What’s in a name ?
Nadat ik mij ben gaan interesseren voor de 1ste Emissie Nederland 1852 heb ik verschillende
boekwerken, omtrent dit onderwerp doorgenomen en bestudeerd. Van de voorzitter van de
” Contact en Studiegroep 1852 ” kreeg ik onder andere twee mappen ter beschikking waarin
zich onder meer een groot aantal kopieën bevonden van authentieke missives van de Minister
van Financiën in relatie tot de postzegel fabricatie van de 1ste emissie 1852.
Wat mij nadien zo intrigeerde was, dat er buiten de naam van de handwerklieden zoals die
van de drukker en de vormenmaker/schepraammaker, weinig of nagenoeg niets bekend is.
Bijvoorbeeld: in het boekwerk ”Port betaald”, door drs. J.J. Havelaar, uitgegeven medio 2002
staat onder andere: ” Voor het drukken van de postzegels was de zoon van de Amsterdamse
plaatdrukker J. Brugmans aangetrokken. Om ervaring op te doen was hij in september er aan
voorafgaand (we spreken 1851), enige tijd werkzaam geweest in de postzegeldrukkerij te
Brussel. Brugmans werd in juli 1858 opgevolgd door de drukker Eichman, die eveneens in de
drukkerij van J.F. Brugmans, de vader van de plaatdrukker J. Brugmans, werkzaam was.
P.W. Waller wijdde in zijn boekwerk: ”De eerste postzegels van Nederland, emissie 1852”,
over de drukplaten die zijn gebruikt bij de vervaardiging van de postzegels ook slechts enkele
regels aan deze personen. Over J. Brugmans schrijft hij: ”Aan het jaarverslag over 1857 dat
op den 24 Februari 1858 door het Munt-College aan de Minister van Financiën werd
uitgebracht ontlenen wij het volgende:”…..aangezien de plaatdrukker in het laatst der maand
September ongesteld en belet is geworden zijne werkzaamheden te verrichten.
Deze ongesteldheid bestaande uit bloedspuwingen, waarvan zich in de laatste dagen weder
eene herhaling heeft voorgedaan, hebben den plaatdrukker tot nu toe belet zijne
werkzaamheden weder op te vatten. In den aanvang was het niet mogelijk een geschikte
persoon te vinden om hem te vervangen, dan tegen het einde van de maand November, heeft
deszelfs vader, de plaatdrukker Brugmans te Amsterdam eener zijner geschiktste werklieden
herwaarts gezonden, om gedurende de ongesteldheid van zijn zoon diens werkzaamheden te
verrigten en heeft men, na eene schorsing van twee maanden, met het drukken der postzegels
weder een aanvang kunnen maken ….”. Aldus het citaat.
Bij navorsing in de administratie van ’s-Rijks Munt te Utrecht werd de naam
B R U G M A NS als zodanig aangetroffen door een lid van bovengenoemde studiegroep.
Naast genoemde drukkers Brugmans en Eichman zijn meerdere vaklui betrokken geweest bij
deze postzegelproductie zoals de vormenmaker C. KUIT, in relatie tot het postzegel papier
van de postzegels, waarvan tot op heden eveneens weinig of nagenoeg niets naders bekend is.
In dit geval beperk ik mij tot een nader identiteitsonderzoek van J. BRUGMANS de
kunstplaatdrukker zoals hij werd genoemd.
Ik beschikte slechts over deze naam en de wetenschap dat zijn overlijden in de nazomer van
1859 of 1860 zou hebben plaats gevonden. De geboortedatum was evenmin bekend. Was dat
wel het geval geweest dan hadden we rechtstreeks naar het Stadsarchief Amsterdam aan de
Vijzelstraat 32 kunnen gaan teneinde de akten op te zoeken.
Zijn vader dreef een plaat- en (land)kaartendrukkerij, zoals mij later zou blijken, in de Derde
Wetering Dwarsstraat te Amsterdam. Ik ging er daarom ook van uit dat J. Brugmans een
Amsterdammer zou zijn. Tussen 1851 en 1859 zou een ander pand tot onderkomen dienen
van de plaatdrukkerij in de Tweede Wetering Dwarsstraat No 9 of 61 te Amsterdam.
Gebleken is dat de huisnummering over de achter ons liggende periode herhaalde malen is gewijzigd; reden waarom dit gegeven niet met zekerheid kan worden geduid.

Nadat ik bij het eerste onderzoek via de computer de naam J. Brugmans had ingevuld in
samenhang met de periode waarin hij mogelijk zou zijn overleden, ben ik feitelijk door
Google bij de hand genomen.
Ik ben daarop in de oude kranten gaan spitten rond de periode van het jaar van overlijden van
meergenoemde plaatdrukker J. Brugmans. In een willekeurige krant keek ik naar de rubrieken
die waren aangegeven en jawel onder ”Familieberichten”, trof ik de rubriek
”Overlijdensberichten” aan. Met die wetenschap uit de kranten gewapend kun je zo je
zoekinstructie dan verkorten tot deze rubriek. Zo gezegd zo gedaan. De zoekvraag luidde:
Rubriek ” Familieberichten” vanaf september tot en met december 1859 alsmede het beroep
van plaatdrukker.
Vrij snel daarna kwam ik een bericht tegen van: Johannes B R U G M A N, die in de
ouderdom van circa 28 jaren, was overleden diep betreurd door mij, zijne Ouders, Broeders
en Zusters, Amsterdam, 19 November 1859 ( zie Bijlage 1).
Was dit nu de bewuste drukker ? De voorletter liet de naam Johannes wel toe. Het was echter
geen BRUGMANS maar BRUGMAN.
Ik vond dat de naam te veel gelijkenis vertoonde evenals de periode van overlijden en besloot
derhalve door te zoeken op de naam BRUGMAN. Teneinde meer zekerheid te verkrijgen of
J. BRUGMAN daadwerkelijk de eerste drukker van de Nederlandse 1ste emissie geweest zou
kunnen zijn, werd uitgekeken naar de vader met de voorletters J. F.
Appeltje eitje zou je zeggen. Ik wist op dat moment nog niet dat de goede man ruim 95 jaar
oud was geworden.
Uiteindelijk trof ik in ”Het Algemeen Dagblad” van 12 september 1884 een bericht aan over
een tentoonstelling van gravures en etsen in de kunstzaal van het PANORAMA, destijds
gelegen aan de Plantage Middenlaan (later afgebroken) waarbij de naam en voorletters J.F.
BRUGMAN stonden vermeld evenals zijn leeftijd van 86 jaren (zie bijlage 2).
De voorletters stemde overeen met de gezochte persoon. Dat gaf de burger moed; dus verder
gezocht.
Ten lange leste trof ik in ”Het Nieuws van de dag”, van vrijdag 5 januari 1894 (No.7844), een
verwijzing aan naar een bericht van: Johan Frederik B R U G M A N, die in den ouderdom
van ruim 95 jaren te Amsterdam, op 1 Januari 1894 was overleden (zie bijlage 3).
Vervolgens werd mijn aandacht getrokken door het ”Algemeen Handelsblad” van vrijdag 5
Januari 1894 (No. 20315) waar in een korte necrofilie, onder de rubriek ”Stadsnieuws” (zie
bijlage 4) o.a. melding wordt gemaakt dat ”de heer Brugman als knaap eenigen tijd
werkzaam was geweest bij de boek- en plaatdrukker PIPER en IPENBUUR en zijn opleiding
zou hebben genoten bij Albertus Koning, die ten jare 1808 een plaatdrukkerij oprichtte in de
Tweede Wetering Dwarsstraat te Amsterdam. In 1825 volgde de heer BRUGMAN zijn
leermeester op als hoofd van de zaak, die tot de huidigen dag in hetzelfde pand gevestigd was.
Langer dan een halve eeuw was Johan Frederik Brugman de enige beoefenaar van deze
teederen kunst. Thans hebben de heeren Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem en Roeloffzen en
Hubner hier ter stede een afdeeling plaatdruk aan hunne uitgebreide inrigtingen verbonden”.
Aldus het verhaal in genoemde krant.
Met deze gegevens begaf ik mij naar het Stadsarchief te Amsterdam. Geconfronteerd met een
10-jarig bestand en vervolgens overgaand naar een eenjarig bestand trof ik een fiche aan met
de overlijdensakte en de vermelding dat op 19 dezer des voormiddags ten half twee ure is
overleden Johannes BRUGMAN van beroep KUNST PLAATDRUKKER, in den ouderdom
van 27 jaren, geboren alhier etc. (zie bijlage 5), waaruit blijkt dat onze plaatdrukker van de
1ste emissie Nederland 1852, slechts 27 jaar was geworden maar toch op een paar dagen na
bijna 28.

Daarna was de geboorteakte (zie bijlage 8) niet zo’n groot probleem meer. Hij werd op 26
December 1831, geboren te Amsterdam waarbij drie getuigen deze akte ondertekenden
waaronder zijn vader: J. F. Brugman, J. R. Greevink en J. J. Hubel, alle drie plaatdrukker van
professie. In feite kon J. Brugman zijn beroep als plaatdrukker met een dergelijke
afvaardiging bij zijn geboorte, niet meer ontlopen. Aldus kon de vader - zoon relatie tussen J.
BRUGMAN en J. F. Brugman worden vastgesteld en bevestigd.
Nadien werden nog de gegevens gevonden van de woning van J. Brugman in de bewonerslijsten van Amsterdam en dat bleek de Korte Leidsche Dwarsstraat 190 huis te Amsterdam te
zijn, vermoedelijk aldaar gestorven aan tuberculose. Destijds was de geneeskunde nog niet
zover mede gelet op de latere uitgifte van de zogenoemde t.b.c.-zegels uit 1906. Een
protestgroep liet o.a. de vernietigingsstempel (Martin-stempel Amsterdam 1, 7 en 8, van 21
jan. t/m de laatste dag van geldigheid op 1 januari 1907) met violette inkt vernietigen.
Overigens, bij violette inkt speelt de achterliggende gedachte met het thema van de dood door
tuberculose.
Vanwege onvoldoende gegevens omtrent EICHMAN, kon op die gronden nog geen nader
onderzoek naar zijn woon-of verblijfplaats worden uitgevoerd.
Van minder importantie is de mededeling in het Algemeen Handelsblad van woensdag 14
maart 1866 (No.1667) dat J.R. Greevink (bij de firma Brugman, plaatdrukker), een zilveren
medaille in ontvangst mocht nemen via het eerste departement der Maatschappij tot Nut van
het Algemeen ( zie bijlage 6).
Tenslotte werd in het Algemeen Handelsblad van vrijdag 25 mei 1894 ( No. 20453, bijlage 7)
onder de rubriek: ”Kunst en Letteren” aangereikt dat de kunstnalatenschap van den plaatdrukker J.F. Brugman, wiens werkplaatsen bij zijn overlijden in den loop van dit jaar zijn
opgeheven zouden worden, geveild. Kijkdagen 28 en 29 mei.
Dit geheel overziend meen ik te mogen constateren dat de drukker van de 1ste emissie
Nederland 1852, als Johannes B R U G M A N door het leven is gegaan , geboren te
Amsterdam op 26 december 1831, van beroep kunstplaatdrukker, als zodanig vermeld en
geschreven dient te worden, mede gelet op de akte van geboorte en overlijden.
De apotheose van dit onderzoek ondervond ik door controle van de kopieën, gerelateerd aan
de daartoe betrekkelijke oude stukken, op naam te selecteren.
Daarbij constateerde ik dat in een dossier van de Studiegroep 1852, zich een schrijven,
bevond gedateerd: ”Utrecht, den 14 Julij 1851, nr. 91 Post(erijen)” (bijlage 9 + 9a). Op de
laatste regel van dit schrijven staat de achternaam J. F. Brugman, de vader van de drukker, op
correcte wijze vermeld; de voorletters J. C. echter niet (zie bijlage 9a).
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