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KAREL VAN HULST,
EEN KAMPER BOEKHANDELAAR EN UITGEVER.

(1809-1881 )

Een onbekende zwerver, die na Iangdurige afwezigheid in
zijn geboorteplaats terugkeerde, heeft in 1845 de vele verande
ringen die hij daar aantrof in een reeks van verzen bezongen:

"Waar vroeger dansschool was, daar doet men thans
[in wijnen,

Waar 't beddevak bestond, vindt men nu lampions,
-En waar men eertijds deed in krenten en rozijnen,
En ook wel strcop verkocht, daar doet men in coupons."

Wanneer ik over de Oudestraat kuier, dan is het diezelfde
rusteloos voortgaande verandering van allerlei winkelzaken,
die altijd weer opnieuw treft, en het mij zelfs moeilijk maakt
het huis terug te vinden van bakker Distel, waar ik in 1896
mijn eerste gemeubileerde kamer huurde. -

Van den bakkerswinkel van Distel. met zijn eenvoudiqe
etalaqe van versche brocdjes, plassies en uusbakkens, zijn
glazen stopflesschen met suikerqoed en pepermunt, de blik
ken trommels met kleingoed en allerhande, de groote stapels
roggebrood voor de boeren in Grafhorst, - er is van dien
ouderwetsch-qez elliqen winkel geen schijn of schaduw meer
overgebleven; - samen met het aangrenzende pand (de bazar
van Jansen) vormen deze beide huizen thans het magazijn
van Bervoets.

Een paar huizen verder, wat dichter bij de Morrensteeq,
stond vroeger de boekwinkel van Karel van Hulst, en ook
van dit pand (thans kruidenierswinkel van ZijIstra) is z00
goed als niets meer terug te vinden.
Maar ik kan mij het huis nog zeer goed voorstellen, want in
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onze jaren was hier de boekhandel van Benjamin Berghuys
gevestigd, waaraan voor mij vele herinneringen verbonden
zijn. - Hier was het dat Karel van Hulst op 1 November
1829 zijn boek- en papierhandel opende, met daaraan verbon
den kleine drukkerij en binderij. Hij gaf van die opening ken
nis in eerie circulaire * ), waarin hij tevens bericht, dat hij
eerst bij Doyer & Tijl te Zwolle, later bij Vieweg te Nijmegen
en bij Thieme te Arnhem werkzaam geweest is, om het yak
te leeren.-

Ruim een half jaar later volgde daarop een niet minder be
langrijke kennisgeving: de aankondiging van zijn huwelijk met
de dochter van den apotheker Metelerkamp te Zwolle. Hij
doet die mededeeling in een gedrukten brief, dien we hier
laten volgen:

Mijn Heerl
Daar wij uoornemens zijn, onder afwachting van

Godes zegen en met toestemming van ioederzijdsche
Ouders, een wettig huwelijk aan te gaan, waarvan de
eerste afkondiging zal plaats hebben op Zondag den
4 July a.s. zoo hebben wij het ons tot een aangenamen
pligt qerekend, UEdele hieroen kennis te geven, niet
twijfelende of UEdele zal wel eenig deel in ons geluk
nemen,

T evens tiemen wij deze gelegenheid waar, ons in
UEdeler ooortdutende oriendschep aan te beoelen, op
welke wij altijd oeel ptijs siellen.
Na heitelijke groete noemen wij ons met ware hooq

achting
UEd. Dw. Dieneer en Dieneresse

K. VAN HULST.
S. METELERKAMP.

ZWOLLE, 3 July 1830.

*) Een exemplaar van deze circulaire wordt bewaard in de Bibliotheek
van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels,
Heerengracht 124,. te Amsterdam.
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Een paar maanden tevoren had van Hulst in de Overijssel
sche Courant aangekondigd, dat hij correspondent geworden
was van een Duitsch handelshuis, en alle Duitsche boeken
thans rechtstreeks kon leveren,

Wat hij in zijn winkel in voorraad had, adverteerde hij
geregeld in de couranten, en uit die advertenties kunnen wij ons
thans nog een vollediq beeld vormen van zijn heele bedrijf. -
Natuurlijk behoorden daartoe in de eerste plaats allerlei uit
gaven voor schoolgebruik, maar daarnaast ook een groote
keuze van romans, tooneelstukjes en almanakken "voor [onqe
lieden van beiderlei kunne", liederenbundels "voor fatsoen
lijke gezelschappen", bijbels, roomsche kerkboeken en bid
prentjes, "de Schipbreuk der Medusa", de derde druk van
"Cognac met zout", en de Brieven van Jan Regtuit, passagier
van het zinkende schip "de N cderlanden", een leesboekje
voor hen, die de scholen reeds verla ten hebben.

De Javasche couranten, die hij dadelijk voorhanden heeft. C

kan men tegen f 3 per jaar tijdelijk ter lezing krijgen. Hij drukt
visitekaartjes in verschillende kleuren en goud, en heeft aller
lei soorten van gebloemd, gewerkt en gekleurd postpapier.
Ook Jichtpapier a 60, en onderscheidene soorten zeep, Eau de
Cologne van Jean Marie Farina, ad f 5 het kistje, en ook
in achtkante fleschjes. Beste inkt ad 30 cent per wijnflesch,
waskaarsen van 65 cent het pond, en differente soorten-pom
made. - Voorts glazen pennnen, radeerrnessen, en quarletten,
lorgnetten, merveilleuses en sigarenkokers - en de nieuwste
snufjes op het gebied van "Parijsche artikelen", waarbij zelfs
doosjes met zoogenaamde "Lucifers", a 5 cent het doosje, die
voor het eerst in 1842 worden geadverteerd.

De meeste van deze artikelen zou men tegenwoordig niet
direct gaan zoeken in een boekwinkel, doch Karel van Hulst
trachtte zijn zaken op allerlei manieren aantrekkelijk en pro
ductief te maken. Sedert 1836 was hij tevens agent van de
Arnhemsche Brandwaarborg~Maatschappij, dreef handel in
wissels en effecten en hield zich bezig met het koopen en



144

verhuren van huizen, en het incasseeren van vorderingen -
in compagnieschap met zijn jongeren broer Vincent *) ..

Daarbij werd echter de drukkerij niet verqeten, en kwamen
allerlei kleinere uitgaven bij Van Hulst van de pers *), ter
wijl op 17 Mei 1836 door hem het eerste nummer werd uit
gegeven van een Kamper Weekblad, dat twee jaren later den
titel "Kamper Courant" verkreeg, en vanaf dien tijd twee maal
per week werd uitgegeven. - De uitgave van deze courant
is voor Van Hulst een groot succes geweest en B. en W.
van Kampen verleenden hem 7 Febr. 1844 het recht om zijn
drukkerij voortaan den naam te geven: "Stads Boek- en
Courant-Drukkerij". -
Minder gelukkig is hij geweest met de uitgave, in 1845, van

een periodiek onder den titel: "De staatkundige tooverlantaarn
of Lltopisch-Politische Snelwagen. Rijdt af bij K. van Hulst
te Kampen". In dit tijdschrift verscheen een "Kritiek op de
Troonrede", die aanleidinq gaf tot een strafrechtelijke ver
volging. Voor de Rechtbank te Zwolle weigerde Van Hulst
den naam te noemen van den schrijver van dit artikel, zoodat
hij zelf voor den inhoud er van aansprakelijk werd gesteld en
tot een correctioneele gevangenisstrai voor den tijd van 2
jaren werd veroordeeld. In hooger beroep voor het Hof van
Overijssel, werd hi], evenals voor de Rechtbank, verdedigd

*) Vincent van Hulst, in 1840 qehuwd met Anna Magdalena Lehmkuhl.
had op de Oudestraat, bij de Morrensteeg, een ijzerwinkel en kachelmaqa
zijn, waaraan later nog een spijkerfabriek is toegevoegd. - Een zijner
zonen, Laurens, vestigde zich 1 Mei 1868 als boekhandelaar te Kampen,
op de Oudestraat, hoek Plantage, (thans de Poort van Cleef) en later op
den hoek van de St. Jacobsteeg, in den vroegeren bakkerswinkel van
Alferink. - Op 1 Jan. 1900 ging deze zaak over op de firma Van Hulst [:;
Vos, - en werd 8 Januari 1929 opqeheven. -
*) Een lijst van de oudste uitgaven van Van Hulst kan men vinden

in zijn eersten Fondscatalogus van 1845, berustende in de Bibliotheek der
Vereeniging voor den Boekhandel te Amsterdam, waar ook een zilveren
beker bewaard wordt, waarop gegraveerd is: K. van Hulst aan W. J.
Zwart. 1846--47", en in een cartouche: een ketting met een hangslot.
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door den .Amhemschen advocaat mr. J. H. G. Boissevain. die.
nadat zijn pleidooit was afgeloopen. ten slotte verklaarde, dat
hij zelf. en niet de uitgever Van Hulst. de schrijver was van
het bewuste stuk. Het Hof meende. in dezen stand van het
rechtsgeding deze verklaring niet meer te mogen aannemen
en bevestigde het veroordeelend vonnis tegen Van Hulst -
waarmede de Hooge Raad zich vereenigde - *).

Nadat verschillende verzoeken om gratie waren afgewezen.
werd Van Hulst op 20 Oct. 1846 te Zwolle ingesloten om zijn
straf te ondergaan. Doch de publieke opinie was geheel op
zijn hand en men beschouwde hem niet anders dan als het
slachtoffer van ~zijn eerlijk volgehouden beroepsgeheim. Hoe
het volk over zijn advocaat dacht, kan blijken uit het versje,
dat deze op een goeden morgen aantrof op zijn voordeur:

Boissevaintje.
Klein vilaintje,

Citoyentje.
Denk aan 't endje.

De verdere uitgave van de Snelwagen werd in Juni 1846
gestaakt. doch lange jaren daarna werden op de drukkerij
nog een bepaald soort interlinies gebruikt. die nog altijd "de
Snelwaqens" genoemd werden *). - In dien tijd was
Hennephof de ouclste der letterzetters. Van de gebroeders
Gaasbeek was er een werkzaam als drukker, en de andere als
binder. terwijl Gerrit Jan Pros als meesterknecht Iunqeer
de. - Van Hulst had de gewoonte om zijn personeel ieder
jaar een huishoudelijk feestje aan te bieden. De letterzetters,
binders en drukkers, met den winkelbediende en de leerjon
gens. samen wel een man of tien, werden dan ontvangen op
de boven~voorkamer. waar de juffrouw zelf, uit een grooten
ketel, chocola schonk voor het heele gezelschap.

*) De Bosch Kemper. Geschiedenis van Nederland na 1830. Dee! V.
pag. 105-106.

*) En nog altijd ter Stads Boek- en Courantdrukkerij worden gebruikt.
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De patroon, meestal op leeren pantoffels, en ook in huis
altijd met een zijden pet op, had de leiding van zoo'n avond.
Er werden dan voordrachten gehouden, liefst gedichten in
den trant van "Klagt eens grijsaards bij het zien eener qe
knakte lelie", of romances, waarin de held Balderik heet, en de
heldinnen Adelheid of Kunegonde.

En dan was er een van de letterzetters, die zoo' n mooie
tenor-stem had, en zoo roerend dat bekende lied kon zingen:

Ver van Pedro, sombre dreven
Zijt gij mij een wildernis.
Eeuwig wil ik in u leven
Als mijn Pedro bij mij is.
Hoe de bliksem rond mij schiet,
Als ik Pedro voel genaken
Vreest mijn hart het onweer niet.

Het ligt voor de hand, dat die gezellige avon den de goede
verstandhouding bevorderden tusschen patroon en personeel,
zooals men die vroeger, vooral in de kleine bedrijven, nog
dikwijls aantrof. Zoolang de patroon zelf in de zaak bleef wo
nen, bleef er een huiselijk karakter bewaard, dat ook aan die
verhoudinq ten goede kwam. - Doch de uitbreiding van de
drukkerij en de groei van de Kamper Courant maakten het
langzamerhand wenschelijk naar een ruimere behuizing uit te
zien. Nadat van Hulst zijn boekhandel eerst overgedaan had
aan B. 1. van Dam, en deze laatste dien boekhandel in 1866
weer had overgedragen aan J. B. Spaan *), verhuisde hij met
zijn gezin in dit laatste jaar naar den Vloeddijk I 411. waar
hij tot aan zijn dood is blijven wonen. De drukkerij werd later
overgebracht naar de St. Jacobsteeg, en I Juli 1877, tegelijk
met de Kamper Courant, door hem overgedaan aan zijn neef
Laurens. -

*) 16 Febr. 1868 bericht B. Berghuijs dat hij door aankoop eigenaar is
geworden van den boekhandel van J. B. Spaan.
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Weinige jaren daarna, den 13 Maart 1881, is Karel van
Hulst in den ouderdom van 71 jaar te Kampen overleden.
Bij zijn begrafenis werd o.a. het woord gevoerd door den bur
gemeester, mr. S. H. de la Sabloniere, - namens de Loge
"Le Pro fond Silence" en de vereeniging "Orde en Vlijt" en
werden zijne verdiensten ook door den doopsgezinden predi
kant Ds. Sybrandy op waardige wijze herdacht.

Oosterbeek.


