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BIJLAGE IV 

AANGEHAALDE CATALOGI 

In deze bijlage zijn de titelbeschrijvingen opgenomen van 
geraadpleegde en geciteerde catalogi van publieke aucties, 
antiquariaatscatalogi, catalogi van leesbibliotheken en de 
catalogi van de ongebonden veilingen van S.J. Baalde uit 
1767 en 1768. Veilingen van boeken die het eigendom waren 
van een boekverkoper en die op naam zijn gesteld van een 
of meerdere particuliere eigenaars, zijn opgenomen als 
publieke aucrie op naam van de eigenaar zoals die op het 
titelblad van de catalogus is vermeld. Een uitzondering is 
gemaakt voor de catalogi van de veilingen van Pieter van 
Damme in Den Haag in 1764 en 1769, die zijn op zijn naam 
gesteld. Dit is in overeenstemming met de wijze waarop 
deze catalogi in de Book sales catalogues zijn opgenomen. 
Anonieme publieke veilingen zijn op naam van de eige
naar/boekverkoper geplaatst. In de titelbeschrijvingen zijn 
de handschriftelijke notaties tussen vierkante haken ver
meld op de plaats waar ze op het titelblad van het onder
zochte exemplaar voorkomen. Omschrijvingen van de aard 
van de boeken zijn overgenomen, maar de opsommingen 
van titels op de titelbladen van antiquariaatscatalogi zijn 
achterwege gelaten. Plaats, tijd en duur van de veiling zijn 
eveneens opgenomen. Indien er een prijs voor de catalogus 
werd opgegeven, is deze vermeld. Een aantal catalogi is 
voorzien van een korte annotatie waarin enkele bijzonder
heden worden gegeven, bijvoorbeeld betreffende de op
brengst van de veiling en of er al dan niet gemengd was. In 
enkele gevallen is de prijs van een incunabel of een hand
schrift genoemd ter illustratie van de bedragen die in de 
antiquarische boekhandel konden omgaan. 

CATALOGI VAN PUBLIEKE AUCTIES 

inclusief de verkopingen van boekverkopers die hun eigen 
tweedehands en antiquarische boeken veilden. Alfabetisch 

op naam van de eigenaar. 

J.I. van Berguni van Nieuwenhuisen, 
Hermanus Hubert en anoniem G.CD. 

Catalogi duo Ubrorum quorum prior continet partem bibliotheca 
librorumjuridicorum, historicorum et miscellaneorum quibus usus 
est, dum in vivis erat, vir amplissimus}. I. van Bergum van Nieuwen
huisen, reipublica Harlemensi a secretis Posterior continet biblio-
thecam Ubrorum theologicorum,philologicorum,etmiscellaneorum 
quos reliquit virplurimum reverendus Hermanus Hubert, dum in 
vivis erat, verbi divini minister in urbe Meppeliensi fldelissimus. 
Waar by komen vier appendices. De twee eerste van Nederduytsche 
godgeleerde en historische boeken, De derde van Leitynsche Fransche 

en Nederduytsche genees en heelkundige boeken en instrumenten, 
meest gebruykt door G.C.D. in zyn keven voornaam chirurgyn en 
vroedmeester. De vierde van Engetsche en Fransche boeken, welke 
alle verkogt zullen werden ten huyze van S. en J. Luchtmans, 
den 4. oct. en volgende dagen, 1762. Lugduni Batavorum, 
apud Sam. et Joh. Luchtmans, 1762. Ubi catalogi distri-
buuntur. 

BSC, cat.304, mf 530-531. Opbrengsr: 3675 gld. en 10 st. 
(GAL ORA 206). Gemengde veiling. Het request was voor de 
boeken van Van Bergum van Nieuwenhuisen, dominee 
Huberr, van zeven particulieren, van de wed. Luchtmans en 
eigen goed (GAL Gilden 112). Bij het stadsbestuur werd 
betaald voor acht partijen, dat houdt in dat er boeken van 
negen particuliere eigenaars werden geveild (voor het vei
len van boeken van boekverkopers behoefde niet betaald te 
worden (GAL SA II, 126). Adverrenties in LC 1762,112; 115; 118. 

Pieter van Damme 
Catalogus van eene uytmuntende bibliotheek, bestaande in de 
gewigtste, keurlykste, en zeldsaemste boeken, zoo aloude als heden-
daegsche, in alle faculteiten en taelen, voornaemlyk aengaende de 
aloudeendehedendaegschehistorie.zooalgemeenealsbyzondere.en 
inzonderheidbetrejfendedeNederlanden.Waer onder zig bevinden, 
niet alleen eene menigte van de eerste, oudste en allerraerste druk
ken, en der uitmuntenste en kapitaelste werken, maer ook van de 
kostbaerste handschriften, ongemeen welgeconserveert, vercierd met 
de schoonste miniatuuren, op 't êelste gesch ilderd, met goud, zilver, 
en de leevendigste couleuren overheerlyk afgezet, meestendeel kost-
baer en zindelyk gebonden, gedeeltelyk geborgen uit de befaemde 
Abtdye van Egmond en uit andere Oude Gestichten, als ook by een 
verzameld uit de vermaerdste bibliotheeken, nagelaeten door wylen 
degeleerde en beroemde Heeren Van Westphalen, Meyerus, Chiflets, 
Butkens Ie Roy &c. He. En zederd merkelyk vermeerderd. Uste Deel 
behelzende alle de boeken in Folio.) Welke publicq verkogt zal 
worden in den Hage, op Maendag den 8 October 1764, en 
volgende dagen ten huize van J. Gaillard, in de Gortstraer, 
door M. F. L. Varon en J. Gaillard, boekverkoopers in de Korte 
Pooten, ende Gortstraet.Alwaer de Catalogus i nm deelen 
voor 15 stuivers te bekoomen is. [In ms.: NB Deze Biblio
theek is eigenlijk geweest eene verzameling van Pieter van 
Damme, boekverkooper te Amsterdam. Z. Gockinga Uit
vind, der Boekdrukkunst bl.113 aant.(n)]. 

BSC, cat.1300, mf 2171-2178. Opbrengst: 18.925 gld. en 5 
st. (Database Sv.E. Veldhuijzen, GAG). Lit.: De la Fontaine 
Verwey, 'Pieter van Damme, the first Dutch antiquarian 
bookseller'. 

Catalogue d'une bibliothèque, curieuse & nombreuse. Contenant 
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une collection de livres précieux, en toutes sortes de langues; depuis 

l'invention tie l'imprimerie, jusques de ce teins; et principalement, 

theologie generale, jurisprudence, sciences & beaux arts; medicine, 

histoire naturelle, architecture & peinture; & collection des mag

nifique ouvrages d'estampes reliez; genealogie, antiquité & numis

matique; histoire universelle & voyages; poésie, & littérature etc. etc. 

Parmi lesquels ils s'en trouvent d'une grande rareté. Comme aussi 

plusieurs anciens manuscrits; & une collection de livres dilicatement 

peint & enluminé avec de couleurs d'après nature. Et enfin un belle 

collection des medailles antiques & autres antiquité. Recueillis de 

plus belles bibliothèques & cabinets, & délaissées par Feu S.A.S.A. 

Critti, Duc de Venice. D.A.J. Salanova, chanoine de Valence en 

Espagne. ].F. de Voisin, maitre en droit de Flandre, & amateur des 

livres de l'histoire Belgique. Etc. Etc. Lesquels seront vendus 

publiquement aux plus offrans, le Mardi 28 Mars 1769. et 

jours suivans, a La Haye, dans La Grande Sale de la Cour, par 

Jean Gaillard. A La Haye. Chez J. Gaillard, libraire dans le 

Gortstraat. Ou l'on distribue le catalogue en m tomes, pour 

15 sols. (Tom. 1. Con tenant les 1 ivres en fol io.) 

BSC, cat.1163, mf 1960-1966. Opbrengst: 9559 gld. en 4 

st. (Database Sv.E. Veldhuijzen, GAG). Lit.: De la Fontaine 

Verwey, 'Pieter van Damme, the first Dutch antiquarian 

bookseller'. 

Bibliotheca exquisitissima et rarissima sive insignis et nitidissima 

collectio librorum, variis Unguis conscriptorum et nitidissime com-

pactorum. Continens: theologicos, juridicos, auctoresgracos et lati

nos, historicos, geographicos, historic litterarite scriptores, medicos, 

botanicos, hist, nat.script. math.philos. numismaticos, archit.anti-

quariosetvariisimaginibusacpicturisrepletos.Cuiacceditcollectio 

rarissima nummorum, antiquorum, grizecorum et romanorum, ex 

argento et ex are. Quorum maximam partem possederunt posteri 

comitum £... [ms;gmon] D. Quorum publica fiet distractio in 

Officina Honkoopiana, ad diem 5. Octobris & seqq. 1797. 

Lugduni Batavorum, apud A. et J. Honkoop, 1797. Ubi cata

logi discribuuntur. 

BSC, cat.1165, mf 1968 (Ex. Meermanno 141 A 67, met in 

ms. prijzen en enkele namen van kopers). Opbrengst: 2038 

gld. en 9 s t. (G AL o RA 206). Er werd bovendien een partij van 

een andere eigenaar meegeveild (GAL SA 11,601). 

Pieter van D a m m e en Petrus den Hengst, 

boekverkopers, Amsterdam 

Catalogus plusquam cixx praestantissimarum saeculi xv editio-

num, inter quas quant plurimct principes eminent, aliorumque 

rarissimorum librorum. quorum publica fiet auctio die Martis 

10 Martii 1789. in officina P. den Hengst, ubi diebus Saturni 

& Lunx ante auctionem libri erunt conspicui. Amstelodami, 

apud P. van Damme & P. den Hengst, catalogi distribuun-

tur. 

BSC: cat.1159, mf 1944. Met ms. prijzen en namen van ko

pers. Lit.: De la Fontaine Verwey, 'Pieter van Damme, the 

first Dutch antiquarian bookseller'. Opbrengst: 2986 gld. 

en 5 st. 

Doeveren, Wouter van 

Bibliotheca Doeveriana, sive catalogus librorum, viri cele-

berrime Gualtheri van Doeveren, dum in vivis erat, medici-

nae doctoris ac professoris in Academia Lugduno Batava, 

Serenissimi principis arausioniensis et nassavii archiatri, 

collegii chirurgici praesidis, variarum academiarum, et 

societatum membri, etc. etc. Quorum auctio fiet publica, in 

aedibus darissimi defuncti per S. et J. Luchtmans, die Lunae 

27 Septembris & seqq. 1784. Lugduni Batavorum, apud S. et 

J. Luchtmans. [in ms.: te bekoomen à 3 stuyv.] 

BSC: cat.475, mf 796-802. Met ms. prijzen en namen van 

kopers. Opbrengst: 8377 gld. en 6 st. (G AL ORA 206). 

B.Dublé, Leiden 

Catalogus van een fraaije verzaameling van welgeconditioneerde 

NederduitscheeneenigeLatynscheenFransche boeken, bestaande in 

godsgeleerde, historische, reisbeschryvinge, medicynsche en poëtische. 

Ten deele nagelaten door B. Dublé, en verders door een liefhebber by 

een verzameld. Welke verkogt zullen worden in de boekwin

kel van Johannes Del beek, op Maandag en Dinsdag den 29, 

30 October 1759. Te Leyden, by Johannes Delbeek, 1759- Op 

de Langebrugge over de Wolsteeg. Alwaar de catalogus te 

bekomen is. 

BSC, cat.267, mf 483: ex. BKVB NV. 264. Volgens het 

request van Delbeek bij het gilde en de registratie van de 

toestemming voor een auctie bij het stadsbestuur, veilde hij 

de boeken van één particulier en eigen goed (GAL Gilden 

112; GAL SA 11 125). Opbrengst: 325 gld. en 10 st. (GAL ORA 

2o6).Zieafb.2i. 

Simon Emtinck 

Bibliotheca Emtinckiana, sive catalogus librorum in omni facilitate 

&scientiarum genere. Quos magno labore, juiicio & sumtii collegit 

& reliquit, vir prsstantissimus Mr. Simon Emtinck, Toparcha in 

Noordwykerhout. Prima Pars continent: theologicam. Secundo: 

jurisprudentiam, medicinam, historiam naturalem, philosophiam. 

& rem mathematicam. Tertia: historiam veterem acnovam. Quarta: 

littems humaniora. Horum publica distractio fiet in /Edibus 

(op de Heeregraft by de Warmoes-graft, over het Blaauw-

huis) Mensibus Junii & Julii 1753. Quinam libri singulis 

diebus exponentur, indicat Ordo venditiones, cuique volu-

mini pr«efixus. Bibliotheca 8 diebus ante venditionem erit 

conspicua. Pars Prima. Amstelasdami, Apud Viduam & F ili

um S. Schouten, Bibliopola:. Ubi catalogi distribuuntur. 

BSC,cat.233 (1-4), mf 406-425: ex.BKVB NV 218(i-iv).Met 

prijzen in ms. in de delen 1-3. Advertentie in LC 1753,20. Blij

kens de Ordo venditiones begint de veiling op 4 juni 1753 en 

gaat door t/m 28 juli. Er wordt geveild op de Amsterdamse 

wijze, te beginnen met de duodecimo's in dl.4. Deze catalo

gus werd niet samengesteld voor de verkoping maar was 

door Emtinck voor eigen gebruik gemaakt en was reeds 

grotendeels gedrukt voor hij overleed (Aan de lezer). Daarom 

vindt men geen aanduidingen als 'raar' of 'zeer raar'. Even

min is er informatie opgenomen over hoe de boeken gecon

ditioneerd zijn. Dit verklaart ook de titel Systema Bibliotheca 

aan het begin van iedere systematische categorie. Vendue

meester was L. Boddens. Opbrengst: dl.i: 2994 gld. en 14 st.; 

dl.11:4529 gld. en 2 st.; dl.3:5141 gld. en 7 st. 

http://dl.11
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Bibliotheca Emtinckiana, pars reliqua, continent librit in omni 
tcientiarum genere pr&stantissimos, qui bini sunt reperti, eaque de 
cauta ad teperatam venditionem reservati tunt. (Waar agter enige 
zeer fraay geschilderde Portraitten van geleerde lieden.) Sequitur 
collectio nummorum antiquorum ex auro, argento et are. Horum 
publica distractio erit in sdibus (op de Heergraft over het 
Blauhuis) die Lunae 11 Martii & seqq. 1754 horis & conditio-
nibus solitis. Diebus Veneris & Saturni 8 & 9 ejusd. mensis 
patebit bibliotheca. Amstelaedami, Apud Vidum & Filium 
Salomonis Schouten. Ubi catalogi reperiuntur. 

BSC, cat.223, mf 386-387. Advertentie: LC 1754, 24. Voor 
deze veiling had Pieter van Damme opdracht van Abraham 
Gronovius in Leiden om enige titels kritisch te bezien 
(Museum van het Boek, s 127, brief van Gronovius aan Van 
Damme 7 mrc. 1754). 

H.C.J. van Eversdyck 
Catalogus van een uytmuntende bibliotheek, voorzien van de voor-
treffelykst en keurigst, zoo oude ah hedendaagsche, en tot alle facul
teiten en talen, behoorendeboeken, voornamentlyk indenatuurlyke 
historie, waaronderzich bevinden veelezeldzaam voorkomende wer
ken, welker meerderdeel volkunstig, en allerheerlykst, met levende 
kleuren is afgezet; verders in degodgeleertheid, rechten, wapenkun-
de en Nederlandsche historien &c. Onder welke zeer veele capitale 
werken; alle zeer fraai gebonden en uitstekend zindelyk bewaard; 
benevens een allerschoonste verzameling van manuscripten; zoo tot 
de rechten, geslachtkunde, als Nederlandsche en andere historien, 
(waaronder veele originele stukken) behoorende: alles nagelaten by 
wylen den Wel.Ed. Geb. Heeren mr. H.C.J. van Eversdyck, in WelEd. 
Ceb. leven, secretaris van den Edelen Hove van Holland, Zeeland, en 
Westfrietland &c. &c. En welk verkocht zal worden ten zynen 
sterfhyze op den Bezuydenhoutschen weg in 's Hage, op 
Maandag den 9den Juny 1766, en volgende dagen; door 
Johannes Gaillard, boekverkoper in de Gortstraat, aldaar, 
by wien en by de voornaamste boekverkopers dezer provin-
tien, de catalogus (mits 2 stuyvers voor den armen schen
kende, te bekomen is,[l] 

BSC, cat.336, mf. 573-575. Met een tweede titelblad in 
het Latijn. Van Eversdyck correspondeerde in 1757 met Pie
ter van Damme over munten (Museum van het boek, s 127). 
Hij verzamelde echter ook 'allereerste en raare drukken en 
mss.', zoals blijkt uit de advertentie voor de veiling van zijn 
bibliotheek in de LC 1766, 55; 64. Met voorwoord van de 
boekverkoper waarin hij verzekert dat geen boeken inge
stoken zijn. 

Pierre Gosse, boekverkoper, Den Haag 
Bibliotheca univertalit vetus & nova, complement libros in omni 
scientiarum genere selectissimos, & magni pretii opera horumque 
optimat editionet... omnes vendentur plus offerenti 7 [in ms. 
veranderd in 20] Junii & seq. anno 1740 Hagae Comitum in 
aedibus Petri Gosse, in Platea, vulgo de Plaats, per Adrianum 
Moetjens. Tweede titelblad: Bibliothèque umverteile choitie 
ancienne & nouvelle... La vente s'en fera le 5 Juillet dans la 
maison de Pierre Gosse, sur la place par Adriaen Moetjens. 

BSC, cat.741, mf 1185-1190; ex. BKVB Nv 143. Met: Appendix 
ad bibliothecam univertalem veterem & novam; Supplement à la 

bibliothèque universelle choisie ancienne & moderne. Met prijzen 
en namen van kopers in ms. Lit.: Kossmann, 'Haagsche uit
gevers van de zeventiende en achttiende eeuw', p.236. Lank-
horst, '"Au siècle des catalogues'", nr.49. Kossmann, De 
boekhandel te 't-Cravenhage, p.279. Blijkens advertenties be
treft het 'Een kostelijke Bibliotheek, zulks hier nog nooyt 
in ons land is te zamen gebragt; hieronder een Bybel van 
Mentz gedrukt vóór die in 't jaar 1462' (GC 1740,15 juni; AC 
1740,63; LC 1740,60). 

Bibliotheca univertalit vetut & nova: complement librot in omni 
tcientiarum genere telectittimot, & magni pretii opera, horumque 
optimat editionet, quorum auctio publica fiet die 24. Septem-
bris & seqq. anno 1742. Hagae Comitum, in aedibus Petri 
Gosse, in Platea, vulgo de Plaats, per Isaacum Beauregard. 
Bibliothèque universelle, choisie, ancienne et nouvelle: contenant 
dans chaque faculté les livres les plus capitaux, & leurs meilleurs edi
tions, dont la vente se fera à la Haye aux plus offrans, le 24. 
Septembre 1742. & jours suivans, dans la maison de Pierre 
Gosse, sur la Place, par Isaac Beauregard. A La Haye, chez 
Pierre Gosse, libraire sur la Place, M.D.CC.XLII. Le prix de ce 
catalogue est 6 sols. Ala Haye,chez Pierre Gosse, 1742. 

BSC, cat.142, mf 250-255; ex.: B KVB NV 150. Met: Appendix 
ad bibliothecam universalem veterem et novam. Supplement a la 
bibliothèque universelle choisie, ancienne et moderne. Met prijzen 
in ms. Blijkens het Avis du libraire worden een groot aantal 
bijzondere en zeldzame boeken aangeboden. Gosse heeft 
met een * aangegeven dat een boek niet algemeen voor
komt, met ** worden een vrij zeldzaam boek aangeduid en 
een boek met "* is echt zeldzaam. 'J'ai fait cela uniquement 
pour les personnes qui pourraient être employées dans les 
Achats des vieux Livres'. De folio's beginnen met een bijbel 
gedrukt door Johannes Fust en Peter Schöffer die wordt 
ingezet op 1000 gld. door de Haagse boekverkoper Antoine 
van Dole die daarvoor tien dukaten plokgeld ontving (aan
tekening in de catalogus). Tenslotte wordt de bijbel opge
houden voor 3000 gld. Lit.: Kossmann, 'Haagsche uitgevers 
van de zeventiende en achttiende eeuw', 236. Lankhorst, 
'"Au siècle des catalogues'", nr.50, p.66 en n.27. 

Bibliothèque ancienne & moderne, ou catalogue de livres choisies, 
curieux & rares, en toutes facultét & langues, qui se trouvent à la 
Haye, chez Pierre Cosse, libraire. Janvier, Février, Mars 1743. A La 
Haye, chez Pierre Gosse libraire, M. DCC. x i m . 

BSC, cat.1157, mf 1940-1942. Met appendix. Gevolgd door 
een Catalogue des livres en blanc. Hierachter een Supplement au 
catalogue des livret imprimé à la Haye chez Pierre Cotte, et à Geneve 
chez set fils H.A. Gosse & Compagnie. Achter deze catalogus 
volgt een catalogus met ongebonden boeken eveneens ver
zameld in de genoemde maanden, die hij zeer voordelig zal 
verkopen, ook aan particulieren. Daarachter een gedrukte 
lijst met prijzen. De eerste catalogus opent met een 'Biblia 
Sacra Fausti Schoifferi ... sed sine ulla, neque Loei, neque 
Typothetae, neque temporis, nota', die blijkens de gedrukte 
lijst met prijzen 3000 gld. moet opbrengen (zie ook de op
merking bij de voorgaande catalogus uit 1742). Het betreft 
een 'Engelse'verkoping, zoals blijkt uit het voorwoord 'Aux 
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Amateurs des sciences et belles lettres' in het eerste deel. Hij 
schrijft dat hij volgens eerder gedane belofte een grote col
lectie bijzondere en zeldzame boeken aanbiedt die hij in de 
maanden januari tot en met maart bijeen heeft gebracht. 
'Comme je n'ai qu'un seul exemplaite des livres rares, j'ai 
résolu de vendre cette collection par vente à l'amiable, ou 
autrement dit par vente à l'Angloise, de la maniere suivante. 
Savoir.les Livres pourront être vus & examinés par les Ama
teurs dans la Boutique du Libraire depuis le 22. Aoust 1743-
inclusivement. Le 2 Septembre 1743. sera le jour que com
mencera la vente. Lorsque le 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'. Gosse kondigt aan elke drie 
maanden zo'n catalogus te zullen uitgeven. Lit: Kossmann, 
'Haagsche uitgevers in de zeventiende en achttiende eeuw', 
p.236. Lankhorst, '"Au siècle des catalogues'", nr.51 en 52. 

Pierre Gosse en Jean Neaulme, boekverkopers, 
Den Haag 

Catalogus librorum compactorum bibliopolii Petri Gosse etjoannis 
Neaulme. Quorum publica fiet auctio die 25. Julii 1729, & 
seqq., in Aula Magna. Hagae Comitis, Apud Petrum Gosse et 
Joannem Neaulme, M. Dec. xxix. [In ms.: Voor de Heer 
Limborch]. 

BSC, cat.1348.mf 2240-2241. Li t.: Kossmann, De boekhandel 
te 's-Gravenhage, p.149. Lankhorst, '"Au siècle des catalo
gues'", nr.40. 

Isaac Hiole 
Bibliotheca Hioliana, sive catalogus exquisitissimus, nitidissimus-
que librorum, pracipue theologicorum, philologicorum, antiquaho-
rum, historicorum et miscellaneorum, in omni facultatum genere 
excellentium vir doctissimi, domini Isaaci Hiole, pastoris (dum vi
vent) Ecclesia qua in Oudenydorp, Veenhuysen, &Zydwind collegi-
tur, fldelissimi. Cum appendice [in ms: librorum Caroli Gotl. 
Schwencke. Med. stud.]. Quorum auctio habebitur Lugduni 
Batavorum, in zdibus bibliopolae Conradi Wishoff. Ad diem 
3 Maji & sequent. Lugduni in Batavis; apud Conradum 
Wishoff, 1736. Ubi catalogi distribuuntur. 

BSC, cat.151, mf 269-271. Ex.: BKVB nv 126. Wishoff dien
de bij het gilde een request in voor een veiling van 3 tot 9 
mei voor de 'Ingeslooten boeken van dominee Hiole'. Een 
tweede request was voor een veiling op 11 mei voor de boe
ken van Schwenke 'en particuliere Heeren ...' (GAL Gilden 
112). Blijkens de Ordo venditiones werd er geveild van 3 t/m 
11 mei. De appendix was dus gemengd. 

Abraham 1 Kallewier, boekverkoper, Leiden 
Catalogus variorum, S/prastantissimorum librorum, maxima parte 
nitidissime compactorum pracipue: theologicorum, juridicorum, 
medicorum, et miscellaneorum, Waar onder een fraye verzamelinge 
van Nederduitsche godgeleerde, en historische boeken. Nagelaten 
door Abraham Kallewier, in zyn leeven boekverkoper te Leyden. 
Quorum publica fiet auctio in zdibus Viduae defuncti. Ad 
diem 4. Octobris & seq. 1759. Lugduni Batavorum, apud 
Abraham Honkoop et Abraham Kallewier. 1759. 

BSC, cat.268, mf 483-484. Opbtengst: 1765 gld. en 4 St. 
(GAL ORA 206). Er werden geen boeken van andere eige
naars gedeclareerd (GAL Gilden 112; GAL SA II, 125). Adver
tentie in LC 1759,117. 

Abraham 11 Kallewier, boekverkoper, Leiden 
Catalogus librorum, exquisitorum, theologicorum, juridicorum ... 
alles nagelaten door Abrah. Kallewier... Lugduni Batavorum, 
apud Jac. Meerburg, 1775. 

Deze catalogus is nog niet beschikbaar op microfiche 
(BSC, Ree. id. 4226; ex.: Boedapest, MTAK Bibliogr. o. 33)). De 
veiling vond plaats van 9 tot 10 juni 1775. Opbrengst: 1602 
gld. en 14 st. (GAL ORA 206). Er werden geen boeken van 
andere eigenaars gedeclareerd (GAL SAH, 133). 

Christiaan Gottlieb Koenig 
Pars majorbibliothecaKoenigiana, sive catalogus librorum in omnia 
scientiarum et Imguarum genere prastantissimorum et rariorum. 
Quos collegit vir darissimus Christianus Gottlibius Koenigius 
theol. Doet. & philos. Professor in Academia Gissensi &c. Quorum 
omnium auctio fiet in Officina Koenigiana. Ad diem Lunx 
21 Octobris 1782 & seqq. Lugduni Batavorum, apud C.F. 
Koenig, op het Rapenburg over de Akademie, ubi catalogus 
distribuunrur. 

BSC: cat.432, mf 740-742: ex. BKVB 463 (laatste 8 pp. be
vatten stockcatalogus van C. F. Koenig). Opbrengst: 657 gld. 
8 st. (GAL ORA 206). De veiling duurt t/m zatetdag 26 okt. 
Advertenties: LC 1782,30 sept; 14 okt.; 21 okt. Er wordr geen 
prijs voor de catalogus vermeld, maar waarschijnlijk is deze 
gratis, gezien het PS dat hij aan de advertentie toevoegt: 
'Iemant geen gebruik van de Catalogus maakende zal met 
dezelve terug te bezorgen den Uitgeever verpligten, wyl in 
weerwil van het groot getal Exempl. zeer weinig voorhan
den zyn'. In zijn voorwoord zegt Koenig de catalogus een 
meer dan gebruikelijke verspreiding re hebben gegeven. 

Gerardus van Loon 
Bibliotheca nitidissima sive catalogus librorum insignium et rario
rum, in varia scientiarum ac linguarum genere, pracipue autan 
ad theologiam, juridicam, politicam, historiam naturalem, anti-
quitates, numismat., histor. vet. et recent., poetas, et rem litterariam 
spectantium etc. Inter quos extant plurimi scriptores historia 
patria, et codices manuscripti. Quibus olim usus fuit... Gerardus 
van Loon, E/c. &c. (als meede een verzameling van prenten; &c. 
Nederlandscheen andere historie-peningen [sic], en rariteiten. Quo
rum omnium publica fiet auctio per M.F.L. Varon. Biblio-
polam in Platea (vulgo dicta:)de Korte Pooten. A diem Luna: 
2 Aprilis, & sequent. 1759. Hagae-Comitum, apud M.F.L. 
Varon. Alwaar de catalogus te bekoomen is, mits betaalen-
den twee stuyvers voor de Gereformeerde Diaconie Armen. 

BSC, cat.226, mf 392-394: ex. BKVB Nv 258a. Voor deze 
auctie had Van Damme commissies van Pieter Burman 
(Museum van het Boek, s 126). Gerard Meerman kocht hier 
een Sweynheym en Pannartz incunabel (folio, nr.81), ont
dekte dat het een vervalsing was en gaf hem staande de vei
ling terug(Dela Fontaine Verwey, 'Frederik Corcellis', p.93). 

http://cat.1348.mf
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Jacobus Marcus 
Bibliotheca selectissima, sive catalogus prastantissimorum & 
exquisitissimorum Ubrorum (plurimum rarissimorum) theologico-
rum, chronologicorum, uridicorum, geographicorum, hist. nat. 
scriptorvm & pmsertim historicorum, miscellaneorum. Onder de-
welkeeenaanzienlykgetaWederduitsche.FranscheenHoogduitsche 
boeken, inzonderheid de historien der Nederlanden betreffende; als 
mede een zeer voorname collectie van manuscripten, meest rakende 
de oudheden van ons land. Nagelaaten door den Heer Jacob Marcus. 
Horum distractio publica habebitur in aedibus defuncti, op 
de Binnekant by deSchippersstraat, die Lunae 7 Septembris 
1750 & seqq. horis solkis. Diebus Veneris & Saturai 4 & 5 
ejusd. mensis bibliotheca erit conspicua. Amstadodami, 
apud Salomonen! & Petrum Schouten, Henricum Vieroot, 
J. Roman, Juniorem, & Joannem Gysium. Ubi catalogi dis-
tribuun tur. 

BSC, cat.208, mf 359-363. Zie ook: Biemans, 'Torso van 
een handelaar of een verzamelaar?', p.25. Doorschoten 
exemplaar met prijzen en namen van kopers in ms., onder 
anderen Emtinck, Van Damme, Mul, vele Amsterdamse 
boekverkopers en Enschedé uit Haarlem. 

Marcus Meiboom 
Catalogus manuscriptorum, et Ubrorum impressorum, ex bibliotheca 
vir quondam longe celeberrimi Mara' Meibomii seren. Régi Dania 
consiliis, superstitum, majore ex parte rarissimorum, nonnullorum 
unicorum; quorum auctionem facient Johannes Swart et 
Cornelius Boucquet, bibliopla: An. 1752. i[onleesbaar][ms. 
7] Junii[ms. Julii] in aedibus Dnae Meibomian op de Prince-
gragt. Hagae Comitum, apud J. Swart et C. Boucquet. 
M.D.CC.LII. 

BSC: cat 206, mf 356; ex.: BKVB Nv 213. Met prijzen in ms. 
Opbrengst: 328 gld. 10 st. en 11 penn. (Database Sv.E. Veld-
huijzen, GAG). Cat. bestaat uit twee delen: de eerste met het 
Latijnse titelblad, de tweede met een titelblad in het Frans: 
Suite du catalogue des manuscrits de feu mr. Marc Meibom[i], qui se 
vendront à la Haye le iolms.17}uin{ms. Juillet] l'an 1752. Par Jean 
S wart libraire. Dit deel bevat handschriften, waaronder aan 
het eind zeldzame Chinese en Indische handschriften. Aan 
het slot: 'Deze dierbaar collectie (f-m) is voor meer als Hon
derd Jaaren uyt China en Indien met groote moeite en 
gevaar naer Holand overgebragt, zynde in die Gewesten op 
Levenstraf verboden, zulke Stukken in Handen van Vreem
delingen te laaten komen'. Handschrift nr.50 in dl.i met een 
ms. aantekening 'opgehouden voor 5000, en geoffereert te 
koop voor f. 3000 en minder niet" (betreft S. Hieronymi 
commentarius in Job, scriptus in membranis, caractère 
Gothico, sed nitido). Nr 51 is het eerste gedrukte boek: 
Biblia sacra,latine, ex versione vulgatasancti Hieronymi... 
Gedrukt in romein met pentekeningen. 'Charta demum 
crassà ac onguiori, variisque figuris, sed non illâ Fausti & 
Schefferi, obsignata: sine ullâ, neque Loci, neque Typogra-
phi, neque Anni, Indicatione: ac tandem in folio mediocris 
forma:, 11 voluminibus, 1418 foliorum.iivérô 334...Ea Folia 
constant duabus Columnis, quarum quaeque continet 42 
Lineas, & Linaeque qua:que 30 ad 35 caracters aut litteras'. 
Verkochtvoor 225 gld. 

Adriaen 11 Moetjens, boekverkoper, Den Haag 
Bibliotheca anonymiana, publice pluris licitantibus distrahende 
perAdrianum Moetjens. Die 22 Novemb. 1728. & sequentibus. Pars 
prima qua continet libros in folio. In Aula magna (vulgo) de 
groote Zaal van 't Hof. Horâ nonâ matutinâ, & pomeridianà 
secundâ. Hags-Comitum, apud Adrianum Moetjens. 
M.DCC.xxviu.Bibliotheca anonymiana, publice pluris licitanti
bus distrahenda perAdrianum Moetjens. Die zi Novemb. 1728. & 
sequentibus. Bars secunda qua. continet libros in quarto. In Aula 
magna (vulgo) de groote Zaal van 't Hof. Horâ nonâ matu
tinâ, & pomeridianà secundâ. Hagx-Comitum, apud Adria
num Moetjens. M.Dec, xxvm. Bibliotheca anonymiana, pu
blice plurislicitantibus distrahenda per Adrianum Moetjens.Die2Z 
Novemb.i7z8.& sequentibus.Pars tenia qua continet libros in octavo 
& minori forma. In Aula magna (vulgo) de groote Zaal van 't 
Hof. Horâ nonâ matutinâ, & pomeridianà secundâ. Hagas-
Comitum, apud Adrianum Moetjens. M.DCC. xxvm. 

BSC, cat.1461, mf 2426-2435. De catalogus omvat 12.631 
nummers. Met rubrieken 'Libri inter raros rarissimi'. Bevat 
incunabel bijbels en andere incunabelen en vele zestiende
en zeventiende-eeuwse drukken. Lit.: Kossmann, De boek
handel te 's-Gravenhage, p.279, en aanvullingen p.465: ver
meldt een veiling op 22 nov. 1728 op de Groote Zaal waarvan 
de datum werd veranderd in 7 febr. 1729, er werden meer 
dan 30.000 vol. geveild. Zie ook: LC 1729,11; 14, waarin even
eens sprake is van meer dan 30.000 volumina en het grote 
aantal zeldzame handschriften benadrukt wordt. 

Bibliotheca exquisitissima insignium & prastantissimorum in 
omnibus facultatibus et Unguis. Quorum auctio habebitur: in 
Aula magna (vulgo) de Groote Zaal. die 11 Febr. sequentibus 
1732. Per Adrianum Moetjens. Hagas-Comitum, apud Adr. 
Moetjens 1732. 

BSC, cat.1462, mf 2436-2442. De catalogus bevat 11.815 
nummers. Met achterin Libri prastantissimum et magnam 
partem rarissimi in dirigendo catalogo studioonir'ssi'met'Libris in 
membranis impressi' en 'Libri impressi in charta'. Lit.: 
Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p.279: volgens een 
advertentie in de GC 1732,6 febr. vindt de veiling plaats op 
18 febr. en zullen meer dan40.ooo vol. worden verkocht. Zie 
ook:LC 1732,7; 11,14. 

ThadeMul 
Bibliotheca Mulliana continens libros theologicos, philosophicos, 
geographicos, historicos vet. ac. ree. antiquarios, numismaticos, poë-
ticos gr. & lat. criticos, literarios, lexicographicos, miscellaneos & 
inprimis juridicos theoret. & practicos; nitidissime compactos. 
Excellunt interhos: Corpus Hist. Byzantinae.jSvol. edit. Paris. Grae-
vii, Gronovii aliorumque Thesauri, 30 vol. Montfaucon Antiquité, 
15 vol. atque alia opera magna quam plurima. (Waar by een versa-
meling van uitmuntende Nederduitsche, godgeleerde, historische, 
regtsgeleerde en poëtische boeken, daar onder de Nederd. Rymbybel 
derWaldensen,Ao. 1270. dePlacaatboeken, 6deelen en een Atlas van 
Blaau met deStedeboeken in i6deelen, op 't heerlykstafgezet, in rood 
turxs leere vergulde banden &c. leggende in een Cabinet van Saker-
danen hout, met deuren van spiegelglas, &c. en andere voorname 
werken. Extra fraay geconditioneerd. Als mede eene beweegbaare 



348 HANNIE VAN GOINGA -'ALOM TE BEKOMEN' 

hemel- en aard-globe van Audebert.) Quos reliquit vir illustrimus 
Thadaus Mul. Dum viveretJ.U.D. & in Vrbe Enchusana Scabino-
rumPrjtsw.Distractiohorumeritin/Edibus Vidua: & fil ii Sal. 
Schouten, (In de Kalverstraac) ad diem Lunae 5 Maj i & seqq, 
1755. Conditionibus & horis solitis. Die Saturni ante vendi-
tionemBibliothecaeritconspicua.Amstehedami.exOfficina 
Schouteniana. Ubi catalogi distribuuntur. 

BSC, cat.219, mf 381-382: ex. BKVB Nv 233. Met prijzen. 
Vele incunabelen onder de folio's. De Nederduitsche godge
leerde boeken in folio beginnen met nr.453, de Nederduit
sche Rymbybel der Waldensen 'in 't Jaar 1270 berymt door 
Jacob van Maerlant, in 1332 door Michiel van der Borch af
geschreven. Nr.454: Nederduitsche Bybel zynde alleen het 
OT, Delft 1477. Nr. 458: Epistlen en Evangelien uit 1477, 
onbekend by Le Long; Nr. 459: Passionaal Somer en winter
stuk, by G. Leeu, Tergoude 1478. 2 dl.eng. banden, allereer
ste druk. 

Petrus van Musschenbroek 
BibliothecaMusschenbroekiana.sivecataloguslibrorumvirceleber-
rimiPetri van Musschenbroek, dum vivebatA.L. M. philosophixe et 
medicina doctoris,philosophiez et matheseos inAcademia Lugduno-
Batava professons, etc. etc. etc. Quorum publica net auctio in 
sedibus Cl. defuncti per Samuel et Johann. Luchtmans, die 
Martis 9. &seqq. 1762. Lugduni Batavorum, apud Samuelem 
et Johannem Luchtmans, 1762. Ubi catalogi distribuuntur. 

BSC, cat.796 en 1346, mf 1251 en 2237-2238. Geraad
pleegd ex.: GAL Bibl. 75526 d. De bibliotheek en de instru
menten van Musschenbroek werden van 9 tot 18 maart 1762 
geveild. De opbrengst bedroeg 14.639 gld. (G AL ORA 206). Er 
werden geen boeken van andere eigenaars gedeclareerd 
(GAL Gilden 112 en GAL SA II, 126). 

Jean Neaulme, boekverkoper, Den Haag, 
Amsterdam en Berlijn 

Catalogue d'une belle collection de livres & d'estampes, propre à for
mer une bibliothèque des plus estimables, en livres de theologie, de 
droit, de politique, de médecine, de mathématique, des arts, sciences, 
& métiers utiles à la société; comme aussi d'histoire universelle & 
particuliere, anciennes moderne, de mémoires, de vies, de voyages, & 
des ouvrages d'esprit & de recreation, 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 vend
rons à Berlin parj. Neaulme, libraire privilégié du Roi, le 30 juin 
1755. & les jours suivans. Les catalogues se distribuent à Berlin 
chez J. Neaulme, à la Haye chez B. Gibert, & à Amsterdam 
chezj. LaCaze.MDCCLV. 

BSC, cat.1490, mf 2502-2506. 

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 vendront dans 
Berlin parjeanNeaulme,au commencement de l'année 17S4.& dont 
le jour sera annoncé beaucoup d'avance par les Gazettes. Tome pre
mier. Contenant par alphabeth tous les livres du format in octavo & 
in douze, depuis la lettre A jusques à L inclusivement. Se trouve a 

Amsterdam & Berlin chez J. Neaulme libraire. M DCCLXi 11. 
BSC, cat.1053 (1-5), mf 1749-1760. Met gedrukte mini

mumprijzen. 

Catalogue d'une nombreuse collection de livres, en tout genre, rares 
et curieux, rassemblés, avec beaucoup des soins, & de grandes dépen
ses, par Monsieurjean Neaulme, libraire, dont la vente publique se 
fera, au plus offrant, à La Haye par N. van Daalen & B. Gibert, le 
Lundi 24juin 1765., & jours suivants. Tomepremier. Contenant par 
alphabet tous les livres du format in octavo & et in douze, depuis la 
lettre A jusques L inclusivement. A La Haye chez Nicolaas van 
Daalen & Benjamin Gibert, Libraires, [1765]- Chez qui l'on 
distribue [vouw]catalogue en six volumes, en payant un 
florin, dont [vouw] sols sont pour les pauvres. 

BSC, cat.427, mf 709-722. Dit is de catalogus van 1764 
met nieuwe titelbladen en bevatte dus nog de door Neaul
me vastgestelde gedrukte minimumprijzen. Er werd nor
maal bij opbod geveild. Met in ms. de prijzen die de boeken 
op de veiling hebben opgebracht. Opbrengst: 15.246 gld. en 
7 st. (Database Sv.E. Veldhuijzen, GAG). Na het titelblad 
volgt een blanco bladzijde en dan: Catalogue d'une nombreuse 
collection de livres en tout genre. Tome premier. Met een NB. 'Ce 
catalogue, composé de 5. volumes in octavo, se vendra cin
quante sols de Holländern feuilles. Il n'est pas naturel de le 
donner gratis; mais ceux qui voudront le rendre en bon 
état, après la vente, au même prix, en diminutio de ce qu'ils 
auront achetté, ne fut-ce que pour 50 sols, en seront les 
Maîtres. La brochure se payera à part'. Dan volgt het titel
blad zoals dat door Neaulme in 1763 was gedrukt. Deze 
opmerking over de prijs van de catalogus komt niet voor in 
de cat. uit 1763. 

Jan Arnold van Orsoy 
Een zeerfraayeverzamelingvanaüerbesteNederduitschegodgeleer
de, historische, natuurkundige, poetische en andere boeken. Onder 
dewelke eenigeLatynsche.Fransche en Hoogduitsche,alle zeer schoon 
geconditioneerd. Waar agter eenige manuscripten, benevens een 
extra fraay orgel... en andre musicaale instrumenten. Eenige seld-
zame insecten en anatomische praeparata, microscopius, 2 globens 
van Valk en andre rariteiten. Nagelaten door den Heer jan Arnold 
van Orsoy. De verkooping zal geschieden ten huize van den 
overledene op de Y-Gragt, by de Peper-straat, op Dinsdag 
den 19 February 1754. en volgende dagen, 's morgens ten 
half tien, en 's namiddags ten drie uuren precies. Alwaar de 
boeken op Saturdag den 16, en Maandag den 18 February te 
zien zullen zyn. Te Amsterdam, by Antoni Waldorp, boek-
verkooper op 't Rokin, tusschen de Gaper- en Duyfjes-stee-
gen. Alwaar de catalogus te bekomen is. 

BSC, cat.220, mf 382-383. Met de namen van kopers en de 
prijzen in ms. Onder de kopers bevond zich ene Van Dam
me - hoogstwaarschijnlijk Pieter van Damme - die onder 
andere 21 van de 53 aangeboden mss. kocht. De opbrengst 
van de boeken en kaarten, pakketten etc. bedroeg: 1696 gld. 
en 13 st. 
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Petrus Scriverius 
Libri [in ms.: valde rarus] appendiciarii bibliotheca Scriveriana, 
[in ms.: num ipsa bibl. Scriver. édita et publ. vendita nescio] 
ut & alia raritates eximtt, pictura videlicet statua marmorn, &c. 
qua auctione publica distribuentur [in ms.: 8) Augusti 1663. in 
vico vulgb de Kalverstraat in de Kayzers Kroon Arendt van 
Outshooren, zdibus horâ nonâ ante, secundâ autem cum 
media post meridiem precise. Batebit [sic] pibliotheca [sic] 
binis ante auctionem diebus. Catalogi in xdibus Jod. Pluy-
mert distribuendi. Amstelodami, Typis Stephani van Lier, 
in vico vulgô de Lange-straat. Anno 1663. 

BSC, cat.1199, mf 2036-2037. Ex. (UB1) 1366 c 27, met op 
het schutblad in ms. 'ex dono clarissimi viri Petrus van 
Damme A. 1775'. Lit.: M.J.J. F. Noordziek, 'Bibliothèque de 
P. Scriverius', in: LeBibliophileBelge, 6 (1850), p.118-122. 

W.Snellonius 
Catalogus rarissimorum & vere insignium in omni materia, facul-
täte, & lingua librorum, nee non ram & curiosa delineationes, icônes 
&c. ab excellentissimus in Italia, Gallia, Germania & Belg,[!] 
artifieibus sculpta. Instructissima bibliotheca clarissimi & consul-
tissimivirid" W.Snellonii, quorum auetio habebitur Lugduni 
in Batavis in Officina Petri vander Aa, bibliopola: in de 
Korsteeg. Ad diem Lunz 24. Septembris 1691. & seqq. hora 
nona ante, seeunda autem post meridiem prssise. Patebit 
bibliotheca tribus ante auctionem diebus. Lugduni Batavo-
rum, apud Petrum vander Aa, 1691. Ubi catalogi distribuun-
tur. 

BSC, cat.1932, mf 3196-3197. Volgens de Ordo venditiones 
duurt de veiling t/m 6 okt. Met Libri prohibiti op p.171-172. 
Op p.157, bij de Nederduitse boeken in 40, nr.16: De Vrouwen 
getyden, 'op maegden parkement seer curieus geschreven 
met groote Capitale Letters en vercierselen, heel out en 
raar'. Snellonius was volgens het Leidse gilde een gefingeer
de naam. De boeken die hier werden geveild behoorden toe 
aan Pieter van der Aa (GAL Gilden 61, fo.25). 

itgidius Laurentius Tolling 
Catalogus prastantissimorum & exquisitissimorum librorum, quo
rum prima pars complectitur verum Belgkarum scriptores, eximios 
et rarissimos: pars altera exhibet auctores, in omniscientiarum ge
nere & lingua optimos etparum obvios, nitide compactos. Accedunt 
pauca sed melioris nota manuscripta nee non gemmarum antiqui-
tarum collectio als nude eenige Nederlandse silvere medailles, ver-
scheydespeel-instrumenten &musyk, van de beste meesters. Quibus, 
dum viveret, usus est vir consultissimus JEgidius laurentius Tol
ling. J.U.D. Auetio publica fiet in aedibus defuncti (op de 
Colveniers Burgwal, naast de huyzen van Trip) ad diem 
Martis 8 Nov. 8tseqq. 1768. Horis et conditionibus solitis die 
Luna; ante venditionem patebit bibliotheca. Amstelodami, 
apud Petrum Schouten, & Petrum van Damme, ubi catalogi 
distribuuntur. 

BSC, cat.990, mf 1666-1669. 

Abraham Torrenius 
Bibliothea Torreniana pars, sive catalogus prastantissimorum & 
exquisitissimorum librorum. inter quos excellunt auctores Graci et 

Latini,antiquarii,historici,aIiiquemiscellanei.Quos magno labore 
& studio collegitclarissimus virAbrahamus Torrenius, dum in vivis 
esset, Rector Gymnasii Leidensis vigilantissimus. Quorum auctio 
fiet in Officina Luchtmannia, die Mercurii 7. & seqq. Octo-
bris 1739. Lugduni in Batavis, apud Samuelem Luchtmans, 
i739.Bibliopolam&Academia:Typographum. 

BSC, cat.134, mf 228-229. Ex.: BKVB Nv 137a. Met prijzen 
en optelling: 2606 gld. en 5 st. Maar niet bij elke titel is een 
prijs vermeld; dat betekent waarschijnlijk dat deze niet aan 
Torrenius behoorden. Luchtmans had bij het gilde opgege
ven ook nog de boeken van twee particulieren te veilen (GAL 
Gilden 112). 

Johan Hendrik graaf van Wassenaer-Obdam 
Catalogus partis bibliotheca, illustrissimi Comitis de Wassenaer, 
et Obdam. Publice pluris licitantibus distrahenda. Die Lima 10. 
Augusti & seqq. 1750. In asdibus illustrissimi defuncti Hagz-
Comitum, per Petrum de Hondt. 

BSC: cat.209, mf 363-365; ex. BKVB NV 202. Met prijzen. 
Opbrengst boeken 5782 gld. en 5 st., de schilderijen 27.146 
gld., de marmeren beelden 8762 gld. en 19 st., de manu
scripten van Graaf van Obdam 9514 gld. en 15 st. en de teke
ningen 4935 gld. (Database Sv.E. Veldhuijzen, GAG). Nr. 3, 
eenBibliaLatina, primae editionis, Mainz Johannes Fust en 
Petet Schöffer van Gernsheym 1462, brengt 600 gld. op. Nr. 
4, een Biblia Latina, Moguntiae 1472, Peter Schöffer wordt 
afgeslagen op 170 gld. 

Frederik Winter en anoniem J. F. C. 
Bibliotheca Winteriana pars sive catalogus librorum medicorum 
theoreticorum et practicorum, anatomicorum, chirurgicorum, bota-
nicorum, materia med. et historie naturalis scriptorum, philoso-
phicorum et miscellaneorum. Quos sibi collegerat vir celeberrimus 
Fredericus Winter dum in vivis esset medicina doctor ejusdemque 
Facultatis in AcademiaLugdunoBatava professor ord.& Serenissimi 
PrincipisAuriaci & Nassavia Archiater. Accedit appendix librorum 
theologicorum. Quibus usus fuit vir reverendus J.F.C. Olim verbi 
Divini minister in regionibusexteris.Quorum publica fietauctio 
in Officina Luchtmanniana, die Mercurii 13. Maji & seqq. 
1761. Lugduni Batavorum, apud Samuelem et Johannem 
Luchtmans, 1761. Ubi catalogi distribuuntur. 

BSC, cat.1221, mf 2072: ex: G AL Bibl. 75525 P- Met prijzen 
in ms. (niet in de appendix en bij de Libri omissi). Aan het 
eind de afrekening met mw. de weduwe Winter. De op
brengstvan de bibliotheek bedroeg 4238 gld. en 8 st. Er was 
voor 77 gld en 3 st. onderhands verkocht zodat mw. Winter 
slechts provisie betaalde over hetgeen in de veil ing was ver
kocht, te weten 10% over 4161 gld. en 5 st. Er werden twee 
partijen van particulieren geveild (GAL s A 11,126). De totale 
opbrengst van de veiling kwam op 4610 gld. en 2 st. (GAL 
ORA 206). Zie afb.18 en 19. 

1 
I 
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ANTIQ.UARIAATSCATA10GI 

alfabetisch op naam van de boekverkoper 

Abraham Blusse,Dordrecht 

Alphabetische naamlyst van boeken, in onderscheide taaien en we

tenschappen, meest allen fraai ingebonden en geconditioneerd, en 

onder deze veele uitmuntende en weinig voorkomende werken: als... 

[titels]. Alle welke, tot bygevoegde pryzen, te bekomen zyn 

in den boekwinkel van Abraham Blussé en zoon, te Dor

drecht. By wien deze catalogus om 6 St. afgegeven word. 

1779. Zie afb.25. 

BSC 883,mf 1478-1480. 

Frans de Does Pieterszoon, Leiden 
No 1. Naamlyst van Latynsche, Fransche en Nederduitsche boeken, 

betreffende alle konsten en weetenschappen, waar veele der voor

naamste en kostbaarste werken in voorkoomen, alle keurlyk gecon

ditioneerd, dewelke nevens veele andere uit de boekwinkel van Frans 

de Does, PZ. de Heeren Liefhebbers voor een geringen prys worden 

aangebooden, als meede een bericht weegens eigen gedrukte of door 

inkoop verkreegenen ongebonde boeken, welken ten nutte en ter 

bevordering van leesgierige voor zeer laag verminderde pryzen, tot 

den 31 January 1780. te bekomen zyn. Te Leyden, By Frans de 

Does, Pietersz. boekverkooper aan de Nieuwen Rhyn by de 

Visbrug. By wien deeze naamlyst en alom à 2 st. is te bekoo-

men.MDCCixxix. 

Uit het 'Mijne Heerenl' blijkt dat hij van plan is lijsten 

uit te geven van uitsluitend gebonden boeken. Een vervolg 

verscheen in 1781: 

No 11. Naamlyst van latynsche, Fransche en Nederduitsche 

boeken, betreffende alle konsten en weetenschappen, waar veele der 

voornaamste en kostbaarste werken in voorkoomen, alle keurlyk 

geconditioneerd, dewelke nevens veele andere uit de boekwinkel van 

Frans de Does, P.Z. de Heeren ließebbers voor een geringen prys 

worden aangebooden, als meede een bericht weegens eigen gedrukte 

of door inkoop verkreegenen ongebonde boeken, welken ten nutte en 

ter bevordering van leesgierige voor zeer laag verminderde pryzen, 

tot den 31 January 1782. te bekomen zyn. Te Leyden, By Frans de 

Does, Pietersz. boekverkooper aan de Nieuwen Rhyn by de 

Visbrug. By wien deeze naamlyst en alom à 3 stuivers is te 

bekoomen. MDCCLXXXi. 

BSC, cat.907 (nr. 1) and 909 (nr. 2), mf 1512 en 1513-1514. 

Met gedrukte prijzen. De paginering van No 11 sluit aan op 

die van No 1. 

Abraham Ferwerda, Leeuwarden 
Zie: Contemporaine literatuur en gedrukte bronnen. Het 

laatste deel bevat: Register van alle rare en zeldzaam voorkomen

de Latijnsche boeken in folio met en zonder prijzen, gedrukt in het 

jaar 1400 of in dexveeeuw. 

Hendrik Gartman, Amsterdam 
ïste deels 3de lyst van het alphabetisch naamregister, van eenfraaye 

verzameling meest Nederduitsche boeken, waar in veele capitaale 

werken uitmunten, als:... [titels]. Dewelke de liefhebbers voor 

een zeer laage prys, uit de boekwinkel van Hendrik Gart

man, worden aangepresenteert. Te Amsterdam, by Hendrik 

Gartman, boekverkooper in de Srilsteeg, in Hugo Grotius. 

Alwaar deze lyst voor 4 stuyvers te bekomen is. [1772]. 

BSC, cat.887, mf 1496-1497. Zie afb.24. 

Pierre Gosse junior, Den Haag 

Bibliothèque ancienne & moderne. Ou catalogue des livres curieux & 

rares, en toutes facultés & langues, qui se trouvent chez Pierre Gosse 

junior & Compagnie, libraires à la Haye, avec les prix. A La Haye, 

Pierre Gosse Junior & Compagnie libraires. 1745. 

BSC, cat.1168, mf 2000-2003; ex. Meermanno 144 1 6 

(1-10). De afleveringen 1 tot en met 9 bevatten gebonden 

boeken met gedrukte prijzen. Met berekeningen in ms., 

doorhalingen en aantekeningen. De prijzen ontbreken in 

nummer 2a waarin de boeken zijn opgenomen die Gosse in 

commissie heeft: On trouvera chezPierreGossejunioret Compag-

niclibraires alaHaye.Les livres suivants à très-bas prix.qu'ils ont à 

vendre en commission, jusques à la fin de l'année 1745. Après lequel 

teins, les prix en seront considérablement augmentez, & rétablis 

comme ci-devant... De catalogus opent met een Aux amateurs 

des sciences et belles lettres: 'Je prend la Liberté de vous addres

ser, le Commencement de mon catalogue des livres reliées, 

qui continet les Facultés de Théologie & du Droit in Folio ... 

je continuerai d'en donner de temps en temps la suite, qui 

contiendra des Livres de toutes facultées in folio, 4 » & 8vo. 

après que le Catalogue des livres reliées sera achevé, en 

suivra un autre d'une Collection très Considerable de belles 

Estampes des Mellieurs[sic] Maitres, &. toutes premieres 

Epreuves, en suite viendra le Catalogue de mes Livres en 

blancs, aux quels j'ajouterai pareillement à chaque Article 

le dernier prix en argent Courant d'Hollande, pour plus 

grand commodité des Amateurs'. De eerste aflevering van 

de catalogus begint met een handgeschreven Bijbel, volu

men maximum. Très rare, voor 250 gld. Nummer 3 is een 

Biblia Sacra... certo rarissimarum Fausti Schoiferique edi-

tionem indicio obsignatâ, ideóque primis typographies: 

artis infantia; temporibus Mogunti impressa, sed sine ullà. 

neque loei, neque typothetar, neque temporis, nota. . . 2 dln. 

geprijsd 3000 gld. War verkocht is wordt doorgestreept. 

Eind eerste deel: Tous ces livres ne se vendent q'argent 

comptant & l'on fait point crédit. In het tweede deel incuna

belen. Lit.: Lankhorst, '"Au siècle des catalogues'", nr.54, 

met het overzicht van de verschillende catalogi met gebon

den boeken. 

Cornelis Haak, Leiden 
Catalogue d'une collection des livres curieux & rares, en toute faculté 

Eft langues, dont ont trouve entre plusieurs autres livres principaux, 

les suivants ... [titeis]. La dite collection est offerte aux curieux & 

amateurs au prix modique marqué en marge, le tout argent comp

tant, sans aucun rabats, dans le cours de cette année, parCorn. Haak, 

libraire à Leide. Messs. les Etrangers sont prier d'envoyer les 

lettres franco. A Leide, Chez Corn. Haak, 1760. 

BSC, cat.938, mf 1593-1594-

Catalogue d'une collection des livres curiex & rares, en toute faculté 

& langues, dont on trouve entre plusieurs autres livres principaux, 
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les suivants ... [titels], la dite collection est offerte aux curieux & 

amateurs a un prix très modique, le tout argent comptant, sans 

aucun rabais,parCorn.Haak,libraireàLeide.Mess.\cs emngers 

sont pridr d'envoyer les lettres franco. A Leide, chez Corn. 

Haak, 1766. 

BSC, cat.95i,mf 1610-1612. 

Samuel 11 en Johannes Luchtmans, Leiden 

In het Luchtmansarchief (BKVB) bevinden zich de volgende 

gedrukte catalogi met gebonden boeken. Bij alle boeken 

zijn de prijzen in ms. genoteerd. De catalogi werden zonder 

prijzen verspreid onder potentiële afnemers. De exemplaren 

in het archief werden waarschijnlijk gebruikt om klanten 

te kunnen informeren over de prijzen van de daarin voor

komende boeken. 

Catalogus librorum compactorum qui inveniunturapudSamuelem 

etJohannemLuchtmans... 1751. 

BSC, Rec.id.: 2847. (Nog niet beschikbaar). Ex: Amiens, 

BM i052Cat.i873. 

Catalogus secundus librorum compactorum, qui inveniuntur apud 

Samuelem et Johannem luchtmans, bibliopolas Leidenses. Lug-

duniBatavorum. 

BSC, Ree. id. 2922 (niet voor 1777). 

BKVB Luchtmansarchief F 30. Met ms. prijzen. 

Samuel m en Johannes Luchtmans, Leiden 
Catalogus librorum, compactorum qui inveniunturapudSamuelem 

etjohannem Luchtmans. LugduniBatavorum. 

BSC, Ree. id. 2920 (niet voor 1782). BKVB Luchtmansar

chief F 31. Met ms. prijzen. 

Catalogus librorum, compactorum, qui inveniuntur apud Samuelem 

etjohannem Luchtmans. Lugduni Batavorum. [ca. 1787]. BKVB 

Luchtmansarchief F 20. 

Supplementum catalogi librorum compactorum, qui inveniuntur 

apudS. &J. luchtmans, bibliopolas Leidenses. [1790]. 

BSC, Ree. id.4016. KB Verz. Cat. 36085. 

Catalogus librorum, compactorum, qui inveniuntur apud Samuelem 

etjohannem Luchtmans. Lugduni Batavorum [niet voor 1798]. 

BSC, cat.1301,1612, mf 2179-2181,2762-2764. BKVB Lucht

mansarchief F 33. Met ms. prijzen. 

Catalogus librorum, compactorum qui inveniunturapudSamuelem 

etJohannemLuchtmans. Lugduni Batavorum. [voor 1800]. 

BSC, Rec.id. 4134. Met ms. prijzen. 

Catalogus librorum, compactorum qui inveniunturapudSamuelem 

etjohannem Luchtmans. Lugduni Batavorum... 1800. [Sc] Sup

plementum catalogi librorum compactorum, qui inveniuntur apud 

Samuelem & Johannem Luchtmans. 

BSC, Rec.id. 2691. Met ms. prijzen. 

Catalogus librorum, compactorum qui inveniunturapudSamuelem 

etJohannemLuchtmans. Lugduni Batavorum. [c. 1800] [Sc] 

Supplementum catalogi librorum compactorum qui inveniuntur 

apudSamuelemtyjohannemluchtmans.bibliopolas Leidenses. [Sc] 

Supplementum secundem catalogi librorum compactorum qui inve

niuntur apud Samuelem & Johannem Luchtmans, bibliopolas 

Leidenses. 

BSC, Rec.id. 2921. BKVB Luctmansarchief F 32. Met twee 

supplementen, alle drie met ms. prijzen. 

Jacobus en Hendrik 11 Palier, 's-Hertogenbosch 
J: en H:Palier, boekverkopers te 'sHertogenbosch, de volgende boeken, 

door inkoop, magtiggeworden zynde; biedenze aan, tot den laatste 

Maart 1770. (zoo dezelvezigzoo verstrekken) voor de op de helft ver

minderdepryzen. 

BSC: cat.903.mf 1511. 

Hermanus de Wit, Amsterdam 
Naam-register van veele capitaalc- net- geconditioneerde Neder-

duitsche.eneenigeLatynscheenFransche boeken, in allerley konsten 

en weetenschappen, vervattende eene verzamelingdervi. Naamlys-

ten, en 't byvoegsel: met de daar by gestelde goedkoop pryzen, zo als 

dezelve den beminnaars van deftige werken uit de boekwinkel van 

Hermanus de Witzyn aangepresenteerd. Voorzien met een net in 

orde geschikt alphabetisch register. Eerste deel. Augustus 1760 -

Augustus 1761. Te Amsterdam, By H. de Wit, boekverkoper. 

[1760-1768]. 

Bsccat.1117 (1), mf 1849-1852. Deel 2 loopt van november 

1761 tot november 1762 (BSC, cat.1117 (2), mf 1852-1855). Deel 

3 omvat mei 1763 tot augustus 1766 (BSC, cat.ni7(3), mf 

i8s6fi86o). In december 1768 verscheen de eerste lijst van 

het 4e deel: ivd' deels iSK lyst van het Alphabetisch naamregister, 

van een curieuse verzaameling meest nederduitsche boeken, waarin 

veelcapitaalewerken zyn als:... [titels]. En verscheyden andere voor

naamen werken meer. Dewelke de lieflebbers voor een zeer laage 

prys, uit de boekwinkel van H. de Wit worden aangepresenteert. Te 

Amsterdam, by Hermanus de Wit, boekverkoper op de 

hoek van de Voorburgwal en Molsteeg, 1768. Alwaar deze 

lyst voor 6 stuyvers te bekomen is. (BSC, cat.1117 (4). mf 1860-

1861). Ex: Museum van het boek, 140 B19-22. In 1768 bundel

de De Wit deze catalogi, voegde een register toe en voorzag 

ze van een voorwoord en een titelblad: Naam-register van de 

boekwinkel van H. de Wit. Voor advertenties zie: p.222, n.83; 

p.223, n.89. Zie afb.22,23. 

CATALOGI VAN LEESBIBLIOTHEKEN 

chronologisch per boekverkoper 

Hendrik Scheurleer Fz, Den Haag 1750-1764 
Catalogus insignium et in quavis ferefacultate exquisitissimorum 

librorum, qui venduntur E/ locantur. Hagae-Comirum, apud 

Henricum Scheurleer, F. Filz. MDCCLI. 

BSC, cat.1823, mf 3072-3073; ex.: Paris, BN Q.9253. In dit 

exemplaar in dezelfde band: Catalogue des livres, François qui 

se trouvent dans la Bibliothèque publique chez H. Scheurleer, F.Z. 

Lesquels ilpropose de prêter alire selon les conditions, quise trouvent 

http://cat.903.mf
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devant cette catalogue.NB. Les livres nouveaux qui se publient jour

nellement, se trouvent aussi a un prix raisonnable. Chez H. 

Scheurleer, F.Z. Libraire à la Haye, sur le Plain. Achter de 

Franse catalogus begint onmiddellijk de A new catalogue of 

English books, zonder titelblad en zonder voorwoord. Daar

achter volgt het deel met de Nederlandstalige werken: Cata

logus van Nederduytsche boeken, dewelke gekogt en geleent kunnen 

worden volgens de conditien hier na volgende. Bij H. Scheurleer 

F.Z., boekverkoper in 's Hage op 't Pleyn [1751]. In de BSC is 

voor de Franse en Engelse catalogi als vermoedelijk jaar 

van uitgave 1750 gegeven. De catalogus met Franse boeken 

bevat echter zeventien werken met de datering 1751 en in 

die met de Engelse boeken zijn er 35 met het jaartal 1751 

aangetroffen. Vergelijk: Jansscns-Knorsch, 'Commerce or 

culture?: the fate of the first circulating library in the 

Netherlands', p.156 en n.10 en idem, 'A remarkable collec

tion of English books in the Netherlands', p.291. 

Naamlyst van een uitmuntende party der beste boeken in de Latyn-

se, Franse, Nederduitse en Engelse talen: bestaande in godsgeleerde, 

rechtsgeleerde, wysgerige, natuur- en geneeskunde, wetenschappen 

en oudheden, aardrykskundige, algemene en vaderlandse geschiede

nissen, land en zee reysen, levens beschryvingen, taal- en dichtkun

de, vercierde historien en mengelwerken. By een versamelt en ten 

nuttigen gebruik van een ieder op eene publieke plaats 

gestelt in 's Gravenhage, door de boekverkopers Hendrik 

Scheurleer, F.Z. en Pieter Gerard van Balen. Anno 1757. In 's 

Hage, by P.G. van Balen, boek- en kunst-verkooper in de 

Spuystraat en H. Scheurleer, F.Z. boekverkooper in de Poo-

ten, alwaar deze Naamlyst voor elf stuyvers te bekomen is. 

BSC, cat.1216, mf 2057-2060; cat.1215, mf 2055-2057: ex. 

BKV 4210. Geraadpleegd ex.: UBA 1339 H 22, met op de titel

pagina in ms.: Anthonio Quirino van Persyn. Advertentie: 

Ac 1758,16 dec. 

Catalogue des livres, guise trouvent dans la bibliothèque publique 

recueillie par H. Schettrleer.F.Z.Dans une salle publique sur le Buy-

tenhofà l'usage des curieux & de ceux qui aiment la lecture. A La 

Haye, Chez H. Scheurleer, F.Z. libraire dans le Pooten 1759. 

BSC, cat.833, mf 1312-1316; cat.1217, mf 2060-2064. Op 

p.337, in een PS, vermeldt Scheurleer dat de catalogus 11 st. 

kost en elk supplement 2 st. Omvang 5110 nummers. Lit.: 

Janssens-Knorsch, 'Commerce or culture?', p.169. 

Hendr ik Bakhuyzen , Den Haag 

Catalogue de la Bibliothèque publique de La Haye, contenant une 

superbe collection des livres, Latin, Francois, Hollandois etAnglois, 

en diverses facultés; sçavoir des livres de theologie, droit politique, 

philosophie, medicine, histoire naturelle; mathématique, arts et 

sciences, antiquitez et estampes, géographie, histoires, vies, voyages, 

poesies, autheurs classique[sicj, littéraires et miscellanic: avec une 

appendice de livres, en toutes sortes de facilitez & une collection con

siderable de romans. Lesquels se vendront publiquement aux 

plus offrent, Lundi le 12 Décembre 1763. & jours suivant, a la 

Bibliothèque publique, sur le Buitenhof à la Haye. Par Henri 

Bakhuyzen, libraire. Ou se distribue le catalogue en payant 

12 sols. Met tweede titelblad: Catalogus van de publieke lees

bibliotheek in s'Hage, bestaande in een uitmuntende verzaamcling 

van Latynsche, Fransche, Nederduitsche en Engelsche boeken in 

verscheidene faculteiten als theologische, juridische, philosophische, 

medicynsche, natuurkundige, historien, konsten en wetenschappen, 

oudheden, prentkonst, historische, rcisbeschryvingen, levensbcschry-

vingen, poetische, classische autheuren en mengelwerken: waar 

by nog een appendix van mengelwerken, en een groote collectie van 

romans. Welke aan de meestbiedende verkogt zullen wor

den op Maandag den 12 December 1763. en volgende dagen, 

in de Publieke Lees-Bibliotheek op het Buitenhof, in 's 

Hage. Door Hendrik Bakhuyzen, boekverkoper. Alwaar de 

catalogus te bekoomen is mits betaalende 12. stuivers. 

BSC, cat.1218, mf 2064-2068; ex.: BKVB NV 4168. Dit is 

Scheurleers catalogus uit 1762 voorzien van nieuwe titel

bladen. Met de gedrukte prijzen en in ms. de prijzen die de 

boeken in de veiling hebben opgebracht. Advertenties: LC 

1763,121; 133; 136. Lit.: Janssens-Knorsch, 'Commerce ou cul

ture?', p.171. Zie afb. 27. 

Catalogus van de publieke leesbibliotheek in s' Hage; bestaande in 

een uitmuntende verzaamcling van Fransche, Nederduitsche en 

Engelsche boeken in verscheidenen faculteiten: als philosophische, 

natuurkundige historien, oudheden, geographische, historische, reys

en levensbeschryvingen, poëtische, romans, en spectatoriaale ge

schriften, welke uitgeleent worden om te leezen, by H. Bakhuysen: 

alwaar deeze catalogus te bekoomen is, mits betaalende 25 

Stuivers. In s' Hage, by H. Bakhuysen; boekverkooper op 't 

Spuy, 1777-

BSC, cat.1219, mf 2068-2071 (met jaarlijkse supplemen

ten 1778-1785, acht in totaal). 

Catalogue des livres qui se trouvent dans la bibliothèque publique, a 

la Haye en Latin, François, Hollandois etAnglois, en toutes sortes de 

facultés sçavoir théologie, jurisprudence, politique, philosophie, 

medicine, histoire naturelle,... mélanges/ romans.Recueillezpar H. 

Scheurleer, F.Z. dans une salle publique pour ceux qui aiment la 

lecture. A La Haye, H. Scheurleer F. Z., 176 2. 

BSC, cat.1214, mf 2052-2055. Scheurleer adverteerde in 

de GC 1762,11 aug. voor een herdruk van de catalogus van de 

leesbibliotheek, die verkrijgbaar was voor een gld. De cata

logus omvat 5008 nummers. Advertentie: LC 1763,1. Met 

een aparte catalogus met meer dan 700 romans. 

Jacob Murray 

Catalogue de livres François, quise trouvent àLeide chezjacques 

Murray; tous de ses propres impressions, que d'assortiments & ceux 

dontila nombre. A Leide, chez Jacques Murray, M D C C L X X I I I . 

BSC, cat.946, mf 1607. De organisatie is alfabetisch en de 

titels zijn niet genummerd. Mogelijk was deze catalogus 

oorspronkelijk bedoeld voor Murray's leesbibliotheek die 

verboden werd. Bevat onder meer veel 'Histoires', waaronder 

romans. Bij vluchtigebeschouwingbleken er geen uitgaven 

van Murray te ontdekken. Misschien niet verwonderlijk 

want hij was nog maar sinds 2 maart 1772 ingeschreven als 

vrijmeester boekverkoper (GAL Gilden 83A, f. 36v). 
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CATALOGI VAN DE ONGEBONDEN VEILINGEN VAN 

STEVEN JACOBUS BAALDE I 7 6 7 EN 1768 

Catalogus van eene aanzienelyke party Latynsche, Fransche, doch 
meest Nederduitsche ongeiondene boeken. Waar onder veele voor-
naame copyen en beste assortementen. Welke onder de boekver-
koopers verkogt zullen worden, ten huyze van J.M. Dank-
meyer, op de Cingel in de Witte Moolen te Amsterdam, op 
Vrydag en Zaturdag den 23 en 24 October 1767. 's morgens 
precies ten 9 uuren te beginnen. Te Amsterdam, By S.J. 
Baalde. 

BKVB Archief boekverkopersgilde Amsterdam B 57. 

Catalogus van eene aanzienelijke party Latynsche, Fransche, doch 
meest Nederduitsche ongebondene boeken. Waar onder veele voor-
naamecopyen en beste assortementen. Welke onder de boekver-
koopers verkogt zullen worden, ten huyze van J.M. Dank-
meyer, op de Cingel in de Witte Moolen te Amsterdam, 
op Vrydag en Zaturdag den 23 en 24 October 1767. [sic] 
's morgens precies ten 9 uuren te beginnen. Tweede druk. 
Te Amsterdam, By S.J. Baalde. [1768]. 

BKVB Archief boekverkopersgilde Amsterdam B 57, bij
gebonden bij de stukken betreffende Baalde. Het titelblad 
is dat van 1767 met alleen de toevoeging 'Tweede druk'. Op 
de versozijde heeft Baalde een tekst gedrukt, gedateerd 
'Oct. 1768'. Hierin meldt hij dat de overheden in 1767 één 
dag voor de veiling zou plaatsvinden, deze hadden verboden. 
Daarom zag hij zich toen genoodzaakt de veiling buiten de 
stad te houden. Maar aangezien de voornaamste arrikelen 
daar zijn opgehouden, zal hij als nog een veiling organise
ren op 20 en 21 okt. 1768. 


