s, Blankenberg en 
Zoon en Wolters, het minst aan publiciteit deden. 
Door toedoen van P.S. de Groot kreeg een van de 
boekwinkels aan het einde van de eeuw een speci-
fiek katholieke signatuur.

De jaren tussen 1857 en 1870 waren ook aan de 
uitgeverijkant een slechte periode voor het boeken-
vak; er verscheen, behalve de jaarlijkse almanak, 
geen enkele titel. Pas rond 1890, met de komst van 
Valkhoff en de verschijning van nieuwe kranten, brak 
een nieuwe bloeiperiode aan. Ook Blankenberg en 
Wolters gingen weer investeren in nieuwe drukper-
sen die met de nieuwste technieken werkten. De 
buiten het kader van deze studie vallende vestiging 
van G.G. Veenendaal in 1902 bracht continuïteit op 
boekhandelsgebied. Factoren ter verklaring van de 
kentering rond 1890 zijn onder meer de toename 
van de stedelijke bevolking, een grotere welvaart van 
de inwoners en de aanscherping van de sociaal-
politieke en religieuze tegenstellingen in stad en 
land, waardoor de verzuilde bevolking over eigen 
drukwerk wilden beschikken.   

De gemiddelde uitgever/boekhandelaar was 
een nog ongehuwde jongeman van tussen de twintig 
en dertig jaar, niet in Amersfoort geboren en vaak 
de jongere zoon uit een gezin waarin de oudere 
broer de vader in diens bedrijf opvolgde. Met uiter-
aard liefde voor het boeken- en prentenvak, enige 
affiniteit met de handel en vermoedelijk financiële 
steun van de familie zochten zij al op jonge leeftijd 
een plek om voor zichzelf te beginnen. Honkvast 
waren zij niet, de meesten vertrokken weer. Wie van 
hun diensten gebruik maakten zal onderwerp van 
een vervolgstudie moeten zijn.
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nadering van Sinterklaas had hij ook thermometers, 
artikelen van albast, gebronsde beelden, bouw-, 
speel- en blokdozen, legkaarten, mozaiekdozen, 
‘photographiën’, stereoscoopplaten, poëzie-albums, 
ander kinderspeelgoed en wel 300 prent- en lees-
boekjes in de aanbieding.116 Cuntz’s laatste adverten-
tie dateert van medio 1873. Vijf jaar later, toen hij in 
Amsterdam overleed, was hij winkelbediende in 
Leeuwarden.

Na Cuntz’s vertrek begon P.S. de Groot te adver-
teren voor zijn boek- en papierhandel, boekbinderij 
en drukkerij, algemeen advertentiebureau en maga-
zijn van schrijfbehoeften.117 Ook hij verkocht leder-
waren en heren-veldflessen (met of zonder beker). 
Uiteraard kon hij ook albums, prenten, schilderijlijs-
ten en kleur- en leesboekjes leveren en voor abon-
nementen op dag- en weekbladen zorgen. Later had 
hij ook artikelen voor het roken, paraplustandaards, 
muziekpapier, bloemen, Japanse theebladen, baro- 
en thermometers en dergelijke in zijn assortiment.118

Het algemene karakter dat de zaak van De Groot 
in de beginjaren lijkt te hebben, is later verdwenen. 
April 1887 verscheen bij hem het eerste nummer van 
de De Eembode, een weekblad ‘gewijd aan de katho-
lieke belangen dezer gemeente’ en gedrukt in Maas-
tricht. Vijf jaar later, toen zijn zaak was gevestigd op 
Het Zand bij Bloemendal, dichter bij de rooms-
katholieke kerken, maakte hij in De Eembode recla-
me voor communiegeschenken en voor rozenkran-
sen, devotieboekjes, medaillons en prentjes. In 1908 
verklaarde hij zich nog duidelijker katholiek. In een 
advertentie luidde het: ‘Katholieke couranten lezen 
past beter voor Katholieken, dan de z.g. liberale of 

neutrale bladen. Leest het dagblad De Tijd, Het Cen-
trum, enz., die men niet in eigendom behoeft aan te 
schaffen, maar slechts een leesbeurt te nemen. Op 
overeen te komen uren, worden de couranten bij u 
aan huis gebracht en gehaald voor billijken prijs’. Dit 
was tevens De Groots laatste advertentie; kort daar-
na is hij hulpbehoevend geworden, werd opgeno-
men in het Sint Jozefsgesticht en overleed in 1910.119

De laatste rooms-katholieke boekhandelaar in 
de 19e eeuw was P.J.H. Hamers, die zich presenteerde 
als Jos. P.H. Hamers.120 Hij maakte deel uit van een 
vooraanstaande rooms-katholieke familie, met 
leden in de gemeenteraad en Provinciale Staten en 
actief in de handel in manufacturen. Hamers jr. 
begon in 1896 een eigen boek-, muziek- en kunst-
handel in de Langestraat. Van twee kleinere boeken 
trad hij als uitgever op. Zeven jaar later hief hij zijn 
zaak op toen hij ging deelnemen in een Amster-
damse uitgeverij.121

Conclusie
Het Amersfoortse landschap van drukkers, uitgevers 
en boekhandelaren in de lange 19e eeuw is zeer geva-
rieerd. Het aantal drukkers steeg tussen 1750 en 1900 
van één naar zes. Aan het eind waren er vier grotere, 
vooral dankzij het drukken van kranten, en twee 
kleinere. De stijging vond pas in het laatste kwart 
van de eeuw plaats. Er zijn door Brongers in het 
onderzochte tijdvak veel Amersfoortse uitgevers 
gesignaleerd, maar vaak blijken het boekhandelaren 
te zijn geweest die af en toe een boek(je) lieten ver-
schijnen, vooral in de eerste jaren na hun vestiging. 
Ook de boekpublicaties van de drukkers/kranten-

116 Dirk Anne Cuntz (Amsterdam 18-11-1846 – 19-09-1878). 
Adv. 10-03 en 24-03, 01-12-1871 en 03-12-1872 (AC). De zaak 
was gevestigd Langestraat A 10.   117 Petrus Stephanus de 
Groot (Amersfoort 08-09-1850 – 24-05-1910). Hij was het 
jongste kind in een gezin van twaalf en bleef ongehuwd.   
118 De winkel was gevestigd in de Langestraat, tweede huis 
vanaf de Lieve Vrouwestraat (F 55), vanaf 1877 daartegenover, 
derde huis vanaf de Scherbierstraat (A 16). Adv. 02-07, 
09-07, 27-08, 22-10, 05-11, 12-11 en 03-12-1875, 08-05-1877, 
25-06-1880 (AC).   119 27-04-1887 (NAC); 30-04-1892 en 
28-03-1908 (De Eembode); AC, 26-05 en NAC, 28-05-1910.   
120 Petrus Josephus Hubertus Hamers (Amersfoort 02-01-
1870 – ?). Zijn vader heette Petrus Josephus, daarom heeft 
hij waarschijnlijk zijn eerste twee voornamen omgedraaid. 

Tussen 1890 en 1895 verbleef hij in Hilversum, Nijmegen en 
Zwolle, vermoedelijk om praktijkervaring op te doen. Op 
02-09-1903 werd hij met zijn gezin uitgeschreven naar 
Watergraafsmeer.   121 Adv. 01-06 en 18-06-1896, 28-06-
1897,15-08-1901 en 16-07-1903 (AC). De zaak was gevestigd 
Langestraat A 9 (later A 39). Hamers gaf uit: W.F.N. van 
Rootselaar, Amersfoort. Geschiedkundige Bijzonderheden. 1e 
Bundel (1897), en H.A. Pel, Het liefdewerk van den Goeden 
Herder hier te lande. Na veertig jaren. [over de Zusters van de 
Goede Herder 1860-1900] (1901).   122 Van Lente, ‘Drukper-
sen’. Drukte op de Amersfoortse boekenmarkt rond 1850 zal 
mede de reden zijn geweest dat de enige in de stad geboren 
uitgever, J.H. Siddré, zijn bedrijf in Utrecht vestigde (1851-
1865). 
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