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CONTEMPORAINE LITERATUUR EN 

GEDRUKTE BRONNEN 
* 

zie voor geraadpleegde catalogi bijlage iv 

Aanspraak aan het Burger-Leesgezelschap Littera C te Leyden, ge

daan den 28. January 1/95. Door den Burger H.J.V. als lid 

van het zelve. [S.I.: s.n. [1795]]- (GAL Bibl. 1184 d). 

Aanteekeningen betreffende de oprichting en ontwerpstatuten voor 

een Leesmuseum [1812] (ms.)(GALBibl.75ioopf). 

Abkoude, Johannes van, Naamregister of verzaameling van 

Nederduytsche boeken, die zeden dejaaren 1640 tot1741 zyn uyt-

gekomen: waar men in zal vinden godgeleerde, regtsgeleerde, 

medicynsche, philosophische, mathematische, historische, levens-

beschryvingen,memoden,reysen.poëten, enz. enz. Als medewaar 

gedrukt, by wie deselve te bekomen zijn, en in wat formaat, bene

vens depryzen, zo als deselve hedendaags uyt de winkels verkogt 

werden ingenaayt aan particulieren. Alles gebragt op order van 

het alphabet, op de bynaamen van den uytgever. Waar agter nog 

gevoegt is een lyst van alle soort van aard en hemel globens, 

hemels pleynen, planeet wysers, quadranten en mathematische 

instrumenten, enz. met de pryzen. Opgestelt en in order ge-

bragt door Johannes van Abkoude. Dl.i, 2e druk. Leiden: 

Johannes van Abkoude, boek- en kaartverkoper in de 

Kloksteeg, 1754. (herdruk van de eerste uitgave uit 1743)-

Abkoude, Johannes van, Aanhangsel en vervolg op het Naam 

register of versaameling van Nederduytsche boeken, die in het 

voorgaande ontbreeken, als mede diegeene, die na dien tydt tot 

1744. zijn uytgekomen of herdrukt... Dl.i, 3e stuk. Leiden: S. 

Genet, boek en kaartverkooper, 1745. 

Abkoude, Johannes van, Tweede aanhangsel of vervolg op het 

Naam register van Nederduytsche boeken, die in dejaaren 1745. 

tot 1750. zijn uytgekomen, of herdrukt, of de copye verandert zyn 

... Waar agter nog gevoegt is, een lyst of register van alle de tracta-

ten, gedigten, predicatien, plaaten, medailles, pourtretten enz. 

uitgekomen tergelegentheid van het huwelijk en de verheffing 

van... Willem CarelHendrikFriso...Princevan OrangeenNas-

sauw, enz. enz. en het geene verder tot op de geslooten vreede te 

Aaken is voorgevallen. Dl.i, 4e stuk. Leiden: Samuel Genet 

en Cornelis de Pecker, boekverkoopers, 1750. 

Abkoude, Johannes van, Derde aanhangsel of vervolg op het 

Naamregister van Nederduytsche boeken, die in de jaren 1750, 

'75', '752 en tot July 1753 zyn uytgekomen, of herdrukt, of de 

copye verandert zyn... Item een lyst van hetgeen voor en tegen de 

Hernhutters.alsookeenlystvanalhetgeneoverdeVryeMetselaars 

is uytgekomen... Dl.i, 5e stuk. Leiden: Cornelis de Pecker, 

1754-

Abkoude, Johannes van, Vierde aanhangsel of vervolg op het 

Naamregister van Nederduytsche boeken, die in dejaaren 1753, 

1754 en 1755 zijn uytgekomen of herdrukt, of de copye verandert 

zyn... Item een lyst of register, van het gene zoo voor, als van, en 

tegen D°. Antonius van der Os, thans appellerait predicant van 

Zwolle, is uytgekomen, of in 't ligt gegeven. Dl.i, 6e stuk. Lei

den: Cornelis de Pecker, 1756. 

Amsterdamsche Courant 1720,1730,1740,1750 t/m 1753,1760 

t/m 1763,1769 t/m 1770; 1784 en 1785 (UBA). 

Arrenberg, Reinier, Naamregister van de bekendste en meest in 

gebruik zynde Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 

tot het jaar 1761 zyn uitgekomen, met byvoeginge wanneer, waar 

en by Wien dezelven gedrukt zyn, als mede van het formaat, het 

getal derdeden, en de platen, benevens depryzen, voor welken die 

in de boekwinkels te bekomen zyn; voorheen uitgegeven door 

Johannes van Abkoude, in zyn leven boekverkooper te 

Leiden, nu overzien, verbeterd en tot in het jaar 1772 ver

meerderd door Reinier Arrenberg, courantier en boek

verkooper te Rotterdam. Rotterdam: Reinier Arrenberg, 

1773-
Arrenberg, Reinier, Naamregister van de bekendste en meest in 

gebruik zynde Nederduytsche boeken, Welke sedert het jaar 1600 

tot het jaar 1761 zyn uitgekomen, met byvoeginge wanneer, waar 

en by Wien dezelven gedrukt zyn, als mede van het formaat, het 

getal der deelen, en de platen, benevens de pryzen, die op dezelven 

by de uitgaven gesteld zyn; voorheen uitgegeven door 

Johannes van Abkoude, In zyn leven boekverkooper 

te Leiden, Nu overzien, verbeterd en tot het jaar 1787 

vermeerderd door Reinier Arrenberg, courantier en 

boekverkooper te Rotterdam. 2e dr. Rotterdam: Gerard 

Abraham Arrenberg, 1788. 

Brans, J.H. .Aanspraken en gedichten, [vermoedelijk gedrukr 

in 1785] (GAL Archief Van Tienen / Tot nut en genoegen, 

map 4). 

Brans, J. H., Ter gedachtenis van mijn vijftigjarig lidmaatschap in 

zeker aanzienlijk leesgenootschap te Leijden, verschenen den tx 

van Grasmaand MDCCCX. Met Naamlijst der leden zederd de 

Oprigtingvan het Leesgenootschap 1750. [S.I.: s.n., [1810]]. (GAL 

Archief Van Tienen / Tot nut en genoegen, map 4). 

De Burgers van het Leesgezelschap Litt. T. [S.I.: s.n., s.d.]. (GAL 

Bibl. 75180). 

Chomel, Noel, Huishoudelyk woordenboek, vervattende vele 

middelen om zyn goed te vermeerderen, en zyne gezondheid te be

houden ... In 't Nederduits vertaald, in orde geschikt, en 

vermeerderd met nuttige artikelen, door de Heeren Jan 

Lodewyk Schuer, uitgever van 't Groot Algemeen Woord-

boek, A. H. Westethof, V. D.M. en Rector der Latynse Scho

len te Gouda, en zeker Liefhebber ... Leiden: S. Lucht-

mans, Amsterdam: H. Uytwerf, 1743. (UB A 400B9-10). 

Extract uyt de Generale Keure en Ordonnantie der Stad Rotterdam. 

Houdende de Ordonnantie op het boekverkopers gilde. Rotter

dam: Pieter van Waesberge, Ordinaris drukker der voor-

sz Stad, 1720. (UBA Zaal boekh. 6251). 

Ferwerda, Abraham, Algemeene Naam-lyst van boeken met de 
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pryzen. Of de boek-negotie benevens de kennisse en waarde der-

zelver gemakkelyk gemaakt. Zyndeeene verzameling vaneenige 

duizenden van boeken, zoo in het Latyn, Fransch als Nederduitsch, 

uit eene considerabele party catalogen met pryzen, zedert den 

jaare 1709 tot 1771; in eene alphabetische order geschikt, met 

de pryzen hoe veel elke boek in iedere verkopinge gekost heeft. 

Waaruit men kan zien, of een boek, dikmaals, dan zeldzaam, 

voorkoomt.Beginnendevan deuitvindingderdruk-konsttotdee-

ze tyd.Zeernuttig. Niet alleen voorveele boekhandelaaren en der-

zelver leerlingen ofknegts, maar niet te missen van professoren, 

predikanten, doctoren, studenten, en alle die geene die maar eeni-

ge liefhebbery voorde kennisse en waarde der boeken heeft. Door 

Abraham Ferwerda, boekhandelaar. Leeuwarden: A. Fer-

werda en G. Tresling, [s.d.]. (Verscheen in afleveringen 

vanaf 1772 of 1773 tot en met 1778 of 1779). (UBA 1173 G21-

27; BSC, cat.865, mf 1381-1455). 

Goetzee, N., Naamlijst van nieuw uitgekomen en herdrukte 

boeken in den jaare 1740, dienstig voor alle boekbeminnaars... 

zijnde de prijzen van elk boek daarbij gevoegt, zo als die bij de 

drukkers daarop gestelt zijn. Gorinchem: Nicolaas Goetzee, 

1741-

Groot Placaatboek, Ordonnantie op het begraven, dl.4, p.899 

en dl.5, p.1215. 

Gruys, J. A. and H.W. De Kooker (eds.), Book sales catalogues of 

the Dutch Republic, 1599-1800. Leiden, 1990-1998. (Install

ments 1-15). 

Franck van Berkhey, Joannes le, De zeetriumph derBataafsche 

vryheid, op Doggersbank. Amsterdam: Johannes Allart, 1782. 

(Lijst van intekenaren). 

Herenboekje: zie Naamwyzer 

[Ingezonden brief over een Lees-collegie te Rotterdam], in: 

DeDenker 1774, dl.11, nr.539 (26 april 1773), p.129-136. 

Knoop, Johann Hermann, Jongmans-Onderwyser. Leerende op 

een korte, dogklare, en bevattelijke wijze, de voornaamste weten

schappen, die voor een jongman, van een goede educatie, voor 

eerst 't nodigst om te weten en te leeren zyn. 2e dr. Amsterdam: 

S. J. Baalde, 1769. (UBA 681B 50). 

Koenig, CF. , Koninklijke verdediging, en gedagten inzonderheid 

over het tehooginprys stellen der boekemookhet meerdervoordeel 

voor het Vaderland en voorde boekverkoopers, door het minder in 

prys stellen, nevens andere zaaken meer, aangetoond door 

den boekverkooper C.F. Koenig te Leyden. Leiden: C.F. 

Koenig, 1784. (GAL Bibl. 71362). 

Koenig, C. F., Koninklijkeverdediging, tweede stuk of de hoogmoed 

van Daniel Vygh gefnuikt, door C. F. Koenig, boekhandelaar 

te Leiden. [Leiden: C.F. Koenig], 1784. (GAL Bibl. 71362). 

De Koopman, ofweekelyksche by-dragen, ten opbouw, van Neirlands 

koophandel en zeevaard, dl.5 (1775), nr.15,16 en 17, p.113-135 

(brieven over de boekhandel). 

Lavater, J.C., Over de physiognomic. Amsterdam: Johannes 

Allart, 1780-1783. (Lijst van intekenaren). 

Leesgezelschappen onder de zinspreuk 'k wordt door geen moeit 

vermoeit, nogarbeyd overmandl Ik pleit voor vrijheids recht; van 

staden vaderland[cAL Bibl. 75110). 

LcyifaeCouranf 172O(UB L v 516), 1725 t/m 1730 (GAL); 1731-1735 

(UBL v 516), 1740 (GAL), 1741 (UBL v 516), 1745 t/m 1769 

(GAL), 1770 (UB L V 516); 1782 t/m 1786 (GAL). 

Meerman, Gerard, Uitvinding der boekdrukkunst, getrokken uit 

het Latynsch werk van Gerard Meerman, met ene voorreden en 

aantekeningen van Henrik Gockinga; hier achter is gevoegt ene 

lyst der boeken, in deNederlanden gedruktvoor't jaar MD, opge-

stelt door Jakob Visser. Amsterdam: Pieter van Damme, 

1767(UBA224D30). 

Mieris, Frans van, Beschiyving der stad Leyden, haare gelegen

heid, oorsprong, vergrootinge, oude en hedendaagsche gedaante 

... door Frans van Mieris. Leiden: Weduwe Abraham Hon-

koop en Cornells van Hoogeveen, Junior, 1762-1784. 3 

din. (DI.3 verscheen bij Cornelis Heyligert en Abr. en Jan 

Honkoop, Leiden). (Ex. GAL). De naamlijst der intekena

ren is meegebonden in dl.i en gedateetd 1766. 

Naamlijst der leden van deBurgersocieteit ter bevordering van een-

dragt. Opgericht binnen Leijden den 1. October MDCCLXXXVI. 

(GAL Bibl. 78976 p). 

Naamlyst van boeken, behoorende aan 't Leesgezelschap onder 

de zinspreuk Utile Dulci. [Toegevoegd in ms: 'Welke ver-

kogt zullen worden op Zaturdagavond den 13de decem

ber 1777']. (GAL Bibl. 75175 p). 

Naamwyzer waarin gevonden werden de naamen van de Ed. Groot 

Agtb. Heeren de Heeren regenten der Stadt Leyden; mitsgaders 

van verscheide andere collégien en beampten metderzelvcrwoon-

plaatzen, voorden jaare... Leiden... 

Noordbeek, Gerrit, Naam-Rol van veele Nederduytsche boeken, 

bestaande in godgeleerde, regtsgelecrde, medicijnsche, historische, 

poëtische, reysbeschrijvinge, &c &c, Nevens de plaatzen daar ze 

gedrukt zijn, de naamen der boekverkopers, het jaar getal, dedec-

len, hoc val planten, hetgetal der vellen, en het formaat. Alsmede 

deprijsen zo als deselve contant bij de uytgaeve ongebonden zijn 

gesteit geworden.Zeer nuttigen dienstigvoor boekverkopers, Aes-

selfs knegts en hunne leerlingen. Bij een vergadert, opgestel t 

en in order geschikt door Gerrit Noordbeek. Amster

dam: Gerrit Noordbeek, boekverkoper in de Anna 

Dwarsstraat, bij de Oude Kerk, 1741. (BKVB) 

Oprechte Haerlemse Courant 1720, 1730 (Stichting Museum 

Enschedé, Haarlem). 

Ordonnantie voor het boek- en konst-verkoopers, nevens boek-, 

kaart- plaat-drukkers, en boekbinders gilde deser stede Amstel-

redamme. Amsterdam: Pieter Mortier, stads drukker en 

boekverkooper, op den Nieuwendyk, by de Zoutsteeg. 

Mef Privilegie, 1769. [Met nog een tweede adres: in de 

Warmoesstraat Oostzyde, het 2de huis benoorden de St. 

Annas traat]. (part. bezit). 

Ordonnantie voor het gilde van de boek-verkoopers, boek-druckers, 

boek-binders. Papier en pennenverkoopers. Binnen de Stad Rot

terdam. Te Rotterdam, voor de hooftmannen van 't voorn, gilde 

1699. (UBA Zaal boekh 6250). 

'Over het nut en nadeel van Lees-Collegien', in: Nieuwe 

Nederlandsche Bibliotheek, 6 (1786), p.404-410. 

Proposisie aan den Commissarissen der lees-gezelschappen onder de 

zinspreuk 'k wordt door geen moeit vermoeit, nog arbeyd over

mand! Ik pleit voor vrijheids recht; van stad en vaderland, (GAL 

Bibl. 75110). 

Reglementen Wetten voor de OprechteVaderlandsche Sociëteit onder 

de spreuk: Standvastigheid wekt eendraght, opgericht binnen 

Leyden. Den ix Maart MDCLXXXVII. [S.I.: s.n., s.d.]. (GAL 
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Bibl. 78980 p). 

Reglement op Wetten voor de Sociëteit Concordia, opgericht binnen 

Leyden, Den 1 stenMeyMDcexxxvu. [S.I.: s.n., [1787]]- (GAL 

Bibl. 79000 p). 

Reglement voor de burgersocieteit ter bevordering van eendracht. 

OpgerichtbinnenLeydendeni.Octoberi786.Leiäen:]ohnnnes 

van Tiffelen, [1786]. (GAL Bibl. 78975 P)-

Resolutien van de Heeren Staten van Holland en Westfriesland, in 

haar Edele Groot Mog. Vergaderinggenoomen in den jaare 1750. 

(ARA 3.01.04.01-190) 

Tafellied (GAL Bibl. 79025 pf). 

Het vijf en twintigjarig bestaan van het Leesgezelschap Omne tulit 

punctum.quimiscuit utile dulci, teLeijdetr.gevierd te Lissen, den 

3Augustusi82S. [Leiden: s.n., 1825]. (GAL Bibl. 75170). 

Water, Johan van de (uitg.), Groot Placaatboek vervattende alle 

de placaten, ordonnantien en edicten der... staten 'slands van 

Utrecht; mitsgaders van de... burgemeesteren en vroedschap der 

stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten. DI.3. Utrecht: Jacob 

van Poolsum, 1729. 

Wet-Boekje van het Leesgezelschap van Tienen nu n, vastgesteld op 

den 11 April 1789. (GAL Bibl. 75090). 

Wetten Nobis etaliis. (GAL Bibl. 75142 d). 

WettenScientiaaquiriturlittcris(GAL Bibl.75155 P)-

Wetten van het Wis- en werktuigkundig genootschap onder de 

spreuk: Kunst wordt door oefening aangekweekt te Leyden. 1786 

(GAL Bibl. 76170 p). 

Wetten, voor het leesgezelschap, Miscens utile dulci, opgericht te 

Leijden in den jare 1780. [s.l.: s.n., s.d.). (gedateerd in ms. 

1791)(GAL Kleine inventarissen 268, ia) 

Wetten, voor het leesgezelschap, Miscens Utile Dulci, opgericht te 

Leijden in den jare 1780. [s.l.: s.n., s.d.]. (wijzigingen van 2 

mei 1793) (GAL Kleine inventarissen 268,1) 

Wetten voor het leesgezelschap, Miscens utile dulci opgericht te 

Leyden in denjarei78o, vernieuwd 1813. (GAL Bibl. 75135 P)-


