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LIJST VAN ILLUSTRATIES 

p.i8 Ook een vorm van boekdistributie: bij de boekverko

pers Yntema en Tiboel in de Kalverstraat worden in 1768 

uit de ramen van de eerste verdieping pamfletten onder 

het publiek verspreid. Het betreft: Jan Wagenaar Berigt 

aan de leezers van het verheugd Amsterdam, door Jan Wagenaar 

en was gericht tegen de timmerman Jan Smit. Gravure 

van W. Kok. Foto: ü B A . 

p.19 Titelpagina van Christoffel Frederik Koenig, Koninkly-

ke Verdediging... Koenig schreef deze brochure naar aan

leiding van een conflict met zijn confrater Daniel Vijgh. 

GAL Bibl. 71362 p. 

p.33 PacsimüeLeydse Courant 1740,147,2eeditie (UBLV516). 

Foto:UBL. 

p.72 Voorpagina van de brochure voor Edward Ives, Reize 

naar Oost-lndië en Persie ... Amsterdam: De Compagnie, 

1779. De compagnie bestaat uit Steven Jacobus Baalde, 

Martinus de Bruyn en Willem Holtrop. De brochure telt 

acht pagina's en bevat een uitvoerige bespreking van de 

inhoud. Het werk verschijnt met een aanbiedingskor

ting die geldt tot eind mei 1779. 

p.73 Laatste pagina van de brochure voor Edward Ives, 

Reize naar Oost-lndie' en Persië met een berekening van de 

particuliere prijs. 

p.8o De boekhandel en het loterijkantoor van Jan de Groot 

(de zoon van Gerrit de Groot), Kalverstraat 10, Amster

dam, 25 oktober 1779. Isaac Oudewater, olieverf op doek. 

Rijksprentenkabinet. 

p.81 Pagina uit het auctieboek van de firma Luchtmans 

met de onkostenberekening en de afrekening van 1769 

van de Verklaringvan de geheele Heilige Schrift door Samuel 

Patrick, Isaac Poole en Edward Wells (BKVB Luchtmans-

archief, bnd.43). Foto: UB A. 

p.101 Distributeurs van nouveauté's. Titelpagina van On

derschepte Missive van een heer uit Holland, aan een Gekarakte

riseerd Perzoon in Engeland geschreven... 1KB pamflet 18708) 

Foto: KB. 

p.110 Pagina van de debetrekening van Jacobus en Hendrik 

11 Palier, 's Hertogenbosch, over 1766 bij de firma Lucht

mans (BKVB Luchtmansarchief, boekverkopersboeken, 

bnd.12, fo.260-261). De Paliers waren grote afnemers van 

Luchtmans, de debetrekening voor dat jaar beslaat 23 pa

gina's; de creditrekening neemt nog geen halve pagina 

in beslag(fo.26ov-266,327-332). Foto: UBA. 

p.130 Aankopen van Luchtmans in de veiling van Antonie 

Schoonenburg (Amsterdam) in Delft, 9 augustus 1728 

(BKVB Luchtmansarchief,bnd.41.fo.76v.Foto: ü B A . 

p.131 Onkosten gevallen op H. SnakenburgPoëzij, uitgegeven door 

Fr. de Haes, in 4". April 1753 (BKVB Luchtmansarchief, 

bnd.42, onkosten gedeelte). Hendrik Snakenburg (1674-

1750), rector van de Latijnse school te Leiden, woonde in 

1742 in bij Samuel Luchtmans. Van Snakenburgs Poëzij 

bood Luchtmans regelmatig exemplaren aan in onge

bonden veilingen van andere boekverkopers. Foto: U B A . 

p.131 Portret van Hendrik Snakenburg (1674-1750), rector 

van de Latijnse school te Leiden, door J. Houbraken. (GAL, 

pv.nr.61210). Foto: GAL. 

p.146 Titelpagina van de tweede druk uit 1768 van de cata

logus van S.J. Baalde voor zijn geruchtmakende onge

bonden veiling. Op de titelpagina is de datum waarop de 

veiling oorspronkelijk zou plaatsvinden niet gewijzigd. 

Op de keerzijde wordt in druk vermeld dat de veiling op 

20-21 okt. 1768 zal plaatsvinden. In strijd met regels bood 

Baalde kopijen van Abraham Ferwerda en Gerrit Tres-

ling in Leeuwarden en van N. Goetzee in Gorinchem aan. 

Foto: UBA. 

p.147 Titelpagina van de Ordonnantie voor het bock- en konst-

verkoopers, nevens boek- kaart- plaatdrukkers, en boekbinders 

gilde deserStede Amstelredamme. Amsterdam: Pieter Mor

tier, 1769. 

p.162 Titelpagina, titelgravureDeïMe/urhenbegin,middenen 

einde; vertoonende het kinderlyk bedryfen aanwas, in een en 

vyftigkonstigefiguuren. Metgodlykespreuken en stichtelykever-

zen, door Joannes Luiken. Mer her leven van den Au theur. 

Te Amsteldam, by Kornelis vander Sys, boekverkoper in 

de Beursstraat, in de drie Raapen, 1742. UBA 69-196. Foto: 

UBA. 

p.163 Titelgravure van Publius Ovidius Naso, De gedaante

wisselingen van P. Ovidius Naso, in het Latyn en Nederduitsch, 

nieulyk vertaald en te zamen in het licht gegeven, door Isaak 

Verburg, Rector der Latynsche Scholen te Amsterdam ... 

met eengroot getal keurlykePrinrverbeeldingen door.. . 

B. Picart en andere voorname meesters gesneden. Am

sterdam: R. en J. Wetstein, en W. Smith, 1732. 2 din. fol. 

(UBA 957 D 6). Foto: UBA. 

p.168 Titelpagina en titelgravure van Hff vrolyke Jannetje, 

dochter van mr. Robert, de nieuwe boerin van fortuin. Waar in 

vertoond wordt een meisje van geringen geboorte, die door haar 

schoonheid, verstanden deugd, toteeren hogen staat verheven is. 

Opgedragen aan de bevallige Kunne van Nederland. Te Ams tel-

dam, by S.J. Baalde, [1759]. (UBA 2379 E 26). Foto: UBA. 

p.169 Nooitgehoorde levens-gevallen van den gelukkigen Reynar-

dus, zynde geweest een vermaard boekhandelaars zoon binnen 

deeseNederlanden, in eene dervoomaamste steden geboren, en in 

Vrankryk overleden... met leerzame aanmerkingen, stichtelyke 

zedelessen, verrukkende voorbeelden en zoete zamenspraken. Te 

Alkmaar, by Jacob Maagh, boekdrukker en -verkooper in 

http://bnd.41.fo.76v
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de Houttil, 1765. (Mateboer 1150; Buisman 1537) (UBA OK 

73-643). Foto: UBA. 

p.194 Titelpagina van de catalogus van de veiling in 1761 

van het boekenbezit van Frederik Winter, hoogleraar 

medicijnen te Leiden. In deze auctie werden tevens de 

boeken van de predikant J.F.C, verkocht, die in dit geval 

in een afzonderlijke appendix waren opgenomen. Bij de 

boeken die aan Winter toebehoorden zijn de prijzen in 

handschrift genoteerd, (BSC, cat.1221, mf 2072: ex: GAL 

Bibl. 75525 p.) (Zie ook afb.19). Foto: G AL. 

p.195 Afrekening voor mevrouw Winter achterin de catalo

gus van de verkoping van de bibl io theek van haar overle

den man in 1761 (zie: afb.16). Foto: GAL. 

p.198 Samuel 1 Luchtmans (1685-1757) door Peter Deckers 

(GAL. pv.nr.54475). FOtO: GAL. 

p.199 Titelpagina van de veilingcatalogus van Johannes 

Delbeek voor de verkoping van de boeken van B. Dublé 

en een anoniem, 1759. Een voorbeeld van een gemengde 

veiling.(BKVB Nv.264).Foto: UBA. 

p.220 Officina Wittiana, op de hoek van de Molsteeg aan de 

Nieuwezijds Voorburgwal. Gravure van Reinier Vinkeles, 

1763. Foto: Rijksprentenkabinet. 

p.221 Titelpagina van het derde deel van het Naam-register 

van veele capitaale- net-geconditioneerde nederduitsche en eenige 

LatynscheenFransche boeken... Amsterdam: H. de Wit, 1766. 

(BKVB). Foto: UBA. 

p.226 Titelpagina van de derde aflevering van het eerste 

deel van de catalogus van antiquarische boeken, uitge

bracht door Hendrik Gartman, de opvolger van Herma-

nus De Wit, in 1772. isre deels 3de lyst van de alphabetisch 

naamregister, van een fraaye verzameling meest nederduitsche 

boeken... Amsterdam: Hendrik Gartman, [1772]. Foto: UBA. 

p.227 Alphabetische naamlyst van boeken in onderscheidene taai

en en wetenschappen, meest allen fraai ingebonden en gecondi

tioneerd ... Dordrecht: Abraham Blussé en zoon, 1779. 

(BKVB). Foto: UBA. 

p.240 Bibliotheca Scheurleeriana, catalogus 1757. De gra

vure werd eerder gebruikt voor de catalogus uit 1751. 

Foto: UBA. 

p.241 Nederlandse titelpagina van de catalogus voor de 

auctie van de leesbibliotheek van Hendrik Scheurleer 

door Hendrik Bakhuyzen in 1763. De naam van Scheur

leer komt niet voor op de titelpagina's. Voor de veiling 

gebruikte Bakhuyzen de catalogus van de leesbiblio

theek van Scheurleer uit 1762. Foto: UBA. 

p.259 Gezicht op het Rapenburg, met links (met torentje) 

het Academiegebouw. Hier en in de straten en stegen 

rondom, waren vele boekverkopers gevestigd. Foto: GAL. 

p.272 Pagina 1 en 2 van de Naamlyst van boeken, behoorende 

aan 't Leesgezelschap onder de zinspreuk Utile Dulci (GAL Bibl. 

75175 P)- Toegevoegd in ms: 'Welke verkogt zullen wor

den op Zaturdagavond den 13de december 177/. Foto: 

GAL. 

p.273 Pagina 3 en 4 van de Naamlyst van boeken, behoorende 

aan 't Leesgezelschap onder de zinspreuk Utile Dulci (GAL Bibl. 

75175P)-Foto: GAL. 

p.339 Deel van de kaart van Amstetdam van Gerred de 

Broen. Amsterdam [ca.1732]. Vele voorname boekverko

pers zijn gevestigd op de Dam, nabij de Beurs en in en om 

de Kalverstraat. Foto: UBA. 


