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VII 

P IETER VAN DAMME ( 1 7 2 7 - 1 8 0 6 ) : 

NEDERLANDS EERSTE ANTIQUAAR? 

EEN VERKENNING 

NAAR H E T ANTIQUARIAAT 

IN DE REPUBLIEK 

IN DE TWEEDE HELFT VAN DE 

A C H T T I E N D E EEUW 



Tc Leyden is zcdcrd drie Maanden vermist ccn nvcede Deel van de Beschryving der Nederlandse Hisroripenningen 
door Mr. C.erard van Loon, in Folio, groot Papier, die 'r zelve by den Auteur van decze Courant te regt brengt, zal een dub
bele Ducaat tot vereering hebben, als wel gecond irioneert is. 

LC 1726,80. 



Een verkenning naar het antiquariaat in deRepubliek in de tweede helft van de achttiende eeuw 209 

1 De la Fontaine Verwey, 'Pieter van Damme, the first Dutch 
antiquarian bookseller', p.416-436. Idem, 'Een Amsterdams 
antiquaar uit de xviiie eeuw Pieter van Damme', p.8-12. 
Idem, 'Frederik Corcellis, knecht van Laurens Jansz Coster', 
p.97-103. M. van Doorninck, Gedenkpenningen en munten uit de 
penningkas van een liefliebber der hedendaagsche penningkunde te 
Deventer. Deventer, 1833, bevat op p.31-34 een levensbeschrij
ving van Pieter van Damme (gebaseerd op een tekst van Jaco
bus Koning). 

z Er is één uitgave van Van Damme bekend: G. Meerman, 
Uitvinding der boekdrukkunst, dat in 1767 bij Van Damme ver
scheen (zie p.214). Er zijn twee veilingcatalogi bekend met 
zijn naam in het impressum. Voor de veiling van de biblio
theek van Aegidius Laurentius Tolling in 1768, samen met 
Petrus Schouten (zie ook: BKVB: brieven Pieter Van Damme, 
Bva 7 81-90, met het montant van deze veiling) (zie: Bijlage iv, 
Catalogi van publieke aucties, Tolling, 1768). De tweede cata
logus stamt uit 1789, samen met Petrus den Hengst voor de 
veiling van een anonieme collectie (waaronder hoogstwaar
schijnlijk ook boeken van Van Damme) (zie: Bijlage iv, Cata
logi van publieke aucties, Van Damme & Den Hengst). 
3 Leuven, De boekhandel te Amsterdam door Katholieken gedreven, 

p.18; 25; 36; 47-49! 70; 72; 75-
4 Catalogus van eene uytmuntende bibliotheek, 1764 (zie: Bijlage 
iv, Catalogi van publieke aucties, Pieter van Damme). Met in 
handschrift deaantekening:'NB Deze Bibliotheek is eigenlijk 
geweest eene verzameling van Pieter van Damme, boekver-
kooper te Amsterdam. Z[ie] Gockinga Uitvind, der Boekdruk
kunst bl.113 aant.(n)'. 
5 Pieter van Damme, Catalogue d'une bibliothèque, curieuse & 
nombreuse, 1769 (zie: Bijlage iv, Catalogi van publieke aucties). 
De opbrengst bedroeg 9559 gulden en 4 stuivers (met dank 
aan de heer Sv. E. Veldhuijzen, Gemeentearchief 's-Gravenhage 
voor het bedrag van het montant van deze veiling). De la Fon
taine Verwey, 'Pietet van Damme, the first Dutch antiquarian 
bookseller', p.427-428, noemt ook nog aucties van boeken van 
Van Damme uit 1789 (zie n.2) en 1797. Toen Verwey zijn artikel 
schreef was deca talogus uit i797onvindbaar. Het betreft: Pie
ter van Damme, Bibliotheca exquisitissima et rarissima, 1797 (zie: 
Bijlage iv, Catalogi van publieke aucties). De opbrengst be
droeg 2038 gld. en negen stuivers (GAL ORA, 206). 
6 De la Fontaine Verwey, 'Pieter van Damme, the first Dutch 
antiquarian bookseller', p.419. Waarschijnlijk waren niet alle 
boeken het eigendom van Van Damme en werden ook boeken 
van anderen in deze aucties meegeveild. In het exemplaar van 
de catalogus uit 1764 (zie: Bijlage iv, Catalogi van publieke 
aucties) zijn de namen van de kopers genoteerd en daarbij 
komt de naam van Van Damme regelmatig voor. Zie ook: Bie-
mans, 'Torso van een handelaar of een verzamelaar?', p.17 e.v. 
7 GAA, archief Amsterdamse boekverkopersgilde PA 366: Or
donnanties 1663-1798, ampliatie 1769, art.6. Op dit moment 
werd tevens een nieuwe regeling voor het veilen van onge
bonden boeken in Amsterdam ingevoerd (zie p.148, n.210). 
Zie ook: Van Eeghen, De Amsterdamseboekhandel, dl.5, p.271. 
8 De la Fontaine Verwey, 'Pieter van Damme, the first Dutch 
antiquarian bookseller', p.419-421. 

Algemeen geldt de Amsterdamse boekverkoper Pie
ter van Damme (1727-1806) als Nederlands eerste 
echte antiquaar. Dat wil tenminste zeggen dat hij de 
eerste boekverkoper is van wie men weet dat hij zich 
uitsluitend bezighield met de handel in bijzondere 
boeken en manuscripten.1 Dit in tegenstelling tot zijn 
voorgangers en collega's voor wie het antiquariaat 
altijd een meer of minder belangrijke nevenactiviteit 
vormde, naast het uitgeven, de boekhandel en de vei-
linghouderij.2 

Herman de la Fontaine Verwey heeft verschillende 
artikelen gewijd aan de uitzonderlijke carrière en de 
bijzondere kwaliteiten van deze boeiende figuur die 
zich in de loop van zijn lange leven wist op te werken 
tot de'eminence grise' van het Nederlandse antiquari
aat. Een niet te onderschatten prestatie voor een Gents 
jongentje dat omstreeks 1741 op zijn veertiende jaar 
onbemiddeld en zonder een bijzondere opleiding 
naar Amsterdam was getrokken om daar het boeken
vak te leren.3 Voor Verwey begon de eigenlijke geschie
denis van Pieter van Damme in 1764 toen deze in Den 
Haag een 'spectaculaire veiling liet organiseren van 
door hem bijeen gebrachte antiquarische boeken. 
Het was een omvangrijke en kostbare collectie, die in 
het bijzonder uitmuntte door titels op het gebied van 
de geschiedenis der Nederlanden, zeldzame hand
schriften en - wat toen nog een vrij jong verzamelge-
bied vormde- incunabelen.4 

De ruim 7700 kavels brachten het aanzienlijke 
bedrag van 18.925 gulden en vijf stuivers op. Vijfjaar 
later, in 1769, hield Van Damme nogmaals een derge
lijke auctie, ook nu weer in Den Haag.5 Weliswaar 
prijkten op de titelbladen van deze catalogi de namen 
van bekende verzamelaars, maar het was publiek ge
heim dat de boeken het eigendom van Van Damme 
waren.6 Dat hij als plaats van veiling in 1764 en begin 
1769 Den Haag verkoos, hing samen met een bepaling 
in het gildereglement van de Amsterdamse boekver
kopers die hen verbood gebonden - dat wil zeggen 
tweedehands - boeken uit eigen voorraad te veilen. 
Dit veranderde in 1769 met een ampliatie op de keur 
van 1663, waarbij het boekverkopers werd toegestaan 
om eenmaal per jaar hun eigen gebonden boeken te 
veilen.7 

Voor het vergaren van deze collecties moet Van 
Damme meerdere jaren nodig gehad hebben. Het 
bijzondere van zijn werkwijze was - aldus Verwey -
dat hij in tegenstelling tot zijn collega's een actief 
acquisitiebeleid voerde en stad en land in Nederland 
en daarbuiten afstroopte op zoek naar bijzondere 
boeken en handschriften.8 

De gebruikelijke gang van zaken was dat boekver-
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kopers wachtten tot hun door de erfgenamen een pri-
vebibliotheek werd aange-boden om die te auctione-
ren. Verwey veronderstelde dat het veilen van zijn 
omvangrijke collectie voor Van Damme - in 1764 nog 
een nieuwkomer in het vak met weinig relaties - de 
enige manier was om deze op lucratieve wijze van de 
hand te doen. Hij vroeg zich bovendien af hoe Van 
Damme aan het geld was gekomen om deze exempla
rische verzameling bijeen te brengen en opperde de 
mogelijkheid van genereuze geldschieters op de ach
tergrond. 

Maar was Pieter van Damme in 1764- hij was toen 
37 jaar oud - inderdaad nog iemand met een kleine 
klantenkring? Hoe is hij eigenlijk antiquaar gewor
den? Verschilde zijn handelwijze werkelijk zo sterk 
van die van zijn confraters? Een probleem is dat Van 
Damme niet alleen antiquaar was maar tegelijkertijd 
ook antiquair en tevens in munten, penningen, gem-
men en kunst handelde.9 De verschillende auteurs 
die zich met Van Damme hebben beziggehouden 
zien hem óf als antiquaar óf als verzamelaar en han
delaar in munten terwijl in feite zijn activiteiten op 
beide terreinen onlosmakelijk met elkaar verweven 
waren. Immers de meeste collectioneurs beperkten 
hun 'liefhebberij' niet tot boeken maar waren ook 
geïnteresseerd in antiquiteiten, munten, historiepen
ningen en allerlei andere interessante of merkwaar
dige objecten.10 Bij overlijden werden de boeken van 
een verzamelaar geveild door een boekverkoper en 
dat gebeurde dan vaak in combinatie met zijn andere 
collecties. Het is daarom niet verwonderlijk dat vele 
boekverkopers ook handelden in allerlei andere ver
zamelobjecten. Met name bestond er in de achttiende 
eeuw een nauwe band tussen de numismatiek en het 
verzamelen van boeken. Munten en penningen wer
den in deze periode vrijwel uitsluitend verhandeld 
en geveild door boekverkopers - al dan niet in combi
natie met boeken - pas in de negentiende eeuw werd 
dit het terrein van antiquairs en zilversmeden.11 

DE BEGINJAREN VAN PIETER VAN DAMME 

In het Museum van het Boek in Den Haag bevindt 
zich een verzameling van ruim 1200 aan Van Damme 
gerichte brieven van binnen- en buitenlandse verza
melaars, beginnend in 1752 en doorlopend tot zijn 
dood in 1806.lz Hoewel er geen brieven van Van Dam
me zelf in deze collectie voorkomen, geven zij toch 
een beeld van zijn activiteiten en een indruk van zijn 
persoonlijkheid.13 Uit de brieven uit het begin van de 
jaren vijftig wordt duidelijk dat Van Damme toen 
reeds handelde in boeken en munten. Hij was dus al 

vóór zij n toetreding tot het Amsterdamse boekverko-
persgilde - op 19 januari 1756 - als boekhandelaar 
actief.14 

Overduidelijk is dat Van Damme een gepassio
neerd verzamelaar van munten was. Hij moet reeds 
op jeugdige leeftijd met het verzamelen van munten 
zijn begonnen, want al in de oudste brieven uit 1752 
blijkt zijn collectie munten bekendheid te genieten 
inbinnen- enbuitenland.15 Als verzamelaar ging Van 
Damme's voorliefde uit naar antieke munten. Om die 
reden moet de aankoop van de bijzondere collectie 
munten van de Schoonhovense predikant Herman 
van der Horst in december 1755 hem veel voldoening 
hebben gegeven.16 Van der Horst was van 1718 tot 

9 Zadoks-Josephus Jitta, 'i8e-eeuwsche verzamelaars van an

tieke munten', p.67-77. Th. Laurentius, J.W. Niemeyer en G. 

Ploos van Amste\,ComelisPloos van Amstel. Assen, 1980, p.55; 57. 

ïo Zie over het verzamelen bijvoorbeeld: Bergvelt & Kistema

ker (red.), De wereld binnen handbereik: Nederlandse kunst- en rari

teitenverzamelingen,1585-1735. 

11 Zadoks-Josephus Jitta, 'i8e-eeuwsche verzamelaars van 

antieke munten', p.67. Zie ook: De la Fontaine Verwey, 'Pieter 

van Damme, the first Dutch antiquarian bookseller', p.424 en 

n.21. De band tussen boekhandel en de verkoop van andere 

verzamelobjecten was minder sterk: Van der Waals, 'Met bock 

en plaat: het boeken- en atlassenbezit van verzamelaars', 

p.305: n.3. 

12 Kernkamp, Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Wes-

treenen, Dierkensen Van Damme, p.57-60; 116. De brieven aan Van 

Damme in het Museum van het Boek in Den Haag zijn alfabe

tisch geordend op naam van de auteur in de stapeldozen (s) 

126-135; de inventaris bevindt zich in s 132. Niet algemeen be

kend is dat Verwey deze brieven niet heeft gebruikt. 

13 In vrijwel alle brieven spelen munten een belangrijke rol. 

Dat wil niet zeggen dat zijn activiteiten op het gebied van de 

numismatiek in de onderzochte jaren belangrijker waren dan 

zijn bemoeienissen met de boekhandel. Er is slechts een deel 

van de correspondentie bewaard en dat houdt in dat er ooit op 

enigerlei wijze een selectie heeft plaatsgevonden. Of het een 

kwestie van toeval is geweest of dat er bepaalde selectiecrite

ria zijn gehanteerd - bijvoorbeeld de bekendheid van de 

briefschrijvers of het onderwerp van de correspondentie en 

dan met name de numismatiek - is moeilijk vast te stellen. 

Ook elders zijn brieven aan Van Damme bewaard: zie Zadoks-

Josephus Jitta, 'Nogmaals van Damme', p.88-89; P. J. Buijnsters, 

'Inventaris der in Nederland aanwezige handschriften van 

Frans Hemsterhuis', in: Documentatieblad Werkgroep ïSe eeuw 

1969 en 1970 (in de herdruk van het Documentatieblad uit 1975 

respectievelijk p.85-125 en p.187). Voor bewaard gebleven brie

ven van Van Damme: zie: BKVB, Bva 7 81-90; Museum van het 

Boek, s 143, A4; Stichting Museum Enschedé, Haarlem, doos 21 

(geschiedenis boekdrukkerij). Zie ook: Zadoks-Josephus Jitta, 

'i8e-eeuwsche verzamelaars van antieke munten' , p.67-77; L. 

Brummel, Frans Hemsterhuis: een philosophenleven. Haarlem, 

1925, p.6; 51,70-77. 



De beginjaren van Pieter van Damme 

1727 predikant geweest in Smyrna en had in die om
geving veel gereisd op zoek naar antieke schatten. Zo 
had hij verschillende Griekse eilanden aangedaan, 
had rondgetrokken in Anatolië en bezoeken gebracht 
aan Constantinopel. Hij was een enthousiast ver
zamelaar van allerlei voorwerpen uit de oudheid. 
'Maer", schreef hij Van Damme op 20 november 1753» 
'bijzonderlijk heb ik een tamelijk aantal van oude 
penningen zoo met Latynsche als in zonderheid met 
Grieksche opschriften, waer van ik de meeste bij uit-
graevinge zelve of van die dezelve uitgegraven hadden 
gekogt en die bekomen heb, zoo dat mij ne liefhebberij 
niet is gelijk die van de meeste Liefhebbers, die dezelve 
hier of in andere landen van liefhebbers koopen'. De 

14 GAA archief boekverkopersgilde PA 366, Register van nieuw 
ingeschreven gildekden, fo.i30V. 
15 Brief van de Franse verzamelaar Abbé Duhodcnt van begin 
juli 1754 (Museum van het Boek, s 127), waarin hij refereerde 
aan zijn bezoek aan Van Damme twee jaar eerder, toen hij 
diens muntenverzameling had gezien. Zie voor het bestaan 
van Van Damme's muntencollectie in 1752 ook de brief van 
Abraham Gronovius, d.d. 15 november 1752 (Museum van het 
Boek, s 126). 
16 Museum van het Boek, s 129, bevat acht brieven van Van 
der Horst, geschreven tussen 20 november 1753 en 10 april 
1756. Over Herman van der Horst (1692-1765) zie: NNBW,dl.8, 
p.851; J.W. Samberg, De Hollandsche Gereformeerde gemeente te 
Smirna; de geschiedenis eener handelskerk. Leiden, 1928. (Proef
schrift Leiden, 1928), p.122-136. 
17 Museum van het Boek, s 129, brief van Van der Horst d.d. 
24febr. 1756. 
18 Museum van het Boek, s 129, brief d.d. 13 sept. 1753- Verder 
brieven van 24 en 29 sept., 4 okt. en 21 dec. 1753; 16 juni en 31 
okt. 1754-
19 S.L. Hartz, The Elseviers and their contemporaries, Amster
dam, 195s, p.26, waar hij beschrijft hoe de Leidse boekverko
per Louis Elsevier, werkzaam van 1583 tot 1617, op die manier 
zijn carrière begon. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, 
p.121: Jacob Elsevier gokte in boeken. Hü had zich in 1636 uit 
de handel teruggetrokken, maar verkocht nog tot 1661 boeken 
als 'gewesene boekverkooper\Zieook:Keblusek,'"Heerlijke" 
boeken voor de hertog", p.71-84; Birrell 'Anthony Wood, John 
Bagford and Thomas Hearne as bibliographers', p.25-39; 
Treadwell, 'Richard Lapthorne and the London retail book 
trade, 1683-1697'; en O.F. Snelling, Rare books and rarer people: 
some personal remininscences of'the Trade'. [S.I.], 1982, p.161-172, 
die hedendaagse runners beschrijft. Een voorbeeld van een 
achttiende-eeuwse 'bookrunner' was Hermanus Nathanael 
Koenig, de jongere broer van de Leidse boekverkoper C.F. 
Koenig, die niet was ingeschreven bij het gilde. Zijn broer ver
telt over hem hoe hij in de jaren tachtig van de achttiende 
eeuw optrad als commissionair op veilingen voor onder ande
ren Pieter van Damme (Koenig, Koninklijke verdediging, tweede 
stuk, p.5; 10). 

onderhandelingen hadden bijna drie jaar geduurd en 
in die tijd moest Van Damme bewijzen dat hij een ver 
zamelaar naar het hart van Van der Horst was. In zijn 
latere leven stond Van Damme erom bekend dat hij -
hoewel hij Grieks noch Latijn had geleerd- minuscule 
verschillen in munten wist te onderkennen. Waar-
schij nlijk had hij wat dit betreft veel geleerd van deze 
vriendelijke dominee, want diens liefhebberij lag 
vooral in het ontcijferen van de opschriften. Toen de 
koop tenslotte beklonken was, schreef Van der Horst 
'Ik hoop dat alles wel zal overkomen en dat, UEd. daer 
meede zoo zeer zal vergenoegd zijn, als ik nu van 
dagh tot dagh onvergenoegd bij mij zelve worde dat 
ik mij tot die Resolutie heb gebracht gevonden van 
mij te ontdoen van hetgeen mij aengenaem en waer 
was. Waerlijk mijn Heer ik kan niet begrijpen dat 
UEd. mij in zulk een luchthartige Luijm heeft weeten 
te treffen en over te haelen'. Klaarblijkelijk bezat Van 
Damme een grote mate van vasthoudendheid en 
overredingskracht. Hoeveel Van Damme uiteindelijk 
voor Van der Horsts collectie heeft betaald blijkt niet, 
maar in februari 1756 stuurde hij alvast een gedeelte 
van de koopsom ten bedrage van 412 gulden en tien 
stuivers; een voor die tijd zeer behoorlijk bedrag 
waarvoor men een bescheiden huis kon kopen.17 

Twee jaareerder, in september 1753 had Van Dam
me de Enkhuizer burgemeester Thade Mul benaderd 
en hem geattendeerd op een muntenkabinet dat 
te koop werd aangeboden.18 Mul was een bekende 
verzamelaar van munten en oude drukken. Op 29 
september machtigde hij Van Damme om 'de pennin
gen van de heer Beudeker' te kopen 'zoo goed koop, 
als UED kont' en op 4 oktober stuurde hij Van Damme 
195 gulden voor die aankoop. 

Uit de brieven van Van der Horst treedt de verza
melaar Pieter van Damme naar voren, terwijl de cor
respondentie van Mul hem als handelaar in munten 
en intermediair bij de verkoop van kabinetten laat 
zien. Die combinatie van verzamelaar, handelaar 
en bemiddelaar komt ook nu nog voor, dergelijke 
mensen noemt men 'runners'. In de boekenwereld 
kwamen van oudsher 'bookrunners' voor, ook wel 
'bookbrokers' genoemd.19 Het waren mensen over 
wie men zelden iets verneemr, omdat zij buiten de 
gilden om opereerden en slechts bij uitzondering uit 
de anonimiteit traden. Sommigen waren niet meer 
dan straatventers die een marginaal bestaan leidden, 
maar de beteren waren ontwikkelde lieden die hun 
klanten en hun boekenbezit en voorkeuren goed ken
den. Een 'runner' voerde een opwindend bestaan: hij 
stroopte veilingen, boekwinkels en bibliotheken af 
op zoek naar bijzondere schatten en koopjes om die 
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vervolgens met winst van de hand te doen. Om als 

boekenjager succesvol te zijn moest zo iemand zich 

een gedegen bibliografische kennis eigen maken, ver

trouwd zijn met de markt en bovenal beschikken 

over goede contacten. Overredingskracht, tact en goe

de manieren waren daarbij onontbeerlijk. Omdat er 

over deze mensen en hun werkwijze maar weinig te 

achterhalen is, is het interessant om hier de tekst van 

een advertentie van zo'n vermoedelijke runner op te 

nemen. Deze advertentie verscheen in de Amsterdam-

sche Courant van 1741 en documenteert tegelijkertijd 

de toenemende belangstelling voor incunabelen.20 

Men maekt het gemeen bekend, dat zig tegenwoordig in 
Holland bevind een uytheemsch Liefhebber, die voor
nemens is een Bibliotheek te verzamelen; hy zoekt voor al 
maer Boeken, gedrukt voor den jaere 1500, en alle andere 
Boeken van oude editien, so in het Latyn, als in 't Fransch, 
Ital iaensch, Spaensch, en Engelsch, inzonderheid Histori
sche; hy is in staet om vecle partyen te gelyk te kopen, op 
't gezigt van een ampele Catalogus; hy heeft geene Neder-
duytsche Boeken nodig; Indien eenig Boekverkoper in 
Holland of iemand anders, eenige Boeken van die soort 
bezat en dezelve op een redelyke prys wilde stellen, om zig 
daer van in eene reys te ontdoen (te meer dewyl de boeken, 
inzonderheid in vreemde taelen, niet schielyk getrokken 
werden)kan hy aen Hermanus Uytwerf... een toegezegeld 
Briefje addresseren, inhoudende zyn adres ...21 

Die interesse in wiegendrukken komt ook tot uitdruk
king in de hoge prijzen die er voor verlangd werden. 
Pierre Gosse vroeg, om een misschien enigzins 
extreem voorbeeld te noemen, voor een bijbel die in 
Mainz zou zijn gedrukt door Fust en Schoeffer, niet 
minder dan 3000 gulden.22 Zowel voor Van der Horst 
als Mul trad Van Damme ook op als boekenjager. Zo 
had hij in december 1753 Mul een aantal veilingcata-
logi gestuurd, die deze had doorgekeken en daaruit 
'enige van de oudste en raarste drukken' had geno
teerd. Hiervan stuurde hij Van Damme een notitie 
met de prijzen die hij er voor wilde betalen (de brief is 
bewaard, maar het lijstje titels is helaas verdwenen). 
Het betrof onder andere een veiling in het buitenland 
die Van Damme niet zelf kon bezoeken, maar waar hij 
liet kopen door een commissionair.23 

Ook zonder opdracht kocht Van Damme hand
schriften en boeken op veilingen en waarschijnlijk 
ook van particulieren. In een brief van 9 januari 1756 
aan Van der Horst had hij een lijstje met titels van 
boeken ingesloten die hij had gekocht en nu aan Van 
der Horst aanbood 'met de prijzen daerbij. ..'.24 Blijk
baar had Van Damme niet in opdracht van Van der 

Horst gehandeld, want deze had niet zoveel zin in de 

aankoop, maar '... om dat uEd. dezelve gekogt heeft 

in de onderstelling ikderzelve zoude neeme'bestelde 

hij toch een aantal titels. Bronnen om te achterhalen 

wat Van Damme voor zichzelf op veilingen kocht zijn 

er nauwelijks. Een van de mogelijkheden om daar

over iets op het spoor te komen zijn catalogi waarin 

de namen van de kopers zijn aangetekend. In de vei-

10 Omstreeks 1740 gaan incunabelen de inzet vormen van 
een internationale rivaliteit over het land van oorsprong van 
de boekdrukkunst (Buijnsters, 'Literatuur en bibliofilie', 
p.881). 
21 AC 1741,29 aug.; Hermannus Uytwerf was boekverkoper in 
Amsterdam. Met dank aan Nico Kool. 
2Z Bibliotheca universalis vents & nova, 1742, nr.i van de folio's 
(zie: Bijlage iv: Catalogi van publieke aucties, Pierre Gosse). 
De bijbel werd ingezet op 1000 gulden door de Haagse boek
verkoper Antoine van Dole die daarvoor tien dukaten plok
geld ontving. Uiteindelijk werd de bijbel bij 3000 gulden 
opgehouden. In Gosse's catalogus van 1743 werd een bijbel 
opgenomen met een minimumprijs van 3000 gulden {Biblio
thèque ancienne & moderne, 1743, zie: Bijlage iv: Catalogi van 
publieke aucties, Pierre Gosse, aant. in ras.). Of dit dezelfde 
bijbel was als bedoeld in krantenadvertenties uit 1740 waarin 
voor een veiling van boeken van Gosse door Adriacn 11 Moet-
jens werd geadverteerd, is niet duidelijk. Volgens de adver-
renties zou hier 'een Bybel van Mentz gedrukt vóór die in 't 
jaar 1462' onder de hamer komen (GC1740,15 juni; AC 1740,63; 
LC 1740, 60). Zie ook: Bibliotheca universalis vetus & nova, 1740 
(zie: Bijlage iv: Catalogi van publieke aucties, Pierre Gosse). In 
de catalogus van Pierre Gosse's zoon, Pierre Gosse junior, uit 
1745 werd eveneens een bijbel gedrukt door Fust en Schoeffer 
in Mainz genoemd waaraan een prijskaartje van 3000 gulden 
hing(Bibliotbequeancienne&moderne, 1745,zie: Bijlage iv: Anti-
quariaatscatalogi, Pierre Gosse junior). Zie ook: Marcus Mei-
boom, Catalogus manuscriptorum et librorum impressomm, 1752 
(zie: Bijlage iv: Catalogi van publieke aucties). 

23 Museum van het boek, s 129, brief d.d. 21 dec. 1753. Mul 
verzocht hem zijn commissionair op het hart te drukken er op 
te letten 'dat de boeken redelijk wel van inwendige conditie 
moeten zijn, niet te zeer belekt, doorwormt, beschreven of te 
kort afgesneden, UED schrijft aldaar een vertrouwt vrind te 
hebben, 't welk ik ook hoope en vertrouwe; want zoude 
anders niet gaarn zulke Commissien geven aan iemand mij 
onbekenr en in zoo verre Landen...'. 
24 Museum van het Boek, s 129, brief d.d. 27 jan. 1756. Zie ook 
de brief van Alexis Protassof d.d. 6 mrt. 1754 (Museum van het 
boek, s 130) waarin deze verzoekt Van Damme's aankopen uit 
de veiling van Emtinck (zie n.29) te mogen zien. 
Z5 Jacob Marcus, Bibliotheca selectissima, 1750 (zie: Bijlage iv: 
Catalogi van publieke aucties). Zie ook: Biemans, 'Torso van 
een handelaar of een verzamelaar?', p.25. 
26 Jan Arnold van Orsoy, Een zeerfraaye verzameling van allerbes
te, [1754] (zie: Bijlage iv: Catalogi van publieke aucties). 
27 Biemans, 'Torso van een handelaar of een verzamelaar?', 

p.5 e.v. 
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lingcatalogi van de bibliotheek van Jacobus Marcus 
(1750)25 en van die van Jan Arnold van Orsoy (1754) 
komt onder de kopers een 'Van Damme' voor, die on
der andere handschriften, incunabelen en uitgaven 
van stedelijke handvesten kocht. In de veiling van 
Van Orsoy kocht deze 'Van Damme' 21 van de 53 hand
schriften die werden aangeboden, waaronder acht
tien met Middelnederlandse devotionele teksten.26 

28 Museum van het Boek, s 127,12 brieven uit 1752-60. (Voor 
Abraham Gronovius (1695-1775): NNBW, dl.i, p.985). De oud
ste brief van Gronovius is gedateerd 15 november 1752. Hierin 
bedankte hij Van Damme voor een zoekactie naar bepaalde 
titels en voor het cadeau van de zeer zeldzame catalogus van 
de veiling van de resterende boeken uit de bibliotheek van 
Petrus Scriverius uit 1663: Libri appendiciarii bibliothecae Scrive-
rianae ... Amsterdam, 1663 (BSC, cat.1199, mf 2036-2037; ex. 
UBL 1366 c 27; zie:Bijlageiv: Catalogi van publiekeaucties).In 
het exemplaar in de UBL is op het titelblad in het handschrift 
van Van Damme vermeld 'valde rarus' en 'num ipsa bibl. Seri-
ver. édita et publ. vendita, nescio'. Op het schutblad staat in 
handschrift: 'ex dono clarissimi viri Petrus van Damme A[nno). 
1775'. Na de dood van Gronovius in 1775, was een gedeelte van 
diens boekenbezit aan de universiteitsbibliotheek gekomen. 
Waarschijnlijk stamt het exemplaar van deze catalogus in de 
Leidse universiteitsbibliotheek uit diens collectie. De aante
kening op het schutblad werd waarschijnlijk op dat moment 
aangebracht. Zie ook: M.J.J.F. Noordziek, 'Bibliothèque de P. 
Scriverius', in: LeBibliophileBelge, 6 (1850), p.118-122. 

29 Museum van het boek, s 127, brief d.d. 15 juni 1753. Simon 
Emtinck.BibliothecaEmtinckiana, [1753] (zie: Bijlageiv: Catalogi 
van publieke aucties). Blijkens het An« de lezer was dit eigen
lijk een bibliotheekcatalogus, die vóór Emtincks overlijden al 
grotendeels was gedrukt. 
30 Brieven van Gronovius d.d. 5 juli en 19 aug. 1753 (Museum 
van het boek, s 127). Van Oudendorp was verantwoordelijk 
voor de aankopen voor het Legatum Perizonianum, een boe
kenfonds voor de aanschaf van zeldzame werken van de klas
sieken, dat de Leidse hoogleraar Jacobus Perizonius bij zijn 
dood in 1715 aan de Universiteit van Leiden had gelegateerd 
(zie voor de bepalingen van het testament: Molhuysen, Bron
nen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit, dl.4, P.137M42*, 
nr.985). 

31 Van Alexis Protassof bevinden zich 13 brieven in het Mu
seum van het Boek, s 130, geschreven tussen 24 febr. 1754 en 21 
aug. 1756, in het Latijn. Protassof werd op 13 oktober 1752 in 
Leiden ingeschreven als student in de medicij nen,oud36jaar 
(Du Rieu, Album studiosorum, 1035). Voor hem kocht Van Dam
me bijvoorbeeld op de veiling van deBibliothecaAnkeveniana in 
1755 (Bsccat.213, mf 373-375) (brief d.d. 26 jan. 1755). 
32 Simon Emtinck, Bibliothecae Emtinckianae, pars reliqua, 
[1754] (zie: Bijlage I v: Catalogi van publieke aucties). 
33 MuseumvanhetBoek,si26. 
34 De veiling vond plaats op 2 april 1759 in Den Haag. Gerard 
van Loon, Bibliotheca nitidissima, 1759 (zie: Bijlage iv: Catalogi 
van publieke aucties). 

Gezien Van Damme's voorkeur voor incunabelen en 

Middelnederlandse handschriften is het niet al te ge

waagd om deze koper te identificeren met Pieter van 

Damme.27 

Een andere correspondent van Van Damme was de 
Leidse classicus Abtaham Gronovius, die tevens de 
functie van bibliothecaris van de Leidse universiteits
bibliotheek vervulde. Gronovius verzocht Van Dam
me regelmatig boeken en munten op te sporen, te 
bekijken of te beoordelen. Van Damme kreeg com
missies van hem om op veilingen te kopen, zowel 
voor Gronovius' eigen verzameling als voor die van 
de universiteitsbibliotheek.28 Voor deze klant kocht 
Van Damme bijvoorbeeld op de veiling van de impo
sante bibliotheek van Simon Emtinck, heer van 
Noordwijkerhout, die in 1753 in Amsterdam in vier 
gedeelten onder de hamet werd gebracht.29 Behalve 
voor Gronovius kocht hij in deze veiling ook voor de 
Leidse hoogleraar Frans van Oudendorp.30 Alexis 
Protassof, een in Leiden woonachtige Rus, gaf hem 
eveneens regelmatig opdtachten voor aankopen op 
veilingen.31 

Als commissionair op veilingen hield Van Damme 
zijn opdrachtgevers zorgvuldig buiten schot, zoals 
kan worden opgemaakt uit een brief van Gronovius 
van 15 juni 1753: 'Ik bedanke UEd voor de attentie, 
welk UEd aan mij heeft gelieve te betoonen in de 
tegenwoordige verkoping [dat is de veiling van 
Emtinck]; en UEd kan verzekerd zijn, dat door mij 
niets zal uitlekken'. Op 7 maat11754bedankte Grono
vius Van Damme voor het toezenden van de catalogus 
van het laatste deel van de Bibliotheca Emtinckiana en 
verzocht hem enkele titels 'accuraat na te zien'.32 De 
brieven van Gronovius zijn vriendschappelijk van 
toon - trouwhartig brengt hij Van Damme steeds de 
groeten over van zijn zoon en van 'de heer Van Loon' 
[Gerard van Loon, de historicus en penningkundige] 
of informeert naar het welzijn van zijn vader. Zij wis
selden boeken en munten uit en zo nu en dan werd 
Van Damme gevraagd om bij zij n bezoeken aan Leiden 
'carstengen' (kastanjes) of tabak uit Amstetdam mee 
te brengen. 

Uit alles blijkt dat Van Damme zich al in zij n jonge 
jaren een grote bibliografische en numismatische 
kennis had eigen gemaakt. Dat zijn kennis in dit 
opzicht erkend werd, bewijzen ook de brieven van 
Pieter Burman junior.33 Deze stuurde hem op 26 
maart 1759 zijn commissies voor de auctie van de 
bibliotheek en muntenverzameling van Gerard Van 
Loon, die inmiddels was overleden.34 Burman gaf 
hem geen prijzen op, omdat hij de boeken niet had 
kunnen inzien, maar schreef dat hij in deze volledig 
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op Van Damme's 'trouwe en kundigheidt' zou afgaan. 
In augustus 1760 vroeg hij van Damme om op zijn 
reis uit te kijken naar'goede découvertes' van manu
scripten en medailles - Van Damme wist wel waar 
zijn liefhebberij naar uitging - en hij verzocht 'het 
eerste snufje' te mogen hebben 'van de acquisitien 
door UED gedaan.' Dit vertrouwen van Burman moet 
veel voor Van Damme hebben betekend. Enige jaren 
eerder omstreeks 1757 was hij in opspraak geraakt 
omdat hij bewust vervalsingen zou hebben verkocht.35 

Pieter Burman onderhield goede betrekkingen met 
de bekende incunabelkenner Gerard Meerman.36 

Deze laatste was, samen met Johannes 1 Enschedé, 
een van de centrale figuren in de discussies over de 
vraag wie de uitvinder van de boekdrukkunst was: 
Laurens Jansz Coster in Haarlem of Gutenberg in 
Mainz.37 Uit een brief van Van Damme van 30 no
vember 1762 aan Pieter Burman blijkt dat Meerman 
hem nog steeds aanwreef moedwillig vervalsingen in 
omloop te hebben gebracht.38 Van Damme schreef 
toen enigszins gelaten aan Burman: 

indien den Heer Meerman zoo eenzijdig alles gelieft te 
verwerpen zonder iets gezien te hebben van het geene 
uwed. bij mijn gezien en ontdekt heeft, is het mijn 
Bedenkens onnodig daar verder iets aan te doen. Zijn 
Edle moet niet denken dat ik met Valsheeden omgaan 
ofte daar een ander tragte meede te misleijden - zulks 
weeten grooter Kenners beeter die ik van alle Landen al 
rijzende bij mijn krijgen en verklaaren nooijtzoo veel 
stoffen bij Imand van Ouwde Boeken ontdekt te hebben. 

Deze kwestie met de vervalsingen heeft Van Damme 
jaren beziggehouden en hij heeft er alles aan gedaan 
om zijn naam te zuiveren. De onechte handschriften 
en incunabelen waren vervaardigd door de Engelsman 
George Smith39 en in zijn veiling van 1764 heeft Van 
Damme deze figuur openlijk aan de kaak gesteld.40 

Waarschijnlijk heeft hij toen Meerman kunnen over
tuigen van zijn goede trouw want in de Leydse Couran t 
verscheen in september 1765 een advertentie van Van 
Damme waarin hij aankondigde op zijn kosten op 
best papier en in groot quarto een Nederlandse bewer
king door Henrick Gockinga van Meermans Origcnes 
typographicae te zullen uitgeven.41 De vertaling zou 
volgens de advertentie ondet toezicht van de auteur 
tot stand worden gebracht. Het heeft er alle schijn 
van dat het geschil tussen hem en Meerman uit de 
weg was geruimd. Twee jaar later was het werk gereed 
en lag voor twee gulden en veertien stuivers in de 
boekwinkels.42 

In de hierboven aangehaalde brief aan Burman 

refereert Van Damme aan zijn vele buitenlandse be
zoekers en in de correspondentie zijn meerdere brie
ven van buitenlandets uit deze periode te vinden, 
voornamelijk betrekking hebbend op munten.43 

Waarschijnlijk stond Van Damme al vroeg in contact 
met de Zweedse geleerde en bibliothecaris van de 
landgraaf van Kassel johann Arckenholtz.44 Dat Van 
Damme toen reeds beschikte over een grote kring van 
bekenden in de geleerde wereld blijkt uit Arckenholtz' 
verzoeken om zijn groeten en die van professor 
Gesner uit Göttingen (waarschijnlijk Johann Mathias 
Gesner) over te brengen aan onder anderen de filosoof 
Frans Hemsterhuis en de directeur van het Kabinet 
van de Prins in Den Haag, Arnout Vosmaer (beiden 
correspondenten van Van Damme) en aan de hoogle
raren Andreas Weiss, Abraham Gronovius, Joannes 
Conradus Rücker en Hieronymus David Gaubius te 
Leiden. 

Er is natuurlijk nog veel meer over Pieter van 
Damme in deze brieven te vinden, maar deze selectie 
is voldoende om te laten zien dat hij zich reeds in de 
vroege jaren vijftig een nationale en internationale 

35 De la Fontaine Vcrwey, 'Fredcrik Corcellis', p.97-101. 

36 Van Heel, 'Gerard Meerman: bibliofiel, geleerde en mece

nas', p.96-97. 

37 Buijnsters.'Literatuuren bibliofilie', p.881. 

38 Museum van het boek, s 143 A4. Met dank aan Jos van Heel 

die attendeerde op deze brief. 

39 De la Fontaine Verwey, 'Frederik Corcellis', p.93-97- Moge

lijk was George Smith vóór hij zich in Amsterdam vestigde als 

schoolmeester in diezelfde hoedanigheid werkzaam in 

Utrecht (AC 1752, 115) en later in Woerden (AC 1753, 65). De 

Utrechtse boekverkoper Abraham Knijff adverteerde in AC 

1752,95, voor De» volkomene Engclsche spraakkunst voor haren en 

juffrouwen ... door George Smith, in 8° voor achttien stuivers 

(BNK365). 

40 De la Fontaine Verwey, 'Frederik Corcellis', p-98-99-

41 LC 1765,106,4 sept.: 'Het beroemde werk, genaamd Origi

nes Typographicae, Gerardo Meerman auctore, zal door H. 

Gockinga, predikant te Outhuizen en Wilnis, met toestem

ming en onder het opzigt van hooggemelden Heer auteur, ten 

dienst der Vaderlanderen, in een kort begrip in 't Neder-

duitsch gebragt en met Aanteekeningen voorzien worden. 

Agter hetzelve zal volgen eene Lyst der Boeken, die in de vyf-

tiende Eeuwe in de 17 Provinciën gedrukt zyn, door een voor

naam Kenner opgesteld. Zullende het Werk met 'er tyd door 

Pieter van Damme te Amsterdam uitgegeeven worden, op 

best Papier, in groot Quarto'. 

42 LC 1767,148; 155. Deze advertentie opent met: 'Voor reeke-

ning van P. van Damme te Amsterdam: is gedrukt: Uitvind ing 

der Boekdruk-kunst naar 't latynsche werk van G. Meerman 

vertaald...'. Meerman, Uitvinding der boekdrukkunst. 

43 Museum van het boek s 127 (brieven van Abbé Duhodent) 

en s 128 (zes brieven van de Duitse arts en muntenverzame-
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reputatie had opgebouwd, aanvankelijk als 'runner' 
en na zijn inschrijving in het gilde in 1756, als boek
verkoper/antiquaar.45 Johann Arckenholtz adres
seerde in 1758 en 1759 zijn brieven dan ook tout court 
nn-.Ms.P.vanDamme.librairefortrenomméàAmsterdam. 

Aan het begin van dit hoofdstuk werd de vraag 
gesteld in hoeverre de handelwijze van Van Damme 
afweek van die van zijn collega's. Eerder is al ter sprake 
gekomen dat hij zich niet bezighield met uitgeven en 
evenmin optrad als veilinghouder. Zij n specialismen 
waren enerzijds handschriften en oude drukken - in 
het bijzonder incunabelen - en anderzijds de numis
matiek. Op dit laatste terrein was hij tevens een fervent 
verzamelaar, maar of hij een even grote passie voor 
het oude boek bezat, is veel minder evident. Het op
kopen van tweedehands en antiquarische boeken om 
die via een auctie te verkopen, was in de boeken
wereld - zoals in het vorige hoofdstuk al ter sprake is 
gekomen - een gangbare praktijk. De vraag is of 
Van Damme in 1764 zijn liefdevol opgebouwde eigen 
verzameling liet veilen of een collectie zorgvuldig 

laar, Abraham Heymann uit Mannheim, geschreven tussen 
1754 en 1760). 
44 Museum van het boek, s 126, vier brieven, gedateerd 8 
maart en 2 sept. 1758,10 mei en 10 juli 1759. Uit de inhoud 
blijkt echter dat zij elkaar reeds langer kenden. 
45 Hij kocht in opdracht onder andere op de veiling van de 
Bibliotheca Ankeveniana, 1755 (Protassof, brief d.d. 26 jan. 
175s, Museum van het boek, s 130) en was aanwezig bij de vei
ling van de bibliotheek van de Utrechtseburgemeester Caspar 
Burman in 1756 (Van der Horst, brief d.d. 10 apr. 1756, Museum 
vanhetboeksi29). 
46 Koenig.Koninklijkeverdediging,p-3"4-
47 Vergelijk: Bentley, 'The "Edwardses of Halifax" as book
sellers by catalogue 1749-1835', p.209, waar hij constateert dat 
er in Engeland vanaf ongeveer 1760 een nieuwe generatie 
antiquarische boekhandelaars opkwam die als vriend en ge
lijke met rijken en geleerden verkeerde. 
48 zieonder andere de brieven van Johann Arckenholtz (Mu
seum van het boek, s 126); van Joseph Lorenz Natter (idem, 
s 129,27 brieven uit 1757-1758) en van de Straatsburgse boek
verkoper Armand Koenig (idem, s 132, vier brieven uit 1788-
1789). 
49 BKVB Luchtmansarchief, Boekverkopersboek 1756-1760, 
fo.374, Boekverkopersboek 1761-1765, fo.234; Boekverkopers-
boek 1765-1769, fo.224. In 1767 kocht Van Damme op de vei
ling van ongebonden boeken van 23 en 24 okt. van Baalde aan 
de 200 Roeden (B KVB Archief boekverkopersgilde Amsterdam 
B 52, ongefol., 23 okt.). 
50 Koenig, Koninklijke verdediging, p.8. Het voorval betrof een 
geschil over Ch. Wolf fs Institutions du droit de la nature et des gens 
... (Leiden 1772). Vergelijk De Ia Fontaine Verwey, 'Pieter van 
Damme, the first Dutch antiquarian bookseller', p.417. 

bijeengebrachte handelswaar? Het een sluit het ander 
natuurlijk niet uit, maar dat hij vijfjaar later opnieuw 
een veiling liet houden, wijst eerder in de richting 
van de laatste veronderstelling. 

Van Damme's klanten behoorden tot het kleine, 
selecte wereldje van de 'liefhebbers', bestaande uit 
leden van de adel en de stedelijke elite, hoffunctiona
rissen, geleerden en gegoede burgers. Het vet zamelen 
van boeken, munten, kunst, schilderijen en'rariteiten' 
had in de Republiek een lange traditie, maar in de 
loop van de achttiende eeuw was het vetzamelen een 
modeverschijnsel geworden. Pieter van Damme 
zocht zijn clientèle onder deze verzamelaars en hun 
aantal was kennelijk groot genoeg om hem in staat te 
stellen zich met succes te beperken tot de handel in 
antiquarische boeken en antieke munten. Dit is - zo 
merkte een Leidse collega van Van Damme in 1784 op 
- 'wel is waar een Tak van Negotie die zich tot weinige 
Liefhebbers bepaald, en die zeer veel geld inslokt, 
doch 'er zyn Liefhebbers genoeg om die Tak niet 
geheel te verwerpen, ik had opgemerkt dat de Heer 
Pietet van Damme te Amsterdam zich by die Tak be
paald heeft, zonder dat het aan zyn Wel. Ed: berouwd 
[heeft]...de Liefhebbers voor deeze Tak zyn zeeker de 
voornaamste en aanzienlykste Burgers in ons Land'.46 

Dankzij zijn kennis van boeken en munten kon Van 
Damme op voet van gelijkheid met zijn klanten 
omgaan en met velen van hen ontstond zelfs een 
vriendschappelijke relatie.47 

Toch moeten bij dit beeld van Van Damme nog 
enkele kanttekeningen worden gezet. Zo handelde 
hij ook nog in nieuwe boeken, inzonderheid op het 
gebied van de numismatiek, de typografie en de oud
heidkunde.48 Uit de boekverkopersboeken van de 
Leidse firma Luchtmans blijkt dat hij ook nieuwe 
boeken bestelde.49 In 1763 kocht hij onder andere 
acht bijbels in Franse banden. Zijn aankopen bij 
Luchtmans zijn echter weinig frequent en vaak gaat 
het slechts om één of enkele exemplaren van een titel. 
Algemeen wordt aangenomen dat Van Damme geen 
boekwinkel bezat en zijn klanten thuis ontving, 
maar waarschijnlijk was dat pas in latete jaren het 
geval. Een tijdgenoot, de Leidse boekverkoper Chris-
toffel Frederik Koenig beschreef namelijk in 1784 een 
voorval dat zich tijdens zijn verblijf in Amstetdam -
ongeveer acht jaar tevoren, dus omstreeks 1776 - had 
afgespeeld 'in den Boekwinkel van de Heer van Dam
me' op het Rokin.50 Van Damme kreeg toen verschil 
van mening met een klant over de prijs van een onge
bonden - dus nieuw - boek. Maar Koenig vermeldde 
tevens met grote bewondering dat de antiquarische 
boekhandel voor Van Damme toch de hoofdzaak was 
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en dat hem dat geen windeieren had gelegd.51 De 
zaak op het Rokin had Van Damme in 1764 betrokken 
en hij zou daar tot zijn dood in 1806 blijven wonen. 
Voordien was hij eerst gevestigd geweest op de Linde-
gracht, tegenover Blauwververij 'De Starre'. In januari 
1758 had hij zijn intrek genomen bij zijn collega Jan 
van Stendel in de Wolvestraat, waar hij in elk geval tot 
en met 30 juli 1759 zijn adres had.52 In september van 
dat laatste jaar bleek hij verhuisd te zijn naar De Bui
tenkant, bij de Haringpakkerstoren, ten huize van de 
koopman Jacob Gheenen 'in een Neurenberger win
kel'.53 

Van Damme is in drie opzichten uniek. Ten eerste om
dat hij zich beperkte tot de handel in het antiquarische 
boek (de handel in munten even buiten beschouwing 
latend). Een tweede bijzonderheid is dat hij niet ac
tief was als veilinghouder, dit in tegenstelling tot 
de meeste boekverkopers die veel handelden in anti
quarische boeken. Na zijn twee grote veilingen in 
1764 en 1769, liet hij nog slechts tweemaal boeken in 
een auctie verkopen: in 1789 en in 1797-54 Hoewel 
boekverkopers in Amsterdam sinds januari 1769 de 
mogelijkheid hadden om hun gebonden boeken een 
maal per jaar in veiling te brengen, maakte Van Dam
me daar slechts eenmaal gebruik van en wel op 21 
november 1769.55 Martinus Magerus veilde toen boe
ken van verschillende particulieren en enkele collega's 
- onder wie Van Damme - en eigen boeken. En het 
derde opzicht waarin hij zich onderscheidde van zijn 
vakgenoten, is zijn specialisatie in handschriften en 
incunabelen. Specialisaties in de antiquarische boek
handel zijn pas in de negentiende eeuw ontstaan.55 

In hoeverre week Van Damme met zijn grote veilin
gen van door hem bijeengebrachte boeken in 1764 en 
1769, af van de gangbare praktijk? In Amsterdam was 
het veilen van eigen boeken door boekverkopers wel
iswaar tot 1769 verboden maar elders, met name in 
den Haag en Leiden organiseerden boekverkopers al 
sinds de zeventiende eeuw veilingen waarin zij be
halve collecties van particulieren ook eigen boeken 
en die van collega's verkochten.57 Vermelding in dit 
verband verdienen de aucties van grote collecties met 
vele bijzondere antiquarische boeken - waaronder 
handschriften en incunabelen - van Adriaen Moetjens 
junior in 1729 en 1732 - collecties van respectievelijk 
30.000 en 40.000 volumina - waarvan de catalogi de 
titels droegen Bibliotheca anonymiana en Bibliothcca ex-
quisitissima.5* In veilingen van anonieme collecties of 
met gefingeerde namen van eigenaars, gaat het vaak 
om door boekverkopers voor dit doel bijeengebrachte 

boeken.59 In de loop van de achttiende eeuw waren 
dergelijke aucties in Den Haag steeds gebruikelijker 
geworden en de boekverkopers die zich daarop toe
legden, voerden daarvoor een actief acquisitiebe
leid.60 In dergelijke verkopingen ging het overigens 
vaak niet alleen om antiquarische of oudere boeken, 
maar kwamen ook nieuwe boeken onder de hamer. 
De Haagse boekverkoper Jean Neaulme kondigde in 
1736 in de 'sGravenhaegsche Courant een veiling aan van 
boeken, die hij gedurende meer dan dertig jaar had 
verzameld 'waer onder ook veele nieuwe Boeken'.51 

Een andere Hagenaar, Pierre Gosse senior, organi
seerde in de jaren veertig meerdere van dergelijke vei
lingen van grote aantallen antiquarische maar ook 
nieuwe boeken.52 

Het zal voor een boekverkoper een kwestie van 
afwegen (en financiën) zijn geweest of hij zijn voor
raad antiquarische boeken snel in veiling bracht of 

51 Kocnig,Kom'nW;j*f Verdediging, p.3-4-

52 Brief van H.A. Dibbets, een Leidse bibliofiel en munten-

verzamelaar, d.d 19 jan. 1758. Brief van P. Burman d.d. 30 juli 

1759. Vergelijk Leuven, De boekhandel te Amsterdam door Katholie

kengedreven, p.67,die Van Stendel pas in 1767 in de Wolvestraat 

situeert. 

53 Brief van Heymann d.d. 12 sept. 1759, vermeldt als adres de 

Haringpakkerij 'vis à vis d'auberge dite de Nieuwe Stads Her

berg". Pieter Burman, brief d.d. 18 aug. 1760, aan de heer P. van 

Damme, woonende bij de Haringpakkerij te Amsterdam in 

een Neurenburger winkel (= vergelijkbaar met een luxe ga-

lanteriewinkel, hier werd ook speelgoed verkocht). De laatste 

brief van Gronovius d.d. 16 Mey 1760 is geadresseerd aan: den 

heer P. van Damme, ten huize van de heer Jacobus van Gheenen 

in de Haringpakkerij te Amsterdam. Een brief van A. Vosmacr 

d.d. 11 okt. 1763, vermeldt als adres: 'ten huize van de hr. Geen-

en, koopman in cargazoen goederen, inde haringpakkerij. ' 

54 Zie noot 4. 

55 BKVB ArchiefboekverkopersgildeAmsterdam,B 144: Mar

tinus Magerus krijgt toestemming om op die datum de boe

ken van J.G. Huth, de wed. G.B. Labat, P. van Damme, J.D. 

Changuion, M. Magerus en P. Calf te veilen. Hij adverreert 

voor deze veiling in AC 1769,136. Mogelijk werden hier restan

ten geveild van Van Damme's veiling in Den Haag eerder in 

dat jaar. 

56 Keysper & Kool, 'Nimmer een koopje. Frederik Muller als 

veilinghouder', p.86. 

57 Voor Leiden zie: p.185 e.v. Arnout Leers veilde in 1686 op 

de Zaal 'alle deszelfs boeken' (Kossmann, De boekhandel te 

's-Gravenhage, p.234). De aucties van de Haagse boekverkoper 

Abraham de Hondt (werkzaam 1682-1726) trokken verzame

laars uit geheel Europa. De Hondt was werkzaam op de Grore 

Zaal en hij veilde naast Nederlandse verzamelingen, ook 

Franse en Duitse particuliere bibliotheken (De la Fontaine 

Verwey, 'De geschiedenis van de particuliere bibliotheken in 

Nederland', p.522-523; zie ook: Kossmann, Df boekhandel te 

's-Gravenhage, p.188-191). 
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dat hij doorging met aankopen tot hij een klinkende 

auctie zou kunnen organiseren, die verzamelaars uit 

alle windstreken zou trekken. Luchtmans in Leiden 

veilde vrijwel jaarlijks eigen goed, maar Van Damme 

verzamelde jarenlang alvorens over te gaan tot een 

verkoping. 

JEAN NEAULME, DEN HAAG, WERKZAAM 

I718-I7806 3 

Over de werkwijze van Jean Neaulme is het een en an
der bekend dankzij zijn voorwoord in de catalogus 
die hij in 1763 - eenjaar vóór die van Van Damme - in 
het licht gaf met de prachtige titel Catalogue d'une 

nombreuse collection de livres en tout genre, rares et curieux, 

propres a satisfaire les amateurs et a fournir une partie de ce 

qui manque aux grandes bibliothèques... Lesquels se vendr

ont dans Berlin par Jean Neaulme, au commencement de 

58 Lankhorst, 'Les ventes aux enchères des livres à la Haye 
dans la première moitié du 18e siècle', p.202-203; 210. Koss-
mann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.279. Voor de catalogi 
van Moetjens zie: Bijlage iv: Catalogi van publieke aucties, 
Adriaen 11 Moetjens, Bibliotheca anonymiana, [gedateerd 1728]) 
eaBibliotheca exquisitissima, 1732. 

59 Op 24 sept. 1691 veilde Pieter van der Aa in Leiden eigen 
boeken op de gefingeerde naam van W. Snellonius (GAL Gil
den 61, fo.25). Zie: Bijlage iv: Catalogi van publieke aucties, W. 
Snellonius). 
60 Vergelijk: Swift, 'Dutch penetration of the London market 
for books, c. 1690-1730', p.265-279. 
61 Lankhorst, 'Les ventes aux enchères des livres à la Haye 
dans la première moitié du 18e siècle', p.203. 
62 Kossmann, 'Haagsche uitgevers van de zeventiende en 
achttiende eeuw', p.223-241. O.a.: Bijlage iv: Catalogi van 
publieke aucties, Pierre Gosse, Bibliotheca universalis vetus & 
nova, 1740, veilinghouder Adriaen 11 Moetjens; en Bibliotheca 
universalisvetus&nova, 1742, veilinghouder Isaac Beaur egard. 
63 Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.286-293; idem, 
'Haagsche uitgevets van de zeventiende en achttiende eeuw', 
p.226-231. 
64 Jean Neaulme,Catalogued'unenombreusecollection, 1763 (zie: 
Bijlage iv: Catalogi van publieke aucties). 
65 Voor deze veiling werd de catalogus met prijzen uit 1763 
gebruikt, voorzien van een nieuw titelblad: Jean Neaulme, Ca-
talogued'une nombreuse collection, [1765] (zie: Bijlage iv: Catalogi 
van publieke aucties), met de prijzen die de boeken hadden 
opgebracht). 
66 Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.144-145; 286-
287; idem, 'Haagsche uitgevers van de zeventiende en acht
tiende eeuw', p.226-231; Swift, 'Dutch penetration of the 
London market for books, c. 1690-1730', p.275-278. 
67 Swift,'Dutch penetration of the London matket for books, 
c. 1690-1730', p.266-267. Swaim, 'The auction as a means of 
book distribution in eighteenth-century Yorkshire', p.61; 67-
69. 

l'année 1764. & dont le jour sera annoncé beaucoup d'avance 

par les Gazettes.6* Het meest opvallende aan deze cata
logus - buiten de plaats van de veiling en de omvang, 
hij telde liefst 11.218 kavels - is dat bij de boeken een 
minimumptijs werd vermeld; haalden ze die prijs 
tijdens de veiling niet dan werden ze opgehouden. 

In het voorwoord legde Neaulme omstandig uit 
dat hij, om zijn oude dag te verzekeren, in het begin 
van de jaren vijftig was begonnen overal inEuropa op 
grote schaal boeken aan te kopen waarvan hij uit 
ervaring wist dat die bij vorstelijke verzamelaars en 
liefhebbers in trek waren. Het merendeel van zijn 
catalogus bestond uit Franse titels, met daarnaast 
Latijnse werken en enkele Engelstalige publicaties. 
Et kwamen veel eerste dtukken en waardevolle uitga
ven van klassieke werken in voor. Neaulme zocht zijn 
kopets vooral onder de verzamelaars die naar Frans 
voorbeeld collecties aanlegden van klassieke uitga
ven van dtukkets als Aldus, de Estiennes, Plantijn en 
de Elzeviers. Bescheiden was hij niet: 'Je me suis 
attaché à les avoir, de manière que j'ose dire que 
jamais Libraire n'a fait de son chef une collection 
semblable et que peut-être jamais aucun autre ne s'en 
avisera après moi'. 

Neaulme mocht zich dan op de borst kloppen 
maar tezelfdertijd legde ook Pieter van Damme een 
grote verzameling aan. Het is onwaarschijnlijk - zo 
groot was de wereld van het boek niet - dat zij dit niet 
van elkaat zouden hebben geweten. In hoeverre zij 
concurrenten waten is moeilijk in te schatten. Neaul
me lijkt zich bij voorkeur op een Europees publiek te 
richten terwijl Van Damme zich wat meer concen-
tteerde op de Nederlandse verzamelaars. 

Uiteindelijk ging Neaulme's Berlijnse veiling in 
1764 niet door. Noodgedwongen liet hij de collectie in 
1765 door de Haagse boekverkopers Nicolaas van 
Daalen en Benjamin Gibert veilen. Hij zag af van de 
minimumprijzen en liet, zoals gebruikelijk was, de 
boeken bij opbod veilen. Dat moet een wtange erva
ring voor hem zijn geworden, want de meeste boeken 
haalden niet eens de minimumprijs.65 

Neaulme was in 1763 al een oude rot in het vak en 
had een grote ervaring in de internationale antiquari
sche boekhandel. Van 1725 tot 1734 had hij in compag
nie met Pierre Gosse senior, de boekhandel in Holland 
en Engeland bedreven.65 In dat laatste land was 
de antiquatische boekhandel al vroeg tot grote bloei 
gekomen. Reeds in de laatste decennia van de zeven
tiende eeuw was daar een speciale verkoopmethode 
voor antiquarische boeken ontwikkeld: die van de 
'fixed price sale'.67 
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'FIXED PRICE SALES' 
OF ENGELSE VERKOPINGEN 

De eerste van dergelijke verkopingen vond plaats in 
Londen omstreeks 1680. Bij zo'n verkoping met vaste 
prijzen ging het er om een voor de koper aantrekke
lijke prijs vast te stellen. Er werd een catalogus uitge
bracht, aanvankelijk nog zonder prijzen want 'every 
Book shall have a moderate Price upon the first blank 
Leaf written down, so that any Gentleman may take 
what he pleases at the Price so set down'.68 Deze ver
kopingen leken in veel opzichten op een auctie en 
de verkoop begon op een vastgestelde dag op een 
bepaald uur. De kavels in de catalogus waren genum
merd en werden in een bepaalde volgorde verkocht. 
Later, in de tweede helft van de achttiende eeuw, werd 
het in Engeland gebruikelijk om de prijzen in de 
catalogus te vermelden. Dit waren net als bij de ver
kopingen waarbij de prijzen in de boeken geschreven 
werden, minimumprijzen, zoals duidelijk blijkt uit 
de formuleringen die in de advertenties voor de cata
logi voor dergelijke veilingen werden gehanteerd. 
Men adverteerde voor een verkoping vaak met alleen 
maar de aankondiging van het verschijnen van de 
catalogus met 'the lowest price printed in the catalo
gue'.69 Uit de toevoegingen in zo'n advertentie blijkt 
het dan toch om een verkoping te gaan: 'if two persons 
are for one book at the same time, one must advance 
in the price'. De catalogus van Jean Neaulme uit 1763 
die hierboven ter sprake kwam, is een voorbeeld van 
zo'n Engelse verkoping volgens dit principe. 

De catalogi die de boekverkopers in Engeland 
samenstelden voor een 'fixed price sale', onderscheid
den zich van een normale voorraadcatalogus omdat 
het hier ging om één of hooguit enkele stuks van 
tweedehands of antiquarische boeken, waarvan de 
boekverkoper veronderstelde dat er vraag naar was 
bij de liefhebbers en dus dat er competitie zou zijn. 
Dergelijke verkopingen vonden vrijwel zonder uit
zondering plaats in de boekwinkel van de boekverko
per zelf en vormen een duidelijke aanwijzing dat de 
te verkopen boeken het eigendom waren van de be
treffende boekverkoper. Het waren vooral boekver
kopers die zich bezighielden met de antiquariaats-
handel en de detailhandel in boeken voor de geleerde 
en geletterde wereld, die deze vorm van verkoping 
toepasten en daarin publicaties bijeenbrachten die 
voor verzamelaars en liefhebbers interessant waren. 
In het achttiende-eeuwse Londen veroorzaakte een 
'fixed price sale' evenveel opwinding en spanning als 
een grote auctie. 

Een van de kenmerken van deze verkopingen is 

dat de boeken vanaf een bepaalde datum worden ver

kocht, al worden geïnteresseerden wel in de gelegen

heid gesteld de boeken vooraf te inspecteren. Een 

tweede karakteristiek van deze verkopingen met vaste 

prijzen is de regelmaat waarmee boekverkopers zo'n 

verkoping organiseren. Het zijn tegelijkertijd ook 

sociale evenementen. Een 'fixed price sale' kan wel 

enkele weken duren en er wordt dan dagelijks of om 

de paar dagen enkele uren in de middag of avond 

geveild.70 De veilinghouders bedachten allerlei grap

pen om het publiek te amuseren en de spanning erin 

te houden.71 Een goede indruk van de gang van za

ken bij dit type veiling geeft de catalogus van Jean 

Neaulme voor een verkoping in Berlijn in 1755. Op 30 

juni zal hij daar beginnen met het verkopen van 

... une belle Collection de livres & d'Estampes, propre à 
former une Bibliothèque des plus estimables... en un mot 
de tout ce qui est necessaire pour instruire & pour 
s'amuser, auquels on a ajouté tout ce qui a paru de plus 
nouveau depuis quelque temps. Le tout avec les Prix 
auxquels il seront abandonnés jour de la vente, & qui se 
vendrons à Berlin par J. Neaulme, Libraire Privilégié 
du Roi, le 30 Juin 1755. & les jours suivans.72 

In het Avertissement du libraire bericht Neaulme de 
lezers dat hij zich voorgenomen heeft zijn zaken op 
bescheidener leest te schoeien en daarom besloten 
heeft een grote collectie 'livres d'assortiment' op deze 
wijze te verkopen. Bovendien heeft hij voor deze ge
legenheid ook vele zeldzame boeken ingekocht. Alle 
boeken zullen 'à très grande marché' worden verkocht, 
'ce qui sera l'effet d'une vente publique de bibliothè
que, sant tirer d'ailleurs à aucune autre conséquence'. 
Hij bezweert de kopers dat hij geen enkel boek uit de 
catalogus van te voren zal verkopen, al zou men hem 
ook drie of vier maal de minimumprijs bieden. Er zal 
vanaf de minimumprijs geboden kunnen worden, 

68 Swift, 'Dutch penetration of the London market for 
books, c. 1690-1730', p.266. 
69 Pollard, The distribution of books by catalogue, p.155-156. 
70 Swaim, 'The auction as a means of book distribution in 
eighteenth-century Yorkshire', p.59; 63. 
7> Swaim, 'The auction as a means of book distribution in 
eighteenth-century Yorkshire', p.64. 
72 Jean Neaulme,Catalogued'unebeUecollection, 1755 (zie: Bijla
ge iv: Catalogi van publieke aucties). 
73 Zie: Jean Neaulme, Catalogue d'une belle collection, 1755 (als 
n.72), p.460. 
74 Kossmann, 'Haagsche uitgevers van de zeventiende en 
achttiende eeuw', p.226-231. Swift, 'Dutch penetration of the 
London market for books, c. 1690-1730', p.265; 270-279. 
75 Pierre Gosse, Bibliothèque ancienne et moderne, 1743 (zie: Bij-
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wil niemand het voor die prijs hebben dan blijft het 

werk onverkocht. In geval van concurrentie zal het 

boek aan de meest biedende worden toegewezen. De 

verkoping begint op 30 juni en zal eindigen op vrijdag 

18 juli, maar voor het geval op die dag nog niet alles 

verkocht is, verzoekt hij de kopers ook de zaterdag 

vrij te houden. Er zal dagelijks worden geveild, be

halve op zondag, vanaf kwart voor drie 's middags 

totdat de kavels die voor die dag op de lijst staan, ver

kocht zijn. In totaal zullen 470 folio's, 458 quarto's, 

1065 octavo's en 3570 stuks in-twaalven onder de 

hamer gaan. De catalogus bevat op de laatste pagina 

een assortimentslijst van Neaulme en de daarin 

genoemde boeken zijn ook tijdens de verkoopdagen 

te zien.73 

In de jaren twintig van de achttiende eeuw was een 
aantal Nederlandse boekverkopers intensief bij de 
antiquarische boekhandel in Engeland betrokken ge
raakt en zij practiseerden daar met name de verko
pingen met de vastgestelde minimumprijzen.74 In 
Londen waren dat onder meer Jacob Moetjens (van 
1711-1721), Abraham van den Hoeck (1721-1733) en 
Johannes Groenewegen (1721-1728). Dezen onder
hielden nauwe handelsbetrekkingen met de Haagse 
boekverkopers Adriaen Moetjens senior (deze was 
een oom van Jacob) ende partners Pierre Gosse senior 
en Jean Neaulme. Pierre Gosse - die de Engelse 
verkoopmethoden uit de eerste hand kende - was 
waarschijnlijk de eerste boekverkoper die in 1743 een 
verkoping 'op de Engelse manier' in de Republiek in
troduceerde. In 1743 gaf hij een catalogus uit waarin 
hij een grote collectie bijzondere en zeldzame boeken 
aanbood. Uit zijn toelichting wordt tevens duidelijk 
wat die verkopingen zo aantrekkelijk maakte: 

'Comme je n'ai qu'un seul exemplaire des livres rares, j'ai 
résolu de vendre cette collection par Vente à l'Amiable, 

lage IV: Catalogi van publieke aucties). Zie ook: Kossmann, 
'Haagsche uitgevers van de zeventiende en achttiende eeuw', 
P.Z36. Zie ook: Bléchet, Les ventes publiques de livres en France 
(1630-1750), p.32-38, over de'ven te à l'amiable' in Frankrijk. 
76 Lankhorst,'"Au siècle des catalogues'", p.81, nr.52. 
77 Met dank aan de heer Sv. E. Veldhuijzen, Gemeentearchief 
's-Gravenhage, die mij de advertenties van Van den Hoeck be
zorgde. Zie voor Isaac van den Hoeck: Kossmann, De boekhan
del te's-Gravenhage, p.i8i. 
78 Blijkens vriendelijke medededeling van Sv.E. Veldhuij
zen. Veilingdata: 29 sept. 1755; 23 aug. 1756; 3 dec. 1756: van 
John Magrath en verscheide heren; 2 mei 1757; 4 juli 1757; 20 
okt. 1758; 28 mrt. 1758; 19 mrt. 1759. 
79 GC 1756,23 aug.; 1757,20juni. 

ou autrement dit par vente à l'Angloise, de la maniere 

suivante. Savoir, les Livres pourront être vus & examinés 

par les Amateurs dans la Boutique du Libraire depuis le 22. 

Aoust 1743. inclusivement. Le 2 Sepembre 1743. sera le 

jour que commencera la vente. Lorsquele plus juste prix 

sera marqué dans chaque Livre le premier Amateur à qui 

le Livre &le prix plait l'obtient au prix marqué, sans rien 

rabattre; & le tout se paye argent comptant'.75 

Gosse is van plan om elke drie maanden een dergelijke 
catalogus uit te geven.76 Hij organiseerde zijn Engelse 
verkoping in een periode dat vele Haagse boekverko
pers hetbuitengewoon moeilijk hadden. Waarschijn
lijk hoopte hij met de lancering van deze in de Re
publiek onbekende verkoopmethode, zijn liquide 
middelen een flinke injectie te geven zonder het risico 
te lopen dat de boeken ver beneden hun waarde zou
den worden verkocht, wat bij een gewone publieke 
veiling waar bij opbod werd verkocht gemakkelijk 
kon voorkomen. Of het een succes was is niet bekend 
en evenmin of deze verkoopmethode navolging 
vond. 

Pas in 1759 verneemt men weer van een Engelse 
verkoping in Den Haag. Toen adverteerde Isaac van 
den Hoeck - een broer van de hierboven genoemde 
Abraham van den Hoeck, die zich in Londen intensief 
met dit soort verkopingen had beziggehouden - in 
de 's Cravenhaegse Courant van 24 september voor een 
verkoping beginnend op 8 oktober 1759 van de voor
raad van zijn boekwinkel 'op de Engelsche manier, 
dat is de prys van ieder Boek is gezet in het Eerste 
Blad, zo een ieder kan zonder veel verzuym van tyd 
zien of het Boek in een goede Conditie is, en of hem 
de prys aenstaet...'77 Van den Hoeck hield uitverkoop 
wegens zijn voorgenomen vertrek naar Engeland. 
Van 1728 tot 1745 (toen hij zich definitief in Den Haag 
vestigde) had hij afwisselend in Den Haag en Londen 
vertoefd. Over de aard van het bedrijf van Isaac van 
den Hoeck is weinig bekend. Hij komt niet voor in 
de Thesaurus van Gruys en De Wolf, hetgeen betekent 
dat er tot nu toe geen uitgaven van hem bekend zijn. 
Tussen 1755 en 1758 organiseerde hij acht veilingen 
waarvan zeven anoniem, met uiterst bescheiden op
brengsten varieërend van 519 tot 105 gulden.78 Hij 
verkocht daarin boeken van particulieren zoals blijkt 
uit enkele advertenties waarin hij veilingen aankon
digde en 'de Heeren die een party boeken hebbende 
om te laeten verkopen' aanspoorde 'zig ten spoedigste 
aen hem te adresseren', maar belangrijke privéverza-
melingen kwamen bij hem niet onder de hamer.79 Al 
met al maakt hij de indruk van een weinig succesvolle 
boekverkoper die zich enerzijds bezighield met de 



Afbeelding 22. Officina Wittiana, op de hoek van de Molsteeg 
en de Nieuwezijds Voorburgwal. Gravure van Reinier Vinke-
les, 1763. Foto: Rijksprentenkabiner. 



Afbeelding 21. Titelpagina van het derde deel van het Naam-

registervanveele capitaale- net-geconditioneerde nederduitsche en 

eenigelatynsche en Fmnsche boeken... Amsterdam: H. de Wit, 

1766. (BKVB). Foto: UB A. 



222 HANNIE VAN GOINGA-'AIOM TE BEKOMEN' 

antiquariaats- en tweedehandshandel en daarnaast 
zich had gespecialiseerd in Engelse boeken, in het bij
zonder op het gebied van de natuurwetenschappen, 
die hij in zijn boekwinkel maar ook in zijn veilingen 
verkocht.80 

De zeer nauwe contacten die verschillende Haagse 
boekverkopers metEngeland onderhielden, verklaren 
dat juist in Den Haag werd geëxperimenteerd met 
deze Engelse verkoopmethode die speciaal aantrek
kelijk was voor antiquarische boeken. Maar ook in 
Amsterdam bleef men niet achter. 

DE 'PRYS-CATALOGl' VAN HERMANUS DE WIT, 

AMSTERDAM 1760-1768 

Begin augustus 1760 verscheen bij de Amsterdamse 
boekverkoper Hermanus de Wit de eerste van een 
serie Prys-Catalogi waarvan tot 1766 regelmatig nieuwe 
afleveringen uitkwamen. In 1768 bundelde hij deze 
catalogi in drie delen, elk bestaande uit zes Naamlys-
ten, voegde een register toe en voorzag ze van een 
voorwoord en een titelblad: Naam-register van veele 
Capitaale- net- Geconditioneerde Nederduitsche, en eenige 
Latynscheen FranscheBoeken, in allerley konsten en weten
schappen ... met de daar by gestelde goedkoop pryzen, zo als 
dezelve den Beminnaars van deftige Werken uit de boekwin
kel van Hermanus de Witzyn aangepresenteerd.81 De Wits 
catalogi bevatten naast vele oude titels ook titels van 
boeken die nog gewoon in de boekwinkels verkrijg
baar waren, zij het dat zich daaronder heel weinig 
echt zeer recente bevonden. Van Eeghen noemde het 
Naam-register van De Wit een sprekend voorbeeld van 
de toen nog geheel gemengde handel in oude en 
nieuwe boeken.82 

In zijn voorwoord uit 1768 kondigde De Wit ver
volgen aan en beloofde hij de lezer dat hij zijn uiterste 
best zou doen om '... zo hier als in de Buiten-Steeden, 
zodanige Boeken magtig te worden, die de Keur der 
Liefhebbers zullen voldoen; gelyk in deeze Lysten 
verscheide Raare en uitverkogte Boeken gevonden 
worden, zoo zal ik ook vervolgen, en my toeleggen, 
om dezelve welgeconditioneert te bekoomen'. Ook de 
advertenties van De Wit benadrukken dat het voor 
het overgrote deel om gebonden en soms zeldzame 
boeken ging.83 De Wit had dus wel degelijkde bedoe
ling catalogi met antiquarische boeken uit te bren
gen.84 

Opmerkelijk is nu dat De Wit vrijwel direct te 
maken kreeg met tegenstand van de zijde van het 
Amsterdamse boekverkopersgilde. De formulering 
die de overlieden van het gilde hanteerden in hun 

bezwaar tegen De Wit is op het eerste gezicht nogal 
raadselachtig. Door het drukken en uitgeven van 
'catalogussen van Boeken met Prijsen, zoals dezelve 
in zyn Winkel te bekoomen waaren, alles conform de 
publique verkopingen van Bibliotheeken (cursivering 
HvG)...' handelde de Wit volgens hen in strijd met de 
keuren.85 Het uitbrengen van catalogi met gedrukte 
prijzen was zeker ook in Amsterdam in die dagen 
niets bijzonders.85 Notabene een maand eerder dan 
De Wit, in juli 1760, had de Amsterdamse boekverko
per Frans Hendrik Demter geadverteerd voor een 
catalogus van bij hem verkrijgbare gebonden boeken 
met prijzen.87 De catalogus van Demter is niet be
waard gebleven, maar uit zijn advertenties blijkt dat 
het ging om een 'Verzameling Engelsche, Fransche, 
Latynsche en Nederduitsche Boeken, alle Koninklyk 
gebonden... die dagelyks voor contant Geld verkogt 
worden zoo als in de Catalogus is gedrukt'. Dit had 
echter geen reactie van de zijde van het gilde uitgelokt. 

De Wit meende dan ook dat hij niets ongeoor
loofds deed en weigerde de uitgave te staken. Waarop 

80 GC 1756, 9 aug., waar hij ook meedeelt andere Engelse 

titels in voorraad te hebben en Engelse mathematische boeken 

te zullen veilen, G c 1759,2 mrt.: op 19 mrt. zal hij een collectie 

Latijnse en Franse boeken veilen met een appendix van 

mathematische boeken van de beste Engelse auteurs, zowel in 

het Engels als in het Latijn. Misschien waren de activiteiten 

van Van den Hoeck in Engeland belangrijker: zie: Kossmann, 

'Haagsche uitgevers van de 17e en 18e eeuw', p.226-227. 

81 Hermanus de Wit, Naam-register van veele capitaale- net-ge

conditioneerde Nederduitsche en eenige latynsche en fransche boeken 

(zie: Bijlage iv: Antiquariaatscatalogi). 

8z VanEeghen,DeAmsterdamseboekhandel,d\.5,p.58-59-

83 Niet voor elke lijst is een advertentie gevonden; bekeken 

zijn de jaargangen 1760 t/m 1770 van de Leydse Couranten 1760 

t/m 1770 van de Amsterdamsche Courant. Dit leverde de volgen

de lijsten op: AC 1760, 95, 7 aug. (voor de ie lijst, van dl.i): 

'meest alle in schilpadde, fransche, engelsche of Hoornen 

banden'; i e 1760,105,1 sept, (voor de 2e lijst): 'waar onder ver

scheidenen die in nieuwe Fransche, Engelsche, Geribde, 

Gladde Hoorn of Burgemeesters Banden gebonden zyn'; AC 

1760,121,7 okt. (voor de 3e lijst): 'voor 't grootste gedeelte zeer 

zindelyk en ner gebonden'; AC 1761,10,22 jan. (voor de4e lijst): 

'voor 't grootste gedeelte zindelyk gebonden'; AC 1761,63, 26 

mei (voor de 6e lijst): 'Alle zeer fraay gebonden en zindelyk 

geconditioneerd'; ix 1761,139,20 nov. (voor de ie lijst van dl.2): 

'voor 't grootste gedeelte in superbe Ribbe, Fransche of Schil

padde Banden gebonden'en i x 1763,66,3 juni: voor de 5e lijst 

van het 2e deel. 

84 Kruseman, Aanteekeningen, p.58: de voorraad van De Wit 

behoorde 'onder de besten hier te lande ... Frederik Muller 

brengt dien antiquaar hoogen lof'. 

85 BKVB Archief van het Amsterdamsche boekverkopersgil

de B 52,270kt. en 3 nov. 1760; mrt. 1761. 

86 In 1748 adverteerde de Amsterdams boekverkoper M. D. N. 
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de overlieden de zaak aan de burgemeesters voorleg
den. Dezen beslisten dat 'het drucken ende uitgeeven 
dezer catalogussen van boeken met prijsen een re
fractie was in de commercie der boeknegotie' en zij 
sommeerden De Wit dit voortaan na te laten.88 De 
Wit hield echter voet bij stuk en ging gewoon door 
met het uitgeven van zijn Prys-catalogi. In maart 1761 
moest hij daarom opnieuw op het matje komen. Hij 
bleef volharden dat hij niets deed wat in strijd was 
met de regels. De burgemeesters konden niets anders 
bereiken dan De Wit's toezegging dat hij de overlieden 
het 'genoegen zoude geven' de catalogi te examineren. 
Burgemeesters waarschuwden hem echter'zig verder 
te wagten om 't bij forme van publique verkoopingen 
te doen, gelijk hij tot hier toe gepractizeert had'. 

Van Eeghen veronderstelde dat de bezwaren van 
het gilde vooral de 'goedkoopprijzen' golden waar
mee De Wit onder de toen al gebruikelijke vaste prijs 
voor nieuwe, ongebonden boeken dook. Dat is echter 
onwaarschijnlijk omdat het merendeels om gebonden 
boeken ging en de prijs mede afhing van de soort en 

Bidstrup in de AC van 28 dec. voor 'een Prys Catalogus van de 
allerraerste Boeken in de Chymie en Philosophie voor 2 stuy-
vers.' De Amsterdamse boekverkoper Joannes Pauli bood in 
de LC 1749,35, een catalogus van bij hem verkrijgbare boeken 
met prijzen aan. Voorbeelden van bewaard gebleven catalogi 
met gedrukte prijzen zijn die van Theodorus Crajenschot uit 
1752 en 1757: By den drukker dezes T. Crajenschot, zyn gedrukt ofte 
bekoomen de volgende en veel meer andere boeken. Amsterdam: 
Theodorus Crajenschot, ca. 1752; en Catalog us van boeken die by 
Theodorus Crajenschot, boekverkooper op den hoek van de Heeregragt 
en de Heisteegte Amsterdam, gedrukt, aangekogt, en te bekomen zijn. 
1757. (beide: BSC, cat.958.mf 1629). 

87 LC 1760,8i,7Juli;93,4aug.BlijkensBKVB Archief Amster
damse boekverkopersgilde B 52, febr. 1761, bevatte Demter's 
catalogus de boeken van de Engelsman George Smith (de 
bekende vervalser van incunabelen van wie Van Damme het 
slachtoffer was geworden: zie De la Fontaine Verwey, 'Frede-
rik Corcellis', p.93-101). In febr. 1761 had Demter nog niet al 
diens boeken verkocht en werd ter verantwoording geroepen 
omdat hij het restant had ingestoken in de veiling van het 
boekcnbezit van de Amsterdamse chirurgijn J.C. Bouwman. 
Voor deze veiling die op 24 febr. 1761 plaatsvond, adverteerde 
hij in de AC 1761,19. 

88 BKVB Archief van het Amsterdamsche boekverkopersgil
de B 52, 27 okt. en 3 nov. 1760; mrt. 1761. Merkwaardig is dat 
hier niet het argumentent schijnt te zijn gehanteerd dat de 
venduemeesters door deze wijze van verkopen inkomsten mi
sliepen (zie over dit aspect p.127). 
89 Voor de eerste drie lijsten noemde De Wit de data waarop 
ze verkocht zouden worden: lijst 1: van 7 aug. tot 30 sept. 1760 
(AC 1760,95); lijst 2: van 4 tot 30 sept, (AC 1760,106); lijst 3: van 
7 okt. tot 31 dec 1760 (AC 1760,121). 
90 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel.dl.s.P-SS. 

de kwaliteit van de band. Uit De Wits catalogi blijkt 
dat de voorwaarden waarop de boeken werden ver
kocht inderdaad veel overeenkomst vertonen met de 
regels die voor een publieke verkoping golden. Bij De 
Wit diende een koper, net als in een publieke auctie, 
zijn aankopen contant te voldoen. Verder deed hij de 
gebruikelijke toezegging dat alle boeken voor com
pleet worden verkocht; mocht dit echter onverhoopt 
niet het geval zij n dan heeft de koper het recht om het 
boek binnen een bepaalde termijn te retourneren. In 
dat geval krijgt hij natuurlijk zijn geld terug. Een 
belangrijk verschil tussen De Wits verkopingen en 
een publieke veiling is dat de kopers bij De Wit geen 
opgeld behoeven te betalen. Evenmin rept hij over de 
40ste penning, een belasting van tweeënhalf procent 
over het bedrag van de gekochte boeken, die de 
kopers op de publieke veilingen verschuldigd waren. 

In de advertenties voor de eerste drie Prys-Catalogi 

noemde De Wit een begindatum voor de verkoping 
en de periode - variërend van één tot enkele maanden 
- waarvoor het aanbod gold.89 Hier kan geen sprake 
zijn van een reguliere publieke auctie. Boven werd 
erop gewezen dat het noemen van een aanvangsda
tum voor de verkoping één van de kenmerken van 
een 'fixed price sale' was. Kennelijk was De Wit geïn
spireerd door de verkoping op Engelse wijze. In de 
tweede helft van de achttiende eeuw was het in Enge
land gewoonte geworden om voor deze verkopingen 
catalogi met gedrukte prijzen uit te geven en De Wit 
lijkt zich aan deze handelwijze te hebben aangepast. 
Van Eeghen opperde dat De Wit misschien - ondanks 
de vastgestelde prijzen - de kopers elkaar wilde laten 
overbieden, net als Neaulme in 1763. De Wits handel
wijze komt echter overeen met de praktijk van de 
Engelse verkopingen zoals die in het voorgaande 
is uiteengezet.90 Met het introduceren van deze ver
koopmethode meende De Wit een slimme manier 
gevonden te hebben om zich op grote schaal met de 
antiquarische boekhandel te kunnen bezighouden 
zonder direct inbreuk te maken op de bestaande 
regeling in Amsterdam, die inhield dat boekverkopers 
geen eigen boeken in een publieke auctie mochten 
verkopen. 

Het experiment was niet van lange duur want het 
gilde slaagde erin deze verkopingen te verbieden 
door te benadrukken dat het hier ging om publieke 
aucties. In de Amsterdamsche Courant van 22 januari 
1761 adverteerde De Wit voor de vierde verkoping van 
boeken echter zonder data te noemen, 'volgens een 
geschreevene Prys-Catalogus die dagelyks nevens de 
Boeken voor een ieder te zien zyn'. Afgeschrikt door 
de acties van het gilde durfde hij kennelijk toch geen 

http://cat.958.mf
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gedrukte catalogus meer uit te geven (die werd waar
schijnlijk pas later gedrukt). Van nu af aan werden er 
geen data meer in de advertenties genoemd en kondig
de De Wit geen Prys-catalogi meer aan maar Naamlys-
ten. Tegenover het gilde en de burgemeesters had hij 
het onderspit moeten delven en voortaan beperkte 
hij zich tot uitgeven van gewone - maar ook dat was 
toen vrij nieuw - antiquariaatscatalogi met prijzen. 
Dit verklaart dat De Wit ongestoord kon doorgaan 
met het uitgeven van zijn lijsten en dat de overheden 
het daarbij lieten en slechts besloten om 'bij tijd en 
wijlen Burgm. hiervan te berigten'. 

Zowel de Engelse verkoping als de verkoop door 
middel van antiquariaatscatalogi boden De Wit een 
aantal voordelen. In de eerste plaats verlangde hij -
zoals bij aucties gebruikelijk was - contante betaling 
van zijn klanten. Het was toen in de boekhandel ge
woonte om op jaarrekening te kopen. Dat hield dus 
in dat de boekverkoper pas aan het einde van het jaar 
zijn geld in ontvangst kon nemen. Verder kon hij 
door de catalogi op ruime schaal te verzenden aan 
boekverkopers elders, potentiële kopers van buiten 
Amsterdam aantrekken.91 Bovendien verzekerde hij 
zich van een regelmatige afzet door telkens nieuwe 
naamlijsten uit te brengen. Deze werkwijze had 
belangrijke voordelen boven die van Van Damme en 
Neaulme die tien of meer jaren hadden moeten in
vesteren alvorens zij hun grote aucties konden orga
niseren. 

De antiquariaatscatalogi van De Wit bleken een 
succes. In december 1768 vervolgde hij de reeds ver
schenen drie delen met de eerste aflevering van het 
vierde deel van het Naam-register. Waarschijnlijk was 
dit tevens de laatste lijst die van hem verscheen; er 
zijn tenminste geen latere meer bekend.92 Hij overleed 
in 1770. Zijn opvolger, Hendrik Gartman ging voort 
op de ingeslagen weg; nog voor het jaar ten einde 
was, had hij - samen met de weduwe van Hermanus 
de Wit, met wie hij in het volgende jaar in het huwe
lijk zou treden - de eerste aflevering uitgebracht van 
het eerste deel van het Alphabetische Naam-Register van 
hunnen boekwinkel, 'zynde een keurige Verzameling 
van meest Nederduitsche Boeken in alle Faculteiten, 
welke den Liefhebberen voor extra goedkoop Pryzen 
worden aangebooden'.93 Tenminste tot 1801 bleef hij 
voortgaan met het uitgeven van nieuwe lijsten.9* 

ANTIQUARIAATSCATALOGI 

Het initiatief van De Wit stond niet op zichzelf. Na
speuringen in de Books sales catalogues en advertenties 
in de Leydse Courant brachten aan het licht dat reeds in 

de jaren veertig meerdere boekverkopers begonnen 
met de uitgave van antiquariaatscatalogi met prij
zen.95 Dat wil zeggen van catalogi met uitsluitend of 
overwegend gebonden boeken waarvan zij één of 
hooguit enkele exemplaren bezaten. Het is zeker niet 
uit te sluiten dat boekverkopers ongebonden boeken 
speciaal voor de opname in zo'n catalogus lieten bin
den, maar de intentie bleef het aanbieden van een col
lectie antiquarische boeken. Van Pierre Gosse junior 
verschenen in 1745 negen delen met systematisch 
naar onderwerpsgebieden en formaten geordende 
overzichten van gebonden boeken met gedrukte prij
zen.96 In het vorige hoofdstuk is reeds uitvoerig 
ingegaan op de antiquarische boekhandel van de 
firma Luchtmans in Leiden. De oudste tot nu toe aan
getroffen catalogus van Luchtmans die uitsluitend 
gebonden boeken bevat, dateert uit 1751.97 

91 LC 1760,105,1 sept.: voor de tweede prijscatalogus. Deze 
was mede te bekomen te Haarlem: ). Bosch; Leiden: J. Le Maire 
en S. & J. Luchtmans; Den Haag: O. van Thol, M. Varon, 
H. Bakhuyzen, P. van Os en Thierry; Delft: Kok, Snouck (= 
Smout?) en Graauwenhaan; Rotterdam: A. Bothall, D. Vis en 
zoon; Dordrecht: Blussé en de Erven van Braam; Middelburg: 
M.H. Callenfels, Taillefert; Leeuwarden: Chalmot; Zaandam: 
Broekhuysen. 

92 LC 1768,154,23 dec: voor de ie lijst van het 4e deel; de prijs 
is zes stuivers en de lijst is alom verzonden en bevat 'meest ne
derduitsche boeken, in allerley Konsten en weetenschappen, 
waar van 'er veele heerlyk in Schilpadde, Fransche, Engelsche, 
Geribde en Gladde Hoorne Banden cierlyk gebonden zijn'. 
Het exemplaar van het Naam-Register in het Museum van het 
boek (140 B19-22) bevat van het vierde deel alleen de eerste lijst. 

93 De Wits weduwe huwde in 1771 met Hendrik Gartman die 
waarschijnlijk als leerling en knecht bij De Wit in dienst was 
geweest (Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, dl.5, p.58 en 
vergelijk: p.59). Voor deze naamlijst werd geadverteerd in: LC 
1770,1502; 155, de prijs bedroeg zes stuivers. 

94 Hendrik Gartman: ufc deels3de lyst, I1772I (zie: Bijlage iv: 
Antiquariaatscatalogi). Van de vervolgen zijn bekend: llde 
deels 2de lyst... [1776) (BSC, cat.887, mf 1497-1498). /n deels iste 
lyst...[c. 1781] (BSC, cat.887, mf 1498-1499). inde deels 11de lysr... 
[178z] (BSC, cat.887, mf 1499-1500; advertentie: LC 1782,138,18 
nov). inde deels inde lyst... [1783) (BSC, cat.1356.mf 2254-2255). 
Lyst van het alphabetisch naamregister... 1784 (BSC, cat.1357, mf 
2255-2257). Catalogus eener uitgebreide en kostbaare verzameling... 
Allen welken, tot de daarby gestelde modique pryzen, v/orden nnnscbo-
deii... 1801 (BSC, cat.887, mf 1494-1495). 

95 Zie Taylor, Book catalogues: their varieties & uses, p.74-75; 192, 
over de antiquariaatscatalogi met prijzen in Engeland. De 
oudste van dergelijke catalogi stammen uit het midden van 
de zeventiende eeuw en bevatten een particuliere collectie die 
door een handelaar was opgekocht en door deze te koop werd 
aangeboden. Deze catalogi onderscheiden zich van de geprijsde 
antiquariaatscatalogi van de voorraad tweedehands boeken 
van boekverkopers. Walters,'Early sale catalogues: problems 

http://cat.1356.mf


A ntiquariaatscatalogi 225 

Van de Leidse boekverkoper Cornelis Haak ver
scheen in februari 1760 een Catalogue d'une collection des 

livres curieux et rares, en toute faculté et langues... La dite 

collection est offerte aux curieux & amateurs au prix modique 

marqué en marge, le tout argent comptant, sans aucun 

rabats, dansle cours de cetteannée...'.98 Haak stond daar
bij een internationaal publiek voor ogen zoals blijkt 
uit een opmerking op het titelblad waarin hij 'Mess. 
les Etrangers' verzocht hun brieven franco te sturen. 
In het voorwoord benadrukte Haak dat hij de boeken 
met zeer veel moeite en kosten bijeen had gebracht en 
dat 'de Boeken (weete niet beter) alle wel geconditio-
neert en compleet zyn; of het staat daar nevens geno-
teert, gelyk ook de kwaliteit der Banden, en die geene 
waar by niets gemelt staat zyn ingenaait of geheel 
ongebonden'. Van Haak is nog een soortgelijke cata
logus bekend uit 1766." 

and perspectives', p.118, bericht dat de Engelse verzamelaar 
Richard Gough in 1788 onderscheid maakte tussen 'sellers of 
books by the Hammer' en 'Retailers of libraries by Marked 
Catalogues'. 
96 Lankhorst, '"Au siècle des catalogues'", p.81-82. Zie: Bijla
ge iv: Antiquariaatscatalogi, Pierre Gosse junior, Bibliothèque 
ancienne & moderne, 1745, de delen 1-9. In deel 2a ontbreken 
prijzen, daarin zijn boeken opgenomen die Gosse in commis
sie heeft. Zie ook het Ai« amateurs des sciences et belles lettres in 
het eerste deel. 
97 Samuel 11 en Johannes Luchtmuns, Catalogus librorum com-
pactorum, 1751 (zie: Bijlage iv: Antiquariaatscatalogi). Van deze 
catalogus is geen exemplaar in het Luchtmansarchief; er is 
nog geen microfiche beschikbaar (BSC, Rec.id.: 2847; ex.: 
Amiens, EM 1052 cat.1873). Waarschijnlijk bevat deze catalo
gus evenmin als de latere catalogi met gebonden boeken van 
Luchtmans gedrukte prijzen: zie p.197 en p.205-206. 
98 Cornelis Haak, Catalogue d'une collection, 1760 (zie: Bijlage 
iv: Antiquariaatscatalogi). 
99 Cornelis Haak, Catalogue d'une collection des livres curiex & 
rares, 1766 (zie: Bijlage iv: Antiquariaatscatalogi). 
100 Ziep.189. 
101 Deze gegevens zijn ontleend aan GAL Gilden 112. Cornelis 
Haak veilde eigen goed op 10-11 apr. 1739; 25-26, en 30 apr. 
1740; 11-13 mrt. 1745; 17 okt. e.v. 1746; 8-11 mrt. 1752 en nogmaals 
(al mocht dat niet) op 23-24 okt. 1752. Van deze zes veilingen 
waren er vier gemengd, dat wil zeggen dat er ook boeken van 
particulieren en/of collega's werden geveild. Zijn veiling uit 
1746 en die van 8 mrt. uit 1752 bestonden geheel of voorname
lijk uit eigen goed. Mogelijk heeft hij ook in zijn veiling van 
21-24 okt. 1749 eigen goed onder de hamer gebracht, maar de 
gegevens over deze veiling mankeren in het archief van het 
Leidse boekverkopersgilde. Dirk 11 Haak veilde van 15-18 okt. 
1755-
ïoz McKitterick, 'Thomas Osborne, Samuel Johnson and the 
learned of foreign nations'. 
103 101766,84,14 juli. 
104 Le 1767,92. 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de Leidse 
boekverkopers de gelegenheid hadden om eenmaal 
per jaar hun voorraad gebonden boeken via een pu
blieke auctie te verkopen.100 Cornelis Haak maakte 
regelmatig gebruik van die mogelijkheid en verkocht 
tussen 1739 en 1752 zes maal eigen goed in een publieke 
auctie en in 1755 liet hij zijn neef, Dirk 11 Haak boeken 
voor hem veilen.101 Voor twee van die veilingen - die 
van 17 oktober en volgende dagen in 1746 en die van 8 
tot 11 maart in 1752 - had hij in zij n aanvrage voor toe
stemming tot het houden van een auctie, uitsluitend 
eigen goed gedeclareerd. Na 1755 zijn er geen veilingen 
meer van hem bekend waarin hij zijn antiquarische 
boeken inbracht. Blijkbaar besloot Cornelis Haak na 
1755 over te gaan op het uitgeven van antiquariaats
catalogi met vaste prijzen. Mogelijk werd ook hij 
geïnspireerd door een Engels voorbeeld. De Londen-
se boekhandelaar Thomas Osborne had in 1742 de 
gedrukte boeken uit de beroemde verzameling van 
Robert Harley van diens erfgenamen gekocht en be
gon in 1743 door een reeks van catalogi gedeelten van 
deze prachtige bibliotheek van de hand te doen.102 

Bij de Dordtse boekverkoper Abraham Blussé ver
scheen - waarschijnlijk in het begin van de jaren 
zestig - een Alphabetische Catalogus derBocken die in zyn 

Winkel te vinden zyn, waar onder veele zeldzaam voorko

mende, alle met dezelve Pryzen. Deze catalogus is niet 
bewaard gebleven en de datum van verschijning is 
afgeleid van een advertentie in de Leydse Courant uit 
1766, waarin de tweede druk van deze catalogus werd 
aangekondigd.103 In 1767 adverteerde Blussé voor 
het tweede stukje van zijn Alphabetische Catalogus van 

Boeken, nevens een beredeneerde Lyst van eenige Werken, die 

in zyn Winkel te vinden zyn ... In deze vind men een groot 

aantal schoone en zelden voorkomende Werken, alle met dcr-

zelverPryzen.104 Indirect is over de achtergronden van 
deze catalogi iets te vinden in het manuscript van de 
autobiografie van Pieter Blussé, Abrahams zoon.105 

Daaruit blijkt dat deze catalogus mogelijk het werk 
was van de - overigens toen nog zeer jonge - Pieter 
Blussé. Deze schreef namelijk: 

'Doch ik keer terug: den toeleg hebbende, om, in onze 
moedertaal ten minsten eene boekverzameling te 
vormen, waar in men nagenoeg het belangrijkst en zeld
zame, voor elke wetenschap zou kunnen vinden, slaagde 
ik, door vlijtig waarnemen (meest bij commissiën) van 
alle verkopingen onder mijn bereik, daarin zoo wel 
dat ik niet schroomde, van dezelve openlijke prijslijsten 
uit te geven...'. 

Het is niet ondenkbaar dat hij dit werk op jonge leeftijd 



Afbeelding 24. Titelpagina van de derde aflevering van het 
eerste deel van een catalogus van antiquarische boeken, 
uitgebracht door Hendrik Gartman, de opvolger van 
Hermanus de Wit, in i772.Met titels van gezochtcd werken. 
Foto:UBA. 



Afbeelding 25. Titelpagina van de Alphabetische naamlyst van 
Abraham Blussé en zoon, Dordrecht, 1779. Op het titelblad 
worden de titels van enkele bijzondere werken uit de collec
tie vermeld, (BKVB). Foto: UB A. 
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onder leiding van zijn vader op zich had genomen. In 
1767 kwam Pieter officieel bij zijn vader in de zaak en 
in zijn autobiografie schreef hij dat hij mer het ma
ken van de catalogus was voortgegaan *tot dat een 
wijdere omvang mijnes handels mij verhinderde aan 
dit, in de daad zeer werkzaam gedeelte, al dien ijver 
en oplettendheid te besteden, welke het vereischtte 
...!'. Het zou tot 1779 duren alvorens de firma Blussé 
opnieuw een antiquariaatscatalogus uitgaf.106 In het 
voorwoord werd gezegd dat er ettelijke jaren verlopen 
waren sinds het verschijnen van de eerste lijst en dat 
het voorgenomen vervolg nooit was uitgebracht. 

In hetzelfde jaar verscheen bij de Leidse boekver
koper Frans de Does Pieterszoon een Naamlyst van 
Latynsche, Fransche en Nederduitsche boeken, betreffende 
alle konsten en weetenschappen, waar veele der voornaamste 
en kostbaarste werken in voorkoomen, alle keurlyk gecondi
tioneerd, dewelke nevens veele andere uit de Boekwinkel van 
Frans de Does, ?Z. de Heeren Liefhebbers voor een geringen 
prys worden aangebooden.107 Deze'Naamlyst van Gebon-
de Boeken' bevat tweedehands boeken, met enkele 
antiquarische titels. Blijkens het voorwoord zal 'de 
eerstkomende Kooper zyn, voor contant Gelt van die 
boeken, die hem teegens den gestelden Prys zal be-
haagen'. Het is een vrij beperkte lijst, maar De Does 
kondigt vervolgen aan, waarvan er inderdaad in elk 
geval in 1781 één is verschenen.108 

Eveneens in de jaren zestig verschenen ook adver
tenties in de krant waarin antiquarische boeken re 
koop werden aangeboden. In 1769 adverteerde Joan 
Willem Wichelhausen uit Frankfurt in de Leydse Cou
rant voor een Biblia latina, gedrukt in Basel in 1477 
door Bernardus Richel en versierd met ingekleurde 
initialen.109 

BESLUIT 

Tussen 1740 en 1760 beginnen een aantal boekverko
pers de markt voor het tweedehandse en antiquarische 
boek op andere manieren te benaderen. De klassieke 
verkoopmethode was via publieke aucties en de 
boekwinkel. Ondanks een wat grillig verloop tonen 
de cijfers van de omzetten op de Leidse veilingen dat 
dit afzetkanaal van groot belang bleef en zelfs in de 
jaren 1776 tot 1785 een hoogtepunt beleefde. Intussen 
experimenteerden andere boekverkopers met nieu
we verkoopmethoden zoals de Engelse verkopingen 
van Pierre Gosse in de jaren veertig. Veel navolging 
lijken die toen niet te hebben gevonden. De pogingen 
van Hermanus de Wit twintig jaar later, om dit type 
verkopingen met enige regelmaat doorgang te laten 
vinden in Amsterdam, liepen stuk op de tegenwer

king van het gilde. De Wit bleek echter niet voor één 
gat te vangen en veranderde zijn Prijs-catalogi voor 
wat naar alle waarschijnlijkheid Engelse verkopingen 
waren, in regelmatig verschijnende Naamlysten met 
voornamelijk antiquarische boeken. Ongeveer tezelf
dertijd begonnen ook andere boekverkopers met de 
min of meer geregelde uitgave van antiquariaatsca-
talogi met de opgave van prijzen. Voordien werden 
antiquarische en oudere boeken opgenomen in cata
logi die ook titels van nieuwe boeken bevatten.110 De 
uitgave van speciale antiquariaatscatalogi wijst op 
een verzelfsrandiging van het antiquariaat, zij het 
dat dit binnen de traditionele bedrijven bleef func-
rioneren. 

Mer deze catalogi is echter nog iets bijzonders aan 
de hand. De boeken worden aangeboden tegen 'goed
koop pryzen', maar in alle gevallen wordt contante 
betaling verlangd. In eerdere hoofdstukken is al geble
ken dat men in de boekhandel probeerde boter-bij-
de-vis praktijken te entameren. In het geval van anti
quarische en tweedehands boeken lag dat misschien 
wat gemakkelijker dan voor nieuwe boeken omdat 
men dit soort boeken veelal verwierf op aucties waar 
contante betaling regel was. 

Tussen 177z en 1778 gaf de Leeuwarder boekver
koper, Abraham Ferwerda lijsten uit van boektitels 
die hij had overgenomen uit veilingcaralogi waarin 
de prijzen waarvoor zij waren verkocht, waren aange
tekend. Ferwerda's lijsten zijn te beschouwen als een 
eerste praktische handleiding voor de anriquarische 
boekhandel.111 

Blussé, Demter, De Does, Haak, Luchtmans, Neaul-

105 Gemeentearchief Dordrecht, inventaris ioo,archicfnr.ii. 
Met dank aan Arianne Baggerman die mij de aangehaalde 
passage bezorgde. 
106 Abraham Blussé, Alphabetische naamlyst van boeken, 1779, 
en een vervolg dat in 1781 verscheen (zie: Bijlage rv: Antiqua
riaatscatalogi). 
107 Frans de Does Pz, No. 1. Naamlyst van Latynsche ... boeken, 
1779 (zie: Bijlage iv: Antiquariaatscatalogi). 
108 Frans de Does Pz, No u. Naamlyst van Latynsche... boeken, 
I78i(zie: Bijlage I v: Antiquariaatscatalogi), de paginering ver
volgt die van de catalogus uit 1779. 
tog LC1769,24,24 febr.; 27: "... Biblia Latina rarissima ad quo
rum Cake [beschadigd] legitur: Impressum per me Bernardum 
Richel,Civem Basileensis, sub Anno incarnationes Dominicae 
MCCCCLXXVII. vi. Idus Septembr. indictionis v. decimae. 
Literae initiales omnium Librorum coloribus nitidissime 
sunt exornatae,& singulis Libris prologipraemissi...'. Tevens 
bood hij een volledige reeks van de Acta Eruditorum Lipsiensium 
aan, te beginnen in 1682. Voor de prijzen diende men contact 
op te nemen met Wichelhausen. 
no Bijvoorbeeld: Supplementum catalogi librorum tam rahorum, 
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me, De Wit en Gartman, waren óók - en misschien 

wel in de eerste plaats - uitgevers en veilinghouders. 

Pieter van Damme was de enige die zich uitsluitend -

de munthandel buiten beschouwing latend - bezig

hield met het antiquariaat. Zijn optreden markeert 

het begin van de langzame scheiding van de tot dan 

toe geheel gemengde handel in oude en nieuwe boe

ken.1 1 2 

Widmann stelde vast dat in Duitsland omstreeks 
1800 de handel inhet oude en bijzondere boek in han
den was gekomen van de gespecialiseerde antiquari
aatsboekhandel.113 In de loop van de tweede helft 
van de achttiende eeuw was de vraag van het Duitse 
publiek zich steeds meer gaan richtten op actuele uit
gaven. In de laatste decennia van de achttiende eeuw 
spraken tijdgenoten in Duitsland hun verwondering 
uit over de toegenomen 'Bücherlust' in alle lagen van 
de bevolking en hanteerden zelfs de negatief geladen 
term 'Lesewut' voor het 'ohne Wahl, Ordnung und 
Zweck' lezen van alles waar men maar de hand op kon 
leggen.114 Door de toenemende vraag kon er een 
nieuwe generatie boekhandelaars ontstaan die zich 
beperkte tot het uitsluitend debiteren van nieuw ver
schenen uitgaven. De aloude combinatie van uitge
verij en boekhandel in één bedrijf begon langzaam te 
verdwijnen en de moderne uitgever deed zijn intree. 

De hier geschetste ontwikkelingen in de antiquari
sche boekhandel in de Republiek vanaf het begin van 
de jaren zestig bewijzen dat ook hier in deze tak van 
handel een aantal belangrijke vernieuwingen optra
den. 

quam novorum; venalium Ultrajecti, in officina Broedelettiana. 

[Utrecht]: [Johannes Broedelet], [1735] (BSC: cat.1171, mf 2006) 

en de catalogi van Pierre Gosse: zie noot 62. 

m Abraham Ferwerda, Algemeene Naam-lyst van boeken met de 

pryzen. Of de boek-negotie benevens de kennisse en waarde derzelver 

gemakkelyk gemaakt. Zynde eene verzameling van eenige duizenden 

van boeken, zoo in het Latyn, Fransch als Nederduitsch, uit eene consi

derabele party catalogen met pryzen, zedert den jaare 1709 tot 1771; in 

eene Alphabetische order geschikt, met de Pryzen hoe veel elk boek in ie

dere verkopinge gekost heeft... Te Leeuwarden, by A. Ferwerda en 

G. Tresling. [s.d.]. Verscheen in afleveringen ca. 1772-1779 

(BSC, cat.865, mf 1381-1455; cat.928, mf 1555-1557)-

112 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, dl.5, p.59. 

113 Widmann, Geschichte des Buchhandels, p.117. Zo ook: Witt

mann, Geschichte des deutschen Buchhandels, p.114; 127-129; idem, 

'Johann David Hallberger: Antiquar und Auktionar in Stutt
gart". 
114 Graf, Martina, Buch- und Lesekultur in der Residenzstadt 

Braunschweig, p.226-228; citaat: p.228. Kiesel und Münch/Der 

literarische Markt', p.154-161. 




