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BIJLAGE I 

VERKLARING VAN GEBRUIKTE TERMEN 

Deze woordenlijst bevat de voornaamste begrippen en 

termen zoals die in de achttiende-eeuwse Nederlandse 

boekhandel in gebruik waren en in dit boek aan de orde zijn 

gekomen. Moderne boekhandelstermen die in dit boek zijn 

gehanteerd, zijn opgenomen met de aanduiding 'modern'. 

Begrippen uit andere talen zijn in de tekst verklaard en 

hier niet opgenomen. Papierkwaliteiten en -formaten zijn 

buiten beschouwing gebleven. 

AANLEGGER boekverkoper/uitgever. Ook:oplegger. 

A B O N N E M E N T modern.Zie:intekening. 

A F Z E T T E N inkleuren 

ANTIQUAAR modern.Zie: boekverkoper. 

ANTIQUARISCHE BOEK modern. Schaars of bijzonder boek 

dat voor een hoger bedrag dan de oorspronkelijke prijs 

wordt verkocht. 

A S S O R T I M E N T uitgaven van anderen, door ruil of koop 

verworven of in commissie verkregen. Ook: sortiment, 

sortering. 

A S S O R T I M E N T S B O E K H A N D E L moderne benaming voor 

een achttiende-eeuwse boekhandel met een grote sorte

ring uitgaven van anderen, die voor een belangrijk deel 

worden geleverd aan collega's. In feite een groothandel 

met tevens verkoop aan particulieren. Zie ook: boekverko

per. 

A U C T I E boekenveiling.Zie:boekhandelsveiling, ongebon

den auctie, plamootauctie, publieke auctie. 

BELASTING zie: impost. 

B O E K D I S T R I B U T I E modern. Alle wegen waarlangs publi

caties de kopers/lezers bereiken. 

BOEKHANDELAAR dezebenamingkomt in de tweede helft 

van de achttiende eeuw langzaam in zwang als synoniem 

voor boekverkoper (Lankhorst,'"Au siècle des catalogues'", 

p.65, n.14). Volgens het W N T : omdat zij de boekhandel als 

een tak van de grote koophandel aanmerkten en met deze 

benaming de stand van de boekverkopers verhoogden. In 

advertenties in kranten beginnen in de jaren zestig boek

verkopers de aanduiding 'boekhandelaar" steeds vaker te 

gebruiken in plaats van boekverkoper. 

BOEKHANDELSVEILING modern. In dit boek gebruikt 

voor een ongebonden auctie onder de boekverkopers die 

niet aan restricties was gebonden. Zie: ongebonden auctie. 

BOEKVERKOPER is tot ongeveer het einde van de negen

tiende eeuw iemand die boeken uitgeeft, drukt of laat 

drukken en deze verkoopt aan collega's en particulieren. 

Verenigt in zich de activiteiten van de moderne uitgever 

en boekhandelaar. Daarnaast houdt het merendeel van de 

boekverkopers zich ook bezig met de tweedehands en 

antiquarische boekhandel. Velen van hen zijn tevens vei

linghouders. In zijn functie van uitgever noemde een 

boekverkoper zich ook wel drukker, hetgeen niet behoefde 

te betekenen dat hij een eigen drukkerij bezat. Vrijwel alle 

boekverkopers verkochten papier en andere schrijfbeno

digdheden. Velen - niet alleen de kleineren - handelden in 

medicijnen en andere branchevreemde artikelen. Een 

aantal hielden zich ook bezig met de in- en verkoop van 

kunst, rariteiten en munten en penningen. Boekvetko-

pers treden ook vaak op als collecteurs van een loterij. 

Enkele boekverkopers gaven er de voorkeur aan uitslui

tend in het groot te handelen en geen particulieren te 

bedienen. Dit houdt in dat zij er geen 'open winkel' op na 

hielden maar een boekhandel in 'besloten huyse' dreven. 

Weer anderen bestonden voornamelijk van de debiethan-

del. Zie ook: uitgeven/uitgever. 

BOEKVERKOPER MET GESLOTEN H U I S uitgever en groot

handelaardie niet aan particulieren verkocht. 

BOEKVERKOPERSPRIJS prijs die een uitgever/boekverko

per confraters berekende. 

BORD uithangteken. 

BOS gildebos, ook wel (-)bus. Corporatieve verzekering 

tegen ziekte en ouderdom en ter ondersteuning van 

weduwen. Werd gefinancierd uit jaarlijkse bijdragen van 

de gildeleden, de opbrengsten van boetes, entreegelden 

en dergelijke. In sommige gilden was deelname verplicht, 

in andere, zoals het Amsterdamse boekverkopcrsgilde 

kon men op vrijwillige basis deelnemen. In Amsterdam 

sloten alleen de kleinere boekverkopers zich aan bij 

de bos. (Van Eeghen, De gilden, p.26, 28; 35-38; idem, De 

Amsterdamse boekhandel, dl.5, p.45). 

BRUGKOOPMAN straatkoopman, die niet was aangesloten 

bij het gilde. Verkocht ondermeer tweedehandse of ver

ouderde boeken. 

BUITENBOEKVERKOPER boekverkoper van buiten de 

plaats van vestiging van de adverteerder, schrijver of 

spreker. 

BURGERIJ smalle burgerij, jaarinkomen van 350-600 gul

den; brede, jaarinkomen van 600-1000 gulden; grote, 

jaarinkomen boven de 1000 gulden. 

CHANGE zie: ruilhandel. 

CIVIEL redelijk, niet te duur. 

COLPORTEUR zie: omlopen 

COMBINEREN het geoorloofd samenvoegen indecatalogus 

voor een publieke auctie van boeken, die aan verschillende 

eigenaren en/of de veilinghouder en/of collega-boekver-

koper(s) toebehoorden, zonder dat blijkt wie de eigenaren 

zijn.Syiioiiiem: mengen. Zie ook: insteken. 
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coMMissiEHANDEL werd in de Nederlandse boekhandel 

vanaf het tweede kwart van de achttiende eeuw steeds 

gebruikelijker. Het recht van teruggave gold meestal voor 

een jaar maar boeken konden ook wel langer in commis

sie worden behouden en werden dan 'overgeschreven' 

naar de rekening voor het komende jaar. Doorgaans werd 

er eenmaal per jaar werd afgerekend en boekverkopers 

konden dan de niet verkochte exemplaren terugsturen. 

Zieook: pro novitate. 

C O M M I S S I O N A R I S , C O M M I S S I O N A I R is een boekverkoper 

die uitgaven van anderen in commissie heeft, die voor 

dezen verkoopt en waarvoor hij een zeker percentage 

winst krijgt (een boek gratis op de 20 of 25 exemplaren, 

dus 5 à 4%). De committent (opdrachtgever) bepaalt 

de verkoopprijs. (Chomel, Huishoudelyk woordenboek (tref

woord commissionaris): de percentages variëren afhan

kelijk van het soort goederen van 1 tot 4%). Zie ook: hoofd

correspondent. 

C O M M I T T E N T opdrachtgever, dat wil zeggen degeen die 

zijn boeken in commissie geeft aan een hoofdcorrespon

dent of commissionair ter verdere distributie. 

C O R R E S P O N D E N T boekverkoper met wie een boekverko

per/uitgever regelmatige handelsbetrekkingen onder

houdt. Zie ook: hoofdcorrespondent. 

COURTASIE provisie. 

CURIEUS bijzonder. 

D é B I T A N T iemand die overwegend aan particulieren levert. 

DEPOTHOUDER modern. Een boekverkoper die de uitga

ven van een of meerdere collega's op commissiebasis in 

depot houd t en aflevert. Zie: commissionaris. 

D I S T R I B U T I E M O N O P O L I E modern. Alleenverkoop van 

boeken (fonds en/of assortiment) van een bepaalde uitge

ver/importeur in een stad of regio. Hiervan is ook sprake 

indien een uitgever de verkoop van eigen uitgaven in zijn 

plaats van vestiging exclus ief voor zich behoud t. 

D O O R L O O P T I J D VAN B O E K E N zie: omlooptijd. 

D R U K K E R iemand die voor eigen rekening of in opdracht 

van boekverkopers teksten zet en drukt. Deze benaming 

wordt echter ook gebezigd door boekverkopers die geen 

eigen drukkerij bezitten om aan te geven dat zij de uitge

vers van een bepaald werk zijn. 

D U I T in de tweede helft van de achttiende eeuw de kleinste 

munteenheid. Een gulden telde 160 duiten. Een duit was 

twee penningen. Een stuiver •= acht duiten. Zie ook: pen

ning. 

EIGEN GOED boeken die toebehoren aan een boekverkoper. 

Deze omschrijving werd vooral gebruikt in verband met 

boeken die een boekverkoper in een door hem georgani

seerde publieke veiling inbracht en het eigen goed van 

collega's dat in zo'n veiling kon worden aangeboden. 

FRANCO Portvrij. Portvrije zendingen waren niet gebrui

kelijk; porti en vrachtkosten moesten meestal door de 

ontvanger worden betaald. 

F O N D S eigen uitgaven en uitgaven van anderen die met 

rechtvan kopij van andere uitgevers zijn overgenomen. 

F O N D S E N B E U R Z E N modern. Door Kossmann gebruikte 

term voor de Haagse ongebonden verkopingen 1720-1748, 

waar de Haagse boekverkopers eigen fondsen, die van 

collega's en assortimenten - waaronder geïmporteerde 

boeken - verkochten. 

FONDSVEILING modern. Zie: ongebonden auctie en boek

handelsveiling. 

F O U R N I S S E M E N T betaling. 

G R O O T H A N D E L modern.Zieassortimentshandel. 

HANDELSVEILINGEN modern. Zie: fondsenbeurzen. Term 

van Kossmann. In dit boek is de benaming boekhandels

veilingen gebruikt. 

H O O F D C O R R E P O N D E N T deze benaming komt in de ne

gentiende eeuw in zwang voor commissionaris. 

IMP OST belasting. In de achttiende eeuw hadden de boek

verkopers in Holland onder meer te maken met een belas

ting op periodieke uitgaven. Veilinghouders moesten 

over de aankopen op publieke veilingen van de kopers 

van elke gulden vijf duiten innen plus de veertigste pen

ning (zie daar). Een algemene belasting was bijvoorbeeld 

de personele quotisatie (1742) en het provisioneel middel 

tot remplacement der afgeschafte pagten (1748/1749)-

I N S T E K E N het ongeoorloofd (willen) verkopen in een pu

blieke of een ongebonden auctie van boeken die aan de 

veilinghouder of aan derden toebehoorden. Zie ook: com

bineren. 

I N T E K E N I N G De praktijk van het intekenen is al bekend 

uit het laatste kwart van de 17e eeuw en wordt gehanteerd 

voor allerlei drukwerk: boeken, kranten, tijdschriften, 

prenten en kaarten. De betalingsvoorwaarden varieerden 

sterk: geheel of gedeeltelijk achteraf, geheel of gedeelte

lijk vooraf, contant bij aflevering, en combinaties van 

deze mogelijkheden. Intekenen werd ook gebruikt in de 

zin van abonnement.Tijdschriftabonnementen (betaling 

vooraf) waren in de achttiende eeuw nog niet gebruike

lijk maar kwamen wel voor (zie bijvoorbeeld: LC 1784,5, A. 

en J. Honkoop voor het Dagblad van Aanwijzing, van Ver

standhouding). 

JAARREKENING algemeen gebruikelijk in de handel, waar

bij eenmaal per jaar werd afgerekend. Zie ook: rekening, 

rekening courant. 

JAARZANG ook wel jaargeld. Jaarlijkse contributie van gil-

deleden. 

KLOPJE vrouwelijke roomskatholieke lekenhulpen die 

kerkelijke lectuur verkochten. 

K O P I J R E C H T zie: recht van kopij 

K U N S T K O P E R iemand die handelt in kunst, prenten, land

en zeekaarten, globes etc. Ook: kunsrverkoper. 

LEESBIBLIOTHEEK ook wel publieke bibliotheek. Een door 

een boekverkoper of ander beschikbaar gestelde collectie 

boeken etc. waarvan derden tegen betaling gebruik kun

nen maken. In principe toegankelijk voor iedereen die 

het inschrijfgeld kan betalen. 

LEESCIRKEL moderne benaming voor een leesgezelschap 

(zie daar) dat geen sociale functie had. 

LEESGEZELSCHAP in de achttiende eeuw gangbare bena

ming voor alle particuliere organisaties waarin het lezen 

het hoofddoel was. Modern gebruik: de - meestal kleine -

organisaties die naast het lezen ook een sociale functie 
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hadden. Synoniemen: leescollege, leessociëteit. Zie ook: 

leescirkel. 

L IEFHEBBER verzamelaar. Te vinden onder de gegoeden, 

leden van de adel en de stedelijke elite, hoffunctionaris

sen, geleerden en welgestelde burgers. 

L I Q U I D E R E N rekening vereffenen, afsluiten. Meest een

maal per jaar. Ongeveer gelijkwaardige boekverkopers 

lieten de liquidatie echter soms jaren achterwege omdat 

er geen grote verschillen af te rekenen vielen. 

M E N G E N 21c:combineren. 

M I N V E R M O G E N D E iemand met een kleine beurs maarniet 

iemand die echt arm is. Synoniem: onvermogende. 

M O N T A N T opbrengst. 

N E T T O H A N D E L contante betaling (binnen enkele weken) 

zonder korting. Ingevoerd in Duitsland vanaf 1765 door 

grote Leipziger boekverkopers. In de Parijse boekhandel 

was dit eveneens gebruikelijk (Jacques Accarias Sérionne, 

Les interests des nations de l'Europe, dévélopès relativement au 

commerce. Paris: Desain, 1766, dl.i, p. 429-434. 

N O U V E A U T é ook wel nieuwigheid. Bij het publiek popu

laire - in de zin van veel gevraagde - nieuwe uitgaven van 

ui teenlo pende aard. 

OBiiT overleden. 

O M L O O P T I J D modern. Tijdsbestek waarin boeken door de 

uitgever in omloop werden gehouden. 

OMLOPER ook wel ombrengen Brengt in de stad en op het 

platteland kranten, pamfletten, periodiek verschijnende 

geschriften, almanakken, kalenders, liedjes, prenten en 

ander merendeels goedkoop drukwerk aan de man. 

Werkt meestal voor eigen rekening en betrekt zijn waren 

tegen contante betaling van de boekverkopers. 

O N G E B O N D E N AUCTIE besloten veiling onder boekverko

pers van uitsluitend nieuwe, nogongebonden boeken die 

worden aangeboden in kavels bestaande uit meerdere 

exemplaren. Her aantal exemplaren per kavel kan varië

ren van enkele stuks tot enige honderden. Hier worden 

fondsartikelen, al dan niet met recht van kopij, (delen van) 

kopijrechten en assortimenten verkocht. In de meeste 

steden gold dat ongebonden veilingen slechts bij overlij

den, terugtrekking of faillissement van een boekverkoper 

gehouden mochten worden. Er mochten geen boeken 

worden verkocht die toebehoorden aan een andere boek

verkoper of van boekverkopers uit een andere stad. In de 

loop van de achttiende eeuw werden de regels versoepeld. 

Zie ook: boekhandelsveilingcn. 

O N V E R M O G E N D Zie:minvermogend. 

O P E N W I N K E L ook: openbare winkel. Zie: boekverkoper. 

OPGELD moest door de koper in een publieke veiling aan 

de verkoper worden betaald, meestal 5% over het bedrag 

van de aankoop. Zie ook: provisie. 

O P H O U D E N indien in een veiling een artikel niet de ge

wenste minimumprijs behaalt, wordt het niet verkocht. 

O P L E G G E R uitgever. 

O U D B O E K V E R K O P E R iemand die uitsluitend mag hande

len in gebruikte (= gebonden) boeken. In Leiden was hier

voor toestemming van het gilde vereist; hij betaalde halve 

contributie. 

OVERMAN door de stedelijke overheid uit een voordracht 

van het gildebestuur, benoemd bestuurslid van het gilde. 

OVERSCHRIJVEN pos ten op de rekening courant die op het 

moment van de jaarlijkse afrekening niet worden afgere

kend, worden overgeschreven naar de rekening voor het 

nieuwe jaar. Dit gebeurde ook met commissiegoed. 

PENNENKOPER iemand die zowel in het groot als in het 

klein pennen en verwante zaken zoals papier, schrijfboe

ken, inkt en lak verhandelt. Ook: pennenverkoper. 

P E N N I N G kleinste munteenheid waarvan er 320 in een gul

den gingen. De munt verdween in de tweede helft van de 

achttiende eeuw. Zie ook: duit. 

PISTOLET munteenheid met een waarde van negen gulden 

en negen stuivers. 

PLAMOOTAUCTIE niet bekend wanneer deze zijn ontstaan, 

mogelijk gaat het om clandestiene veiligen. Worden in 

1775 voor het eerst genoemd als rommel veilingen waarin 

oude voorraden worden verkocht, die vervolgens door 

brugkooplui aan de man worden gebracht (DeKoopman 5 

(i775),P-"9)-
PLOKGELD toegepast bij het bieden in ongebonden aucties 

indien de gehele druk van een titel met kopijrecht werd 

verkocht met het doel een zo hoog mogelijke prijs te be

werkstelligen (Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, 

dl.5, p.263-264). In zo'n geval werd eerst bij opbod geveild 

en vervolgens nog eens bij afslag. De koper die bij opbod 

bij het hoogste bedrag had gemij nd ('mijn' geroepen) liep 

het risico dat als niemand bij afslag mijnde, hij de oplage 

voor dat (te) hoge bedrag moest afnemen. Als vergoeding 

kreeg hij de plokpenning, die door de verkoper werd 

betaald. Kwam echter ook voor in publieke aucties bij 

kostbare stukken (zie: Bijlage iv, publieke aucties, Pierre 

Gosse, 1742). 

PRO NOVITATE zichtzending van zojuist verschenen boe

ken etc. die binnen enige weken moest worden geretour

neerd of anders voor gekocht gehouden werd. 

PROVISIE werd in een ongebonden veiling aan de veiling

houder betaald indien deze boeken van collega's had 

geauctioneerd. De hoogte kon sterk variëren van 4 tot 12 

procent over het bedrag van het verkochte. 

P R I J S , NOTATIE de boekenprijs werd uitgedrukt in gul

dens, stuivers en penningen of duiten, mees tal gescheiden 

door een dubbele punt. In de tweede helft van de achttien

de eeuw verdween de penning uit het betalingsverkeer en 

werd alleen nog gebruikt als rekeneenheid. De kleinste 

mun t was toen de duit. 

P U B L I E K E AUCTIE openbare verkoping van het boeken-

bezit van een of meerdere particuliere personen, vrijwel 

uitsluitend een titel per kavel (nummer). Ook boekverko-

persvoorraden van gebonden boeken konden in somm ige 

steden zo worden geveild. Dit laarste was tot 1769 in 

Amsterdam verboden, maar was elders toegestaan, zij het 

met restricties. In de meeste steden trad een boekverko

per op als veilingmeester. In gevallen waarin de vendue

meester afsloeg, was er meestal een boekverkoper bij 

betrokken, onder andere voor het maken van de catalogus. 

PUBLIEKE BIBLIOTHEEK i. bibliotheek die het eigendom 
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is van en beheerd wordt door de overheid en - meestal in 

beperkte mate - openbaar is, bijvoorbeeld de universi

teitsbibliotheek te Leiden. 2. commerciële leesbiblio

theek. 

RAAR, R A R I T E I T zeldzaam,zeldzaamheid. 

RABAT korting. 

R E C H T VAN KOPIJ berust bij diegene die het manuscript 

voor geld of om niet van de maker verworven heeft. In 

deze tijd was het recht van kopij meestal in handen van de 

boekverkoper/uitgever. Kopijrechten konden in hun ge

heel of in aandelen in een kopij worden verhandeld. 

R E C O G N I T I E G E L D een van tevoren vastgesteld bedrag dat 

jaarlijks aan het stadsbestuur moest worden betaald voor 

het recht een krant uit te geven. 

R E K E N I N G leveranties van boeken werden in veel gevallen 

verrekend op een rekening courant. Voor rekening ont

bieden' hield vaste bestelling in, het verschuldigde be

drag wordt op de rekening courant geboekt. 'Voor reke

ning houden' is afzien van het recht van retour waardoor 

het als vaste afname op de rekening courant wordt ge

boekt. Zie ook: jaarrekening. 

R U I L H A N D E L kwam in de achttiende eeuw nog veel voor 

in de handel met het buitenland. In de binnenlandse 

boekhandel werd vooral op rekeninggekocht en commis-

siehandel bedreven. 

R U N N E R modern. Verzamelaar en tevens handelaar. 

SORTERING ook wel vreemde - . Zie: assortiment, sortiment. 

S O R T I M E N T zie: assortiment. Synoniem: (vreemde) sorte

ring. 

SPEELKAARTVERKOPER mag slechts speelkaarten, schrijf

behoeften, losse landkaarten en kleine boekjes zoals 

almanakken, bijbeltjes, catechismussen, psalm- en school

boekjes verkopen. 

STADSCOURANT een krant die voor risico en onder toe

zicht van het stadsbestuur wordt geëxploiteerd. 

STOCKLIJST modern. Een niet uitputtende lijst van door 

een boekverkoper leverbare werken, zowel eigen uitgaven 

als assortiment. Bevatte ook wel aanbiedingen van in 

prijsverlaagde boeken die een tijdelijk karakter hadden. 

Kon zelfstandig verschijnen, maar werd ook wel meege-

bonden in uitgaven van de betreffende boekverkoper of 

speciaal vervaardigd om te worden opgenomen in een 

uitgave (bijvoorbeeld op de anders leegblijvende bladzij

den van het laatste katern). Wordt echter ook voorin in 

boeken aangetroffen. 

STOKLIJST modern. Een lijst met namen en woonplaatsen 

van boekverkopers bij wie een publicatie verkrijgbaar is. 

Komt voor in publicaties (op de titelpagina of aan het ein

de, na de tekst), in advertenties en brochures. 

STRAATKOOPMAN zie:brugkoopman 

STUK O F STUKJE aflevering van een periodiek of een in 

afleveringen verschijnend werk. Ook gebruikt voor een 

vervolg of supplement. 

T E K E N E N op een ongebonden vetkoping hield in dat het 

recht van kopij bij de eigenaar bleef, maar dat boekverko

pers hun naam zetten voor bepaalde partijen vrij recente 

boeken. Deze mochten onder de vastgestelde prijs wor

den verkocht aan het publiek. 

TITELUITGAVE modern. Een 'acte de vente'. Van een editie 

(alle exemplaren die van hetzelfde zetsel afkomstig zijn) 

kon de boekverkoper/uitgever de resterende exemplaren 

voorzien van een nieuwe titelpagina en/of een element 

toevoegen of verwijderen (voorwoord, inhoudsopgave, 

een catalogus en dergelijke) om daarmee het werk een 

nieuw aanzien te geven en zo proberen het werk alsnog te 

slijten. Ook boekverkopers die werken met recht van kopij 

hadden overgenomen konden van de verkregen exempla

ren een titeluitgave maken. Er kunnen van een editie 

meerdere titeluitgaven bestaan. 

TUSSENHANDEL modern. Zie: assortimentshandel en com-

missionaris. Tussenhandelaar: Boekverkoper die voor 

eigen risico met gering rabat (435%) grote aantallen boe

ken van andere uitgevers verkoopt. 

T W E E D E H A N D S BOEK modern. Een gebruikt, dus in deze 

tijd meestal gebonden boek dat doorgaans voor een lagere 

prijs dan de oorspronkelijke werd verkocht. 

UITGEVER 1. distributeur. 2. iemand die teksten editeert of 

de redactie van een uitgave verzorgt. Vanaf ongeveer 1760 

begint uitgeven langzaam de moderne betekenis te bena

deren. 

VEERTIGSTE P E N N I N G een belasting op de wisseling van 

eigenaar die werd geheven bij elke commerciële transac

tie. De koper moest tweeënhalf procent ovet het door hem 

betaalde bedrag afdragen. Vanaf 1 april 1745 tot en met 31 

december 1805 moest van de opbrengst van elke publieke 

boekenveiling in de provincie Holland de 40ste penning 

worden afgedragen. De veilinghouder - venduemeester 

of boekverkoper - inde deze belasting van de kopers en 

droeg het bedrag van de belasting gerekend over de totale 

opbrengst van de veiling na controle door een beëdigd 

controleur, af aan de stedelijke functionaris die verant

woordelijk was voor de inning. Na 1805 werd de 40ste 

penning afgeschaft. Gold niet voor de verkopingen van 

ongebonden boeken onder de gildeleden (GAL SA n 31 w). 

Tegelijk met de veertigste penning moest de veilinghou

der in Holland op publieke veilingen bovendien vijf dui

ten over elke gulden van de koper innen (een gulden telt 

160 duiten). 

VEILING zie: boekhandelsveiling, fondsveiling, ongebon

den auctie, plamootauctie en publieke auctie. 

' V E R S T O R V E ' B I B L I O T H E E K het boekenbezit van een over

leden particuliere eigenaar. 

VERZENDEN meestal synoniem voor in commissie sturen. 

ZESTHALF vijfeneenhalve stuiver (= vijf stuivers en vier 

duiten) 


