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Inleiding [errata en addenda voor deel 4]
Als direct vervolg van deel III vindt men hier de gegevens over de vervaardigers,
hun internationale relaties en de uitgaven N-W. In de inleiding van deel III gaf ik
daarop een toelichting, die ik hier niet zal herhalen. Ik zal mij hier beperken tot de
verdere inhoud van dit deel IV.
Dat is in de eerste plaats een aantal gegevens betreffende de papierhandel. Bij de
kostenberekening van een uitgaaf speelde, zelfs in geval van een kleine oplaag, het
papier een belangrijke rol. Telkens weer bleek mij, dat crediteuren van boekverkopers
vaak hetzij zelf papierkopers waren, hetzij annex aan deze handel. De leningen, niet
alleen in de vorm van op crediet geleverd papier, maar ook in de vorm van
voorschotten voor druklonen, etc., gingen vaak gepaard met een pandgeving van
boeken, wat op zijn beurt weer ten gevolge kon hebben dat de papierkopers
genoodzaakt werden zelf min of meer aan de boekhandel deel te nemen.
Om duidelijk te doen uitkomen, welke rol de papierhandel in de eigenlijke
boekhandel speelde, bracht ik zoveel mogelijk gegevens bijeen omtrent de personen,
die zich in de door mij behandelde periode met de papierhandel bezig hielden.
Die papierhandel was behoudens een enkele uitzondering niet aan ordonnanties
onderhevig. Ze werd dan ook vaak gedreven door kooplieden, die in allerlei goederen
handelden, en was dan een van de vele objecten, waarmee ze zich bezig hielden. De
namen van de meer speciale papierkopers, die op hun beurt zich ook wel met andere
zaken ophielden, ontleende ik aan de registers van goede mannen (R.A. 1813-1820)
en aan enige rekwesten, die de namen van de ondertekenaren geven. Behalve deze
behandelde ik ook nog een aantal personen, die incidenteel zaken in papier deden,
en wel degenen, over wie ik iets merkwaardigs betreffende mijn eigen onderwerp
kon meedelen. Daarbij waren uiteraard vaak personen, die
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door hun beroep met papier in aanraking kwamen, zoals veel boekverkopers en
speelkaartenverkopers, maar ook wel schippers en postmeesters. Natuurlijk kon ik
niet iedere koopman, die wel eens in papier handelde, bespreken. De namen zullen
echter voor het merendeel wel eens ter sprake komen in de acten, die betrekking
hebben op de handel van de hier volgende personen.
Tenslotte gaf ik een opsomming van de inhoud van een aantal stukken betreffende
de papierhandel, die bewaard bleven in het gilde-archief, en van enige stukken in
het Gemeente-Archief, die zich daarbij aansluiten, waarbij ik vooral de passages, die
voor de boekhandel betekenis hebben, er uit lichtte.
Het is volstrekt niet mogelijk, zelfs met als leidraad de publicaties van Enschedé
en Voorn en het hier bijeengebrachte materiaal, een geschiedenis van de Amsterdamse
papierhandel te geven. Internationale factoren, die tot nog toe slechts zeer gedeeltelijk
aan het licht zijn gebracht, spelen daarvoor een te grote rol. Ik denk daarbij niet alleen
aan de papierfabricage, maar ook aan invoerverboden, invoerrechten, belastingen
etc., zowel in ons land als in andere landen.
Ik zal hier een zeer summier overzicht laten volgen, voornamelijk ontleend aan
de bovengenoemde publicaties, waarbij de lezers in het oog moeten houden dat het
uiteraard een generalisatie is van een zeer ingewikkelde materie.
De val van de stad Antwerpen, een middelpunt van de papierhandel, in 1585 bracht
mee, dat Amsterdam op den duur haar rol ging overnemen. Als leveranciers had men
aanvankelijk Duitsland en Zwitserland, vanwaar de invoer hier tegen het midden der
17de eeuw sterk terugliep, terwijl ± 1630 de invoer uit Frankrijk steeds toenam. De
rol van Amsterdam was toen al zo belangrijk, dat een aantal van de Franse molens
met Hollands kapitaal werd gefinancierd. In de republiek zelf kwam in de loop der
17de eeuw vooral de papiermakerij op de Veluwe tot ontwikkeling. De molens daar
werkten net zoals de Franse nogal eens op contract voor de Amsterdamse
papierkopers, maar daarnaast was er reeds in het midden van de 17de eeuw een factor
van Veluws papier te Amsterdam gevestigd. Door de opheffing van het edict van
Nantes in 1685 kreeg de Franse papierfabricage een gevoelige klap en verdween het
Hollandse element er vrijwel geheel. In de Republiek werkte dit o.a. de opkomst van
de papierindustrie in de Zaanstreek in de hand, die al een stoot had gekregen door
het invoerverbod van Franse papieren, dat hier van 1671 tot 1674 van kracht was.
Zodra dit mogelijk was werden wel weer Franse papieren ingevoerd, maar in de
quarantaine periode van 1722 blijken
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nog slechts de familie Vincent en de Fransman Ranson speciale belangen bij het
Franse product te hebben. De Vincent's waren toen blijkens de correspondentie, die
in het Plantijn-museum bewaard bleef, in moeilijke omstandigheden.
Amsterdam was, zoals o.a. in 1739 blijkt, toen op verzoek van de Amsterdamse
papierkopers en papierfactors de productie in het gehele land in januari 1740 voor
een maand werd stilgelegd, een voorraadschuur van papier. Het was toen overvol.
Blijkens de rekwesten maakten de gebruiken in de handel het noodzakelijk dergelijke
voorraden aan te leggen. Behalve een voorraadschuur was Amsterdam ook de
wereldmarkt van papier en voerde niet alleen in, maar ook uit.
Van de landen, die door te kort aan of ontbreken van eigen papiermolens direct
of indirect van de Amsterdamse papierhandel afnamen, was Engeland in de 17de
eeuw het belangrijkste. Door de opheffing van het edict van Nantes kreeg de
papierindustrie daar een geweldige stoot. De invoer uit Holland bleef echter
desondanks bestaan, zoals blijkt uit de gegevens die Coleman daarover verstrekt.
Andere landen, op welke de papierhandel van Amsterdam was gericht, waren de
Scandinavische rijken en Rusland. Het laatste vooral was bijzonder belangrijk, zodat
de combinatie Moscovische handel en papierhandel te Amsterdam een zeer
gebruikelijke was en een aantal makelaars gespecialiseerd waren in deze twee takken
van de handel tezamen.
Helaas is voor de Republiek slechts weinig bewaard aan uitvoer- en
invoerstatistieken. De gegevens van 1667-1668, gepubliceerd door Brugmans vallen
vóór en de gegevens van van Nierop en Posthumus na onze periode. Duidelijk is
echter, dat de Amsterdamse papierhandel tot het einde van de Republiek van
internationale betekenis is gebleven.
Uit de verschillende rekwesten en beschouwingen leert men iets over de gebruiken
bij de handel, die zoals ik reeds meedeelde in Amsterdam geheel vrij bleef van
ordonnanties. In 1688 werden, naar aanleiding van een verzoek van de makelaar
Domna om te mogen veilen, minima vastgesteld om de kleinhandel niet te schaden.
Zoals dit vaker gebeurt, werd hieraan niet de hand gehouden en moest in 1746
opnieuw een aantal minima worden vastgesteld. De belangrijkste handelaren in papier
werden in een deductie van 1711 in vier groepen verdeeld. De kooplieden en de
factoren hielden blijkbaar geen open winkel, de grossiers en winkeliers wel. De
overman Wetstein, die de deductie van aantekeningen voorzag, hechtte hier weinig
aan. Diezelfde indruk kreeg ik bij mijn onderzoek, daar
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de verschillende benamingen geregeld door elkaar voor één persoon worden gebruikt.
Uit het register van de peil van 1674, naar aanleiding van een belasting op papier,
die toen een half jaar lang werd geheven, zal men zelf kunnen constateren, wie de
grote kooplieden waren, daar bij hen niet werd gepeild.
Zeker is, dat althans de laatsten zeer vaak op termijn leverden, wat de aard van
het papier, dat gedeeltelijk nog een lange weg moest afleggen vóór het verwerkt bij
de uiteindelijke koper kwam, meebracht. Bij prompte betaling, wat nog niet eens
hetzelfde was als contant, werd een korting van 1% gegeven. Aan dit leveren op
termijn, die dikwijls langer werd dan afgesproken, waren de leningen of de directe
financiële deelname aan de boekhandel van de kant van de papierkopers inherent.
Het belangrijkste voorbeeld, dat ik hier kan geven, is de papierhandel van Christoffel
van Gangelt, wiens eigen archief niet bewaard is, maar wiens papierhandel wij vrij
goed kunnen reconstrueren uit het archief van zijn stiefschoonzoon Josephus Deutz.
Een soortgelijke gang van zaken ziet men, ofschoon veel minder duidelijk, omdat
er geen archief bewaard bleef, bij de familie Stegman, die net als voorheen van
Gangelt een belangrijk gedeelte van de Joodse boekdrukkerij, die steeds te kampen
had met gebrek aan geld, financierde. Ook de familie Vincent vindt men telkens weer
geïnteresseerd bij de boekhandel.
Over de Amsterdamse en in het algemeen over de drukkerijen van de Republiek is
in tegenstelling tot de drukkerijen in vele andere landen vrijwel niets te vinden, omdat
er geen reglementen of ordonnanties bestonden. Daarom bracht ik hier een aantal
gegevens bijeen, die er tenminste enig licht op kunnen werpen. Dat zijn berichten
omtrent veilingen van drukkerijen en letters, ontleend aan advertenties en aan de
almanakken van het gilde-archief, gegevens over het vervaardigen van de
drukkersinkt, gegevens over twee contracten van Amsterdamse meesterdrukkers ter
beteugeling van de opstandigheid van het werkvolk en enkele gegevens over twee
Amsterdamse drukpersenmakers. Lettergieterijen, die af en toe bij de veilingen ter
sprake komen, liet ik verder buiten beschouwing, daar het onmogelijk was hier alle
verbeteringen van en toevoegingen op het werk van Enschedé te publiceren.
Tenslotte gaf ik betreffende de gildebroeders van het boekverkopersgilde nog
enkele lijsten met namen. Uiteraard bevat het gilde-archief veel meer aan onder-
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tekende rekwesten etc. Die rekwesten gingen echter meestal uit van de belangrijkste
gildebroeders, zodat publicatie daarvan herhaling zou betekenen. In het algemeen
ging ik er van uit, dat het nuttig was de positie in het gilde of in het bedrijf van de
verschillende boekverkopers te kennen. Daarom publiceerde ik voornamelijk de
gegevens, waaruit daaromtrent iets is af te leiden, en tenslotte nog de gegevens over
de boekverkopers, die speciaal op Frankrijk handelden.
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[Gegevens over de vervaardigers N-W]
Neus (Niclaes) 1662-...., Geref.
Leven
Ged. Nieuwe Kerk 23-5-1662, zoon van Cornelis Claesz Neus, hoedenkramer, en
Marritje Jans Knechts, ondertr. kerk 1. 23-3-1685 Martina Kunst, ged. Nieuwe Kerk
30-1-1664, begr. Noorderkerkhof 22-5-1703 (onverm.), dochter van Bartholomeus
Kunst, winkelier, en Elisabeth Herlijn, 2. 25-9-1711 Grietje Martens, ged. Oude Kerk
5-9-1658, dochter van Marten Jansz, metselaar, en Trijntje Willems en weduwe van
Jarigh Nanninghs, metselaar.
1-10-1711 verklaring, dat Niclaes Neus geen middelen heeft om zijn kinderen iets
te bewijzen (Weeskamer).

Adressen
1685 Haarlemmerdijk, 1703 Haarlemmerdijk bij de Brouwersstraat. Op 5-5-1702
droeg het echtpaar 2/3 part van het huis zuidzijde Haarlemmerdijk, het 4de van de
Binnen Brouwersstraat, dat afkomstig was van haar moeder, daar de 5 vocalen tegen
de luifel staan, voor f 2400. - over aan Jan Bantjes (Kw. 3 T, 169).

Drukkerij
9-8-1685 behuwd poorter als boekdrukker, 27-8-1685 gildelid, betaalt jaarzang tot
en met 1702, daarna uitgescheiden. In 1711 was hij varendsman.
1688 drukte hij voor de Franse boekverkoper Jean du Fresne (zie aldaar).
4-9-1696 werd hij tezamen met Nicolaes van Duyst door de schout gedaagd wegens
het drukken en debiteren van libellen bij de straat en veroordeeld tot een boete van
f 6. -; 18-9-1696 ontkende hij, dat hij de verboden libellen en nouvelles gedrukt had
(Schoutsrol).
2-11-1703 werd een curator aangesteld over zijn desolate boedel, 9-7-1710 een
andere (D.B. 310, 87vo).
17-11-1703 cessie aan zijn crediteuren en 29-11-1703 ten behoeve daarvan staat
en inventaris van de boedel:
Crediteuren (tezamen f 2211.8.12): hierbij velen wegens geleend geld, 1687-1699,
tegen 4% interest, Paulus Stegman wegens geleverd papier 10-2-1700-4-1-1701 f
237.3. -, waarop okt. 1703 f 6.6. - betaald, Jacob Honingh te Zaandijk wegens geleverd
papier 1-6-1697-29-8-1699 f 253.5. -, waarop 26-3-1699-8-5-1702 f 178.15. - betaald,
nog wegens geleverd papier 1702 f 98. -, Hendrick Ikesz, de knecht, wegens
arbeidsloon van 4-5-1703 tot de dag van de insolventie f 34. -, tenslotte een aantal
leveranciers.
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Effecten des boedels en uitstaande schulden (tezamen f 889.16. -): Inboedel en
huisraad heeft de impetrant gekost ruim f 250. -, de letterdrukkerij met gereedschappen
ruim f 500. -. Pieter van Reyschooten, boekverkoper van de Nieuwe Haarlemmersluis,
is schuldig over 1701-1703 f 55.7. -, Jeronimus van Dorp, hoek Haarlemmerdijk
tabakswinkel, wegens drukken f 5.10. -, de erfgenamen van Guilliam Engelgraaf,
vooraan op de Zeedijk papierwinkel, wegens drukken van 5-12-1700-23-4-1703 f
13.7.8, Claas Clinckert, Haarlemmerdijk over de Eenhoorn sluis, wegens drukken
1703 f 13.10. -, Andries Castricum, boekverkoper bij de Nieuwe Lutherse Kerk op
de Stroomarkt, wegens drukken sedert 24-10-1700 f 12. -, Reynier van Lier,
boekbinder op de Haarlemmerdijk over de Eenhoornsluis, wegens drukken
12-10-1699-22-9-1703 f 7.12.8, Adriaen Hals, Haarlemmerdijk over de Eenhoornsluis
bij de eerste dwarsstraat boekwinkel, wegens drukken 1703 f 3.18. -, Cornelis de
Bruyn, schoolmeester op de Egelantiersgracht westzijde bij de Baangracht, wegens
drukken 6-10-4-11-1697 f 16.11. -, N... van Veen, perkamentkoper in de Hoogstraat
over het O.I. Huis, wegens drukken 1702 f 6.10.-.
Schaden en verliezen bij de impetrant geleden: Aan onbetaalde rekeningen voor
drukken tussen 1689 en 1703 (met opsomming van personen) tezamen f 597.16.8,
aan uitgeleend geld f 347.3. -, aan interest betaald op geleend geld f 336. -, aan
huishuren betaald van 1685 tot 1-11-1702 (à f 170. - per jaar) f 2975. -, aan
huishouding met vrouw en 7 kinderen (eerste vier jaar f 700. -, daarna f 1000. - per
jaar) f 17800. -, aan dokters, apothekers en chirurgijns in de 5 miskramen en ziekten
van zijn vrouw en kinderen f 900. -, in de eerste 11 jaren betaald aan 2 knechten (de
ene f 5.10. - en de andere f 3. - per week) en in de laatste 8 jaren maar aan 1 knecht
‘om de slechte neringe’ (per week f 5. -) tezamen f 6942.-.
Kapitaal van hem en zijn vrouw, mee ten huwelijk gebracht en later aanbestorven
in geld, obligaties, huis en graf (alles verkocht) tezamen f 8876.15. - is o.a. gebruikt
om de obligaties, tezamen f 2750. -, die de impetrant tussen 1693 en 1700 heeft
verleden, af te lossen. (D.B. 219, 47).

Bijzonderheden
Johannes Neus, de broer van Niclaes, werd 17-7-1685 poorter als boekvergulder.
(KS 522).

Neutre (Jean), Waals
26-5-1686 werden Jean Neutre en Ester Vaisseau, zijn vrouw, lid van de Waalse
Gem. met attestatie van Maastricht, 6-4-1704 kregen zij met hun dochter Marie
Marianna Neutre attestatie naar Londen. Van 2-6-1686 tot juni 1704 werd het echtpaar
ondersteund door de Waalse Diaconie met f 857.11. -. 21-10-1687 werd Jean Neutre,
geboortig van Sedan, poorter als plaatsnijder met vrijbrief.

Nobileau (Henry) ....-1726, Waals
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2-5-1685 poorter als boekverkoper met vrijbrief, geb. Saumur, 21-5-1684 (sic!)
gildelid, 1688 nog gildelid, 1700 betaalt hij geen jaarzang meer. Op 13-5-1685 werd
hij lid van de Waalse Gem. met attestatie van Saumur, tezamen met zijn vrouw
Elisabeth Boully (Baillet, Baille, Ballis of Baillif). Op 4-4-1705 werd zij begr.
Noorderkerkhof (onverm.) uit de Sint Nicolaasstraat, op 9-8-1726 hij op het Leidse
Kerkhof (onverm.) van de Prinsengracht bij de Elandsstraat. Van 1694 tot 1726
werden zij gesteund door de Waalse Diaconie met f 2196.3. - ‘par grand necessité’.
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Onder de Linden (Gerard) 1682-1727, Geref.
Leven
Ged. Dordrecht 9-12-1682, begr. Oosterkerk 5-12-1727 (3de kl.), zoon van Simon
Onder de Linden, boekverkoper, en Rachel van Eysden, ondertr. kerk 19-3-1711
Adriana van Daakenburgh, ged. Zuiderkerk 1-11-1682, st. 12, begr. Oosterkerk
19-4-1749 (1ste kl.), dochter van Abraham Dirksz van Daakenburgh, makelaar, en
Alida Dronk; zij hertr. Zuilen 1728 (ondertr. kerk 24-9-1728) Adriaan Wor (ged.
Dordrecht 29-11-1702, st. 4-11-1755 (begr. 1ste kl.), zoon van Adriaan Wor en Dirkje
van Dam).
6-2-1714 test. voor not. Boots (N.A. 5201, 97).
23-9-1728 bewijs voor not. Noblet van f 600. - aan ieder der 5 kinderen (N.A.
7394 brandschade).
25-11-1729 test. voor idem (N.A. 7397 brandschade).
18-7-1749 en 27-8-1749 inv. gemeenschappelijke boedel voor not. van Aken (N.A.
8174, 237 en 276).
28-10-1755 test. van Adriaan Wor voor not. van Homrigh (N.A. 14064, 134).
11-12-1755 inv. nalatenschap voor idem (N.A. 12336, 336).
1758 collaterale successie, aan obligaties f 1350.-.

Adressen
13-12-1710 hoek Nes en Langebrugsteeg (A.C.), 1739/40 idem (begrafeniscedduul),
met ingang van 1-5-1742 huren zij van het Burgerweeshuis een huis in de Kalverstraat
tegenover de Nieuwezijds Kapel of Nauwe Kapelsteeg voor f 800. - (kohier 1742
wijk 26, 3526 huur f 930. -). Enige jaren na de dood van Adriaan Wor werd deze
huur met ingang van 1-5-1758 overgenomen door Dirk Onder de Linden, voor f 850.
-, die voordien gevestigd was Kalverstraat over de Karseboom. Op 30-9-1807
desisteerde Anthonia Maria van Heurn, weduwe van F.G. Onder de Linden na
31-10-1807 van de huur. Van 30-4-1777-1790 huurde Dirk Onder de Linden ook
nog een ander huis van het Burgerweeshuis voor f 550. -, later f 560. -, in de
Kalverstraat.

Boekhandel en -drukkerij
16-4-1710 behuwd poorter als boekverkoper, 27-4-1711 gildelid, jaarzang betaald
ook na zijn dood als Erven Gerard Onder de Linden.
1720 etc. boekenveilingen door hem en zijn opvolgers gehouden (KS 373 etc. en
A.C.).
1722 ondertekende namens hem Jacob van Oorskamp het rekwest over Franse
boeken (KS 931).
16-18-8-1728 en 13-15-9-1728 veiling van ongebonden boeken van de overledene
(G.A. 104).
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29-10-1728 Adriaan Wor behuwd poorter als boekverkoper, 1-11-1728 gildelid,
betaalt jaarzang, terwijl de Erven Gerard Onder de Linden ook betalen.
1730 een boek van Adriaan Wor en de Erven Onder de Linden op de Messe (KS
1467-1468).
1742 Adriaan Wor getaxeerd op een inkomen van f 3000.-.
23-9-1742 fiat op zijn rekwest een boekdrukkersfornuis in zijn huis in de
Kalverstraat te mogen plaatsen (R.A. 1291, 162).
21-5-1743 aan de hoofdofficier wordt een eis tot een boete van f 1000. - voor
Adriaan Wor wegens het verkopen van een paskwil op 21-2-1743 ontzegd
(Schoutsrol).
31-1-1747 obligatie voor notaris Beukelaar van Adriaan Wor en echtgenote van
f 4250. - aan de boedel van Pieter Plaatman voor gelden, geleend van 1742-1744
(N.A. 11104, 42).
1747 blijkens een veiling-notitie der Oost-Indische Compagnie van 10 april - 10
mei waren Adriaan Wor en G. Onder de Linden toen drukkers van de O.I. Compagnie
(E.).
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18-7-1749 op de inv. der nalatenschap vindt men na een opsomming van de
aangebrachte effecten door Adriana van Daakenburgh ook een opsomming van de
door haar ten huwelijk meegebrachte lasten tezamen f 17408.9.8, die alle gedurende
haar tweede huwelijk zijn afbetaald door Adriaan Wor (restant van f 1000. - van een
obligatie van f 2000. - aan de weduwe Michiel Elias van 27-7-1719, f 3000. - aan Ds
Elisa van der Horst, f 675. - aan François Halma, f 110. - voor een zesde termijn van
een obligatie van 6-12-1725 aan Joan van de Velden, f6000. - aan Lucas Houwing
van 23-12-1726, f 1500. - aan A.G. Lutius van 1-8-1728, f 2000. - aan Daniël
Kruyskerk van 25-7-1724, f 3000. - voor het vaderlijk bewijs aan haar kinderen, f
123.9.8 voor onbetaald papier). Adriaan Wor had mee ten huwelijk gebracht f 1500.
-, bed, beddegoed, kleren, een zilveren potpenning en een schenktafeltje. Wat de
boeken en de rechten van copie, die ten huwelijk zijn aangebracht, betreft, wordt
verwezen naar de catalogus. Bij de opsomming van het aangekochte en geërfde ten
tijde van het tweede huwelijk wordt o.a. genoemd: ‘In het voorhuis: De boekwinkel
met desselfs toebehoren. Drie lessenaars en een print schilderij. Een weerglas, zes
tabretten en een agtkant blad. De gebondene boeken in de winkel daartoe refereerd
men zich aan de catalogen die daarvan gemaakt zal worden. De quantiteit der losse
exemplaren als ook de privilegien, het recht van copy en plaaten, die tot en op dezelve
bevonden worden, daartoe refereerd men zich insgelijks aan de catalogus die daarvan
gemaakt zal worden. De drukkerij, bestaande in 3 parssen etc. letters en alles deszelfs
toebehooren, zoals dezelve zich tegenwoordig bevind en tot welkers opneeming men
zig refereerd.’ De lasten van de gemeenschappelijke boedel bedroegen tezamen f
13919.16. - (f 1819.16. - voor papier aan Cornelis Jacob en Cornelis Honing, obligatie
van f 600. - aan Mr. Jacob Elias Michielsz van 15-9-1734, f 5000. - aan de erven van
Joan van de Velden, namelijk f 2000. - van 9-7-1729, f 1000. - van 14-7-1730 en f
2000. - van 27-4-1734, f 3500. - aan Mr. Jacob Philip d'Orville, namelijk f 2000. van 24-5-1738, f 1000. - van 29-5-1739 en f 500. - restant van een oude obligatie, f
2000. - aan prof. Joannes Esgers, namelijk f 1000. - van 10-10-1738 en f 1000. - van
8-11-1738, f 1000. - aan Ds. Abraham Onder de Linden).
23-24-3-1750 veiling van de gebonden boeken, 13-15-4-1750, veiling van de
ongebonden boeken, 16-18-4-1750 veiling van de drukkerij van A. Wor en de Erven
Onder de Linden (G.A. 125).
21-22-2-1752 veiling van de ongebonden boeken van A. Wor en de Erven Onder
de Linden, 2-6-1752 veiling van de boeken van de Erven Onder de Linden (G.A.
127).
1752 etc. Adriaan Wor overman van het gilde.
13-1-1754 beneficie van inventaris voor de nalatenschap. Crediteuren te
Amsterdam, Delft, Dordrecht, Groningen, den Haag, Harlingen, Leiden, Rotterdam
en Utrecht (R.A. 2051, 59). Deze aanvaarding onder beneficie van inventaris door
de erfgenaam, Huberta Wor, de zuster van Adriaan, geschiedde, omdat tussen Adriaan
Wor en de kinderen Onder de Linden onenigheid was ontstaan na de dood van Adriana
van Daakenburgh en daarvoor nog geen oplossing was gevonden.
11-12-1755 op de inv. der nalatenschap wordt de inboedel getaxeerd op f 2719.7.8,
de boekdrukkerij op f 2400. - (39732 pond letters à 4 st. en wel cursief, Romein,
Duits, Hoogduits, Grieks, Hebreeuws, Arabisch, Syrisch, Samaritaans f 1806.12. -,
3 drukpersen f 300. -, circa 30 ijzeren ramen f 70. -, circa 40 letterkassen f 48. -, naten spoelborden f 30. -, verdere gereedschappen als loogbak, watervat, natbak en
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kachel, 2 corrigeerstenen, lange bank, partij galijen, een vergaarderspers, olievaten,
bakken, mand, krukken, emmer etc. f 593.8. -). Ongebonden boeken tezamen f
23529.15.8 (waarvan f 4744.4. - Latijnse), gebonden boeken, Holl. en Latijn door
elkaar, en wat prenten f 1880.9.8 tezamen. Bij de boeken zijn veel stichtelijke en
theologische werken met recht van copie en wel 47 Holl. drukken en 14 Latijnse
drukken (o.a. het Bijbels woordenboek vertaald door Keppel, waarvan van deel II
nog maar 9 bladen gedrukt zijn, een gedeelte van het copierecht
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van Valentijn O. Indië, de Dictionarium Biglotton en de Dictionarium Tetraglotton).
Alleen Holl. en Latijnse boeken, geen Franse worden genoemd. Een pakje met
geschreven preken van Ds. Tuinman wordt getaxeerd op f 200. -, druk- en schrijfpapier
op f 568.6. -, de winkel en 2 toonbanken, snijpers, ploeg, 2 handpersen en 12 banken,
3 winkelstoelen, trap, bank, passer, messen, brossen, ijzeren lineaal, 1 burrie met 3
poten, en 1 kruiwagen op f 85. -. Boeken, drukkerij en winkel worden dus tezamen
getaxeerd op f 28663.11. -. Boeken, door de overledene elders in commissie gegeven
en door de overledene in commissie ontvangen, worden pro memorie vermeld, evenals
de boekschulden.
23-4-1756 veiling van de drukkerij van Wor geinterdiceerd, 18-7-1757 veiling
van de drukkerij (G.A. 131 en 132, Haarl. Courant 15-en 22-4-1756 en 7-en
16-7-1757).
12-14-9-veiling van ongebonden boeken, 27-28-10-1757 veiling van gebonden
boeken, en 23-10-1758 veiling van restant van ongebonden boeken van A. Wor (G.A.
132 en 133).
1-5-1758 accoord voor not. de Bruyn tussen de kinderen Onder de Linden (met
uitzondering van Mr. Joan Onder de Linden) en Huberta Wor over de
gemeenschappelijke boedel van Adriaan Wor en Adriana van Daakenburgh, waarvan
het kapitaal bedraagt f 76731.9.6. Adriaan Wor heeft daaruit gehad aan boeken voor
f 26025.1.8 en Dirk Onder de Linden voor f 21293.1. -. Daarvan blijven
gemeenschappelijk bezit o.a. alle exemplaren van Valentijn en 5 tekeningen van
generaals der Indiën, staande huwelijk gemaakt. (N.A. 14064, 134).
12-6-1758 insinuatie voor idem door Huberta Wor en de kinderen Onder de Linden
aan Martinus van de Camp, enig overgebleven executeur van Adriana van
Daakenburgh, om de 158 exemplaren van Valentijn, die hij na het vertrek van Huberta
Wor uit de winkel in de Kalverstraat heeft opgeslagen op een zolder boven een
steenkoperij op de Prinsengracht, uit te leveren (N.A. 14064, 153).
23-8-1758 kwitantie voor idem door Huberta Wor en de kinderen Onder de Linden
voor Martinus van de Camp voor zijn beheer als executeur van Adriana van
Daakenburgh, van april 1749 tot aug. 1758, met bijgevoegde
rekeningen-verantwoordingen. Daaruit blijkt, dat Martinus van de Camp (ged. Oude
Kerk 24-4-1711, poorter als schrijfmeester en zoon van Thomas van de Camp, in
leven koperslager - later boekhouder -, 30-12-1733, begr. Nieuwe Kerk 27-10-1772,
woonde bij zijn ondertrouw op 29-3-1742 met Gesina van 't Hoge in de Utrechtse
straat) eerst met de andere executeuren, Prof. Esgers en Jan de Marre, tenslotte alleen
tot mei 1750 als zodanig ook het beheer van de winkel had gehad. Aan het personeel
van drukkerij en winkel werden door hem toen wekelijks bedragen, variërend tussen
f 27. - en ruim f 90. -, uitbetaald. Op 20-2-1753 betaalde Adriaan Wor een bedrag
voor allerlei onkosten, door van de Camp gemaakt in de vier eerste maanden van
1750. Daaruit blijkt, dat op de drukkerij behalve voor de O.I. Compagnie ook voor
de Diemermeer moet zijn gedrukt. Uiteraard vindt men in de bovengemelde
rekeningen ook allerlei gegevens over de veilingen, boekhandel etc. (N.A. 14064,
189).

Uitgeverij
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Van 1711 tot 1727 verschenen uitgaven van Dirk Onder de Linden, in 1728 enkele
van zijn weduwe, van 1728 tot 1750 (zie hieronder bij de Boekzaal) van Adriaan
Wor en de Erve G. Onder de Linden, in 1752 nog een enkele bij Wor alleen, het
meeste in het Hollands, enkele in het Latijn en in het Frans. Daarbij waren veel
werken van predikanten. Verschillende grotere werken, enkele daarvan van inwoners
van Dordrecht, werden tezamen met de halfbroer van Dirk Onder de Linden, de
Dortse stadsdrukker Johannes van Braam (geb. Dordrecht 1-11-1677 als zoon van
Willem en Rachel van Eysden, st. aldaar 1-3-1751) uitgegeven.
13-12-1710 adverteerde hij, dat bij hem waren gedrukt en te bekomen ‘S. Pitisci
Lexicon Latino-
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Belgicum novum, olim idiomate Gallico publicatum a P. Guidone Tachard, in 4.’,
‘Phaedri, Aug. Liberti Fabularum Aesopuarum libri V cum notis iam aliqua parte
auctioribus Davidis Hoogstratani, in 12.’, ‘Gerardi Joannis Vossii Rhetorices
contractae... in 8.’, ‘Linguae Belgicae idea grammatica, poëtica, rhetorica, deprompta
ex adversariis anonymi Batavi: in usum proximi amici, in 8.’ en ‘Joh. Melchiorsz
Godsgeleerdheyd, vervattende de gronden van de hoogste waarheden, bij wijse van
korte stellingen, met ontdekkinge van de kragt van de hedendaegsche dwalingen,
om desselfs nuttigheyd uyt het Latijn in 't Nederduyts overgebragt door A.V.P. Mr.
Dr. de tweede druk, in 12.’ (A.C.). De twee eerste drukken waren afkomstig van
Halma. Op 16-5-1710 gaf Onder de Linden voor not. Hellerus een obligatie aan
Halma van f 5663.10. - voor 985 exemplaren van de lexicon van Pitiscus, te betalen
in 16 halfj. term.; 4-6-1710 stelde Johannes van Braam zich borg hiervoor (N.A.
5964, 725 en 809). Ik vond geen uitgaaf van de lexicon van 1710 of 1711 en vermoed
dus, dat eerst de exemplaren van Halma werden verkocht. Op 14-12-1724
adverteerden de Erven van Goris en Joannes van Braam te Dordrecht en Gerard
Onder de Linden een tweede vermeerderde druk van dit werk (A.C.). In 1738
verscheen een nieuwe uitgaaf bij Van Braam en Wor en Onder de Linden. Van
Phaedrus' fabelen, die in de bewerking van David van Hoogstraten, de Dortse
medicus-classicus, die later veel voor de Onder de Linden's zou werken, in 1701 bij
Halma het licht hadden gezien, bracht Onder de Linden in 1711 een nieuwe uitgaaf,
die nog verschillende malen door hem en zijn opvolgers herdrukt zou worden. Van
wie de drie andere drukken uit de advertentie van 1710 afkomstig waren, kan ik niet
zeggen. Van de bijna een eeuw oude - de dedicatio dateert van 1621 - Rhetorices
contractae van Vossius brachten Wor en de Erven Onder de Linden nog in 1745 een
herdruk.
1713 kwam Onder de Linden met een nieuwe titeluitgaaf van de Description du
royaume de Siam van de la Loubere, een druk van Wolfgang van 1671, waarvan
Boom in 1701 ook al een nieuwe titeluitgaaf had gebracht (zie Deel II 101).
Juli 1715 begon Onder de Linden met zijn uitgaaf van de Maendelijke uittreksels
of Boekzael der geleerde werelt. Bij KS 376 vindt men een overzicht van dit
tijdschrift, dat echter verschillende onjuistheden bevat. Daarom wil ik hier in het
kort de geschiedenis vertellen, ontleend aan het ‘Berecht’ voorin juli 1715, stukken
in het archief van het Amsterdamse gilde en stukken, afgedrukt bij KS:
Sedert juli-aug. 1692 gaf Pieter Rabus bij de Rotterdamse boekverkoper Pieter
van der Slaart De Boekzaal van Europe uit. Van der Slaart had daarvoor privilege
en toen hij onenigheid met Rabus kreeg, zette deze zijn uitgaaf, te beginnen met
januari 1701, voort als Twee maandelijke uittreksels bij de Rotterdamse boekverkoper
Barent Bos, die daarvoor op 9-12-1700 privilege kreeg. Sedert juli 1702 was Willem
Sewel de schrijver. Zoals wij reeds zagen nam Halma deze uitgaaf over en publiceerde
die van januari 1705 tot eind 1708 als De Boekzaal der geleerde werreld. Op de
veiling van Halma van 18-3-1710 kocht de Amsterdamse boekverkoper Antoni
Schoonenburg (geb. Leeuwarden 1681/82, ondertr. 8-10-1706 Helena Knoop, poorter
11-3-en gildelid 5-12-1707-1738, dan terug naar Friesland) in opdracht van Onder
de Linden, die toen nog geen gildelid was, een aantal boeken, waaronder 3057
exemplaren voor 2 st. per stuk van de Boekzaal met recht van copie en privilege,
zoals blijkt uit een verklaring voor not. Angelkot van 7-8-1715 (KS 1369). Door de
oorlog kwam Onder de Linden er niet direct toe de uitgaaf weer op te nemen, wat
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volgens het bovengenoemd ‘Berecht’ de boekverkopers Wetstein aanleiding gaf te
beginnen met een soortgelijke uitgaaf. Sedert juli 1710 verscheen hun (Het) Republyk
der geleerden, geschreven door Johan Ruyter. Onder de Linden drukte in juli 1715
het privilege van Bos van 1700 af met het bericht, dat deze 30-6-1715 had verklaard
dit te hebben overgedaan aan Halma, en tot eind 1716 drukte hij steeds op zijn
Maandelijke uittreksels het woordje ‘met privilege’. Dit privilege was in
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feite echter afgelopen en daarom vroeg hij opnieuw privilege. Dit was aanleiding
voor de broers Wetstein zich te wapenen. Pieter van der Slaart had zijn recht van
copie en privilege voor De Boekzaal van Europe behouden en in 1705 verkocht aan
de Leidse boekverkoper Daniel van den Dalen, die daarmee nooit iets had gedaan.
Op 14-9-1717 verkocht hij dit aan de broers Wetstein voor not. Wetstein. Beide
partijen waren nu in het bezit van een verlopen privilege. De zaak werd door de
Staten van Holland gesteld in handen van de heren van Haarlem en zo was het de
pensionaris van die stad, die tussen de twee Amsterdamse boekverkopers bemiddelde.
Besloten werd, dat zij ieder met hun uitgaaf zouden doorgaan zonder privilege en
pas, wanneer zij door een derde werden benadeeld, tezamen privilege zouden
aanvragen. Intussen had sedert mei 1716 de uitgaaf van Onder de Linden een
uitgesproken kerkelijk karakter gekregen door opname van kerknieuws. Het is te
begrijpen, dat daarom de weduwe Onder de Linden zich alleen verzette tegen een
rekwest van Samuel Schoonwald om octrooi op zijn Lutherse Boek en Kerknieuws,
met als resultaat een overeenkomst op 25-5-1728 voor not. Jan van Eybergen.
Tezamen verzetten de twee uitgevers zich in 1731, toen J. Broedelet te Utrecht begon
met de uitgaaf van de Stichtse Letterschat, en vroegen privilege aan. Dit werd niet
gegeven door verzet van Amsterdamse en Utrechtse zijde. In 1734 vroegen de
uitgevers van de beide tijdschriften opnieuw privilege, daar ze beangstigd waren
door aankondigingen in de kranten van nieuwe tijdschriften. Het verzet van een aantal
Amsterdamse boekverkopers werd ditmaal gebroken door het weglaten van enkele
passages en op 15-1-1735 werd privilege gegeven aan Antoni Schoonenburg, sedert
sept.-okt. 1733 de opvolger van de broers Wetstein voor deze uitgaaf, en Wor en
Onder de Linden voor hun beider tijdschriften. (G.A. 81, 7, 46 en 63, KS 375-376,
941-944 en 989-992).
De Maandelijke uittreksels, sedert 1812-1863 Boekzaal der geleerde wereld
geheten, tonen in de verschillende adressen de veranderingen in de boekhandel van
de familie: tot dec. 1727 Gerard Onder de Linden, jan.-okt. 1728 zijn weduwe, van
dec. 1728 tot april 1750 Adriaan Wor en Erven van Gerard Onder de Linden, van
mei 1750 Dirk Onder de Linden, van jan. 1769 Dirk Onder de Linden en Zoon, van
jan. 1794 tot 1863 de Erven D. Onder de Linden en Zoon. Het drukkersmerk, Tiliae
sub tegmine tutus, dat aug. 1715 voor het eerst werd gebruikt, bleef tot en met 1825
gehandhaafd. Het tijdschrift geeft steeds naamlijsten van nieuw uitgekomen boeken,
een enkel maal speciaal van uitgaven van de familie zelf. In 1716 gaf Gerard Onder
de Linden een register over de jaren 1692-1708 uit, in 1732 en 1751 zijn opvolgers
registers van juli 1715 tot juni 1730 en 1730-1745, die beide een apart register van
predikanten met beroepingen, verplaatsingen of afsterven bevatten. Naar aanleiding
van dat kerknieuws maakte Dirk Onder de Linden nog moeilijkheden over de door
G.T. van Paddenburg in juli 1759 begonnen Utrechtsche Kerk en Academie Boekzaal
van Europa. (G.A. 52, 16-7-en 2-8-1759 en 12-4-1760 en G.A. 83, 48 en N.A. 14066,
411 2-8-1759).
1715 onderhield Gerard Onder de Linden reeds nauwe betrekkingen met de
predikant Leonard Beels en gaf toen de Mintriomf ter gelegenheid van diens huwelijk
uit, in 1749 kwamen zijn opvolgers met verzen Op de vijftigjarige predikaatsie. Op
19-en 21-12-1724 adverteerde Gerard Onder de Linden het verschijnen van een
lijkpredikatie van Beels op Ds. Johannes van Staveren (A.C.) en op 2-8-1730 gaven
overlieden gunstig advies aan burgemeesters op het rekwest van Wor en de Erven
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Onder de Linden om te Amsterdam als enige te mogen drukken Sodoms sonden en
straffen van Beels (G.A. 81, 30).
1718 verscheen bij Gerard Onder de Linden Les Fables de Faërne, traduites en
vers François par Mr. Perrault. Dit werk werd aangekondigd in de Boekzaal van april
1718 (pag. 501) met de mededeling dat het in 1699 en 1708 te Parijs was uitgekomen
en dat een vertaling in het Hollands van het oorspronkelijke Latijn ter perse was.
Deze werd besproken in de Boekzaal van nov. 1718:

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

20
De Fabelen van Gabriel Faerno, In Nederduitsch dicht vertaelt door D. van
Hoogstraten. (Pag. 533). Daar leest men, dat Onder de Linden het recht van copie
ook van de platen had verworven. Die platen blijken identiek te zijn met die van de
Latijnse uitgaven van F. Foppens te Brussel van 1682 en van Henricus Wetstein te
Amsterdam van 1690. In de bespreking wordt vermeld, dat bij Onder de Linden ook
exemplaren in het Latijn te krijg zijn. Daar ik geen druk van hem vond, vermoed ik
dat dit exemplaren van de druk van Wetstein waren.
2-en 4-1-1724 adv. van Van Braam en Onder de Linden voor intekening, mogelijk
tot 1 februari, op het Lexicon hieroglyphicum sacro-profanum, of Woordenboek van
gewijde en ongewijde voor- en zinnebeelden, door Martinus Koning; 14-1-1724 adv.
dat de prijs van f 32. - voor klein en f 40. - voor groot papier na 1 februari zal worden
gebracht op resp. f 40. - en f 55. - en na het voldrukken op resp. f 48. - en f 64. -, alles
ongebonden, bij niet nakoming van deze voorwaarden op een boete van f 3000. -.
(A.C.). Dit werk, waarvoor 17-9-1722 privilege werd verkregen (zie ook KS 373-375),
verscheen in 6 delen van 1722 tot 1727.
7-1- en 25-3-1723 adv. van Van Braam en Onder de Linden voor intekening op
Oud en Nieuw Oost-Indiën, door François Valentijn, de condities bij alle
boekverkopers in Holland te vinden en ook in de Boekzaal van dec. 1722; 8-4-1723
adv. over het ter visie leggen van proeven en een beschouwing in de Boekzaal van
maart 1723, met belofte van dubbele restitutie van het ingelegde geld, wanneer niet
in mei 1723 met drukken wordt begonnen; 19-9- en 14-10-1724 adv. van het afleveren
van de eerste twee delen en regeling van de betaling (A.C.) Van dit werk, dat van
1724 tot 1726 in 5 delen verscheen met platen o.a. van J.C. Philips, is de voorrede
gedateerd 24-8-1724 en het privilege, dat reeds enige jaren eerder was aangevraagd
(KS 372) van 17-5-1724.
1728 verscheen de tweede druk van de Dictionnaire complet van Marin (zie aldaar)
bij Joannes van Braam te Dordrecht en Gerard Onder de Linden te Amsterdam, in
1730 het Groot Nederduitsch en Fransch woordenboek van Marin bij Joannes van
Braam te Dordrecht en bij Hermanus Uytwerf, A. Wor en de Erven van G. Onder
de Linden te Amsterdam. In nov. 1732 werden deze in de Boekzaal geadverteerd
(pag. 636). Of de derde druk van de Dictionnaire complet van 1743 (Riemens 268)
nog bij Onder de Linden uitkwam, kan ik niet zeggen, daar ik geen exemplaar ken.
De bijbehorende derde druk van het Groot Nederduitsch en Fransch woordenboek
verscheen in 1752 te Dordrecht bij de Erven J. van Braam en te Amsterdam bij J.
van Eyl en te Rotterdam bij J.D. Beman. De twee laatsten kwamen in 1761 met een
herdruk van het Frans-Hollands en vermoedelijk in 1768 met een herdruk van het
Hollands-Frans. Bij D.J. Changuion verschenen in 1783 en 1793 gelijktijdig de beide
delen als vijfde en zesde druk.
1728 verschenen bij de weduwe van Gerard Onder de Linden de Opera van A.S.
Sannazarius. Haar naam staat ook op de titelplaat van exemplaren van deze uitgaaf,
die Hermannus Uytwerf als uitgever vermelden.
30-5-1729 gaven overlieden gunstig advies op een rekwest van Wor etc. voor
verlenging van het privilege van 22-9-1713 voor de broers Wetstein voor het Biglotton
amplificatum sive dictionarium teutonico-latinum novum van M. Binnart en Novum
dictionarium tetraglotton van M. Martinez (G.A. 81, 22). De broers Wetstein hadden
van beide werken èn in 1714 èn in 1719 drukken uitgegeven, nadat ze het recht van
copie hadden gekocht op de veilingen van Hendrik Boom en Abraham van Someren.
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Op 17-6-1729 kregen Wor etc. het privilege (KS 375). In 1729 kwam hij met een
herdruk van het werk van Martinez, waarin men voorin vindt afgedrukt een ‘catalogus
librorum qui in usum scholarum & apud Adrianum Wor & Haeredes Gerardi Onder
de Linden venales exstant & impressi sunt’, in totaal 30 titels. Ik neem aan, dat van
het werk van Binnart ook een herdruk in 1729 verscheen, vond echter slechts een
uitgaaf van 1744 met een nieuw privilege van 13-6-1744.
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6-11-1738 rekwest van Wor etc. aan burgemeesters om privilege voor het drukken
van de Herderlijke en vaderlijke brief tegen de gevaarlijke dwalingen, van die lieden,
dewelke onder de naam van Hernhutters bekend zijn enz., door de kerkeraad van de
Hervormde gemeente opgesteld, met gunstig advies van overlieden (G.A. 81, 118).
20-7-1739 gunstig advies van overlieden op het verzoek van Wor etc. om privilege
op Batavia, begrepen in zes delen van Jan de Marre (G.A. 81, 125). Dit werk
verscheen in 1740 en werd gevolgd door verschillende andere werken van hem bij
Wor etc.
8-6-1750 gunstig advies van overlieden op het verzoek van A. Wor en Dirk Onder
de Linden om privilege op De Lust der heiligen in Jehovah, of Gebede-Boek, van
Ds. Coenraat Mel (G.A. 82, 89). Deze vertaling uit het Duits was reeds in 1730 bij
Wor etc. verschenen, die blijkens het privilege van 20-6-1750 het restant van een
oplaag hadden opgekocht. De herdruk van 1750 is, voor zover na te gaan, de laatste
uitgaaf van Wor met de familie Onder de Linden tezamen. Het boek droeg het adres:
‘Te Amsteldam, Bij Adriaan Wor, en Dirk Onder de Linden, 1750’; dit in tegenstelling
tot de andere uitgaven, die steeds als adres hadden gehad: ‘Bij Adriaan Wor, en de
Erve G. Onder de Linden’. Deze laatste compagnieschap was, zoals wij bij de
Boekzaal zagen, in juni 1750 al opgeheven. In 1752 verscheen bij Wor alleen de
Geneeskonst der heelmeesters tot dienst der zeevaart van Abraham Titsingh.

Bijzonderheden
De zoon Dirk Onder de Linden, die tot 1750 nauw samenwerkte met zijn stiefvader
Adriaan Wor, dreef ook eigen zaken in die jaren. Op zijn naam vindt men o.a. een
uitgaaf van de bekende Kleine Printbijbel van 1745 en een uitgaaf van La Sainte
Bible, met Les Pseaumes de David van 1747. Hij was het ook die deel zou gaan
nemen in de Bijbelcompagnie. Hij was zeer actief op allerlei terreinen en diende
herhaaldelijk verzoeken om privileges in (G.A. 82, 111 en 120, 83, 17, 34, 48 en
143). Daarvan noem ik speciaal moeilijkheden in 1754 met Zacharias Chatelain en
diens rechtverkrijgers over een vervolg door Pieter le Clercq op de Geschiedenissen
der Vereenigde Nederlanden van Jean le Clerc (G.A. 82, 120) en een verklaring van
16-7-1759 van de overlieden H. Bruyn en J. van Eyl: ‘op het versoek van den
gildebroeder D. Onder de Linden om enige elucidatie of verklaring, hoe het regt van
copy en het stuk van privilegie altoos is geconsidereert, hebben overlieden van het
boekverkoopers etc. gilde te Amsterdam zig niet willen onttrekken te verklaren, dat
het regt van copy van enig werk, hetwelk men als eerste drucker of door erffenis of
wettigen inkoop is magtig geworden, altoos heilig en onschendbaar bij brave en
eerlijke boekverkoopers gehouden is; zoodat zelfs bij publicque verkoopingen de
nadrukken altoos geweerd en van de hand gewezen zijn, terwijl de privilegien alleen
maar verzorgt worden voor baatzugtige en oneerlijke menschen etc. Als mede dat
bij hun wetten geen souverain of magistraat van enige provintie of steden oyt octroy
of privilegie verleent hebben op boeken of werken daar door een souverain of
magistraat van andere provintien reeds octroy of privilegie op gegeven was’. (G.A.
83, 34).
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Dirk Onder de Linden werd ged. Zuiderkerk 21-4-1717, poorter 7- en gildelid
10-10-1746, begr. Oosterkerk 13-6-1794, ondertr. 5-8-1746 Jannetje Spanseerder,
ged. Nieuwe Kerk 3-12-1727, begr. Oosterkerk 12-2-1766 (vermoedelijk als gevolg
daarvan veiling boeken Onder de Linden 27-29-12-1769), dochter van Jan en Elisabeth
Buytenwaard.
Zijn zoon Gerard Adriaan Onder de Linden werd ged. Nieuwezijds Kapel
12-1-1748, poorter 8-12-1768, gildelid 2-1-1769, begr. Oosterkerk 2-11-1787, ondertr.
19-4-1770 Alida Brouwer, begr. Oosterkerk 11-1-1785.
Zijn zoon Frederik Gerard Onder de Linden werd ged. Nieuwe Kerk 15-10-1775,
poorter 10-, gildelid 14-11-1791, begr. Oosterkerk 20-2-1807, ondertr. 27-12-1799
Antonia Maria van Heurn,
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ged. Westerkerk 5-11-1773, st. 19-7-1814 als boekhandelares op het Singel bij de
Blauwburgwal, dochter van Nicolaas en Magdalena Woesthoff; zij hertr. 1808 de
makelaar Rutger Hoyman, die weduwnaar was van haar schoonzuster Willemina
Antonia Onder de Linden. Gegevens over de verdere geschiedenis van de firma
Onder de Linden, die tot 1863 die naam bleef voeren, vindt men bij Ledeboer.
Op de Bibliotheek van de Vereniging berust een bundel met zangen betreffende
de familie Onder de Linden uit de eerste helft van de 18de eeuw, waarbij men vele
gedichten van de hier genoemde auteurs vindt. Gedeeltelijk zijn het uitgaven en ook
drukken van de familie zelf. Ik noem hier speciaal de verzen bij het huwelijk van
Dirk Onder de Linden en Johanna Spanseerder. Adriaan Wor dichtte toen: (De Heer)
‘doet in overvloet, zijn goddelijke stralen, Ook op hun bijbelwerk, genadig
nederdalen’. J.C. Erkelens, geb. van Overvelt dichtte: ‘Zegt gij krijgt een bruidegom
in drukkonst ook ervaren, die steeds Wor na streeft, die hem en zijn broers en zuster
zo ten nutte is geweest’. Isaac Buytenwaard dichtte: ‘Doe Dirk neef door veel braeve
knegten, Het lofflijck drukwerk, staag beregten.’ Tenslotte is er ook een gedicht van
‘UE. verpligtste dienaars, de knegts ter drukkerije van de Hr. Adriaan Wor’: ‘'t Is
Adrianus Wor, die door zijn deugd en zeden, Uw moeders droefheit zoo volkomen
heeft herstelt, Dat hij haar Ega wierdt, en onheyl en geweldt, Manmoedig als een
Held, heeft op den nek getreden, Dees man verdient met regt den naam van Twede
Vader: Van Kind'ren allegader.’

Oossaen (Aert Dircksz) 1657-1693, Geref.
Leven
Ged. Noorderkerk 26-9-1657, st. tussen 15-2- (doop van kind) en 9-6-1693, zoon
van Dirck Aertsz van Oossanen, koopman, en Giertje Claes Harings, ondertr. kerk
30-6-1690 Jacomina van Duyveland, geb. Dordrecht, st. 30-3-, begr. Oude Kerk
4-4-1735 (1ste kl.); zij ondertr. kerk 2. 11-10-1703 Dirk Corsen Schouten, ged.
Eilandskerk 6-3-1672, begr. Oude Kerk 20-10-1718 (1ste kl.), zoon van Cors Dirks,
vlotschuitenvoerder, en Annetie Ariaens, 3. 13-4-1724 Dirk Bet, geb. Watergang
1665/66, begr. Oude Kerk 11-9-1726 (1ste kl.), weduwnaar van achtereenvolgens
Grietje Sanius, Hendrickje Cors en Gerarda Westervelt.
5-3-1699 bewijs van f 2000. - aan dochter (Inbreng 39, 295vo).
30-6-1704 en 21-10-1710 test. voor not. Meijer (N.A. 5401, 1205 en 5427, 493).
11-4-1724 bewijs voor not. Baars van f 40000. - aan de 4 kinderen (N.A. 8603,
444).
5-4-1731 en 22-5-1733 test. en codicil voor idem (N.A. 8674, 402 en 8699, 932).
1-7-1735 scheiding van de nalatenschap voor idem tussen de 3 kinderen, aan
onroerend goed f 195100. - totaal bijna f 300000. - (N.A. 8522, 364).

Adressen
1-5-1682 huurde hij volgens contract van 30-12-1681 van de stad een huis op de
hoek van de Dam en Beursstraat voor f 800. -, welke huur later verhoogd werd en in
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1720 f 856. - bedroeg. Op 5-12-1720 werd de wed. Schouten voor f 18200. - eigenares,
op 11-5-1780 werd het door haar nakomelingen verkocht voor f 15700. - (Kw. 4 N,
259vo en 7 A, 20vo). Op 12-11-1723 werd zij bovendien eigenares van een huis aan
de zuidzijde van de Kromelleboogsteeg bij de Dam voor f 2900. -, dat zij nieuw liet
optrekken blijkens een fiat tot plaatsing van een kachel en fornuis ten dienste van de
drukkerij van 4-11-1724; dit huis werd tegelijk met het huis op de Dam op 11-5-1780
overgedragen voor f 6050. - (Kw. 4 Q, 63 en R.A. 1288, 101). De wed. Bet werd
8-9-1729 eige-
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nares van een huis op het Singel, het tweede bezuiden de Molensteeg, en verhuisde
waarschijnlijk omstreeks die tijd daarheen. Haar zoon Aart Dirk Schouten bleef het
huis op de Dam bewonen en verliet dat pas, toen hij zich uit de boekhandel terugtrok
en op 30-10-1737 eigenaar werd van een huis op het Singel tussen Blauwburgwal
en Korsjessteeg. (Kw. 4 X, 332vo en 5 F, 379vo, verkopen Kw. 7 G, 25vo en 7 A,
20vo).

Boekhandel
± 1682 begonnen met de boekhandel (inschrijving als poorter en gildelid niet
gevonden; hij moet echter ingeboren poorter zijn geweest, daar zijn vader 16-3-1651
poorter werd, en ook gildelid, daar hij op de lijst van 1688 wordt vermeld), zijn
weduwe betaalde tot en met 1704, daarna haar tweede echtgenoot.
9-2-1685 zie Bruyningh, 1686 etc. zie deel II.
16-6-1689 verkoopt hij paskwillen (KS 533).
7-6-1694 fiat op het verzoek van de weduwe tot verkoop van de ongebonden
boeken, 12-6-1694 veiling (KS 534).
8-2-1704 Dirk Schouten poorter als boekverkoper, 11-2-1704 gildelid, betaalt
jaarzang tot en met 1708 en is daarna vrijgesteld als overman, 1719-1728 betalen
zijn weduwe of zijn erven.
1709 etc. overman van het gilde.

Uitgeverij en drukkerij
1681 tot de dood van Oossaen verscheen een aantal uitgaven op verschillende
terreinen, vele kleinere actuele werkjes in verband met zijn uitgave van kranten, het
meeste in het Holl., echter ook enkele in het Frans; na zijn dood beperkten de weduwe
en haar tweede man en later hun zoon zich met een enkele uitzondering tot de uitgave
van de courant.
1681 of misschien begin 1682 verschenen bij Oossaen (blijkens een aantekening
met de pen) drie memories van de Conte d'Avaux aan de Staten-Generaal van 8, 25
en 28 november, twee in het Frans, de laatste in het Holl. en Frans (Van der Wulp
5824, 5828 en 5829).
23-12-1682 (bij KS staat ten onrechte 1662) tot 13-9-1683 werden een aantal acten
verleden, waarbij Oossaen en enkele andere, soms wisselende boekverkopers in
compagnie boeken kochten van de weduwe van J.J. Schipper en zich verbonden ook
met verdere nieuwe uitgaven tezamen te komen (KS 685, 693-702, 804 en 805).
Over deze compagnie sprak ik reeds bij Jacobus van der Deyster. Daar noemde ik
enkele uitgaven, die soms op naam van alle leden van de compagnie, soms op naam
van enkele verschenen, zoals o.a. het daar genoemde drietalige Nieuwe Testament,
dat in 1684 bij de weduwe Swart, van der Deyster en Oossaen uitkwam. Een uitgaaf,
die alleen het Frans gaf, Le Nouveau Testament, c'est à dire, la nouvelle alliance de
nostre seigneur Jésus Christ, zag in hetzelfde jaar het licht bij Wijbrants en Oossaen

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

(Bibl. Bristol). Het werd bij de weduwe Schipper gedrukt (KS 698). Verschillende
titels van de boeken van deze compagnie vindt men afgedrukt achter een treurspel,
Christus lijdende en verheerlijkt, dat in 1684 bij Oossaen verscheen, in de ‘Catalogus
van de boeken, die bij Aart Dircksz Oossaan te bekomen zijn.’
5-1-1686 etc. (oudste bewaarde exemplaar; maar stellig al eerder, misschien al in
1682) werd de Amsterdamse courant, die bij Commelin werd gedrukt uitgegeven
door Oossaen op de Dam. Waarschijnlijk geschiedde dit sinds het ogenblik, dat
Commelin van de O.Z. Achterburgwal naar de Hartenstraat verhuisde (zie aldaar).
Ik nam aan, dat de dood van Commelin de oorzaak was, dat Johannes Broers op
26-2-1692 de uitgaaf van de courant overnam. Nu bleek mij echter, dat Oossaen met
een eigen uitgaaf kwam. Van 1-6-1692-28-10-1692 bestaan exemplaren van een
Extract uyt de Engelsche brieven (andere malen ook Franse, Brabantse, Duitse en
Spaanse brieven),
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die door hem werden uitgegeven (Van der Wulp 6773-6784). Na de dood van
Commelin kreeg de wed. Oossaen tezamen met Willem Arnold het courantierschap
en zo verscheen 6-6-1693 het laatste nummer met het adres van Broers (zie aldaar).
De drukkerij van Commelin werd 25-7-1693 geveild en ik vermoed, dat de weduwe
Oossaen zelf de krant is gaan drukken, al vond ik pas 4-11-1724 een vermelding van
de drukkerij (zie boven). In de adressen op de kranten ziet men de wijzigingen in de
familieomstandigheden van de weduwe Oossaen. Van 9-6-1693-3-11-1703
‘T'Amsterdam, bij Willem Arnold en de Wed. Oossaan op de hoek van de Beursstraet,
aan den Dam, daer deselve ook verkogt worden’, na haar hertrouwen van
6-11-1703-20-10-1718 ‘Tot Amsterdam bij Willem Arnold en d'Erfg. van Oossaen:
werdende uytgegeven bij Dirk Schouten, op de hoek van de Beurs-straet, aan de
Dam’, na het overlijden van Dirk Schouten van 22-10-1718-29-4-1723 worden
Willem Arnold en de wed. Dirk Schouten genoemd, na de dood van Willem Arnold
van 1-5-1723-29-4-1724 de wed. Dirk Schouten, van 2-5-1724-26-7-1731 de Erven
van Dirk Schouten en van 28-7-1731-29-4-1734 Aart Dirk Schouten. Op 27-4-1723
was Mr. Gillis van den Bempden, de latere burgemeester, tot courantier benoemd in
plaats van Willem Arnold; zijn naam was echter niet meer op de courant gekomen.
De eigenares van de andere helft stond op 30-1-1733 haar plaats af aan de schepen
François Lestevenon, waarvoor haar zoon Cornelis Schouten van burgemeester
Lestevenon het hem ter dispositie staande ambt van opperklerk en eerste bode van
de weeskamer kreeg. Blijkens het codicil van 22-5-1733 werd het beneficie in de
helft van het drukken en debiteren van de krant op f 25000. - getaxeerd en kregen
daarom de twee andere kinderen ieder dit bedrag geprelegateerd. Van den Bempden
en Lestevenon kochten een huis om de drukkerij en uitgeverij in te vestigen. Blijkbaar
kwam de verbouwing daarvan pas in 1734 gereed en bleef Aart Dirk Schouten daarom
tot 1 mei van dat jaar belast met het werk. (Jaarboek Amstelodamum XLIV, 31-33).
Van de redactionele bezigheden van de familie Schouten is mij slechts bekend, dat
Dirk Schouten op 1-12-1705 voor not. van der Groe een verklaring aflegde ten
verzoeke van een koopman aan de hand van ‘zijn boekje van de nouvelles, welke
alhier ter beurse uyt de coopluydenbrieven worden opgenomen’ over de datum van
een bericht uit Genua (N.A. 4205, 1073).
1686 etc. vindt men een nauw contact tussen Oossaen en Claude Jordan, dat eindigt
in 1691, wanneer zij tezamen door de schout worden gedaagd en Jordan de stad
verlaat (Zie Deel II).
24-10-1686 ‘t'Amsterdam bij Aert Dirksz. Oossaen op den Dam, wert uytgegeven
in 't Frans en Duyts Dagverhael van de belegering en verovering der stadt Offen, van
dag tot dag pertinent aengetekent 't gene in de belegering is voorgevallen, in 4. met
figuren. En is bij den selven te bekomen de plaet van de verovering, curieus in koper
geetst door R. de Hoge (A.C.)
17-12-1686 ‘t'Amsterdam, bij Aert Dirksz Oossaen wert uytgegeven de
Bedenkingen van den Heer Pascal over de religie en eenige andere onderwerpen, in
12. Item Nieuwe intresten der vorsten van Europa, in 12. Gronden van de
Godtgeleertheyt, door Arnoldus Montanus, in 12. Euphues Zee en landreysen, in 12.
De Voyage van J.J. Struys door Persien, Moscovien, en andere landen in 4. Item
Noortse werelt of beschrijvingh van Lapland, Finland, &c. nevens een beschrijvingh
van Groenlant, in 4. met figuren. Daghverhael van de Verovering der sterke stad
Offen. Item een curieuse plaet van 't innemen van Napoli di Romania, in 't koper
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geetst door R. de Hooge. Noch is bij den selven Aert Dircksz Oossaen gedruckt Le
Parfait secretaire, contenant une instruction pour ecrire toutes sortes de lettres, avec
un titulaire tres exact & plusieurs exemples de toutes sortes de lettres, tirés des
ecrivains les plus renommés de nostre siecle, in 't Frans en Duyts. Item Reflexions
critiques & theologiques sur la controverse de l'eglise, ou l'on fait voir la fausseté
des sentimens de l'Eglise Romaine sur ce sujet, par l'ecriture sainte & par les peres.
Item Histoire des evenemens tragiques d'Angleterre, & des derniers troubles d'Ecosse,
&c. Item 't Nieuwe Testament
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in 3 talen, als Duyts, Frans en Engels, seer bequaem voor die gene, die haer oeffenen
om de gem. Talen te leeren.’ (A.C.).
19-3-1687 kreeg Oossaen privilege voor de Beschrijvinge van Amsterdam van
Casparus Commelin. Op 20-3-1687 legde een aantal boekverkopers een verklaring
af over het mijnen door Oossaen op de veiling van de overleden boekverkoper Jan
Bouman op 12 maart van de Beschrijvinge van Amsterdam met recht van copie. Op
30-3-1687 droeg Oossaen het privilege over aan Commelin. (KS 99, zie ook
Commelin). De exemplaren van dit werk werden blijkbaar verdeeld. Naast de bij
Commelin genoemde vindt men er ook met een afwijkend titelblad, waarvan het
tweede deel met jaartal 1693 en het eerste deel met jaartal 1694, bij de wed. Oossaen
verschenen (Nijhoff 66 en 67). Zij adverteerde het eerste deel al 29-10-, 31-10- en
3-11-1963 (A.C.).
19-4-1687 adverteerde Pieter Mortier de Voyage de Siam des pères Jesuites,
waaraan Oossaen toevoegde, dat hij het werk in het Holl. drukte; 28-6-1687
adverteerde Oossaen, dat Joannes Ribbius te Utrecht ‘uyt baetsucht’ dit boek had
laten vertalen op een slechte wijze en zonder platen, maar dat hijzelf binnenkort een
uitstekende uitgaaf met platen zou brengen (A.C.). Dit boek, Reis na Siam, Gedaan
door den ridder de Chaumont... In 't Fransch beschreeven door den vader Guy Tachard,
verscheen in 1687 bij Oossaen in de vertaling van G. van Broekhuizen, die veel voor
hem werkte. Het bevat een ‘Bericht aen den leezer, behelzende een aanwijzing van
eenigen der ontelbaare grove misslagen, welken Willem Calebius in de vertaaling
van dit zelve werk, gedrukt tot Uitrecht bij Johannes Ribbius, begaan heeft’ van 8
pag. om de bovengenoemde bewering van een slechte vertaling waar te maken.
23-10-1691 wordt een verklaring afgelegd ten verzoeke van de schout, waaruit
blijkt dat Oossaen een keur van de droogscheerders van 19 oktober zelf had gedrukt
(hij had dus blijkbaar toen al een eigen drukkerij) met de naam van de stadsdrukker
Jan Rieuwerts er op. Op de schoutsrol vindt men niets over een vervolging hiervan
(KS 533).
1692 kwam Oossaen met zijn reeds genoemde uitgaaf van de Extracten. Zijn
weduwe gaf in 1693-1694 nog het werk van Commelin uit en bracht daarna slechts
enkele kleine zaken, zoals in 1697 Punten en articulen, waarin men de beschuldigingen
tegen Jan van Scherpenhuyzen, de afgezette gouverneur van Suriname, vindt. Pieter
Sceperus kwam in hetzelfde jaar met een rapport van de beklaagde van 11-5-1697
(C.A. van Sypesteyn, Beschrijving van Suriname 1854, 267). Ook de tweede
echtgenoot, Dirk Schouten, beperkte zich tot de Amsterdamse Courant en kwam
slechts een enkel maal met een andere uitgaaf, zoals in 1713 met een nieuwe uitgaaf
van Alle de voornaamste gebouwen der wijtvermaarde koopstad Amsterdam, een
plaatwerk met Holl. en Franse tekst, dat tussen 1682 en 1686 voor de eerste maal
was verschenen bij Hieronymus Sweerts, Jan Bouman (zie aldaar) en Aart Oossaan
en dat Oossaen alleen op 30-8-1691 adverteerde (A.C. en Nijhoff 104). Van Aart
Dirk Schouten vond ik naast de courant geen andere uitgaven.

Bijzonderheden
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19-1-1703 ontving de thesaurie f 780.5. - van de wed. Oossaen wegens het parapheren
van 695 contracten van O. en W. Indische actiën ten behoeve van de Franse
vluchtelingen (Thes. Ord. 492, 299).
Aart Dirk Schouten, ged. Oude Kerk 4-11-1707, begr. N.Z. Kapel 19-3-1768,
ondertr. 16-2-1730 Maria Jacoba Hermans. Hij werd poorter 12-10-1726 en gildelid
20-1-1727, betaalde jaarzang tot en met 1738. Op 4-5-4-1738 werden zijn boeken,
op 22-4-1738 zijn ongebonden boeken geveild (G.A. 113).
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Oosterwijk (Johannes) 1672-1737, Geref.
Leven
Geb. 6-, ged. Westerkerk 13-11-1672, st. 31-3-, begr. N.Z. Kapel 5-4-1737 (1ste kl.),
natuurlijke zoon van Jan van Oosterwijck en Belitie Halma, ondertr. kerk 1. 19-7-1709
(huw. voltr. Den Haag) Johanna Catharina Aelbers, geb. Den Haag, begr. N.Z. Kapel
11-1-1713 (4de kl.), dochter van Johannes Aelberts, boekverkoper te Den Haag en
Johanna Steenhouwer, 2. 11-5-1714 (huw. voltr. Den Haag) Anna Maria Favon, geb.
Den Haag, begr. N.Z. Kapel 1-2-1772 (1ste kl.), dochter van Abraham Favon en
Maria Tamé; hertr. 1739 Michiel Lubeex.
30-11-1710 test. voor not. Liebergen (N.A. 6290, 879).
1-3-1714 acte van bewijs en huw. voorw. voor not. Cornelis de Haan te Den Haag.
5-10-1736 test. voor not. Ardinois (N.A. 9128, 945).
29-5-1737 inv. nalatenschap voor idem (N.A. 9132, 543).
13-9-1737 scheiding nalatenschap voor idem tussen de 2 kinderen uit het eerste
huwelijk en de weduwe, tezamen f 149387.15.8 (N.A. 9133, 863).
1738 collaterale successie over 1/6, geerfd door de weduwe, tezamen f 11901.19.-.

Adressen
29-8-1699 bezijden het stadhuis in Cicero (A.C.), 20-3-1702 idem (KS 246),
17-4-1706 Singel hoek Oude Spiegelstraat over de Appelmarkt (A.C.), aldaar tot
1711 (Waller); huurde 1-4-1712 volgens contract van 17-12-1711 van de stad een
huis op de Dam tussen de Beurssteeg en Kromelleboogsteeg voor f 720. -. Op
5-12-1720 werd hij eigenaar voor f 14500. -, op 27-5-1772 werd het door de
erfgenamen van zijn weduwe overgedragen aan Paulus Stegman voor f 10250. - (Kw.
4 N, 259 en 6 R, 130). Uithangteken in het huis op de Dam: de Boekzaal (dr. en
Waller).

Boekhandel
29-8-1699 was hij reeds boekverkoper, zoals blijkt uit een advertentie, dat men bij
hem kon intekenen op de Thesaurus antiquitatum Romanarum van Graevius, die bij
zijn oom François Halma en Pieter van der Aa te Leiden werd gedrukt (A.C.). Met
zijn oom Halma onderhield hij ook na diens vertrek naar Leeuwarden nauwe banden;
blijkens advertenties werden de uitgaven van Halma door de neef in Amsterdam
verkocht (o.a. A.C. 29-7-1713, 22-6-1715 en 5-1-1719).
28-5-1700 poorter als boekverkoper, 7-6-1700 gildelid, betaalt jaarzang tot zijn
dood.
13-4-1712 tekende namens hem Antony Schoonenburg een rekwest over het
nadrukken (G.A. 52, 73); waarschijnlijk was het contact met deze boekverkoper, die
geboortig was van Leeuwarden, ontstaan door Halma.
1722 ondertekende hij het rekwest over Franse boeken (KS 931).
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23- en 24-8-1723 veiling van ongebonden boeken van Oosterwijk (A.C. 19-8- en
G.A. 99); 3-9-23-10-1723 obligaties voor not. Wetstein aan Oosterwijk van de
boekverkopers Marten Schagen van f 11000. - van 10 halfj. term., Joannes Pauli van
f 1035.5. - idem, Rutgert Aelberts en Hermanus Uytwerf van f 2559. - van 12 halfj.
term., Johannes Ratelbandt van f 1640. - 10 halfj. term., Balthasar Lakeman van f
3140.3. - van 12 halfj. term., François Changuion f 383. - van 10 halfj. term. (N.A.
8301, 26, 30, 34, 35, 39 en 75).
7-2-1726 overdracht voor not. de Marolles aan hem door Isaac Vaillant,
boekverkoper in den Haag, van obligaties, ieder van 10 term. wegens boeken gekocht
op zijn veiling van 28-11-1725 in den Haag, van Covens en Mortier van f 1889.10.
- 4-2-1726, van J.F. Bernard van f 1310. - en van Changuion van f 1141.5. - van
6-2-1726 (N.A. 8017, 197-199, vergel. 176, 194 en 195). Een
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obligatie van Pierre Humbert aan Isaac Vaillant van f 4322.10. - van 2-2-1726 bij
dezelfde gelegenheid werd niet overgedragen (N.A. 8017, 172).
12-14-12-1730 veiling van de boeken van Abraham Moubach door Oosterwijk
(G.A. 106). Van de vele boekenveilingen, die Oosterwijk in de loop der jaren hield,
noem ik slechts die van Moubach, die veel voor Oosterwijk werkte, en de volgende:
11-4-1733 fiat op verzoek van Oosterwijk om de boeken van Abraham en Pieter van
den Bosch, nu desolaat, beleend bij H. ten Kate en Comp. voor f 4000. -, te mogen
verkopen (G.A. 81, achter 52).
27-12-1734 tekende Christiaan Wijers namens Oosterwijk een tegenrekwest tegen
Antony Schoonenburg etc. (G.A. 81, 63). Op 13-7-1734 was hij poorter geworden
als boekverkoper, op 6-8-1736 werd hij gildelid. Hoewel hij tot zijn dood, in 1745,
boekverkoper bleef, vond op 22-24-7-1738 een veiling van zijn boeken plaats (G.A.
113). Het is niet geheel onmogelijk, dat deze veiling in verband staat met de dood
van Oosterwijk. Uitvoerige gegevens over Wijers en zijn weduwe, Elisabeth
Stuurman, die in 1749 hertrouwde met H.W. Dronsberg, vindt men bij dr. C.C. van
de Graft, Lotgevallen van een Amsterdams Koopmanshuis 1749-1949, Amsterdam
1949, pag. 27-30.
29-5-1737 bij de boedelinventaris, waaronder ook de bezittingen van de weduwe,
wordt de waarde van de onroerende goederen (huizen of gedeelten daarvan) niet
opgegeven, obligaties, effecten en schepenkennissen getaxeerd op f 30000. -,
handschriften en obligatoire billetten op f 6863.16. - (bijna alle van boekverkopers,
waaronder de Amsterdammers F. Changuion, Pierre Mortier, Pierre Humbert, François
l'Honoré, J.F. Bernard, J. Swart, H. Uytwerf en Marten Schagen, welke laatste voor
een obligatie van f 600. - 60 exemplaren van Flavius Josephus in onderpand had
gegeven, de meeste van deze obligaties geëndosseerd aan Oosterwijk in 1736 en
1737, een enkele direct aan hem, variërend van f 200. - tot f 1000. -), contant geld
op f 8624. -, obligaties ten laste van particulieren tegen een rente van 4% op f 19850.
- (hierbij ook veel boekverkopers, o.a. J.F. Bernard met een obl. van f 2500. - van
5-2-1734 voor not. Roermond, met als onderpand 195 koperen platen van de
Godsdienstplichten van Picart, en de weduwe Pieter de Coup met een obl. van f 1000.
-. met als onderpand een notariële obl. ten laste van Pierre Mortier, verder P. Schenk,
N.J. Steenhouwer, Pieter de Coup, Zacharias Chatelain en vrouw, H. Uytwerf, M.
Brouerius van Nidek), obligaties ten laste van boekverkopers op termijnen op f
17663.6.1 (tussen 1728 en 1736 aan Oosterwijk overgedragen door J.F. Bernard,
N.E. Lucas, Pieter de Hondt, Gerrit Bouman, Gosse en Neaulme, weduwe Johnson,
J. Swart en F. Changuion), meubelen, huisraad en inboedel op f 2272.4. -, de boeken,
die op 4 juni zullen worden verkocht, pro memorie, goede uitstaande posten op
particulieren op f 1588.10. -, idem op het boekverkopersgrootboek f 54.12. -, posten
op het crediteurenboek ten laste van de boedel f 836.14.8. Tenslotte volgen f 4000.
- die de weduwe mee ten huwelijk heeft gebracht en de obligaties en huizen, die ze
van haar ouders heeft geërfd.
4-6-1737 veiling van de boeken van de overledene (G.A. 112).

Uitgeverij
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Van 1700 tot 1723 verscheen een aantal uitgaven met zijn naam, de meeste in het
Holl., enkele in het Latijn en een in het Frans, ook nogal wat prenten. Ledeboer noemt
het jaar 1728 als laatste voor de uitgaven.
22-8-1702 gedaagd door de schout wegens het drukken van een boekje zonder
naam van de auteur (Schoutsrol).
1709 verscheen bij hem Jan de Regts Mengel-dichten, en kluchtspel de
Nachtwachts. Op 14-7-1711 adv. hij dit werk, met de toevoeging ‘en kend de autheur
geen andere voor de zijne als dese, van welke hij het regt der copy al voor 2 jaeren
aan gemelde Osterwijk heeft verleent: En dewijl
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eenige baetsoekende menschen dezelve stukswijze en vol fouten hebben nagedrukt,
en langs de straten doen venten, gantsch tegen des autheurs wil en oogmerk, zo dient
dit tot narigt.’ (A.C.).
1712-1716 had hij een compagnieschap met Hendrik van de Gaete (geb. Deventer
1682/83, ondertr. kerk 1. 22-3-1709 Christina Hellemig, 2. 14-2-1710 Elisabet
Groenewout, 25-8-1710 gildelid als boekverkoper, betaalt jaarzang tot en met 1717,
verlijdt met zijn vrouw voor not. van der Groe 20-2-1717 een schuldbekentenis van
f 1000. - aan Anthony van Hoeck (N.A. 4235), woont in de jaren van de
compagnieschap hoek Vijgendam en Warmoesstraat). Deze compagnie gaf niet alleen
boeken uit, maar handelde blijkbaar ook in andere boeken. Op 13-10-1716 vroegen
zij toestemming tot een veiling van boeken ‘in compagny gedrukt of aangekogt’ (KS
535). Blijkens de notulen van het gilde van 23-11-1716 kwamen hierover
moeilijkheden, daar van de Gaete 6-8-1715 boeken van Jacobus Schouten te Weesp
had verkocht, waarvan achteraf was gebleken, dat hij deze nagelaten bibliotheek
tegen geringe prijs had gekocht, eruit had verkocht en daarna pas verzocht had te
mogen veilen (G.A. 52). De veiling van de boeken van de compagnie ging echter
door op 30-11-1716, met de aantekening ‘compagnie gescheyden’ (G.A. 93). Op
4-2-1717 blijken de twee boekverkopers echter nog samen te handelen (KS 535).
Beide boekverkopers gaven in deze jaren ook alleen of met anderen boeken uit. In
1715 verscheen bij Hendrik van de Gaete en Johannes van Leeuwen Afzetsel van de
Republyk, of vrije staat van Venetie, begrepen in drie boeken, door J.V.H. (J. van
Hoogstraten). De compagnie adverteerde vaak in de Haarlemsche Courant. Op
12-1-1715 de uitgaaf van de Oratio in luxum of Vertoog tegen de overdaad door W.
Sewel, in 4to (A.C.).
1715 verscheen in 2 delen Histoire de Gil Blas de Santillane. Par monsieur Le
Sage. Enrichie de figures. A Amsterdam, Chez J. Oosterwijk, Steenhouwer & Uytwerf;
in 1716 verscheen de vertaling in het Holl. van Robbert Hennebo, Het Leven van
Gil Blas van Santillane, of de Spaanse avanturier, door den heer Le Sage, bij dezelfde
uitgevers.
1716, 1717 en 1719 kwam Oosterwijk met drie boeken, de twee eerste in het Latijn,
de derde in het Holl. van J.H. Cohausen, met steeds achterin een opgaaf ‘van eygene
drukken, en sorteeringen, welke, benevens veele andere boeken’, bij hem te krijg
waren. Daaronder vindt men nogal wat uitgaven van Halma.
1718 en 1719 kwam hij met uitgaven van werken van Maria Sibilla Merian, die
al eerder contacten met Halma had gehad. Het eerste betrof een Latijnse uitgaaf
Erucarum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis. Na het adres van Oosterwijk
volgt de mededeling: ‘Cujus in officinâ hoc, tam figuris, ad vivum depictis, quam
aeri solummodo incisis, ut & quaecunque opera alia per dictam Mariam Sibillam
Merian unquam composita, prostant.’ Het tweede, Over de voortteeling en
wonderbaerlijke veranderingen der Surinaamsche insecten, ook verschenen in het
Latijn, heeft een inleiding, waarin de uitgever uiteenzet, hoe hij na de dood van de
kunstenares en het vertrek van haar dochters dit werk heeft aangekocht en met hulp
van Schijnvoet heeft uitgegeven (zie ook J. Stuldreher-Nienhuis, Verborgen
paradijzen, Arnhem 1945).
28-12-1718 gaven overlieden gunstig advies op zijn rekwest om privilege voor de
Treurspelen van Vondel, waarvan Johannes de Wees hem 17-2-1718 voor not.
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Schabaelje de rechten had overgedragen (G.A. 80, 132). Deze verschenen in 2 delen
in 1720/1719 met privilege van 5-1-1719.
1723 verscheen bij hem een gedicht van Cl. Bruin, van wie hij al eerder werken
had uitgegeven. (Zie Marten Schagen).

Bijzonderheden
De vader van Johannes Oosterwijk was de Doopsgezinde koopman Jan of Johannes
van Oosterwijck (geb. Utrecht 1645/46, tr. Amsterdam 5-8-1674 Cornelia Coninck(x)).
Op 8-11-1672 gaf
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hij voor not. Zwaerdecroon te Utrecht procuratie aan zijn broer Dirck om voor het
gerecht te Amsterdam alle eisen, die Belitgen Halma wegens trouwbeloften aan hem
deed, af te wijzen en desnoods tot een accoord met haar te komen over defloratie,
kraamkosten en onderhoud van het kind. Op 28-11-1672 legde o.a. de vroedvrouw
in de Bloemstraat, in wier huis Belitie Halma op 6-11 was bevallen, voor not. Brouwer
een verklaring af over de vader (N.A. 3987). Op 17-4-1683 ging zij in ondertrouw
met de koetsier Herman Roelofsz. Blijkens het test. van haar zoon dreef zij in 1710
samen met hem een sajetwinkel.
Johannes Oosterwijk, die net zoals zijn oom François Halma zich op literair gebied
bewoog en zelf dichtte (o.a. vindt men verzen in zijn eigen uitgaven), had behalve
met deze oom ook zakelijke contacten met de twee zwagers van zijn eerste vrouw,
Josua Steenhouwer en Hermanus Uytwerf.

Ottens (Joachim) 1663-1719, Luth.-Geref.
Leven
Ged. Ev. Luth. 28-6-1663, begr. O.Z. Kapel 28-6-1719 (4de kl.), zoon van Jochem
Ottens, schipper, en Engeltie Jans (Segermans), ondertr. kerk 28-4-1690 Aaltje
Frericks van der Linden, geb. Arnhem 1665/66, st. 2, begr. O.Z. Kapel 6-2-1725
(3de kl.).
11-7-1713 test. voor not. Valkenburg (N.A. 7362).
27-1-1725 test. voor not. Blom (N.A. 7832b, 5).
23-4-1725 scheiding van de nalatenschap voor not. Blom tussen de 5 zonen (N.A.
7382b, 53).

Adressen
1690 Rapenburg, 8-4-1691 en 28-7-1693 Fluwele Burgwal, 27-3-1703 en 19-2-1708
Barberstraat (begraafboeken Anthonieskerkhof), 1719 Nieuwendijk; 8-3-1720 wordt
de weduwe eigenaresse voor f 4000. - van een huis op de Nieuwendijk, het vierde
bezuiden de Zoutsteeg (13-3-1720 verklaart zij voor schepenen hierop f 3000. schuldig te zijn aan Daniel Kruyskerk), op 8-4-1732 overgedragen door de zoons
Reinier en Josua voor f 8000. - (Kw. 4 N, 280vo en 5 A, 33). Uithangteken de
Wereldkaart.

Plaatsnijderij en kunst- en kaartverkoperij
10-10-1690 poorter als plaatsnijder, 2-6-1710 gildelid als kunstverkoper, de weduwe
betaalt jaarzang tot haar dood.
27-1-1725 bij haar testament bepaalde de weduwe, dat haar jongste zoons Reinier
en Josua, die opgevoed waren tot het doen van haar winkel, alles daarvan en ook het
huis tegen taxatie zouden overnemen en van de dag van haar dood af tezamen de
zaken voor hun rekening drijven.
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23-4-1725 bij de scheiding wordt het huis op f 5000. - getaxeerd (van de
schepenkennis hierop ten behoeve van Daniel Kruyskerk moet nog f 2700. - worden
betaald), de koperen platen op f 3400.15. -, kaarten, prenten, boeken en winkel op f
2170. -, goede uitstaande vorderingen op f 1816.14.8, alles tezamen f 12393.19.8.
Uiteindelijk krijgt ieder der 5 kinderen f 1669.8.6, zodat de 2 zoons Reinier en Josua,
die de zaak overnemen, tezamen daarmee f 2870.19. - boven hun portie komen.
22-10-1726 contract voor not. Blom over de compagnieschap tussen de broers
Reinier en Josua, waarbij o.a. punten worden opgesteld over het wonen, in geval van
trouwen van de compagnons, en over uren van de aanwezigheid van de niet inwonende
in de winkel (N.A. 7833a, 143).
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Uitgeverij
De uitgaven bestonden veelal in losse prenten of geïllustreerde werken, die slechts
bij uitzondering een jaartal dragen. Bierens de Haan noemt een uitgaaf van S.
Bosboom, Cort onderwijs van de vijf colommen, van 1686 (no. 511). Na de dood
van haar man zette de weduwe de uitgeverij voort en van haar sterven af de zoons
Reinier en Josua Ottens in compagnie, die ook al eerder op uitgaven samen met de
weduwe werden genoemd.
De weduwe J. Ottens en Zoonen adverteerden vrij vaak de uitgaaf van nieuwe
kaarten, op 29-6-1723 ook de uitgaaf van Nouveaux plans et projets de fortifications,
pour defendre et attaquer les places. Par le Sr. Landsberg, ingenieur au service de
leurs Hautes Puissances (A.C.). Deze uitgaaf wordt niet genoemd bij Bierens de
Haan, wel de Haagse uitgaaf van 1731 bij Pierre Husson (no. 2634).

Bijzonderheden
Daar het feit, dat de kaarten en uitgaven (o.a. veel bouwkundige) dikwijls niet
gedateerd zijn, aanleiding is geweest tot veel vergissingen, meen ik goed te doen
enkele gegevens te laten volgen over de nakomelingen van Joachim Ottens, die zich
met de handel hierin bezig hielden.
Frederik Ottens (ged. Nieuwe Kerk 22-8-1694, begr. Zuiderkerk 6-9-1727, ondertr.
1-5-1721 Debora Hogeboom, die in 1729 hertr. met David Raket) was de enige van
de kinderen, die in navolging van zijn vader plaatsnijder werd. Hij nam echter geen
deel aan de kunsthandel en stierf aan de Molen de Liefde buiten de Leidse Poort bij
zijn schoonfamilie.
Reinier Ottens (ged. Nieuwe Kerk 24-12-1698, 5-9-1722 poorter, 12-2-1725
gildelid, 1742 overman van het gilde, begr. Nieuwe Kerk 9-1-1750, ondertr. 2-5-1738
Magtilda du Rieu, die in 1751 hertr. met Hendrik van Castrop) bleef wonen op de
Nieuwendijk, ook na de verkoop van het huis in 1732. Hij woonde daar nog 1739/40
(begrafenisceduul), in 1742 in de Kalverstraat (wijk 25, 3136) in een huis, dat de
reeds genoemde Daniel Kruyskerk 25-5-1729 voor f 19600. - had verworven (Kw.
4 X, 43). Hoewel zij op verschillende adressen woonden, bleef de compagnieschap
met zijn jongere broer Josua tot zijn dood toe bestaan. Zij verkochten ook kruidenwijn
(A.C. 24-7-1727 etc.).
Josua Ottens (ged. Nieuwe Kerk 10-2-1704, 25-2- poorter en 3-3-1727 gildelid,
1750 overman van het gilde, begr. N.Z. Kapel 15-5-1765, ondertr. 18-4-1727 Johanna
Jacoba de Lint, ged. Oude Kerk 9-8-1708, st. vermoedelijk tussen 1778 en 1781,
dochter van Jacob de Lint, kastelein van de vier kleine kamers, en Johanna Jacoba
Goris) woonde 1742 als kaartenkoper op de N.Z. Achterburgwal (wijk 23, 2719),
maar verhuisde na de dood van zijn kinderloos overleden broer Reinier naar diens
huis in de Kalverstraat. Het adresboek van 1767 en de begraafceduul van 1775/76
vermelden nog de weduwe Josua Ottens en Zoon konstverkoper Kalverstraat bij de
St. Luciensteeg. Wanneer de weduwe overleed, bleek mij niet (Waller noemt haar
nog in 1778).
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Reinier Ottens (ged. Oude Kerk 13-3-1729, 14-2-1747 poorter, 3-8-1750 gildelid,
1760 overman van het gilde, begr. N.Z. Kapel 23-11-1793, ondertr. 6-5-1751 Sara
Waakhuysen, ged. Amstelkerk 5-4-1733, begr. N.Z. Kapel 5-6-1799) is vermoedelijk
na de dood van zijn vader of van zijn moeder in het huis in de Kalverstraat gaan
wonen, waar hij reeds in 1777 en nog in 1782 woonde (begrafenisceduul), bij zijn
overlijden in 1793 woonde hij echter Nieuwendijk hoek Vrouwensteeg; wanneer hij
daarheen verhuisd was, kan ik niet zeggen. Zijn weduwe woonde daar nog in 1796
(begrafenisceduul), bij haar overlijden in 1799 in de Nieuwstraat bij de Nieuwendijk.
Zij bleef o.a. tezamen met de familie Schouten optreden als uitgeefster van jaarlijks
terugkerende publicaties, die een onderdeel uitmaakten van de zogenaamde
heerenboekjes. Haar overleden man was als zodanig begonnen met de Beknopte
genealogie der voornaamste potentaten in 1766.

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

31
Anna Sara Ottens (ged. Nieuwe Kerk 13-4-1757, st. 20-6-1824) heeft blijkbaar na
de dood van haar moeder nog een korte tijd de uitgeverij voortgezet; Waller noteert
uitgaven van haar tot 1809.

Pain (Daniel) 1672/73-...., Waals
Leven
Geb. Fontenay 1672/73, lid Waalse gemeente p. examen 29-3-1690, 18-6-1696
attestatie naar Londen, zoon van Daniel Pain, gerefugieerd predikant, en Anne
Facquelis, ondertr. kerk 14-10-1701 Marianne Desbordes, ged. Walenkerk 30-3-1684,
dochter van Henry Desbordes, boekverkoper, en Marie Tremblay.

Adressen
10-5-1698 Voorburgwal bij de Stilsteeg (begraafboek Walenkerk), 6-4-1702 idem
(A.C.); vermoedelijk na zijn vertrek in 1705 trok zijn vrouw in bij haar vader, waar
ze nog in 1707 woonde (zie beneden).

Boekhandel
13-6-1698 gildelid, betaalt jaarzang tot en met 1705. Achter zijn naam staat in het
contributieboek geschreven: ‘is in Engeland in de militie’ (bij doop van kind
29-7-1705 reeds weg, 3-1-1708 tijdelijk terug blijkens brief van De Lorme).
13-4-1702 veiling gebonden en 14-4-1702 veiling ongebonden boeken (Latijn,
Frans en Nederduits), catalogus in de boekwinkel van H. Desbordes te krijg (A.C.
6-4-1702).

Uitgeverij en drukkerij(?)
Van 1698 tot 1701 verschenen een aantal uitgaven in het Frans en 1 in het Hollands
met zijn naam, na zijn huwelijk enkele uitgaven tezamen met zijn schoonvader, de
laatste in 1705.
9-6-1698 adv. hij de Histoire de Pologne et du Grand Duché de Lituanie (Gaz. en
A.C. 19-6-). Van dit werk van J.G. Jolli, dat met het jaartal 1698 verscheen, bestaat
ook een andere uitgaaf met iets andere titel en het jaartal 1699 op naam van Pain. Ik
vermoed, dat het een nadruk is.
18-9-1698 adv. hij Memorien van Edmund Ludlow, etc. Uyt het Engelsch vertaald
door Wm Séwel (A.C.). Dit boek werd op de veiling van 1702 met recht van copie
verkocht, maar was vergeten in de catalogus en werd daarom toen in de adv. speciaal
genoemd.
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1699 verschenen bij hem de Traité de l'aumône van Jean La Placette, die meestal
de Huguetan's als uitgever had, en Oeuvres diverses van Cyrano de Bergerac.
23-3-1700 gedaagd door de schout en veroordeeld tot een boete van f 1000. - en
een jaar winkelsluiting wegens het drukken en distribueren van de Copie d'une lettre
escritte par un gentilhomme à un de ses amis, sur le bruit qui court touchant la jonction
du Duché d'Hanover avec celuy de Zel’ (Schoutsrol en Knuttel 14519). Jaques Amiot
van Neufchatel (vergel. D.T.B. 545, 172) werd op dezelfde dag gedaagd en op
20-4-1700 veroordeeld tot een boete van f 1000. - wegens het laten drukken van dit
werk. Op 16-3-1700 was hierover een verklaring voor not. Bocx afgelegd ten behoeve
van de schout, waaruit men zou kunnen opmaken, dat Daniel Pain een eigen
drukkerijtje bezat (N.A. 4446 en KS 1434, die de onjuiste datum 10 mei geeft).
1700 verschenen verder bij hem Conjecture de Nicolas de Cusa, cardinal, touchant
les derniers temps... avec la traduction d'une pièce extraite des oeuvres mêlées de
M. Baluze (par J. de Larrey), een Recueil de poëtes Gascons (met werken van P.
Goudelin, Daniel Sage en J. Michel, die ook
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afzonderlijk verschenen) en D. Talon, Traité de l'autorité des rois touchant
l'administration de l'église, een nadruk, met verandering van titel en naam van auteur,
van een Parijse uitgaaf van 1669 van Le Vayer de Boutigny, De l'autorité du Roy
touchant l'aage nécessaire à la profession solemnelle des religieux.
1700 verscheen de Bibliothèque volante, ou elite de pièces fugitives par le Sr.
J.G.J.D.M., dat Barbier aan de reeds genoemde Jolli toeschrijft en voor een Parijse
uitgaaf houdt, anderen aan Bayle.
1701 verscheen bij hem L'Eglise Romaine pleinement convaincue
d'anti-christianisme... van de gerefugieerde predikant F. du Vidal (Journal de Trevoux
II 57).
Januari 1702 tot en met maart 1705 gaf hij tezamen met zijn schoonvader
Desbordes, die tot dusverre dat alleen had gedaan, iedere maand de Nouvelles de la
republique des lettres uit. Daar vindt men enkele malen aankondigingen van uitgaven
van Desbordes en Pain tezamen: In aug. 1703: ‘viennent de faire une nouvelle edition,
de l'Indiculus universalis du P. Pomey, en Latin, en François & en Flamand. Cet
ouvrage est beaucoup meilleur que le Janua linguarum.’ (pag. 239). In juli etc. 1704
(voorin) de uitgaaf van de Oeuvres de Molière (zie ook bij Brunel en H. Desbordes).
Sedert juli 1704 gaven zij namelijk voorin ook een opgaaf van boeken, die bij hen
te koop waren. Tenslotte in jan. 1705 (pag. 116, bespreking maart 1705 pag. 330),
dat binnen enige dagen bij hen zal verschijnen de Conformité de la foi avec la raison
van Isaac Jaquelot (Hist. des ouvr. des savans jan. 1705, 39).

Bijzonderheden
Of Daniel Pain, die 24-12-1681 lid werd van de Waalse Gemeente, identiek is met
de vader van de boekverkoper, kan ik niet zeggen. Daniel Pain, de vader, werd begr.
Walenkerk 10-5-1698. Op 28-5- werd zijn testament van 5-3-1698 geopend voor
not. Hoekebak, 2-6- een inventaris opgemaakt en 22-10-1698 de nalatenschap
gescheiden, waarbij de zoon Daniel als portie f 202.14. - kreeg, daar hij reeds op
eerdere tijden tezamen f 1996.6. - had ontvangen (N.A. 5948). Op 10-1-1713 liet
Henry Desbordes voor zijn schoonzoon Daniel Pain, ‘presentement au service en
Espagne’, een inventaris opmaken van de nalatenschap van diens moeder, Anne
Facquelis, waarin o.a. het huwelijkscontract van 7-1-1672 te Saumur wordt genoemd
(N.A. 7961, 36 not. de Marolles).
1-6-1707 legateerde Henry Desbordes voor not. de Wilde aan zijn dochter Marianne
een bedrag van f 4000. - aan koopwaren en van f 1000. - aan kleren etc. als
compensatie voor de niet uitgekeerde bruidschat; zij zou verder haar legitieme portie
krijgen en haar kinderen de rest van de volle dochterportie. Voor haar onderhoud bij
hem zou men nooit iets van haar kunnen eisen, daar ze daarvoor de huishouding had
gedaan (N.A. 6456, 206).

Parmentier (Nicolas), Waals
Leven
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30-10-1689 tezamen met zijn vrouw, Anne Jaquier, lid van de Waalse Gemeente
met attestatie van Leiden, 6-11-1695 attestatie voor dit echtpaar naar Middelburg
(of Nicolas Parmentier, die 9-10-1693 attestatie naar Engeland kreeg en zijn vrouw
hier achterliet, en die 4-5-1694 attestatie naar Londen kreeg, identiek is met hem,
kan ik niet zeggen).

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

33

Adres
Mei 1692-mei 1694 huurde hij volgens contract van 21-12-1691 voor f 160.10. - per
jaar het huisje no. 8 in de Oudemanhuispoort van de regenten van het Gasthuis. Daar
hij 31-3-1695 nog dit adres opgeeft, moet hij hetzij een regeling getroffen hebben
met de boekverkoper Johannes Wricht, die daarna huurder werd tot mei 1704 toe,
hetzij een van de huisjes hebben gehuurd, die door het Gasthuis waren verkocht.

Uitgeverij en boekhandel
1690 verscheen bij hem Les consolations de l'ame fidelle, contre les frayeurs de la
mort... par Charles Drelincourt... Imprimé suivant la derniere edition de Paris. A
Amsterdam, Chez Nicolas Parmentier, 1690.
18-3-1694 adverteerde hij de verkoop van La Fontange ou les Façonnieres. Comedie
nouvelle, 25-3-1694 van ‘Sonnets Chrétiens, revues, corrigez, et augmentez dans
toutes les nottes, par feu M. Drelincourt’ (Gaz.).
31-3-1695 adv. hij de uitgaaf van Panégyrique de Marie, reyne d'Angleterre van
Jacques Abbadie (Gaz.). De Bibl. Nat. bezit behalve deze uitgaaf van Parmentier
van 1695 ook uitgaven van dat jaar van E. Foulque la Haye en van een libraire te
Genève, verder een uitgaaf van 1696 zonder adres en een uitgaaf zonder jaartal en
adres.

Bijzonderheden
12-11-1686 werd Nicolas Parmentier vrijmeester-drukker te Leiden. De Bibl. Nat.
bezit de volgende uitgaaf van hem: ‘Journal universel. Mois d'avril 1687. A Leide,
Chez Nicolas Parmentier, imprimeur et marchand libraire, dans la Klocksteegh, vis
à vis de l'université. 1687. (16o Z 52263). Hatin noemt dit tijdschrift niet, zodat ik
er geen nadere bijzonderheden over kan geven. Dit exemplaar heeft 127 p. en een
tafel van 3 p. Hoe lang het tijdschrift, van gedeeltelijk ernstige, gedeeltelijk grappige
inhoud, verscheen, kan ik niet zeggen.
18-4-1696 werd hij vrijmeester te Middelburg. Ledeboer noemt daar Le Voyage
de Beth-el avec les préparations met het jaartal 1602, wat uiteraard onjuist moet zijn,
daar de eerste druk in 1665 bij Lucas in Charenton verscheen (Barbier).

Paulusse of Pauli (Joannes) 1679/80-1753, Geref.
Leven
Geb. Hamburg 1679/80, 1694-1696 in 3de en 2de klasse van de Latijnse School,
begr. Westerkerk 8-10-1753 (4de kl.), zoon van Servaes Paulsen, koopman te
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Hamburg, en Susanna van Waesberge, die in 1686 was hertr. met Joannes Wolters
(zie aldaar).
29-8-1686 bewijs voor de weeskamer van f 5000. - in 3 obligaties ten laste van
Johannes en Gillis Janssonius van Waesberge door de weduwe van Servaes Paulsen
aan haar twee kinderen (Inbreng 37, 29).

Adressen
20-4-1719 op het Water (A.C.), sedert mei 1720 en 1730 nog op de Nieuwendijk het
negende huis van de Dam, in Seneca, 1740 ten huize van Hendrik Haye, juwelier,
Prinsengracht hoek Bloemgracht n.z. (adressen genoemd in het Regt gebruik van
1720, 1730 en 1740), 1753 Rozengracht.
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Boekhandel
1710 ondertekende hij reeds de willige overeenkomst tussen de boekverkopers (deel
II 269).
13-2-1713 geciteerd om het gilde te kopen (G.A. 90), 10-3-1714 poorter als
boekverkoper, 12-3-1714 gildelid.
1713 en 1731 boeken van hem op de Messe (KS 1467).
1722 ondertekende hij het rekwest over Franse boeken (KS 931).
13-16-8-1727 veiling onder de boekverkopers van zijn vreemde sortering ‘sullende
geen openen winkel meer doen’ (G.A. 103).
21-22-4-1729 veiling van zijn boeken (G.A. 105).
20-2-1730 veiling onder de boekverkopers van zijn ongebonden boeken en die
van Bernard en 6-7-3-1730 veiling van de boeken van hem en van Dr. Ridmayer
(G.A. 106).
29-3-1732 veiling van boeken van Craemer en Pauli (G.A. 108).
22-9-1738 obligaties voor not. de Marolles van Jean Catuffe en van François
Changuion aan hem van resp. f 453.16. - en f 1436. - wegens boeken, gekocht in de
veiling van ongebonden boeken op 28-7-1738 (N.A. 11246, 51 en 52). Dit was geen
veiling van hemzelf, maar van ‘de Compagnie’ (G.A. 113). Op 29-7-1738 liet J.F.
Bernard door not. de Marolles insinueren aan Pauli, een medelid van deze compagnie
van veertienen, dat ze niet mochten voortgaan met de verkoop van het recht van
copie van de Lettres provinciales van Pascal in 3 delen 8o, daar ze dit reeds aan hem
hadden verkocht. Hierop antwoordde Pauli voor zichzelf en voor de compagnie van
veertienen, dat zij dat recht van copie over een uur toch zouden verkopen (N.A.
11245, 73 en 75).
12-12-1739 schuldbekentenissen voor not. de Marolles van hem aan Jan van
Segveld van f 4000. - en aan Nicolaas van Kempen van f 4000. - tegen 4% voor twee
jaar op onderpand van boekverkopersobligaties (N.A. 11247, 58 en 59).
28-10-1742 verklaring voor not. Roermond door hem, Hermanus Uytwerf en
Willem Kuyper, allen boekverkopers, als executeurs van Jacques Desbordes, over
diens dood (N.A. 9962, 657). Hij was dus toen nog boekverkoper, maar wordt niet
in het kohier van dat jaar genoemd, wat wil zeggen dat zijn inkomen op minder dan
f 600. - werd getaxeerd.
22-24-1-1754 veiling van de boeken van Doctor Rose en de appendix van wijlen
J. Pauli, 11-13-6-1754 veiling van de boeken van Pauli met een appendix (G.A. 129).

Uitgeverij
Als uitgever noemde Joannes Paulusse zich steeds Joannes Pauli of Jean Pauli. Reeds
vroeger had een uitgever van deze naam in Amsterdam gewerkt. Ter vermijding van
verwarring zal ik over hem hieronder enkele bijzonderheden laten volgen. Voor zover
ik kon nagaan vindt men pas uitgaven van Joannes Pauli sedert 1715 (Ledeboer
noemt 1708), toen zijn stiefvader Wolters was gestorven, eerst samen met zijn moeder,
sedert haar dood alleen, in het Frans, in het Holl. en enkele in het Latijn, de laatste
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in 1740. Als drukkersmerk had hij het ‘Aliis inserviendo consumor’, overgenomen
van zijn stiefvader Wolters.
1715 verscheen Het Regt gebruik der werelt beschouwingen, ter overtuiginge van
ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard Nieuwentyt, M.D. met kopere
platen. Tot Amsterdam. Bij de Wed. J. Wolters, en J. Pauli, op het Water, 1715.
Joannes Wolters had reeds van 1694-1696 enkele kleine werkjes van deze
Purmerendse burgemeester en medicus uitgegeven. Het Regt gebruik van 1715 had
een enorm succes en Pauli vroeg daarom privilege voor dit en voor andere werken
van Nieuwentyt aan. Dit laatste werd op advies van overlieden niet toegestaan, zodat
het privilege van 22-9-1716 voor Joannes Pauli alleen Het Regt gebruik betrof. Bij
haar testament van 31-10-1717 legateerde de weduwe Wolters, die blijkbaar in feite
bezitster was, de rechten op dit
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boek aan haar zoon Joannes Paulusse. Die kwam met vele herdrukken, als laatste
(tijdens zijn leven) in 1740 met een zesde druk. Op 22-11-1731 werd het privilege
ten behoeve van Pauli verlengd (KS 553). Er verschenen ook vertalingen in het
Engels, Frans en Duits. De Franse vertaling is gemaakt door de medicus Pierre
Noguez naar de Engelse vertaling, met enkele wijzigingen en weglating van de
voorrede. Deze verscheen met approbatie van 4-5-1724 en privilege van 18-5-1724
als: L'Existence de Dieu, démontrée par les merveilles de la nature. En trois parties,
où l'on traite de la structure du corps de l'homme, des élemens, des astres, & de leurs
divins effets. Avec des figures en taille-douce. A Paris, De l'imprimerie de Jacques
Vincent, rue & vis-à-vis l'Eglise S. Severin, à l'Ange. 1725 avec approbation et
privilege du Roy. Pauli, die de Engelse en Duitse vertalingen blijkbaar zonder meer
accepteerde, maakte van deze vertaling een nadruk, die in 1727 met dezelfde titel
het licht zag. Hierin werd het privilege van 22-9-1716 afgedrukt. Of hij daarmee de
verkoop van de Parijse exemplaren kon beletten, kan ik niet zeggen. Slechts de
voorrede, die in de Parijse uitgaaf was weggevallen, moest hij zelf laten vertalen.
Na het overlijden van Nieuwentyt kwam Pauli in 1720 met een uitgaaf van een
tweede werk, Gronden van zekerheid, of de regte betoogwijse der wiskundigen so
in het denkbeeldige, als in het zakelijke: ter wederlegging van Spinoosaas denkbeeldig
samenstel. Van dit werk verscheen in 1739 een derde druk bij Pauli. Het had minder
succes dan het vorige en werd niet in andere talen vertaald.
6-12-1717 verklaarden overlieden, dat het rekwest van de Janssoons van
Waesberge, de wed. Wolters en Joannes Pauli om privilege op de werken van
Abraham van St. Clara, alleen kon worden ingewilligd voor Iets voor allen en voor
Narren en Narrinnen, die reeds ver gevorderd waren op de persen, niet voor andere
werken, die ook gedeeltelijk door andere boekverkopers uitgegeven waren (KS 315
en G.A. 80, 109). Iets voor allen verscheen, voor zover ik kon nagaan, alleen bij de
broers Waesberge, deel I in 1717 en verder in 1719 (Luyken 337). Het is echter
mogelijk, dat er ook exemplaren van de wed. Wolters en Pauli bestaan. Van De
Gekheydt der wereldt wysselijk beschreven en kluchtig vertoont in hondert narren...
heeft men exemplaren van de broers Waesberge en exemplaren van de wed. Wolters
en Pauli van 1718 (adv. A.C. 21-12-1717), van deel II alleen van de broers Waesberge
van 1721 (adv. A.C. 26-8-1721). Van de Narrinnenspiegel, dat blijkbaar iets later
verscheen (adv. A.C. 15-11-1718), bestaan exemplaren van de broers Waesberge en
exemplaren van J. Pauli van 1718, van deel II alleen van de broers Waesberge van
1723. Een privilege is nergens afgedrukt. In 1718 vond ik ook nog Nuttelijk
mengelmoes bij de wed. Wolters en J. Pauli (Luyken 393). In 1732 combineerden
de broers Waesberge en Pauli zich nogmaals voor de aanvraag van een privilege
voor een geheel ander werk (KS 319). Men krijgt de indruk, dat Pauli van zijn rechten
op Abraham van St. Clara al vrij spoedig afstand moet hebben gedaan.
1720 verscheen bij hem De Kleine printbijbel... Tot vermaak der jeugd, naar
aanleiding waarvan hij 4-4-1722 adv. ‘dat de opdragt van de sogenaemde Kleyne
print-bijbel, gedrukt bij Pauli weggenoomen is, op dat voortaen Do Puppius Hondius,
niet verkeerdelijk voor de maker, of uytgever van dat boekje of desselfs voorreden
gehouden worde.’ (A.C.). De opdracht van dit werk, dat uit het Duits was vertaald,
was door Gerardus Puppius Hondius aan Joncker Jan Willem Trip gedaan. Wat hij
met de uitgaaf te maken had, kan ik niet zeggen; men krijgt de indruk, dat de opdracht
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niet met zijn medeweten is gepubliceerd. Het adres van de uitgaaf vermeldt, dat Pauli
in mei van het Water naar de Nieuwendijk zal verhuizen.
23-6-1721 deden overlieden op bevel van het gerecht uitspraak in een geschil
tussen Pauli en Samuel Schoonwald, o.a. over de verkoop van een boekje van P.A.
Verduin, Afsetten der Leeden, in 4 talen gedrukt ‘en met sodanige platen als er in
quaestie wierd gestelt.’ (G.A. 57). Dit was de
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Verhandeling van een nieuwe manier om ledematen af te zetten, verschenen bij J.
Wolters in 1697 (Naamlijst 113).
1734 verscheen bij hem Histoire politique et amoureuse du cardinal Louis
Portocarrero archevêque de Tolede. Voorin vindt men een ‘Catalogue des livres
François dont pour la plupart on trouve nombre chez Jean Pauli’ van 5 pag. Van dit
werk verscheen een nieuwe titeluitgaaf, die ook deze catalogus bevat, met adres: A
Amsterdam & a Leipzig chez J. Schreuder & P. Mortier le Jeune 1755.

Bijzonderheden
Mijn vermoeden, dat er verband bestond tussen Servaes Paulsen en Johannes Pauli,
die door Ledeboer als uitgever te Amsterdam in 1645 en 1646 wordt genoemd, bleek
onjuist. Servaes werd blijkens zijn ondertrouwacte 1640/41 te Hamburg geboren.
Johannes Pauli (geb. Franeker) ging pas op 20-3-1643 in ondertrouw met Clara de
Four. Hij was boekdrukker en werd geassisteerd door zijn meester, Reynier Teunissen.
Op 15-7-1646 werden voor not. van Velsen verklaringen afgelegd, o.a. door Poulus
Warnaersz, letterzetter, ten verzoeke van zijn meester Johannes Pauli, hoe deze op
de zolder in de Konincksstraat, waar de drukkerij was gevestigd, met een mes was
bedreigd door de drukkersknecht Heyndrick Boubau, die door hem berispt was,
omdat hij bier op het werk had gebracht (N.A. 1783, 264). Op 26-3-1648 werd nog
een kind van Pauli gedoopt in de Nieuwe Kerk. Daarna vindt men geen sporen meer
van hem in Amsterdam. Ik neem aan, dat hij identiek is met Joannes Pauli, over wie
Christoph Eusebius Talitsen op 9-9-1651 voor not. J. van der Hoeven ten verzoeke
van Jan Jansz van Aernhem een verklaring aflegde. Talitsen had als winkelbewaarder
en opzichter van de drukkerij van de bovengenoemde Jan Jansz te Stockholm
geconstateerd dat Pauli, die niets zonder hem mocht doen, 2 verzen buiten zijn weten
had gedrukt en bovendien veel weg was. (N.A. 1648). Ik ga zo uitvoerig op deze
zaak in, omdat Jan Jansz van Aernhem de grootvader van Susanna van Waesberge
was en omdat er nog enkele uitgaven met deze naam verschenen, die ik niet geheel
kan thuisbrengen. Dat zijn een uitgaaf van de Exercitationes medicae van de Zwitserse
medicus J. de Muralt, die verscheen te Nürnberg in 1687 en daarna met het adres
Amstelaedami, apud Joannem Paullium 1688, en L'Heroine mousquetaire van F. de
Préchac, dat in 1677-1678 te Parijs was verschenen en waarvan in 1702 en 1723
uitgaven verschenen met het adres van Jean Pauli te Amsterdam.

Pelletier (René)
9-12-1681 poorter als plaatsnijder, geb. Parijs. Of er verband was tussen hem en R.
Pelletier, die blijkens Waller in 1764 werkzaam was als etser, plaatsnijder en
zwartekunstgraveur, kan ik niet zeggen.

Petitmaistre (Abraham) 1664/65-1703, Waals
Leven
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Geb. Sedan 1664/65, lid Waalse Gem. als Abraham Petit (zoals hij soms ook wordt
genoemd) met attestatie van Berlijn 4-8-1686, attestatie naar Londen tezamen met
zijn echtgenote 21-10-1691, begr. Anthonieskerkhof 14-10-1703 (onverm.), ondertr.
kerk 1-2-1687 Jeanne Chenin, geb. Sedan 1659/60, begr. Westerkerkhof 28-2-1745
(onverm.); zij hertr. 1708 Joel Caroudet.
Bij zijn ondertrouw was hij drukker en woonde op de Prinsengracht, bij zijn
overlijden in het
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Schoutensteegje. In 1690, 1693, 1697-1704 en 1706-1708 werd het echtpaar en later
de weduwe ondersteund door de Waalse Diaconie met f 359.8. -, Joel Caroudet,
lakenbereider of herbergier, die al sedert 1689 was gesteund, en na zijn dood zijn
weduwe ontvingen in totaal f 3243.10.-.

Petzold (Christiaan) 1687/88-1725
Leven
Geb. Berlijn 1687/88, begr. Leidse Kerkhof 17-3-1725 (onverm.), zoon van volgende,
ondertr. kerk en pui 27-11-1711 (tegen de zin van de moeder der bruid) Cornelia
Kemper, ged. R.K. Kerk op de Raamgracht 21-1-1689, begr. Karthuizer Kerkhof
13-1-1721 (onverm.), dochter van Willem Kemper, bakker, en Cornelia Hopman.

Adressen
1711 Voorburgwal, 23-8-1712 Kalverstraat bij de Osjessluis (A.C. en Knuttel 16067),
2-6-1713 Rokin bij de Beurs (Gaz.), 1721 Vinkenstraat, 1725 Pesthuis.

Boekhandel
30-4-1709 gaven overlieden afwijend advies op het rekwest van de weduwe Petzold
aan burgemeesters om het gilde te mogen kopen (G.A. 52).
12-8-1712 werd Petzold behuwdpoorter als boekverkoper. Een ongedateerd rekwest,
dat van kort daarop moet zijn, houdt in, dat hij door overlieden verhinderd wordt in
het uitoefenen van de boeknering en dat hij, toen hij met zijn burgerceduul en leerbrief
van Pieter Sceperus van 11-6-1708 is gekomen, als gildelid is geweigerd door
overlieden onder voorwendsel, dat hij zijn leerjaren niet had uitgediend, terwijl de
leerbrief nog is uitgebreid door een verklaring van de weduwe Pieter Sceperus van
20-10-1709. Op 13-2-1713 werd hij geciteerd het gilde te kopen, 3-4-1713 werd hij
gildelid op een mondeling bevel van burgemeesters van 1 april om hem tegen dubbel
inkomgeld aan te nemen, als antwoord op zijn rekwest, dat hij van jongs af aan bij
zijn vader had gewoond, die met besloten winkel in Amsterdam de boeknering had
gedreven, en naderhand enige tijd in dienst was geweest bij Pieter Sceperus, wat
overlieden niet voldoende oordeelden, daar zijn vader geen gildebroeder was en ze
het bewijs van Sceperus niet overtuigend vonden. Hij betaalde tot en met 1715
jaarzang en moest dit laatste jaar weer geciteerd worden voor betaling. Daarna vertrok
hij naar Rotterdam. (G.A. 57, 68 en 77, G.A. 90 en 92).
21-22-4-1713 veiling bij hem van de boeken van de schepen van Harencarspel
(G.A. 90).

Uitgeverij
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Na de dood van zijn vader in 1704 hield hij zich aanvankelijk tezamen met zijn
moeder met de uitgeverij bezig (zie volgende), van 1712 tot 1715 verschenen enkele,
meest kleine uitgaven met zijn naam, in het Holl. en 1 in het Frans.
23-8-1712 adv. hij het verschijnen van 4 preken van W. Fleedwood, vertaald uit
het Engels, betreffende de koninklijke familie (A.C.).
2-6-1713 ‘C. Petzold, marchand libraire à Amsterdam sur le Rockin près de la
Bourse a imprimé et vend le dernier sermon du fameux Dr. Sacheverell, traduit de
l'Anglois’ (Gaz.).
1714 verscheen bij Samuel Schoonwald en bij hem tezamen Historie van Broer
Cornelis Adriaensen van Dordrecht, minrebroeder binnen de stadt van Brugge, in 2
delen.
8-6-1715 adv. hij in de Haarlemsche Courant tezamen met Hendrik Blank Verhaal
van den staat
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der R.C. godsdienst door de geheele wereld, geschreven ten dienste van Paus
Innocentius XI (E.).

Bijzonderheden
De dopen van de twee kinderen, die hij en zijn vrouw achterlieten, vond ik niet. Daar
zijn broer Martinus (zie bij Sebastiaan Petzold) zich op oudere leeftijd liet dopen,
neem ik aan, dat Christiaan en zijn ouders hier niet tot een kerkgenootschap
behoorden.
22-12-1717 was de Rotterdamsche Courant verkrijgbaar bij Christiaan Petzold op
de Nieuwe Haven te Rotterdam; Hendrik van Eyl op de Dam verkocht deze te
Amsterdam. Op 13-8-1718 kreeg Petzold nog provisionele admissie te Rotterdam;
1719 was hij weer verdwenen. (Feuilleton Rotterdammer nov. 1917 van Dr. E.
Wiersum: De Rotterdamsche Courant 1717-1720).
30-6-1722 adv. Jacob Wolffers, boekverkoper in de St. Luciensteeg, het verschijnen
van T'Leven en caracter van den Hr. Jan Law, ‘uyt authentike gedenkschriften zamen
gestelt door C. Petzold in 80’ (A.C., idem 30-7-). In 1724 verscheen een vertaling
uit het Duits door hem, De Persiaansche Cromwel, te Utrecht.

Petzold (Sebastiaan) ....-1704
Leven
Geb. Rawicz, rector van de school te Berlijn, wijkt uit naar Holland ter wille van
gewetensvrijheid, begr. Karthuizer Kerkhof 29-3-1704 (onverm.), tr. Theophila (of
Hedwig) Gutturph, begr. Karthuizer Kerkhof 15-4-1746 (onverm.).

Adressen
21-4- en 17-9-1699 op de Achterburgwal schuins over de Lijnbaansteeg, 8-11- en
24-12-1701 op het Rokin bij de Gapersteeg in de Drie Kroonen, 1701 op het Rokin,
in Hermathena, bij de Beurs (dr.), 1704 Singel tegenover de Lutherse Nieuwe Kerk,
1746 op de Egelantiersgracht n.z. voorbij de laatste brug.

Boekhandel
Uit de ondertrouwakte van de zoon Martinus zou men opmaken, dat Sebastiaan reeds
1690/91 te Amsterdam woonde. De eerste activiteiten op het gebied van de boekhandel
vond ik echter pas in 1699.
27-11-1702 brief van Romeyn de Hooghe, die veel van de illustraties voor de
uitgaven van Petzold vervaardigde, aan ‘Broeder Lansman’ met verzoek notarieel
aan Petzold op het Rokin aan te laten zeggen, dat hij geld wil hebben en niet de
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boeken, die Petzold hem als hypotheek heeft gezonden, en dat hij hem na 1-11-1702
nog 6 weken zal geven (4718, 740a protocol not. Jacob Lansman).
29-3-1704 repudiatie voor not. Snoeck door de weduwe van de nalatenschap (N.A.
6679).
3-4-1704 werd een curator over de boedel van de overledene aangesteld, 20-4-1704
werd de boedel getaxeerd op f 90. - (D.B. 407, 1).
22-3-1710 inwilliging van het rekwest van de wed. Joannes Janssonius van
Waesberge om de boeken, die ze van Theophile Gotters (sic!) in onderpand heeft
voor het geld, dat die nog schuldig is voor het door haar gekochte op de veiling van
de compagnie, te mogen verkopen (KS 1358). Waarschijnlijk slaat ook op deze
kwestie een aantekening van 17-2-1711 ‘Waesbergen apointement op Petzold’ en
werd er die dag geveild (G.A. 88).
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13-7-1712 inwilliging van het rekwest van Cornelis de Buyser, die 14-2-1710 aan
de weduwe Petzold f 300. - heeft geleend met als onderpand boeken, die te mogen
verkopen wegens wanbetaling, daar de weduwe met al haar goederen naar Duitsland
is vertrokken (KS 84-85). 25-26-10-1712 veiling o.a. van de boeken van de weduwe
Petzold (G.A. 89).

Uitgeverij
Van 1700 tot 1702 verschenen een aantal uitgaven in het Latijn en in het Holl. met
zijn adres, in 1707 en 1709 uitgaven van zijn weduwe tezamen met haar zoon.
21-4-1699 ‘Word bekent gemaakt, dat eenige liefhebbers voorgenomen hebben,
de onpartijdige Kerkelijke historie der ketters, beschreven door Godfried Arnold, in
fol. uit het Hoogduits in 't Nederduits te doen oversetten en te drukken onder 't opsigt
van S. Petzold, wonachtig tot Amsterdam op de Achterburgwal schuyns over de
Lijnbaansteeg, bij wien de condities van inschrijvinge uitgegeven werden gelijk ook
bij Barend Visscher en de voornaemste boekverkopers in andere steden.’ (A.C.). Op
5-6-1699 gaven overlieden advies over het rekwest van Petzold om privilege op dit
werk, waarop ook Petrus Dittelbach privilege had gevraagd, dat die geen van beiden
volgens de ordonnantiën gequalificeerd waren; Petzold was echter de eerste geweest
(G.A. 52). Petzold kreeg geen privilege, maar kwam wel met de uitgaaf. Op 17-9-1699
werd deze weer geadverteerd met de toevoeging, dat het een vertaling was van de
conrector Wieringa te Harlingen; condities voor de intekening waren te vinden
behalve bij Petzold ook bij Joannes en Gilles Janssonius van Waesberge en Joannes
Wolters op het Water en bij boekverkopers in andere steden (A.C.). Het eerste en
tweede deel verschenen als Historie der kerken en ketteren... door den Hooggeleerden
Heer Godfried Arnold,... vercierd met verscheyde koopere plaaten door den heer
Romeyn de Hooghe bij Sebastiaan Petzold op het Rokkin, in de Drie Kroonen, 1701.
Voorin deel I vindt men een opdracht van Petzold aan Fredrik, koning van Pruisen,
met een uiteenzetting over de met toestemming van de auteur aangebrachte
wijzigingen, waarin men o.a. leest ‘Het geluk hebbende van voor Zijne Majesteit als
Bibliothecarius, alle de boeken, in deeze landen, voor zijne Majesteyts vermaarde
Bibliotheek te bezorgen.’ Deel III verscheen pas in 1729 met adres ‘Gedrukt
t'Amsterdam, en Groningen, En te bekomen bij P. en E. Visser, boekverkoopers,
1729’.
Petrus Dittelbach, de bekende voormalige predikant en Labbadist (begr. tegelijk
met zijn vrouw, Theodora Twillers, van de Leidse Dwarsstraat voorbij de Leidse
straat op het Leidse Kerkhof 13-10-1704), hield zich als taalmeester ook wel op met
de verkoop van boeken. Bijv. 14-3-1690: ‘Tot Amsterdam bij Do. Petrus Dittelbach,
tegenwoordig taalmeester in de Handboogstraat, is te bekomen een boek genaemt,
Recherche dans le livre de l'Eternel sur la destinée de ses ennemis, en particulier sur
la scheute proschaine de la Hierarchée papale, sur le periode expirant de Jesuites,
sur les evenemens des Réformés de France, & sur le grand sabath de l'Eglise avant
le fin du monde, par Jean Henry de Schoenau de Zurich (A.C.)
Jan.-febr. 1700 aankondiging in de Boekzaal van de Brevis dissertatio qua probatur
coenam domini non esse signum vel partem commixtionis et familiaritatis privatae,
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met in de Holl. vertaling de toevoeging ‘Uit de proeflezerij van S. Petzold 1700, 80’.
(pag. 185).
8-11-1701 adv. van het verschijnen bij hem van De Werken van T. Lucretius Carus
van het Heelal. Uit het Latijn in het Nederduitsch vertaald door Jan de Witt M. &
P.L., met illustraties van Romeyn de Hooghe (A.C.).
24-12-1701 adv. van het verschijnen bij hem van ‘Philippi de Leyden Tractatus
Juridico-Politici, de reipublicae cura et serte principantis &c. Accedit auctoris vita,
medulla tractatuum & index legum, ad quas scripsit, &c. in 4to. Deese voorname
rechtsgeleerde heeft in de dertiende eeuwe
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geleeft, en is nu om sijn deftige geleerdheid en veele oudheden onse landen rakende,
op het versoek van geleerde mannen herdrukt’ (A.C.). Petzold zelf verzorgde deze
uitgaaf, zoals blijkt uit de titel en inleiding.
1701-1702 verschenen van Romeyn de Hooghe 40 weekblaadjes met de titel
Esopus in Europa. De titelpagina voor het geheel heeft het adres van Petzold, de
eerste pagina's van de afzonderlijke nummers vermelden meestal alleen ‘Volgens de
Romeinse copy’. Het exemplaar U.B.A. heeft echter een tweede nummer van het
eerst uitgekomen weekblad, Het geschil tusschen de Fransche haan, en Lombardische
hennen, beslegt door Jupiter, met een ander zetsel dan dat met het opschrift ‘Volgens
de Romeinse copy’. Dit heeft het adres ‘Gedrukt na de Italiaanse copy, en worden
verkoft t'Amsterdam, Bij Sebastiaan Petzold, op het Rokkin, in de Drie Kroonen.’
Daar de illustratie in beide gevallen van dezelfde plaat is afgedrukt, kan geen van
beide een nadruk zijn. Ik vermoed dan ook, dat er twee oplagen verschenen, althans
van een aantal van de nummers.
1702 verschenen bij hem Q. Curtius Rufus de rebus Alexandri Magni en Homeri
Iliadis Liber I et II. Cum scholiis Man. Moschopuli hactenus ineditis, et
animadversionibus Joannis Scherpezeelii. Accedit commentarius Joachimi Camerarii.
Amstelaedami, apud Sebastianum Petzoldum 1702. Achterin vindt men de drukker
genoemd: Harderovici, apud viduam & filios Alb. Sas, Academiae Ducatûs Gelriae
& Comitatûs Zutph. Typogr. ord. 1702.
1707 verscheen Jamblichi Chalcidensis, ex Coele-Syria, De vita Pythagorica liber,
Graece & Latine.... Illustratus à Ludolpho Kustero... met adres ‘Amstelodami, apud
viduam Sebastiani Petzoldi; & filium ejus Christianum Petzoldum. 1707.’ (vergel.
Journal de Trevoux 1707 II 935, Bibliothèque choisie XIII 363 en Nouv. de la rep.
des lettres jan. 1707 pag. 118).
1709 verscheen bij hen Animadversiones philologicae et criticae ad omnia loca,
van A. Schultens.

Bijzonderheden
27-1-1700 richtten enige liefhebbers van de muziek en poësie een memorie tot de
kerkeraad van de Luth. Gemeente met het verzoek donderdag of zaterdag van zes
uur tot half acht in de avond muziek te mogen maken, net als in Duitsland de
muziekcollegiën dit deden, waartoe ze (opgesomde) muziek in het Hollands wilden
laten vertalen, waartegenover ze f 1000. - per jaar aan de armen wilden geven, mits
ze in wintertijd kaarsen zouden krijgen en de hulp van de koster. Als onderhandelaar
werd Sebastiaan Petzold, ‘welcke eertijts diergelijcke muzyck in Duytsland gedirigeert
heeft’, afgevaardigd. Blijkens de acta van 3-2-1700 nam de kerkeraad een afwijzende
beslissing.
12-4-1702 voor not. van Akersloot geeft Elias Copijewitz procuratie o.a. aan
Petzold; het beroep boekverkoper, dat eerst werd opgeschreven, werd vervangen
door bibliothecarius van zijn Kon. Maj. van Pruisen. (N.A. 5558, 293).
1703 gaf Petzold inlichtingen over Spinoza aan de reiziger G. Stolle (Meinsma,
Bijlage V).
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Behalve Christiaan was er nog een zoon, die in de boekhandel ging. Martinus
Petzold, geb. Amsterdam 1690/91, ged. Nieuwe Kerk 23-6-1711, 2-7-1718
kleinpoorter als kleinbierverkoper, 4-7-1718 gildelid als boekbinder, begr.
Anthonieskerkhof 18-9-1742 (onverm.), ondertr. pui 28-5-1717 Louise de Bruyn,
geb. Groningen 1689/90, begr. Karthuizer Kerkhof 7-5-1742 (onverm.). Hij woonde
in 1717 in de St. Nicolaasstraat, het echtpaar in 1742 in de Slijkstraat. Uitgaven vond
ik niet op naam van Martinus. Blijkbaar hield hij zich voornamelijk met boekbinden
bezig; 1738 werd Jan Roos voor 4 jaar bij hem besteed om het boekbinden te leren
(G.A. 113).
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Peutinckx (Merten) 1648/49-...., Geref.
23-7-1683 ging de 34jarige boekdrukker Merten Peutinckx, geboren te Lille en
wonend in de Steenhouwerssteeg, in ondertrouw voor de kerk met de 26jarige Anna
Gerrits. Op 27-4-1703 repudieerden hij en zijn vrouw haar zusters nalatenschap voor
not. Boots (N.A. 5162, 1139).

Picart (Bernard) 1673-1733, Waals
Leven
Geb. Parijs 11-6-1673, tezamen met zijn vader lid van de Waalse Gem. met attestatie
van Den Haag 3-4-1712, st. 8, begr. Walenkerk 13-5-1733 (3de kl.), zoon van Estienne
Picart le Romain, tekenaar, plaatsnijder en boekverkoper te Parijs, en Angelique
Tournant, tr. 1. Parijs 23-4-1702 Claudine Prost, st. 1708, ondertr. 2. kerk 9-9-1712
Anna Vincent, geb. Angoulême 1683/84, st. 5, begr. Nieuwe Kerk 9-3-1736 (1ste
kl.), dochter van IJsbrand Vincent, papierkoper, en Anna Yver.
22-9-1712 huw. voorw. voor not. Meyer (N.A. 5435, 431).
25-10-1713 test. voor not. de Wilde (N.A. 6458, 129).
3-5-1734 test. voor not. Ardinois (N.A. 9118, 373).
17-4-1736 en 2-6-1736 inv. van de nalatenschap en scheiding van de nalatenschap
voor idem, waarbij de 3 dochters ieder f 10844.7. - krijgen (N.A. 9126, 347 en 9127,
532).

Adressen
1710-1711 Hoogstraat Den Haag, mei 1711-1712 in de Nes (zie Prosper Marchand),
vestigt zich, vermoedelijk na zijn trouwen, Singel over de Appelmarkt, aldaar 18en 30-5-1713 (D.T.B. 1131, 79vo), 19-8-1721 vis-à-vis la Vieille Eglise Lutherienne
(Gaz.), 15-11-1721 Singel hoek Beulingstraat (D.T.B. 1131, 113vo), 1736 idem. Ik
vermoed, dat Singel over de Appelmarkt niet hetzelfde was als Singel hoek
Beulingstraat en dat hij dus tussen 1713 en 1721 verhuisde naar een hoekhuis, dat
gunstiger voor de winkel was. Uithangteken: de Ster of L'Etoile.

Boekhandel, teken- en graveerwerk etc.
22-7-1710 ‘Bernard Picart le Romain, dessinateur et graveur, arrivé depuis peu de
Paris en ces provinces, y a aporté un grand nombre de belles etampes de France,
d'Italie etc. Elles se vendent à la Haye, chez Prosper Marchand, libraire dans le
Hoogstraat, à l'enseigne de l'Etoile. La catalogue de ces estampes se distribue gratis
à Amsterdam chez J.L. de Lorme, libraire sur le Rockin, à la Liberté; à Rotterdam,
chez Fritsch et Bohm; et à la Haye, chez ledit Marchand (Gaz.). Zie verder deel III
235.
24-11-1713 behuwdpoorter als plaatsnijder, 27-11-1713 gildelid als kunstverkoper,
hij en daarna de weduwe betaalt jaarzang tot haar dood.
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10-2-1716 procuratie van hem voor not. de Wilde op Isaac Vaillant te Rotterdam
om voor hem van François van Douwe f 240.13. - te innen voor het etsen van een
vuurwerkplaat met verder verschot (N.A. 6503, 37). Hoe dit te rijmen is met de
Oeuvrecatalogus, waar onder de ontwerpen en tekeningen van Picart, die door een
ander zijn gegraveerd, voorkomt ‘le feu d'artifice de Rotterdam pour la paix d'Utrecht
sur une esquisse de van Douwe 1713’, kan ik niet zeggen.
Jan. 1721 vindt men in de Journal des sçavans (pag. 53-58) een uitvoerig bericht
van intekening op de Cérémonies et coûtumes de tous les peuples du monde,
representées par des figures dessinées de la main de Bernard Picart. De bedoeling
was, dat er 4 delen, in acht afdelingen, zouden
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verschijnen. De prijs was voor intekenaren f 50. - klein en f 65. - groot papier, voor
niet intekenaren resp. f 75. - en f 90. -. De uitgaaf zou een omvang hebben van 400
vel en 600 platen en vignetten hebben. De eerste helft zou verschijnen in juni 1722,
de andere helft in december 1723. De intekening begon 15-11-1720 en eindigde
15-3-1721, bij J.F. Bernard, bij wie men al vellen en platen kon zien. Ook te Parijs,
Londen, Berlijn, Hamburg en Genève kon men intekenen. Bernard was uitgever en
redacteur. De gang van zaken zou echter geheel anders zijn. Picart werkte hieraan
van 1721 tot zijn dood in 1733. Vlak voor zijn overlijden verscheen het vijfde deel.
Bernard kondigde het verschijnen van deel I aan op 13-1-1724, op 4-9-1725 2
volgende delen (A.C., zie ook Bibl. Françoise III 276 en Journal des sçavans mei
1724, pag. 575). Bernard zette het werk na de dood van Picart nog voort tot 1743.
Een uitgaaf van de Superstitions anciennes et modernes van 1733-1736 in 2 delen
werd hier ook nog aan toegevoegd, zodat het werk tenslotte meestal uit 11 delen
bestaat. In een artikel in het maandblad Amstelodamum hoop ik nog nader in te gaan
op Picart's aandeel in deze uitgaaf.
13-10-1733 veiling van boeken van de overledene (A.C. 10-10-). Zie voor verdere
veilingen F. Lugt, Répertoire.
3-5-1734 bij haar test. benoemde de weduwe naast 3 executeuren ‘tot raadgeevende
vrienden ten opzigte van de konst en de negotie van dien door haar man geexerceerd’
Jean de Bary en Isaak Walraven. De schilderijen zullen niet publiek worden verkocht,
maar alleen bij occasie uit de hand volgens haar gemaakte taxatie, alleen na advies
van de Bary en Walraven. De tekeningen zullen na het meerderjarig worden van de
jongste dochter worden verdeeld, tenzij er eerder een koper komt, die voor alles
tezamen een goede prijs zal willen betalen. De prenten, door Picart zelf of onder zijn
opzicht gemaakt, waarvan de platen niet in haar boedel zullen zijn, mogen niet publiek
worden verkocht, maar moeten zoveel mogelijk tot complete werken of zogenaamde
Oeuvres de B. Picart worden verzameld en zo compleet of incompleet aan de
liefhebbers worden verkocht. Na de meerderjarigheid van de jongste dochter zullen
ze worden verdeeld, tenzij een van de dochters zich wil belasten met de verkoop,
waarvoor ze vooraf 20% zal krijgen. Alle andere prenten en tekeningen (Franse,
Italiaanse en inlandse) zullen in het openbaar in november of maart worden verkocht
te Amsterdam in één of meer verkopingen. De koperen platen moeten of in publieke
veiling of uit de hand worden verkocht te Parijs (waar het naar de mening van de
testatrice het voordeligst zal geschieden), waarvoor zij aanwijst Pierre Giffart, Gaspar
du Change, Louis Surugue en Simon Thomassin aldaar. Ze moeten daarheen in 2 of
3 zendingen worden verstuurd en worden verzekerd.
17-4-1736 de inv. van de nalatenschap is vrijwel geheel afgedrukt bij KS (560).
Ik geef hier enige aanvullingen van weggelaten gedeelten: De effecten bestonden in
1500 £ capitale actien bank van Engeland, contant geld f 924.10. -, in banco f 2895.15.
-, een schuldbekentenis van Jean Debey van 3 april tegen 4%, een obligatie van Jacob
van der Schley van 3-5-1734 van f 400. -, af te lossen in vier jaar zonder interest,
waarvan reeds f 75. - is afgelost, een obligatie van J.F. Bernard op P. Humbert van
1-10-1730, waarop nog 5 term. of f 297.16.4 moeten worden afgelost, een
schuldbekentenis van Louis Lacroix van 6-12-1735 tegen 4% (verzegeld pakje in
onderpand), een obligatie van Abraham Soyer (borgen broeders Bousquet) van
23-12-1735 van f 3000. -, f 5300. - in deposito onder Pieter Bonne tegen 3% d.d.
31-12-1735, obligatie van M.C. le Cène van 12-12-1735 tegen 4% van f 5000. -,
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obligatie van Barthoud Ockers van 15-2-1736 tegen 4% van f 8000. - bankgeld, f
5000. - mee ten huwelijk gegeven op 23-6-1735 aan de dochter Catharina, getrouwd
met Jean Marret. Crediteuren zijn André Pfeffel te Augsburg f 14.4.8, Boullenger &
Blacquiere f 2. -, Les Heritiers de François Halma voor 2 bijbels met figuren in
commissie f 24. - en Manuel d'Andrade te Lissabon f 8.17.-.
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(Voor Nova escola para aprender a ler, escrever, & contar van M. de Andrade de
Figuerido van 1722 (Gesamtkatalog) maakte Picart de illustraties).

Uitgeverij
Over de grotere uitgaven van Picart, die door hemzelf in boekvorm werden uitgegeven,
alle in het Frans, zal ik hier enkele bijzonderheden laten volgen.
3-10-1710 (getekend 24-10-) sloot hij een contract met van der Marck over het
vervaardigen van platen voor diens uitgaaf betreffende de bijbel (Deel I 104-105).
De uitvoerigste gegevens over het verschijnen van deze prenten vindt men bij Van
der Aa onder Jacques Saurin, die op verzoek van van der Marck een Franse tekst ter
begeleiding van de platen schreef. De 212 platen waren blijkbaar eerst los uitgekomen,
daarna tezamen als Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en
Nieuwe Testament bij F. Halma te Amsterdam in 1718 en als Les Figures de la Bible
bij B. Picart in 1720. De tekst van J. Saurin, Discours historiques, critiques,
theologiques, et moraux, sur les evenemens les plus memorables du Vieux et du
Nouveau Testament, verscheen, voorzien van 219 platen in 1720 bij Picart, zoals
o.a. ook blijkt uit een adv. van hem van 6-6-1720 (A.C.). Saurin liet naast de
bovengenoemde folio uitgaaf een 8o uitgaaf in 2 delen bij Henri Du Sauzet, ook in
1720, verschijnen. In een Préface geeft Saurin een enthousiaste uiteenzetting over
de hulp van de la Motte. Beide uitgaven werden later vervolgd, tenslotte door P.
Roques, en verschenen van 1728-1739 bij de Haagse boekverkoper P. de Hondt, in
folio in 6 delen en 1730-1739 in 8o in 9 delen (III-XI).
1713 verscheen bij hem een herdruk van een werk van Charles le Brun (zie deel
II 99).
3-4-1714 ‘B. Picart, vient de mettre au jour la premiere partie de la fameuse galerie
de Mr. le Président Lambert, peinte par Ch. le Brun, premier peintre du roi de France,
représentant l'apothéose d'Hercule; se vendent à Amsterdam chez le susdit B. Picart,
marchand d'estampes sur le Cingel à l'Etoile; et à Paris chez Gaspar du Change rue
St. Jacques. La seconde partie suivra bientôt (Gaz.). Dit werk, dat bij zijn dood in
39 platen bestond, was toen nog niet voltooid, daar hij nog in afwachting was van
een beschrijving van het huis van Lambert, zoals uit zijn Eloge (p. 10) blijkt. Op
28-5-1715 adv. hij het verschijnen van het tweede deel en het binnenkort verschijnen
van het derde deel. (Gaz.).
5-10-1714 adv. hij het verschijnen van de Tapisseries de Son Altesse Royale
Monseigneur le Duc d'Orleans, representant l'histoire de Meleagre. Executée sur les
tableaux de l'illustre Charles le Brun... gravée par les soins et sous la conduite de B.
Picart. Se vendent chez B. Picart a l'Etoile a Amsterdam 1714. In dezelfde adv. vindt
men het verschijnen van een portret van koning George van Engeland door Picart
aangekondigd en het bericht, dat alles te krijg is bij du Change te Parijs (Gaz.).
18-6-1717 adv. hij ‘a fait 3 estampes répresentant le combat de Pirus sur son
Elephant, suivant le dessein de la 6me piece des tapisseries du roi de France, dessinée
par le Sr. Charles le Brun, et gravée pour le roi par G. Andrau et Edelink. Ces
estampes pourront accompagner les originaux et les copies: on y a mis une description
en Latin, François et Anglois. On trouve chez ledit B. Picart toutes les batailles
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d'Alexandre en plus petit, chacune d'une grande feuille, et toute sorte d'estampes de
France, d'Italie; et à Paris...’ (Gaz.).
1724 verscheen bij hem een werk van de diplomaat en archeoloog Philippe de
Stosch, waarvoor hij 70 platen had gemaakt, in het Latijn en Frans: Gemmae antiquae
caelatae... Pierre antiques gravées, sur lesquelles les graveurs ont mis leurs noms.
Dessinées & gravées... par Bernard Picart... Expliquées par Mr. Philippe de Stosch....
Et traduites en François par M. de Limiers, de l'Academie de Bologna. A Amsterdam,
Chez Bernard Picart, le Romain, graveur & marchand d'estampes, sur le Cingel a
l'Etoile. (zie ook Eloge p. 8).
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1729 verscheen bij hem Recueil de lions, dessinez d'après nature par divers maitres
& gravez, par Bernard Picart. Divisé en six livres chacun de six feuilles. A
Amsterdam, Chez Bernard Picart, le Romain, à l'Etoile. In een brief van 14 december
(zonder opgaaf van jaar) bedankt Marchand Picart voor een nieuwe prent van de
‘Noces de Thetis’, geeft een explicatie van deze Noces en spreekt de hoop uit, dat
Picart ermee tevreden is. Aan het einde leest men: ‘Vous verrez dans le nouv. vol.
du journal, article d'Amsterdam l'emplatre que j'ai mis aux Lions; je souhaite que
cela les guerisse, et leur donne des jambes.’ (U.B.L.).
1731 verscheen in het Italiaans en Frans Images des héros et des grands hommes
de l'antiquité. Dessinées sur des médailles, des pierres antiques & autres anciens
monumens, Par Jean-Ange Canini. Gravées par Picart le Romain &c. A Amsterdam,
Chez B. Picart & J.F. Bernard. Dit was een herdruk van een uitgaaf van het jaar 1669,
waaraan Etienne Picart had meegewerkt, met toevoeging van een Franse vertaling
van J.G. de Chevrières, waarvoor Bernard Picart ditmaal de platen maakte.
1734 verscheen tenslotte bij de weduwe Picart een nagelaten werk van haar man,
Impostures innocentes, ou recueil d'estampes, d'après divers peintres illustres, tels
que Rafael, le Guide, Carlo Maratti, le Poussin, Rembrandt &c. Gravées à leur
imitation, & selon le gout particulier de chacun d'eux, & accompagnées d'un discours
sur les préjugés de certains curieux touchant la gravûre. Par Bernard Picart, dessinateur
et graveur: avec son eloge historique, et le catalogue de ses ouvrages. A Amsterdam,
Chez la Veuve de Bernard Picart, Sur le Cingel, à l'Etoile, 1734. (Zie ook Eloge p.
10). Het exemplaar op de U.B.A. heeft eronder staan: ‘Petit papier’. In een
ongedateerde brief aan de weduwe geeft Marchand adviezen voor deze uitgaaf, o.a.
niet te zeggen ‘Oeuvres de B. Picart, il faut ôter l's, parce qu'on dit l'oeuvre d'un tel.’
(U.B.L.). Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat Marchand ook deel heeft gehad in
het samenstellen van de Eloge. Op het Rijksprentenkabinet berusten het eigenhandig
geschreven ‘L'oeuvre de Bernard Picart’, waarin veel meer genoemd wordt dan in
de bovengenoemde gedrukte Catalogue de ses ouvrages, benevens de geschreven
tekst voor deze Catalogue, een ‘Catalogue des pieces qui composent l'oeuvre de
Bernard Picart’ en een ‘Liste des pieces qui manquent à l'oeuvre de B. Picart qui est
dans la possession de Mr. le comte de Bentink de Rhoon etc.’ Aan deze laatste
legateerde Marchand zijn verzameling van prenten van Picart (zie Kossmann).

Bijzonderheden
De vader van Bernard Picart was 8-7-1666 als boekverkoper in het gilde te Parijs
opgenomen; hij kwam met zijn zoon naar ons land.
In de collectie Marchand zijn brieven van Foppens te Brussel van 1707 en 1713
bewaard, misschien gericht aan Marchand, met mededelingen over ontwerpen, die
Picart voor hem maakt (U.B.L.). Voor Picart's werkzaamheden voor de Hollandse
boekverkopers vóór zijn definitieve vestiging in ons land, vergelijke men deel I en
II.
In de Eloge vindt men een uitvoerig verslag, hoe hij tijdens zijn eerste verblijf in
Holland de Réponse de Mr. Claude à la perpetuité de la foi de l'Eglise Catholique
sur l'eucharistie leest, daardoor gegrepen wordt, en teruggekeerd in Parijs, tezamen
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met een boekverkoper (Marchand) allerlei dergelijke boeken leest. Hij weet tenslotte
een paspoort van de envoyé de Suède te krijgen. De lieutenant de police d'Argenson
krijgt achterdocht en slechts met veel moeite slaagt hij erin op 8-1-1710 te vertrekken,
blijkbaar tegelijk met zijn vader en Marchand. Hij blijft dan in Holland en trekt niet
verder naar Zweden. Sabbe vertelt, hoe IJsbrand Vincent, de schoonvader gekant
was tegen het huwelijk van zijn dochter met Picart, daar die zijn religie had verlaten,
en inlichtingen vroeg aan mevrouw Moretus en Frédéric Leonard over het stille
vertrek van Picart uit Parijs.
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Het huwelijk vond op 10-10-1712 te Haarlem plaats, zonder toestemming van de
vader (Sabbe 208-210).

Picart (Jeremie) 1679/80-...., Waals
Leven
Geb. Sedan 1679/80, lid Waalse Gem. par examen 30-1-1697, attestatie naar Genève
mei 1699, zoon van Jean Picart, ondertr. kerk 16-3-1708 Marie Grandjean, geb.
Sedan 1687/88, lid Waalse Gem. 17-9-1737, begr. Leidse Kerkhof 23-4-1738
(onverm.), dochter van Pierre Grandjean.
Bij zijn ondertrouw gaf hij als beroep op drukker. Hij woonde 1708 Laurierstraat,
23-10-1712 op 't Weespad bij de Laurierstraat (D.T.B. 1111, 164). Van 1710 tot dec.
1714 werd het echtpaar ondersteund door de Waalse Diaconie met f 201.19. -.
Blijkbaar verliet het daarna Amsterdam. Na haar terugkeer werd de weduwe
ondersteund met f 86.17. - en volgens besluit van 10-4-1738 opgenomen in het
Hospice Wallon op 18-4-, waar zij overleed op 20-4-1738.

Pietersz (Andries),
zie Jan Groenewoudt

Pineau (Daniel) 1631/32-1701, Waals
Leven
Geb. Prailly (?) en Touraine 1631/32, lid Waalse Gem. met attestatie van Prailly
22-1-1657, lid Waalse Gem. tezamen met zijn vrouw met attestatie van Delft van
13-5- op 31-5-1676, begr. Westerkerkhof 31-8-1701, ondertr. 21-6-1659 Jeanne de
Raies, geb. Tours 1636/37, begr. Westerkerkhof 2-8-1701, dochter van Jacob de
Raies.
Bij zijn ondertrouw gaf hij op als beroep boekdrukker. Hij woonde 1659
Anjeliersdwarsstraat, 1701 Bloemgracht n.z. bij de Ververij van de Kalkoen. Daniel
Pinot, die 1685 en 1688 ondersteund werd door de Waalse Diaconie, is vermoedelijk
een ander.

Plaats (François van der) 1670-1715, Geref.
Leven
Ged. Hooglandse Kerk Leiden 25-5-1670, begr. Nieuwezijds Kapel 5-2-1715 (4de
kl.), zoon van Pieter Fransz van der Plaats, boekverkoper, en Hester Jansse van
Geenland, ondertr. kerk 1. 17-6-1701 Johanna Deckers, ged. Oude Kerk 9-6-1673,
begr. Nieuwezijds Kapel 1-10-1707 (4de kl.), dochter van Johannes Decker en
Cornelia Deckers, 2. 29-11-1708 Anna Nosse, ged. Nieuwe Kerk 24-7-1686, begr.
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Nieuwe Kerk 12-1-1758 (1ste kl.), dochter van Claas Nosse, herbergier, en Catrina
Rakelma; zij hertr. 1716 Jodocus Rappard, wijnkoper.
17-3-1702 test. voor not. Denijs (N.A. 6668, 64).
1-3-1709 test. voor idem (N.A. 6669, 1293).
30-1-1716 bewijs voor not. Lindouw van f 2000. - aan de dochter Hester voor
vaderlijk erfdeel (N.A. 7470).
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Adres
1701-1715 Gapersteeg bij de Beurs.

Boekhandel
11-8-1701 poorter als boekverkoper, 15-8-1701 gildelid, betaalt jaarzang tot en met
1715, de weduwe scheidt uit.
29-8-1702 verklaring voor not. Denijs door hem en door Engelbert Boucquet, dat
zij in de boeken, gekocht door Andries van Damme op de veiling van de wed.
Abraham van Someren 17-5-1701 voor f 8720. - (obl. voor not. Schabaalje) meedoen
resp. voor f 2031. - en f 1647. -, te betalen in 16 halfj. term. (N.A. 6645, 141).
5-1-1703 overeenkomst voor idem tussen hem en Jannetje Schoonwinckel,
huisvrouw van Teunis van Leeuwen, schipper van Leiden op Zeeland, waarbij ze
haar zoon Jan, 18 jaar oud, voor 6 jaar, te beginnen 1-1-1703 bij hem in de kost doet
om de boekhandel te leren. Zij zal zorgen voor de bewassing, benaaiing en bestijving.
De eerste vier jaar zal ze f 125. - per jaar kostgeld betalen, de laatste 2 jaar niets. In
geval van weglopen moeten toch f 500. - worden betaald. Bij ontrouw blijft de moeder
borg voor schade. In het 4de of 5de jaar zal Jan mee worden genomen naar de
Frankforter Messe, waarvoor de moeder f 100. - zal betalen (N.A. 6646, 2).
30-1-1704 borgstelling voor not. de Wilde door Henry Desbordes en Pierre Brunel
voor hem voor f 2011.14.4, die hij schuldig is aan Pieter van der Aa voor gekochte
boeken (N.A. 6479, 29).
6-2-1708 overeenkomst voor not. Denijs tussen hem en Appolonia Delvendiep,
wed. van not. Jacob van Dulken te Den Haag, voor haar zoon Hermanus van Dulken,
20 jaar oud, voor 6 jaar, te beginnen 1-2-1708, voor de eerste vier jaar f 100. - per
jaar. Verder net als 5-1-1703, echter niet met de bepaling over de Messe (N.A. 6648,
68).
25-7-1710 aankoop van boeken door hem op de veiling van Halma van 18-3- (KS
1290).
1712 ondertekent A. van Damme namens hem het rekwest tegen het nadrukken
(G.A. 57, 73).
1714 ‘Le Sieur van der Plaats nous prie d'avertir le public, qu'on trouve chez luy
grand nombre de livres imprimez en Allemagne, tant en Latin qu'en Allemand: dont
on trouve les catalogues chez luy’ (Hist. crit. de la rep. des lettres VI 388).
1-8-1715 adv. van veiling op 24-9-1715 ten huize van Nicolaas Nosse, hospes in
de Drie Morianen op de Nieuwendijk, van de boeken van de overledene, bestaande
in verschillende oude en zeldzame drukken als Aldus, Stephanus, Plantijn, Elsevier
etc. Catalogus te krijg bij de weduwe; adv. van uitstel van de veiling tot 1-10-1715
(A.C. en G.A. 92). In deze veiling trachtte A. Schoonenburg enkele boeken van
zichzelf te verkopen (KS 714).
20-4-1716 veiling van boeken van de overledene onder de boekverkopers (A.C.
9-4-).
27- en 30-6-, 7-8- en 25-11-1716 obl. voor not. Wetstein van 6 halfj. term. voor
boeken, gekocht op de veiling van 20-22-4-, resp. van Antoni Schoonenburg van f
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3566. -, Gijsbert Paddenburg van f 373.3. -, Estienne Roger van f 590. - en Johannes
van Leeuwen van f 150. - (N.A. 8292, 125, 127, 138 en 164).

Uitgeverij
Van 1701-1709 verscheen een aantal boeken met zijn naam in het Frans, Holl. en
Latijn, en ook een losse prent.
1701 verscheen bij hem Histoire des flagellans... Traduite du Latin de Mr. l'abbé
Boileau, Docteur de Sorbonne. A Amsterdam, Chez François van der Plaats, marchand
libraire dans le Gapersteeg (zie ook deel II 169).
23-5-1702 adv., dat bij hem is gedrukt en wordt uitgegeven ‘Naudaeana &
Patiniana, ou Singu-
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laritez remarquables de mesrs. Naudé & Patin, avec des additions considerables 12.
Item Methode pour apprendre à dessiner les passions par Mr. le Brun premier peintre
du roy avec 45 planches tres curieux in 12. Item Dissertatio de antiquitate &
authoritate symboli apostolici in 4. Item Schotani Questiones metaphysicae in
meditationem R. Cartesii, cui accessit dissertatio de viribus rationis eiusque usu in
4. Item Schotani Discussio censurae Huetianae cum prefatione Jacobi Roman Phil:
& Med: Doctor in 8. (A.C.). De herdrukken van de werken van Schotanus, die
oorspronkelijk in Franeker het licht hadden gezien en het werk van le Brun (zie deel
III 98-102) verschenen met het jaartal 1702, de Naudaeana met jaartal 1703, in welk
jaar ook bij hem verschenen de Historia templariorum van professor N. Gürtler te
Deventer, waarvan een eerdere uitgaaf bij H. Wetstein in 1691 was verschenen, en
een Holl. vertaling van een Frans werk van A. Boyer, Korte en klaare aanwijsing
van de noodsakelijke middelen om de Protestanten in de Sevennes spoedig te konnen
helpen.
31-12-1705 gaven overlieden afwijzend advies op een rekwest van hem om
privilege op het Novum Testamentum Graecum fol. cum variantibus lectionibus van
Millius, in Engeland gedrukt, daar het fundament van dat werk het Griekse Testament
van Curcelleus was, dat de Coup, Blaeu, Boom en Waesberge te Amsterdam hadden
gedrukt (G.A. 52); 9-7-1707 adv. van hem van het drukken van dit werk, ‘voor
weynige dagen in Oxford in folio uytgegeven; alle liefhebberen kunnen het Oxforse
exemplaar in de winkel van van der Plaats sien’ (A.C.). Zie voor deze uitgaaf verder
deel III 129.
1705 verscheen bij hem Hugo de Groot Van 't regt des oorlogs en vredes... van
nieuws vertaalt, ... door Jan van Gaveren.
10-8-1706 adv., dat bij hem wordt verkocht ‘de Afbeelding der stad Turin, en
desselfs kasteel, met alle de nieuwgemaekte fortificatien, so als het sig bevond in
july 1706, na het origineel getekent: Item verkoopt denselven het Keyserlijk banschrift
tegens de gewesene keurvorsten van Keulen en Beyeren (A.C.). Deze prent in fol.
verscheen met het opschrift ‘Turin assiégée par les Français, mais délivrée par le duc
de Savoie’ en ‘F. van der Plaats exc.’ (E.).
1706 verscheen bij hem Petri Texelii... Phoenix visus & auditus, een nieuwe
titeluitgaaf van een druk van de Rotterdamse boekverkoper Adrianus van Dijk van
1703.
1709 verschenen bij hem Hugo Grotius De veritate religionis Christianae. Editio
accuratior, quam recensuit, notulisque adjectis illustravit Joannes Clericus, en L'Art
de succer les plaies... par le Sr. Dominique Anel (zie ook Journal de Trevoux 1709
III 2239). Van dit laatste bestaat een nieuwe titeluitgaaf van 1733 met de naam van
François van der Plaats.

Bijzonderheden
Bij zijn ondertrouw in 1701 werd hij geassisteerd door de boekverkoper Adam Sellius.
2-9-1712 verdediging van François van der Plaats, die in het voorjaar van 1711
naar de Frankforter Messe verzegelde pakjes met stoffen voor Thomas Hons heeft
meegenomen om daar te verruilen, tegen een vergoeding van 4% van het verkochte,
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welke hij heeft geruild tegen wijn, waarover Hons hem heeft gedaagd (R.A. 1604,
88).
F. van der Plaats, die vermeld wordt te Harlingen van 1737-1758 (E.), kan geen
nabij familielid zijn, daar slechts een dochter in 1715 in leven was.
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Pointel (Anthony) 1660-1702, Rooms-Katholiek ged.
Leven
Ged. R.K. Kerk de Ster 6-5-1660, begr. Nieuwezijds Kapel 11-7-1702 (onverm.),
zoon van Michel Pointel, schoenmaker, en Marie Herveau.

Adressen
2-12-1690 Singel in de Rooseboom (A.C.), 1702 Nes in de Stadt Lions.

Boekhandel en uitgeverij
15-2-1686 poorter als muzikant, 24-3-1687 gildelid, betaalt in 1700 etc. geen jaarzang
meer.
1688 en 1689 verschenen bij hem een aantal werken van Lulli en Colasse, alle
met Franse tekst. Goovaerts (p. 137 en 430) veronderstelt, dat Colasse, de opvolger
van Lulli, een Hollandse drukker inschakelde om te ontkomen aan het monopolie
van de Ballard's.
2-12-1690 adv., dat bij hem is gedrukt en wordt uitgegeven ‘Ydille met stemmen
en instrumenten, door mons. Lully; als mede alle de operaas die tot noch toe in
Vrankrijk gedrukt en vertoont zijn; zijn mede te bekomen bij de erfgenamen van
Paulus Mathijsz in de Stoofsteeg, in 't Musykboek.’ (A.C.).
1691-1694, vermoedelijk in deze jaren was Estienne Roger gedurende 3½ jaar
zijn leerling (KS 639).

Bijzonderheden
Anthony was de enige van de kinderen Pointel, die niet Waals werd gedoopt.
Vermoedelijk was zijn vader, die geboortig was van Vernon, Rooms-Katholiek, de
moeder Waals (29-11-1644 Marie Herau lid).
Anne Pointel, die 30-1-1648 Waals was gedoopt, ging 14-4-1668 voor de pui in
ondertrouw met Nicolas Martin, dit La Vigne, muzikant en geboortig van Châlons,
25 jaar oud, ook wel Desrosiers geheten (get. 15-10-1697 bij een doop in de Franse
R. Kath. kerk). In 1689 drukte Pointel voor zijn zwager La Fuite du roy d'Angleterre
en de Principes de la guitare. Hij noemde zich toen Dérosiers en woonde ‘sur le
Cingel devant le Doele in de Roose-Boom’ (Lesure 35). Op 15-4-1692 adv. hij: ‘Tot
Amsterdam op de Heere-gragt, recht achter de Appelmerkt, in de Rooseboom, ten
huyse van Nicolaes de Rosier, zijn te koop een goede quantiteyt curieuse
speel-instrumenten, soo van orgels, vioolen de gamba, Caremonsche en ander beste
hand violen; alderhande gedrukt musijcq; een nieuwe boeckdrukkers-pers; groote
en kleene musijcq-nooten, en de stempels, en matrysen tot deselve; letteren, en eenig
letter-gieters gereetschap; diversche kopere-plate met musijcq besneden: 't welk
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verkocht sal worden op maendag den 28 april 1692.’ (A.C.). Op 7-8-1703 verklaarden
voor not. Outgers Jean la Roche en Jean Painson, dat Nicolas Martin de la Vigne des
Rozies, die voor een proces naar Frankrijk wilde gaan, geen militair was, maar ‘sig
geneerende met de musique op instrumenten te instrueeren’, en dat hij weer zou
terugkeren. (N.A. 3360, 148).
Judith Pointel, die 27-10-1658 Waals was gedoopt en dec. 1674 lidmaat werd,
ging 4-6-1689 voor de kerk in ondertrouw met Jean Eude, geboortig van Numeville(?)
en 37 jaar oud. Uit dit huwelijk werden kinderen in 1689, 1692 en 1696 resp. in de
Nieuwe Kerk, Walenkerk en R.K. Franse Kapel gedoopt. De naam van de vader
werd daar gegeven als Jean du Temps. Stellig was hij ook degene, die 15-9-1695
adv.: ‘On donne avis aux curieux que le sieur du Tems, maistre à danser, demeurant
à Amsterdam, sur le marché aux fleurs, au coin du Weyesteeg, vend un Recueil, qu'il
a fait de toutes les plus belles, et les plus nouvelles contre-danses, qui soient en usage
dans les cours de l'Eu-
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rope; dans lequel les airs et la danse sont parfaitement marquez par des caracteres
qui l'a lui même inventez...’ (Gaz.).
Susanna Pointel, die 9-8-1663 Waals was gedoopt en 4-2-1680 lidmaat werd, ging
19-10-1686 voor de kerk in ondertrouw met Jean la Rosche, luitenant, geboortig van
Rouen en 40 jaar oud, tegen welk huwelijk blijkbaar vele bezwaren werden ingebracht.
De kinderen uit dit huwelijk werden allen in de R.K. Franse Kapel gedoopt, waarbij
hun tante Anne Pointel vaak als peet optrad. Jean La Rosche, die waard in de herberg
de Stad Lyon werd (waar ook Anthony Pointel ging wonen), werd 29-9-1710 van
de Nes bij de Lommerdsteeg in de Nieuwezijds Kapel begraven. Susanna Pointel
zette de herberg voort (A.C. 9-10-1710), sedert 1711 met haar tweede echtgenoot
Jan Antonie Tonnijn. Zij bleef blijkens haar peetstaan bij de dopen van twee kinderen
du Temps en haar ter aarde bestelling in de Walenkerk op 12-2-1718 trouw aan de
Waalse Gemeente.

Poncelet (Antoine) 1665/66-...., Waals
Leven
Geb. Charleville 1665/66, lid Waalse Gem. met attestatie van Berlijn 15-5-1695,
verlaat ± 1712 zijn vrouw en kinderen, ondertr. kerk 8-12-1696 Magdelon Guignard,
geb. Sedan 1668/69, begr. Westerkerkhof 8-11-1720 (onverm.).
Bij zijn ondertrouw gaf hij op als beroep boekdrukker. Hij woonde toen op de
Prinsengracht, 18-6-1702 Looiersdwarsstraat, 24-8-1704 Looiersstraat, 5-5-1711
Oude Looiersstraat (begr. Leidse Kerkhof), 1720 Lauriergracht n.z. op de hoek van
de Eerste Dwarsstraat. Het echtpaar werd in 1701 gesteund door de Waalse Diaconie
met een ‘don de couche’ van f 6. -, de vrouw sedert 3-12-1713 tot haar dood met f
794.3. -. De twee kinderen kwamen na haar overlijden in het Walenweeshuis, daar
de vader ± 9 jaar eerder weggegaan was.

Potgieter (Jan) 1654/55-1737, Rooms-Katholiek
Leven
Geb. Amsterdam 1654/55, st. 23, begr. Nieuwe Kerk 27-4-1737 (1ste kl.), zoon van
Dirck Barends Potgieter, kleermaker, en Grietie Henderickx, ondertr. kerk 22-4-1679
Willemijntie Jans (Root), geb. Amsterdam 1655/56, st. 2, begr. Nieuwe Kerk 7-5-1726
(1ste kl.).
1726 collaterale successie aan obligaties en de helft van een huis f 11765. -, 1737
idem aan obligaties f 22849.-.

Adressen
1679 etc., vermoedelijk tot 1720 Beurssluis, 1726 en 1737 Prinsengracht tussen de
Vijzelgracht en Noorderstraat.

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

Boekhandel en uitgeverij
25-10-1679 poorter als boekverkoper, 30-10-1679 gildelid, betaalt jaarzang tot en
met 1719.
18-9-1691 werden Pieter Rotterdam, Catarina Lescaille, Aart Wolsgrein en Jan
Potgieter gedaagd door de schout wegens het verkopen van paskwillen. Rotterdam
werd veroordeeld tot een boete van f 20. -, Wolsgrein van f 40. -. Jan Potgieter werd
niet veroordeeld, op voorwaarde dat hij bij ede verklaarde het paskwil, in judicio
vertoond, niet in zijn huis of voor zijn huis te koop gehad
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te hebben. Bij weigering van de eed, die hij echter op 9-11-1691 aflegde, zou hij
veroordeeld worden tot f 1000. - met de kosten (Schoutsrol).
1697 werd blijkens het adres van de Histoire journalière deze Haagse krant in
Amsterdam bij hem verkocht (Hatin 166).
8-4-1704 werd hij gedaagd door de schout wegens het verkopen van de Sentbrief
van Fulgentius Stevens zonder naam van auteur en drukker, op 29-4- werd de zaak
overgenomen door de heren Pels en Geelvinck; op 22-4- werd Ary Harthals voor
hetzelfde gedaagd en op 6-5-1704 zijn zaak overgenomen door de heren van Collen
en Graafland (Schoutsrol).
7-5-1711 ‘Bij Theodorus van den Eynden op d'Oude Graft tot Utregt, en bij Jan
Potgieter bij de Beurs tot Amsterdam, is te koop Augustinus Iprensis vindicatus etc.
sive apologeticus Cornelii Jansenii &c.’ (A.C., zie Willaerts 7904 voor deze uitgaaf
zonder adres).
23-3-1715 verkocht hij een druk van Enschede te Haarlem. Hij gaf voor Enschede
ook de Haarlemse Courant uit te Amsterdam, zoals blijkt uit een advertentie van
21-4-1716 over een vermiste obligatie, welke men kon terugbrengen op de Beurs-sluys
bij Jan Potgieter, ‘daer de Haerlemse Courant wert uytgegeven’, tegen f 15. - beloning,
vermoedelijk al veel eerder (KS 567).
1716 verscheen bij hem Recueil de pieces sur la contestation entre les princes du
sang. Aan het slot ‘A Amsterdam, chez Jean Potgieter 1716’ (L.D. Petit, Bibliotheek
van Nederl. Pamfletten, U.B.L.).

Bijzonderheden
Blijkens het luiden bij de begrafenissen van hem en zijn echtgenote waren zij bij hun
dood stellig Rooms-Katholiek, ofschoon zij voor de kerk waren getrouwd,
vermoedelijk omdat de vrouw toen nog Geref. was. Uit de boeken, waarin hij handel
dreef, moet men opmaken, dat hij net als zijn neef Nicolaas, die hem in de boekhandel
opvolgde, tot de Oud-Katholieke richting behoorde. Dit wordt bevestigd door het
volgende pamflet: ‘Verloren kost en arbeyd d. Jansenisten of een brief aen Carel de
Bont, Jansenist tot Vlaerdinge, mits-gaders aen alle godsgeleerde volgens de stellingen
Corn. Jansenius. Vlaerdinge, Bij C. de Bont en confraters, door druckers bestier, met
swarten inkt, op wit papier, in de gekroonde heekel, 1690. Sonder permissy d.
Jansenisten.’ ‘Approbatie: H. en J. Potgieter, M.L. Kleermakers en Boeckkeurders
in Amsterdam, 12 Aug. 1690’. Met H. werd vermoedelijk bedoeld de broer van Jan,
genaamd Hendrik, die op 20-4-1685, oud 30 jaar, als winkelier in ondertrouw ging.
Op 16-9-1719 werd Jan Potgieter voor f 2000. - eigenaar van een huis op de
Bloemgracht, 5 à 6 huizen voorbij de laatste brug, n.z., welk huis hij niet bewoonde,
maar op 24-3-1733 voor f 2900. - overdroeg. (Kw. 4 M, 277vo en 5 B, 111).
Een naamgenoot wordt ten onrechte door KS (567) als boekverkoper voorgedragen.
Dat was Jan Potgieter, geb. Apeldoorn 1640/41, die bij zijn ondertrouw voor de kerk
op 10-8-1673 met zijn nicht Sara van Aelst, weduwe van Willem van Beyerland, op
het Water woonde (blijkens peil 1674 papierkoper). Reeds 3-7-1682 was hij overleden,
zoals uit een akte voor not. Akerboom blijkt (N.A. 4038). Zijn weduwe Sara van
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Aelst werd 23-3-1720 begraven in de Noorderkerk. Beiden behoorden tot een familie
van Veluwse papiermakers en -kopers (Ec. Hist. Jaarboek XX 179).

Potgieter (Nicolaas) 1695-...., Oud-Katholiek
Leven
Ged. R.K. Kerk de Ster 6-12-1695, zoon van Barend Potgieter, wijnverlater of
wijnverkoper, en
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Swaentie Grift, ondertr. pui 13-11-1721 Theresia Maria Wellekens, geb. Amsterdam
1692/93, dochter van Jodocus Wellekens, chirurgijn, en Catharina Lems.

Adres
1721 Beurssluis, 1742 idem, huur f 730. - (kohier wijk 7, 1616).

Boekhandel
13-4-1720 poorter als boekverkoper, 22-4-1720 gildelid, volgde vermoedelijk zijn
oom op, die toen ophield met zijn boekhandel.
23-8-1729 werd hij gedaagd door de schout wegens het verkopen van een boekje,
Preuves des nullitez de la visite faite en l'abbaye de Vlierbeek etc. (Willaerts 9856),
zonder naam van drukker of auteur, en veroordeeld tot een boete van f 1000. -, welke
hij afdeed (Schoutsrol).
29-5-1731 idem wegens het verkopen van een boekje, Brief van een vriend aan
zijn medevriend, etc. 's Gravenhage bij Bernard van Holzen 1731, zonder naam van
auteur (Knuttel 16833); 27-11-1731 werd de schout zijn eis van een boete van f 1000.
- ontzegd (Schoutsrol).
9-14-4-1742 werden de boeken van de Brigode Dubois bij Klumper en Potgieter
geveild (G.A. 117).
1742 getaxeerd op een inkomen van f 2000.-.

Uitgeverij
Van 1721 tot 1742 verscheen een aantal uitgaven met zijn naam in het Holl. en het
Frans, waarvan heel veel op Oud-Katholiek en Jansenistisch gebied. Ledeboer noemt
ook uitgaven op Hernhutters gebied; welke hij daarmee bedoelt, kon ik niet nagaan.
1721 verscheen bij hem Les Hexaples ou les six colomnes sur la constitution
Unigenitus in 6 delen, met adres: ‘A Amsterdam, Chez Nicolas Potgieter, Libraire
C. vis-à-vis la Bourse. 1721.’ Ik noemde reeds een eerdere uitgaaf van 1714 en van
1717 met het gefingeerde adres van de overleden boekverkoper Gerard Kuyper.
Betreffende deze uitgaaf deelt Barbier mee uit een aantekening voorin een exemplaar,
dat afkomstig is van de abbé de Saint-Marc, dat deze gedrukt werd door een
Katholieke boekverkoper onder ogen van Quesnel. Daarmee was men begonnen
11-4-1714. De drukker was een zekere Jean Beus, de boekverkoper Nicolaas Potgieter.
De Brigode Dubois en Dilhe betaalden het drukken. Zoals wij nog zullen zien, was
Jan Bus de opziener van de drukkerij van de weduwe Schippers en ik neem dan ook
stellig aan, dat de Amsterdamse uitgaven daar werden gedrukt. Nicolaas Potgieter
kan in 1714 nog geen aandeel gehad hebben in deze uitgaaf. Het lijkt mij echter niet
onaannemelijk, dat ook zijn uitgaaf van 1721 bij de bovengenoemde drukkerij werd
gedrukt.
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1722 en 1726 kwam hij met Hollandse uitgaven op hetzelfde terrein (van Alphen
746 en 775).
1723 etc. tot en met 1739 verschenen verschillende uitgaven met zijn naam in 4
of 16 delen van de Histoire du livre des reflexions morales sur le Nouveau Testament
et de la constitution Unigenitus. Servant de preface aux Hexaples, van J. Louail en
J.A. Cadry. Of al deze uitgaven werkelijk van hem kwamen, kan ik niet zeggen.
Daarnaast verschenen ook uitgaven zonder adres. In dit jaar 1723 verscheen ook nog
bij hem de Necrologe de l'abbaïe de Nôtre-Dame de Port-Roial des Champs.
11-4-1724 adv. hij het verschijnen van ‘De aenmerkenswaerdige geschiedenissen
getrokken uyt de geleerden en hoogloffelijke Kerkelijke Historie gemaekt door den
doorlugten Hr. Fleury... Met korte bemerking doormengd, slaande op de Hollandse
Kerk’ (A.C.).
1725 verscheen bij hem Kort historisch verhael van 't gene de Kerke van Utrecht
wedervaren is
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van W. Kemp (Willaerts 9840) en Ter Bruiloftfeeste van... Andreas Conring, ontfanger
generaal van Stadt en Landen, En... Christina Elisabeth Sichterman, plechtelijk
vereenigt in Grave, den Vden van Herfstmaant 1725 (van Alphen 773). Stellig was
dit te danken aan het feit, dat J.B. Wellekens, de bekende dichter en een familielid
van Potgieter's vrouw, een vers op het huwelijk van dit echtpaar, dat vereeuwigd is
door L.E. in Silhouetten, maakte.
1727 verscheen bij hem Traitez de pieté, composez par M. Hamon, pour
l'instruction & la consolation des religieuses du P.R. (Willaert 9670).
1728-1742 verschenen bij hem de Mémoires historiques pour le siècle courant
van J.B. Desroches dit de Parthenay, waarover in 1731 klachten bij de Staten kwamen
wegens de inhoud, die beledigend was voor de koning van Frankrijk en de kardinaal
de Fleury (KS 1093).

Bijzonderheden
Nicolaas Potgieter was blijkens het doop- en trouwregister van de Oud-Katholieke
Kerk de Pauw daar parochiaan; bij de doop van het enige kind op 20-1-1725 was de
oom Jan Potgieter getuige.
24-2-1724 adv., dat men een verloren lotbriefje tegen beloning bij hem kon
terugbrengen (A.C.)
1-11-1741 huurden Cornelis Schoonbier en Nicolaas Potgieter voor zes jaar een
deel van bolwerk 11 tussen de Utrechtse en Weteringspoorten van de stad.
1731 verscheen een aantal uitgaven van Fr. Boyer en de abbé Gudver op
Jansenistisch gebied, die in Frankrijk verboden werden, met het adres ‘A Amsterdam,
Chez Nicolas Potier, Libraire, 1731.’ Blijkbaar was deze gefingeerde naam een
verfransing van de Hollandse naam Potgieter. Nicolaas Potgieter had daarmee niets
te maken; de drukkers te Troyes van een der oorspronkelijke uitgaven kwamen in
1726 in de Bastille (van Alphen 817, 818, 820 en 821 en Funck Brentano 2924-2925).

Prevost (Pierre) 1679/80-1741, Waals
Leven
Geb. Jeppe (Dieppe?) 1679/80, lid Waalse Gem. par examen 4-5-1697, begr.
Westerkerkhof 29-1-1741 (onverm.), zoon van Eduard Prevost, ondertr. kerk
13-4-1714 Maria van Hoofden, ged. Luth. 12-11-1687, begr. Leidse Kerkhof 6-8-1767
(onverm.), dochter van Dirk van Hoofden en Hester van Hoofden.
Bij zijn ondertrouw gaf hij op als beroep plaatsnijder. Hij woonde toen in de
Bloemstraat, 1741 hoek Weespad. Het echtpaar werd van 3-2-1715 af tot de dood
van de man toe met f 3545.8. - gesteund door de Waalse Diaconie. De vrouw kwam
als Gereformeerd toen weer bij haar eigen kerk voor ondersteuning.

Pusterle(s) (Nicolas) 1648/49-1708(?), Geref.
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Leven
Geb. Chenevil (?) 1648/49, ondertr. kerk 1-6-1675 Jeanne Couret, geb. Alençon
1646/47, dochter van Janne Redoc.
Bij zijn ondertrouw gaf hij als beroep op boekdrukker. Hij woonde toen op de
Oudezijds Achterburgwal. In Amsterdam werden twee dochtertjes in de Oude Kerk
gedoopt op 22-3-1676 en 11-11-1678. Wij vinden hem in 1694 terug in Genève als
compagnon-compositeur bij Cramer en Perachon (Kleinschmidt 71 en 164).
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Putte (Abraham van der) 1624/25-1718, Geref.
Leven
Geb. Petten 1624/25, begr. Oude Kerk 1-11-1718 (3de kl.), zoon van Jan Gerritse,
ondertr. kerk 25-1-1659 Barber Gerrits Schellingwou, ged. Nieuwe Kerk 2-1-1622,
begr. Oude Kerk 24-4-1710 (3de kl.), dochter van Gerrit Albertsz, tinnegieter, en
Grietgen Andries.
22-2-1707 test. voor not. Mulerius (niet bewaard).
1710 collaterale successie tezamen f 1018.10.-.
3-9-1716 test. voor not. Backer (N.A. 4683).
1718 collaterale successie tezamen f 2743.-.

Adressen
1665 in de Cleyne Cattenburchsteeg (dr., zie KS 569), 1710 Oudezijds Voorburgwal
over de Nieuwe Kerk (sic!), 1716 Dijkstraat, 1718 Voorburgwal over de Nieuwe
Kerk. De familie van Barber Schellingwou woonde op de Nieuwmarkt en bezat o.a.
ook het tweede huis w.z. achter het hoekhuis van de Lange Dijkstraat. Dit bleef
onverdeeld, maar stond op naam van Barber Gerrits. Op 28-1-1683 werd Abraham
van der Putte voor f 1700. - eigenaar van het eerste huis achter het hoekhuis. Op
14-1-1690 kocht hij bij executie voor f 2760. - uit de boedel van Gerrit Albertsz,
tinnegieter, de vader van zijn vrouw, het oude familiehuis. Op 7-11-1711 droeg hij
voor f 1800. - het huis, dat hij in 1683 had gekocht weer over; borg was toen Isaac
van der Putte, papierkoper op de Voorburgwal over de Nieuwe Kerk. Deze droeg op
9-2-1719 als enige erfgenaam van zijn oom het oude familiehuis over voor f 2500.
-. (Kw. 3 A 52vo, R.A. 2174, 46vo, Kw. 4 D 356 en 4 M 2vo). Ik vermoed, dat
Abraham van der Putte en echtgenote bij hun overlijden ten huize van hun neef Isaac
woonden. Hoe lang zij in de Lange Dijkstraat gevestigd waren, kan ik niet zeggen.

Boekhandel en -binderij
28-10-1660 gildelid, 22-1-1669 behuwd poorter als boekbinder, betaalt jaarzang tot
zijn dood.
26-10-1666 renvooieerden commissarissen van Kleine Zaken de zaak van Nicolaes
Everardi contra Abraham Jansz van der Putte aan overlieden. Op 15-11-1666 deden
de overlieden uitspraak, na de rekening van van der Putte over geleverde boeken,
perkamenten en arbeidsloon van binden te hebben nagegaan: Everardi zou aan van
der Putte diens obligatie voor geleverd perkament van f 118. - en enige stuivers
teruggeven en bovendien f 106. - betalen, in plaats van de f 120. -, die van der Putte
vroeg (G.A. 56, 15). Hierbij zijn de rekeningen en beschouwingen van beide partijen
gevoegd, waaruit blijkt dat van der Putte van mei-okt. 1665 voor Everardi had gewerkt
en o.a. veel bijbels, psalmboeken, en ook wat brevieren en officiën van Maria etc.
had gebonden, tezamen voor f 145.6. -, terwijl hij voor geleverde boeken en perkament
f 96.12. - eiste. Daartegenover had Everardi hem o.a. 132 pond schapenperkament

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

geleverd voor 18 st. het pond. Everardi was 19-5-1664 als boekverkoper gildelid
geworden en woonde blijkens een dagvaarding van 25-10-1666 in de Warmoesstraat
bij de Armsteeg in de Vier Evangelisten (de boekverkopers van Metelen woonden
in de Warmoesstraat tegenover de Enge Kerksteeg in de Vier Evangelisten). Op
7-1-1670 werd hij vrijmeester in het Leidse gilde, waar zijn naam tot 1688 wordt
genoemd.

Uitgeverij
In 1665 verscheen bij hem een toneelspel in het Holl., in later jaren vond ik hem
slechts in compagnie met anderen.
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16-4-1681 was hij gerechtigd om deel te nemen aan de Compagnie tot het drukken
van bijbels (KS 811 en 1433). Op een ongedateerde uitgaaf van een Franse bijbel
wordt hij als uitgever met anderen vermeld (zie deel III 146). De compagnie liet in
1683 te Schiedam drukken (KS 761).
1682 verscheen als gedateerde uitgaaf bij hem en anderen de 19de druk van de
Stichtelijke rijmen van Camphuyzen (zie deel II 98).
22-2-1686 sloot hij een overeenkomst met de boekverkoper Joannes Schot en de
boekdrukker Jeuriaen Brons voor het samen uitgeven van kerkgoed voor zes jaar
(KS 569).

Bijzonderheden
Januari 1672 werd hij aangesteld als vijfde belener of waardein van de Bank van
Lening, op 27-1-1718 werd hij emeritus en behield van het salaris van f 700. - toen
nog f 500. - per jaar.
Voor zijn neef Isaac van der Putte, die in 1710 trouwde met Barbara van Heekeren,
een dochter van een ander lid van de Bijbelcompagnie, zie men aldaar en bij
papierkopers. Hun zoon Abraham werd in 1728 gildelid. Daar veel van zijn uitgaven
zonder jaartal verschenen, worden oom en neef nogal eens door elkaar gehaald.

Ratelband (Johannes) 1672-1730, Geref.
Leven
Ged. Nieuwe Kerk 8-3-1672, begr. Oudezijds Kapel 14-1-1730 (2de kl.), zoon van
Jan Jansz Ratelbandt, boekverkoper, en Eva Dircx Tonnestoel, ondertr. kerk 1.
20-6-1704 Catrina Stengel, geb. Coevorden 1673/74, begr. Nieuwe Kerk 9-11-1711
(4de kl.), 2. 17-11-1713 Maria Lijbreghts, ged. Nieuwe Kerk 18-4-1688, begr.
Oudezijds Kapel 16-1-1753 (1ste kl.), dochter van Jeronimus Lijbreghts, kleermaker,
en Elisabeth van Heuven; zij hertr. 1730 (ondertr. kerk 29-9-) Bernardus van
Gerrevink, geb. Vaassen 1688, st. 2, begr. Oudezijds Kapel 6-11-1748 (1ste kl.),
zoon van Lubbertus van Gerrevink en Dirkje Willems.
17-11-1673 bewees zijn vader hem f 150. - als moederlijk erfdeel (Inbreng 33, fol.
306).
29-8-1705 test. voor not. van Loon (N.A. 6977, 837).
8-11-1714 test. voor not. van Achthoven (N.A. 6423, 362).
25-9-1730 bewijs voor not. Angelkot aan haar twee zoons, tezamen f 8000. - (N.A.
8502, 562).
28-9-1730 huw. voorw. voor idem (N.A. 8502, 568).
6-2-1738 test. voor idem (N.A. 8532, 62).
14-10-1748 codicil voor not. de Ridder (N.A. 10924, 229).
13-12-1748 voor not. de Ridder renunciatie van het test. door de weduwe,
26-1-1749 inv. van de nalatenschap en 27-1-1749 overeenkomst betreffende de
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nalatenschap tussen de weduwe en de erfgenamen van haar overleden man (N.A.
10924, 292 en 10925, 19 en 20).
2-8-1765 laatste scheiding voor not. Bouman tussen de erfgenamen van Maria
Lijbreghts (N.A. 12615, 403).

Adressen
1697-1698 in Constantijn Huygens Werken besuyden het Stadhuys (Waller), etc.
Vermoedelijk was dit hetzelfde adres als Dam hoek Kalverstraat, waar Johannes
Ratelband overleed. Het is echter mogelijk, dat hij tussen 1720 en 1730 verhuisde.
Zijn weduwe bleef ook met haar tweede echtgenoot daar gevestigd (huur f 840. -,
kohier 1742 wijk 24, 2870). Niet lang na zijn overlijden moet zij ingetrokken zijn
bij haar zoon Jeronimus (zie hieronder). Misschien bleef de knecht
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(codicil 1748) Dirk van Maarten (ged. Nieuwe Kerk 2-6-1723, poorter 1, gildelid
als boekverkoper 11-5-1750, begr. Westerkerk 5-7-1764 (3de kl.), zoon van Jan van
Maarten, schoenmaker, en Neeltje Dortmond) in dit huis wonen. Drukken van 1751
en het begraafregister van 1764 geven als adres: bezuyden het Stadhuis.

Boekhandel
1697 noemt Waller hem reeds met uitgaven.
9-6-1704 poorter als boekverkoper, 30-6-1704 gildelid. Zijn erven of weduwe
bleven jaarzang betalen.
Febr. 1707 aankondiging, dat men bij Ratelband de vertegenwoordiger van de
Société des libraires de Genève met boeken kan vinden (Nouv. de la rep. des lettres
p. 237).
10-11-7-1730 veiling van de sortering van de overledene (G.A. 106).
1742 Bernardus van Gerrevink als collecteur van de loterij en boekverkoper
getaxeerd op een inkomen van f 3000.-.
29-5-1744 Bernardus van Gerrevink poorter als boekverkoper, 26-10-1744 gildelid.
1748 collaterale successie, aandeel in de papiermolen etc. in Egmond op den Hoef
en een tuin bij Amsterdam.
26-1-1749 op de inventaris worden de baten getaxeerd op f 70903.9. - (ongebonden
boeken f 21874.11.8, gebonden en ingenaaide boeken f 1370. -, 3656½ riem diverse
papieren f 8450.4. -, schulden van boekverkopers f 6171.6. -, schulden voor geleverd
papier vóór 1748 f 438.13. -, idem in 1748 f 13140.14.4, schulden van particulieren
voor boeken en couranten f 2573.4.10, winkelwaren f 129.7. -, nog voorhanden
kleinzegels f 534.5. -, voor boeken die gedrukt worden al uitgegeven f 796.8. -, voor
het drukken van de 4o bijbel met volkomen annotaties voor 1/3 uitgegeven f 1856. ‘dan nadien deselve in lange jaren nogh niet in gereedheid kan gebragt sijn, werd
geoordeelt dat bij verkoop niet meer sal konnen opbrengen dan f 1000. -, schuld van
Ds. Johannes Ratelband f 1302.1.10, schuld van gebroeders A. en I. van Gerrevink
f 307.1. -, schuld van Gerkens te Hamburg f 334.7. -, schulden van diversen f 287.9.
-, contant geld f 8944. -, dubieuze schulden f 2214.7. -, een lot in de eerste Holl.
loterij f 860. -, grafstede in de O.Z. Kapel f 175. -), waarbij nog komen zijn part in
de goederen van zijn overleden vader en 1/6 in de winsten daarvan, sedert 15-10-1740
de laatste rekening is opgemaakt, getaxeerd op f 1370.7.4. -. De lasten worden
getaxeerd op f 77615.6.14 (aangebracht kapitaal der weduwe f 21141. -, douairie f
12000. -, bij codicil nog f 2000. -, idem aan Joh. Ratelband f 2000. -, idem aan 4
bedienden f 100. -, papierkopers f 11674.11.8, boekverkopers f 1591.16.14, obligatie
Jan van Gerrevink f 6000. -, idem wed. van Dulken f 3000. -, idem wed. P. van der
Markt f 1000. - + f 130. - interest, Jacomina van Gerrevink, wed. P. de Zeeuw, f 3630.
-, directeur Copius wegens collecte van de generaliteitsloterij f 10254.15. -, N.
Grauman voor zijn helft wegens zijn boek Het Ligt des koopmans f 1493.3.8, A.
Titsingh wegens het boek over de Heelkonst f 100. -, huisschulden f 1000. -, ‘aen
boekdrukkers voor billetten, als dagelijkse saken, dagwijser, plaatsnijden als anders
± f 500.-).
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27-1-1749 bij de overeenkomst tussen de weduwe en de erfgenamen van Bernardus
van Gerrevink werd o.a. bepaald, dat zij de gehele boek- en papierwinkel van
gebonden en ongebonden boeken zou krijgen, zijn erfgenamen zijn aandeel in de
papiermolens etc. te Egmond op den Hoef.
15-16-4-1749 veiling van gebonden boeken, 21-23-7-1749 veiling van Gerrevink
(G.A. 124).
14-4-1753 veiling van ongebonden boeken van de wed. van Gerrevink (G.A. 128).
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Uitgeverij
Van 1697 tot zijn dood verscheen een aantal uitgaven met zijn naam, in 1730 met
de naam van de weduwe, daarna van de Erven J. Ratelband en Compagnie. Dit laatste
sloeg op haar tweede echtgenoot B. van Gerrevink. Toen hij zelf gildelid was
geworden, kwam hij met zijn eigen naam als eerste te staan, na zijn dood zijn weduwe.
De uitgaven waren in het Holl., enkele tevens in het Frans, en een enkel in het Latijn,
op allerlei gebied, echter met een duidelijke voorkeur voor de handel.
Van 30-5-1699 (misschien echter ook al van 6-5-1699) verscheen de Haagse
Mercurius.... Door H.D. met adres ‘t'Amsterdam, bij J. Ratelband, Boekverkooper,
bezuyden 't Stadhuys’. Dezelfde uitgaaf, maar met een ander zetsel, van 6-5-9-9-1699,
verscheen met het adres ‘t'Amsterdam, gedrukt voor den autheur, bij Fredrik Helm,
boekdrukker op de Nieuwezijds Agterburgwal, en werden verkogt bij Andries van
Damme, en de Weduwe J. van Dijk; als mede bij de boekverkoopers in alle, de
steden.’ (Beide op U.B.A.). Hoe deze beide zich verhouden tot de oorspronkelijke
Haegse Mercurius, die van 1697-1709 bij Gillis van Limburg, boekdrukker in de
Papestraat, verscheen, kan ik niet zeggen, daar ik geen exemplaren onder ogen had.
Wel bleek mij, dat zijn nummers soms het onderschrift hebben, dat ze bij Pieter
Sceperus, boekverkoper op de Dam, te koop waren. Op enkele exemplaren van het
jaar 1708 wordt vermeld, dat ze verkocht werden bij Andries van Damme en Johannes
Ratelbandt. In 1735 verscheen een tweede druk van de Haagsche Mercurius.... Door
H. Doedijns, in 3 delen, met adres ‘t'Amsterdam, Bij d'Erven van J. Ratelband, en
Compagnie, boekverkopers.’ Deze eindigde met 9-9-1699. Dit alles staat
waarschijnlijk in verband met de verhuizing en ziekte van de schrijver Hendrik
Doedijns, die op 21-3-1700 als vrijer, komend van de Herengracht over de Leidse
gracht, in de Nieuwe Kerk werd begraven. Bij de weduwe van Dijck noemde ik de
uitgaaf van het Nieuw Interest-boek, dat ook een Franse tekst had. De derde druk
heeft het adres ‘A Amsterdam, Pour la veuve J. van Dijck, & se trouvent chez Jean
Ratelband, à costé de la maison de ville’. Het draagt geen jaartal, maar moet dateren
van vóór de dood van de weduwe van Dijck in 1713. Op 12-9-1729 gaven overlieden
een afwijzend advies op een rekwest van Joan van Benthem aan de Staten om privilege
op zekere Tafelen, door hem geinventeerd ter uitrekening van de waarde in Hollands
geld van vreemde speciën, daar Ratelband voor een soortgelijk werk privilege had
(G.A. 81, 25). De uitgaaf ging blijkbaar niet door, daar Bierens de Haan hem niet
vermeldt.
1711 kwamen Andries van Damme en Joannes Ratelband met een werk van J.
Phoonsen, Wisselstijl tot Amsterdam, waarvan te beginnen met 1676 drukken waren
verschenen, eerst bij Jan van Duisbergh, toen bij Jan Bouman, later ook tezamen met
Daniel van den Dalen en tenslotte bij die alleen. Ook na 1711 werd het werk nog
verscheidene malen herdrukt.
1714 kwamen Andries van Damme en Joannes Ratelband met een nieuwe uitgaaf
van het werk van Lemoine de l'Espine, Den Koophandel van Amsterdam, waarvan
in 1694 en 1704 uitgaven bij Brunel en Sceperus waren verschenen. Ditmaal was
het werk zeer vermeerderd door I. le Long. Op 16-2-1715 kregen de beide
boekverkopers privilege voor deze uitgaaf. Dit drukten ze af in een nieuwe titeluitgaaf
van 1715. Beide uitgaven hebben achterin een ‘Register van boeken, die bij Andries
van Damme en Johannes Ratelband, in compagnie gedrukt zijn’. De derde druk van
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1719 en de vierde druk, waarvan deel I in 1724 en een nieuw deel II in 1727
verschenen, hebben achterin een ‘Register van verscheyde boeken, die bij Andries
van Damme en Johannes Ratelband, gedrukt, en in quantiteyt te bekomen zijn’. In
1730 kwam Pieter Ripke, een boekhouder, zowel bij de Staten als bij burgemeesters
van Amsterdam met een verzoek om privilege op zijn werk De Sleutel des koopmans
tot een examinatie des boekhouders. Hierop gaven overlieden op 13-3-1730 ongunstig
advies, daar Jan Boom zich verzette wegens Verwers Zeerechten en de weduwe
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Ratelband wegens Den Koophandel van Le Long, Wissel-stijl van Phoonsen en
Lespine's Tafelen van Interest. Op 27-3-1730 kreeg de weduwe Ratelband, die van
de wed. van Damme de helft van het recht van copie en privilege van Le Long's
Koophandel had gekocht, bericht dat haar verzoek om verlenging van privilege was
toegestaan. Op 13-4-1730 liet zij door not. Angelkot aan de Wetsteins en Smith dit
aanzeggen, daar zij had gehoord, dat zij doorgingen met het drukken of laten drukken
van het werk van Ripke, opdat zij later geen ignorantie zouden kunnen voorwenden.
Een aantal stukken over deze kwestie zijn in het archief van het gilde bewaard. Op
24-4-1730 werd de weduwe Ratelband blijkbaar in het ongelijk gesteld door
burgemeesters. (G.A. 81, 28). Het boek van Ripke verscheen in 1730 met adres: ‘Tot
Amsterdam voor den autheur, in de Bergstraat. En zijn te bekomen bij de Wetsteins
en Smith, in de Kalverstraat’ (Bierens de Haan vermeldt alleen een druk van 1753).
Op 3-5-1745 gaven overlieden gunstig advies op het rekwest van Bernardus van
Gerrevink om verlenging van het privilege voor Den Koophandel van Le Long, dat
op 16-2-1745 was afgelopen, en voor het Nieuw Interest-boek, dat op 22-3-1745 af
was gelopen (G.A. 82, 47). Op 6-6-1746 verzetten hij en de Erven Ratelband en twee
dagen later François l'Honoré en Zoon (voor hun werk van Ricard) zich tegen een
rekwest van Cornelis Haak te Leiden en Pierre Gosse te Den Haag om privilege voor
Le Raporteur universel ou avertissement publics concernant le negoce et la vie civile.
Zij kwamen tenslotte echter tot een vergelijk. (G.A. 82, 54). In 1753 werd het
copierecht van de werken van Le Long en van Phoonsen door Jeronimus Ratelband
verkocht aan Philippus Losel en 6 andere boekverkopers te Rotterdam (G.A. 83, 83).
Van de Franse vertaling, waarvan in 1722 een bewerking van Jean Pierre Ricard met
de titel Le Negoce d'Amsterdam bij N.E. Lucas was verschenen, in 1723 gevolgd
door een nadruk van Jean Baptiste Machuel, Pierre Cailloué en Louis du Souillet te
Rouen, verkregen de Erven J. Ratelband en Comp. door koop van Lucas het recht
van copie en alle exemplaren. Ik vond op het Gem. Archief een exemplaar van de
nadruk van 1723 met een nieuwe titelpagina (en een nieuw gezet stukje Préface) van
de ‘Heritiers de J. Ratelband & Compagnie’. Hoe deze aan de exemplaren kwamen,
kan ik niet zeggen, en evenmin van wanneer deze nieuwe titeluitgaaf dateert. Op
26-9-1740 gaven overlieden advies op een rekwest van de Erven om privilege,
waartegen enige andere Amsterdamse boekverkopers, l'Honoré en Zoon en Chatelain
en le Cène, zich verzetten, bevreesd voor benadeling van hun Dictionnaire de
commerce van Savary en Traité du commerce van Ricard (G.A. 81, 148).
1715 moet Ratelband reeds collecteur van de loterij zijn geweest blijkens adv. in
de Haarl. Courant (E., zie ook A.C. 29-12-1722 en 9-1-1723 met condities in het
Frans en Duits). In beide couranten adverteerde hij vaak.
1721 etc. verschenen, vermoedelijk reeds direct bij hem, de Maandelijksche
Berichten uit de andere waereld of de spreekende dooden (KS 1003 en Ledeboer).
Uit de adressen hiervan kan men de gang van zaken precies aflezen: tot jan. 1730
bij Johannes Ratelband, febr. 1730 - sept. 1730 bij de weduwe, okt. 1730 - dec. 1743
bij de Erven J. Ratelband en Comp., jan. 1744 - okt. 1748 bij Bernardus van Gerrevink
en de Erven J. Ratelband, nov. 1748 - juli 1749 bij de wed. Bernardus van Gerrevink,
aug. 1749 - maart 1753 bij Jeronimus Ratelband. Hetzelfde geldt voor de Europische
Mercurius, sedert 1740 Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius, die van
1730 tot en met 1749 bij de wed. Ratelband etc. verscheen. Voorin de delen, die elk
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half jaar verschenen vindt men een opgaaf van eigen drukken, waar bij 1730 (I) tot
mijn verbazing het bovengenoemde werk van Ripke voorkomt.
15-10-1736 gaven overlieden gunstig advies op het rekwest van de Erven J.
Ratelband en Comp., die van de weduwe Nicolaas ten Hoorn en van Jeanne la Feuille
het recht van copie van de Wegwijzer door Amsterdam en van de Beschrijvinge van
't stadhuis van Amsterdam hadden gekocht
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(blijkens de Europische Mercurius reeds in 1732 of eerder) om privilege hiervoor in
de Franse, Engelse, Hoog- en Nederduitse talen, nadat zij verklaard hadden bepaalde
uitgaven, o.a. Travels through Flanders 6e ed. 1733 van Jacob ter Beek with a
description of the stadt-house of Amsterdam, niet te zullen verhinderen. (G.A. 81,
86). Voor de uitgaven van de Wegwijzer van 1737, met het privilege van 20-11-1736,
een nieuwe titeluitgaaf van de tweede druk van 1726 van ten Hoorn, en van Le Guide
ou nouvelle description d'Amsterdam van 1734, een vertaling van de Wegwijser, zie
men Nijhoff 119 en 320. De Beschrijvinge van 't stadhuis van Amsterdam verscheen
in het Holl. in 1741, in het Engels als Description of the city house of Amsterdam,
The second print, in 1745 en in het Duits als Beschreibung des Rath-Hauses der Stadt
Amsterdam in 1749. Op 18-8-1751 kreeg Jan de Rijke, die het recht van copie van
de weduwe van Gerrevink had gekocht, privilege voor de uitgaaf hiervan. Van 1751
bestaan uitgaven in de verschillende talen, met het adres ‘Voor Jan de Rijke, gedrukt
bij Dirk van Maarten, boekverkoper bezuyde het stadhuis’, etc. Een volgend privilege
van 3-9-1766 staat op naam van Pieter Mortier, die van de erven De Rijke het recht
van copie had gekocht.
1740 protesteerden de Erven Ratelband en Comp. tegen een verzoek van Jan 't
Lam om alleen recht te hebben op een uitgaaf met platen over de voor 50 jaar
geoctrooieerde put op 't Amstelveld, op grond van een privilege van de Staten voor
hen ‘om alle gebouwen en gestigten van Amsterdam onbepaald (van wat naam die
ook moogen zijn, als in het werk selfs blijkt, daar de nieuw aangebouwde ook moeten
onder begrepen worden, als een gevolg om het werk compleet te hebben) alleen te
moogen drukken, te debiteeren en te verkoopen etc.’ (G.A. 81, 151).

Bijzonderheden
Over de familie van Bernardus van Gerrevink vindt men bij Voorn uitvoerige
bijzonderheden. Vermoedelijk door zijn toedoen is ook de familie Ratelband zich
op de papierhandel gaan toeleggen. Daar de gegevens over de nakomelingen
Ratelband, die men bij Waller, Ledeboer etc. vindt, vaak niet juist zijn, zal ik hier
een korte opgaaf laten volgen van de latere familieleden, die bij de boekhandel
betrokken waren.
Jeronimus Ratelband (ged. Nieuwe Kerk 9-3-1717, begr. Oudezijds Kapel 1-3-1765
(1ste kl.), ondertr. kerk 27-5-1740 Abigael Elisabeth Sorgh, ged. Oude Kerk
21-9-1714, begr. Nieuwezijds Kapel 13-7-1770 (1ste kl.), dochter van François Sorgh,
procureur, en Maria van Eemst) werd 14-3-1741 poorter als boekverkoper en was
in 1742 gevestigd als papierkoper in een huis van zijn schoonfamilie op de
Nieuwezijds Achterburgwal (wijk 23, 2726) en getaxeerd op een inkomen van f 1500.
-, welk huis op 12-11-1765 door de weduwe voor f 6975. - werd overgedragen (Kw.
6 K, 266). Op 23-2-1750, toen blijkbaar zijn moeder de boekhandel stopzette, werd
hij gildelid. In die tijd moeten reeds veel van de oude copierechten van de familie
zijn verkocht. Op 14-11-1758 werd hij voor f 10000. - eigenaar van een huis op de
Rozengracht, ‘daar de Grauwe Beverhoed in de gevel staat’ (Kw. 6 C, 244). Dit liet
hij verbouwen tot een drukkerij en op 31-10-1759 kreeg hij fiat voor de plaatsing
van twee fornuizen om lak op te smelten en loog op te koken en een kachel in het
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nieuwe gebouw (R.A. 1295, 26). Na zijn dood werd op 5-12-1765 veiling van zijn
boeken gehouden (G.A. 140). Na de dood van de weduwe werd op 5-10-1770 een
inventaris opgemaakt en op 20-3-1772 de nalatenschap verdeeld voor notaris Bouman,
met een uitvoerige afrekening betreffende de drukkerij, de binderij, de lakmakerij
en de pennenbereiderij in het huis, dat genaamd was de Bijbeldruckerije (G.A. 12627,
215 en 12629, 65 en 66). De particuliere bibliotheek van de weduwe was
13-14-8-1771 verkocht (Zie ook G.A. 146).
Johannes Ratelband (ged. Nieuwe Kerk 27-3-1748, begr. Oudezijds Kapel
18-11-1783 (1ste kl.), ondertr. kerk 15-11-1771 op akte van Breda Johanna Jacoba
Creefts) werd 20-6-1771 poorter als
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boekverkoper en 1-7-1771 gildelid. Zijn weduwe betaalde tot en met 1807 jaarzang.
In 1801 bij het huwelijk van haar zoon Johannes, die niet in de boekhandel ging,
woonde zij nog op de Rozengracht, in 1805 niet meer. Vermoedelijk verliet zij
Amsterdam en overleed elders.
Johannes Bouwer (ged. Westerkerk 27-11-1729, st. 28-1-1814, zoon van Claas
Bouwer, kuiper, en Elisabeth Eykeduin, ondertr. 21-8-1770 Jacomina Ratelband,
ged. Oude Kerk 15-3-1743, st. 10, begr. Nieuwezijds Kapel 15-12-1770 (1ste kl.),
zuster van de vorige; hij hertr. 1771 Hendrina Hutte) werd 1-7-1749 poorter als
boekbinder, 5-9-1757 gildelid als boekverkoper. Op 29-1-1767 sloot hij voor not.
Bouman een acte van compagnieschap met de weduwe Ratelband, hij voor ¼, zij
voor ¾, welke reeds op 1-1-1767 was ingegaan. Uit de voorwaarden kan men
opmaken, dat er reeds sedert 1754 relaties tussen beiden bestonden (N.A. 12620,
65). Op 26-11-1773 werd Catharina van Aken, weduwe Isaac Hutte, eigenaresse van
een huis even verderop aan de Rozengracht voor f 9000. - (Kw. 6 S, 181). Dit huis
moet Johannes Bouwer hebben betrokken en tot zijn dood toe zijn blijven bewonen.
In 1787 was hij overman van het gilde geworden. Op 3-1-1814 werd geadverteerd,
dat de bijbel-drukkerij, schrijfpennen en zegel-lakfabriek ten name van J. Bouwer
en D. le Jolle op 31-12-1813 op had gehouden te bestaan en dat J. Bouwer de
likwidatie zou regelen (A.C.). Hierover geeft ook Ledeboer merkwaardige berichten.

Ravesteyn (Arnoldus van) 1671/72-....
Leven
Geb. Diemen 1671/72, st. na 1730, zoon van Nicolaas van Ravesteyn, boekverkoper
(st. 1678), en Elisabeth Prijs, ondertr. kerk 26-9-1693 Margreta Moy, geb. Amsterdam
1670/71, begr. Leidse Kerkhof 26-2-1730 (onverm.), dochter van Dirk Moy,
vleesverkoper of victualiekoper.

Adressen
1693-1696 Dam, 1697 Bloemgracht en 1699 Houttuinen (KS 577).

Boekhandel
21-9-1693 obligatie voor not. van Sevenhoven van hem van f 5289. - voor François
Halma voor boeken, gekocht op diens veiling van 9-9-1693, te betalen in 12 halfj.
term., borg Dirck Moy (N.A. 5306, 52vo).
24-11-1693 behuwd poorter als boekverkoper, 8-2-1694 gildelid.
12-1-1696 aankondiging, dat hij uit de boekhandel zal scheiden (A.C.), 6-3-1696
veiling van ongebonden en 5-4-1696 van gebonden boeken van hem (A.C. 1-3- en
29-3-1696, zie ook KS 577).
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Uitgeverij
Van 1694 tot 1696 vond ik enkele uitgaven met zijn naam, die ik alle zal noemen.
1694 verscheen bij hem De Godsdienst der oude Christenen, van William Cave,
de tweede druk met platen van Jan en Casper Luyken (Luyken 239).
11- en 23-11-1694 ‘Tot Amsterdam bij Arnoldus van Ravesteyn, boekverkoper
op den Dam, is gedrukt en word uytgegeven, het Wapenhuys der Gesontheit,
behelsende verscheide heylsame geneesmiddelen, voortreffelijke en tot nog toe
onbekende geheimnissen, tot genesing van vele sware en voor ongeneesbaer
gehoudene siektens, als podagra en gigt, teering, graveel, vallende siekte, watersugt
en Venus siektens, en andre sware toevallen meer, door Nic. Heinsius Nic: Fil. Med.
& Phil. Doct. & practizyn tot Cleve, den tweeden druk oversien en met toevallen
ver-
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meerdert in 8. als mede het Heidens Christendom met desselfs onderscheyt van het
apostolisch Christendom door A.G. v. Rusting, in 8. en staet nog in 't kort uit te
komen, L'Europe en plusieurs cartes, & en divers traités de geographie & d'histoire
par N. Sanson, in 4. als mede de Anatomie van der Barvoeter monniken Alcoran, in
8. doorgaens met desen tweeden druk gecorrigeert en wederleyt.’ (A.C.). Het eerste
werk verscheen als Armamentarium sanitatis ofte wapen-huis der gezontheit te
Utrecht bij Anthony Schoute in 1694. Een exemplaar van de tweede druk of nadruk
van van Ravesteyn vond ik niet. Blijkens een mededeling van van der Aa verscheen
inderdaad in 1694 Heydens Christendom van Rusting. Het vierde boek verscheen in
maart 1695. Op 22 maart adv. Ravesteyn ‘is gedrukt en werd uytgegeven, Anatomie
van der Barvoeter monniken Alkoran of der Minderbroeders wet-boek, eertijds door
D. Lutherus getrokken uyt het boek der conformiteyten of overeenkomingen Francisci
met Christo gemaekt door Bartholomeus de Pisis, en nu na het Latijns exemplaer
verdeild in 562 nombers, en deselve ontledigt met een voorreden van Joannes
Mauritius in 8. gewesen priester van het ordre der Predikheeren of Dominicanen’.
(A.C.). Op 22-12-1699 verkocht Ravesteyn voor not. Slijck aan François Halma de
gehele oplaag (776 exemplaren van Sanson Geogravio tegen f 3. - per stuk, dus
tezamen f 2328. -, te betalen met een lijfrentebrief van f 1000. - op de Staten van
Utrecht op naam van Ravesteyn, die deze aan Halma had getransporteerd, te rekenen
voor f 900. -, verder met f 217.15. -, die Ravesteyn nog schuldig was aan Halma uit
een obligatie van 21-9-1693 voor not. Simon van Sevenhoven, en tenslotte f 1210.5.
-, te betalen in drie termijnen van 6 maanden. Op 27-2-1700 verklaarde van Ravesteyn
voor dezelfde notaris, dat de eerste betaling van deze f 1210.5. - op 1-7-1700 aan
Paulus Stegman zou worden voldaan, de twee volgende termijnen aan Abraham van
Someren, waarvoor deze hem voldaan had in geld en met de belofte aan Korff en
Gijsberts f 63. - en aan Hendrik Boom f 50. - te betalen. Op 22-2-1702 beleende van
Ravesteyn een aantal goederen en o.a. de lijfrentebrief bij zijn schoonvader, zoals
blijkt uit een not. insinuatie van 9-7-1704 om deze terug te geven. (N.A. 6234, 227,
6235, 27 en 6239, 110).
1695 verscheen bij hem Viri Clarissimi Burcheri de Volder.... Exercitationes
academicae. De Volder ontkende hiervan de auteur te zijn (Van der Aa).
1696 verscheen bij hem Getuigenisse der waarheyd of een zedige aanspraak van
Johannes Mauritius (gewesene priester van het orden der Predikheeren of
Dominicanen) aan alle so genoemde Roomsch Catholijken van dese Vereenigde
Provincien, en ook nog Castella et praetoria nobilium Brabantiae et coenobia
celebriora ad vivum delineata bij Abr. à Someren et Arn. à Ravestein.

Bijzonderheden
De vader van Arnoldus, Nicolaas van Ravesteyn, was reeds in 1662 uitgescheiden
uit de boekhandel (KS 585-586) en had zich onder Duivendrecht gevestigd. Op
10-3-1667, toen hij zijn testament voor not. Jan Volckertsz Oly maakte, woonde hij
nog daar, evenals bij de geboorte van Arnoldus (N.A. 1559).
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Renard (Louis) 1678/79-1746, Waals
Leven
Geb. Charlemont 1678/79, lid Waalse Gem. 6-9-1699, begr. Walenkerk 28-2-1746
(4de kl.), ondertr. kerk 27-7-1703 Germaine de la Feuille, ged. Sedan 12-5-1674, lid
Waalse Gem. 3-2-1689, begr. Walenkerk 21-7-1730 (4de kl.), dochter van Daniel
de la Feuille, boekverkoper, en Charlotte Marler.
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23-7-1703 huw. voorw. voor not. de Wilde, waarbij hij belooft, dat de kinderen
Gereformeerd zullen worden opgevoed en dat hij zich daartegen niet zal verzetten
(N.A. 6455, 167).
2-4-1705 verklaringen van dienstboden voor not. de Wilde over de mishandelingen,
die de echtgenote van haar man ondervindt (N.A. 6481, 108).
17-10-1709 naturalisatie van het echtpaar.

Adressen
1703 Singel, 25-10-1703 à côté de la maison de ville (A.C.), 4-8-1705 sur le Dam à
côté de la maison de ville (Gaz.), 7-9-1708 Rokin (Gaz.), 11-5-1709 tussen 't
Naardersteegje en 't Antwerpse comptoir achter de Beurs (D.T.B. 1131, 63,
vermoedelijk ook al op 14-7-1706, aldaar fol. 54vo), 1713 en 1715 derrière la maison
de ville (Dr. en Journal des sçavans LVII, 169), 20-7-1717 op de Nieuwezijds
Achterburgwal op de Hoge Sluis (D.T.B. 1131, 97vo), 2-6-1722 en 11-8-1724
Prinsengracht tussen Utrechtse straat en Amstel ‘joignant le Weeseper-Veer’ (Gaz.),
sedert 1-11-1728 (contract van 30-5-1728) huurde hij van Jan Menso een huis op de
Heilige Weg voor 7½ jaar voor f 600. - per jaar (R.A. 871, 72vo), 1742 huurde hij
voor f 400. - een huis hoek Herengracht Reguliersgracht (wijk 58, 4425), 1746
Spiegelstraat tussen Heren- en Keizersgracht.

Boekhandel
17-9-1703 poorter als boekverkoper en gildelid, betaalt jaarzang tot en met 1735,
daarna uitgescheiden.
25-10-1703 ‘Les gazettes François de Mr. de le Font se vendent présentement à
Amsterdam chez Louis Renard... chez qui l'on trouve aussi toutes les Gazettes et
nouvelles Françoises qui s'impriment en Hollande; avec toutes les nouveautés (A.C.).
Ook de Gazette van 1704 vermeldt nog als verkoopadres Louis Renard.
4-5-1-1737 veiling van boeken van Renard (G.A. 112), 14-15-7-1738 veiling van
enige koperen platen van Renard (G.A. 113), 16-21-5-1746 veiling van boeken van
Ds. Brissac en van Renard (G.A. 121).

Uitgeverij
Van 1704 tot 1721 etc. verscheen een aantal werken met zijn naam, voor het
merendeel in het Frans, enkele in het Latijn. Begon hij met kleine actuele geschriften,
stellig in aansluiting aan zijn verkoop van kranten, later ging hij zich steeds meer
toeleggen op de uitgave van kaarten en platen en tenslotte van enkele grote
plaatwerken, waarvoor hij zelf de tekst samenstelde.
3-6-1704 adv., dat bij hem ‘is in 't Frans gedrukt het Manifest van den koning van
Portugal; als mede 't Manifest van Philippus den V. Hartog van Anjou.’ (A.C.).
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1704 verscheen bij hem Formulaire des prières, dont se servoit Sa Majesté
Guillaume III lorsqu'il participoit au sacrement de la Cène. Avec une préface de Jean
Moore. Traduit de l'Anglois. A Amsterdam chez Louis Renard in 12o pag. 72
(Nouvelles de la rep. des lettres juli 1704 pag. 96).
4-8-1705 adv. hij tezamen met Nicolaas Visscher (die reeds in 1702 was gestorven,
zodat in feite de weduwe bedoeld moet zijn) de verkoop van allerlei atlassen, op
19-7-1709 o.a. de uitgaaf over twee dagen van ‘le Plan très-exactement gravé de la
ville et citadelle de Tournay’ (Gaz.). Ook uit andere platen en plaatwerken blijkt de
samenwerking. Zo verscheen een uitgaaf over Amsterdamse grachtenhuizen eerst
met adres van Renard, later met het adres van Hendrik de Leth, wiens vader, Andries
de Leth, factor in de winkel van Visscher op de Dam was geweest. (Een Amsterdams
grachtenboekje uit de 17de eeuw, ingeleid door Dr. I.H. van Eeghen, Amsterdam
1963). Hoe de verhouding tussen de weduwe Visscher en Renard precies was, kan
ik niet zeggen.
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1707 verscheen bij hem een nadruk van een Parijse uitgaaf van dat jaar van Gregoire
Dupuis van de Odes de Mr. de la Motte (Journal des sçavans XXXV 13).
1708 verscheen bij hem Hermanni Teelmanni Exercitationes (Journal de Trevoux
1709 I, 362).
1713 verscheen bij hem Les Tours de Maître Gonin van L. Bordelon in twee delen,
een nadruk van een Parijse uitgaaf.
19-11-1714 gaven overlieden gunstig advies op een rekwest van Renard aan de
Staten om privilege voor zijn Atlas de la navigation et du commerce dans toutes les
parties du monde etc. met kaarten en beschrijvingen ‘in verscheyde deelen’, mits dit
laatste zou vervallen (G.A. 80, 83 en KS 610). Deze atlas verscheen in 1714 (volgens
uitgaaf 1745) of in 1715 (Journal des sçavans LVII, 169), en was samengesteld door
Renard, die ook de beschrijvingen voor de 28 kaarten + 4 platen maakte.
Bijzonderheden hierover vindt men in de Hollandse herdruk, die vermeerderd en
verbeterd werd door Jan van den Bosch Melchiorsz en in 1745 verscheen bij Reinier
en Josua Ottens als Atlas van zeevaert en koophandel door de geheele weereldt, met
vermelding van de naam van Louis Renard.
4-4-1719 ‘On vient d'achever en cette ville l'impression d'un ouvrage
très-considerable, intitulé Histoire naturelle des plus rares curiositez de la mer des
Indes, etc. Donné au public par Louis Renard, agent de S.M. Britannique à
Amsterdam. Cet ouvrage consiste en cent feuilles, peintes ou enluminées par les plus
habiles maîtres de ce pais.’ (Gaz.). Bijzonderheden over deze uitgaaf, waarvan in
1754 een nieuwe uitgaaf met een inleiding van Aernout Vosmaer het licht zag als
Poissons, écrevisses et crabes de diverses couleurs et figures extraordinaires que l'on
trouve autour des isles Molucques et sur les côtes des terres Australes vindt men bij
Barbier. Het jaar 1718, dat hij noemt, moet echter uiteraard 1719 worden.
1721 etc. verscheen bij hem in 5 foliodelen Artis apelleae thesaurus, ou thrésor
des arts qui ont du rapport au dessin met platen (Haag, zie ook adv. Gaz. genoemd
bij de adressen). 30-12-1722 ‘J'ai vû et examiné les planches du livre intitulé Artis
Apelle Thesaurus ou Tresor des arts qui ont raport au dessein, a la peinture, schulpture,
gravure, broderie, orphevrerie, diamanterie, arquebuserie, soyerie, tapiseries etc.
donné au publiq par Mr. Renard etc. et j'ai trouvé que tout l'ouvrage est original,
composé de plusieurs pieces exelentes, entre autres le livre a desiner d'Abr. Bloemart
qui compose le premier volume est un des meileurs ouvrages, et des plus complets
dans ce genre, et qui doit servir de modele a tous ceux qui veulent 's avancer dans le
dessein, et dans la gravure. Les maitres, les ouvriers, et les curieux en toutes sortes
d'autres professions trouverons ausi de même que dans les autres volumes des choses
utiles et agreable. Fait à Amsterdam ce 30e decembre 1722. B. Picart’ (U.B.L.). Op
2-6-1722 werd de verschijning aangekondigd in 5 delen; op 11-8-1724 waren 3 delen
verschenen en zouden de andere twee spoedig volgen (Gaz.).

Bijzonderheden
Voor de verkoop van balsem zie men bij Daniel de la Feuille, zijn schoonvader.
Al in 1719 was hij agent van de Koning van Groot Brittannië (Gaz.). Hij bleef dit
tot zijn dood. Naast de boekhandel hield hij zich ook bezig met de handel in Engelse
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fondsen, zoals o.a. blijkt uit een insinuatie namens hem door not. de Wilde aan Gerard
Bicker van Swieten op 14-9-1720 (N.A. 6512, 291) en uit de staat van de boedel van
zijn zoon Daniel van maart 1735 (D.B. 251, 9). In 1742 werd hij als agent van
Hannover getaxeerd op een inkomen van f 1500. -. Bij zijn overlijden noteerde Bicker
Raye, dat hij ‘een mediokker kapitaaltje’ en veel kinderen naliet, maar gaf overigens
een gunstig oordeel over zijn persoon. Een portret van Renard vindt men op een
tekening van C. Troost uit ± 1720 van een bezoek van Eugenius van Savoye aan het
bordeel van madame Traese aan de Prinsengracht (Rijks Prentenkabinet, zie ook
Maandblad Amstelodamum 1956, 121).
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Rieuwertsz (Jan) 1616/17-1687, Doopsgezind
Leven
Geb. Amsterdam 1616/17, begr. Nieuwe Kerk 22-12-1687, zoon van Rieuwert Jansz,
kramer, en Hilletie Pieters, ondertr. pui 1. 29-7-1649 Trijn Jans van Calker, geb.
Zutfen (?) 1618/19, 2. 10-7-1653 Giertie Schut, geb. Vreden 1626/27, begr. Nieuwe
Kerk 11-10-1684.
8-9-1651 test. voor not. J. van Loosdrecht (N.A. 1971, 371vo).
27-9-1684 test. voor not. Backer (N.A. 4547).
4-1-1687 test. voor not. N. van Loosdrecht, waarbij hij o.a. f 500. - legateert aan
de verenigde gemeenten van Waterlanders en Vlamingen (N.A. 5698).

Adressen
1649 tot 1678 in de Dirk van Assensteeg, met ingang van 1-5-1678 huurde hij van
de stad het huis no. 4 in de Beursstraat voor f 550. -, dat hij tot zijn dood bleef
bewonen. Uithangteken In 't Martelaersboeck.

Boekhandel en drukkerij
25-10-1640 gildelid als boekverkoper (bij zijn ondertrouw geeft hij beide malen als
beroep boekbinder op).
4-9-1668 zie Gerbrant Schagen.
1-1-1675 werd hij blijkens zijn naam op gedrukte ordonnanties etc. stadsdrukker
in plaats van Johannes van Ravesteyn, die te hoge prijzen berekende (Res. Thes. 6,
26vo en 47vo), 11-9-1685 werd door thesorieren de benoeming op de naam van zijn
zoon overgeschreven.
1677 werd hij als drukker aangewezen als goede man of arbiter. Vermoedelijk
drukte hij echter alleen de kleinere publicaties voor de stad; op het contract van de
grotere drukkers van 1681 komt zijn naam niet voor.
29-2-1684 gedaagd door de schout ‘Jan Rieuwertsen, boeckdrucker over en ter
sake dat gij u hebt vervordert sekere exemplaren van een missive, soo als door of
van wegen de H. Borgermrn. en raat alhier souden ges. weesen aan de andere steden
cessie hebbend in de vergaderinge van de E.G. Moo. Heeren Staten van Holland en
Westfrieslant te debiteren’ (Schoutsrol).

Uitgeverij
Van 1646 (Ledeboer) tot 1685 verscheen een groot aantal uitgaven van hem op
allerlei gebied, vrijwel alle in het Holl., maar ook enkele in het Latijn en Frans. In
de vroegere jaren vindt men heel vaak drukkers op de uitgaven vermeld. Dat was
tussen de jaren 1651 en 1663 vele malen Tymon Houthaeck (dr. U.B.A., zie ook KS
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283), in 1653 Thomas Fonteyn, boekdrukker op de Deventer-Houtmarckt (H. de
Groot, Van de Waerheyt der Christelijke godts-dienst), in 1656 Kornelis de Bruin,
boekdrukker, vooraen in de Nieuwe Lelystraat, in Sonsbeek (R. Descartes, Redenering
van 't beleed), in 1665 Drukkerij van Egbert van den Hoof, in de Oude Wester-straet
te Enkhuizen (G. Brandts Stichtelijke gedichten) en in 1671 drie onbekende
drukkerijen tegelijk voor Abrahamus Munting, Waare oeffening der planten, tweede
druk, zoals blijkt uit een mededeling achterin: ‘Aenmerking voor den binder. Alsoo
de tweede druk van dit werk op drie winkels is gedrukt, soo is 'er, in 't uitdeelen der
copie, of andersins in 't aftellen of verloopen der paginâs, misrekening ontstaan, waar
bij toegekomen is, dat 'er, in 't tweede A.B. de letter F. te kort komt, ende in 't derde
de K. tweemael is.’
1669 etc. verschenen uitgaven van Jan Rieuwertsz en Pieter Arentsz tezamen, van
1681-1684 een
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aantal geschriften van Antoinette Bourignon in verschillende talen, terwijl reeds
sedert 1669 geschriften van haar bij Pieter Arentsz alleen waren verschenen en weer
in 1684. Van de andere noem ik er één wegens de aankondiging over verdere uitgaven.
La Sainte visière van 1682 heeft een ‘Avis’ voorin, dat na een opgaaf van alle 24
gedrukte werken van de schrijfster bericht: ‘La pluspart desdits livres sont aussi en
Flaman & en Alleman, quelques uns en Latin, chacun gros à proportion du François.
Et se trouvent à vendre chez Jean Riewerts, & Pierre Arents, en la rue de la Bourse,
a Amsterdam.’ Les Persecutions du juste ou lettres écrites par feuë mad. lle Antoinette
Bourignon verscheen in 1684 weer bij Pieter Arentsz alleen. Achterin vindt men een
‘Catalogue et abregé des livres imprimez, composez par feüe Mad. lle Anthoinette
Bourignon, née en la ville de Lille, en Flandres’ met 25 titels en de mededeling:
‘Tous ces livres se trouvent à Amsterdam, chez Pierre Arentz, rue de la Bourse, &
aussi chez Jean Riewertz, en la méme rue. Et on les trouvera aux foires de Francfort
chez Herman von Sand, libraire.’ Bij Rieuwertsz alleen verschenen in 1680 en 1681
Holl. uitgaven.
1685 verscheen als laatste uitgaaf Gedichten, van J. Antonides van der Goes.
t'Amsterdam, Bij Jan Rieuwertsz, Pieter Arentsz, en Albert Magnus, boekverkoopers.

Bijzonderheden
De vader van Jan Rieuwertsz, Rieuwert Jansz, legde 5-7-1606, toen hij poorter werd,
komend uit Jever, de belofte af. Jan Rieuwertsz trouwde 12-8-1649 voor de Vlaamse
Gemeente, maar liet zich daar echter niet dopen. Misschien was hij collegiant. Voor
zijn godsdienstige opvattingen vergelijke men het werk van Meinsma, die o.a.
mededelingen doet over conventikelen, die hij hield, en over zijn uitgaven van Spinoza
(zie ook mijn artikel maandblad Amstelodamum 1963, 73-80 ‘De “uitgever” Henricus
Cunrath of Künraht van de polygamist Lyserus en van de philosoof Spinoza’).

Rieuwertsz (Jan) 1651/52-1723, Doopsgezind
Leven
Geb. Amsterdam 1651/52, begr. Nieuwe Kerk 7-4-1723 (1ste kl.), zoon van vorige,
ondertr. pui 1. 17-5-1686 Sophia Hobrinck, geb. Amsterdam 1645/46, begr. Nieuwe
Kerk 1-8-1697, dochter van Hendrik Hobrinck, lakenbereider, en Jannetje Abels
Suys, 2. 21-11-1698 Geertruyd Luqien, geb. Amsterdam 1661/62, dochter van Andries
Luqien, goudsmid, en Catharina Bongaerts.
1-4-1723 test. voor not. P. Schabaelje, waarbij hij voor f 22000. - aan legaten
vermaakt (N.A. 6142, 266).
29-12-1723 scheiding der nalatenschap voor idem (N.A. 6146, 1073).
1723 collaterale successie aan obligaties f 2930.-.

Adressen
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1685 etc. woonde hij in hetzelfde huis als zijn vader in de Beursstraat of Beurssteeg,
dat hij van de stad huurde voor f 550. -, later f 555. - en tenslotte voor f 575. -. Daar
het huis verkocht werd, betaalde hij tot november 1720 huur aan de stad. Het is
mogelijk, dat hij er tot 1-5-1721 bleef wonen, daar het huurcontract tot die datum
liep. Hij moet daarna verhuisd zijn naar de Kalverstraat, waar hij overleed. Uit de
scheidingsacte blijkt, dat hij bij zijn dood een huis in de Kalverstraat en een huis
achter de Nieuwe Kerk naast Het End draagt de Last in huur had. Ik vermoed, dat in
het laatste de drukkerij gevestigd was. Zijn uithangteken was net als dat van zijn
vader In 't Martelaersboeck.
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Boekhandel en drukkerij
11-9-1685 werd hij in plaats van zijn vader stadsdrukker, wat hij bleef tot zijn dood
toe.
15-10-1685 werd hij gildelid, tot zijn dood toe betaalde hij jaarzang.
6-1-1688 poorter als boekverkoper.
11-5-1689 fiat op het rekwest van de stadsdrukker om op de geaccordeerde prijzen
1 st. per 24 vel meer in rekening te mogen brengen aan de stad, zolang het verbod
van invoer van papier voortduurt, daar een riem hierdoor tot 24 st. in prijs is gestegen.
5-9-1692 regenten van het Aalmoezeniersweeshuis weigeren door hem te laten
drukken, ‘waarop hij moeilijk wegging seggende hij wel maken sou hij het kreeg’
(Aalm. Weeshuis 1, 123vo).
13-2-1693 fiat op het rekwest aan burgemeesters om als enige alle stedelijke keuren
en ordonnanties te mogen drukken, met een boete op overtreding, daar deze worden
nagedrukt, soms zelfs met zijn naam erop (R.A. 689, 48 en 49 en A.C. 14-2-1693).
Wat de aanleiding van zijn rekwest was kan ik niet zeggen, wel dat 16-3-1708 een
dergelijke kwestie ontstond aangaande de ordonnantie van het boekverkopersgilde,
welke hij 9-12-1709 nog niet kon leveren (KS 627/628). Toen Nicolaas ten Hoorn
in 1716 een gildekeur drukte (zie aldaar), verklaarde Rieuwertsz, dat hij die drukken
wilde, wanneer overlieden 100 exemplaren wilden kopen (G.A. 52).
3-5-1695 werden Aart Wolsgrein en hij door de schout gedaagd wegens het
verkopen van de verboden werken en geschriften van Benedictus de Spinoza
(Schoutsrol).
22-8-1699 adv. de chirurgijn Nicolaas Nimael op de hoek van de Berenstraat voor
zijn medicinale baden, waarover hij door Rieuwertsz een boekje had laten drukken,
opdat men kon zien, welke kwalen erdoor genezen konden worden, welk boekje bij
Rieuwertsz en bij hemzelf gratis te krijg was (A.C.).
26-4-1723 veiling van gebonden en ongebonden boeken van de overledene met
druk- en schrijfpapieren en gereedschappen (adv. A.C. 20-4- en KS 628).

Uitgeverij
Naast het werk, dat hij als stadsdrukker of drukker voor particulieren verzorgde,
verscheen ook een aantal uitgaven op ander gebied bij hem, van 1682 tot vermoedelijk
aan zijn dood toe, waarbij hij zelf als uitgever fungeerde, vrijwel alleen in het Holl.,
een enkele in het Frans. Tot de dood van zijn vader noemde hij zich steeds Jan
Rieuwertsz de Jonge, zodat vergissingen niet mogelijk zijn, daarna gewoon Jan
Rieuwertsz.
1682 verscheen bij hem Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen...
opgesteld door Eleutherius N. Batavus.
1686 of 1687 verscheen Tarif general et nouveau... Traduit, augmenté, et mis en
ordre comme on le pratique aujourd'huy par Henry Ram, notaire à Amsterdam, Chez
lequel on les trouvera; comme aussi chez J. Rieuwertz, le jeune, P. Savoret & P.
Mortier. (Petit 4808).
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13-3-, 17-3- en 21-8-1691 adv., dat bij hem gedrukt en te bekomen is, evenals bij
Pieter Mortier, Beschrijving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde
slang-brand-spuiten, en haare wijze van brand-blussen, tegenwoordig binnen
Amsterdam in gebruik zijnde... Door der zelver inventeur Jan van der Heide, en Jan
van der Heide de Jonge, generaale brandmeesters der stad Amsterdam (A.C.). Dit
werk verscheen met zijn naam en het jaartal 1690.
1693 verscheen bij Jan Rieuwertsz het werk van een lang tevoren gestorven
geestverwant, 'T Evangelie volgens Mattheus en de brief van Paulus aan de Romainen
in 't Grieksch, met een nieuwe Nederduitsche vertaaling, van woord tot woord onder
het Grieksch gevoegt, door wijlen Adam Boreel, met een voorwoord van Willem
Homma. Reeds op 20-11-1691 was een adv. over dit boek verschenen, met het bericht:
‘also 't gemelde testament in geen boekwinkels te koop sal
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gevonden, maar alleen voor de liefhebbers gedrukt werden, kan een yder, die van
een of meer exemplaren wil gedient zijn, sig binnen den tijt van 6 weken adresseren
aan Doctor Paulus Buchius, wonende t'Amsterdam aen d'oostzijde van de Keysers
Graft bezuyde de Nieuwe Spiegelstraet, of aan Willem Homma op de Nieuwenwijk
bij de Capelsteeg, daer Westzanen uythangt, bij wien men nader openinge en
onderregting, in een gedrukte memorie vervat, desen aengaende sal konnen bekomen.’
(A.C.). Of Willem Homma ook geïnteresseerd was bij een uitgaaf van een vertaling
door Reynier Rooleeuw van Het Nieuwe Testament, die in 1694 bij Rieuwertsz
verscheen (Luyken 1479) kan ik niet zeggen, wel echter weer in de volgende uitgaaf:
Het Nieuwe Testament of verbond van onsen heere Jesus Christus. Op nieuws uyt
het Grieks vertaalt... t'Amsterdam gedrukt, en zijn te bekomen bij Jan Rieuwertsz,
stads-drukker en boekverkooper in de Beurs-straat, in 't Martelaars-Boek, 1701.
Achterin leest men: T'Amsterdam, gedrukt bij Johannes Smets, 1701. Deze
wonderlijke vertaling van Carel Catz werd verboden (Knuttel V. 387). Op 7-6-1701
werd Jan Rieuwertsz door de schout gedaagd ‘als stadsdrucker sig tituleerende, tegens
de placcaten sigh heeft laten gebruyken omme het Nieuwe Testament gecorrigeert
en buyten consent van den Staat off magistraet uytgegeven met sijn titelplaet te laeten
drucken, nemaar ook sijn naam daervoor laten stellen en in gevolge van dien
verscheyde exemplaren daar van vercoft, gelijck hij meede selffs het Evangelie van
Matheus ende de brief van Pouwlus aen de Romeynen op gelijcke wijse gedruckt
heeft’. Op 11-10-1701 werd de schout zijn eis ontzegd. Op 7 juni waren ook de
drukker Johannes Smets en Willem Homma ‘omdat gelderen gefourneert heeft tot
het drucken van het Nieuwe Testament’, ‘mitsgaders Het Evangelii van Matheus en
de brieff van Pouwlus meede buyten consent met sijn voorreeden en recommandatie
aen den volcke heeft uytgegeven’, door de schout gedaagd. De exemplaren werden
verbeurd verklaard; van verdere straffen blijkt niets (Schoutsrol). Willem Homma
werd 1-12-1702 in de Noorderkerk begraven. Op 29-5-1703 vindt men de veiling
van de boeken van Willem Homma, ‘in sijn leven leeraer der Doopsgezinde
Gemeente’ aangekondigd, op 27-3-1704 de uitverkoop van zijn stoffenwinkel (A.C.).
1710 verscheen bij hem Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de
Nederduytsche van Lambert ten Kate.
1718 ontstond een geschil tussen Cornelis van der Sijs, als opvolger van de weduwe
van Pieter Arentsz, zijn schoonmoeder, en Jan Rieuwertsz. Hoewel de vader
Rieuwertsz reeds sinds 1669 tezamen met Pieter Arentsz Rijmen en Psalmen van
D.R. Camphuysen had gedrukt, waren privileges hiervoor op 18-1-1687 aan I.
Naeranus te Rotterdam en op 29-10-1689 aan de weduwe van Pieter Arentsz gegeven.
Jan Rieuwertsz kreeg desondanks zijn privilege en kwam in 1719 (A.C. 24-8-) met
een nieuwe uitgaaf van de Rijmen en Psalmen. Tenslotte kwamen van der Sijs en hij
tot een vergelijk. Hij zou zijn privilege aan van der Sijs, die 16-4-1712 ook in het
bezit van het privilege van Naeranus was gekomen, overdragen, en ook alle
exemplaren aan hem verkopen. Op 7-9-1719 volgde een contract voor not. Wetstein,
waarbij de 3050 exemplaren voor 7 st. per stuk werden overgedragen. (KS 626-630).

Bijzonderheden
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De eerste vrouw van Jan Rieuwertsz werd 13-7-1670, de tweede vrouw 18-11-1685
en zijn zuster 18-2-1680 gedoopt bij de Doopsgezinde Gemeente van Lam en Toren;
hij werd daar niet gedoopt, zodat hij waarschijnlijk ook bij de collegianten was
aangesloten.
20-3-1696 werd hij tezamen met Andries Beuckelaer gedaagd door de schout ‘ter
zake gijluyden Johannes Otto hebt gebruykt tot de verboden loterije’. Beuckelaer
werd veroordeeld tot een boete van f 12. -. (Schoutsrol).
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Robelot (David) 1696/97-1758, Waals
Leven
Geb. Amsterdam (?) 1696/97, lid Waalse Gem. 30-3-1718, begr. Walenkerk 20-5-1758
(onverm.), zoon van Nicolas Robelot, tapijtwerker, en Marie Lavernée (?), ondertr.
kerk 10-9-1723 Catharine Sieurin, ged. Westerkerk 24-4-1695, begr. Westerkerkhof
3-8-1737 (onverm.), dochter van Jacques Sieurin, smid, en Catrina Boudrie.
1737 gesteund met f 65. - door de Waalse Diaconie wegens ziekte.

Adressen
1723 Boommarkt, 3-2-1730 Jonge Roelensteeg (D.T.B. 1112, 190vo), 1737
Pijpenmarkt in het Melkmeisjessteegje.

Boekbinderij
22-1-1723 poorter als tapijtwerker, 26-3-1725 gildelid als boekbinder.
23-2-1725 besteedden de regenten van het Walenweeshuis Jean Petit (geb.
21-9-1705 en 23-7-1723 voor resp. 12, 20, 26, 32, 38 en 44 st. besteed bij Henry Du
Sauzet) voor 5 jaar bij hem voor resp. 12, 18, 24, 30 en 40 st. (20-6-1727 bij Nicolaas
van Aaltwijk voor 24, 30 en 40 st.; hij stierf 23-12-1727).
11-4-1732 besteedden de regenten van het Walenweeshuis Louis Saurel (ged.
8-10-1714, zoon van Louis Saurel, chirurgijn, en Judith Harague, 29-11-1720 in het
weeshuis) bij hem voor resp. 10, 15, 24 en 28 st., in welke leertijd hij maart 1732
boeken bij Brunel stal (24-12-1734 bij Barthold Gersen Sint Jansstraat in de
Leidekkerssteeg op 't Hoffie voor resp. 12, 20 en 30 st., 1737 uit het weeshuis wegens
slecht gedrag, 1739 f 55. - voor gereedschappen, 1740 f 300. - gegeven. Op 5-5-1740
poorter als boekbinder en 9-5-1740 gildelid. Van de f 1000. -, die 22-10-1723 voor
hem onder regenten waren gedeponeerd, vroeg hij afrekening, waarop op 1-5-1750
voor not. Jacob Ardinois f 645. - met rente werden uitgekeerd, tezamen f 838.10. (N.A. 9493, 50) aan Saurel, die toen in Den Haag als boekverkoper was gevestigd.
Voor zijn bedrijvigheden aldaar, zie men Kossmann).

Bijzonderheden
Al noemt de ondertrouwakte Amsterdam als geboorteplaats, toch vermoed ik dat dit
Den Haag moet geweest zijn, daar de vader Nicolas Robelot 27-2-1695 attestatie
daarheen kreeg. Op 24-2-1746 gaf Jean Catuffe, boekverkoper, voor not. de Marolles
procuratie aan David Robelot om namens hem een verklaring af te leggen wegens
zijn aanslag in de personele quotisatie (N.A. 11300, 120).
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Hoelang David Robelot als boekbinder gevestigd bleef (hij was in 1739 nog
gildelid) kan ik niet zeggen. Bij zijn overlijden was hij suppoost in het Walenweeshuis
en daar gevestigd.

Roger (David) ....-1733, Waals
Leven
Geb. Rouen, lid Waalse Gem. par répentance 24-8-1687, attestatie 6-10-1690,
attestatie naar Den Haag tezamen met zijn vrouw 22-11-1697, lid Waalse Gem.
tezamen met zijn dochter 13-4-1728, begr. Walenkerk 23-12-1733 (4de kl.), tr. Rachel
le Sire, lid Waalse Gem. 27-11-1689, begr. Den Haag 15-11-1718 (onverm.).
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1692-1697 ondersteund door de Waalse Diaconie met f 296.19.-.
30-5-1718 test. voor not. H.A. Mispelblom te Den Haag.

Adres
1733 Laurierstraat bij de Prinsengracht.

Drukkerij
27-4-1688 poorter als drukker met vrijbrief. Blijkbaar werd hij geen gildelid. Bij de
doop van een kind op 23-4-1690 was Henry Desbordes getuige; misschien werkte
hij voor hem of voor zijn broer Robbert Roger.

Bijzonderheden
1687 libraire te Rouen (Ed. Frère, Manuel du Bibl. Normand I 171). In 1697 werd
hij gildelid in Den Haag, waar hij een drukkerij had en ook enkele uitgaven op zijn
naam verschenen (zie Kossmann). Op 10-12-1720 bood hij deze te koop aan ‘werd
bekend gemaekt dat de boekdrukkerij van D. Roger in 's Gravenhage te koop is;
iemand genegen zijnde die drukkerij te kopen, kan zig addressere bij dezelve drukker
op 't Spuy, hij zal civiel handelen. De catalogus is te bekomen t'Amsterdam bij J.
Dupont (koperslager) in de Pijlsteeg, te Rotterdam bij l'Heureux in de Santstraat (in
de 3 Lelie), te Leyden bij I(saac) Renaut in de Driestraat, te Haarlem bij A. Gogeu
in de Smeestraat, t'Utregt bij juffr. Locus in de Muntstraat (A.C., idem 20-2- en
3-6-1721). Het Haagse gildeboek vermeldt zonder datum, dat hij naar Amsterdam
vertrok.

Roger (Estienne) 1664/ 65-1722, Waals
Leven
Geb. Caen 1664/65, 3-2-1686 lid Waalse Gem., begr. Walenkerk 7-7-1722 (3de kl.),
zoon van Estienne Roger, ondertr. kerk 11-8-1691 Marie Susanne de Magneville,
geb. Baieux 1670/71, begr. Walenkerk 13-4-1712 (4de kl.).
25-11-1710 test. voor not. Hoekebak (N.A. 5918, 975).
23-1-1715, 11-9-1716, 4-11-1718 en 22-6-1720 test. voor not. de Wilde (N.A.
6459, 48 en 93, 6460, 54 en 6461, 43).
1-4-1723 inv. van de nalatenschap voor idem, opgemaakt na de dood van de dochter
Jeanne, 21-5-1723 scheiding van de nalatenschap voor idem (N.A. 6517, 91 en 138).

Adressen
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1691 bij de Haarlemmerpoort, 23-3-1699 Kalverstraat hoek St. Luciensteeg (zie
Uitgeverij), 22-12-1699 Kalverstraat hoek Gapersteeg (KS 639), 28-2-1709
Kalverstraat, verhuisde vermoedelijk 1-5-1709 naar Singel op de Hoge Sluis bij
Malta (A.C. 2-5-1709), 1712 Singel 5de huis van Malta. Dit laatste was een stuk van
het tegenwoordige no. 179. Sedert 1715 (test.) wordt steeds gesproken van Singel
bij de Jan Rodenpoortstoren of sedert 1722 (test. Jeanne) Singel over de
Driekoningenstraat. Daarheen verhuisde le Cène 1-5-1723 (papieren Drinkman
weeskamer). Indien Roger steeds op één adres woonde, zal het het tegenwoordige
no. 183 (5de van Malta) geweest zijn (Bergstraat, zie le Cène, moet een vergissing
zijn).
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Boekhandel en muziekdrukkerij
10-10-1695 geciteerd om het gilde te kopen, 24-10-1695 aangenomen, daar hij 3½
jaar bij Pointel en 1 jaar bij de Lorme had gewerkt (G.A. 52), 7-11-1695 gildelid,
betaalt jaarzang tot zijn dood toe.
1715 bepaalde Roger in zijn testament, dat tot de meerderjarigheid van zijn dochter
Johanna of Jeanne de koperen platen gemeenschappelijk bezit zouden blijven en
door de executeuren gebruikt zouden worden, met uitzondering van de platen van
de Opera's Cadmus, Proserpina, en Alcestis en de platen van de werken, die tweemaal
gesneden waren, waarvan de dubbelen verkocht konden worden om te smelten of
als nieuwe platen gebruikt zouden kunnen worden, maar niet voordat ze onbruikbaar
waren gemaakt. Op 26-5-1716 sloot hij voor not. de Wilde een contract met le Cène,
zijn toekomstige schoonzoon. Roger behield zich alle muziek voor en admitteerde
le Cène voor de helft in de rest van zijn boekhandel, ook wat de schulden betrof, die
op zijn hoogst f 27000. - bedroegen en 800 riemen nog niet betaald papier. Ze zouden
met elkaar wonen en de huishouding betalen uit de compagnieschap. Bij scheiding
zou le Cène alles in twee helften verdelen en Roger de eerste keuze hebben. (N.A.
6503, 779). Deze compagnie bleef bestaan tot 20-6-1720. Bij de likwidering voor
not. de Wilde behield Roger alles en keerde aan le Cène f 20000. - uit (volgens de
huw. voorwaarden), en wel f 1500. - in geld, 2000 exemplaren Theatre Italien met
platen en recht van copie benevens de vermeerderde exemplaren voor f 4.10. - per
stuk en f 9500. - in een obligatie tegen 4%. Le Cène hield de copie en platen van Le
Voyage de Thevenot, door Roger gekocht in de auctie van H. Desbordes, maar zou
daarvoor betalen. (N.A. 6511, 169). Bij zijn testamenten van 1716, 1718 en 1720
maakte Roger vele ingewikkelde bepalingen, wat Jeanne betreft, zij zou steeds alles
hebben, wat de muziek betrof: de koperen platen voor een bedrag, dat gelijk was aan
hetgeen Françoise mee ten huwelijk had gekregen, in 1720 getaxeerd op f 20500. of 17 st. per pond koper, de rest voor f 3000. -, namelijk ‘toutte la musique imprimée
dudit testateur avec les servantes (Holl.: noten) à l'imprimerie, tous les livres qui
traittent de la musique ou qui l'enseignent, toutte la musique gravée ou imprimée,
qui sera trouvée dans sa succession, toutte la musique que le testateur a envoyez en
commission en quelque endroit que se puisse etre, toutte celle qui sera trouvée dans
sa boutique ou magazins, soyt de sa propre impressions ou d'impression etrangere,
tout le papié rayé, doré et marbré, en un mot tout ce qui concerne la musique ou en
depend’. Jeanne moest de knecht Gerrit Drinkman in dienst houden voor f 8.4. - per
week, bij vertrek f 300. - of bij overlijden f 150. - aan zijn weduwe. Wat de dochter
Françoise betreft, in 1716 zou zij de gehele boekhandel krijgen met de schulden (±
f 27000. -) en vorderingen, maar daartegenover f 8000. - aan Jeanne moeten afdragen
over een tijd van 10 jaar. In 1718 werd een vrij onduidelijke bepaling over de
afwikkeling van de compagnie in het testament opgenomen, o.a. betreffende de
schulden (f 20000. - à f 25000. -). In 1720, twee dagen na de likwidatie van de
compagnieschap, bij zijn laatste testament noemde Roger zijn gewone boekhandel
niet meer speciaal. Le Cène was intussen reeds met een eigen fonds begonnen. Op
21-3-1720 droeg Caspar Fritsch te Den Haag voor not. de Wilde aan hem over 40000
cahiers de l'Histoire des ouvrages des sçavans met recht van copie, 560 exemplaren
Oeuvres de Rousseau I en II met recht van copie van 't gehele werk, het recht van
copie van de Memoires de Mons. de la Fare sur les evenemens pendant la regne de
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Louis XIV en twee manuscripten, Memoire historique, politique, anecdote par Mr.
Amelot de la Houssaye en ‘manuscript historique d'Amenophis, prince de Libie.’ Le
Cène zou de transportkosten betalen en verder als betaling 50 exemplaren van het
Theatre Italien van Gherardi geven en f 3000. - in 12 halfj. term., eveneens in boeken,
waarbij groot papier op 6 duiten en klein papier op 4 duiten per vel zou worden
gerekend. (N.A. 6511, 83). Op 4-4-1720, 28-11-1721 en 15-1-1723 gaf le Cène
procuraties voor not. de Wilde om geld te innen van de boekverkopers John Crawford
te Dublin, William Bray te Londen en Rou-
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billac te Berlijn (N.A. 6511, 93, 6514, 368 en 6517, 14). Op 9-4-1721 leenden le
Cène en zijn vrouw f 400. - van Jacob Boulle Duval, terug te betalen in 3 term. van
2 maanden (N.A. 6513, 108). Uiteraard was le Cène verlangend om na de dood van
Jeanne Roger in het bezit van de muziek te komen. Die had echter haar knecht Gerrit
Drinkman tot erfgenaam benoemd (zie bij Jeanne Roger). Met zijn weduwe - hij
stierf vlak na Jeanne - moest tenslotte de afwikkeling van de nalatenschap, ook van
Estienne Roger, worden geregeld. Op 16-3-1723 werd in het geschil, dat daarover
ontstond, aan twee advocaten en Wetstein en Waesberge de zaak gerenvoieerd. Op
1 april werd een inventaris opgemaakt van de nalatenschap ten tijde van het overlijden
van Jeanne, op 10-12-1722. De meubelen waren toen al verdeeld. Aan munten en
geld was er f 1304.19. -, aan koperen platen in huis £ 18634½, bij de drukker Kops
£ 5884, tezamen f 20840.14.8, nog enige platen, naderhand gevonden, en enige platen
door Jeanne na de dood van haar vader laten snijden, niet getaxeerd; aan gedrukte
muziek f 3000. -, aan papier 4 riem en 15 boek groot mediaan, 9 dito klein mediaan,
52 dito gemeen papier; aan boeken f 29739.14. -; een tuin op het Hoedemakerspad
f 800. -; uitstaande schulden pro memorie; 75 exemplaren van Newton Philosophiae
mathematicae principia, na het maken van de catalogus bezorgd door de compagnie
van boekverkopers, waarin Roger deel had; uitgekeerd huwelijksgoed pro memorie.
Op 30-4-1723 verklaarden de crediteuren, Frederik en Gerardus Stegman, D. Houlez,
Elie Lombart, Benjamin de Brissac, C. v. Hoogenhuysen, Coenraadt Kops, A.
Devaulx, Pieter Cochon (?), M. Doctor, Estienne le Jolle, Harmen Ravekes, Esaye
Gillot, Pieter Dircksz de Jong, Brunel en P. de Coup, hun goedkeuring te geven aan
de uitkoop, die le Cène met de weduwe van Gerrit Drinkman zou doen (Archief
weeskamer, zie Jeanne Roger). Op 21-5-1723 deed de weduwe van Gerrit Drinkman
bij deze uitkoop afstand van al haar rechten behalve op inboedel en clavecimbel,
tegen een bedrag van f 22000. - (waarin een legaat van f 2000. - aan haar zoon), af
te betalen binnen 6½ jaar met 4% rente. Als onderpand zouden haar de koperen
muziekplaten worden gegeven, waarvan bij elke aflossing een gedeelte aan le Cène
zou worden gegeven. Wat na 6½ jaar nog niet was afgelost, zou zij na een notariële
aanzegging mogen verkopen. Zij zou de opslag op een zolder of in een pakhuis
betalen. Le Cène zou alle schulden en ook de uitbetaling van de legaten tot zijn last
nemen. Op 10-7-1723 regelde hij voor not. de Wilde o.a. de uitbetaling van een
geheimzinnig legaat van f 3245. - volgens het testament van 1720 aan een onbekende,
die bleek Ds. Benjamin de Brissac te zijn. Pas na de veiling der boeken zou le Cène
kunnen beginnen met de betaling daarvan. (N.A. 6518, 168). Op 2-8-1723 vond die
veiling plaats (G.A. 99); 20-9-12-11-1723 obligaties voor not. Wetstein aan le Cène
van de boekverkopers Balthasar Lakeman van f 4378.10. -, Hermanus Uytwerf van
f 770.10. -, François Changuion van f 4404.5.8, Estienne Valat van f 304.15.8,
l'Honoré et Chatelain van f 1058.10.6 en J.F. Bernard van f 5701. -, alle van 10 halfj.
term. (N.A. 8301, 42, 59, 73, 76, 80 en 96). Op 5-, 11- en 17-11-1723 transporteerde
hij de obligaties van f 1058.10.6 aan Pierre Bayeux, van f 4404.5.8 aan Brunel, van
f 5071. - aan de weduwe Jean Fulchicq en merkwaardigerwijze de beide laatste
nogmaals op 8-1- en 13-4-1724 aan Johannes Oosterwijk (N.A. 8301, 84, 92, 99,
122 en 8302, 5). Ook de Haagse boekverkopers hadden veel gekocht, zoals blijkt uit
transporten van 1-8-1725 voor not. de Wilde aan Pierre Bayeux van 3 obligaties
(waarvan reeds 2 termijnen afgelost zijn, de bovengenoemde van f 770.10. - van
Uytwerf, van f 1113.14. - van Alexander Rogissart van 23-9-1723 en van f 829. -
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van Rutgert Alberts van 5-11-1723), van 23-10-1726 voor not. Schabaelje van Joh.
Oosterwijk van een restant van f 3000. - (uit een obligatie van f 6000. - van Pierre
Gosse en echtgenote van 9-10-1723) en van 4-4-1727 voor not. de Wilde aan Pierre
Bayeux van een obligatie van f 4300. - (waarvan nog 4 termijnen waren te betalen)
van 11-11-1723 van J. Swart. Alle obligaties waren voor notaris C. Jonas in den
Haag verleden en waren verschuldigd in 10 termijnen. (N.A. 6522, 258, 6162 en
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6526, 151). Ondanks al deze aflossingen en transporten van obligaties, kwam le Cène
nog geld te kort, zoals blijkt op 1-6-1725, toen hij voor not. de Wilde van zijn broer
f 3000. - leende tegen de vrij hoge rente van ½% per maand (N.A. 6521, 199).

Uitgeverij
Van 1696 tot zijn dood verscheen een groot aantal uitgaven van hem op allerlei
gebied, vrijwel uitsluitend in het Frans, een enkele in het Holl. of Latijn, in 1696 en
begin 1697 tezamen met J.L. de Lorme (zie deel II). Hij maakte een specialiteit van
uitgaven van muziek. Uit catalogi achterin de verschillende werken zijn deze uitgaven
tot 1706 te reconstrueren en daarna weer sedert 1716, toen een aparte catalogus
verscheen. In 1716 waren 411 nummers verschenen, bij zijn dood 495. Eenmaal
wordt ook de naam van zijn vrouw op een uitgaaf genoemd, ± 1700, later die van
zijn dochter Jeanne en zijn schoonzoon C.M. le Cène. (Voor literatuur zie
Bijzonderheden).
18-1-1698 adv., dat bij hem is gedrukt en wordt verkocht ‘Alexandro Grandi Opera
terza bestaende in 3 misse en 3 en vier stemmen met en sonder instrumenten en de
senaten van Tomaso Albinoni en Torelli Opera sesta geplaet-drukt; bij den selven is
mede te bekomen alle de nieuwigheden in musyk, die gedrukt werden in Italien,
Vrankrijk en in Duytsland’ (A.C.).
23-3-1699 verklaring voor not. Bockx door de chirurgijns Bartolomeus de Moor
en Joannes Bredesteyn ten verzoeke van Hendrik Anders, muziekmeester, en de
schout, dat zij verleden donderdag, bericht hebbende ontvangen, dat bij Estienne
Roger in de Kalverstraat op de hoek van de Sint Luciensteeg naar de Dam was
gemaakt en werd verkocht een muziekboekje, genaamd ‘Trioos Allemande Courante,
Sarabande, Gigue etc.’, gecomponeerd door Anders en door hemzelf met privilege
uitgegeven, naar de winkel zijn gegaan en dat de Moor met andere boeken dit boekje
heeft gekocht, tezamen voor f 5.12. - (N.A. 4445). Op 12-5-1699 werd Roger hiervoor
door de schout gedaagd; op 14-7-1699 werden de stukken overgenomen zonder dat
blijkt, wat er verder gebeurde (Schoutsrol).
1699 verscheen bij hem La Vie de Socrate. Par Mr. Charpentier de l'Academie
Françoise. Troisième Edition, reveuë & augmentée. A Amsterdam, Aux dépens
d'Etienne Roger, marchand libraire chez qui on trouve toute sorte de musique. Dit
boek heeft op pag. 307 de mededeling: ‘A Amsterdam. De l'imprimerie de Daniel
Boulesteys de la Contie, dans l'Elandstraet. 1699.’
12-3-1705 ‘Tot Amsterdam zijn bij Estienne Roger geplaetdrukt, en werden verkogt
Sonate da camera del signore Stephani Abbati etc. met twee vioolen, een alte en een
basse; deselve sullen nevens een generael asortiment van musyk in de Frankfortse
mis verkogt werden.’ (A.C.).
21-11-1705 kreeg hij privilege voor Les Plans et les descriptions de deux des plus
belles maisons de campagne de Pline le Consul... Par Mr. Felibien des Avaux, imprimé
à Paris chez Florentin & Pierre de l'Aulne anno 1699, avec privilege du roy. Dit werk
verscheen evenals enkele andere werken van Felibien, echter als enige met privilege,
in 1706 bij Roger.
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1706 verschenen bij hem twee preken van Ds. Benjamin de Brissac, de ene van
1706, de andere van 1693 (Haag).
12-7-1707 adv. dat hij heeft ‘kortelings vele nieuwe musijk uytgegeven; en gedrukt
Les Voyages de Schouten 2 delen, in 12. of Recueil des voyages de la compagnie
des Indes tom. 6 en 7. Le Chirurgien d'hopital de Mr. Beloste 4de druk veel
vermeerdert, in 12. Lettre de Mr. Cyprianus touchant un foetus tiré du corps d'un
femme aprez vingt & un mois de grossesse, in 12. Histoire de la sultane de Perse ou
les contes Turcs in 12. Reponse de Mr. de la Placette à deux objections de Mr. Bayle
in 12. Entretiens sur la correspondance fraternelle de l'Eglise Anglicane avec les
autres Eglises Protestantes, par Mr. de la Mothe gros tête in 12.’ Verder volgt een
opsomming van boeken, die hij uit Parijs heeft ontvangen.
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1707 moet Pierre Mortier reeds begonnen zijn de muziek van Roger na te drukken;
op 2-2-1708 blijkt dit voor de eerste maal uit een brief van de Lorme aan Ballard
(zie deel I 61), de Parijse muziekuitgever, wiens werken Roger ook vaak nadrukte.
Over deze kwestie is door Pincherle en Lesure uitvoerig geschreven (zie
Bijzonderheden). Hier wil ik nog twee kanten van deze zaak behandelen, die bij hen
niet ter sprake komen. In de eerste plaats, dat Mortier niet alleen muziek nadrukte,
maar ook andere boeken. Ik kan er hier vijf noemen, alle uit 1708. Dat zijn de
bovengenoemde werken van Belloste (een nadruk van Roger van een Parijse uitgaaf
van L. d'Houry van 1696) en Cyprianus, tezamen in één deel, en de Voiage de Gautier
Schouten aux Indes Orientales (een vertaling van de Oost-Indische voyagie, die in
1676 bij J. van Meurs te Amsterdam was verschenen), welke uitgaven alle in 1707
bij Roger waren verschenen. Dan zijn het een aantal werkjes van Le Noble, waarvan
zowel Roger als Mortier in 1708 nadrukken van de Parijse uitgaven brachten, te
beginnen met Dialogue entre le diable boiteux et le diable borgne. Tenslotte is het
de Déscription de l'ile Formosa en Asie dressée sur les mémoires du Sieur George
Psalmanaazaar, een vertaling van een Engelse uitgaaf van 1704, An Historical and
geographical description of Formosa, en in 1705 door Roger in het licht gegeven,
die Mortier in 1708 als Description de l'isle Formosa als nadruk bracht. Merkwaardig
is, dat de twee uitgaven dezelfde platen hebben. Hoe Mortier in het bezit van de
koperplaten van Roger kwam, kan ik niet verklaren.
Behalve in de boeken zelf, waar meestal èn op de titelpagina èn ook binnenin door
beide boekverkopers hun eigen muziek werd aangeprezen, terwijl die van de
concurrent werd afgekamd, voerden zij een nog heviger strijd in de Amsterdamsche
Courant. Mortier was al in 1708 op zijn titelbladen gaan zetten: ‘chez qui l'on vend
toute sorte de musique’; Roger volgde hem door zijn vroegere ‘chez qui l'on trouve
un assortiment général de toute sorte de musique’ te veranderen in ‘chez qui l'on
trouve un assortiment général de toute sorte de musique, qu'il vendra toûjours à
meilleur marché que qui que ce soit quand même il devroit le donner pour rien.’ Op
5-6-1708 opende Roger de strijd in de courant: ‘Heeft geplaetdrukt Albinoni Opera
quinta. Hij verkoopt dit werk voor 3 guld., en die genen, die 25 exemplaren te gelijk
willen kopen, kunnen deselve tot sijnent voor een daelder het stuk bekomen.’ (A.C.).
In de Gazette van 12-6-1708 is hij nog duidelijker: ‘Estienne Roger libraire à
Amsterdam avertit les libraires de ce pais, que ceux qui voudront des paralleles de
la musique Italienne et Françoise, et des Albinoni Opera Quinta, il les leur donnera
en échange contre leurs livres; le premier à un sols et demi, et le second à trois florins,
à cause de la contrefaction qu'on lui en a faite.’ Op 7-7-1708 antwoordt Mortier, dat
bij hem ‘werden gedrukt alderhande muzykstukken van Italiaense, Engelse en Franse
meesters. Hij verkoopt Albinoni Opera quinta fol. 7 voll. voor 3 guldens en die'er
12 neemt a 30 stuyv.; dit werk is veel moyer en grooter papier als alle andere drukken.
Bij hem zijn nog onderhanden alle de werken van Correlli, Albicastro, Albinoni,
Buonporti, Bassani, Batistini, Eiore, Gentili Marini, Motta Masciti, Torrelli en
Taigiljetti, die alle na proportie goedkoop sullen verkogt werden, waerna de
liefhebbers der muzyk-konst haer konnen reguleeren.’ (A.C.). Op 14-8-1708 kwam
het antwoord van Roger: ‘verkoopt Albinoni Opera quinta, veel moyer en correcter
druk als 't nadruk, voor 2 gl. 10 stuyv., en die 6 te gelijk neemt voor een gl. 10 st.
het stuk. De Hollandse boeren liedjes en contrey danssen, in 3 deelen bestaende,
voor 6 stuyv. ieder deel, en die 12 van 't selve deel te gelijk neemt voor 4 st. 't stuk,
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Corelli Opera prima voor een gl. 5 st.; Corelli Opera seconda voor 15 st.; Corelli
Opera tertia voor een gl. 5 st.; Corelli Opera quarta voor 18 st., en die te gelijk 12
van een werk willen nemen sullen een derde afkorten. Die de Vuurwerken van Corelli
beste druk ieder Sonate op een blad begeerd, konnen die bekomen voor 7 gl. 't kleyn,
en 8 gl. 't groot papier, en die 6 exemplaren te gelijk neemt sal een vierde part korten:
Nooit sal bij een ander de musijk so goet koop gegeven worden als bij hem en sijne
correspondenten.’ (A.C.). Op 4-9-1708 kwam Mortier
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met een tegenzet: ‘Bij Pieter Mortier werd gedrukt de musijk-stukken van Arcangelo
Corelli, gecorrigeert van meer als 5 hondert fauten, dewelke hij aen ieder een sal
doen sien, 't selve werk sal seer heerlijk gedrukt zijn, en de vier operas compleet
verkoft worden voor zes gl., en verkoopt alderhande musyk beter koop als bij
anderen.’ (A.C.). Op 6-11-1708 verdedigde Roger zich, na een zelfde opsomming
als zijn vorige met toevoeging van ‘10 Suittes van Toroburgue (Froberger) voor de
clavecimbel 1 gl.’: ‘de 4 werken van Corelli beste druk, veel beter gedrukt en op
veel moyer papier als 't nagedrukt met onregt van 600 fauten beschuldigt 5.10 st.:
Tusschen nu en january 1709 sal Estienne Roger de 4 werken van Corelli herdrukken
gecorrigeert op 't partitura sonder 't minste fautje daer in gelaten te hebben, die hij
ook mede voor 5.10 st. sal verkoopen. Noyt sal de musyk beter koop als bij Estienne
Roger verkogt worden.’ (A.C.). Op 18-12-1708 bekende Roger zijn vroegere fouten,
maar tevens het herstel daarvan: ‘de 4 werken van Corelli eerste druk 4 gl. 3 st., en
deselve beste druk veel beter, veel correcter, en veel moyer papier gedrukt als tot nu
toe gedaen is geweest voor 5 gl. 10 st., en hij verbind sig 10 ducatons te geven aen
wie 't zij die bewijsen sal kunnen dat eenige druk tot nu toe gedaen so correct is als
de zijne; nogtans bekent Estienne Roger dat meenige fauten in sijn 4 werken van
Corelli zijn, voornamentlijk in de Basso Continuo, maer die hij altemael gecorrigeert
heeft in een nieuwe druk die uytkomen sal voor primo january 1709, die hij ook
mede voor 5 gl. 10 st. sal verkopen, en die so correct sal zijn, en alle de anderen
drukken so verre overtreffen, dat hij belooft aen ieder een een daelder voor elke faut
te geven die men hem in de vier werken van Corelli sal bewijsen, mits die dit
aenneemt te doen een stuyv. verbeure voor ieder faute die Estienne Roger toonen sal
in de beste van alle de anderen drukken: de druk uyt te kiesen na den sin van die
gene die de daelders sal willen hebben. Estienne Roger drukt ook Tagliette Opera
sexta, Concerti à quattro gecorrigeert van veele fauten, principael in de Basso
Continuo, en vermeerdert met twee schoone Sonaten à 3 en 4 violen, en hij sal dat
werk binnen 2 maenden verkopen voor 2 gl.; noyt sal de musijk bij een ander soo
goet koop verkoft worden als bij Estienne Roger.’ (A.C.). Mortier was bepaald
duurder, zoals blijkt op 27-12-1708 en 8-1-1709 (A.C.). Op 23- en 28-2-1709 komt
Roger weer met vele nieuwe uitgaven en herhaalt zijn aanbod van 18-12-1708 (A.C.).
Op 2-5-1709 krijgt men tenslotte het hoogtepunt, een advertentie van Mortier, direct
gevolgd door een advertentie van Roger, de laatste met alles iets goedkoper. Ik zal
de tekst van Roger overnemen en telkens tussen haakjes de prijzen van Mortier
noemen: ‘Estienne Roger...., die het best gecorrigeert musyk verkoopt Albinoni
Opera quinta 2 guld. (M. f 2.10); de Hollandsche boeren liedjes in drie deelen 18 st.
(M. 25 st.); en de vierde deel 8 st.; Luigi Taglietti Opera sexta, gecorrigeert van veele
fauten, en vermeerdert van 2 sonaten die beter zijn als 't heele werk, voor 2 gl. (M.
3 gl.). Hij verkoopt ook de 4 werken van Corelli 5.10 st., gecorrigeert sonder een
faut daer in gelaten te hebben, op boete van een ducaton per faute, volgens de
conditien in de voorige couranten gemelt (M. 6 gl.). De solos van Corelli of Corelli
Opera quinta 2 gl. (M. 3 gl.); ses Sonates van Corelli voor de fluyt 11 st. (M. 1 gl.);
de 10 suittes voor 't clavier van Frobergue 1 gl. (M. 2 gl. met mededeling “van wel
200 faute gecorrigeert”); Duos Anglois de differentes maistres 11 st. (M. 12 st.);
Fanfares pour le chalumeau 11 st. (M. 16 st.); Preludes Allemandes de Bononcini a
11 st. (M. 15 st.); Les Airs de janvier, fevrier et mars 1709, en 't vervolg van 5 st.
het stuk als men die hebben wil sonder de vermeerdering (M. 8 st.); Toccates et suites
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pour la clavessin de Pasquini 11 st. (M. 15 st.); Dictionaire de musique augmenté
d'un tiers 1 gl. (M. 25 st.).’ (A.C.). Slechts één uitgaaf van Mortier (Camille Dance
nouvelle à 30 st.) noemt Roger niet. Het is duidelijk, dat hij van de uitgever van de
krant inzage van de advertentie van Mortier had gekregen en daarna zijn advertentie
had opgesteld. Op 23-5-1709 herhaalde Mortier zijn advertentie. Daarmee liep de
strijd tussen beiden in de kranten af. Op 8- en 22-5-1710 adverteerde Roger weer
een groot aantal muziekwerken met prijzen (A.C.). Er
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komen dan echter geen advertenties van Mortier meer. De strijd tussen hen beiden
zal echter pas met de dood van Mortier in 1711 zijn opgehouden. Enschedé deelt
mee, dat de weduwe Mortier o.a. in de Haarlemsche Courant van 16-6-1711 de veiling
van de muziek van de overledene op 8 juli aankondigde, maar dat die veiling niet
doorging, omdat de muziek uit de hand werd verkocht. Hij veronderstelt, dat Roger
de koper was. Dat dit inderdaad het geval was, vindt men bevestigd in deel III 200.
In 1711 verdween het opschrift over het gratis weggeven van de muziek van de
titelpagina's van Roger's uitgaven.
1715 verscheen bij hem Les Loix et les coutumes du change des principales places
de l'Europe... traduit du Hollandois de monsr. J. Phoonsen, par Jean Pierre Ricard.
A Amsterdam, aux depens d' Estienne Roger, marchand libraire, chez qui l'on vend
un assortiment de musique general & dont on trouve chez lui le catalogue. Voorin
vindt men een ‘Avertissement du libraire’, waar hij vertelt, hoe Ricard hem op een
reisje heeft overtuigd van het nut om deze vertaling uit te geven. Achterin vindt men
een opgaaf van 1½ pagina met soorten van muziek en een verwijzing: ‘On trouve
cette musique specifiée particulièrement, dans un catalogue qui se vend chez lui.’
1716 verscheen bij hem de Histoire des Sevarambes in 2 delen, waarvan hij de
eerste druk in 1702 in het licht had gegeven met een catalogus van eigen muziek van
19 p., van andere muziek van 3 p. en van eigen en andere boeken van 4 p., met achter
deel II een ‘Avertissement’ over een nieuwe uitgaaf van Corelli en opgaaf van
redenen, waarom hij voortaan nummers voor zijn muziekuitgaven zou plaatsen. Dan
volgt een catalogus van muziek van 58 p. met nummers en prijzen en de aankondiging,
dat men deze ook kan krijgen ‘à Londres chez Henry Ribotteau, à Berlin chez A.
Dusarrat, à Hall chez A. Sellius, à Cologne chez P. Poner, à Bruxelles chez Joseph
Serstevens marchands libraires, & à Hambourg chez Jean Chrestien Schickhardt,
fameux componiste.’
1716 verscheen bij hem Cruels effets de la vengeance du cardinal de Richelieu ou
histoire des diables de Loudun, met achterin een catalogus van 2 p. muziek en
verwijzing naar de aparte catalogus en 1 p. met 5 eigen drukken van 1716 en 1 van
1714. Dat Roger toen nauwe betrekkingen met Pierre Witte te Parijs had, blijkt uit
een mededeling in de Journal des sçavans over een van zijn uitgaven, die te Parijs
door Witte werd verkocht (LIX 414).
1722 verscheen bij hem Discours sur l'histoire universelle... Par messire Jacques
Benigne Bossuet. Onzieme Edition, in 3 delen, met nog steeds de bekende
aankondigingen op titelpagina en achterin betreffende de muziek en ook betreffende
zijn andere boeken. De Poesies de monsieur l'abbé de Chaulieu et de monsieur le
marquis de la Fare, die in 1724 te Lyon werden gedrukt en uitgegeven, hebben het
adres ‘A Amsterdam, chez Etienne Roger, qui vend un assortiment de toute sorte de
musique. 1724.’

Bijzonderheden
Een poorterinschrijving van Estienne Roger vond ik niet. Een ogenblik meende ik
daarom, dat hij identiek was met Etienne Roger, die op 30-1-1686 poorter werd als
geelgieter van Rouen. Bij nader onderzoek bleek dit echter Etienne Rosier te zijn,
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die 19-8-1685 lid werd van de Waalse Gemeente, sedert 1686 met zijn gezin geregeld
werd ondersteund en op 17-4-1697 tezamen met zijn echtgenote Judith Ficquet voor
not. de Wilde een testament maakte, waarin wordt gesproken van een huw. contract
van 30-3-1669 te Rouen (N.A. 6454). Zijn naam werd vaak als Roger opgegeven,
zodat vergissingen mogelijk zijn, wat niet het geval is met Estienne Rogé van
Montpellier, die op 31-3-1686 lid van de Waalse Gem. en op 1-4-1686 als
diamantslijper van Montpellier poorter werd. Blijkens handtekening en leeftijd betreft
een acte van 9-3-1694 voor not. Hoekebak stellig de latere boekverkoper. Estienne
Roger, oud 28 jaar, verklaart ten verzoeke van Jean Mourillard, koopman, op
22-2-1693 10 balen peper voor hem te hebben gekocht (N.A. 5849).
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Estienne Roger had blijkbaar geen verwanten in Amsterdam, toen hij trouwde. Hij
werd bij zijn ondertrouw geassisteerd door Daniel Sardet, die zelf enige maanden
eerder bij zijn ondertrouw (als 25 jarige beeldhouwer van Senlis) met Marianne, de
dochter van de boekverkoper Daniel du Fresne, door Estienne Roger was geassisteerd.
Bij zijn hertrouwen in 1696 werd als beroep van Sardet vergulder opgegeven. De
vader van Estienne Roger woonde bij het huwelijk van zijn zoon in Engeland, maar
overleed in 1699 ten huize van zijn zoon in Amsterdam.
In zijn artikel over Roger in Die Musik in Geschichte und Gegenwart Band 11
(1963) geeft Arend Koole een uitvoerige literatuuropgaaf. Ik vermeld hier enkele
artikelen, die speciaal van belang zijn voor de uitgeverij: J.W. Enschedé, Quelques
mots sur Etienne Roger, marchand libraire a Amsterdam (Bulletin de la Comm. de
l'Hist. des Eglises Wallonnes, 2e serie I, 1896, 209-215), Clara Veerman, Estienne
Roger, muziekuitgever te Amsterdam omstreeks 1700 (De Muziek VI, 1932, p. 337
etc.), Marc Pincherle, Note sur Estienne Roger et Michel Charles le Cène (Revue
Belge de Musicologie I, 1946-1947, 82-92), François Lesure, La datation des
premières éditions d'Estienne Roger (1697-1702) (Sonderdruck aus Kongress-Bericht
Bamberg 1953, 273-279), François Lesure, Estienne Roger et Pierre Mortier, Un
épisode de la guerre des contrefaçons à Amsterdam (Revue de Musicologie 1956,
35-48), waarin als Appendice een ‘Catalogue des éditions d'Estienne Roger de 1703
à 1706.’; C.G. Kneppers en A.J. Heuwekemeijer, De muziekuitgever Estienne Roger
(Ons Amsterdam 1959, 187-192).
Over de plaatdrukker Coenraad Kops, die voor Roger werkte, zal ik hier nog enige
bijzonderheden laten volgen. Op 4-10-1692 ondertrouwde hij als kunstdrukker,
geboortig van Osnabrück, oud 28 jaar en wonend op de Prinsengracht, met Lysbeth
Dabenes. Op 27-2-1714 werd hij kleinpoorter als commenijhouder, geboortig van
Hannover, 5-3-1714 gildelid als plaatdrukker. Op 5-12-1730 werd hij begraven in
de Westerkerk, komend van de Blommarkt (4de kl.). De plaatdrukkerij werd blijkbaar
voortgezet, want de jaarzang werd ook na zijn dood gewoon doorbetaald. De weduwe
werd 5-5-1749 in de Westerkerk begraven, komend van het Singel, hoek van het
Klooster.

Roger (Jeanne of Johanna) 1701-1722, Waals
Leven
Geb. 13-, ged. Walenkerk 15-5-1701, lid Waalse Gem. 30-3-1718, st. 10, begr.
Walenkerk 15-12-1722 (3de kl.), dochter van vorige.
4-11-1722 test. voor not. de Wilde (N.A. 6462, 80).
21-5-1723 voor scheiding van haar nalatenschap, zie bij de vader.

Adres
1722 bleef zij in het huis van haar vader wonen.
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Boekhandel en uitgeverij
Bij zijn testament van 11-9-1716 had Estienne Roger zijn toen 15-jarige dochter
Jeanne of Johanna bestemd als opvolgster in zijn muziekboekhandel. Van het midden
van dat jaar tot eind mei 1717 verschenen de muziekuitgaven niet met zijn naam,
maar met de hare. Wat de reden daarvan was, is niet bekend. In de vijf maanden, die
verliepen tussen haar dood en die van haar vader, bracht zij blijkens de inventaris
enige uitgaven, o.a. Bonnet's Histoire de la musique et de ses effets, depuis son
origine jusqu'à présent, in 2 delen, die zij adv. op 11-8-1722 (Gaz.), die in 1715 te
Parijs was verschenen.
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Bij haar testament van 4-11-1722 sloot zij haar zuster Françoise, die haar in haar
ziekte had laten liggen ‘sonder haar eenigsints op te passen en in haare swacke staat
behulpsaam te sijn’, en echtgenoot uit van haar sterfhuis. Tot executeuren benoemde
zij haar oom Pierre de Magneville, die uit Engeland was overgekomen om de
nalatenschap van Estienne Roger te regelen, en de knecht Gerrit Drinkman, welke
laatste ook haar erfgenaam zou worden. Bijna f 9000. - vermaakte zij daarnaast in
de vorm van legaten aan verschillende personen, o.a. Prins, ‘de jonge die lange op
haar vaders winkel heeft gewerkt’ 100 gl. en Kunst, de andere jongen, 50 gl.
Pierre de Magneville stierf nog vóór Jeanne, Gerrit Drinkman vlak na haar, alle
drie in het huis op het Singel en zo was het de weduwe van Gerrit Drinkman, met
wie Le Cène tot een vergelijk moest zien te komen. Hoe de gang van zaken was,
besprak ik reeds. Hier wil ik slechts nog constateren, dat uit de afkoopsom van f
20000. - valt op te maken, dat Roger ongeveer voor f 30000. - in totaal moet hebben
nagelaten aan zijn jongste dochter.

Bijzonderheden
Dat mademoiselle Roger, die blijkens een adv. van 19-11-1709 in de Kloveniers
Doelen in een concert zou optreden op 20 november (A.C.), identiek was met de
8-jarige Jeanne of met de nog geen 15-jarige Françoise lijkt mij uitgesloten.
Gerrit Drinkman (ged. Nieuwezijds Kapel 8-11-1684, begr. Nieuwezijds Kapel
23-12-1718 (onverm.!), zoon van Cornelis Drinkman, kleermaker, en Metje Gerrits,
ondertr. kerk 26-10-1714 Juliana (ook wel Adriana) Huerland, geb. Den Ham 1688/89;
zij hertr. Paul Bonnet) werd op 27-9-1715 poorter als boekbinder, maar geen gildelid.
Bij de boedelpapieren van de weeskamer is onder F 31 een uitvoerig dossier
betreffende zijn nakomelingen bewaard, waarbij ook een aantal papieren betreffende
de nalatenschap van Jeanne Roger en haar vader.

Roger (Robbert) ....-1723, Waals
Leven
Geb. Rouen, lid Waalse Gem. 12-4-1682 met attestatie van Parijs, 16-8-1722 met
attestatie van Londen, begr. Karthuizer Kerkhof 20-7-1723 (onverm.), tr. Londen
1685 Caterine Bureau, dochter van Philippe Bureau, marchand-imprimeur-libraire
te Niort, en Anne Morme (KS 639).
17-3-1685 en 9-7-1685 test. voor not. J. van den Kerckhoven (N.A. 5513).
27-3-1685 (oude stijl) huw. voorw. te Londen.

Adres
1687 Elandsgracht (KS 642) 1717 Rozenstraat, 1723 Warmoesgracht hoek Singel.
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Drukkerij en Boekhandel
19-5-1682 poorter als boekdrukker en boekverkoper met vrijbrief, eveneens gildelid.
Stellig is hij identiek met de maitre-imprimeur Antoine (sic!) Roger, die op het
Dénombrement van 1684 wordt genoemd.
1683 verscheen van zijn drukkerij Romen in ketterij door Pieter Berault. Die de
dwalingen van de Roomsche Kerk tot London in de Savoy op den 2 april 1671
afgesworen heft. t'Amsterdam. Gedrukt voor den autheur, door R. Roger, 1683.
1687 bood hij zijn drukkerij, bestaande uit 2 schoone persen, veel soorten van
letters, als Grieksch, Hebreeuwsch, noten voor het psalmboek etc., te koop aan (Haarl.
Courant no. 52, zie KS 642).
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1687 en 1688 verschenen van zijn drukkerij Italiaanse werken van Gregorio Leti.
Het eerste, Ritratti historici... della casa serenissima & elettorale di Brandenburgo
heeft het adres ‘Amsterdamo, appresso Roberto Roger, stampator Francese, nel 1687.’
Het tweede met dezelfde titel, maar betreffende Sassonia, heeft het adres ‘Amsterdamo
nella stamperia Rogeriana, l'anno 1688. D'ordine, & a spese dell'auttore.’

Bijzonderheden
Op 28-8-1687 was Catherine Bureau getuige bij de doop van een kind van David
Roger. Ik vermoed daarom, dat Robbert en David broers waren. Haar broer, François
Bureau, was libraire te Londen (KS 641).
In 1688 gaf de keurvorst van Brandenburg hem 200 écus voor reiskosten en
vestigde hij zich te Berlijn. Hij drukte Franse bijbels, psalmboeken en kerkboeken
voor de Franse kolonie in Noord-Duitsland (Erman und Reclam VI 111 e.v.). Ook
andere werken werden op zijn persen gedrukt, o.a. in 1690 Histoire de l'établissement
des François refugiez dans les etats de son altesse electorale de Brandebourg. A
Berlin, chez Robert Roger, imprimeur et libraire de Son Altesse Electorale. Voor
verdere bijzonderheden over zijn verblijf aldaar, waar o.a. ook in 1696 nog een boek
van zijn drukkerij verscheen (E.) zie men deel I 55 en III 174.
In 1708 en 1710 vinden we Franse drukken van hem in Londen.
Ik vermoed, dat hij al in 1717 weer terug was in Amsterdam: op 13-5-1717 werd
geadverteerd, dat een boek met de titel L'Histoire de Portugal et des Algarves (zie
bij Josué Rousseau) was uitgekomen. ‘Dit boek is 100 bladen in 4to, en de prijs 2
gulden; die er eenig getal begeert zal de prijs wat minder zijn; so de boekverkopers
de heele partij willen overnemen, zal men de plaat van de geographise kaart en andere
figuren die aan 't boek behoren daerbij geven, en 't voor een redelijke prijs overdoen.
Te addresseren aan Rober Roger in de Rosestraat, bij 't Frans School, het tiende huys
van de Princegraft (A.C.). Dat hij pas 16-8-1722 lid van de Waalse Gem. werd, zou
ik willen toeschrijven aan het feit, dat hij toen behoefte aan ondersteuning had. Direct
na zijn toetreden werd Robbert Roger ondersteund, tot zijn dood toe, met f 95.15. -.
Gildelid is hij in deze tweede Amsterdamse periode niet meer geweest; ik vermoed,
dat hij toen slechts incidenteel zich met de boekhandel ophield.
Een andere Robbert Roger (KS 640) had niets met de boekhandel te maken. Hij
werd 28-4-1669 lid van de Waalse Gem. met attestatie van Rouen van 2-3-1667, en
trouwde in 1668 met Susanne de la Tour. Zijn vader, Robbert Roger, woonde toen
eveneens te Amsterdam. Stellig was hij identiek met Robert Roger, die in 1636 te
Rouen met Susanne de la Marre was getrouwd (inv. van haar nalatenschap voor not.
Hoekebak 14-4-1694, N.A. 5946, 33).

Roos (Joan)
Zie voor hem deel III 30. Hij trad op als vertegenwoordiger van de Huguetan's in 't
Glashuys. Daar er vele personen van deze naam voorkomen, is het niet mogelijk uit
te maken, wie bedoeld is.
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Rotterdam (Pieter) 1662-1715, Geref.
Leven
Ged. Nieuwe Kerk 17-9-1662, st. 10, begr. Oude Kerk 14-6-1715 (1ste kl.), zoon
van Jan Stevense
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van Dorp (de zoon kreeg vóór- en achternaam van zijn grootvader), hoedenkramer,
en Catarina Rotterdam, ondertr. kerk 1. 31-5-1692 Maria Witsen, ged. Westerkerk
10-2-1668, begr. Oude Kerk 14-11-1710 (3de kl.), dochter van Pieter Witsen,
tinnegieter, en Susanna Maas, 2. 22-1-1712 Apollonia Wittewrongel, geb. Leerdam
1671/72, dochter van Petrus Wittewrongel, predikant, en Elsie Bott; begr. Oude Kerk
1-3-1736 (1ste kl.), zij was weduwe van Roelant van Thiel, winkelier, en hertr. 1717
Arent van Eybergen, notaris.
30-5-1692 huw. voorw. voor not. Schabaelje, waarbij hij f 8000. - aan de winkel
en inboedel en zij f 4000. - inbrengt (N.A. 5990).
2-2-1693 test. voor not. van der Groe (N.A. 4243).
31-12-1711 akte van bewijs voor idem aan zijn 2 kinderen van f 14000. - (N.A.
4222).
2-1-1712 huw. voorw. voor idem (N.A. 4256).
9-9-1715 inv. van de nalatenschap voor not. Servaes, 9-12-1716 scheiding van de
nalatenschap voor idem, waarbij alles tezamen wordt getaxeerd op f 129965.2. -,
waarvan de weduwe f 20849.16. - (voor haar eigendom en douairie van f 8000. -)
krijgt en de rest aan de twee kinderen komt (N.A. 5015, 142 en 5019).

Adres
19-2-1687 nam hij van zijn oom Marcus Doornick de huur over van de huizen 14 en
15 op de Vijgendam, die hij eerst voor f 750. -, later voor f 753. - van de stad huurde,
tot zijn dood toe. Uit de inventaris blijkt, dat hij in 1715 ook nog een zolder op de
Nieuwendijk voor f 42. - per jaar huurde.

Boekhandel
19-8-1690 wordt voor not. Hoekebak Leendert Leendertse Eyermeet, van Goes, oud
± 18 jaar, bij hem besteed voor 4 jaar met ingang van 22-8-1690 voor alles rakende
de boekwinkel, boekbinderij, boodschappen, notitie houden en schrijven met
aankleven van dien. De vader zal voor de instructie van de eerste drie jaren f 200. betalen, de helft bij het begin, de andere helft aan het einde. Leendert zal kost,
inwoning en bewassing hebben en geïnstrueerd worden in boekbinderij en boeknering.
Hij zal 12 à 14 dagen per jaar verlof hebben. Bij ziekte zal hij enige dagen in zijn
meesters huis mogen blijven, maar zelf dokter, apotheker en bewaaksters moeten
betalen. Als hij vóór de drie jaar zijn afgelopen weggaat, zullen behalve de f 200. nog f 50. - voor de armen moeten worden betaald. (N.A. 5839).
20-10-1690 wordt voor idem Joannes Tanie, van Den Haag, oud 14 jaar, bij hem
besteed als leerknecht voor 6 jaar met ingang van 1-11-1690. De vader zal daarvoor
dan f 50. - betalen en elk half jaar weer, tot f 500. - toe. Het zesde jaar zal hij niet
meer betalen. Het contract luidt verder als het vorige, echter met weglating van de
clausule over het verlof. (N.A. 5839).
18-9-1691 zie Jan Potgieter.
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4-12-1691 poorter als boekverkoper en 24-12-1691 gildelid, met de bepaling dat
hij zijn achterstallige jaarzangen moest betalen (vermoedelijk van 1687 af, zie
Adressen).
1708 etc. overman van het gilde.
12-4-1712 atlas in het Herenlogement te bevragen bij Rotterdam, 17-5-1712
verkocht (G.A. 89).
9-9-1715 van de inventaris kan ik slechts een keuze doen. Lasten van de boedel
waren obligaties van 28-8-1710 van f 2000. - aan Jacob Magnus en van f 2500. - van
2-7-1711 aan Philip van der Ghiessen. Er waren een aantal huizen en tuinen. Inboedel
van de overledene werd getaxeerd op f 9172. -, van de weduwe op f 3398,12. -,
obligaties tezamen f 33850. -, waarbij de obligaties van de weduwe niet waren
inbegrepen. De inventaris van de boekhandel wijst op een belangrijke
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kantoorboekhandel (schrijfpapier, drukpapier, ouwelen, postpapier, formulieren,
kantoorboeken, schoolboeken, linealen, pennen, griften, inkt, leien). Waarschijnlijk
werden de vele formulieren, voor allerlei commerciële doeleinden, zelf gedrukt. Er
was althans ‘een ijzeren pers met zijn borden, enige houten persen, en verders wat
tot gereedschap nodig is’ onder het hoofd ‘diverse drukkersgereedschap’. De koperen
platen, veelal met historische onderwerpen, te beginnen met 1686, worden precies
opgesomd. Er is veel papier, leer en perkament. De boeken zijn vrijwel uitsluitend
in het Holl., behalve Le Monde enchanté van Bekker, enige Franse testamenten, 62
Introduction Frans en Duyts 8o en 500 Exercitie pueril 8o.
9-12-1716 werd de boekhandel, die aan de zoon werd toebedeeld, getaxeerd op f
25459.10.-.

Uitgeverij
Van 1688 tot zijn dood toe verscheen een groot aantal uitgaven bij hem, vrijwel
uitsluitend in het Holl. op allerlei gebied, vooral ook specieboeken, enkele in het
Frans. De prenten, die los verschenen, hadden vaak ook Franse opschriften.
4-5-1688 adv. hij het uitkomen van het ‘Rabatboek ofte tafel van 't rabat tegens 8
ten hondert in 't jaer, volgens het gemeen gebruyck, seer dienstig voor alle cooplieden,
in 12o.’
27-4-1694 ‘On vend a Amsterdam ches Pierre Rotterdam... Le Monde enchanté
complet, en 4 volumes, en 12, composé par le Sr. Balthazar Becker, docteur en
theologie et ministre en la dite ville, lequel avertie un chacun, qu'il ne reconnoit
aucune exemplaire pour les siennes, en langue Françoise, sinon ceux qu'il a signés,
de sa main propre, et qui sont imprimés ches le dit Pierre Rotterdam.’ Deze vertaling
van het bekende boek van Bekker, dat in 1691 in het Holl. was verschenen (KS 162),
draagt voorin een ‘Avis au lecteur: L'auteur ne reconnoit aucuns exemplaires pours
les siens, en cette langue, que ceux qui sont imprimés à Amsterdam, par Pierre
Rotterdam, & signés de sa main, comme ils le sont tous quatre.’ Inderdaad zijn de
opdrachten van de 4 delen van 18-7-1693, 30-1- en 9- en 19-3-1694 getekend door
Bekker. Een nadruk, die ook het jaartal 1694 draagt, heeft die handtekening steeds
gedrukt. Daar het portret van Bekker hier het onderschrift ‘C. Mathey sculp.’ heeft,
neem ik aan dat dit een Parijse nadruk was, die net als de Amsterdamse met het adres
van Pierre Rotterdam verscheen. (Exemplaren U.B.A.).
1694 verscheen bij hem met privilege van 6-7-1694 Noodige aanmerkingen over
de chirurgie en praktijk van Paulus Barbette M.D.... als mede de Nieuwe operatien
der chirurgie... door Joseph de la Charriere. Beide uitgegeven en oversien door Stepha.
Blankaart. Achterin heeft dit werk een ‘Catalogus of naam-rolle van de boeken die
bij Pieter Rotterdam gedrukt en te bekomen zijn’ van 2 pag. met 48 titels, waarvan
een aantal, met sterretjes gemerkt, blijkbaar eigen drukken zijn. Bij deze laatste vind
ik als Franse Bekker's werk en L'Exercice pueril (Riemens 21, die geen uitgaaf van
Rotterdam noemt). Een aantal andere Franse leerboeken zijn niet met sterretjes
gemerkt, evenmin als Testament Frans in 12o en Bijbel Frans in 18o.
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10-7-1706 adv. hij het verschijnen van ‘een extr. nette en curieuse plaet of
plattegrond, nevens d' ordre van bataille... op den 23 may 1706, waer bij een relaes
van 't gepasserde in Duyts en Frans’ en 31-8-1706 een prent van de belegering van
Ostende (A.C., vergelijk ook Muller 3391).
1710 deed hij mee aan een bijbeluitgaaf met A. Hasebroek, A. van der Putte, wed.
Gijsbert de Groot, Joh. van Heekeren en Bastiaen van Beaumont, die ten onrechte
ook de Dortse Jacob en Pieter Keur op de titelpagina vermeldt (Het Boek 1914, 284).
Hoe het staat met de bijbel, die als Biblia (Nieuwe Testament 1713 en Oude Testament
1714) verscheen met adres ‘J. en P. Keur: Dordrecht; P. Rotterdam en P. Rotterdam
de Jonge: Amsterdam 1714’, kan ik niet zeggen (Darlow and Moule). Hetzelfde geldt
voor een andere foliobijbel, die het adres heeft ‘Te Dordrecht bij Pieter Keur en
t'Amsteldam bij Pieter Rotterdam in compagnie. Anno 1719.’ De apocryphe boeken
hebben
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hetzelfde adres, maar het jaar 1720. Achterin het derde boek Machobeen leest men
‘Te Dordrecht gedruckt bij Hendrick - en Jacob - Keur. Ao 1686.’

Bijzonderheden
Voor de afstamming van de familie Rotterdam, zie men de papieren (met genealogie)
bij het graf noordzijde no. 297 Oude Kerk. Een zuster van Pieter's moeder, Susanna
Rotterdam, was getrouwd met de boekverkoper Marcus Willemsz Doornick. Bij hem
moet Pieter Rotterdam zijn opleiding hebben gehad en in 1687 nam hij de huur van
de winkel van hem over. Doornick bleef in zijn huis op de Herengracht tot 1703 met
de uitgeverij voortgaan (Waller en Ledeboer).
17-7-1696 voor een loterij, zie Willem de Coup (vergelijk ook KS 646).
De zoon Pieter Rotterdam (ged. Nieuwezijds Kapel 17-2-1696, begr. Oude Kerk
28-7-1734 (1ste kl.), ondertr. kerk 2-9-1717 Anna Catharina Weier, ged. Westerkerk
13-4-1691, begr. Oude Kerk 18-4-1727 (1ste kl.), dochter van Leonard Weier,
koopman, en Apollonia du Pré) werd 15-2-1713 poorter als boekverkoper, 20-2-1713
gildelid en betaalde jaarzang tot en met 1732, waarna hij ophield. Hij huurde sedert
de dood van zijn vader de huizen 14 en 15 op de Vijgendam voor f 753. -, later f 800.
- en tenslotte f 850. - per jaar tot 1-5-1727 toe, van mei 1721 af tezamen met Adriaan
Bastiaanse. Op 18-4-1727 woonde hij Keizersgracht bij de Amstel, in 1733 in de
Doelenstraat. Zijn huw. voorw. voor not. van der Meulen van 1-9-1717 en zijn test.
voor not. Tzeeuwen van 8-8-1727 en 24-7-1733 melden niets over de boekhandel.
Erfgenaam was zijn nicht Catharina Cock, getr. met Ds. C.H. van Heimenberg. (N.A.
6752, 7636, 587 en 7660, 599). Blijkens de aangifte voor de collaterale successie
liet hij f 41180. - aan huizen en land na.
Geen familie van de bovengenoemde was Johannes Rotterdam (ged. Nieuwe Kerk
10-9-1692, begr. Westerkerk 28-4-1770 (4de kl.), zoon van Jan Jansz (geboortig van
Rotterdam), varensman, en Jaapie Dircx, ondertr. kerk 1. 8-4-1717 Jacomijntie Schot,
ged. Westerkerk 4-8-1690, dochter van Arent Willemsz Schot, schoenlapper, en
Jannitje Gerrits, 2. 24-4-1721 Jannetje Willems, geb. Hardenberg 1683/84, begr.
Westerkerk 3-1-1752 (onverm.), dochter van Willem Engbertse, 3. 5-11-1762 Dina
van Goor, geb. Zwolle 1712/13, begr. Sint Anthonieskerkhof 1-7-1791 (onverm.)).
Hij werd 5-5-1717 behuwd poorter als boekverkoper, 21-2-1718 gildelid. Juni 1748
werd een staat en inventaris van de boedel opgemaakt voor zijn crediteuren, van wie
ik o.a. noem Ds. Fredericus Mor te Sijbekarspel met f 3700. - als grootste crediteur
en Fredrik en Gerard Stegman met f 310. - als grootste crediteur uit de wereld van
de boekhandel. Op 17-4-1743 had hij in een veiling van zijn boeken, gehouden
wegens de opzegging van een obligatie door Gerrit Tabbers, f 1500. - verloren en in
september 1746 f 600. -. Onkosten voor zijn huishouding etc. berekende hij op f 800.
- per jaar. (D.B. 264, 22). In 1717 woonde hij in de Nes, blijkens de bovengenoemde
staat van 1721-1727 in de Oude Spiegelstraat, 1728-1744 in de Hartestraat, 1745-1748
in de Stilsteeg, 1752 op de Prinsengracht over de Leliesluis (Rijm-cronyk, of
jaar-verhaal, een gedicht van hemzelf), 1762 Achtergracht, 1767 Blauwburgwal het
tweede huis van het Singel (Nieuwe Rijm-cronyk, een gedicht van hemzelf), 1770
Nieuwezijds Voorburgwal. Men vindt uitgaven van 1725 (B. Sibema, Salomons
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sweerdt) tot 1767 (zie boven). Ik ga zo uitvoerig op hem in, omdat hij behalve in
zijn eigen werken op historisch en vooral op godsdienstig gebied en ook in die van
zijn zoon, Ds Arnoldus Rotterdam, handelde in uitgaven van werken van en
betreffende B. Bekker. Daar enkele niet van een jaartal zijn voorzien, krijgt men
vaak een verkeerde datering en wel (misschien in verband met de uitgaaf van Pieter
Rotterdam) op het einde van de 17de eeuw. Het adres Hartestraat maakt echter
duidelijk, dat zij zijn verschenen tussen 1728 en 1744: Sterfbedde van den eerwaarden,
godsaligen en seer geleerde, Do. Balthazar Bekker... Door sijn soon Joannes Henricus
Bekker, en Beright van den kinderdoop, Briefswijse gesteld door Balthasar Bekker.
Op een
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eveneens niet gedateerde uitgaaf, Schriftuurplaatzen, dienende tot bewijs der twee
en vijftig sondaagen, noemt Johannes Rotterdam zichzelf catechizeermeester. Andere
dergelijke werken van zijn hand vindt men genoemd in de Rijm-Cronyk van 1752.

Rousseau (Josué), Waals
Leven
13-8-1679 werd Josué Rousseau lid van de Waalse Gem. met attestatie van Saumur
van 25-3-1679, op 3-10-1688 werd Josué Rousseau zonder nadere aanduiding lid.

Adressen
1688 Pijlsteeg, 1714 Goudbloemstraat in de Glazemakersgang.

Boekdrukkerij en uitgeverij
20-10-1688 poorter met vrijbrief als boekdrukker van Saumur.
1688 verscheen bij hem Du droit des franchises des quartiers de Rome... A
Amsterdam, Chez Josué Rousseau. Imprimeur dans le Pijlsteegh, à l'enseigne du
Fautoeil. (Van Malsen 195).
1689 moet door hem zijn uitgegeven zonder vermelding van jaar of plaats, echter
te Amsterdam: Ramassins et poésies vieilles et nouvelles (Bulletin du bibliophile
1858, p. 1250).
8-6-1714 ‘On trouve à Amsterdam chez Josué Rousseau, imprimeur, dans le
Goudt-bloem-straat in de Glaazemakersgang, L'Histoire de Portugal et des Algarves,
qui contient ce qui s'est passé de plus considerable dans ces deux royaumes, depuis
que Tabal y amena des colonies, jusqu'à la mort du cardinal roi Dom Henri; par ledit
Josué Rousseau, qui a orné son ouvrage des figures des rois de Portugal, d'une carte
geographique, et de quelques remarques, dont la principale est l'établissement de
l'inquisition dans Lisbonne’. (Gaz.). Hetzelfde bericht vindt men in de Journal des
sçavans LVIII, 41. In een bespreking in de Hist. crit. de la rep. des lettres 1714 (VI
335) leest men: ‘L'auteur, qui a demeuré 25 ans en Portugal, et qui par conséquent
doit bien connoître ce royaume, renferme dans cet ouvrage un très grand-nombre de
choses, que bien des gens ignorent, et qu'ils seront bien aises d'apprendre. Il est
dommage qu'il n'ait pas poli son stile. On peut voir dans la préface, où je renvoye le
lecteur, les raisons qui l'ont obligé d'écrire ainsi.’ In de Clef du cabinet april 1716
(XXIV 231) wordt de inhoud geprezen, maar de taal gelaakt ‘ni François ni Galois’:
‘Il écrit Française pour Françoise’. Zoals we bij Robbert Roger zagen, had die in
1717 de oplaag van deze uitgaaf onder zich. Koper ervan werd vermoedelijk Jaques
Desbordes of zijn weduwe. De Bibl. Nat. bezit althans een nieuwe titeluitgaaf van
1724 met het adres van haar.
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Bijzonderheden
1705 verscheen te Lissabon een werk van Josué Rousseau, Ensayo da arte grammatical
portugueza e franceza. Lisboa, A Pedrozo Galram, 1705 (Bibl. Nat.).

Reysschooten (Pieter van) 1655/56-1717, Geref.
Leven
Geb. Amsterdam 1655/56, begr. Nieuwe Kerk 30-8-1717 (4de kl.), zoon van Karel
Pietersen, varensman, en Duyfje Thijs, ondertr. kerk 3-6-1678 Rebecca Schuyl, ged.
Westerkerk 17-10-1659,
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st. 18, begr. Westerkerk 23-2-1724 (4de kl.), dochter van Matthijs Jansz Schuyl,
lakenwerker, en Annetje Gerrits.
25-6-1718, 22-5-1720 en 11-2-1722 test. voor not. Blok (N.A. 7100, 7102 en 7105,
28).
10-5-1724 inv. van de nalatenschap voor idem, 4-7-1724 scheiding van de
nalatenschap voor idem tussen de 6 erfgenamen, totaal f 29502.12. - (N.A. 7108, 95
en 7109, 119).

Adressen
1678 Kerkstraat, 1690 (vermoedelijk echter reeds veel eerder, daar zijn vrouw uit
deze buurt afkomstig was) op de hoek van de Nieuwe Haarlemmersluis bij de
Vismarkt (dr.), waar na de dood van zijn weduwe de schoonzoon Cornelis Oterlijk
de zaak voortzette (kohier 1742 wijk 32, 5650 huur f 2000. -).

Boekhandel en drukkerij
8-12-1683 poorter als boekvergulder, 23-11-1689 gildelid met de bos, de weduwe
betaalt jaarzang tot haar dood.
1718 legateerde de weduwe aan haar ongetrouwde dochters Caatje en Christina
al het gereedschap tot de winkel, als mede de drukpers en de koperen platen, in 1720
na het huwelijk van Christina deze werkwinkel alleen aan Caatje, in 1722 dit alles
als mede de ijzeren pers op de winkel aan Christina en Cornelis van Oterlijk.
10-5-1724 bij de inventaris werden de winkelwaren getaxeerd op f 3306.2. -, terwijl
op de zolders voor f 8430. - opgeslagen lag. De winkelwaren bestonden vooral uit
kerkgoed, daarnaast wat schoolgoed en school- en kantoorbehoeften. De parten in
huizen werden getaxeerd op f 3760.-.

Uitgeverij
Van 1685 (E.) tot vermoedelijk aan zijn dood toe (Ledeboer) verscheen bij hem een
klein aantal werken, waarvan verschillende tezamen met de andere deelnemers aan
de Bijbelcompagnie.
9-1-1681 was hij gerechtigd deel te nemen aan deze Compagnie (KS 811). Als
zodanig nam hij deel in de uitgaaf van een Frans Nieuw Testament (zie bij de weduwe
Gijsbert de Groot), dat in 1701 verscheen, een Biblia in 1702 en Das Neue Testament
Unsers Herr Jesu Christi, Verteutschet durch D. Martin Luther. Amsterdam/Gedruckt
by Pieter van Ryschooten, Joannes van Heekeren, de Wed. G. de Groot, en Nicolaas
Burgers, und ihre Compagnie 1705.
1690 verscheen bij hem een werk van Mr. Willem Bartjens, De vernieuwde
cijfferinge... Vermeerdert en verbetert door Jan de Groot, schoolmeester tot Velsen
(niet bij Bierens de Haan).
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1696 verscheen bij hem 'T Groot Hoorns, Enkhuyser en Alkmaerder Liede-Boeck,
versiert met veel mooye bruylofts-liedekens en gesangen.
1707 de adv. van Pieter en Karel van Rijschooten, boekverkopers op 't Water (KS
631), moet m.i. slaan op vader en zoon, ofschoon de vader toen stellig nog op de
Haarlemmerdijk woonde. De zoon Pieter was enige jaren jonger dan zijn broer Karel
en nergens blijkt, dat hij ooit deel nam aan de boekhandel.

Bijzonderheden
De naam op de uitgaven luidde steeds Pieter van Rijschooten. Zo noemde ook de
kinderen en kleinkinderen zich in het dagelijks leven. Ik laat deze volgen, voor zover
zij zich met de boekhandel bezig hielden, daar er dikwijls verwarring over de
verschillende familieleden bestaat:
Andries Rempelaer (geb. Deventer 1679/80, begr. Nieuwe Kerk 20-10-1729 (4de
kl.), ondertr. kerk 16-3-1708 Anna van Rijschoten, ged. Noorderkerk 6-9-1679, begr.
Nieuwe Kerk 21-10-1747
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(4de kl.), dochter van Pieter) werd 17-12-1708 gildelid als boekdrukker en vertoonde
zijn behuwd poorterceel (niet gevonden), betaalde jaarzang tot zijn dood. Bij zijn
ondertrouw woonde hij op het Water, evenals de bruid (vermoedelijk was hij knecht
bij haar vader of broer), bij zijn dood als meester-boekdrukker op de Kuip.
Karel van Rijschooten (ged. Zuiderkerk 18-3-1682, begr. Nieuwe Kerk 9-3-1723
(onverm.), zoon van Pieter, ondertr. kerk 16-3-1708 Cornelia Hasebroek, ged. Nieuwe
Kerk 24-11-1688, begr. Nieuwe Kerk 20-11-1725 (4de kl.), dochter van Antony, zie
aldaar; zij ging voor de tweede maal in ondertrouw kerk 30-3-1724 met Cornelis van
der Stolk, geb. Amsterdam 1694/95, zoon van Cornelis van der Stolk) werd 13-3-1704
poorter als boekverkoper, 1-12-1704 gildelid met de bos. Hij was boekverkoper op
het Water en handelde o.a. in boeken met betrekking op de zeevaart. Zijn uithangteken
was De Delftsche Bijbel. Na zijn dood zette eerst de weduwe, later haar tweede man,
Cornelis van der Stolk de zaak voort. Hij werd 19-5- behuwd poorter en 22-5-1724
gildelid bij compositie als boekverkoper (kohier 1742 wijk 18, 1454, huur f 900. -,
getaxeerd inkomen f 2500.-).
Cornelis Oterlijk (ged. Noorderkerk 25-8-1694, begr. Eilandskerk 3-11-1750 (2de
kl.), zoon van Arent Oterlijk, winkelier, en Wijva Roosekrans, ondertr. kerk 18-4-1720
Christina van Rijschooten, ged. Noorderkerk 9-5-1696, begr. Eilandskerk 25-5-1746
(3de kl.), dochter van Pieter) werd 12-2-1721 poorter als boekbinder en 2-10-1721
gildelid als boekbinder. Hij zette de zaak van zijn schoonmoeder hoek
Haarlemmerstraat bij de Kleine Vismarkt voort (kohier 1742 wijk 32, 5650, huur f
500. -, getaxeerd inkomen f 2000. -). In deze zaak werd hij opgevolgd door:
Anthony van Rijschooten (ged. Oude Kerk 2-1-1711, begr. Eilandskerk 23-6-1773
(4de kl.), zoon van Karel (zie boven), ondertr. kerk 9-12-1735 Cornelia Rempelaer,
ged. Oude Kerk 27-3-1715, begr. Eilandskerk 26-3-1785 (4de kl.), dochter van
Andries) werd 18-5-1735 poorter als boekverkoper en 15-1-1753 gildelid. Hij deed
de aangifte van het overlijden van zijn tante Christina van Rijschooten en was dus
blijkbaar toen al in dienst bij zijn oom, Cornelis Oterlijk. Na zijn dood zette de
weduwe de zaak voort. Van 1778 bestaat een uitgaaf tezamen met haar zoon (zie
Ledeboer). Dit was Karel van Rijschooten (ged. Nieuwe Kerk 10-10-1736, begr.
Eilandskerk 24-7-1801, ondertr. 7-5-1762 Catrina van den Bos, geb. Amsterdam
1739/40, begr. Oudezijds Kapel 2-2-1795 (3de kl.), dochter van Dirk van den Bos),
die 11-12-1760 poorter werd als boekverkoper, 26-11-1762 gildelid. Hij bleef op
hetzelfde adres wonen, maar hield met de boekhandel op na 1779 en was bij zijn
overlijden stadsscheepmeester. In dat jaar verscheen bij zijn moeder en bij hem
tezamen een huwelijkszang voor C. de Vries. Een zoon volgt:
Andries van Rijschooten (ged. Oudezijds Kapel 21-12-1738, st. Amsterdam
7-2-1814, zoon van Anthony) werd 28-12-1768 poorter als boekverkoper, 16-1-1769
gildelid en betaalde jaarzang tot en met 1806. Erbij staat aangetekend: ‘Uitgescheiden’
en ‘sedert 1805 is de firma A. van Rijschooten en Comp.’
Karel van Rijschooten (ged. Nieuwe Kerk 17-12-1721, begr. Eilandskerk 8-9-1775
(3de kl.), zoon van Karel, ondertr. kerk 1. 25-4-1749 Maria Françoise van den Port,
geb. Leiden 1719/20, begr. Eilandskerk 3-7-1750 (3de kl.), 2. 12-5-1751 Catharina
van Waning, ged. Noorderkerk 13-10-1728, begr. Eilandskerk 14-9-1775 (3de kl.),
dochter van Abraham van Waning, kommenijswinkelier, en Johanna du Hen) werd
24-10-1746 poorter als boekdrukker en gildelid. Hij woonde bij zijn ondertrouw in
1749 in de Warmoesstraat, maar volgde zijn stiefvader Cornelis van der Stolk, die
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blijkbaar met zijn tweede vrouw, Catharina Houthuysen, Amsterdam verliet, op als
boekverkoper in de Delftsche Bijbel op het Water. Bij zijn tweede ondertrouw in
1751 woonde hij daar reeds en nog bij zijn overlijden.

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

84

Sadelaer (François) 1643/44-1709, Rooms-Katholiek
Leven
Geb. Brussel 1643/44, begr. Leidse Kerkhof 21-4-1709 (onverm.), ondertr. pui
6-9-1687 Grietie Michiels, geb. Amsterdam 1651/52, begr. Leidse Kerkhof 22-3-1725
(onverm.).

Adressen
1684-1687 Nieuwezijds Achterburgwal bij de Heisteeg (Waller), 1687 Singel, 1709
Appelmarkt (of Singel), 1725 Singel bij het Koningsplein.

Boekhandel, kunstkoperij, boekbinderij en uitgeverij
1-5-1684 kleinpoorter als uitdrager, 7-1-1686 gildelid, betaalt tot 1693 en is daarna
niet meer in staat jaarzang te betalen.
Van 1684 af verschenen bij hem veel portretten, de meeste zonder opgaaf van jaar.
1684 verscheen bij hem Articles du traitté de treve. Articulen van het tractaet van
treves. Amsterdam, F. Sadeleer (Petit 4667).

Bijzonderheden
Blijkens de dopen van zijn kinderen in de R.K. kerk het Boompje beleed hij het
Rooms-Katholieke geloof. Kinderen en kleinkinderen dreven ook boekhandel (zie
Leuven).

Savouret (Pierre) ....-1689, Waals
Leven
Geb. La Rochelle, lid Waalse Gem. 5-6-1686, begr. Walenkerk 22-4-1689, tr. Marie
Manceau, st. na 19-5-1719.
20-10-1688 test. voor not. Ram (N.A. 5582, 118).

Adressen
1686 en 25-3-1687 Warmoesstraat (dr. en A.C.), 18-12-1689 Kalverstraat (A.C.),
1689 Kalverstraat hoek Gapersteeg, 19-5-1719 vermoedelijk Fluwele Burgwal (D.T.B.
556, 108).
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Boekhandel
16-6-1686 poorter als boekverkoper met vrijbrief en gildelid.
25-3-1687 en 21-10-1688 adv. hij, dat hij boeken uit Parijs etc. te koop heeft
(A.C.).
18-11-1688 adv. hij, dat bij hem op 25 nov. een bibliotheek zal worden geveild
(A.C.).
28-9-1689 veiling van de gebonden boeken van de overledene ‘zijnde meest Frans,
daaronder veel kerkgoed etc.’ (A.C. 27-9-).
31-3-1690 veiling van de ongebonden boeken van de overledene, ‘soo vreemde
als eygen drukken, alsmede een goede partij Frans kerk-goed, in allerhande banden;
schoone Fransse schrijf-pampieren en schrijfboeken; voorts alle hare
binders-gereetschap; een schoone ijsere pars, stempels tot vergulde etc.’ (A.C. 30-3-).
17-10-1704 brief van Bayle aan Des Maizeaux: ‘La veuve du libraire Savouret
avoit le Gallia orientalis de Mr. Colomiés, augmenté. Je lui écrivis, pour le prier de
me le laisser parcourir, et je lui offris même de lui trouver un marchand de ce
manuscrit: elle ne daigna pas me faire réponse. Plus
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de quinze ans se sont passez depuis ce tems-là, je ne sai où elle est, ni si elle vit
encore.’ (Bayle, Lettres 1714 II 858). Deze uitgaaf was in 1665 verschenen bij A.
Vlacq in Den Haag.
26-12-1713 procuratie voor not. de Wilde van Marie Manceau, wed. Pierre
Savouret, aan Bernhard van Harskamp om geld te innen van haar debiteuren, o.a.
van Samuel de Tournes, marchand libraire te Genève (N.A. 6498, 445).

Uitgeverij
Van 1686 tot 1689 verscheen een vrij groot aantal uitgaven bij hem, vrijwel uitsluitend
in het Frans (voor een Latijns werkje van Caze, zie bij Tronchin), in 1698 nog enkele
bij zijn weduwe.
1686 etc. voor zijn samenwerking met Claude Jordan, zie deel II.
1686 verscheen bij hem Critique du neuvieme livre de l'histoire de M. Varillas...
traduite de l'Anglois de monsieur Burnet docteur en theologie. A Amsterdam, Chez
Pierre Savouret dans le Warmoestraat 1686. Gezien het adres moet dit een van zijn
eerste uitgaven te Amsterdam zijn. Daarnaast verscheen een Engelse uitgaaf,
Reflections on Mr. Varillas's History of the revolutions that have happened in Europe
in matters of religion. And more particularly on his ninth book that relates to England.
By G. Burnet, D.D. Amsterdam, Printed for P. Savouret in the Wermosstreet near
the Dam, 1686. Of dit boek werkelijk een uitgaaf van hem was, kan ik niet zeggen.
18-12-1687 adv. hij vier nieuwe uitgaven (KS 668): ‘Le premier tome des Oeuvres
postumes de monsieur Claude’. (De vijf delen van Les Oeuvres postumes verschenen
in 1688-1689 bij Savouret, die 15-9-1687 privilege van de Staten had gekregen.
Enschedé vermeldt een uitgaaf bij Savouret en Desbordes 1688-1690), ‘twee Critiques
van doctor Burnet tegens Varillas, in 't Fransch’ (Critique des IIIe et IVe volumes
de l'Histoire de M. Varillas, en ce qui regarde les affaires d'Angleterre, traduite de
l'Anglois de monsieur Burnet, ... en Defence de la critique du neufieme livre de
l'histoire de M. Varillas... par Monsieur Burnet docteur en theologie. Traduite de
l'Anglois. A Amsterdam, Chez Pierre Savouret dans le Kalver-straat. 1688), ‘Histoire
poëtique de la guerre, entre les anciens et les modernes’ (Histoire poëtique, de la
guerre nouvellement déclarée entre les anciens et les modernes. Sur la copie imprimée
à Paris. A Amsterdam, Chez Pierre Savouret, dans le Kalver-Straat. 1688, een werk
van F. de Callières, dat in 1688 bij P. Aubouin te Parijs was verschenen) en ‘Recueil
de diverses pieces concernans le quietisme, ou les sentimens de Molines et de ses
disciples’ (Recueil de diverses pieces concernant le quietisme et les quietistes ou
Molinos, ses sentimens et ses disciples. Miseris succurrere disco. A Amsterdam,
Chez A. Wolfgang, derriére la Bourse, et Chez P. Savouret, dans le Kalver-Straet.
1688.)
10-2-1688-15-10-1688 verschenen de Lettres sur les matieres du temps van Jean
Tronchin Dubreuil zonder adres (Van der Wulp 6202-6203 noemt ook een herdruk
van Savouret), 25-10-1688-15-4-1689 met adres ‘A Amsterdam, Chez Pierre Savouret,
dans le Calverstraet’ en 15-5-1689-1-9-1689 ‘A Amsterdam, Chez la veuve de Pierre
Savouret, dans le Calverstraet’, in 1690 bij H. Desbordes.
1689 verscheen bij de weduwe ook nog een nieuwe titeluitgaaf (zie deel II 37).
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Bijzonderheden
Pierre Savouret gaf in 1677 en 1682 boeken uit in La Rochelle (E.). Zijn vijf oudste
kinderen moeten daar zijn geboren. Zijn weduwe bleef met 6 onmondige kinderen
achter, van wie slechts Marianne te Amsterdam was geboren (ged. Walenkerk
27-10-1688). Ik vermeld dit, omdat er twee uitgaven bestaan, die eventueel van zoons
zouden kunnen zijn. In 1700 verscheen deel II van de Oeuvres diverses du sieur D.
avec le traité du sublime, van Boileau Despréaux, met adres: ‘A Amsterdam chez J.
et P. Savouret’, een nadruk van een uitgaaf van Denis Thierry te Parijs. In 1709
verscheen
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La Foire de Beaucaire met adres van Isaac Savouret (zie deel II 245). Ik noem deze
uitgaven hier, omdat ik van drie van de zes kinderen Savouret geen verdere gegevens
kon vinden. De dochters Marie (19-7-1723 voor not. Schabaelje kwitantie voor f
100. - en dubbele rouw als dienstbode van de weduwe Willem van Nijhoff (N.A.
6144, 597), begr. Anthonieskerkhof 3-5-1724), Anne (30-12-1712 huw. voorw. voor
not. de Wilde, die de volgende dag werden doorgehaald, in bijzijn van haar moeder
en twee zusters (N.A. 6458, 75), gesteund door de Waalse Diaconie sedert 1740, oud
57 jaar, begr. Anthonieskerkhof 6-7-1743) en Marianne (19-5-1719 ondertrouw met
Pierre Bordes, 7-12-1724 attestatie naar elders, 1731-1742 als weduwe gesteund
door de Waalse Diaconie, begr. Walenkerk 10-11-1763) bleven in Amsterdam.

Sceperus (Pieter) 1654-1708, Geref.
Leven
Ged. Oude Kerk 17-12-1654, begr. Nieuwe Kerk 20-10-1708 (2de kl.), zoon van
Pieter Scheeper(s), garentwijnder, later aanspreker, en Elisabeth Wijnants, ondertr.
kerk op acte van Haarlem 25-7-1682 Maria Graet, begr. Nieuwe Kerk 2-3-1711 (2de
kl.).
17-11-1684 test. voor not. C. Rens te Haarlem.
1708 collaterale successie, aan obligaties f 7490.-.
1-1-1711 test. voor not. Wijmer (N.A. 4848, 1).
31-3-1711 inv. van de nalatenschap voor idem (N.A. 4848, 46).
1711 collaterale successie, aan obligaties f 53240. - en huis Rooleeuw op de Dam
en huis op Droogbak.
20-6-1718 provisionele scheiding voor not. Hellerus, 16- en 17-5-1719 scheiding
van de nalatenschap voor idem, waarbij tezamen f 112896.8. - werd verdeeld (N.A.
5968, 39 en 139).

Adres
20-11-1694 op de Dam (A.C.). Op 5-7-1710 werd de weduwe voor f 14000. eigenaresse van het huis Dam hoek Kromelleboogsteeg, dat 20-8-1739 door de
erfgenamen voor f 16000. - werd overgedragen (Kw. 4 C, 186vo en 5 H, 255). De
Roode Leeuw stond in de gevel. Hendrik van Eyl, de knecht van de weduwe, kreeg
het recht dit huis te huren na haar dood, maar kocht in 1725 het tegenover liggende
huis op de Dam zuidoosthoek Kromelleboogsteeg (zie aldaar), waarheen hij blijkbaar
de naam Roode Leeuw meenam.

Boekhandel, koffieschenkerij, loterij en zaad- en bollenhandel
20-11-1681 werd hij gearresteerd wegens vechten en op handtasting ontslagen; zijn
beroep was toen boekverkopersknecht (R.A. 326, 241vo).
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20-10-1687 poorter als koffieverkoper, 27-7-1693 gildelid als boekverkoper; zijn
weduwe betaalt tot haar dood jaarzang.
15-3-1695 werd hij gedaagd door de schout wegens verkoop van onbehoorlijke
libellen en nouvelles; 24-4-1703 wegens het divulgeren en gemeen maken van
faamrovende geschriften in zijn koffiehuis ‘tegens de geallieerde van den staet’
(Schoutsrol).
28-2- en 30-3-1697 adv. hij de verkoop van zaden van het gewas van 1696, uien,
sla, postelein, prij, radijs, spinazie en bloemkool (A.C., zie KS 678/79).
12-6- en 19-7-1698 adv. hij, dat bij hem met geringe korting de prijzen van loterijen
van Rotterdam en Schiedam uitbetaald konden worden (A.C., zie KS 680). Deze
korting bedroeg 2%, zoals blijkt
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uit een verklaring voor not. Denijs van 4-4-1701; afgifte geschiedde tegen
ondertekening van gedrukte kwitanties (N.A. 6045, 245). Hij leverde ook kwitanties
voor Groningse losrenten (KS 663).
17-11-1702 legde hij voor not. Wijmer een verklaring af over het gedrag van een
zekere Pieter Verloo in het koffiehuis en in de boekwinkel, waar deze o.a. de Historien
van Aytzema had gekocht (N.A. 4832, 1163).
1-1-1711 in haar test. bepaalde de weduwe, dat haar knecht, Hendrik van Eyl, het
huis de Roode Leeuw voor altijd voor f 880. - per jaar zou mogen huren (waar de
bollenkelder echter buiten zou vallen). Voor f 334. - zou hij de spiegel en schilderijen
op de koffiekamer mogen overnemen en tegen taxatieprijs alle stoelen, tafels, banken,
kleden, chassinetten, het blauwe behangsel, de witte gordijnen, schoorsteenvallen,
twee tabakskisten met lood beslagen, alle tabak en pijpen, de oude en nieuwe
koffiekopjes en bakjes aldaar. De koffie legateerde ze hem. Verder zou hij 7 zilveren
lepels uit de collecte van Alphen krijgen, het gemetselde fornuis en de ketel, mits
hij de hulpzame hand leende bij de reddering van haar boedel. Na haar overlijden
zouden de voordelen van de collecte der loterijen voor hem zijn en hij zou de
dispositie hebben over de loterijgelden, mits hij zorg droeg, dat haar boedel alvorens
werd ontslagen door de geoctrooieerden of directeur.
31-3-1711 bij de inventaris wordt behalve het bovengenoemde nog opgegeven:
gedrukte boeken in het voorhuis volgens catalogus daarvan nog te maken, de winkel
met zijn toebehoren, schuldbekentenissen en obligaties tezamen ruim f 100000. (voor verschillende zijn onderpanden gegeven in de vorm van diamanten etc.), de
goederen in de tuin op het Verwerspad buiten de Utrechtse poort, de debiteuren
wegens de collecten der loterijen.
28-7-1711 veiling van boeken van de overledene (G.A. 88).

Uitgeverij
Van 1694 tot 1704 vond ik een klein aantal uitgaven, die bij hem verschenen, in het
Holl. en in het Frans.
1694 etc., zie bij Pierre Marin.
1696 verscheen bij Daniel van den Dalen en Pieter Scepérus Historie van den
oproer te Amsterdam voorgevallen: Door des stads Gr. Achtb. Overheid en trouwe
borgers loffelijker wijze gestild, zedert den 31sten january 1696. Nevens de
gedenk-penning, door haar E. Gr. Achtb. aan de borgerij vereert.
6-7-1699 behalve de reeds in deel III p. 90 genoemde boeken met illustraties van
Adriaan Schoonebeek, die H. Desbordes tezamen met Sceperus en Brunel uitgaf,
adv. de twee eersten ook nog andere werken met illustraties van Schoonebeek,
namelijk van L. Smids de Romanorum imperatorum pinacotheca, die voor de eerste
maal in 1696 was verschenen, en de Pictura loquens, die in 1695 voor de eerste maal
was verschenen, en van de abbé de Choisy, Histoire de la vie de David (KS 174/75
en 714).
1704 verscheen bij hem de tweede druk van De Koophandel van Amsterdam van
Lemoine de l'Espine.
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Bijzonderheden
1682 bij zijn ondertrouw tekende hij nog als Pieter Scheeper, in 1687 bij de
ondertekening van een rekwest van koffieschenkers als Pieter Sceperus (R.A. 686,
33).
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Schagen (Gerbrand) 1634-1690, Geref.
Leven
Ged. Oude Kerk 2-3-1634, begr. Nieuwezijds Kapel 3-8-1690, zoon van Albert
Garbrantsz (Schagen) en Mary Koenraets, ondertr. kerk 5-7-1658 Jacomina Bullens,
ged. Oude Kerk 2-11-1636, begr. Nieuwezijds Kapel 22-1-1716 (4de kl.), dochter
van Matheus Bullens, zijdereder, en Anna Waleus.
1716 collaterale successie, aan obligaties f 600.-.

Adressen
1658 etc. Kalverstraat, 1660 en 1661 Kalverstraat over 't Weeshuis (dr.), idem naast
de Keizerskroon (Schoutsrol), 7-7-1674 Kalverstraat ‘in 't huys te Schagen’ (A.C.),
1687 Kalverstraat ‘in de Statenbijbel’ (dr.), 1690 Kalverstraat bij de St. Luciënsteeg,
dat hij voor f 933. - huurde van Wybrant de Mont (D.B. 16), 19-7-1698 en 1701 St.
Jansstraat (A.C. en dr.), 1708 Zeedijk bij de Stormsteeg (dr.), 1716 idem.
Uithangtekens, zie hiervoor.

Boekhandel
26-5-1657 gildelid als boekverkoper (in 1688 toonde hij de poorterceel van zijn
vader; zelf had hij zich niet als zodanig laten inschrijven), de weduwe betaalt jaarzang
tot haar dood toe.
1660 en 1663 boeken van hem op de Messe (KS 1467).
4-9-1668 werden Jan Rieuwerts, Jan Hendricksz Boom's weduwe, Gerbrant
Schagen, Jan van Someren en Abraham van der Burgh door de schout gedaagd
wegens het verkopen van het godslasterlijk en goddeloos boek van Koerbagh
(Schoutsrol).
3-8-1690 werd een curator over zijn nagelaten goed aangesteld (D.B. 308, 67).
Met de crediteuren werd geen accoord gesloten, maar er werden telkens uitbetalingen
gedaan. Op 12-1-1691 kwamen er van de conchierge Joan Wijncoop verschillende
betalingen binnen, tezamen f 3593.1.8, waarschijnlijk grotendeels van de veilingen
afkomstig. Op 28-6-1691 vond een repartitie van 38½% over f 5253.10.4 plaats.
Later werden nog een aantal kleinere bedragen uitgekeerd, o.a. in 1691 aan Nicolaas
Witsen f 278.15. -, aan de weduwe van Jan van Teylingen f 204.1. -, aan Hendrik
Boom en aan Jacob Keur kleinere bedragen, in 1692 aan de wed. Schipper en aan
Jacob Beverwijck, en in 1694 aan Gijsbert de Groot en Johannes Ribbius bedragen
onder de f 20. -. (D.B. 16, 236 en 323 en 18, 157).
13- etc. en 19-9-1690 etc. veiling van de gebonden en ongebonden boeken van de
overledene (A.C. 7- en 12-9-).

Uitgeverij
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Van 1660 tot zijn dood verscheen een aantal uitgaven met zijn naam, in het Holl. en
in het Latijn, 1 in het Frans. De weduwe beperkte zich, voor zover ik kon nagaan,
tot het uitgeven van de werken van Sluyter.
1660 en 1661 verschenen verschillende boeken bij hem, die gedrukt waren door
Cornelis de Bruyn (U.B.A.). Ik noem er hier één, daar daaruit blijkt, dat hij ook bij
andere drukkers liet drukken: Noodige vernederinge des menschen... Door Marcum
Boerhave... t'Amsterdam, Voor Gerbrand Schagen, Boeckverkooper in de Kalverstraet
tegen over 't Weeshuys. 1661. t'Amsterdam, Ter druckerije van Cornelis de Bruyn,
achter de Nieuwe-Kerck, in de Gravestraet. 1661. Hieraan is toegevoegd: By-Voeghsel
op de noodige vernederinge... t'Amsterdam, gedrukt by Steven van Lier, Voor
Gerbrandt Schagen, boeckverkooper, in de Kalver-straet, tegen over 't Wees-huys.
1660.
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7- en 14-9-1677 adv. hij, dat bij hem op de pers was ‘Heylige gesangen, gedicht door
Wilhelm Sluyter, in sijn leven predicant tot Eybergen.’ Later, op 25-5-1686, wist hij
van de Staten privilege te krijgen voor ‘alle de wercken van Willem Sluyter in sijn
leven predicant tot Eybergen, seecker boeck geintituleert Les Preparations de la
saincte Cene, bestaande in gedighten, loffsangen ende geestelijcke liederen bij den
suppl. op volcoomene Zangnooten gedaan stellen.’ Sluyter was een geliefd auteur
en o.a. de Amsterdamse boekverkoper Johannes Boekholt was in 1680 met een uitgaaf
van diens Buiten- Eensaem huissomer- en winter-leven gekomen en bracht in 1687
een uitgaaf van diens Lof der Heilige Maagt Maria. Hiertegen verzette Schagen zich
op 21-10-1686 bij monde van not. Sylvius op grond van zijn privilege (KS 669/670).
Hoe deze zaak afliep en hoe de ingewikkelde geschiedenis van de illustraties door
Luyken is te verklaren, kan ik niet zeggen (Luyken 8, 29 en 127). In 1687 verschenen
verschillende van Sluyter's werken, alle voorzien van het privilege, bij Schagen, die
o.a. in de Eybergsche Sang-lust vermeldde, dat hij in de Statenbijbel woonde. De
weduwe wist de werken van Sluyter en het privilege ondanks de tekorten in de
nalatenschap buiten de veilingen te houden. In 1698 kwam zij met de tweede druk
van Buiten-Eensaem huis- somer- en winter-leven (adv. A.C. 19-7-1698). Achterin
vindt men: ‘Sortering en andere boeken, die bij de weduwe van Gerbrant Schagen
te bekomen zijn. Ook wert bij haer gemaekt en verkogt silver-zant, om op schriften
te gebruyken’, met 1 pag. met Lat. en Holl. boeken. Op 1-4-1701 werd het privilege
verlengd en in hetzelfde jaar kwam zij weer met een aantal uitgaven van Sluyter. De
derde druk van Buiten- Eensaem verscheen bij haar in 1703, de vierde in 1708. Zij
was toen verhuisd van de St. Jansstraat naar de Zeedijk, maar kwam nog met de
bovengenoemde aankondiging betreffende haar sortering. Van 1712 tot 1714
verschenen bij haar nog verschillende uitgaven van Sluyter. Haar erfgenamen
verkochten de overgebleven exemplaren en het privilege op 24-1-1716 aan de weduwe
van Gijsbert de Groot, die reeds in 1716 met de vijfde druk van Buiten-Eensaem
kwam (KS 670/71 en 862/63). Desniettegenstaande bracht Jacob van Royen, in de
Kalverstraat, bij de Kapel in 1717 een uitgaaf: W. Sluiters Eenzaam buitenleven. De
muzieknoten, die in de uitgaven van 1687 bij de werken van Sluyter zijn afgedrukt,
werden in de latere uitgaven vervangen door eenvoudige aanwijzingen betreffende
de muziek.
10-9-1686 ‘T'Amsterdam bij Gerbrant Schagen, boeckverkoper in de Kalverstraat,
is gedrukt met privilegie, Recueil de plusieurs preparations pour la S. Cene, fait par
divers auteurs, in 12.’ (A.C.). Blijkens het reeds genoemde privilege was ook dit een
uitgaaf met noten (Goovaerts noemt deze niet).

Bijzonderheden
Uitgaven van Scaligerana van 1667 en Perroniana et Thuana van 1669 met adres
‘Coloniae-Agrippinae, apud Gerbrandum Scagen’ zijn van drukkerijen in Rouen
afkomstig (Aude 81 en 96). Ik laat hier enkele gegevens volgen over een tijdgenoot,
die wel eens met Gerbrand Schagen wordt verward: Gerrit van Schagen (ged.
Noorderkerk 4-8-1641, begr. Karthuizer Kerkhof 19-3-1724 (onverm.), zoon van
Luyckes Pietersz, kistenmaker, en Liva Pieters, ondertr. kerk 1. 24-4-1677 Geertruyd
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Goversz van Schindel, 2. 7-10-1695 Anna Cornelis) werd 1677 plaatsnijder genoemd
en als zodanig 6-1-1688 poorter, in 1695 kunstverkoper. In het contributieboek staat
hij opgetekend als Gerret Schagens. In 1700 werd bij zijn naam opgetekend ‘te quaat
98 en 99, verarmt’, waarna hij voor drie jaar betaalde en daarna tot en met 1709 toe.
Blijkens de gegevens van Ledeboer bestaan er reeds uitgaven, vermoedelijk van
prenten of prentwerken, van 1672. Waller noemt uitgaven tot 1690. Hij woonde
steeds op de Haarlemmerdijk of in de Haarlemmerstraat, in 1724 in de
Haarlemmerstraat bij de Vismarkt. Uithangteken in de Stuurman (E.).
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Schagen (Marten) 1700-1770, Doopsgezind
Leven
Geb. Alkmaar 24-10-1700, st. Utrecht 20-10-1770, zoon van Pieter Martensz Schagen
en Grietje Jacobs Volder, ondertr. pui 12-2-1723 Dieuwertje Segers Blauwduyf, geb.
Amsterdam 5-10-1699, dochter van Seger Reyersz (Blauwduyf), korenlichterman
en makelaar, en Jannetje Blauwduyf.

Adressen
12-2-1723 St. Nicolaasstraat, 3-6-1723 Nieuwendijk hoek Mandemakerssteeg (A.C.),
25-9-1726 idem (begr. Oude Kerk journaal), 1727 en 1729 Nieuwendijk (schuin)
over de St. Nicolaasstraat (Luyken 470 en pag. 559), 27-12-1731 Nieuwendijk bij
de Dirk van Hasseltsteeg (D.T.B. 1048, 97vo), 1735 idem (begravenisceduul).

Boekhandel
Sedert 1718 in de leer bij een boekverkoper te Amsterdam, daarvoor bij een
boekverkoper te Alkmaar (N.N.B.W.).
17-3-1723 behuwd poorter als boekverkoper, 22-3-1723 gildelid, betaalt contributie
tot en met 1736. Daarna is aangetekend: ‘vertrokken naar Utrecht’.
25-28-3-1738 veiling van ongebonden, 23-25-4-1738 van gebonden boeken van
Schagen (G.A. 113).
23-26-6-1739 veiling van gebonden boeken van M. Schagen, 6-8-12-1740 veiling
van boeken van M. Schagen (G.A. 114 en 115).
27-29-12-1751 veiling van boeken van Schagen (G.A. 126).

Uitgeverij
Van 1723 tot 1738 verscheen een aantal uitgaven met zijn naam, de meeste in het
Holl., enkele in het Latijn en 1 in het Frans, waarbij veel werken van geloofsgenoten
(zie de door hemzelf samengestelde Naamlijst der Doopsgezinde schrijveren en
schriften beginnende met den jaare 1539, en eindigende met den jaare 1745.
t'Amsterdam, Bij Jan Hartig, 1745).
20-11-1722 verklaarde hij voor not. Wetstein aan Pieter Visser, Antoni
Schoonenburg, Gerard Onder de Linden en Evert en Jan Visser f 1280. - schuldig te
zijn voor 64 kopen en de koperen platen van de Franse Bijbelse Historiën van Martin
in 4o met recht van copie, te betalen in 4 term., terwijl de bovengenoemde
boekverkopers het recht van copie voor de Holl. uitgaaf hielden (KS 671); 4-7-1724
adv. hij ‘t'Amsterdam is bij M. Schagen in 't Frans gedrukt, de Historie des bijbels
van den Hr. D. Martin, verrijkt met meer dan 350 figuren, 4to.’ etc. (A.C.). De titel
van dit werk van D. Martin, dat in 1700 voor de eerste maal bij Mortier was
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verschenen (zie aldaar) luidde ditmaal Histoire de la Bible contenant le vieux et le
nouveau testament (Luyken 466). De platen waren afkomstig uit de z.g. kleine bijbel
van Mortier van 1703 en 1702, die alleen in het Holl. was verschenen. De tweede
druk van de Holl. uitgaaf verscheen in 1722 bij de bovengenoemde boekverkopers,
Antoni Schoonenburg etc. (Luyken 384). Schagen kwam nog met veel andere uitgaven
met prenten van Luyken.
3-6-1723 adv. hij voor de eerste maal in de A.C., namelijk de vertaling van J.
Suderman van Twaelf predikatien van J.F. Ostervald (A.C.). Daarna adverteerde hij
regelmatig zijn nieuwe uitgaven.
23-24-8-1723 kocht hij vermoedelijk nogal veel op de veiling van Oosterwijk. Zo
vindt men o.a. exemplaren van De lustplaets Soelen in dichtmaat uitgebreid door
Claas Bruin met adres van Oosterwijk (E.) en met adres van Schagen, beide met het
jaartal 1723. Daar kocht hij ook Alle de
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werken van Flavius Josephus. Van dit werk, dat in 1704 in folio bij Mortier was
verschenen (zie aldaar), een vertaling door W. Sewel van Mortier's Franse uitgaaf
van A. d'Andilly van 1700, verscheen bij Oosterwijk in 1722 een tweede druk,
waarvoor hij 27-6-1721 privilege had gekregen. Zoals te begrijpen is, waren er in
1723 stellig nog veel exemplaren over, die Schagen eerst verkocht (zie A.C.
10-10-1724). In 1732 kwam hij met een derde druk. Deze werd verkocht door middel
van intekening. In een ‘Berigt wegens den nieuwen druk der werken van Fl. Josephus’,
voorin het boek, zet hij uiteen, waarom hij de prijs van intekening had moeten
verhogen. Hij drukt dan nog eens de condities van intekening (helaas zonder datum,
echter 1731) af. Daarin berekent hij de kosten (224 bladen à 6 duiten het blad f 9. -,
210 quarto indrukplaten à 4 duiten ieder f 5.5. -, 9 heele vels platen à 5 st. ieder f 2.5.
-, 2 halve vels platen daer onder de tytel à 2½ st. ieder f -.5. -, 3 plans of platte gronden
à 4 st. ieder f -.12. -, 2 kaarten, een van een vel, een van 1½ vel f -.10. -, 2 vignetten
en 2 roode tytels etc. f -.3. -) op tezamen f 18. -. Toch geeft hij het boek bij intekening
voor f 14. - klein en f 21. - groot papier, te betalen de helft bij de intekening en de
helft bij de levering. Hij nummert de kwitanties voor het geval er meer wordt
ingetekend als er exemplaren zijn. Op 31 mei loopt de intekening af en dan zullen
de exemplaren resp. f 16. - en f 25. - kosten. Deze condities kon hij niet handhaven,
daar het vermeerderen en verbeteren van de platen hem zoveel had gekost, dat hij
resp. f 2. - en f 3. - meer moest rekenen (10 bladen à 6 duiten f -.7.8, voor de
verandering van 72 platen 2 duiten op 't stuk f -.18. -, 1 halve vels plaat f -.3. -, voor
de nieuwe kaart meer f -.1.8, 1 pourtrait konstig door Houbraken gesneden f -.10. -).
De prijs bleef volgens hem toch 12½% beneden de gebruikelijke. Wilde men zijn
intekengeld terug hebben, dan zou hij daarboven ½% interest per maand betalen.
Uitvoerige bijzonderheden over de illustraties vindt men bij Luyken (no. 396). Op
14-12-1735 gaven overlieden gunstig advies op een rekwest van Schagen om
verlenging van dit privilege (G.A. 81, 75 en KS 671). Er verscheen, voor zover ik
kon nagaan, echter geen herdruk meer. Een andere uitgaaf van Flavius Josephus van
1698 in vertaling van S. de Vries (KS 886 en Luyken 321) in 4 delen in 8o, eveneens
met prenten van Jan Luyken, werd in 1736 door Schagen herdrukt (Luyken pag. 879)
in 2 delen in 4o. Deze uitgaaf komt ook voor met adres van Jan Bosch te Haarlem.
Ik vermoed daarom, dat de 704 exemplaren, die bij de scheiding van de nalatenschap
van Jannetje Blauduyf voor not. Ardinois op 18-6-1745 aan haar schoonzoon Jan
Bosch, boekverkoper te Haarlem, werden toebedeeld voor f 7. - per stuk, tezamen f
4928. -, ofschoon er wordt gesproken van recht van copie, privilege en koperen
platen, de vertaling van de Vries betreffen (N.A. 9180, 387).
5-8-1724 adv. hij, dat bij hem was gedrukt ‘Maendelijke samenspraken over
allerley uytgekipte boeken en fraeye historien; doormengt met letter- digt- staatnatuur- en wiskonstige, mitsgaders godsgeleerde, regtsgeleerde en andere
bedenkingen, door Wilh. Ern. Tentzelius, historieschrijver van den keurvorst van
Saxen uyt het Hoogduyts vertaelt, voor de maend july 1724, zullende alle maenden
vervolgt worden’ (A.C., 2de stukje 2-9-1724, 3de 10-10-1724, 6de 16-1-1725).
16-10-1730 gaven overlieden gunstig advies op een rekwest van Schagen aan
burgemeesters om privilege op een vertaling van een werk van J.F. Ostervald,
Verhandeling tegen de onkuischheit (G.A. 81, 33). Deze verscheen met privilege
nog in 1730.
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20-9-1731 kwam Schagen met een soortgelijk rekwest betreffende Historie der
Christenen, die men gewoonlijk Waldensen noemt, waarop overlieden adviseerden
dit alleen voor dit speciale werk te geven (G.A. 81, 42). Het verscheen in 1732. Een
nieuwe titeluitgaaf verscheen in 1765 bij Schagen's zwager J. Bosch te Haarlem.
(Luyken 476).
1738 zag nog een plaatwerk van Luyken, samengesteld uit andere boeken, dat
eerder bij Pieter van der Aa te Leiden was verschenen zonder jaartal, het licht, Theatre
des Martyrs... se vend chez M. Schagen 1738. Het heeft ook een Holl. titel:
Schouwtooneel der martelaren. (E. en Luyken 457).
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Bijzonderheden
In 1727 werd Marten Schagen leeraar bij de Doopsgezinde Friese Gemeente van de
Arke Noachs, waarin zijn schoonfamilie een grote rol speelde. Zijn schoonmoeder
bezat een huis op de Prinsengracht bij deze kerk en bewoonde dit (zie haar scheiding
van nalatenschap). In 1738 werd hij leeraar te Alkmaar, in 1741 te Utrecht. Voor
zijn letterkundige en historische activiteiten vergelijke men N.N.B.W. Op een
tentoonstelling van oudheden Delft juli-aug. 1863 zond A.M. Schagen van Leeuwen
2 Hebreeuwse brieven in van Joanna Schagen, echtgenote van Ds. D. van Leeuwen,
aan haar broer M. Schagen (E.).

Schelte (Anthony) 1673-1698, Geref.
Leven
Ged. Nieuwe Kerk 4-1-1673, begr. Oude Kerk 3-6-1698, zoon van Dirk Schelte,
juwelier en goudsmid en Maria de la Fontaine.

Adressen
1694-1698 aan de Beurs of bij de Beurs (zie KS 1020, A.C. 23-8-1695 en dr.). Hij
overleed op het Rokin; of dit ten huize van zijn vader was of in zijn boekwinkel, kan
ik niet zeggen.

Boekhandel
10-4-1693 was hij voor de eerste maal op de Messe te Frankfort, zoals blijkt uit een
brief, die zijn vader hem schreef (KS 674).
21-1-1694 Abraham Wolfgank vermaakt bij test. voor not. Servaes aan zijn neef
Anthony Schelte f 500. - in boeken, door hemzelf te kiezen, het getimmerte van de
winkel, de persen, toonbank, boekbinderswinkel etc. wat tot onder- en bovenwinkel
specteert. Na zijn dood zal Anthony, zolang er geen veiling is geweest, uit de winkel
mogen verkopen en de helft van de winst hebben. Uit de vreemde sorteringen zal hij
voor f 5000. - of f 6000. - mogen hebben, waarvoor hij 3% rente zal betalen. Dit alles
geschied in consideratie van de trouwe diensten, die hij Wolfgank enige jaren lang
heeft bewezen (N.A. 5063, 227).
10-2-1694 poorter als boekverkoper, waarna hij vermoedelijk meteen gildelid
werd (niet ingeschreven), daar hij toen de zaken van zijn oom Wolfgank voortzette
(zie aldaar). Na zijn dood, in 1698, werden de zaken gedreven door zijn halfbroer
Hendrik Schelte als Erven van Anthony Schelte. Als zodanig betaalt die jaarzang tot
en met 1702. Op het einde van dat jaar werd hij zelf gildelid. De naam van de Erven
van Anthony Schelte gebruikte hij voor zover ik kon nagaan, nog tot 1708 een enkele
maal.
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Uitgeverij
Van 1694 tot 1698 verscheen een aantal uitgaven met zijn naam, alle in het Frans
met 1 uitzondering (in het Holl.), van 1698 tot 1702 vindt men veel uitgaven met het
adres ‘Chez les héritiers d'Antoine Schelte’, dan nog 1 in 1708. Ledeboer vermeldt
deze tot het jaar 1718; het moeten dan echter nadrukken zijn, daar ook Hendrik
Schelte toen reeds was overleden. Het jaar 1686, dat Enschedé als eerste jaar noemt
en dat men ook in catalogi van bibliotheken vaak kan aantreffen, berust stellig op
een vergissing. De broers Schelte gaven evenals Wolfgank veel toneelstukken en
opera's uit, die uiteindelijk gebundeld werden met een titelpagina voor het geheel.
Ze hebben vrijwel allemaal het drukkersmerk van Wolfgank qu(a)erendo en vermelden
verder vaak alleen
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‘Suivant la copie imprimée à Paris’. Uit de algemene titelpagina van later, die ook
het qu(a)erendo heeft, heeft men de naam van een van de broers Schelte genomen
en gegeven aan een uitgaaf van Wolfgank, van wie alle uitgaven tot en met 1693
afkomstig moeten zijn.
1694 verscheen bij Anthony Schelte Amersfoorts lofkrans, een gedicht van Laurens
Bake.
1696 verscheen bij hem Histoire de France avant Clovis... Par le Sr. de Mezeray.
Het privilege van 1-12-1688 voor Wolfgank is in een Franse vertaling van F.
Tixerandet van 26-3-1689 achterin afgedrukt, met de toevoeging: ‘Les Heritiers
d'Abraham Wolfgang ont cedé le dit privilegie à Antoine Schelte, suivant l'accord
fait entr'eux.’
1694 verscheen bij hem La Vie d'Olivier Cromwel, een werk van Leti, dat in 1692
in het Italiaans bij P. e G. Blaeu was verschenen. Uit hetzelfde jaar stamt een uitgaaf
van dezelfde Franse vertaling met adres van Henri Desbordes met als drukkersvignet
de sfeer. Bijzonderheden over deze laatste uitgaaf, die blijkbaar een nadruk was, kan
ik niet geven.
19-7-1698 adv. de Erven het verschijnen van de Relation de l'expedition de
Carthagène, faite par les François en 1697 van J.B. Desjeans de Pointis, op 4-11-1698
het verschijnen van de Relation du voyage de Mr. de Gennes van F. Froger (zie deel
II 96/97) ‘bequaem om bij Relation de l'expedition de Carthagène par Mr. Pointy
gebonden te worden.’ (A.C.).
1700 vindt men in de Promenades de Mr. le Noble achterin een ‘Catalogue de
livres nouveaux’ (zie deel II 108/109), waarvan de meeste behoorden tot het fonds
van de Erven Anthony Schelte.
1708 verscheen Phaëton met adres ‘A Amsterdam, Chez les heritiers d'Antoine
Schelte’, zie Recueil des opera II 1712 van Hendrik Schelte (U.B.A.).

Schelte (Hendrik) 1681-1714, Geref.
Leven
Ged. Zuiderkerk 2-11-1681, st. 6, begr. Oude Kerk 10-3-1714 (2de kl.), zoon van
Dirk Schelte, juwelier en goudsmid, en Margrita Mierinck, ondertr. kerk 24-5-1708
Susanna Pelt, ged. Nieuwe Kerk 9-12-1682, begr. Oude Kerk 28-4-1736 (1ste kl.),
dochter van Arnoult Pelt, koopman, en Johanna Bisschop; zij hertr. 1717 Nicolaas
Vermaten, weduwnaar van Maria Uylenbroek.
29-3-1710 test. voor not. Servaes (N.A. 5003, 124).
21-10-1717 akte van bewijs voor not. van der Groe aan haar dochter van f 10000.
- (N.A. 4236). Het kind erfde van haar grootvader Dirk Schelte f 21500. - (N.A. 5014,
166 not. Servaes).

Adressen
16-12-1706 bij de Beurs, 1708 op het Rokin, 14-3-1711 Rokin oostzijde over de
Beurssluis (Oude Kerk journaal), 1712 zie uitgeverij, 1714 Rokin ter zijde van de
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Beurs. Vermoedelijk was dit steeds hetzelfde adres en mogelijk is, dat het nog steeds
het vroegere huis van Abraham Wolfgank was.

Boekhandel
21-9-1702 poorter als boekverkoper, 2-10-1702 gildelid, betaalt jaarzang tot hij
overman wordt, de weduwe betaalt in 1715.
11-4-1704 procuratie van hem voor not. de Wilde om geld te innen van Mr. Auroy
te Parijs (N.A. 6479, 104).
1713 etc. overman van het gilde, st. in functie.
19 etc.-6-1714 veiling onder de boekverkopers van eigen drukken en vreemde
sortimenten van de overledene (A.C. 5-6- en G.A. 91).
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29-8-1714-22-12-1714 obligaties voor not. Wetstein wegens boeken gekocht op de
veiling van 19-6- aan de weduwe van J.F. Bernard van f 4197.6. -, van J.J. van
Waesberge van f 3002.12. - en van Estienne Roger van f 3904.17.8, alle drie van 16
halfj. term., en van Anthony Schoonenburg van f 3200. - van 8 achtmaandelijkse
term. en van f 4999.2. -, te betalen vóór februari 1715 (N.A. 8292, 43, 51, 59, 60 en
62).
25-2-1715 veiling onder de boekverkopers van de ongebonden boeken, vreemde
sortering, van de overledene (A.C. 9-2- en G.A. 92).
25- en 26-3-1715 veiling van de gebonden boeken van de overledene (Latijnse,
Franse, Nederduitse, meest in curieuse Franse banden gebonden) ten huize van de
weduwe (A.C. 16-3- en G.A. 92).
19-2-1717 burgemeesters geven toestemming nogmaals een veiling te houden (KS
676), 30-3-1717 veiling ten huize van de weduwe in de Snoekjessteeg bij de
Jodenbreestraat onder de boekverkopers met opsomming van enkele curiosa (A.C.
25-3- en G.A. 94, ook worden geveild de boeken van de Erven van Dirk Schelte).
12-6-14-7-1717 obligaties voor not. Wetstein wegens boeken gekocht op de veiling
van 30-3- aan de weduwe, alle te betalen in term. van 3 maanden, van J. Steenhouwer
en H. Uytwerf van f 1351.9. - 8 term., van F. l'Honoré en Z. Chatelain van f 354.12.
- 3 term., van C. Jordan van f 281.13. - 3 term., van weduwe Paul Marret van f 777.13.
- 7 term., van J.F. Bernard van f 608.10. - 8 term., van Gerard Onder de Linden van
f 932.6. - 8 term. en van Evert en Jan Visscher van f 349.3. - 8 term. (N.A. 8293,
30-32, 35, 38, 39 en 44).

Uitgeverij
Van 1699 tot 1714 verscheen een groot aantal uitgaven met zijn naam, vrijwel alle
in het Frans, enkele in het Holl. en in het Latijn, in 1715 nog 1 Holl. uitgaaf op naam
van de weduwe.
1699 etc. verschenen opera's bij hem, zie 1712.
1700 verscheen bij hem Essai philosophique concernant l'entendement humain...
Traduit de l'Anglois de Mr. Locke, Par Pierre Coste. Op 5-5-1700 kreeg hij privilege
voor dit werk, dat hij toen eersdaags zou uitgeven. (KS 675 en Bonno 22 en 23).
1702 verscheen bij hem Oeuvres diverses du Sr. Boileau Despreaux: avec le traité
du sublime, ou du merveilleux dans le discours. Traduit du Grec de Longin, in 2
delen, met privilege van 4-11-1694 voor H. Schelte(!). Achterin deel II vindt men
een ‘Catalogue des livres imprimez chez Henri Schelte ou dont il a nombre.’ (8 pag.).
1703-1713 verscheen bij hem de Bibliotheque choisie, een tijdschrift van J. le
Clerc, een voortzetting van diens Bibliotheque universelle, die van 1686-1693 was
verschenen, in de laatste jaren bij Wolfgang alleen (deel III 25). Van deze
Bibliotheque universelle verscheen een aantal delen of misschien alle in tweede druk
bij Hendrik Schelte of bij de Erven van Anthony Schelte (Rahir 2841). In tegenstelling
tot andere tijdschriften geven deze weinig bijzonderheden over de uitgevers. Voor
het verschijnen zie men de adv. A.C.
11-9-1703 voor een geschil tussen Schelte en Pierre Mortier, zie men Schoutsrol
en deel III 263.
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1705 verscheen bij hem Aardige characteren, in 1714 De Rijmwerken, beide
werken van zijn vader, Dirk Schelte (over het laatste adv. A.C. 27-2-1714).
1706 verscheen bij hem Reflexions sur l'elegance et la politesse du stile, in 1707
(A.C. 5-5-) Les Règles de la vie civile, beide van de abbé de Bellegarde. Voorin
hebben zij alle twee een ‘Catalogue des livres de Mr. l'abbé de Bellegarde, qu'on
trouve à Amsterdam chez Henri Schelte’, de uitgaaf van 1707 heeft ook nog achterin
een ‘Catalogue des livres imprimez chez Henri Schelte’ van 4 pag. Deze mededeling
moet men niet al te letterlijk opvatten, want o.a. komt erop voor: ‘Le grand atlas de
Blaeu en Espagnol 10 voll. in fol. grand papier.’
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1706 verscheen bij hem en bij Gerrit Kuyper de vertaling van Barbeyrac, Le Droit
de la nature et des gens van S. von Pufendorf (zie deel III 188), in 1707 verscheen
bij hem alleen van dezelfden Les Devoirs de l'homme et du citoien (A.C. 5-4-).
1712 verscheen bij hem Traité curieux des serins de canarie etc. par J.C. Hervieux.
Naaukeurige verhandeling van de kanarivogels door J.C. Hervieux. Door A. Moubach
uit het Frans vertaalt. Gedrukt voor een liefhebber, en zijn te bekomen, bij Hendrik
Schelte, boekverkoper ter zijde van de Beurs. 1712. (A.C. 14-7-1712, 2-3- en
1-7-1713). Dit boekje heeft een opdracht van Schelte aan Nic. Corver en achterin
een ‘Catalogue des livres Latins, François, Italiens et Espagnols qui se trouvent chez
Henri Schelte, marchand libraire à Amsterdam, sur le Rockin, vis à vis la Porte de
la Bourse’.
17-11-1712 adv. hij ‘Joannis Clerici Oratio inauguralis de praestantia & utilitate
historiae ecclesiasticae, habita in auditorio Remonstrantium’ (A.C.).
1712 verscheen bij hem het XIe deel van Recueil des opera representez par
l'academie royale de musique, een serie van gebundelde nadrukken van Parijse
uitgaven, waarmee Wolfgank reeds was begonnen. Hiervoor had Hendrik Schelte
op 15-3-1702 privilege gekregen, echter slechts voor de toen in Parijs verschenen
acht delen. Daar ook andere boekverkopers de vervolgen gingen nadrukken, vroeg
Schelte ook voor de voortzetting privilege, wat hem 27-3-1705 werd gegeven (de
privileges zijn opgenomen in het exemplaar U.B.A. in deel I, een herdruk van 1712,
en deel XI, ook van 1712). De aparte opera's, die in de recueils zijn gebundeld, hebben
alle het drukkersmerk qu(a)erendo en zeer verschillende jaartallen en stammen van
Wolfgank (echter zonder zijn naam, 1688 etc.), A. Schelte (1695 etc.), Heritiers d'A.
Schelte (1699 etc.) en Henri Schelte (1699 etc.). Het recht van copie en privilege
werd blijkbaar gekocht door Guillaume de Voys, die de uitgaaf sedert 1714
(Kossmann) voortzette. Een losse opera (als zodanig werden ze ook verkocht) vindt
men o.a. aangekondigd in de Journal des sçavans XXXIV 2, 903: ‘Cassandre, tragedie
representée pour la premiere fois par l'academie royale de de musique le mardy 22
juin 1706, à Amsterdam chez Henri Schelte in 12o, 60 pag.’ met tevens vermelding
van de oorspronkelijke druk van Christophe Ballard te Parijs van 1706 in 4o, 49 pag.;
de nadruk van Schelte verscheen 1707. Ook de Recueils zagen telkens afzonderlijk
het licht. Zo werd o.a. het binneknort verschijnen van deel X aangekondigd 5-5-1707,
terwijl op 6-12-1707 werd aangekondigd dat het op 3-1-1708 overal te krijg zou zijn
(A.C.). Het verscheen dan ook met het jaartal 1708.
15-12-1713 stonden burgemeesters en regering van Amsterdam Hendrik Schelte
toe het Oude en Nieuwe Testament in 4o te mogen drukken, verkopen en uitgeven.
Ds. Adrianus van Oosterum werd geautoriseerd tot ondertekening. Deze Biblia, Dat
is: De gantsche H. Schrifture verscheen ‘T'Amsterdam. Bij Hendrick Schelte. Anno
1714.’ Ook Het Nieuwe Testament verscheen in dit jaar bij hem. De CL Psalmen
des propheten Davids en eenige andere lofsangen: Uyt den Francoysen in
Nederlandschen dichte overgeset door Petrum Dathenum... draagt het adres:
‘T'Amsteldam, Bij de Weduwe van Hendrik Schelte, Boekverkoopster, op 't Rockin
bij de Beurs. Anno 1715.’ Op 18-5-1715 adv. Steenhouwer en Uytwerf, dat bij hen
te krijg waren ‘voor civile prijs de Nederduytse Bijbel in quarto, met en zonder
d'apocryphe boeken, zeer curieus gedrukt bij Hendrik Schelte. Ook zijn bij dezelve
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apart te bekomen De Psalmen en Catechismus, tot vernieuwinge van oude
kerkboeken.’ (A.C.).

Bijzonderheden
De moeder van Hendrik Schelte, Margrita Mierinck, was de zuster van Anna Mierinck,
die in 1682 met de boekverkoper Joannes Janssonius van Waesberge trouwde. Blijkens
De Rijmwerken van zijn vader (pag. 394) was Hendrik Schelte (Heintje) 5-7-1693
tezamen met zijn broer Samuel op school te Hillegom.
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Schipper (Jan Jacobsz) 1617-1669, Geref. (de weduwe wordt
Rooms-Katholiek)
Leven
Ged. Nieuwe Kerk 12-12-1617, begr. Noorderkerk 4-11-1669, zoon van Jacob Claesz
Dommecracht, schipper, en Neeltje Leyen, ondertr. kerk 27-8-1650 Susanna Veselaer,
geb. Amsterdam 1623/24, st. Soest 17, begr. aldaar 21-11-1699, dochter van Joris
Veselaer, boekdrukker en boekverkoper, en Aecht Jacobs (hertr. 1628 Jan Fredericx
Stam, boekdrukker en boekverkoper).
28-2-1672 test. voor not. van den Ende (N.A. 3667, 59B, zie KS 688).
28-11-1673 test. voor not. Ennus te Den Haag (KS 1444).
23-7- en 18-12-1698 test. voor not. van der Groe (N.A. 4246, zie KS 703-705).
7-11-1699 o.s. codicil voor not. B. Hagen te Amersfoort (Archief Cambier).
15-1-1707 scheiding van de nalatenschap voor not. van Gangel (niet bewaard; een
overzicht over de nalatenschap vindt men echter naar aanleiding van de dood van
haar schoonzoon Cleyburgh in een akte voor not. Meerhout (N.A. 4798) van
15-8-1716).

Adressen
1639-1650 Prinsengracht, in 1646 nader aangeduid als Prinsengracht tegenover de
Noorderkerk; ter gelegenheid van zijn huwelijk of kort daarna verhuisde hij naar de
Keizersgracht bij de Groenlandse Pakhuizen of bij de Brouwersgracht, waar zijn
weduwe in 1672 nog woont (dr. en KS 688). Zij verhuist 1673 of 1674 naar de
Zwanenburgerstraat naast de drukkerij, die Athias daar inrichtte (zie ook deel III
149). De lettergieterij was in 1685 en 1686 in de Utrechtse straat gevestigd (KS 18).
Op 17-7-1685 werd de weduwe Schippers eigenaresse van de erven 14-16 op de
Nieuwe Herengracht over de Plantage voor f 2580. -, op 26-7-1686 Athias van een
gang naar de Rapenburgerstraat voor f 600. - (Kw. 3 C, 26 en 102). Hier werden een
woonhuis en een lettergieterij en drukkerij met woonhuis voor de meesterknecht
gebouwd, die in 1686 betrokken werden door Athias en de meesterknecht Jan Bus.
Athias woonde hier nog in mei 1696, zoals blijkt uit verklaringen van getuigen, o.a.
Jan Bus, van 12- en 24-6-1698 voor not. Schabaalje over zijn eten op Joodse wijze,
toen hij zich elders schuil hield van dec. 1695-mei 1696 wegens zijn faillissement
(N.A. 6004, 361 en 383). De weduwe Schippers verliet mei 1686 de stad (KS 703),
maar keerde blijkbaar 1688 weer terug: op 14-1-1688 werd zij voor f 4000. eigenaresse van een huis op de Prinsengracht tussen Utrechtse straat en Amstel, dat
op 10-4-1699 weer werd verkocht (Kw. 3 E, 116 en 7 H, 101). Zij had dit tezamen
met haar dochter Cornelia en gezin bewoond (N.A. 4694, 34 not. Lansman 2-3-1695)
en ik vermoed daarom, dat Athias nog voor zijn dood (begr. 4-5-1700) het huis naast
de drukkerij moest verlaten en plaats maken voor de weduwe Schippers en haar
dochter. Het is echter ook mogelijk, dat die toen zomer en winter op de buitenplaats
te Soest, waar de weduwe Schippers in 1699 stierf, hun intrek hadden genomen. In
ieder geval woonde Cornelia Schippers, getrouwd met Jacob Cleyburgh, 15-6-1701
in het huis op de Nieuwe Herengracht (D.T.B. 1075, 37vo). Op 16-4-1702 kwamen
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Jacob Cleyburgh en Imanuel Athias, de zoon en enige erfgenaam van Joseph, tot een
overeenkomst voor not. Lansman. De weduwe Schippers had 1685-1686 voor de
bouw en erven f 34327.8. - betaald, Athias had de gang betaald en alles wat hij zelf
had laten maken ‘tot ciraad’, op conditie dat hij alles mocht naasten voor het
bovengenoemde bedrag. Als daarentegen de weduwe Schippers van haar kant betaling
verlangde en Athias niet kon betalen, mocht ze alles laten verkopen en moest Athias,
indien nodig, het ontbrekende bij betalen. Nu werd vastgesteld, dat Jacob Cleyburgh
voor f 36000. - het geheel zou krijgen: ‘de erven met de huysinghe, bepotinghe, en
beplantinghe, behanghsels, schilderijen, en ornamenten’. De bovengenoemde som
zou in de eerste plaats tot afbetaling dienen, de resterende f 1672.12. - zou Imanuel
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Athias in mindering worden gebracht op de schuld, die hij aan de weduwe Schippers
had (N.A. 4718, 100, R.A. 789, 172 fiat van schepenen van 26-4-1702, zie ook N.A.
4706, 18 en 4707, 62 contracten voor not. Lansman van 8-3-1685 en 31-5-1686
tussen de weduwe Schippers en Athias over de bouw en het verhuren voor f 1373. per jaar aan Athias). Cornelia Schippers bleef ook als weduwe van Jacob Cleyburgh
het huis bewonen tot in het jaar 1723 (Archief Cambier, not. Meerhout 20-1-1724),
in 1725 was zij verhuisd naar de Binnen-Amstel (KS 705, lees 56ste register Willige
Decreten), naar een huurhuis, het derde benoorden het hoekhuis van de Prinsengracht,
waar ook haar dochter Anna Constancia Dommer tot haar dood in 1751 bleef wonen.
Op 6-3-1725 schonk Cornelia Schippers aan de kinderen Cleyburgh uit haar tweede
huwelijk het woonhuis op de Nieuwe Herengracht, aan de drie oudste kinderen
Dommer uit haar eerste huwelijk het huis ernaast met de lettergieterij en drukkerij
erin (Kw. 4 S, 132, zie KS 705). Op 16-12-1728 droegen de kinderen Cleyburgh het
woonhuis over aan Samson Salomon, voor f 30000. - (Kw. 4 W, 196). Op 3-5-1752
droeg Catharina Maria Dommer, weduwe Joan Ofsen, haar helft in het huis met
lettergieterij en drukkerij erin, die zij in 1746 en 1748 belast had met schepenkennissen
van tezamen f 2600. -, over aan haar schoonzoon Jacob Cambier, getrouwd met Anna
Elisabeth Ofze, voor f 6000. -. Op 30-4-1755 droegen Jacob Cambier en echtgenote,
die de andere helft had geërfd van haar in 1751 gestorven tante Anna Constancia
Dommer het huis met lettergieterij en drukkerij over aan Aron de Joseph de Pinto,
voor f 18000. - (Kw. 5 W, 130vo en 5 Z, 125), die het blijkens het verpondingsregister
direct liet afbreken en twee woonhuizen in plaats daarvan zetten. Het uithangteken
van Jan Jacobsz Schipper was aanvankelijk: in Verwin U zelven (dr.); sedert 1646
naar een eigen uitgaaf: in de History van Titus Livius. Dit uithangteken nam de
weduwe mee naar de Zwanenburgerstraat (KS 229 en dr.). Sedert de verhuizing naar
de Nieuwe Herengracht was er blijkbaar geen uithangteken meer, maar werd
gesproken over de Boekdrukkerij.

Boekhandel
28-10-1637 gildelid, na zijn dood betaalt eerst de weduwe en daarna de Erven van
de weduwe Schippers jaarzang, vermoedelijk tot 1755.
4-7-1661 voor not. Leuven verklaart Gillis Valckenier, boekverkoper, ten verzoeke
van Henrick Prins, boekverkoper, dat de laatste in 1659 van Schipper een partij
boeken Roma subterranea en Breviarium Romanum heeft gekocht, welke boeken
Schipper beloofde op de komende Frankforter Messe aan niemand anders te leveren
of verkopen (N.A. 2729, 928).
10-1-1664 voor not. Pondt verkoopt Benjamin Lanson aan Johannes Janssonius,
Jan Jacobsz Schipper, Joost Pluymer en Elisee Weyerstraeten, ook voor diens
compagnon Johannes van Waesberge, 700 Biblia Regia van 10 delen Parijse druk,
die onder Lanson te Parijs berusten, per stuk voor f 80. - zonder enige korting. Hierbij
worden uitvoerige voorwaarden over de verkoop gemaakt, o.a. zullen de kopers alle
koperen platen en deffecten voor niets krijgen en, als Lanson in gebreke blijft in het
afleveren, 1000 zilveren ducatons, als hij aan anderen te Parijs of elders nog bijbels
verkoopt, 100 zilveren ducatons per exemplaar dat hij verkoopt (N.A. 3161). Ook
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op 10-1-1664 verklaart Lanson voor not. de Grijp, dat Schipper zijn 1/4 part in boeken
zal mogen betalen, namelijk ‘Roma subtarania, Jonstoni Histori animalium 't zij in
't Lattijn ofte Frans’ ter keuze van Schipper, verder met brevieren in vier volumen
op de naam Colonia en Drexilius Opera in twee volumen, te leveren volgens het
bovengenoemde contract volgens boekverkopers manier op half rabat. (N.A. 2581).
Op 16-1-1664 verklaren Lanson en Schipper, dat zij zich houden aan het contract
voor not. de Grijp, ondanks het contract voor not. Pondt. Op dezelfde dag geeft
Schipper de boekdrukker Borrit Jansz Smit procuratie voor hem op te treden, ‘also
hij veeltijds uyt der stadt is reisende.’ (N.A. 2581). De Biblia, 10 delen in 7 talen,
verscheen te Parijs van 1629-
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1645 bij Antoine Vitré (Darlow and Moule 1442). Werken van Jonston verschenen
bij Schipper in het Latijn in 1657 en in het Holl. in 1660, de Opera van Drexilius in
1663 als druk van H. Aertssens te Antwerpen (zie echter Leuven 33), Roma
subterranea van A. Bosio, dat al verschillende malen in Rome was uitgekomen, in
1659 met adres Coloniae, kennelijk als uitgaaf van Schipper.
12-8-1668 voor not. de Winter verklaart Joachim Wilde, boekverkoper te Rostock,
nu alhier, dat hij aan Schipper een vordering van 91 rijksdaalders 46 st. op Ds.
Reimerus Ligarius, Luth. predikant te Amsterdam, wegens geleverde boeken heeft
getransporteerd (N.A. 2297 I, 1).
29-8-1670 voor not. van Breugel verklaren Jan de le Nie, koopman, en Clara van
Brussel, zijn vrouw, dat de f 1600. -, die de overleden Schipper op 31-7-1668 namens
hen op de weeskamer heeft gelicht, hem toekwamen voor aan hen geleverde waren
(N.A. 3504, 52).
1669 bij zijn dood stond Schipper o.a. ook in contact met de gebroeders Verdussen
te Antwerpen (Leuven 33).
1671 een boek van de weduwe op de Messe (KS 1467).
25-10-1680 proc. van de weduwe voor not. Matham in zake een proces van Andries
van Hoogenhuysen tegen haar voor het Hof van Holland en de Hoge Raad (N.A.
4495).
25-10-1680 voor not. Matham krijgt Cornelia Schippers f 4000. - in goud, zilver
en juwelen en f 20000. - (o.a. obligaties van Daniel Elsevier van f 9300. -, van Matthijs
van Overbeke van f 9000. - en van H. Wetstein van f 1000. -) mee ten huwelijk
(Archief Cambier).
23-2-1682 (KS 685, die ten onrechte 1662 zegt) werd voor not. Molensteen een
verklaring afgelegd over de verkoop omstreeks drie weken eerder door de weduwe
van een belangrijk gedeelte van haar fonds voor f 33561.10. - aan een combinatie
van zeven boekverkopers. Uit stukken van begin 1683 (KS 693-702) blijkt, dat de
afbetaling in 7 jaar zou geschieden en dat behalve de 16 daar opgesomde drukken
ook nog ‘bij ieder geleverd bijbeltje moeten sijn twee testamentjes, waer van al eenige
testamentjes sijn gelevert en daerenboven noch te leveren duysent Franse testamentjes
dewelcke door de weduwe Schippers sullen werden gedruckt, waertoe haer de tijt
van 12 m. vergunt word, welcke testamentjes betaelt sullen werden naer uytspraek
van goede mannen boven de somme in de nagemelte obligatien sullende werden
uytgedruckt. De apocryfe boeken soo veel als onder de weduwe voornoemt sijn
berustende geweest.’ Op 24-2-1683 wist de weduwe zelf deel in deze compagnie te
krijgen, daar op haar verzoek en voor haar rekening de boekverkoper Steven Swart
de plaats innam van de uitgetreden compagnon Johannes Lamsveld.
17-4-1686 veiling ten huize van de wed. Schippers van al haar boeken ‘so gebonde
als ongebonde, en sorteringen’ (A.C. 30-3-).
2-11-1706 accoord voor not. van der Groe tussen Jacob Cleyburgh en de
vertegenwoordigers van de kinderen Swanen, dat een eind maakt aan de procedures
voor de verschillende rechterlijke instanties, waarbij o.a. wordt verklaard, dat de
laatsten geen aanspraak zullen maken op de in Spaans Brabant en elders buitenlands
uitstaande boekschulden, obligaties en effecten van hun grootmoeder, bedragende f
19376. - en f 4354. - interest (N.A. 4208, 817).
15-1-1707 vond de boedelscheiding plaats voor not. van Gangel (KS 1445). Deze
bleef niet bewaard; vermoedelijk zou er echter ook niet veel uit op te maken zijn
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geweest. De kinderen Swanen van de jong gestorven dochter Agatha Schippers
kregen namelijk slechts f 60000. -, bestaande in drie huizen, die op f 24000. - werden
getaxeerd (KS 704), en verder geld. De dochter Cornelia Schippers was enige
erfgenaam. Ter bekrachtiging van het bewijs aan haar kinderen Cleyburgh werd op
15-8-1716 voor not. Meerhout vastgelegd, wat zij indertijd van haar moeder had
geërfd (N.A. 4798). Daaruit krijgt men een vrij goed overzicht van de nalatenschap
van de weduwe Schippers, hoewel de opgaaf uiteraard alleen dient om te laten zien,
wat Cornelia Schippers (zij tekent steeds zo, waarschijnlijk, omdat haar moeder zich
steeds de weduwe Schippers noemde),
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bij haar tweede huwelijk meebracht. Aan vaste goederen had zij van haar moeder
geërfd voor f 100000. - (huis over Plantage f 28000. -, drukkerij en erven ernaast f
12000. -, hofstede Blijendaal te Soest f 12000. -, hofstede de Haring te Loenersloot
f 10000. -, huis op het Water f 24000. -, huis te Utrecht f 6000. - en obligaties f 8000.
-), waarbij nog kwamen het huis op de Prinsengracht, dat in 1699 f 6000. - had
opgebracht, welke aan kapitein Cleyburgh voor zijn uitrusting waren gegeven, het
huis op het Water, dat in 1714 voor f 6300. - was verkocht (KS 1445), en de drie
huizen voor de kinderen Swanen, getaxeerd op f 24000. -. Onder particulieren stond
bij de dood van haar moeder f 75125. - uit: ten laste van H. en wed. D. Boom f 7000.
- (afgelost 1704-1709), van Joannes Janssonius van Waesberge f 4000. - (afg.
1704-1707), van Ignatius van Pee te Brugge f 1140. -, van Corff en Gijsberts f 5000.
- (bankroet, 1704-1705 f 1500. - ontvangen), van neef Wetstein f 6500. - (afg.
1699-1703), van Johannes Battist Verdussen f 3000. - (afg. 1709 f 1674. -), van
Adriaan Moetjens f 3500. - (afg. 1705-1706), van Jacobus Ellinckhuysen f 600. (afg. 1710), van de schepen Blaeu f 6000. - (afg. 1710), van Ernsthuys en Regis f
10000. - (bankroet) f 600. -, van de erfgenamen Wolfgank f 1425. -, van Termaats f
1000. - (afg. 1707), van Floris de Reeder (bankroet 1701), van Pieter Mortier f 1000.
- (afg. 1701), van Pieter Coymans (koper van het huis op de Prinsengracht) f 2000.
- (afg. 1703), van vrouw Massis f 300. - (afg. 1707), van Jacomo de Haze f 2000. (afg. 1708), van lijfrenten van Luik f 2400. - en f 1600. -, van verschenen interest f
4200. - en van Fricx f 13000. - (afg., waarvan Jan Dommer f 6000. - gehad heeft).
Over de invordering van deze bedragen vindt men acten bij not. Lansman (o.a.
6-2-1704 N.A. 4720, 12-14) en not. van der Groe (N.A. 4222 en 4423 11-11-1711
en 22-6-1712). Wat de waarde van de drukkerij, lettergieterij en boekdrukkerij betreft,
wordt slechts meegedeeld, dat sedert de dood van de weduwe Schippers (17-11-1699)
tot de dood van Jacob Cleyburgh (3-8-1712) verkochte boeken en letters f 30000. hebben opgebracht en dat bij nader onderzoek is gebleken, dat ten tijde van het
overlijden van Jacob Cleyburgh in Engeland 400 £ st. aan annuities hebben uitgestaan
(later getransporteerd aan de zoon G. Dommer) en op diverse zolders aan bijbels en
andere boeken voor meer dan f 30000. - is bevonden. Daarbij kwamen nog goud,
juwelen etc., die Cornelia Schippers van haar moeder had geërfd. Men mag dus wel
aannemen, dat de nalatenschap van Susanna Veselaer boven de f 300000. - bedragen
zal hebben. Haar kleindochter Catharina Dommer sprak echter later van boven de f
500000.-.

Uitgeverij
Van 1639 tot zijn dood verscheen een groot aantal uitgaven van Jan Jacobsz Schipper,
de meeste in het Holl., enkele in het Latijn en in het Frans. Na zijn dood zette zijn
weduwe de uitgeverij voort, vermoedelijk tot 1684, misschien tot 1686. Van later
jaren vindt men nog wel uitgaven met haar of ook haar mans naam. Het zijn meestal
herdrukken van uitgaven van hen, die hoogst waarschijnlijk niets met de drukkerij,
die de weduwe en haar erfgenamen hadden, te maken hebben.
1639-1646 vindt men op de meeste van de uitgaven de drukker vermeld (U.B.A.):
Johannes Jaquet (1639), Paulus Matthijsz in de Stoofsteeg (1640-1642), Jacob
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Lescaille (1646), Symon Veselaer (een broer van Susanna) te Gouda (1644) en Arent
Benier te Kampen (1645).
1655 kwam hij voor de eerste maal met een uitgaaf van de werken van Jacob Cats.
Daarvoor had hij op 23-3-1655 privilege van de Staten gekregen, voor zover de latere
werken betreft. Zijn rekwest om privilege vermeldt o.a. het volgende: ‘Sulx dat met
sijn suppliants kennisse meer als dertigh off veertigh duysent exemplaaren van eeniger
derselver wercken, in eenigen tijt herwaarts waaren vercierdt, eenige in de Fransche,
Engelsche ende Hoogduytsche taalen waaren overgeset, ende bij alle soorten van
menschen tot in de abdijen ende cloosters, ende in de bibliotheecken van allerley
gesinten waaren toegelaaten.’ In 1658 wist hij van de Staten-Generaal privilege te
ver-

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

100
krijgen voor 13 jaar voor alle werken en tevens attache daarop van de Staten van
Holland (KS 683-684, die ook mededelingen doet over het kopen door Schipper van
een exemplaar van de uitgaaf van Savry te Dordrecht van 1659 en vervolging
Schoutsrol 19-2- en 5-3-1659 van Salomon Savry en dochter). Tussen de familie
Cats en Schipper bestond een goede verstandhouding; bij de doop van de dochter
Cornelia in 1663 was Elisabeth Cats getuige. Na de dood van Schipper diende de
weduwe een rekwest in tot verlenging van het privilege, waarin zij in het kort de
gang van zaken verhaalde en, na over de foliodruk te hebben gesproken, verder ging:
‘dat deselve suppliantes man, bevindende dat bij den eersten druck van het voors.
werck naulix d'oncosten goedt gemaackt waren, sigh genoodtsaackt hadde gevonden,
het selve werck eerst in den jaare 1665 in quart te herdrucken, met seer groote kosten,
dogh dat hij daar op sijnde gecomen te overlijden, sij suppliantes met 1685 exemplaren
van dien druck was blijven sitten’. Zij vreesde nadruk en ook dat zij, ‘van haaren
man gedestitueert, deselve soo niet soude connen verhandelen, ende vercoopen
waardoor dan de suppliante de principaalste studt hares handels ende de welvaart
van haar ende haare kinderen soude werden benomen.’ De erfgenamen van Cats
hadden haar man nog de laatste vermeerderingen gegeven. Op 28-7-1670 verlengden
de Staten van Holland het privilege. Tot de uitgaven, die zij in 1682 verkocht,
behoorden ook de werken van Cats. Of de uitgaaf van 1712 in folio 2 delen van Alle
de wercken van den Heere Jacob Cats bij een combinatie van boekverkopers (zie
deel III 146) op de drukkerij van de Erven der weduwe Schippers werd gedrukt, zoals
Brunet vermeldt, kan ik niet zeggen. Het is niet onmogelijk; ik vermoed echter, dat
Brunet zijn bericht slechts grondt op het voorbericht van J.J. Schipper van 1658, dat
hier ook nog is opgenomen.
1660 verscheen een boek van J. de la Court, Consideratien, zonder diens naam en
met adres: ‘T'Amsterdam, bij Jan Jacobsz Dommekracht.’ (KS 188 en 684). Of dit
werkelijk een uitgaaf van Schipper, wiens vader de naam Dommecracht voerde, was,
kan ik niet zeggen. Het is blijkens de vignetten een druk van Cornelis de Bruyn.
1662 was hij reeds bezig met het laten drukken van de Opera omnia van Joannes
Calvijn (KS 684, zie ook deel III 158). Dit werk in folio in 9 delen heeft op de aparte
delen steeds de vermelding ‘Amstelodami, apud Joannem Jacobi Schipper. 1667’,
daarvoor echter een algemene titelpagina, ‘Joannis Calvini Noviodunensis Opera
omnia; in novem tomas digesta’, met het adres ‘Amstelodami, apud viduam Joannis
Jacobi Schipperi, 1671’. In 1671 verkocht de weduwe aan een aantal boekverkopers
25 of 50 exemplaren voor f 50. - per stuk (KS 1340 en 1443). Deel II etc. hebben op
verschillende plaatsen de vermelding ‘Amstelodami, Ex typographia Borritii Jansonii
Smit 1667’. Deze Borrit Jansz Smit, die in 1662 tezamen met Schipper een boek
uitgaf (Ledeboer), was niet alleen boekdrukker, maar ook boekverkoper. In 1667
verkocht hij zijn boekdrukkerij (KS 735-736). Blijkbaar werkte hij nauw samen met
Schipper, zoals o.a. uit de reeds genoemde procuratie van 1664 blijkt. Naast zijn
handel in boeken, o.a. ook veel in Hebreeuwse, handelde hij ook in andere zaken,
zoals lijnwaad (N.A. 2585 not. de Grijp 8-4-1666 en N.A. 2971, 795 not. de Vos
14-12-1670). In 1667 of 1672, toen hij failliet ging, moet hij bedankt hebben voor
het gilde, in 1689 werd hij weer lid. Op 8-9-1695 werd hij van de Weesperstraat uit
op het Anthonieskerkhof begraven.
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1677 en 1683 zagen drukken het licht met het adres van de weduwe van Jan Jacobsz
Schipper en de plaatsnaam Antwerpen (KS 693-694), met illustraties o.a. van R. de
Hooghe.
1677 verschenen ‘A Amsterdam chez la veuve de Schippers’ Le Nouveau
Testament, 1678 La Bible qui est toute la Ste Ecriture du Vieil et du Nouveau
Testament en 1683 Les Pseaumes de David. Zoals ik reeds vermeldde deed zij deze
over aan een combinatie van boekverkopers eind 1682. De nieuwe druk van Le
Nouveau Testament, die zij in 1683 of 1684 leverde, draagt het adres:
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‘A Amsterdam, Chez Sander Wybrants, Dans le Heere-straat, & Aert Oossaen, sur
le Dam, 1684.’
1682 verscheen bij haar Le Grand dictionaire François-Flamen et Flamen-François
van J.L. d'Arsy, die vroeger door de Waesberge's was uitgegeven (Riemens 265).
1684 verscheen bij haar Van de Grootdadigheyt der breedt-vermaerde regeringhe
van de stadt Brugge, van Joost de Damhouder.

Drukkerij en lettergieterij
1633 verscheen een Engelse bijbel met de vermelding ‘Imprinted at Amsterdam, for
Thomas Crafoorth. By John Fredericksz Stam, dwelling by the South-Church, at the
signe of the Hope. 1633. Cum privilegio.’ (Darlow and Moule 364 en 191). Later
moeten nog vele bijbels door Stam zijn gedrukt zonder vermelding van zijn naam.
A.F. Johnson geeft hierover en over de verdere Engelse uitgaven van Stam vele
bijzonderheden in zijn artikel ‘J.F. Stam, Amsterdam, and English bibles’ (The
Library 1954, 5de serie, IX, 185-193). Betreffende de uitgaaf van 1633 vond ik geen
notariële acten, wel over latere. Een acte van 16-12-1639 voor not. van de Ven (N.A.
1056, 81) leert ons, dat de twee Engelse kooplieden Thomas Craford en Thomas
Stafford toen lieten drukken bij Willem Christiaens te Leiden (KS 1244-1246, ten
onrechte zonder datum en met vele fouten: men leze op p. 1245 Staffort en
verwaarloze de noten). Er was toen reeds een twist tussen beiden; waarschijnlijk
daarom droegen beiden de rechten aan anderen over. Thomas Stafford deed dit op
14-1-1641 voor not. Carels aan Thomas Loof en verklaarde toen, dat de 1600
exemplaren te Amsterdam en te Leiden waren gedrukt. Op zijn beurt gaf Loof op
1-2-1641 Stafford weer machtiging tot verkoop van deze bijbels. (N.A. 732, 10 en
25, KS 1371). Op 14-2-1641 droeg Craford voor not. van de Ven ter verzekering
van een borgtocht ten behoeve van hem o.a. zijn aandeel in deze bijbels over (N.A.
1058, 47). Op 16-5-1642 sloot Craford voor not. van de Ven een overeenkomst met
Stam. Zij rekenden af ‘wegens 't drucken van seeckere bijbels, betaalde loonen ende
geleverde papieren en figeuren tot den bijbel in 4o’ en maakten een nieuw contract
over het drukken door Stam van ‘12000 Engelse bijbels, te vouwen in twaelve en
dat int geheel op 37 vellen papier met een nieuwe nonpareil romeinse letter, wesende
yder blad 24 rieme papier, welck papier en yder blat vandien Craffort selver sal tellen
ende tcas uytschieten ende affgedruckt sijnde door Jan Frerixsz thuys te behandighen,
te leveren 's weecx een bladt alles schoon ende perfect ofte soo veel met een pars
gedruct can werden ende dat ten prijse van 82 gulden yder blat’. Van het totale bedrag
van f 3034. - zou f 1133. - worden afgetrokken, die Stam Craford nog schuldig was
volgens de bovengenoemde afrekening; de f 1901. -, die overbleven, zouden verdeeld
over de 37 bladen, worden afgerekend. (N.A. 1062, 58-59). Dit waren vermoedelijk
de bijbels, waarvan zij op 29-3-1644 6000 exemplaren aan Hugo Fitz verkochten
(KS 1453-1454). Op 26-8-1642 werd Craford, 40 jaar oud en geboortig van Reading,
verhoord, daar hij op 19-8- een geschrift tot laster van Staffort aan Constantijn
Willems had gegeven, die het op de Beurs had voorgelezen aan not. Joseph Steyns.
Op 11-9-1642 werd Craford veroordeeld tot zes weken op brood in de Jan
Rodenpoortstoren te zitten en tot betalen van de kosten (R.A. 305, 68vo). Op
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14-7-1649 werd hij opnieuw verhoord, o.a. wegens belediging van de substituut van
Buyl, en op 30-7- als een ‘oproerigh mensch, pasquilmaeker, en vuyle vagabond’
voor vier jaar uit de stad verbannen (R.A. 307, 257vo en 580, 215). Stafford was
reeds in 1644 overleden; eind december staat hij opgetekend in het begraafregister
van de weeskamer (Zuiderkerk). Op 29-1-1647 bewees zijn weduwe, Susanna
Offwood, met wie hij in 1627 te Amsterdam was getrouwd - hij kwam uit Selby -,
volgens condemnatie van de Hoge Raad f 6000. - aan haar twee kinderen (Inbr. 27,
84vo). Blijkbaar had intussen Stam zelf de wegen gevonden om zijn bijbels naar
Engeland te krijgen; men hoort althans niet meer van contracten met anderen.
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Op 26-5-1650 verklaarde Jacques Vallet, wonend in de Pieter Jacobsstraat, voor not.
van der Hoeven, aan Stam schuldig te zijn f 5000. - voor de koop van een lettergieterij,
die hij in 12 jaar zou aflossen en waarvoor hij 5½% interest zou betalen. Tot 1-1-1651
zou Stam een matrijs parel, romein en cursief nog zelf mogen gebruiken. (N.A. 1657,
89vo). In ditzelfde jaar 1650 hertrouwde Stam met de Rooms-Katholieke Cornelia
Steenoven, enige maanden nadat zijn stiefdochter Susanna Veselaer, van zijn huis
uit in de Zandstraat, was getrouwd met Jan Jacobsz Schipper. Stam, wiens laatste
uitgaaf in 1664 verscheen, verkocht het huis met drukkerij in de Zand- of
Bisschopsstraat voor f 8000. - op 24-6-1660 (Kw. 2 H, 200) en stierf in 1667 op de
Kloveniersburgwal in een huis van zijn schoonfamilie. Ik kan niet zeggen of Schipper
zich reeds tijdens het leven van zijn vrouws stiefvader bezig hield met het drukken
van Engelse bijbels. In ieder geval deed hij dit na diens dood en gaf hierin de weduwe
Stam ook een aandeel (KS 687-688). Intussen waren echter ook anderen zich hiermee
bezig gaan houden.
Reeds in 1661 hield de bekende Portugees Joodse koopman Joseph Athias (geb.
Lissabon (?) of Spanje 1634/35, st. 4-5-1700, ondertr. 4-5-1663 Isabella Duarte; zie
J.S. da Silva Rosa: ‘Joseph Athias (1635-1700). Ein berühmter jüdischer Drucker’
in Sonderheft der Soncino-Blätter Berlin 1930, 107-112) zich ook bezig met het
drukken van Engelse bijbels (KS 1136). Hij was op 31-3-1661 gildelid geworden,
maar werd reeds op 25-6- en 2-7-1659 gedaagd door de schout wegens het drukken
van bijbels tegen de placcaten (Schoutsrol). Hadden Stam en de zijnen Vallet als
lettergieter in dienst, Athias had als zodanig Cornelis Glauwe. Op 25-2-1669 sloten
zij een overeenkomst voor not. Lock, dat Glauwe 1200 pond paerel letters zou maken
en gieten en nog zoveel meer als Athias voor het drukken van een Engelse bijbel
nodig zou hebben, van hetzelfde soort als hij reeds had gemaakt. Hiervan zou hij
elke maand 200 pond leveren tegen contante betaling van 1 gulden het pond en
bovendien f 40. -, als alles geleverd was. Als Glauwe in gebreke bleef, zou hij f 50.
- boete aan de armen moeten betalen. Als hij anderen letters van deze matrijzen
leverde, zou hij f 1000. - verbeuren aan Athias en zou die alle matrijzen, die hij aan
Glauwe voor f 245. - had verkocht en geleverd, voor dat bedrag mogen terugnemen.
Na afloop van het werk mocht Athias, indien hij wilde, de matrijzen ook terugnemen.
(N.A. 2229, 512). Op 22-9-1670 wist Athias, die bij de Staten van Holland in hoge
ere stond, privilege te krijgen voor de Engelse bijbels (KS 1136-1137). Op 1-10-1670
legden Mercy Arnold, vrouw van Joseph Bruyningh, en Steven Swart ten verzoeke
van de weduwen Stam en Schippers voor not. Outgers een verklaring af, dat Athias
hun 26-9- door een gerechtsbode had aangezegd privilege van de Staten-Generaal(!)
te hebben en dat zij de volgende dag naar Athias waren gegaan om het privilege te
zien en te vragen, hoe het met de bijbels zou gaan, die ze reeds gedrukt hadden,
waarop Athias antwoordde, dat de Staten gezegd zouden hebben, ‘dat sij requiranten
rijck genoegh waeren, en hadden langh genoegh gedruckt.’ Daaraan voegde hij nog
toe, ‘dat hij macht had omme alle andere bijbels uyt der boeckvercoopers huysen te
haelen, uyt sijn eygen authoriteyt, sonder assistentie van dienaers off andersints,
seggende verder hij Attias dat hij den heere schepen Blaeuw meede deselve interdictie
gedaen hebbende, den selven heer Blaeuw hem daer op seer beleefdelijck hadde
bejegent, ende geseght niet een letter off bladt van eenigh ander Engelse bijbel in
huys te sullen houden, maer alles de requiranten thuys te senden, met diergelijcke
woorden in substantie, welck sij attestanten verstaen van voors. Atthias gefingeert
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en gelogen te sijn’. (N.A. 3205, 9). Uit de reeds genoemde acten (KS 687-690) blijkt,
dat de combinatie Stam-Schippers eerst bij Keur te Dordrecht, toen bij Blaeu de
bijbels liet drukken; vandaar dat Athias daar zijn aanzegging had laten doen. Op
1-10-1670 deed not. Outgers namens de weduwen Stam en Schippers aan de vrouw
van Athias, die ook hun op grond van zijn privilege aanzegging had gedaan geen
Engelse bijbels uit te geven of te verkopen, aanzegging dat de Staten 29-9-1670 op
het rekwest van de weduwen aan gedeputeerden van Leiden, Amsterdam en Hoorn
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hadden opgedragen beide partijen te horen en zolang het privilege op te schorten
(N.A. 3205, 11). Terwijl die zaak hing sloten de weduwe Schippers, James Ward en
Steven Swart (zie voor zijn activiteit in zake Engelse bijbels ook aldaar) voor not.
Tixerandet op 24-7-1671 een overeenkomst een Engelse bijbel in folio augustijn
letters te zullen drukken, de weduwe voor de helft, de beide anderen voor 1/4. Alleen
met aller goedvinden zou men tot herdrukken overgaan of tot het drukken van een
uitgaaf in 4o. De prijs zou gezamenlijk worden bepaald en de verkoop voor gemene
rekening geschieden, waarvan viermaal per jaar een afrekening zou worden gemaakt.
(N.A. 3679, 769).
Op 12-11-1670 werd de weduwe Stam in de Oude Kerk begraven. Haar enig kind,
Anna Maria Stam, trad in haar plaats, en op 8-8-1672 werd voor not. van den Ende
een overeenkomst gesloten tussen haar en de weduwe Schippers over de bijbels in
12o, 18o en 24o, waar ze beide aandelen in hadden. Uit de overeenkomst blijkt, dat
er ook nog een bijbel in parel letter in 12o, van Stam afkomstig, was, waarin de
weduwe Schippers een aandeel had gekregen. (KS 688-690). Athias had blijkbaar
niet op geheel goede gronden zijn privilege van de Staten van Holland verkregen.
De bovengenoemde gedeputeerden moeten de beide partijen verzoend hebben, met
als resultaat een privilege voor de combinatie Schippers-Stam en Athias tezamen
van 4-12-1673 voor Engelse bijbels in alle formaten. Daaruit blijkt o.a., dat het zetsel
steeds bleef staan, zodat men steeds in enkele dagen een bijbel kon afdrukken, en
dat beide partijen tot overeenstemming waren gekomen dit voortaan tezamen te doen.
(KS 690-691). Op 5-9-1673 was inderdaad een overeenkomst gesloten tussen de
combinatie Schippers-Stam en Athias voor not. Padthuysen van 18 artikelen. Art. 1
‘Dat dese compagnie ende societeyt bestaen zal int drucken ende vercopen van
Engelsche bijbels met Engelsche en Schotse psalmen, van soodanige soorten ende
formaten als hier onder naerder sal werden verclaert’, voor 15 jaar, begonnen op
3-8-1763, waarbij uitvoerige bepalingen worden gemaakt over uittreden of sterven
van een der compagnons. Art. 2 ‘Ende omme tot dese compagnie ende societeyt te
treden, ende daer aen een begint te geven, soo comen de voors. eerste comparanten
in deselve met een Engelse bijbel in pagines gecomponeert in 12en met een letter op
de Engelsche manier, hebbende negenendartigh bladeren en een halff, met Engelsche
en negenendartigh met Schotse psalmen, waer van yder colom van elck pagie hout...
regulen, sijnde de letters van dien gegoten door Jacques Vallet. Item met noch een
bijbel in 18en mede in pagines gecomponeert, hebbende ongeveer vijffentwintigh
bladeren met de Engelsche ende Schotse psalmen, welcke vijffentwintigh bladeren
als noch niet voluyt geset staen, maer voluyt gegoten sullen connen werden op deselve
matrice, ten ware deselve quam te vervremden, in welcken gevalle men sien sal
deselve te doen uytgieten op soodanige matrice, als best bequaem daer bij sal
gevonden konnen werden, ende houd yder pagie... regulen, sijnde int geheel gegoten
door den voorn. Jacques Vallet, ende noch een oude bijbel van de selfde gelijckheyt
in pagines, in 12en dewelcke de voors. Juffr. Stam, tharen huyse was druckende,
dewelke is hebbende dryenveertigh bladeren ende een halff met d'Engelsche psalmen,
ende drieenveertigh bladeren met de Schotse psalmen ende houdt yder pagie 65
regulen, wesende gegoten door des voors. juffr. Stams vader zal., behorende de voors.
drie bijbels de voors. twee eerste comparanten toe. Ende den voorn. laesten comparant
komt in de voors. comp. met twe Engelse bijbels in vormen gecomponeert, te weten
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eene in 12en, hebbende achtendartigh bladeren, met de Engelse psalmen, ende
zevenendartigh bladeren ende een halff met de Schotse psalmen ende d'andere in
18en dewelcke is hebbende vijffentwintigh bladeren ende een halff met d'Engelse
off Schotse psalmen, wesende beyde de voors. bijbels gesloten in ijsere ramen met
hunne vormen binnenin van ebbenhout, ende in hunne cassen gedaen ende yder bladt
met sijn nomber, houdende de bijbel in 12en negenentsestigh regulen yder colom
van elck pagie, dewelcke voort merendeel gegooten is door Christoffel van Dijck
ende de
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rest door Cornelis Glaw, ende die in 18en daervan hout yder colom van elck pagie
78 regulen ende eenige 77 regulen, wesende deselve ten eenemael gegooten door
den voorn. Cornelis Glaw, welcke voors. twee laeste bijbels den voorg. laesten
comparant alleen toebehooren.’ Art. 3 Alle bijbels zullen voor rekening van de
compagnie ten huize van Athias worden gedrukt. Bij zijn sterven zullen de
compagnons iemand anders daartoe kiezen, eventueel de zoon van Athias. Hij zal
daarvoor ontvangen voor iedere riem papier, gerekend op 21 boek, f 1.16. - voor de
12o bijbels en f 2.2. - voor de 18o bijbels, welke per week zullen worden afgerekend.
Art. 4 De wed. Schippers en Athias zullen daartoe ieder een eigen huis huren, zo
dicht mogelijk bij elkaar. Art. 5 Alle onkosten en inkomsten zullen worden gedeeld,
met uitzondering van de onkosten van de letters, ‘die nodigh sullen zijn te geschieden
om de bijbels in hunne perfectie te conserveren, dewelcke betaelt sullen moeten
werden bij diegene alleen, aen welckers bijbels deselve sullen wesen gedaen.’ Art.
6 De bijbels zullen worden opgeslagen ten huize van één van beiden of, als er geen
plaats is, in een pakhuis en wel onder twee sleutels. Bij verkoop zal iedere partij
direct de helft aan de andere partij afdragen. ‘Ende dewijle alle verkopingen sullen
moeten verstaen werden contant geschiet te sijn, soo sullen oock alle diegene die het
een percento willen genieten contant moeten betalen, en die gene die vercoopt, voor
de penningen moeten instaen, ten ware men aen Swart en van der Vlugh (verbeterd
in: Vluyn) of die men bij haer soude willen egaleren, eenigh voordeel wilde toestaen,
aen de welcke de vercopinge sijnde geschiet, sal het risico gemeen zijn, doch sij
insgelijcx aen prompte betalinge moeten gehouden worden.’ (deze passage tussen’
is later doorgestreept). Art. 7 Minimumprijzen waaronder de compagnons niet mogen
verkopen, worden vastgesteld als volgt: a. de bijbels van Athias in 12en op grof
papier met psalmen 12 st. 't stuk, b. idem op fijn papier 14 st., c. bijbels in 12en van
Schippers ‘met een letter op d'Engelsche manier, met psalmen’ op grof papier 12 st.,
d. idem op fijn papier 15 st. ‘off soo als men successivelijk sal goetvinden’, e. bijbels
van Stam in 12en, ‘zijnde d'oude bijbel’ op grof papier met psalmen 12 st., f. bijbels
in 18en met psalmen van beide partijen 18 st., g. bijbels in 24en, ‘die den voorn.
laesten comparant opgemaekt in wesen heeft, sijnde 10254 stucx, ende van welke
soorte d'eerste comparanten in desen, omtrent een gelijke quantiteyt hebben, deselve
sullen vercocht werden tot twintigh stuyvers t'stuck’. Art. 8 Bij verkoop tegen een
lagere prijs moet de overtreder niet alleen het te kort betalen, maar ook f 1000. boete ten behoeve van de anderen. Art. 9 Bij verkoop van 1000 exemplaren van één
soort, zal de eigenaar f 40. - krijgen voor de onkosten van de letters, juffrouw Stam
voor haar oude bijbels f 30. -. Art. 10 Alle papier zal contant worden gekocht. Als
een der compagnons geen gereed geld heeft, zal een ander dat voorschieten tegen
5% interest. De fourneerder zal zijn voorschot mogen inhouden op de verkochte
bijbels. Art. 11 De compagnie zal zijn ten name van de wed. Schippers, A.M. Stam
en J. Athias. Art. 12 Ieder van de compagnons zal, telkens wanneer hij dat wil een
balance van de bijbels, die in wezen zijn, mogen maken. Art. 13 Indien iemand
verzuimt verkochte bijbels op de rekening van de compagnie te brengen, zal hij f
1000. - verbeuren. Art. 14 Ingebracht worden door Schippers-Stam a. 11000 bijbels
in 18en compleet ‘van de soort van juffr. Susanna Veselaer hier voren vermelt’, b.
10500 in 24en die de voorn. eerste comparanten nog compleet hebben, c. 3500
compleet in 12o van een Engelse letter op grof papier, d. 2800 van dezelfde soort,
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die onderhanden zijn. ‘Doch dewijl de weduwe Schippers, mits den grooten
ommeslagh harer boeken, hier en daer onder hare andere assortissementen lichtelijck
eenige packen van bijbels soude konnen vinden, soo is verstaen, dat zij deselve
gevonden werdende sal mogen in de comp. inbrengen op deselfde voet als de
hierboven gespecificeerde, doch sal sij van den vercoop der alsoo te vindene bijbels
in 18en aen Sr. Athias de gewonelijke provisie geven, tselve oock verstaende van de
bijbels die aen Sr. Swart voor desen vercoft sijn, indien die om redenen mochten
wedergenomen werden.’ d. ± 11000 bijbels, die juffr. Stam op
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grof papier gedrukt heeft, zijnde van d'oude soort, behalve 3000 bijbels, waarvan 2
bladeren afgedrukt zijn. Ingebracht worden door Athias a. 10254 bijbels compleet
in 24en, b. 1105 compleet in 18en, c. 899 compleet in 12en op fijn papier, d. ± 1100
bijbels in 12en, die hij onderhanden heeft en waarvan 13 bladen gedaan zijn. Al deze
bijbels zullen voor gemeenschappelijke rekening worden verkocht, behalve 9895
bijbels van de 11000 in 18en, die de eerste comparanten voor eigen rekening voor
de bovengenoemde prijs mogen verkopen. Hiervoor en voor het feit, dat er alleen na
de verkoop van alle bijbels verder zal worden gedrukt, tenzij alle compagnons speciaal
toestemming geven, zullen de eerste comparanten Athias een verering geven tot zijn
genoegen. Voor bijbels die nog boven de opgesomde zullen worden ingebracht,
zullen het papier en drukkosten (als in art. 3) met enkele kleine onkosten worden
vergoed. Art. 15 Om moeilijkheden te voorkomen, wordt vastgesteld, dat Athias
reeds ± 5700 bijbels van de grove soort in 12en voor 11 st., 50 op fijn papier voor
13 st. en nog 50 in 18en voor 17 st. heeft verkocht, welke bijbels hij reeds grotendeels
heeft geleverd, zodat hem wordt geconsenteerd het restant van 1500 nog te leveren.
Art. 16 Zolang ze geen twee huizen naast elkaar kunnen vinden en door uitverkoop
tot nieuwe drukken moeten overgaan, zullen de eerste comparanten om alle kwade
suspicie weg te nemen de vormen van hun drie bijbels aan Athias geven behalve drie
à vier bladen van elke bijbel, die zij met 1 blad van Athias' bijbel in 12en zullen laten
drukken op de voet, zoals in art. 3 vermeld. Zodra ze naast elkaar wonen, zal ieder
zijn eigen vormen bewaren. Art. 17 Daar de eerste comparanten enige nieuwe letters
bezitten, welke niet voor de bijbels zullen worden gebruikt, wordt bepaald, dat als
deze worden gebruikt in enig werk, dat Athias voor de helft aangaat, die de helft van
de kosten ervan zal betalen. Art. 18 Geschillen zullen moeten worden afgedaan door
arbiters, door beide partijen te benoemen. Als een van beide partijen een proces
begint, zal hij behalve kosten etc. f 1000. - aan de armen moeten betalen. Als getuige
bij dit contract fungeerde o.a. Andreas Fries. Op 30-1-1676 werd er nog aan
toegevoegd, dat de weduwe Schippers en Athias steeds beiden voor alles moesten
ondertekenen. (N.A. 2907, 597). Op 5-9-1673 kwamen de wed. Schippers en Athias
voor not. Padthuysen overeen, dat geen van beiden, zolang de overeenkomst duurde,
iets in het Engels zou mogen drukken, tenzij voor rekening van de compagnie, en
dat in een bijbel, die ze buiten het bovengenoemde contract om opnieuw lieten
drukken, Athias de helft zou hebben, maar in de bijbel in folio en in 4en slechts 1/4.
Indien Athias dat wenste, zou alles bij hem worden gedrukt tegen f 1.16. - voor ieder
riem (van 21 boek) boven de onkosten van compositie en nazien. (N.A. 2907, 611).
Op 5-11-1673 trad Anna Maria Stam in het huwelijk met Volckert de Vlaming van
Oudtshoorn en op 5-4-1674 sloot zij met de wed. Schippers een overeenkomst met
nadere regeling omtrent haar rechten en plichten ten aanzien van de onderneming
van 1673 (KS 769 en 691-692). Op 20-11-1674 werd Joseph Athias gedaagd door
de schout wegens het koken van drukinkt tegen de keur, maar de schout werd opgelegd
nader bewijs te leveren (Schoutsrol).
In zijn grote werk over de lettergieterijen vertelt Enschedé, hoe Athias op 14-5-1681
de lettergieterij van de weduwe Elsevier kocht en hoe op diezelfde dag vijf
meester-lettergieters, Dirck Voskens, Johannes Adams, Jan Barentsz Hessingh,
Leendert de Jonge (Enschedé maakt hier ten onrechte van: Jan Barentsz en Hendrik
Leendert de Jonge; voor de laatste zie men deel III 184) en Hendrick Claese, en acht
lettergietersknechten, waaronder Herman Conradt Mandelslo, overeenkwamen voor
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not. Hellerus om niet te werken op ‘zodanige matrijzen als op dato deses verkocht
zijn in de Handboogsdoelen uit het sterfhuis van Daniel Elsevier, gemaakt bij
Christoffel van Dijck en gekocht bij Joseph Athias’, bij overtreding waarvan men
100 zilveren ducatons aan de diaconie van de Geref. kerk zou betalen (N.A. 2512,
123). Ongetwijfeld was ook de drukkerswereld in opstand over het optreden van de
combinatie Schippers-Stam. In het gilde-archief is een gedrukte overeenkomst tussen
29 meester-drukkers van 7-7-1681 bewaard, waarbij zij zich verbonden elkaars
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knechten niet te nemen, indien ze niet een handschrift (getuigenis) konden overleggen.
Van de belangrijke drukkers ontbreekt Athias. De ondertekenaars waren Abraham
Wolfganck, Hieronymus Sweerts, Gillis Joosten Zaagman, Paulus Matthijsz, Joan
Blaeu, Herman Aeltsz, Otto Barentsz Smient, Cornelis Jansz Zwol, Daniel
Bakkamude, Christoffel Conradus, Pieter Messchaert, Joannes Stichter, Casparus
Lootsman, De weduwe van Jacob de Jonge, Willem de Jonge, Alexander Lintman,
Jacobus Bouman, Jan Appelaar, Hendrick Hermansz, Frans Lamminga, Pieter
Timmers, Jacobus van Hardenberg, Jan Witvoet, Willem Gort, Barent Otto Smient,
Dirck Boeteman, Abraham Oloffz, Lucas Bijsterius en Philips Levi. (G.A. 56, 34).
Enschedé beschrijft, hoe reeds blijkens advertenties van 17-6- en 15-7-1683 Bus en
ook de bovengenoemde Mandelslo belast waren met de zorg voor de lettergieterij.
Mandelslo(h) (op 11-7-1681 bij zijn ondertrouw voor de kerk met Anna Lubbers 28
jaar oud en geboortig van Lüneburg) woonde in de Utrechtse straat en tot 1686, toen
het gebouw op de Nieuwe Herengracht kwam, was bij hem de lettergieterij gevestigd
(KS 18).
Op 8-3-1685 sloten de wed. Schippers en Athias voor not. Lansman een
overeenkomst over het te timmeren huis, die ik reeds noemde (N.A. 4706, 18). Op
13-3-1685 voegden ze hieraan toe voor dezelfde notaris, dat aan de ene zijde van het
huis een werkhuis zou worden gemaakt voor en ten dienste der drukkerij van hun
gemeenschappelijke Engelse negotie en dat onder de gieterij een woning voor Jan
Bus, de meesterknecht, en zijn familie zou worden gemaakt. Het gereedschap van
de gieterij zou onder directie van Jan Bus en zijn opvolgers staan. Boven de gieterij
zou een grote pak- of vergaarzolder worden gemaakt, voor het opslaan van papier
en het vergaren van de gedrukte Engelse bijbels. Wanneer er 3000 of hoogstens 4000
bijbels waren, zouden die worden overgebracht worden naar de zolders van de
weduwe Schippers, zowel wegens het brandgevaar als wegens meerder zekerheid.
De vergaarzolder en gieterij moesten elke avond door Jan Bus worden gesloten, die
de sleutel zou hebben. De turf van de gieterij zou op de zolder daarvan bewaard
worden. De letters van de weduwe zouden bewaard worden op een aparte afgesloten
kamer, in het huis van de gieterij te maken, waar de weduwe dit het beste vond. Zij
alleen zou daarvan een sleutel hebben. Athias zou hiervoor en voor de woning van
de meesterknecht jaarlijks f 50. - mogen korten op de huur van 4%, die afgesproken
was. Jan Bus zou alleen met beider instemming mogen worden ontslagen en een
opvolger zou ook zo moeten worden aangesteld. Van alle letters, die aan Athias
werden aanbesteed om te doen gieten, moest Bus de weduwe wekelijks opgaaf doen.
Ook moest hij elke zaterdag bij de weduwe of haar schoonzoon, Jan Baptista Swanen,
rekening doen van de drukkerij, gieterij en verdere gemeenschappelijke negotie. Hij
moest dan de matrijzen, die niet nodig waren, aan de weduwe brengen en andere
daarvoor meekrijgen uit de kast met matrijzen in haar huis, waarvan Athias de sleutel
had. Athias zou verder zonder medeweten van de weduwe van niemand geld mogen
ontvangen en ook niet op zijn Hebreeuwse matrijzen enige letters mogen laten gieten
zonder haar voorkennis. Hij zou binnen zes maanden f 5000. - tegen 5% interest aan
de weduwe moeten lenen als een borgsom (N.A. 4706, 20).
Op 25-4-1686 was blijkens een advertentie in de Haarlemse Courant de lettergieterij
op de Nieuwe Herengracht in werking. Op 31-5-1686 vond de afrekening tussen de
weduwe Schippers en Athias over de bouw plaats voor not. Lansman (N.A. 4707,
62). Op 17-9-1686 verklaarde Athias, aan de weduwe Schippers f 4500. - schuldig
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te zijn voor wisselpenningen, contanten en het restant van een portie in de gieterij,
waarin voortaan ieder van hen beiden de helft zou toekomen. Bij de eerste vermaning
zou hij de bovengenoemde som restitueren met interest van 5%, met ingang van
1-5-1686. Borg was zijn zoon Imanuel, die hem bij zijn overlijden zou opvolgen in
de gemaakte contracten en gieterij alsmede pensoenen en matrijzen, waarvan de
weduwe er tot haar securiteit enige onder zich had. (N.A. 4707, 101). Op 16-3-1691
kregen de weduwe Schippers en Athias ver-
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lenging van het privilege van 1673, dat reeds in 1688 was afgelopen. Het rekwest
geeft een goede kijk op het bedrijf: ‘Engelse bijbels in alderhande formaten in folio,
quarto, octavo, twaelve, achthienen en vierentwintigen, en andere formaten, waartoe
sij supplianten groote excessive oncosten hadden gedaen, alsoo verscheyde
sortimenten van bijbels hadden in forme staen, op sulcke manier dat diergelijcke in
de werelt noyt gehoort, off gepractiseert was, als bij haer supplianten hier te lande,
alsoo in den tijt van vier uyren twee hondert en vijftigh bijbels soo met de singende
psalmen, als anders ten vollen compleet conden drucken, en op nieuw daer noch bij
gevoeght tot het getal van vijff besondere bijbels, die alle in formen geset bleven
staen sonder te breecken, ofte te distribueeren, tot verwonderinge van allen ende een
yder die 't sagh. Door welck drucken en vercopen seer veel pampier waren
consumerende tot merckelijck proffijt van den lande, gelijck genoegh kenbaer was,
moetende sij supplianten tot dit voorn. werck continueel seer veel menschen in haer
dienst hebben, hetwelcke alles met een onbegrijpelijke costen van de supplianten
was gedaen.’ Een bevestiging van dit relaas vindt men o.a. bij Jacobus Le Long,
Bibliotheca sacra, dat te 1704 te Parijs verscheen (II 270).
Blijkens advertenties van 9-7-1695 en 22-11-1698 was de lettergieterij toen nog
in volle werking (A.C., zie KS 114). Ook de drukkerij werkte voor vreemden, zoals
blijkt uit een adv. van 31-5-1696: ‘Ter drukkerije en lettergieterije (van wijlen
Christoffel van Dijk) tot Amsterdam, bij Athias over de Nieuwe Plantagie, kan een
ider naer sijn genoegen met den eersten gerieft worden, soo in 't drukken als
lettergieten, etc. (A.C.). Stellig staat deze advertentie in verband met het faillissement
van Joseph en zijn zoon Manuel Athias. Op 29-12-1695 werd een curator benoemd
(D.B. 309, 50vo). Op 7-5-1696 werd een accoord gesloten met de crediteuren voor
uitbetaling van 22% over een bedrag van f 36746. -. Bij de crediteuren vond ik slechts
één boekverkoper, Paul Marret et fils, met f 3520. -. De combinatie met de wed.
Schippers viel blijkbaar geheel buiten het faillissement. Op de inventaris van de
inboedel vindt men als enige teken van de boekhandel ± 300 boeken vermeld. (D.B.
398, 59vo). Na afloop van het faillissement ging blijkbaar alles gewoon verder. De
Hebreeuwse boeken, die Athias en, na zijn dood, zijn zoon, er drukten, behoorden
waarschijnlijk tot het gewone loonwerk van de drukkerij. Op 29-11-1701 werd
geadverteerd, dat een druk van Imanuel Athias, het eerste deel van “de werken van
R.M. Bar Maymon (gemeenlijk genaemt Maymonides)” binnen enkele dagen zou
uitkomen, maar dat men nog kon intekenen voor gewone exemplaren f 26. -, op groot
papier f 44. -. Daartoe kon men zich “addresseeren tot Amsterdam op de Heere-gragt,
over de Plantagie, ter drukkerije van Athias, alwaer de conditien en de exemplaren
sullen te bekomen zijn.” (A.C.). Ik vermeldde reeds (zie adressen), hoe Imanuel
Athias en Jacob Cleyburgh, de schoonzoon van de wed. Schippers, in 1702 tot een
vergelijk over de gebouwen kwamen. Uit het daartoe gerichte rekwest aan het gerecht
blijkt, dat de weduwe Schippers “ter oorzake zij met hem Athias een compagnie van
't drucken van Engelse bijbels heeft gehad en sware negotie met hem gedreven” een
merkelijke som van hem te vorderen had, welke de boedel van de weduwe niet kan
verhalen (R.A. 789, 172). Nog in augustus 1703 gaven overlieden gunstig advies op
het rekwest van de erfgenamen van de wed. Schippers en Athias om verlenging van
het privilege voor de Engelse bijbels, daar dit in tegenstelling tot het kerkgoed in het
Hollands niemand tot nadeel kon strekken (G.A. 56); desondanks werd het privilege
niet meer gegeven. Op 9-3-1707 gaven Jacob Cleyburgh en Imanuel Athias voor
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not. Lansman procuratie aan Jan Bus om een geldsom te innen en op dezelfde dag
indemniteit aan Gerard van der Vluyn en Anthony van Roon, boekverkoper te
Rotterdam, die voor hen borg stonden voor dit bedrag van f 809.13. -, te innen van
Alexander Molenaergraff of zijn erfgenamen. (N.A. 4722, 9 en 10). Dit is de laatste
gezamenlijke acte van Schippers en Athias en ik vermoed, dat in deze tijd of kort
daarna de verkoop door Athias aan Jacob Cleyburgh van zijn helft in de
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Engelse bijbels, drukkerij en lettergieterij voor f 6000. -, die later in vele acten helaas zonder datum - wordt genoemd, heeft plaats gevonden. Bij dit contract had
Athias zich “het recht van nadering off redemptie” voorbehouden (blijkens een acte
van 14-3-1714 voor not. Cantillion te Brussel, waarbij Jan Jacob Dommer deze helft
in de lettergieterij en drukkerij, die hij op 8-12-1712 voor not. J. Snoeck van zijn
moeder mee ten huwelijk had gekregen, voor f 6000. - aan haar terugverkocht). Het
is - ondanks alle genoemde acten - niet geheel uitgesloten, dat het contract van 1702
dateert, toen ook de regeling omtrent het huis werd getroffen. Waarschijnlijker lijkt
mij echter, dat het in de jaren 1707-1709 werd gesloten. Op 3-4-1710 deed notaris
van der Groe namens Jacob Cleyburgh insinuatie aan Athias om de persen en andere
goederen, die hem toebehoorden, van de drukkerij op de Nieuwe Herengracht te
laten weghalen, daar hij aan de herhaalde verzoeken daartoe van Cleyburgh geen
gehoor had gegeven. Athias antwoordde daarop, dat hij dat op maandag of dinsdag
zou laten doen. (N.A. 4218, 55). Athias betaalde nog jaarzang aan het gilde tot en
met 1707, waarna genoteerd werd “arm”. Op 9-6-1711 werd de drukkerij van Athias
bij executie door de concierge verkocht (G.A. 88). Hij zette echter de boekhandel
voort (KS 18-23). Op 3-1-1714 stierf Imanuel Athias. Hij was niet getrouwd en de
Hebreeuwse matrijzen, die hij uiteraard zelf had gehouden, kwamen in het bezit van
een ver familielid, Abraham Athias (geb. Amsterdam 1684/85, zoon van Raphael
Athias, koopman, en Rachel Gomes Moreno, ondertr. 1716 en 1731), die 15-7-1740
poorter als boekdrukker werd en 18-7- gildelid, maar zich reeds veel eerder met de
lettergieterij en drukkerij bezig hield (KS 1475-1476). Op 14-5-1728 kreeg Abraham
Athias, wonende over de Joden Groenmarkt, fiat op zijn rekwest om tot voortzetting
en exercitie van zijn affaires bestaande in het gieten van letters een fornuisje te mogen
plaatsen (R.A. 1289, 37). Op 25-2-1761 werd de lettergieterij van Athias op de
Houtgracht door de makelaar Medina verkocht (G.A. 136) en werd toen het eigendom
van Proops.
In december 1698 had de weduwe Schippers bij codicil haar helft in de Engelse
bijbels, drukkerij en lettergieterij gelegateerd aan haar kleinzoon Gijsbert Dommer
(ged. R.K. Mozes en Aäronkerk 22-11-1681, st. Londen 4-10-1725). Blijkbaar liet
zijn gedrag nogal iets te wensen over. Op 17-4-1708 gaf zijn moeder, Cornelia
Schippers, consent voor een huwelijk van haar zoon Gijsbert, wanneer hij zich zou
verbinden aan een juffrouw van fatsoen (N.A. 4722, 60, not. Lansman). Hij was toen
te Antwerpen, maar in 1710 weer te Amsterdam. Op 1-11-1710 legde zijn moeder
voor not. van der Groe een verklaring af over zijn onbehoorlijk gedrag in licht
gezelschap, terwijl hij bovendien te Amsterdam, Brabant en elders gelden, die haar
toekwamen, invorderde, zodat zij verzocht hem in een of ander beterhuis op te nemen
(N.A. 4219, 721). Op 12-12-1711 kwalificeerden Jacob Cleyburg en Cornelia
Schippers Jan Bus, “meesterknecht op de druckerij boven in hun huis omme de
directie te hebben op deselve druckerije en niet te gedogen dat haar voorzoon Gijsbert
Dommer daar zal komen om enig directie of meesterschap daaromtrent te hebben of
zich aan te matigen.” Jan Bus wordt gekwalificeerd om “in cas de gemelte Gijsbert
Dommer zigh wel en behoorlijck comporteert en genegen is als een leerlingh op de
druckerije te comen en aldaer het werck hem geordonneert waer te nemen en sigh
alsoo bequaem en handigh te maken van het werck der druckerije, hem alsdan en in
diervoegen aldaer te admitteren ende dit alles tot wederopseggens toe van hun
comparanten”. (N.A. 4219, 1249). Dat Cornelia Schippers het legaat van haar moeder

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

aan haar zoon Gijsbert Dommer niet erkende, blijkt o.a. ook uit haar nog te noemen
testament van 1715. Op 2-7-1716 legden moeder en zoon een verklaring af voor not.
Wetstein, dat ze de drukkerij en gieterij, welke volgens legaat van de wed. Schippers
tot 1-1-1715 hadden gecompeteerd aan Dommer, hadden gelikwideerd, dat Cornelia
Schippers de helft van Athias voor f 6000. - had gekocht en dat ze nu van 1-1-1716
af ieder voor de helft de zaak zouden drijven en jaarlijks afrekenen. In handen van
Jan Bus zou altijd genoeg geld moeten blijven om de knechten
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etc. te betalen. Het herdrukken of drukken van Engelse bijbels zou voor gezamenlijke
rekening geschieden, hetzij het de gezette bijbels van Athias, hetzij van de wed.
Schippers betrof. Bij voorschieten van geld door één van beiden, zou 4% interest
worden betaald. Dommer mocht zoveel Engelse bijbels overnemen, als hij wilde,
maar mocht ze niet in het particulier, maar alleen tezamen met Cornelia Schippers
verkopen in egale kwantiteit. (N.A. 8292, 128). Op 6-3-1725 schonk Cornelia
Schippers niet alleen aan haar drie kinderen Dommer het gebouw van de drukkerij
en lettergieterij, maar ook aan haar dochter Catharina Dommer, getrouwd met Jan
Ofsen, de helft in de drukkerij en lettergieterij, die ze van de jonge Athias had gekocht,
met alles wat daartoe behoorde, op voorwaarde dat haar zuster Anna Constancia
Dommer haar leven lang de mededirectie en de helft van de winst van die helft zou
hebben (Kw. 4 S, 132 en KS 706). Gijsbert Dommer stierf 4-10-1725 in Londen,
waar hij o.a. betrokken was geweest bij een zeer opzienbarende zaak (zie deel III
137). Ook had hij daar stellig de belangen van zijn drukkerij en lettergieterij behartigd,
zoals blijkt uit de volgende brief (Archief Cambier): “Mr. Pieter Ouleander. De
brenger deeses is de Hr. Freebairn. Gelieft deselve, te leevere de resteerende peerel
letter die voor de Hr. Baskett is gegote geworde mits dat hij UE betaald f 2123 segge
twee duysend eenhonderd en drie en twintig gulden en gelieft voor hem met al de
spoed mogelijk de 200 £ brevier op collonel corpus af te gieten, also hij daar ten
hoogste om verlegen is en wat hij varder ordonneerd kund UE voor hem late doen,
also hij order sal stelle om op de leverantie te betaalen. Hij gaat over om papier te
koopen, waarin UE hem kan diene of behulpsaam sijn. Gelieft dat te doen. Hij is
partener met de Hr. Baskett en mij particulier vriend. Blijve na groetenisse UE vriend
Gijsbert Dommer. London 5 september 1725. P.S. ingevolge indien de Hr. Freebairn
eenig geld te kort mogt komen om UE t volle geld te betalen, UE kund dan een briefje
van hem neemen op 2 of 3 maanden van fijf of seshonderd gulden, dogh de rest
contant geld. UE vrind Gijsbert Dommer.” Baskett en Freebairn waren de
patenthouders in Engeland en Schotland. Uit de aantekeningboekjes van A.C. Dommer
neem ik hier ook nog de andere relaties in Engeland over (vermoedelijk van ± 1744):
Gijsbert Dommer tot Londen overleeden che La Mare Blomstreet near Grasin sijn
erfgenaamster, Mr. Friebairn koning. drucker, Mr. Philipus de Gols notaris tot Londen
tho Mr. Alexander Scheafe merchent a Londen, Mr. Tansons tot Londen, Mr. Valjant
tot Londen, Mr. Daniel Burr Esqu. at the Lambow Coffiehouse over against The
Royal Exchange nadeeligen vrind van de familie van Gijsbert Dommer.’ (Archief
Cambier).
Cornelia Schippers (ged. Noorderkerk 7-3-1663, st. 15-11-1743, (1ste kl.) begr.
Soest, ondertr. 1. pui 24-9-1680 Pieter Dommer, geb. Amsterdam 22-12-1655, st.
Indië vóór 1694, zoon van Gijsbert Dommer, koopman, en Catharina van Sanen,
ondertr. 2. pui en kerk 26-2-1695 Jacob Cleyburgh, geb. Den Haag 1665/66, st.
Livorno 3-8-1712), de jongste dochter van de weduwe Schippers, was sedert de dood
van haar moeder in 1699 eigenaresse van de huizen op de Nieuwe Herengracht, die
zij echter in 1725 aan haar kinderen wegschonk, evenals de helft van de drukkerij
en lettergieterij, die haar overleden man van Athias had gekocht, echter met
voorbehoud van al haar rechten gedurende haar leven. Na de dood van haar zoon
Gijsbert Dommer kwam er onenigheid tussen de verschillende familieleden, wie
recht op zijn helft had. In het codicil van dec. 1698 had de wed. Schippers namelijk
bepaald, dat bij het sterven zonder nakomelingen steeds de oudste mannelijke
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erfgenaam in de plaats van de overledene zou komen. Op 31-1-1726 deponeerde
Jacob Cleyburgh het originele codicil bij not. van der Heyden (N.A. 7810, 32). De
voogd der dochter van de in 1719 in Wenen overleden Jan Jacob Dommer en de
enige zoon uit het tweede huwelijk, Jacob Cleyburgh, maakten beiden aanspraken,
die zelfs voerden tot een proces voor het gerecht van Amsterdam en het Hof van
Holland. Op 7-1-1730 verklaarden beide partijen voor not. Schabaelje, om onkosten
te vermijden gezamenlijk de helft over te doen aan hun moeder en

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

110
grootmoeder, Cornelia Schippers, die voor deze helft en de winsten sedert de dood
van Gijsbert Dommer aan ieder der partijen f 3000. - zou betalen. Daarmee verviel
het beruchte codicil van 1698, waarbij de weduwe Schippers beschikte over ‘alle de
letters en de gereetschappen die zij met Joseph Athias gemeen had, ook die haar
competeerde, mitsgaders alle de drukparsen, die haar toebehoorden, met den aankleven
van dien om het gebruyk en genot daervan te hebben.’ (N.A. 6171, 3). Reeds op
11-7-1730 verkocht Cornelia Schippers voor not. Meerhout deze helft en alle gezette
Engelse bijbels met toebehoren van letteren en gereedschappen, die bij haar overlijden
aanwezig zouden zijn, voor f 6000. - aan haar dochter Anna Constancia Dommer,
die op 1-5-1730 f 3000. - had betaald en de andere f 3000. - bij het overlijden zou
voldoen. Cornelia Schippers zou echter haar leven lang het verkochte gebruiken en
4% interest over de reeds betaalde f 3000. - verschuldigd zijn. (N.A. 8402). Geldnood
bewoog Cornelia Schippers tot al deze transacties. Zeker is echter, dat zij tot haar
dood toe de leiding van het bedrijf had, zodat ook vaak werd gesproken van de
lettergieterij en drukkerij van de weduwe Cleyburgh. In haar testamenten maakte zij
daarover steeds bepalingen, waarvan ik slechts de belangrijkste zal noemen. Op
12-12-1710 testeerden zij en haar echtgenoot tezamen voor not. van der Groe (N.A.
4254, 1927). Op 12-9-1715 legateerde zij bij test. voor not. Snoeck aan haar zoon
Gijsbert Dommer de ene helft, aan haar zoons Cleyburgh de andere helft in de
drukkerij en lettergieterij, aan hun allen tezamen de gezette letters (N.A. 6692). Op
22-11-1715 bewees ze voor not. Servaes aan haar kinderen Cleyburgh een aantal
zaken in plaats van de ± f 65000. -, die hen toekwamen uit de winsten die Jacob
Cleyburgh als kapitein ter zee gedurende de oorlog had gemaakt (N.A. 5016, 333).
Ter bekrachtiging van dit bewijs werden een aantal acten op 15-8-1716 voor not.
Meerhout verleden, waarbij ook een testament, dat in hoofdzaken gelijk was aan dat
van 1715 (N.A. 4798). Op 11-10-1729 verklaarde zij in een nieuw test. voor not.
Meerhout, dat de gezette Engelse bijbels, van Athias overgenomen, aan haar dochters
Anna Constancia en Catharina Dommer behoorden. Haar meesterknecht, Pieter
Ouleander, zou bij haar dood tot haar sterfdag geen rekening en verantwoording
hoeven af te leggen, daar ze hem volkomen vertrouwde. De Engelse bijbels, die bij
haar dood zouden zijn afgedrukt (volgens een lijst per soort door de meesterknecht
op te maken) zouden als naar gewoonte van tijd tot tijd worden verkocht, waaruit
alle onkosten zouden worden betaald. Haar dochter Anna Constancia Dommer zou
dan de administratie krijgen en geen rekenschap hoeven af te leggen over haar beheer
in de stad en op de buitenplaats vóór het overlijden. (N.A. 4802). Op 21-11-1735
verklaarde ze voor not. Meerhout haar dochter Cornelia Dommer, die klopje was,
en haar kleindochter Constancia Dommer geheel uit te sluiten van de Engelse bijbels,
die alleen voor haar dochters Anna Constancia en Catharina Dommer en Jacoba
Clara Cleyburgh zouden zijn (N.A. 4803). Op 21-7-1744 werd voor not. Brooks een
inventaris opgemaakt. Op de zolder van de Groenlandse pakhuizen en de drukkerij
waren opgeslagen 15 exemplaren Calvini Opera fol. 9 vol. groot en 141 klein papier,
164 exemplaren Cowley Works in 12o, 7 kistjes en een kist met houten vignetten,
180 riem groot kaspapier en 630 riem dito klein papier en enige Engelse bijbels in
soorten, die gelegateerd waren aan de 2 dochters Dommer en aan de dochter
Cleyburgh. Er waren nog uitstaande schulden van de drukkerij en lettergieterij, een
schuld aan A.C. Dommer voor verschot van f 269. - en van 1/2 jaar interest over f
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6000. - wegens koop van de negotie, namelijk f 360. -, en een schuld van f 594. - aan
Jacoba Clara Cleyburgh uit een obligatie van f 800. - van 1-10-1732. (N.A. 7933,
77). Een boedelscheiding vond ik niet, slechts de scheiding van een aantal graven
op 3-3-1747 voor not. Brooks (N.A. 7936, 27).
Anna Constancia Dommer (ged. R.K. Mozes en Aäronkerk 11-6-1683, st.
20-11-1751, (1ste kl.) begr. Soest) was in haar jonge jaren in Frankrijk, waar ze grote
schulden maakte blijkens de test. van 1715 en 1729 van haar moeder, maar had sedert
1725 of 1730 zelf belangen bij de drukkerij
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en lettergieterij. Na de dood van haar moeder had zij de leiding daarvan. Zij bezat
de helft van het gebouw, de helft van de drukkerij en lettergieterij en had bovendien
nog recht op de helft van de winsten, die uit de helft van haar zuster Ofsen kwamen.
De vier gezette Engelse bijbels waren haar eigendom, de andere Engelse bijbels
behoorden haar voor 1/3, haar zuster Ofsen voor 1/3 en haar halfzuster de Somery
voor 1/3. Dit alles blijkt uit het voorgaande. Haar aantekeningen melden, dat ze ook
nog op een onbekend ogenblik om haar moeder te helpen 800 4o bijbels voor f 2400.
- van haar had gekocht. Die aantekeningen zijn opgetekend in twee notitieboekjes
en verder gemaakt voor haar neef Cambier en gevoegd bij brieven, die ze hem
betreffende het wijzigen van haar testament schreef. Ik zal in het kort het belangrijkste
over de drukkerij en lettergieterij vertellen. In 1744 taxeerde Ouleander als volgt:
‘12 parssen a 250 gulde st. f 1800. -, voor de setterskassen en houten letters f 250. -,
de bokken en settersbanken en kaste f 500. -, de eyseren ramen en kaggel f 250. -,
de letters der druckerije f 5000. -, voor de gieterij en gereedschappen van form en
ijseren potten leepeltie en opmaak en de bloken en haaken f 1500. -, (tezamen) f
9500. -’. In 1740 was de drukkerij met de kelder getaxeerd op een huurwaarde van
f 630.-.
‘De 2 gesetten Engelsch bijbels van de wed. Schipers sijn de groote 18. herd.
kosten stuck 16, (p)salmen bij 1, commoprayer bij 2, de nonparel in 12. kost stuck
9, Ps. bij 1, commonprayer 2. Van Attias gesetten de 12 Cantnots 1744 herdruk
kosten stuck 12.4, Ps. bij 1.4, commopryers zelde bij gesoght, in 12 de perel bijb.
kost stuck 9, Ps. 1, commoprayers 2.’ ‘De cleynen 18 sijn niet geset, is veel vragens
na, sou beloopen: setten van 31 blaaren 620. -, aen de coretter 65. -, aen de tittelplaat
40. -, 930 rim pampier 2790. -, verhooging op pamp. 280. -, 930 rim druckloon 1400.
-, voor vergaaren 70. - (tezamen) f 5265. -’, wat blijkbaar te duur kwam en niet
gebeurde.
‘In april 1751 leggen op de drukerij 900 quarto bijbel gemeen in drien, 1500 stuk
a 7 st. sleght pampier ook in drien gemeen, 1200 stuk a 10 stuyv. gemeen sleght
pampier gemeen in drien, diender herdruk want is geset, hieten nonparel wed.
Schipper, 3600 stuck van de 24 a een gulden gemeen in drien niet geset.’ Van haar
eigen 4o Engelse bijbels worden er in 1748 31 voor f 137.13. -, in 1749 45 voor f
207.5. -, in 1750 44 voor f 221.8. -, 1 voor haarzelf en 1 voor Cambier voor f 10.16.
- en in 1751 2 aan Braschou en 12 aan Ter Beek verkocht. Begin 1751 zijn er van
de oorspronkelijke 800 nog 682 over. Wat de afnemers van de bijbels betreft vindt
men het volgende: ‘1746 is de heer François Trimble overleeden en doen na die tijt
de heer Jaques en van Herwijnen 300 bijbels a 10 st. f 150. -, 50 in 18. a 17 st. f 42.10.
-, 12 in quarto a 4 gulden f 48. -. (totaal) f 240.10. -, af 3 percento pront betaelt f 7.4.
-, (wordt totaal) f 233.6. -.’ ‘April 1748 heeft de heer Bastiaen Molewater en soon
ontboden bijbels 200 in 12 a 10 st., 150 Cantsnos a 14 st., 100 in 18. a 17 st. Door
de heer Guilleaume Bernabe de la Bat voort betaalt f 283.14. -. De Hr. Campbellez
van Gijzen ons gerecommandeert. 30 april Jacob Bosch ontbooden 30 bijbel in 12
tot 10 st. f 15.-. -. 2 Juny William Robertson 100 bijbels a 10 st. f 50.-. -, 100 dito a
7 st. f 35.-. -, 50 Cantnos a 14 st. f 35. -, 50 Cantnost hier in de staed f 35.-. -. 25
october heer Molewater 300 common bijbel 12 withs schot. psalm a 10 stuyver f
150.-. -, 200 Schot psalm a 1 st. f 10. - (totaal) f 315. -.’ Blijkens de notities overleed
Bastiaen Molewater, die nog vaker wordt genoemd, als commissaris van het
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zeegerecht te Rotterdam, op 19-4-1750, oud 40 jaar. De andere afnemers waren
blijkbaar ook meest Rotterdammers.
In 1751 mei 24 kreeg ‘Tirion in comissie 1400 lb. letters a 11 stuyv., Le Soin in
den Bos 160 lb. tot f 1.-. -.
Op 9-10-1749 had A.C. Dommer voor not. Brooks een test. gemaakt, waarbij ze
o.a. aan de meesterknecht Lodewijk Kok f 100. - voor een rouwkleed legateerde, aan
zijn vrouw f 40. -, aan haar halfzuster Jacoba Clara Cleyburgh, mevrouw de Somery,
o.a. 250 Engelse bijbels met psalmen, common prayers en apocryphen of ter keuze
f 600. -, aan haar nicht Jacoba Ofsen,
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huisvrouw van Jacob Cambier, alle huisraad en meubelen op de drukkerij en op het
comptoir. Zij zou tevens haar enige erfgenaam zijn in al het andere, bestaande
voornamelijk ‘in vier gesette Engelse bijbels’ (ten onrechte staat er 4o bij), haar helft
in het gebouw op de Nieuwe Herengracht, waar de boekdrukkerij en lettergieterij
werd gedaan, de helft in de negotie daarvan met alle gereedschappen en gevolgen
van dien, 1/4 in 8 grafsteden in de Nieuwe Kerk en het 1/3 in de Engelse bijbels. De
directie van de drukkerij, lettergieterij en verkoop der boeken zou aan Jacob Cambier
komen. Tenslotte bepaalde ze, dat, daar zij aan haar zuster Catharina Dommer 1/4
van de opbrengst van de vier gezette Engelse bijbels had toegezegd, dit tot haar dood
toe zo zou blijven voortgaan (N.A. 7938, 91). Uit de correspondentie met Jacob
Cambier blijkt, dat A.C. Dommer achteraf vreesde, dat de grote legaten het nodig
zouden maken na haar dood de drukkerij te belasten. Daarom besloot ze een nieuw
testament te maken. Uit haar beschouwingen daarover blijkt, dat noch haar moeder,
noch zij enig verstand van zaken hadden, maar dat de wijnkoper Jacob Doeckes voor
haar de directie voerde. Op 4-5-1751 schrijft zij, dat ze niets heeft gehad van de
opbrengst van de twee herdrukte gezette bijbels, daar alles ingesmolten is bij het
verlies op de drukkerij. Op 15-12-1750 is ze van oordeel, dat de verkoop van huis
en drukkerij tijdens haar leven de beste oplossing zou zijn; ‘de Engelse bijbels soo
lang heer Doekens dierecksie wou houwe sou tot UEd. en kinderen voordeel sijn.’
Op 26-1-1751 schrijft ze, dat Kok een vraag heeft gehad, of het huis van de drukkerij
te koop is. Zij heeft daarop f 20000. - gevraagd. Als ze verkoopt, wil ze het huis nog
een jaar houden om de drukpersen en lettergieterij publiek te kunnen verkopen, ‘want
loop alles nu aghteren en komt allen jaaren honderden te kort en wij trecken daer
niet van, is geen hooft toe om dat te dierigeeren.’ Ieder van de drie zusters had toen
recht op f 321.17. - van verkochte bijbels, maar ‘Kok heeft 500 wightigen ducaten
die eerst verwissel moeten worden en moet op elk 3 a 4 stuyver verliesen. De
boekverkoopers willen niet als in gout betaalen.’ Uit al die brieven spreekt ook de
angst, dat haar zuster de Somery haar 1/3 part in de bijbels zal gaan verkopen,
waarmee die blijkbaar voortdurend dreigt en waartoe die ook haar zuster Ofsen tracht
op te stoken. Tenslotte kwam in overleg met neef Cambier in Vianen op 23-4-1751
een testament voor not. van Heel tot stand. Daarbij verklaarde A.C. Dommer onder
de f 20000. - gegoed te zijn. Na een opsomming van legaten, die veel minder groot
waren dan in haar testament van 1749 (de legaten aan Lodewijk Kok en vrouw werden
echter gehandhaafd), benoemde ze haar nicht Ofsen, getrouwd met Jacob Cambier,
weer tot haar enige erfgenaam, met de bepaling, dat daaronder ook alle gezette bijbels,
die ze 11-7-1730 van haar moeder had gekocht, zouden vallen. Dat geschiedde
ongetwijfeld, omdat het koopcontract voor verschillende uitleggingen vatbaar was
en ze moeilijkheden hierover in de familie vreesde. Na haar dood zou Jacob Cambier
de directie van drukkerij, lettergieterij en verkoop der boeken hebben (N.A. 12805,
241). Toen A.C. Dommer op 20-11-1751 stierf werden haar onroerende goederen
en obligaties voor de collaterale successie op f 8130. - getaxeerd, waarvan f 5000. voor haar helft in het gebouw.
Van 1750 en 1751 zijn bewaard ‘Balance op het boek der negotie van de
Boek-Drukkerij en Letter-Gieterij, zijnde 3/4 voor reek. van Anna Constancia
Dommer, en 1/4 voor Catharina Maria Dommer, weduwe Jan Ofzen, dog het huys
waar in deese negotie gedaan werd, gaat ieder voor de helft aan’.
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31-12-1750 Debet f 7302.19.8: Aan Cansnots bijbels voor... exempl. f 292.19. -,
aan bijbels in groot 18. 1002 dito f 46.7. -, voor drukletters f 310. - (aan J. Hartog f
1.16. -, aan N. Goetzee f 6.13. -, aan M. de Vries f 4.18. -, aan Proops f 55.3. -, aan
Wm. Brinkink f 4.10. -, aan J. Kannewet f 111.-. -, aan J. Lovering f 126. -), drukloon
aan den selven f 607.7. -, aan H. du Sauzet f 119.10. -, aan Willem Kuyper f 64.8. -,
aan J. Catuffe f 70.3. -, aan F. Changuion f 72.10. -, aan H. Vieroot f 74.7. -, aan J.
Neaulme f 1225.2. -, aan Pieter Mortier bijbels f 32.8. -, aan
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J. ter Beek voor bijbels f 207.11. -, aan cassa f 1049. -, aan de drukkerij voor verlies
f 3131.7.8 (N.B. op 31-12-1749 was deese post f 2690.5.8).
Credit f 7302.19.8: Van 't huys f 1535. -, van winst en verlies f 3038.1. -, van de
gieterij f 911.7. - (voor winst in 1749 f 328.5½. -, in 1750 f 583.1½. -), van Jacob
Clijburg f 115.2. -, van Anna C. Dommer f 1703.9.8.
31-12-1751 Debet f 9529.7. -: Aan Cansnots bijbels voor 1429 exemplaaren f
407.13. -, aan bijbels in groot 18.910 dito f 193.16. -, drukloon f 1395.17. - (aan H.
du Sauzet f 49.10. -, aan Z. Chatelain f 65. -, aan Fr. Changuion f 52.10. -, aan H.
Vieroot f 84.13. -, aan Jean Neaulme f 1079.16. -, aan Willem Kuyper f 64.8. -),
letters f 919.-. - (aan N. Goetzee f 6.13. -, aan D. le Soin f 167.12. -, aan M. de Vries
f 4.18. -, aan Proops f 735.7. -, aan Willem Brinkink f 4.10. -), aan bijbels f 244.16.
- (aan Pr. Mortier f 32.8. -, aan Jac. ter Beek f 212.8. -), aan cassa f 3249.14.8, aan
de drukkerij voor schaade f 3118.10.8.
Credit f 9529.7. -: Van 't Huys f 1803.1. -, van winst en verlies f 4338.12. -, van
de gieterij voor winst f 698.6.8, van de wed. Ofsen f 262.3. -, van Jacoba Clara
Clijburg f 262.3. -, van Jacob Clijburg f 90.3. -, van Anna C. Dommer f 2074.18.8
(van Anna C. Dommer, opgeschote geld f 1479.1.8, voor verkofte bijbels in 4o f
333.15. -, voor uytdeeling f 262.2.-).
Catharina (Maria) Dommer (geb. 1686, st. 1777, ondertr. kerk 21-12-1708 Jan
(Johannes) Ofze (Ofsen), ged. Ev. Luth. 24-9-1667, st. Vianen 1738, zoon van Jaen
Offsen, schipper, en Mariecke Tye) kreeg bij donatie van haar moeder in 1725 de
helft van drukkerij en lettergieterij en met haar broer en zuster tezamen het gebouw,
wat echter pas inging na de dood van de moeder in 1743. Toen kreeg zij ook 1/3 in
de Engelse bijbels. Op 13-1-1746 nam zij f 1400. - van Maria Hester Crook, weduwe
Gijbland Lijnslager, en op 21-5-1748 f 1200. - van Abraham Follé voor schepenen
op met als onderpand haar helft van het gebouw. Op 9-3-1752 verkocht zij voor not.
Boerman te Vianen aan haar schoonzoon Cambier de drukkerij en lettergieterij, zoals
die van de jonge Athias was aangekocht, voor f 4000. - en de helft van het gebouw
voor f 6000. -. Op 23-3-1752 werd dit geannuleerd en een nieuw contract opgemaakt.
(Archief Cambier). Op 3-5-1752 droeg zij de helft van het huis officieel over (Kw.
5 W, 130vo).
Jacoba Catharina Anna Elisabeth Ofsen (geb. 1717, dochter van Johannes Ofsen
en Catharina (Maria) Dommer, tr. Everdingen 25-5-1738 Jacob Cambier, geb. Vianen
3-12-1711, 1750 etc. burgemeester van Vianen, st. aldaar 12-5-1783) was eerst
tezamen met haar moeder, daarna met haar echtgenoot eigenaresse van drukkerij,
lettergieterij en gebouw. Jacob Cambier lostte in 1753 en 1755 de schepenenkennissen
van zijn schoonmoeder van f 1200. - en f 1400. - af. Enschedé beschrijft in zijn
Fonderies, hoe Cambier van Vianen uit trachtte de lettergieterij nieuw leven in te
blazen, o.a. door opdrachten te geven aan Fleischman en Rosart. Uit brieven van
Jacob Doeckes, die blijkbaar door was gegaan met een oog in het zeil te houden, aan
Cambier blijkt, dat het geen succes werd. Zo schreef Doeckes op 20-4-1753: ‘De
nieuwe dessendiaan romijn beswaard de gieterij’ en verder, dat de noodzakelijke
reparaties voor het huis, waaraan blijkbaar lang niets meer was gebeurd, wel een jaar
huur zouden wegnemen (Archief Cambier). Tenslotte besloot men toch tot verkoop.
Reeds in 1754 in de Paasweek zouden lettergieterij en drukkerij verkocht worden,
maar om een onbekende reden ging dit niet door en pas een jaar later, op 2-3-4-1755
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vond de veiling plaats (G.A. 129 en 130). Op 13-3-1755 leest men: ‘Op woensdag
den 2 april 1755, zal t'Amst. op de Nieuwe Heerengracht over de Plantagie publyk
verkogt werden, de considerablen en van ouds alom vermaerde BOEKDRUKKERIJ
EN LETTERGIETERIJ, wel eer bekent onder den naem van dien van de Wed. Jan
Jacobsz. Schipper, en zedert onder dien van de Wed. Clijburg, met alle de
Hebreeuwsche, Grieksche, Romijnsche, Cursyfsche, Arabische, Hoog en
Nederduytsche letteren tot de boekdrukkerij, en de matrijzen en andere materialen
tot de gemelde
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lettergieterij behorende, mitsgaders vier geheel gezet staende bijbels, in verschillende
formaten, met eenige exemplaren van dezelve; 12 capitale drukperssen, en voorts
alles wat tot de compleetste boek-drukkerij en lettergieterij behoort. Waer van de
catalogus te bekomen is te Amsterdam bij Jan Roman, boekverkoper in de
Kalverstraet, en in de boekdrukkerij bij Lodewijk Kok, t'Utrecht bij Pieter
Muntendam, en bij de voornaemste boekverkopers in de 7 Provincien, en alomme
buiten 's lands. Het een en ander is saturdag en dingsdag voor de verkoping te zien.’
(A.C.). Op 27-5-1755 leest men: ‘Jan Roman en Comp. door inkoop magtig geworden
den vermaerde en van ouds bekende lettergieterij, wel eer toebehorende aan mejuffr.
de Wed. Jan Jacobsz Schippers, en zedert aen haer dogter de Wed. Clijburg, welke
ten huizen van Jan Roman, boekverkoper in de Kalverstraet, zal gecontinueerd
werden, zo verzocht gem. Jan Roman en Comp. eens ieders recommandatie, zullende
alle vleyd aenwenden om een ieder civiel en spoedig te bedienen, de letterproeven
zijn gratis te bekomen; nog is bij voorn. Jan Roman tot civiele prijzen te bekomen,
de sortimenten van bijbels wel eer bij de Wed. Schippers en Clijburg in de Engelse
taele gedrukt’. (A.C.) Op 29-30-5-1755 werden de boeken van de Wed. Cleyburgh
bij Roman verkocht (G.A. 130). Uiteraard moesten de zaken nog afgewikkeld worden.
Een enigszins raadselachtige passage daaromtrent vindt men in een brief van Doeckes
aan Cambier van 16-8-1755. Hij heeft f 438. - voor rekening van Neaulme bij Ferrand
ontvangen. Die wilde echter geen bewijs geven, dat hij de sleutel ontving, zodat
Doeckes de huurcedul heeft gehouden. Proops heeft de betaling weer uitgesteld.
(Archief Cambier). Welk perceel Cambier, na de overdracht van het huis, nog aan
Neaulme, die blijkens de balansen veel bij de drukkerij liet drukken, toen kon
verhuren, kan ik niet zeggen. Enschedé beschrijft in zijn Fonderies, hoe Roman tot
1767 de lettergieterij voortzette en veronderstelt, dat Cambier en Lijnslager, een
relatie van de families Dommer en Cleyburgh, er nog deel aan hadden. Het laatste
zal op een vergissing berusten. De Engelse bijbels waren reeds eerder verkocht, zoals
blijkt uit een advertentie van 12-6-1762, dat niet op 15-, maar op 22-6-1762 onder
de boekverkopers zal worden verkocht ‘een partij ongebondene boeken en copyen,
als meede vier differente Engelsche bijbels, geheel uitgezet in zijn ijzere raamen en
een partij afdrukken van dezelve, als ook eenige quarto Engelse bijbels etc.; de
catalogus is te bekomen bij Jan Roman, boekverkoper in de Kalverstraet’, met
toevoeging dat hij de lettergieterij continueert. (A.C. en G.A. 138).
Tenslotte wil ik hier nog gegevens laten volgen over de drie meesterknechten of
opzienders van de drukkerij en lettergieterij:
Jan Bus (ged. Nieuwe Kerk 17-12-1641, begr. Oosterkerk 1-12-1718 (4de kl.),
zoon van Abraham (de) Bus, linnenwever, en Metje Jans, ondertr. kerk 1. 3-11-1663
Annetie Marcus Deun, ged. Nieuwe Kerk 10-11-1641, begr. Leidse Kerkhof 9-3-1687,
dochter van Marcus Claes Deun, boratwerker, en Annetje Harmens, 2. 28-11-1687
Lisbeth Jacobsdr., weduwe van Dirck Cornelisz van der Linden) verklaarde in 1687
zijn twee kinderen niets te kunnen bewijzen en op 1-5-1706 bij zijn test. voor not.
van der Groe zijn beide kinderen uit zijn eerste huwelijk met ieder f 25. - te vermaken
niet te kort te doen. Als woonplaats werd opgegeven Nieuwe Herengracht onder de
drukkerij van Athias, wat er alweer op wijst, dat die toen nog niet was uitgekocht.
(N.A. 4252, 405). Hij was reeds in 1683 en bij zijn dood nog hier in dienst.
Pieter Ouleander (geb. Nijmegen 1686/87, begr. Sint Anthonieskerkhof 5-7-1762
(onverm.), ondertr. kerk 14-6-1715 Marretje Bus, ged. Oude Kerk 31-12-1688,
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dochter van Jan Bus (zie boven) en Annetie Marcus Deun) volgde zijn schoonvader
op als meesterknecht en tekende als zodanig o.a. het contract van de drukkers van
1724. In 1742 werd hij in het kohier getaxeerd op een inkomen van f 600. -. Na de
dood van Cornelia Schippers kreeg hij moeilijkheden met de twee dochters Dommer.
Die kregen op 14-2-1744 fiat op hun rekwest om alles, wat op naam van
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Ouleander was geschied, over te mogen nemen, nadat ze uiteengezet hadden dat
Ouleander kort na het overlijden van hun moeder uit de stad was getrokken zonder
hun de boekdrukkerij en lettergieterij over te geven, zelfs met meename van de laatste
aantekeningen, en alleen op alleronbillijkste condities wilde terugkeren, terwijl vele
debiteuren en correspondenten van de drukkerij en gieterij niet wilden betalen,
voorgevende met Ouleander te hebben gehandeld (R.A. 903, 94). Pieter Ouleander
deed daarna blijkbaar eigen zaken. Op 11-5-1751 werd hij poorter als boekdrukker,
op 14-6-1751 gildelid, na geciteerd te zijn (G.A. 126). Hoelang hij zijn bedrijf
voortzette, kan ik niet zeggen; hij stierf op het Corvershof.
Lodewijk Kok (ged. Lutherse Gem. 23-11-1681, begr. Karthuizer Kerkhof
22-4-1757 (onverm.), zoon van Philip Kok en Elisabeth Ringet, ondertr. kerk 1.
24-9-1707 Willemyna Farelmans, geb. Bremen 1675/76, 2. 12-10-1719 Engelina
Scheffer, geb. Utrecht 1680/81, begr. Karthuizer Kerkhof 31-10-1760 (onverm.),
dochter van... en Lambertje van Harderwijk) woonde bij zijn ondertrouw in 1707 op
de Bloemgracht, in 1719 op de Fluwele Burgwal en bij zijn overlijden ten huize van
een zoon in de Taanstraat. Uit de brieven van A.C. Dommer aan Cambier blijkt, dat
Lodewijk Kok, die stellig Ouleander in 1744 had opgevolgd, maar daarvoor niet de
geschiktste persoon was geweest - ‘een hals van een uytgeleefden meesterkneght’
noemt zij hem -, haar in principe elke maandag rapport kwam uitbrengen, maar dan
voor alles naar Doeckes verwees. Op 26-1-1751 schreef ze omtrent een eventuele
verkoop van de drukkerij: ‘Voor Kok was alleen nadeel, die heeft vrij woonen vuur
en light en 8 guld. sweeck en sijn broer sweeck 3 gulden, al werck die niet.’ (Archief
Cambier).
Van de producten van de drie achtereenvolgende meesterknechten kan ik naast de
Hebreeuwse uitgaven van Athias en misschien de eigen uitgaven van de weduwe
Schippers, die echter met 1684 eindigen, slechts drie werken met zekerheid aanwijzen.
Ik laat ze hier volgen, waarbij ik ook enkele gegevens over uitgaven, die misschien
van de drukkerij afkomstig zijn, vermeld.
1690 verscheen Geronimo de la Concepcion, Emporio de el orbe, Cadiz ilustrada
met adres ‘Impresso en Amsterdam, en la Imprenta donde tiene la administracion
Joan Bus, ao 1690.’ De platen zijn van Joan van den Avele.
1696 en 1702 werden de Opera van M. de Bay en de Meditationes van Augustinus,
die met het schuiladres ab Egmond te Keulen verschenen, hier gedrukt (KS 17, 23,
1179 en 1539).
24-10-1698 schrijft Y. Vincent aan de weduwe van Balthasar Moretus te
Antwerpen: ‘ik vinde mij verplicht volgens voorgaande verzoek van wijlen Heer
Moretus, UEE. bekend te maken dat de Jood Attias alhier ordre van Lissabon heeft
gekregen om te drukken een kerkboekje, ik geloove in 12o dat ze noemen Officio de
la Vierga’. ‘Ik heb ook van een ander kerkboek rood en zwart gehoord dat hier op
de drukkerij van Attias zoude gedrukt worden: maar de naam is mij vergeeten, en
het heeft geen voortgang genomen.’ (Sabbe 239).
1714 wordt Jan Bus genoemd als drukker van een werk van Quesnel (zie bij
Nicolaas Potgieter).
22-5-1738 deed not. de Marolles ten verzoeke van Pierre Gosse en Jean Neaulme,
boekverkopers te Den Haag insinuatie aan Pieter Ouleander (die de Penningkunde
van Holland door G. van Loon in 5 delen in folio had gedrukt, waarin zij beiden voor
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1/6 geinteresseerd waren, waarvan hij echter weigerde 2/6 af te geven, onder
voorwendsel dat alleen P. de Hondt, die de betaling had gedaan, hem bekend was),
dat het hem bekend moest zijn, dat zij een portie hierin hadden, daar hij hun namen
op het titelblad had gedrukt, en dat hij voortaan niets mocht afgeven dan op order
van alle drie tezamen (N.A. 11244, 85). Dit was de Franse vertaling van het werk
van Gerard van Loon, die van 1732-1737 te Den Haag verscheen in 5 foliodelen als
Histoire métallique des XVII Provinces Unies des Pays-Bas depuis l'abdication de
Charles V jusqu'en 1716. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat ook het origineel,
dat van 1726 tot 1733 verscheen, bij Ouleander werd gedrukt.
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± 1750 tekende A.C. Dommer in haar aantekeningboekje op ‘Le Petit Reservoir door
Neaumen’ zonder verdere explicatie. Ik vermoed daarom, dat deze uitgaaf van de
Haagse boekverkoper Neaulme, die van 1750-1751 verscheen, op haar drukkerij
werd gedrukt. Dit wordt bevestigd door de balansen, waarop Neaulme als debiteur
vermeld staat.
1751-1752 verscheen het Novum Testamentum Graecum... opera et studio Joannis
Jacobi Wetstenii in 2 delen met adres ‘Amstelaedami, Ex officina Dommeriana’.
Het lijkt mij zeker, dat deze benaming, die ik verder niet tegenkwam, ontleend is aan
de bezitster(s) van 1751. De familie Wetstein had enige jaren eerder de eigen drukkerij
verkocht.
Tenslotte kan ik nog vermelden, dat uit brieven van 15-12-1750 en 26-1-1751 van
A.C. Dommer aan Jacob Cambier blijkt, dat voor hem een Engelse 4o bijbel in een
burgemeesterband werd gebonden, waaraan ze toevoegt: ‘De plaaten van Nieuw
Testement heeft Kok compleet, van Ouwen is hem ondoenlijk om dat bij de tijt van
de ouden meesterkneg is gedruk.’
Van de Engelse bijbels kan ik geen enkel exemplaar aanwijzen, daar ze met de
namen van de Engelse boekverkopers verschenen. Het moet echter wel mogelijk zijn
aan de hand van de hier bijeengebrachte gegevens uit te zoeken, welke drukken in
aanmerking komen. Het werk van Darlow and Moule zal van veel nut daarbij zijn.
‘A Rational catechism. Amsterdam: Printed for the widow of J.J. Schipper, 1712.’
zal stellig geen uitgaaf van haar erfgenamen zijn. Het is merkwaardig, dat de oudste
bekende Engelse uitgaaf van de weduwe van Joris Veselaer ook een Catechism is,
uit het jaar 1626. De bovengenoemde 167 exemplaren van The Works of Mr. Abraham
Cowley 12o (die van 1668 tot 1721 vele malen werden herdrukt) kunnen van de
uitgaaf van 1681-1682 zijn, die voor een Hollandse nadruk wordt gehouden, en
zouden in dat geval bij Athias-Schippers gedrukt zijn. A.C. Dommer bezat blijkens
haar aantekeningboekjes o.a. ook nog exemplaren van een andere 17de eeuwse uitgaaf
van haar familie, en wel 138 klein en 17 stuk groot papier van de werken van Calvinus.

Bijzonderheden
Het is uit het boven vermelde duidelijk, dat Susanna Veselaer als weduwe
Rooms-Katholiek werd. Het is mogelijk, dat de tweede vrouw van haar stiefvader
hierbij een rol speelde. Waarschijnlijker echter lijkt mij, dat Andreas Fries, over wie
ik nog bijzonderheden zal laten volgen, de belangrijkste figuur hierbij was. In 1672
bepaalde Susanna Veselaer uitdrukkelijk in haar testament, dat haar kinderen
Rooms-Katholiek zouden moeten worden opgevoed, van welk geloof zij ook professie
deed. Hoe Cornelia Schippers en haar drie oudste kinderen Dommer weer ‘geus’
werden, zoals men toen zei, beschreef ik in een artikel in het Jaarboek Amstelodamum
1966, waarin men nadere bijzonderheden vindt omtrent alle kinderen en kleinkinderen
van Cornelia Schippers en hun belangen bij de drukkerij.
Andreas Fries (geb. Leiden 1630, begr. Nieuwezijds Kapel 12-9-1675, zoon van
Andries Fries, licentiaat in de rechten, uit Northeim in Brunswijk, en van Catharina
van Gelder, eerder weduwe van Nicolaes de la Noé, speelman, later hertr. met
Johannes Origanus, medicinae doctor, uit Glas in Silezië) werd 16-2-1639, 22-8-1650,
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9-5-1656 en 8-5-1657 ingeschreven bij de universiteit te Leiden en studeerde aldaar
rechten. Daarna moet hij o.a. in Italië gewoond hebben, zoals blijkt uit het voorwoord
van een uitgaaf, die hij in 1672 in het licht gaf: Hieronymi Mercurialis Foroliviensis
De Arte gymnastica. Zijn halfbroer Joannes la Nou (geb. Leiden 1622) was
boekverkoper te Venetië, ‘eruditorum omnium fautori eximio & bibliopolae apud
Venetos non postremo’ en had gezorgd, dat hij dit werk, dat de laatste maal in 1644
bij de ‘Juntarum haeredes’ in Venetië was uitgekomen, opnieuw kon uitgeven. Joannes
la Nou werkte daar samen met Sebastianus Combi (zie Horatio F. Brown, The
Venetian Printing Press, London 1891, die stellig ten onrechte
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reeds een druk van 1621 noemt). In 1652 verscheen een uitgaaf Il Goffedro van
Torquato Tasso, die gedrukt was door Severijn Matthijsz te Leiden, met het adres:
‘In Amsterdam per gli Combi & La Nou’ (Willems 1673). In 1664 verschenen enkele
werken van Hieronymus Magius, De Tintinnabulis en De Equuleo, in twee uitgaven,
één met adres ‘Amstelodami, Sumptibus Andreae Frisii’, de andere met adres
‘Amstelodami, sumptibus Seb. Combi et Joa. Lanou’.
Van 1664 tot 1675 verscheen een aantal uitgaven met de naam van Andreas Fries
en de plaatsnaam Amsterdam, van 1668-1670 enkele met de plaatsnaam Antwerpen,
alle in het Latijn en bijna steeds voorzien van een voorwoord van de uitgever (zie
ook N.N.B.W.), waaruit men zijn vele relaties leert kennen. In Antwerpen had hij
nauwe relaties met de familie Moretus (Leuven 61). Van 1664 tot 1675 waren
regelmatig boeken van hem op de Messe (KS 1467). Pas op 8-7-1668 werd hij gildelid
te Amsterdam. Reeds in 1670 had hij nauw contact met Susanna Veselaer, de weduwe
van Jan Jacobsz Schipper (N.A. 3504, 52) en sedertdien zien wij ook zijn naam onder
vrijwel alle acten, die voor haar werden opgemaakt. In 1672 benoemde zij hem en
haar vier dochters ieder voor 1/4 tot erfgenaam wegens de grote diensten, die hij haar
had bewezen, en bepaalde, dat hij na haar dood de boekhandel zou drijven (KS 688).
Op 7-9-1675 maakte hij voor not. van Jaarland ten huize van de wed. Schippers zijn
testament, waarbij hij aan zijn halfbroer Johannes la Noeé te Venetië alle boeken
vermaakte, die niet op zijn naam waren gedrukt of uitgegeven, behalve de atlassen
en stedeboeken. Erfgenamen zouden zijn zijn halfzuster Clasina la Noeé en de
kinderen uit haar huwelijk met Joachim Schilperoort. Legaten kregen haar dochters
Camerarius uit een eerder huwelijk en zijn stiefvader Johannes Origanus. Executeurs
zouden zijn Bonaventura van Overbeke te Den Haag en Pieter le Grand te Amsterdam.
Daar hij met de wed. Schippers en Paulo van Uchelen een contract van
compagnieschap ‘van eenige atlassen en stedeboeken’ had opgericht en verkoop
onvoordelig zou zijn, zouden die in de compagnie blijven en jaarlijks worden
afgerekend. (N.A. 4371, 69). Op 8-9-1675 stierf hij ten huize van de wed. Schippers.
Op 29-1-1676 werd voor not. van den Ende de inventaris opgemaakt, waarop een
aantal debiteuren voor leveranties van boeken voorkomen en een aantal crediteuren,
waarbij Albert Magnus met f 136. -. Voor boeken en platen wordt gerefereerd aan
een catalogus. Verder noem ik nog 1/4 in de atlassen en stedeboecken in compagnie
met juffr. Schippers en Paulus van Uchelen. Deze laatste had nog een vordering van
f 2950. - op de overledene als restant uit een obligatie van f 5300. - van 9-11-1674
tegen 3½% interest. (N.A. 3671, 45). Op 6-7-1676 werden de boeken van Fries onder
de boekverkopers verkocht ten huize van de wed. Schippers (KS 229). Op 29-3-1677
sloten de executeuren met Hendrik Wetstein, gemachtigde van Jan la Nou te Venetië,
een accoord voor not. van den Ende. Daarbij werd vastgesteld, dat negen genoemde
uitgaven, ook al behoorden zij tot de eigen drukken van Fries, aan La Nou zouden
worden gegeven. Zeven ervan waren Latijnse werken, de andere Pietro del Paragon
Politico cosmopoli, en de Princesse de Montpensier. De boeken, die de overledene
in commissie had gehad van Combi en la Nou, zouden worden teruggegeven. Zij
zouden niets meer kunnen vorderen van de wed. Schippers voor boeken op de
Frankforter Messe. (N.A. 3672, 71). Op 1684 werden door Wetstein atlassen en
stedeboeken van Blaeu en boeken, nagelaten door Andries Fries, verkocht (KS 229).
Paulus van Uchelen (geb. Amsterdam 1641/42, begr. Westerkerk 26-8-1702 (1ste
kl.), zoon van Paulus van Uchelen, koopman, en Petronella Kerckrinck, ondertr. pui
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(zij waren Ev. Luth.) 14-4-1667 Francina Oort, geb. Hamburg 1641/42) was behalve
koopman een bekend verzamelaar (KS 911-912). Hij was een neef van Dirck
Kerckrinck, med. dr. en vriend van Fries, die ook tot het Rooms-Katholieke geloof
overging. Een dochter van Paulus van Uchelen trouwde in 1691 met Joris Ernsthuys,
de zwager van H. Wetstein en neef (zusterszoon) van Susanna Veselaer.
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Schot (Johannes) 1642/43-1702, Geref.
Leven
Geb. Den Haag 1642/43, st. vóór 8-9-1702, ondertr. kerk 1. 11-11-1673 Marya Tomas
Hael, geb. Leiden 1644/45, begr. Nieuwezijds Kapel 22-7-1690, 2. 27-11-1693 Eva
Tol, geb. Amsterdam 1628/29, eerder weduwe van Jacob Looman, boekbinder, en
daarvoor van Johannes Far, boekhouder.
6-9-1675 test. voor not. de Vlieger (N.A. 3628, 10).
8-9-1702 repudiatie voor not. Backer door de dochter Klara Schott van de boedel
van haar overleden vader (N.A. 4626, 1231).
13-10-1702 inv. van de nalatenschap voor not. Backer (N.A. 4627, 174).

Adressen
1673 Sint Nicolaasstraat, 3-6-1683 Wijde steeg (Schep. Kenn. 61, 22vo); op 22-6-1683
kocht hij een huis in de Sint Nicolaasstraat, dat hij op 22-3-1690 weer moest verkopen
(zie ook KS 715), voor f 2940. - (Kw. 3 G, 232), 1690 en 1693 Sint Nicolaasstraat.

Boekbinderij en boekhandel
20-7-1671 kleinpoorter als boekbinder en gildelid, betaalt jaarzang tot en met 1701;
erachter is genoteerd: ‘wed. uitgescheiden.’
5-2-1690 was hij reeds in financiële moeilijkheden, maar werd hem desondanks
een verkoping van zijn boeken geweigerd (KS 715-716).
13-10-1702 op de inventaris vindt men een vrij groot aantal uitstaande schulden,
meest kleinere bedragen, slechts enkele boven de f 100. -, blijkbaar voor geleverde
boeken. De ‘gebonden en ongebonden boeken in de winkel en in de kas’ bestaan
voor het grootste gedeelte uit bijbels, psalmboeken, testamenten, avondmaalsboeken
en stichtelijke lectuur, waarvan heel veel gebonden is. Op 18-10-1702 worden zij
door Hend. Boom en Hendrik Wetstein getaxeerd op f 550. -. Daarnaast wordt
genoemd ‘een ijsere pars, eenige boekbinders hantparssen, een copere sechreyn
drukplaat, eenige copere stempels, eenig boekbindersgereetschap’ en ‘een portie in
de druckerije met d'ancleven vandien met Burgers en Rijschoten en anderen.’ Blijkbaar
was de boekbinderij het belangrijkste onderdeel van zijn bedrijf. Hij wordt dan ook
vrijwel altijd als boekbinder aangeduid, een enkel maal ook als boekverkoper of
boekvergulder (KS 715).

Uitgeverij
1679 vindt men op een druk van Zurich zijn naam als verkoper: Pauli Colomesii
Rupellensis Observationes sacrae. Veneunt Amstelodami, apud Joannem Scot,
bibliopolam. 1679.
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1682 gaf hij tezamen met Jacobus van der Deyster en anderen de 19de druk van
Camphuyzen's Stichtelijke rijmen uit.
1686 was hij met Abraham van der Putte verenigd voor het drukken en uitgeven
van kerkgoed (KS 102 en 569).
8-11-1701 had hij blijkens een advertentie deel in een uitgaaf van een Frans
testament en Franse psalmen (zie wed. Gijsbert de Groot). Ik neem aan, dat dit laatste
een druk was van 1700 van Les Pseaumes de David, waar Schot als eerste der
uitgevers wordt genoemd (E., zie ook KS 1278-1281).
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Schouten (Salomon) 1689/90-1750, Geref.
leven
Geb. Utrecht 1689/90, begr. Nieuwe Kerk 2-12-1750 (3de kl.), zoon van Anthony
Schouten, boekverkoper te Utrecht, ondertr. kerk 11-6-1717 Kristina van der Wijden,
ged. Noorderkerk 4-11-1694, begr. Nieuwe Kerk 13-1-1757 (2de kl.), dochter van
Roelof van der Wijden, bakker, en Hillegond Jillis.
3-7-1717 test. voor not. Emaus ten Bergh (N.A. 5679).
5-1-1751 test. voor not. Bouman (N.A. 12580, 2).
4-2-1757 scheiding van de nalatenschap voor not. Pool tussen de drie kinderen
(N.A. 12691, 3611).

Adressen
11-6-1717 Dirk van Hasseltsteeg, 3-7-1717 Sint Luciënsteeg, 22-11-1725 idem
(A.C.), van 1-11-1729 tot 30-4-1729 huurde hij een huis in de Sint Luciënsteeg van
regenten van het Burgerweeshuis voor f 500. -. Ik vermoed, dat hij toen verhuisde
naar de Kalverstraat (D.T.B. 1071, 102: 7-11-1736), waar hij in 1742 huurde van de
erfgenamen van Wijbrand de Mont voor f 800. - (wijk 25, 3133). De zoon Petrus
Schouten werd 28-11-1764 voor f 18000. - eigenaar van dit huis, ‘daar de drie Roosen
Hoeden in de gevel staan’, de kleinzoon Josias Schouten 26-11-1792 voor f 20000.
-, maar deze droeg het op 27-2-1799 voor f 12950. - over (Kw. 6 I, 49vo, 7 N, 53 en
7 V, 163).

Boekhandel
19-3-1710 getuige bij het test. van Wilhelmus Goeree (N.A. 3969, 15).
13-7-1717 behuwd poorter als boekverkoper, 13-9-1717 gildelid.
21-10-1721 etc. worden veilingen door hem geadverteerd (A.C.). Hij was de
belangrijkste veilinghouder van boeken van zijn tijd.
13-1-1729 diende hij een rekwest in om boeken te mogen veilen voor Panchauld
et comp. wegens met protest geretourneerde wisselbrieven, afkomstig van Michel
Guyot de Merville, boekverkoper te Den Haag (zie Kossmann), waarop overlieden
op 6-4-1729 gunstig advies gaven (G.A. 81, na 18, met stukken over de financiële
regelingen hiervan).
1742 wordt hij getaxeerd op een inkomen van f 2500. -, zijn ongetrouwde
inwonende zoon Rudolphus Schouten als drukker van de Naamwijzer der magistraat
op f 1200.-.
5-1-1751 sloten de weduwe en haar zoon Petrus voor not. Bouman een
overeenkomst over de zaken, die van 1-1-1751 af gedreven werden ten name van de
wed. Salomon Schouten en Zoon, waarbij o.a. werd bepaald dat bij eventueel trouwen
van Petrus de zaken door ieder voor de helft zouden worden voortgezet, ook het
Naamregister, dat op zijn naam stond, maar in feite aan de weduwe toekwam (N.A.
12580, 3).
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4-2-1757 bij de scheiding van de nalatenschap kreeg Petrus Schouten behalve een
contract van overleving op zijn naam de gehele negotie toebedeeld, waarmee hij f
31132. - te veel ontving. Aan obligaties was er f 26000. -, waarvan de beide andere
kinderen ieder ± f 8500. - kregen. Daarvóór waren echter nog het huwelijksgoed van
de zuster Johanna, getrouwd met David Borski, van f 2500. - en enkele andere
bedragen met de twee ongetrouwde kinderen verrekend.

Uitgeverij
Van 1722 (aanv. tezamen met H. Bosch) tot zijn dood verscheen een groot aantal
uitgaven met zijn naam, sedert 1748 ook tezamen met zijn zoon Petrus, het meeste
in het Holl., enkele in het Latijn

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

120
en bij uitzondering ook iets in het Frans en Italiaans. Na zijn dood werd de uitgeverij
door de wed. en haar zoon voortgezet tot haar dood toe, daarna door de zoon alleen.
22-11-1725 ‘Tot Amsterdam bij S. Schouten boekverkoper in de St. Lucie-steeg,
is gedrukt Feithii Antiquitatum Homericarum libri IV. in 12. Nepos levens des
uytnemende krijgsoverstens, in 12. met fig. De Historien van Jusbinus, in 12., beyde
uyt het Latijn vertaelt door F.v.H. Vervolg der poëzye van A. Moonen, in 4. Histoire
du Tinnisbec, connu sous le nom du Grand Tamerlan, 12. 4 voll. Historie van den
koophandel en zeevaert der aloude volkeren, door Huet, 12. (A.C.).
9-1-1738 werd Rudolphus Schouten benoemd tot drukker van de Naamwijzer (zie
boven) in plaats van de overleden stadsdrukker Pieter van den Berge, na zijn overlijden
op 23-4-1744 Petrus Schouten en na diens overlijden 19-2-1788 Josia Schouten, die
dit tot zijn dood op 17-10-1804 bleef.
3-4-1738 wordt op de inventaris van de nalatenschap van Pieter van den Berge
(gest. 11-11-1737) o.a. genoemd een contract tussen Hendrik van Waesberge en
Salomon Schouten met van den Berge van juli 1737 onder de hand over het
herdrukken der Handvesten van Amsterdam (N.A. 7875, 508 not. Burghout). Deze
Handvesten, uitgegeven door H. Noordkerk, verschenen in 1748 in 3 foliodelen bij
Hendrik van Waesberge en Salomon en Petrus Schouten, het Vervolg in 1755 in 1
deel bij de wed. S. Schouten en Zoon.
22-1-1754 kregen overlieden een rekwest van Jacob ter Beek aan de Staten om
privilege op een aantal werken van W. Sewel, o.a. zijn Groot Engels en Nederduyts
en Nederduyts en Engels Woordenboek, om advies. Op 30-1-1754 protesteerde de
Compagnie van Achten (wed. S. Schouten en Zoon, J. Hayman, J. Roman, G. de
Groot, J. Loveringh, Gerrit Tielenburg, S. van Esveldt, en A. van Huyssteen)
hiertegen, daar ze van Jacobus de Jong de copie van het Nieuw Engels en Nederd.
Woordenboek had gekocht en dat in alle kranten had geadverteerd, en verzocht dit
rekwest af te slaan of het privilege alleen voor dit speciale woordenboek te geven.
Op 6-2-1754 gaven overlieden desondanks gunstig advies, daar ze het protest
ongefundeerd achtten. (G.A. 82, 119). Op 12-4-1754 kreeg hij het privilege en nog
in dat jaar verscheen de vijfde druk van A Large Dictionary. Groot Woordenboek
bij hem.

Bijzonderheden
Rudolphus Schouten (ged. Westerkerk 29-4-1718, st. 14, begr. Nieuwe Kerk
20-3-1744) werd 9-1-1738 poorter als boekverkoper, 13-1-1738 gildelid.
Petrus Schouten (ged. Nieuwe Kerk 3-3-1723, st. 22, begr. Oude Kerk 25-1-1788
(1ste kl.), ondertr. kerk 27-4-1759 op akte van Varik Catharina Beatrix Spillenaer,
geb. 1736/37, begr. Oude Kerk 13-10-1789 (1ste kl.)) werd 23-4-1744 poorter als
drukker van de Naamwijzer en 1-11-1745 gildelid.
Josia Schouten (ged. Nieuwe Kerk 8-12-1772, st. 17-10-1804, zoon van de vorige,
ondertr. kerk 18-5-1792 Theodora Maria van Altena, geb. Amsterdam (?) 1771/72,
dochter van... en Maria Christina Spillenaer) werd 25-1-1788 gildelid, betaalde tot
1810 etc., kwam in 1804 de laatste maal met een Naamwijzer. Zijn adres was toen
Nieuwezijds Achterburgwal bij de Molsteeg no. 104.
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Septeren (Johannes van) 1698/99-...., Geref.
Leven
Geb. Utrecht 1698/99, ondertr. kerk 1. 7-3-1721 Ermina de Haas, ged. Nieuwezijds
Kapel 14-3-1698, dochter van Abraham de Haas, aanspreker, en Jacomijntje Visbeek,
ondertr. 2. 17-1-1727
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Aeltie Hackman, geb. Amsterdam 1699/1700, dochter van Dirck Barense Hackman,
aswerker, en Helena Hanse Handelaer.
31-1-1717 bewijs van f 325. - aan zijn zoon (Inbreng 47, 5vo).

Adressen
7-3-1721 Oudezijds Achterburgwal, 23-8-1721 etc. Leidse straat tussen Heren- en
Keizersgracht (A.C.).

Boekhandel
9-5-1721 behuwd poorter als boekverkoper, 23-6-1721 gildelid, betaalt jaarzang tot
en met 1729.
17-5-1729 werd hij gedaagd door de schout wegens het verkopen van een
pasquilleus gedrukt libel, ‘Solemneele versakinge van het pausdom en den geestelijken
staat geregtelijk gedaan door Lucas Ahuys Janseniste priester te Amsterdam anno
1729’ zonder naam van de drukker of auteur; 28-6-1729 veroordeeld tot een boete
van f 1000. - (Schoutsrol).
25-8-1730 werd een curator aangesteld over zijn desolate boedel (D.B. 314, 109).
1-9-1730 staat en inventaris van de boedel ten behoeve van de cessie aan
crediteuren:
Schadens en lasten (tezamen f 18810. -): door wanbetalingen f 750. -; ‘den req.
heeft in den jare 1728 ondernomen het drukken en uytgeven van de bekende Historie
der Reformatie van Amsterdam in folio waertoe hij considerabele onkosten heeft
moeten doen, t welk nauliks volbragt zijnde of heeft hij req. differentie gekregen met
de houders van 't privilegie der Beschrijvingh van Amsterdam, dat van dat gevolg
is geweest dat den req. alle de platen behorende tot dat werk mitsgaders 't regt van
copij aen deselve heeft moeten overgeven en daerenboven volgens contract belooft
te betalen f 750. - zijnde het selve boek daardoor en door de tegen advertissementen
in sodanig discredit gebragt dat genoegsaam alle die hem bestelt waren zijn
afgeschreven en de exemplaren die eers voor f 10. - zijn verkogt naderhand in
publicque verkoping niet meer als f 3.5. - hebben mogen gelden, waerdoor hij groote
schade heeft geleden als hebbende den req. 't selve werk gekost aen den schrijver f
1425. -, aen drukloon van groot en klijn papier f 1100. -, aen drukloon van de platen
f 420. -, aen drie plaatsnijders voor de platen f 1400. -, aen bourdeaux drukpapier f
875. -, aen mediaen schrijfpapier f 350. -, aen de vergaerder f 40. -, (tezamen) f 5600.
-, waertegens hij van de verkogte exemplaren heeft ontfangen f 1350. - en zulx daer
aen schade f 4250. -’, ‘nog heeft den req. schade geleden aen diversche boeken door
vermindering van prijs onder anderen aen 't Leven van Fenelon f 500. -’; ‘idem aen
den heer hooftofficier wegens 't drukken van seker blad betaeld f 1000. -’;
huishouding, ziekten etc. in 9 jaar, gemiddeld f 1000. -, tezamen f 9000. -; huishuur
in die tijd f 3310.-.
Crediteuren (tezamen f 8222.14. - en een groot aantal zonder bedragen, daar de
rekeningen nog openstaan): o.a. Isaac van Homrig wegens obligatie van 1728 f 600.
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-; de wed. Andries van Damme etc. f 750. -; de wed. Willem Duym pro resto van
drukloon 1729 f 370. -; Marten Smets voor drukloon 1730 f 40. -; wed. Jacob van
Staveren wegens obligatie 1726 f 150. -; voor papier Gerrit Engel te Wormerveer
1730 f 171.2. -, wed. Jonas Fouquet pro resto 1729 en 1730 f 180. -, Fredrik en
Hendrik Stegman pro resto 1728 en 1729 f 160. -, Jacobus Ligthart 1730 f 37.15. -,
Gerrevink 1730 f 18. -, Mighiel Boons sooveel bevonden sal werden deselve te
competeeren 1728; Johannes Spanceerder voor bijbels etc. 1730 f 110. -;... Raket no.
ux. pro resto van drukplaten 1728 f 150. -; Paulus Benelle voor ½ jaar huishuur f
237.10. -; Aaltje Hakman voor aangebracht kapitaal f 4700. -; de voorzoon Abraham
van Septeren voor moeders goed volgens bewijs f 325. -; verder een aantal
boekverkopers te Amsterdam, Delft, Den Haag, Groningen, Leiden, Rotterdam en
Utrecht.
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Uitstaande schulden (tezamen f 2234.2. -): boekverkopers en particulieren alle onder
de f 100. - behalve Jacob Guiliot Rokin bij de Lange Brug f 124.12.-.
Voor inboedel, boeken etc. wordt verwezen naar de inventaris (D.B. 246, 21).
September 1730 inventaris van de boedel van Johannes van Septeren, o.a. ‘Int
voorhuys een winkel en toonbank, een lessenaar en raampje, drie stoelen en een tinne
inktkoker’, gebonden boeken met opgaaf van jaar en plaats (26 folio, 172 4o, 377 8o,
40 12o), ongebonden boeken in alph. volgorde, ‘Curieuse pakketten, verscheyde
zeegels, dito huurceduulen, dito obligatiën, dito polissen, dito cognossementen,
eenige bankbriefjes en assignatien, verscheyden bijbels, testamenten, psalmboeken
en avondmaalsboekjes soo in sagrijn, Spaans leer en Franse banden, verscheydene
schrijfboeken, schrijf en andere pampieren, boekebinder gereetschap en verdere
winkelware’. ‘Nooyt gedrukte copien: De zeldsaame merkwaardige reysen van juffrou
Angelica Corradini van Venetien, door Duytsland Holland Engelant en Vrankrijk
vervattende veel coddige voorvallen raare ontmoetingen vermakelijke discoursen en
geestige aanmerkingen volgens 't oirspronkelijk handschrift uyt het Italiaans vertaalt;
De verliefde historie van P. Peter Jesuit door S.V.L.; Geschiedenis van 't Oude
Testament getrokken uyt de N. Schriftuur door den heer D'Andilly uyt het Frans
vertaalt door D. Gijs; 2 Comedien noyt gedrukt: Triumpherende minnaar blijspel
door de Bufero, Het swervende portrait; Een manuscript van D. Lud. Smits, Het
Leven van onsen saligmaker Jesus Cristus in een cort begrip samengetrokken daar
in wel voornamentlijk zijn vaderland, verblijfplaatse, toghten en reysen door Galileen,
Samarien, Judea enz. beschreven werd uyt 't N. Testament.’ Tenslotte volgt nog een
opgaaf van 3-2-1731 van boeken, door debiteuren als commissiegoed van september
tot november teruggezonden. (D.B. 17 en 139).
21-23-9-1730 veiling van ongebonden boeken van Van Septeren (G.A. 106).
1732 werd bij de afrekening aan inkomsten en uitgaven een bedrag van f 6517.5.8
verantwoord, waarbij op 19-10-1730 van de veiling f 4500.2. - (D.B. 25, 358, 365
en 371).

Uitgeverij
Van 1721 tot 1730 verscheen een vrij groot aantal uitgaven met zijn naam, vrijwel
alle in het Holl., een enkele in het Frans.
23-8-1721 adv. hij, dat hij met privilege had gedrukt ‘Naamregister der Geref.
predikanten, welke zig tegenwoordig in 't keurvorstendom van de Pfaltz en
onderhavige vorstendommen en landen bevinden (A.C.).
1722 verscheen bij hem een werk van de Duitse predikant Erdman Neumeister,
(zie Handelingen van de Mij der Nederl. Letterkunde 1871, 28).
1722 etc. verscheen bij hem een groot aantal uitgaven van stichtelijke inhoud, o.a.
vertaald uit het Duits door Isaac le Long (A.C. 3-11- en 1-12-1722, 29-6-, 23- en
30-10-1723, 11-4-, 30-5-, 6-6-, 5-8- en 24-10-1724, 21- en 28-8-, 6-10-, 10- en
15-11-1725).
2-9-1724 adv. hij de uitgaaf van Traité historique et chronologique du sacre et
couronnement des rois et reines de France depuis Clovis I jusqu'à present van N.
Menin, met de toevoeging: ‘Dit nodig werk, voor alle liefhebbers, van fraye
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wetenschappen en historien, is door den autheur, boven de Parijse druk, meer dan
de helft vermeerdert’ (A.C.). Deze Parijse uitgaaf was in 1723 bij J.B.C. Bauche
verschenen.
8-7-1727 gedaagd door de schout wegens het drukken en distribueren van een
lasterlijk gedicht betreffende de dood van zijn majesteit de koning van Groot
Brittanniën (Schoutsrol).
Eind 1728 verscheen bij hem Historische Beschrijvinge van de reformatie der
stadt Amsterdam, van Isaac le Long, met het jaartal 1729, en erbij gevoegd de grote
prent van Nicolaas Listingh met ontwerp voor een koepelkerk op de Botermarkt (zie
ook A.C. 2-1-1712). Dit boek bracht van
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Septeren, zoals ik hiervoren vertelde, ten val. Ik zal hier een korte uiteenzetting over
de toedracht van zaken geven. Andries van Damme, Johannes Ratelband, Antony
van Aaltwijk en Hermanus Uytwerfkochten van de wed. van Dirk Schouten (dus na
1718) het recht van copie van Commelin's Beschrijvinge van Amsterdam en kregen,
na gunstig advies van overlieden van 23-6- (G.A. 80, 150), op 7-7-1723 privilege
van de Staten, niet alleen voor de twee bestaande delen, maar ook voor een derde
stuk ‘omme daar in, behalven het historiaele, zederd den jaare 1694 voorgevallen,
te vertoonen en te beschrijven alle het gunt in de twe voorige stukken mogte zijn
vergeten of overgeslagen, ofte zedert den gemelden jaare mogte zijn verandert of
aangebouwt enz. en vermits niet alleen tot den herdruk van den gemelden C.
Commelin zijne Beschrijving, maar voornamentlijk tot het bovengemelde Vervolg
zullen vereischt worden excessive moeitens en kosten, zoo omtrent het maken van
nieuwe teekeningen en platen, zoo van kerken, publike gebouwen, beeldwerken,
oude monumenten, kloosters, schilderijen, kerk-glazen, grafsteden, gestigten,
pourtraitten van vermaarde mannen, gedenkmunten, gilde en andere penningen; als
mede plegtigheden en plegtgewaden, het vervolg der heeren van de regeering, de
wapens der nieuwe Ed. Groot Agtbaare heeren burgermeesteren, en alles wat verder
tot cieraad en luister van gemelde Beschrijving zal konnen bedagt en bijgebracht
worden.’ In 1726 verscheen de tweede druk van de 2 delen bij Andries van Damme,
Johannes Ratelband, de weduwe A. van Aaltwijk, en Hermanus Uytwerf, geheel
gelijk aan de vorige, slechts ‘met verbeeterde figuren.’ Uit een ‘aen den lezer’ van
de advocaat Pieter Vlaming, die toen bezig was o.a. met hulp van Christoffel Beudeker
en Gerrit Schoemaker voor deel III, blijkt dat dit geschiedde om de bezitters van de
eerste druk niet te benadelen. Le Long, die met van Damme en Ratelband nauwe
contacten onderhield, moet hier aanvankelijk ook bij betrokken zijn geweest en zich
met de hoop hebben gevleid, dat hij de uitgaaf zou verzorgen. Toen dat misging,
moet hij met zijn Historische Beschrijvinge naar van Septeren, voor wie hij veel
vertaalde, zijn gegaan. In november 1728 werd in de Maandelijke Uittreksels of
Boekzaal aangekondigd, dat dit werk op 8 december zou uitkomen. Dit geschiedde
echter reeds op 7 december en op diezelfde dag nog deden de wed. van Damme,
Ratelband en Uytwerf(van Aaltwijk was uitgekocht) door not. Angelkot aan le Long
en van Septeren insinuatie de verkoop, die in strijd was met het door hen verkregen
privilege, direct te staken (KS 166). Van Septeren ging echter rustig verder. Op
9-12-1728 plaatsten de drie boekverkopers daarom de volgende advertentie: ‘Het
publyk zij gewaerschouwt omtrent den koop van zeker boek, geintituleert Historise
Beschrijving van de reformatie der stad Amsterdam, &c., door Isaac le Long, het
geene op een baetzuchtige en malitieuse wijze in 't licht is gekomen, dat so' er al iets
in mocht zijn van waerde, 't zelve onder een veel grooter verzameling van
gedenkstukken tot de geestelijke gestigten van Amsterdam specteerende, binnen den
jare 1729, het licht zal zien, in ongelijk schooner luyster en order, door de heer Pieter
Vlaming, bij de eygenaers der copyen en privilegien der Beschrijvinge van
Amsterdam, in folio.’ (A.C.). Op dezelfde dag richtten zij zich tot burgemeesters
met een klacht over de schending van het privilege door de uitgaaf van dit werk, ‘als
combineerende genoegzaam een kort begrip uyt het werk van Commelijn getrocken
en sodanige kaerten, verkleynde prenten en afbeeldinge van kloosters, kerken etc.
als in 't werk bij hun supplianten reets uytgegeven, werden gevonden.’ Op 11
december werd dit stuk in handen van overlieden gesteld, die daarna een bemiddelende
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rol in deze stellig zeer opzienbarende zaak speelden. Daardoor zijn de stukken in
hun archief bewaard (G.A. 81, 18). Le Long had in zijn ‘Bericht aen den leeser’ het
volgende meegedeeld: ‘Buyten het geene ik selve sedert veele jaaren tot dit werk
versamelt hadde, heb ik weinig onderstandt gehadt; behalven dat de heer Jacob
Marcus, groot liefhebber van vaderlandtsche oudtheeden, &c. en mijn geachte vriendt,
de beleeftheit gehadt heeft, van het geene daar toe dienstig en onder hem berustende
was, aan mij gulhertig meede te
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deelen; gelijk ik te sijner plaatse hier en daar in 't werk met roem heb aangeteekent,
en daar voor hier meede hertelijk dank zegge. Hadden andere, die ik altijdt voor
mijne goede vrienden heb gehouden, in de plaats van mij wat honing om den mondt
te smeeren, sonder misleydinge te werk gegaan, soo soude ik dese stoffe tot een ander
werk gebruykt hebben, 't welke mij door mijne goede vrienden, drie van de vier
deftige boekverkoopers die het aanging, ook in de naam van de vierde, en uyt eygen
beweeginge, was aangebooden, doch door wangunstigheit van sulke, die sich al te
veel gesach over haar aanmaatigden, op een slinksche wijse is ontfutselt; trachtende
zich selfs noch meester te maaken van 't geene ik seedert veele jaaren vergaadert
hadde, 't welke ik nochtans niet sonder reeden weygerde.’ In hun ‘Aenmerking op
de verkeerd genoemde en alleen uyt groote ambitie voortgekomene Beschrijving der
stad reformatie van Amsterdam’ gaan de drie boekverkopers, na in 5 punten te hebben
opgesomd, wat le Long allemaal aan het werk van Commelin had ontleend, nader
op dit bericht van le Long in: ‘Uit deze 5 aenmerkinge meenen wij blijkt
klaarblijkelijkst dat le Long dit geheele folio werk heeft te post (als men zegt) te
zamen geflanst, alleen om redenen als uit zijn berigt aen den lezer is te zien, onder
voorgeven als of hem het egte werk van het 3e stuk te beschrijven door wangunst
was ontfutzeld, en dat de beloften daaromtrent niet zijn nagekomen, hoewel hij
schroomt te noemen dat men aan zijn vlugge pen en veel bladeren druks uytleverende
pen niet heeft durven vertrouwen. Wij geven de overlieden van het boekverkopersgilde
in bedenken of het dan niet klaarblijkelijk is dat het woord Reformatie hier alleen
maar valschelijk is opgevat, om zig daar agter te verschuylen, tegens de regtvaardige
aanvallen van de boekverkopers die volgens verkregen octroy en onder het oppergezag
en toestemminge van d'Edelen Gr. Achtb. heeren Burgemeesteren van Amsterdam
tzelve werk onder de naam van een 3e stuk der Beschrijvinge van Amsterdam zedert
3 a 4 jaere herwaarts hebben aengevangen. Zie het octroy in de 2e druk van
Commelyn.’ Op 24-12-1728 werd tussen de 3 boekverkopers en van Septeren een
accoord gesloten: ‘Ten eersten belooft de voorn. Johannes van Septeren in een nader
notarial contract te bekenne dat hij met het drucken van gemelde boek getast of
getreden is in het octroy dat de drie eerstgenoemde boekverkopers hebben verkregen
op de Beschrijving van Amsterdam door Commelyn in folio als ook tot de vervolgen,
die tot het gemelde boek van Commelyn onder handen zijn, ten anderen dat de
genoemde van Septeren belooft het gemelde boek noit te herdrucken, of de copy
door hem of erfgenaemen noit te mogen verkopen of overdoen, en daerom aen de
drie anderen boekverkopers zal overgeven alle de platen van 't gemelde boek, omme
daermede te doen na haer welgevallen, en daerenboven over een jaar na dato dezes
belooft de voorn. van Septeren aan J. Ratelband, de wed. van Damme en Uytwerf te
betaele de somma van 750 guldens int geheel voor haar driën. Waartegen de drie
gemelde boekverkopers aan de voorn. van Septeren de vrijheyd geven volgens haar
octroy van de gemelde Historie der reformatie van Amsterdam door Izaac le Long
folio te mogen uytgeven en verkopen, als een boek waartoe hij bij ons als octroy tot
de Beschrijving van Amsterdam door Commelyn &c. het regt heeft verkregen, onder
dit expres beding dat het gem. accoort moet zijn met approbatie van de WelEd.Gr.
Achtb. heeren Burgemeesteren van deze stad. Dit alles gedaen ten overstaen van de
heeren Gerrit Schoe(n)maker en Jacob Marcus den 24 december 1728.’ De
aanwezigheid van Jacob Marcus is op zich zelf al een waarborg, dat le Long wel
ongelijk zal hebben gehad. Vergelijking is voor ons niet mogelijk, want het manuscript
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van Vlaming, dat blijkens de advertentie van 9-12-1728 toen al gereed of althans
bijna gereed moet zijn geweest, is nooit in druk verschenen (H.F.W. Oldewelt, Een
verloren stadsbeschrijving, Amsterdamsche Archiefvondsten 1942, 27-31).
Vermoedelijk is dit het gevolg van de uitgaaf van le Long en inzoverre moeten wij
die dus wel betreuren, hoe nuttig die op zich zelf ook is. In de Maandelijke Uittreksels
of Boekzaal van maart 1729 (p. 275-283) verscheen een zeer waarderende
aankondiging.
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1730 verscheen bij hem De verwonderenswaardige gevallen of zeldzame levensloop
van den edelmoedigen Dorylas.

Bijzonderheden
Blijkens adv. in de Haarl. Courant van 9- en 23-4-1716 was van Septeren toen
boekverkoper te Utrecht en was een catalogus van een Amsterdamse boekenveiling
bij hem te krijg (E.).
21- en 28-8-1725 adv. hij, dat bij hem loten in de loterij van Bommel, Blokzijl,
Vollenhoven, Deventer en in de drie voordelige van Vianen à 6 gulden te koop waren
(A.C.).

Serstevens (Joseph t'), Rooms-Katholiek
Deze Brusselse boekverkoper was vermoedelijk van 1700 tot 1710 werkzaam te
Amsterdam (zie deel II) en had nauw contact met de Lorme. Op 11-12-1711 kreeg
hij autorisatie als drukker te Brussel, waar hij tot 1718 werkzaam bleef. (Het Boek
XX 189 en Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique des origines à nos jours.
4e partie p. 38). Blijkens adv. van 20-10-1716 en 12-3- en 25-5-1717 stond hij toen
nog in nauw contact met de vader en zoon Claude Jordan (Gaz.). Palau noemt Les
Oeuvres de Dom Francisco de Quevedo Villegas met adres: ‘Se vend a Brusselles
chez Joseph t'Serstevens, imprimeur et marchan libraire, à la Bible d'Or 1718.’ met
illustraties van Harrewijn.

Smets (Johannes) 1651-1721, Geref.
Leven
Ged. Oude Kerk 15-10-1651, begr. Nieuwezijds Kapel 1-2-1721 (onverm.), zoon
van Marten Jansz Smets, spiegelmaker, en Trijntie Gerrits, ondertr. kerk 1. Annetje
Hendricks Kroeger, geb. Weesp 1650/51, ondertr. 2. 15-5-1699 Barbera Blom, geb.
Amsterdam 1662/63, begr. Westerkerk 15-6-1716 (onverm.).
28-10-1682 test. voor not. de Witt (N.A. 4519, 364).
8-5-1699 bewijs door opening van zaken voor not. Carel; hij kan zijn kinderen
niets bewijzen, maar zal hen opvoeden (N.A. 6215, 63).
3-6-1699 huw. voorw. voor idem (N.A. 6216, 2).
3-7-1699 test. voor idem (N.A. 6216, 4).

Adressen
1680 Lange Keizersstraat, 28-10-1682 op een kamer hoek Lange Dijkstraat en
Boomsloot, 8-5-1699 Nieuwezijds Achterburgwal hoek Huiszittensteeg etc., 1721
Nieuwezijds Achterburgwal bij de Huiszittensteeg.
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Boekdrukkerij
9-4-1681 poorter als boekdrukker, 18-1-1694 gildelid, betaalt jaarzang tot zijn dood
toe.
1697 en 1698 drukte hij tezamen met Paulus Dibbits o.a. een Frans werk (zie
aldaar).
1699 verscheen met zijn naam Ontleding der Christelijke Kerken-Order van Willem
Klaasz Lopes, waarvan een eerdere druk in 1684 met de naam van de boekdrukker
D. Bakkamude was verschenen (Naamlijst van Doopsgezinde schrijvers p. 64).
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1701 was hij de drukker van een Nieuwe Testament, waarvoor hij door de schout
werd gedaagd (zie Jan Rieuwertsz).

Bijzonderheden
Marten Smets (ged. Nieuwe Kerk 29-11-1684, begr. Westerkerk 13-9-1749 (onverm.),
ondertr. kerk 19-3-1717 Anna Beuckelaer, ged. Nieuwe Kerk 14-1-1693, begr.
Westerkerk 14-6-1762 (onverm.), dochter van Isak Beuckelaer, zeilenmaker, en
Ariaentie Sente) werd 2-11-1717 poorter als boekdrukker, 30-6-1721 gildelid en had
zijn boekdrukkerij in 1734, zoals blijkt uit het begraven van een zoon, op de
Nieuwezijds Achterburgwal bij de Wijde steeg, op 16-5-1748 aldaar tussen de Stilen Wijde steeg. Op die dag werd zijn drukkerij, bestaande in 3 drukpersen etc.,
geveild (G.A. 123 en U.B.L. letterproef en inventaris van de drukkerij).
Hendrik Smets (ged. Nieuwe Kerk 15-2-1688, st. 9, begr. Nieuwe Kerk 13-2-1753
(1ste kl.), ondertr. kerk 1. 25-3-1723 Johanna Baltus, geb. Amsterdam 1691/92, begr.
Nieuwe Kerk 20-1-1738 (3de kl.), 2. 30-4-1739 Sara Blaauw, ged. Oude Kerk
23-2-1698, st. 26-6-, begr. Oude Kerk 2-7-1779 (1ste kl.), dochter van Hendrik
Blaauw, aanplakker van biljetten, en Niesje van Naerden) werd 13-3-1721 poorter
als boekdrukker, 30-6-1721 gildelid, 1732 etc. overman van het gilde. In 1742 woonde
hij op de Nieuwezijds Achterburgwal bij de Huiszittensteeg (wijk 23, 2745) en werd
hij getaxeerd op een inkomen van f 1500. -. Gezien hun financiële omstandigheden,
vermoed ik dat hij en zijn broer steeds eigen drukkerijen hadden. Daarop wijst ook
het feit, dat zij beiden de overeenkomst van 1723 ondertekenden. Waar 'T Leven van
Johanna, paus van Rome, dat het adres draagt ‘t'Amsterdam. Ter drukkerije van
Smets, en alom bij de boekverkoopers te bekomen. 1722.’ gedrukt is, kan ik niet
zeggen.

Someren (Abraham van) 1662-1700, Geref.
Leven
Ged. Nieuwezijds Kapel 21-5-1662, begr. Oudezijds Kapel 22-3-1700 (1ste kl.),
zoon van de volgende, ondertr. kerk 17-11-1685 (tr. den Helder) Cornelia Knijff,
geb. Den Helder, begr. Oudezijds Kapel 7-7-1749 (1ste kl.); zij hertr. 1701 Hendrik
Wetstein.

Adressen
1685 nam hij in de winkel van zijn moeder Kalverstraat bij de Gaperssteeg zijn intrek,
30-5-1687 aldaar (journaal begr. Nieuwe Kerk), 1700 Kalverstraat bij de Sint
Luciënsteeg. Uithangteken in Perkins.
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Boekhandel
11-8-1685 en 26-11-1686 boekenveilingen tezamen met zijn broer Pieter (KS 752).
Vermoedelijk was dit een uitvloeisel van de compagnieschap, die hij tezamen met
die oudere broer Pieter had. Wanneer deze precies werd opgericht, kan ik niet zeggen;
ik neem echter aan dat dit in het jaar 1685 geschiedde. Op 25-2-1687, toen Pieter en
Abraham van Someren voor not. Brouwer procuratie aan hun zwager Rombertus
Goethals gaven, was de compagnie al ontbonden (N.A. 3954, 182). Op 29-9-1689
machtigde Abraham van Someren Pieter Parrival te Frankfort, o.a. om van Pieter
van Someren alle onverkochte boeken, die deze na de scheiding van de compagnie
van hem in commissie had gekregen, over te nemen en van hem f 900. - te innen
wegens een obligatie van 14-3-1687, die al op 1-12-1688 afbetaald had moeten
worden (N.A. 3958, 493). Stellig waren de
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boeken van Pieter en Abraham van Someren op de Messe van 1686 en 1687 ook van
deze compagnieschap afkomstig (KS 1468).
8-2-1686 gildelid.
25-2-1687 verklaarde hij voor not. Brouwer aan zijn moeder f 15000. - schuldig
te zijn voor boeken, die hij van haar had ontvangen. Over dit bedrag zou te beginnen
met 1-1-1687 3½% interest worden betaald en een regeling werd getroffen over de
afbetaling. Zolang die niet was geschied, zou hij haar het aanpart en kapitaal laten,
dat hij van haar had gekocht in de compagnie van Blaeu, Wolfgank etc., waarvan de
overdracht pas zou geschieden na de gehele afbetaling. Op 26-1-1703 werd op
aantonen van H. Wetstein deze obligatie geroyeerd. (N.A. 3954, 192).
21-3-1687 gaf hij voor not. Brouwer procuratie aan Daniel Schiffely te Bern, die
te Frankfort was, om voor hem op te treden (N.A. 3954, 192).
16-12-1691 adv. Daniel van den Dalen en Abraham van Someren van de verkoop
van een aantal foliobijbels van Elsevier ongebonden groot mediaan f 10.10. - en
royaal papier f 18.8. - (A.C.).
1692 2 boeken van hem op de Messe (KS 1468).
1-8-1695 werd hem belet boeken te voegen bij de veiling van de boeken van A.
van Alssem, en op 8-8- met hem gecomponeerd, omdat hij niet had voldaan aan zijn
belofte (G.A. 52, zie ook KS 752).
1697 etc. overman van het gilde.
2-2-1700 gaf hij voor not. Sylvius procuratie aan zijn winkelknecht Johannes van
der Linde de Jonge, zoon van Johannes van der Linde, boekverkoper te Leiden (N.A.
4915, 411).
23-3- en 12-4-1702 obligaties voor not. Schabaalje van J. Wolters van f 2264. en van Pierre Brunel en Henry Desbordes en Estienne Roger voor Cornelia Knijff
van f 3926.13. - voor boeken, gekocht op de veiling van 17-5-1701 etc., te betalen
in halfj. term. van resp. f 140. - en f 400. - (N.A. 6016, 1447).

Uitgeverij
Van 1686 tot 1687 verschenen twee uitgaven voor de compagnieschap van de broers
van Someren, sedert 1688 tot zijn dood een aantal uitgaven met de naam van Abraham
van Someren, in het Holl. en in het Latijn, 1 in het Frans, na zijn dood nog een enkele
met de naam van zijn weduwe in 1700 en 1701.
1686 verscheen de Historia Genevrina... Scritta da Gregorio Leti met adres ‘In
Amsterdamo, Per Pietro, & Abramo van Someren.’
1687 verscheen de Dictionarium tetraglotton novum... studio & labore Matthiae
Martinez Middelburgi met adres ‘Ex officina Petri & Abrahami à Someren’. Voor
het aandeel, dat Abraham van Someren, in ieder geval sedert 1687 (zie boven) had
in de compagnie van Blaeu, zie men de gegevens bij zijn moeder. Van contact tussen
Joan Blaeu en Abraham van Someren vindt men blijken in een uitgaaf van Hugonis
Grotii De Jure belli ac pacis libri tres, met het adres: Amstelodami, Sumptibus
Abraham à Someren, 1689. Dit boek heeft het drukkersmerk van Blaeu en het
privilege van de keizer voor Petrus Grotius, dat die aan Joannes Blaeu had
overgedragen. De Horti medici Amstelodamensis rariorum... plantarum descriptio
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van J. en C. Commelin verscheen met adres ‘Amstelodami, apud P. & J. Blaeu,
Necnon Abrahamum à Someren. 1697,’ Pars altera verscheen in 1701 en
‘Abrahamum’ is daar geworden ‘Viduam Abrahami’. Op de titelpagina leest men:
Ex typographia P. et I. Blaeu. Prostant apud A. van Someren. 1697.
1688 en 1689 verschenen enige uitgaven bij de weduwe van Johannes van Someren,
met de vermelding dat ze te krijg waren bij Abraham van Someren (U.B.A.), o.a. in
1689 Johannes Coccejus, De Leere van het verbond en testament Gods. Op
27-11-1668 had Johannes van Someren privilege gekregen voor alle werken van
Coccejus. Deze waren van 1669 tot 1675 in 8 foliodelen gedrukt.
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Op 26-2-1679, had de weduwe privilege gekregen voor de vertaling in het Holl. van
deze werken. Het was echter Abraham van Someren, die in 1687 een contract met
J.H. Coccejus sloot en daarover in 1692 moeilijkheden kreeg (KS 751).
1691 verscheen bij hem Nodige Betrachtinge voor een godsdienstige ziele van
Johannes Huysinga, predikant tot Haarlem. Achterin vindt men: ‘Tot Haarlem,
Gedrukt bij de weduwe van Michiel van Leeuwen, in den Anegang, in 't Vergulde
ABC. 1691.’ De derde druk van 1693 heeft achterin: ‘Catalogus van Nederduytse
theologise boeken, bij Abraham van Someren te bekomen, en voor een gedeelte bij
hem selven gedrukt’, van 2½ pag. (vergel. ook A.C. 25-12-1692).
1696 verscheen de Nieuwe Cronyck van Zeeland van M. Smallegange te
Middelburg bij J. Meertens, maar droeg op het titelblad de mededeling ‘en zijn mede
te bekomen tot Amsterdam bij Abraham van Someren.’ Voor de rol, die beiden was
toebedeeld volgens het contract van 23-6-1687 tussen Meertens en de weduwe van
Someren, zie men KS 748, 751 en 754 (zie ook nog N.A. 4915, 361 not. Sylvius
17-11-1699).
1698 verscheen bij hem van Louis Hennepin, Nouvelle découverte d'un très grand
pays situé dans l'Amérique, voor zover ik kon nagaan een nieuwe titeluitgaaf van
een boek, dat in 1697 te Utrecht bij zijn zwager Willem Broedelet was verschenen.
1698 verscheen bij hem Neder-Lands Advys-Boek... door Mr. Isaac van den Berg.
Vierde deel. Dit heeft achterin een ‘Catalogus van eenige Nederduitsche regtsgeleerde
boeken, dewelke bij de Hollandsche practisijns meest in gebruik, en tot Amsterdam
in de boekwinkel van Abraham van Someren, te vinden zijn’, die 1½ pag. beslaat.
1700 verscheen bij hem Fam. Strada, De Bello Belgico. Editio novissima
emendatior et accuratior. Juxta exemplar Romae impressum. (Sommervogel 1609).
1700 verscheen J. Cats, Alle de wercken fol. bij Daniel van den Dalen, François
Halma, wed. van A. van Someren te Amsterdam en J. en Wilhem van de Water te
Utrecht.

Someren (Jo(h)annes van) 1632-1678, Geref.
Leven
Ged. Oude Kerk 29-8-1632, begr. Oudezijds Kapel 10-11-1678, zoon van Pieter
Gielessen, pasteibakker, en Truytie Pieters, ondertr. kerk 11-12-1654 Hester de Weer,
ged. Oude Kerk 8-3-1635, st. 17, begr. Oudezijds Kapel 22-8-1714 (2de kl.), dochter
van Jan Tjaertsz (de Weer), spietsenmaker, en Maertje Rens.
23-3-1663 codicil en 2-4-1663 en 31-5-1670 test. voor not. Doornick (N.A. 1933
en 1939).
10-8-1684, 23-11-1686, 12-2-1704 en 20-3-1711 test. voor not. Brouwer (N.A.
3949, 116, 3953, 456, 3977, 304 en 3969, 129).
10-1-1713 test. voor not. Meyer (N.A. 5436, 8).
27-8- en 1-11-1714 inventaris en scheiding van de nalatenschap voor not. Wetstein
(N.A. 8292, 42 en 50).

Adressen
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1659 Gasthuismolensteeg in de Witte Klok (dr. U.B.A.), 1664 Dam hoek
Kromellenboogsteeg, 1667 Dam hoek Beurssteeg, verhuist 1-5-1674 naar de
Kalverstraat het 20ste huis van de Dam, vermoedelijk hetzelfde als Kalverstraat bij
de Gaperssteeg (KS 743-744 en Waller), waar de zoon Abraham in 1685 zijn moeder
opvolgt. Zij verhuist dan naar het Singel (KS 747) en daarna naar de Herengracht
oostzijde het derde huis van de Brouwersgracht, dat 9-5-1715 door haar erfgenamen
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zogenaamd voor f 6500. - werd overgedragen, in feite voor f 7200. - (Kw. 4 H, 194vo
en N.A. 8292, 56). Uithangteken in de Kalverstraat in Perkins.

Boekhandel
27-7-1656 gildelid als boekverkoper (bij zijn ondertrouw in 1654 wordt hij boekbinder
genoemd), de weduwe betaalt jaarzang tot haar dood.
1666-1688 boeken van hem en later van zijn weduwe op de Messe (KS 1468).
21-11-1669 voor not. Doornick besteedt Johannes Goethals zijn neef Rombertus
Vlietarpius bij Johannes van Someren voor vier jaar te beginnen 1-5-1670 om de
boekhandel te leren. In het 2de en 3de jaar zal hij op kosten van van Someren mee
naar de Messe te Frankfort gaan. Voor de eerste twee jaren, zal, indien hij in de kost
komt, telkens f 125. - worden betaald, voor de laatste twee jaren niets. Indien hij niet
in de kost is, zal hij dan telkens f 100. - ontvangen. Wanneer het contract met twee
jaren wordt verlengd, zal hij telkens f 125. - boven de kost ontvangen. Hij zal per
jaar twee vacanties hebben, van 1 week en van 2 weken. (N.A. 1960, 213). In 1684
werd hij als Rombertus Vlieterpius Goethals (zie aldaar) de schoonzoon van de
weduwe van Someren.
1-7-1670-13-3-1685 boekenveilingen gehouden door hem en later door zijn weduwe
(KS 745-746); 15-1-1680 deden overlieden haar interdit aan wegens de veiling van
boeken op de volgende dag van Wilhelmus Momma (G.A. 80, 33).
1674 etc. overman van het gilde.
1684 legateerde de weduwe aan haar twee zoons, Pieter en Abraham, en aan haar
schoonzoon Rombertus Goethals alle winkel- en boekenkassen in het voorhuis en
op de zolders met alle gereedschappen van de boekbinderij en het uithangbord. Van
de boeken, die Jacobus Hackius en Hendrik Boom zouden taxeren, mochten ze na
haar dood overnemen, wat ze wilden. In 1685 liet ze, vermoedelijk op 1 mei, de
winkel over aan haar zoons en in haar testament van 1686 bepaalde ze daarom, dat
haar vijf dochters haar inboedel zouden erven ter egalisatie voor alles, wat ze bij de
verhuizing aan haar zoons had gelaten. De handel en negotie van boeken zowel van
eigen sortering als in compagnie zou na haar dood worden voortgezet, totdat haar
dochters meerderjarig waren. Van de boeken, die Mr. Joan Blaeu en Hendrik Boom
zouden taxeren, mochten haar zoons en schoonzoon overnemen, wat ze wilden.
12-3-1686 etc. veiling van ongebonden boeken van de weduwe, 25-9-1686 veiling
van ongebonden kerksorteringen van de weduwe en de erfgenamen van Michiel de
Groot (KS 747).
2- en 3-7-1688 procuratie voor not. Brouwer van de weduwe, haar zoons en
schoonzoon voor Pieter Sceperus om hun zaken te Hamburg, Bremen en Emden te
behartigen (N.A. 3957, 6).
4-10-1688 en 7-4-1698 proc. voor idem van de weduwe om geld te innen van Joan
Willem Simler, boekverkoper te Zürich (N.A. 3957, 195 en 3964, 486).
27-12-1689 proc. voor idem van de weduwe om geld te innen van Jacob Hugler
te Bremen (N.A. 3958, 721).
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10- en 12-3-1693 verklaarden voor idem de weduwe en haar zoons Pieter en
Abraham al hun geschillen te zullen submitteren aan Casparus Dapper en Adriaan
Verwer, de geschillen in de boekhandel aan Hendrik Boom (N.A. 3962, 491).
20-5-1693 proc. van de weduwe voor idem voor Rombertus Goethals om het
vertier van haar sorteringen te behartigen, papier te kopen en de uitverkochte werken
te herdrukken. Op 16-7-1693 en 27-2-1697 verklaarde de weduwe geheel met hem
te hebben afgerekend. (N.A. 3962, 633, 714 en 3964, 486).
29- en 30-3-1712 veiling van eigen gedrukte sortering en andere sortimenten der
weduwe onder de boekverkopers (G.A. 89 en A.C. 25-2-).
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3-10-1712 obligatie voor not. Schabaelje voor de weduwe van f 1179.14. - (Jan Boom
f 768.1. - en Samuel Luchtmans te Leiden f 411.13. -) voor boeken, gekocht op deze
veiling, te betalen in 8 halfj. term. (N.A. 6069).
27-8-1714 vindt men op de inventaris o.a. obligaties van boekverkopers voor
boeken gekocht op de veiling van 1712 (not. van 29-5-1712 van Johannes Oosterwijk
en Comp. van f 1610. -, waarvan nog 2 term. verschuldigd zijn, not. van 8-6-1712
van Anthony Schonenburg van f 1815.5. -, waarvan nog 3 term. verschuldigd zijn,
de verdere obligaties alle van 8 halfj. term., waarvan nog 5 term. verschuldigd zijn:
onderh. van 28-6-1712 van R. en G. Wetstein van f 1855. -, not. van Willem van de
Water en Willem en Jacobus van Poolsum van f 3399.2.4, van 3-10-1712 van Boom
en Luchtmans (zie boven) en not. van 4-10-1712 van Joannes Janssonius van
Waesberge van f 1050.18. -) en 1/4 portie in de compagnie van Bidloo's Anatomie,
Hortus Malabaricus en Blasii Anatomie met de erfgenamen van Hendrik en de wed.
Boom voor 1/4 en Adriaan Verwer c.s. voor 1/2, waarvan exemplaren op de beide
zolders in het sterfhuis liggen.
1-11-1714 bij de boedelscheiding worden alle obligaties, ook van de boekverkopers,
tezamen f 28230.9. -, verdeeld. Onverdeeld bleven het huis, graf, 1/4 in de
compagnieschap, eventuele schulden en loterijpapieren. Executeuren waren Hendrik
Wetstein en Rombertus Goethals te Haarlem (zie ook N.A. 8292, 44).

Uitgeverij
Van 1659 tot 1678 verscheen een groot aantal uitgaven met zijn naam, van 1679 tot
1696 met die van de weduwe (1703 in combinatie met anderen), meest in het Holl.,
enkele in het Latijn en bij uitzondering ook in het Frans.
1659-1663 verschenen bij hem Alle de Wercken van William Perkins in 3
foliodelen, waaraan hij zijn uithangteken ontleende.
27-11-1668 kreeg hij privilege voor de werken van J. Coccejus, die van 1669-1675
als Opera omnia theologica in 8 delen bij hem verschenen. Op 11-8-1685 werd dit
privilege voor zijn weduwe en erfgenamen verlengd, terwijl de weduwe op 25-2-1679
ook nog privilege voor vertalingen hiervan had gekregen. In 1692 was Abraham van
Someren betrokken in een geschil met J.H. Coccejus over de uitgaaf (KS 751).
1-8-1669 voor not. Laurentius sluiten Casparus Commelin ter ene en Johannes
van Someren, tevens voor Pieter en Cornelis Hackius te Leiden, ter andere zijde een
accoord over Gerardus Blasius prof. med. verbeterde en vermeerderde Anatomia
Bartholini. De broers Hackius en van Someren moeten de autheur 25 exemplaren in
het Latijn geven en aan Commelin voor de copie van het boek f 2500. - (1/3 bij het
binnenkomen van de copie, 1/3 als de helft gedrukt is en 1/3 als het geheel is gedrukt)
en voor het afstaan van de copie 25 exemplaren in het Latijn geven en bovendien
nog 100 exemplaren tegen de drukprijs, te betalen in drie halfj. termijnen, waarvan
de eerste zal vervallen bij de leverantie, die moet geschieden voordat iets anders zal
worden afgeleverd of verzonden. Blasius zal f 1. - per vel voor de correctie krijgen.
Het werk moet binnen Amsterdam worden gedrukt, in 8o op mooi papier. Oude platen
mogen alleen worden gebruikt met goedkeuring van Blasius en Commelin. De
titelplaat en het portret van de auteur moeten worden veranderd, zoals de auteur zal
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aangeven. De vertalingen zullen door hen mogen worden geregeld, mits ze die eerst
aan Blasius zullen aanbieden, waarvoor ze hem zullen betalen naar uitspraak van
twee onpartijdige mannen. (N.A. 3878).
1678 verscheen bij hem een uitgaaf van J.B. Tavernier, Nouvelle relation de
l'intérieur du serrail de Grand Seigneur (Willems 1937).
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1678 verscheen deel I van de Hortus Indicus Malabaricus van Henr. van Rheede van
Draakenstein bij Johannes van Someren en Johannes van Dijk, 1679 deel II bij de
wed. van Someren en erfg. van Johannes van Dijk, 1682 deel III bij de wed. van
Someren, erfg. van Joh. van Dijk, Hendr. Boom en de Wed. van Dirk Boom, etc. tot
1703 deel XII, het laatste. De Anatome animalium van G. Blasius, die in 1681
verscheen bij de wed. van Someren, Hendrik Boom en de wed. van Dirk Boom werd
blijkbaar ook in deze compagnie ingebracht. In 1685 verscheen Anatomia humani
corporis van G. Bidloo en in 1690 de vertaling, Ontleding des menschelijken lichaams,
bij de wed. van Someren, erfg. van Joh. van Dijk, Hendr. Boom en de Wed. van Dirk
Boom. Over deze compagnieschap vindt men een aantal acten van 1683 tot 1721
(KS 746-747 en 749-750), waaruit blijkt, dat de wed. van Someren 1/4, de Boom's
1/4 en de erfg. van Dijk de helft in de compagnie bezaten (Zie ook N.A. 3950, 216
not. Brouwer 6-4-1685). Bijzonderheden over Johannes van Dijk of Jan van Dijck
vindt men in deel II 110-111. Het is waarschijnlijk, dat hij behalve koopman ook
voorganger was in de Doopsgezinde Gemeente van de Zon (KS 746 en Naamlijst
der Doopsgezinde schrijvers p. 31, die uitgaven van J. van Someren van 1663 en
1664 van zijn geschriften noemt).
1679 werden de Uytlegginge van den zendbrief aan den Hebreen van H.
Groenewegen gedrukt bij Laurens van der Wiel te Schiedam, 1679 en 1691 de Opera
posthuma van J. Erasmius bij Albertus Sas, academiedrukker te Harderwijk, alle
echter uitgegeven door de wed. van Someren. Dit laat zich verklaren uit de woonplaats
van de auteurs. Dat is niet het geval bij De Koningen Israels van F. Burman, dat in
1683 en in 1691 door de wed. werd uitgegeven en gedrukt te Kampen bij Casparus
Cotius. Deze drukte meer voor de familie, o.a. 1688-1689 voor Abraham van Someren
de Historia sacra patriarcharum van J.H. Heidegger.
1-7-1682 sloot de weduwe een contract van compagnieschap met Mr. Joan Blaeu,
Abraham Wolfgank, de wed. Dirk Boom en Johan en Gilles van Waesberge, ieder
voor 1/5 ‘wegens het drucken, bewaren, uytgeven en verkoopen van verscheyde
sorteringe van boecken volgens specificatie daarvan sijnde aan den contracte
geannexeert’, zoals blijkt uit de overdracht op 23-11-1686 voor not. Brouwer door
de weduwe van de helft van haar 1/5 aan haar schoonzoon Goethals (N.A. 3953,
463). Het contract van 1682 vond ik niet; nadere bijzonderheden over de compagnie
gaf ik echter deel II 85 en III 124-126 en 140-141. In 1687 blijkt, dat de weduwe
ook aan haar beide zoons (zie aldaar) parten heeft afgestaan, hoe groot kan ik echter
niet zeggen en evenmin, wanneer die hun verplichtingen hadden voldaan en volle
eigenaren van hun aandeel werden. Op de titelpagina's van de uitgaven wordt steeds
van Someren zonder meer vermeld. Later heeft Abraham van Someren daarbij stellig
de leiding. De compagnie bracht hoofdzakelijk Latijnse uitgaven, maar ook wel
Franse, waarvan ik er enkele noemde.
1696 verschenen als laatste uitgaven bij de weduwe een vertaling door Abraham
Poot van een werk van Willem Momma, een volgeling van Coccejus, Van de
verscheidene gelegentheid en staat der Kerke Gods, en de Critica sacra, een vertaling
in het Latijn van een Engels werk van E. Leigh in derde druk met het adres
‘Amstelaedami, Typis viduae Johannis à Someren anno 1696’, die aansluit bij de
grote uitgaaf, die ik bij de schoonzoon Goethals besprak.
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Bijzonderheden
De naam van Someren komt blijkens de ondertrouwacte van 2-4-1626 van de ouders
van Johannes van de moederskant. Daar assisteerde Pieter van Zomeren, de bestevader
van de bruid.
Behalve de twee zoons en de schoonzoon Goethals was nog een tweede schoonzoon
boekverkoper, namelijk Willem Broedelet te Utrecht, die op 27-4-1691, 22 jaar oud,
met Maria van Someren ondertrouwde en toen woonde op de Botermarkt te
Amsterdam.
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Someren (Pieter van) 1660-1711, Geref.
Leven
Ged. Nieuwe Kerk 25-12-1660, begr. Oudezijds Kapel 2-11-1711 (3de kl.), zoon
van de vorige.

Adres
1685 vermoedelijk tezamen met zijn broer Abraham in de Kalverstraat bij de
Gaperssteeg (test. moeder 1686), 1711 Herengracht bij de Brouwersgracht (ten huize
van zijn moeder).

Boekhandel
26-8-1682 proc. voor not. Brouwer door zijn moeder op hem (N.A. 3945, 186).
13-12-1683 gildelid, 17-9-1685 poorter als koopman. Op de lijst van het gilde van
1688 wordt hij als enige van zijn familie genoemd, in 1700 komt hij echter al niet
meer voor onder de gildeleden.
1685 etc. voor de compagnie met zijn broer Abraham voor boekhandel en uitgeverij,
zie aldaar.
11-3-1687 zelfde overeenkomst met zijn moeder als zijn broer Abraham op
25-2-1687 sloot (zie aldaar), welke hier echter niet geroyeerd werd (N.A. 3954, 245),
21-3-1689 schuldbekentenis van f 500. - van Pieter aan zijn moeder tegen een interest
van 3½% en toestemming van hem voor haar, indien dit niet in een half jaar was
terugbetaald, om alle boeken, die hij aan haar heeft verpand, te verkopen en zo deze
f 500. -, de f 15000. - van 1687 en een obligatie van f 3000. - pro resto van de
Frankforter winkel afbetaald te krijgen (N.A. 3958, 177).
1692 dreef hij nog zaken in Frankfort, zoals blijkt uit een uitgaaf in het Duits van
de reeds genoemde Henrick Groenewegen, Erklärungen über den Heidelbergischen
Catechismus met adres: ‘Bremen/Gedruckt von Hermann Brauer. Ist zu finden in
Franckfurt bey Peter von Someren/Buchhändler in Amsterdam. Anno 1692.’
15-9-1694 procuratie voor not. Brouwer van zijn moeder op hem om op de veiling
van Wolfgank, waarin sortimenten zijn, die ook haar aangaan, voor haar op te treden
(N.A. 3963, 229).
1711 bepaalde zijn moeder in haar test., dat een onderhandse acte van 29-1-1704
ten behoeve van haar zoon Pieter niet van waarde zou blijven, waartegenover ze hem
al zijn schulden kwijtschold, op voorwaarde dat hij op zijn beurt niets na haar dood
zou vorderen. Blijkbaar waren zijn zaken niet goed gegaan en had hij zich al vóór
1700 uit de boekhandel teruggetrokken.

Steenhouwer (Josua) 1693-1722, Geref.
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Leven
Ged. Nieuwe Kerk 29-9-1693, st. 31-1-, begr. Zuiderkerk (3de kl.), zoon van Pieter
Steenhouwer en Alida van Ouderkerk.

Adressen
18-5-1715 etc. Rokin bezijden de Beurs (A.C.).

Boekhandel
1714 vermoedelijk in dienst van Hendrik Schelte, wiens overlijden hij aangaf.
8-2-1715 poorter als boekverkoper, 11-2-1715 gildelid, betaalt jaarzang tot zijn
dood.
18-5-1715 was hij reeds verbonden in een compagnieschap met Hermanus Uytwerf,
zijn toen 17jarige neef, zoals blijkt uit een adv. over de verkoop van een bijbel van
Schelte (zie aldaar).
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26-28-3-1722 veiling van boeken van de overledene (G.A. 98 en A.C. 21-3-).
15-16-5-1722 veiling van ongebonden boeken van de overledene (G.A. 98 en A.C.
9-5-).

Uitgeverij
Van 1715 tot 1721 verscheen een aantal uitgaven van Steenhouwer & Uytwerf, een
enkele ook tezamen met Johannes Oosterwijk (zie aldaar), grotendeels in het Frans,
enkele in het Holl.
27-7-1715 adv. zij het verschijnen van Het Gedrag van den hertog van Ormond,
vertaald uit het Engels. (A.C.). Dit werd nagedrukt door Jacobus van Egmond (van
Alphen 690a), maar een klacht hierover aan burgemeesters bleef zonder resultaat,
daar er geen artikel bestond in de ordonnantie van het gilde tegen het nadrukken (KS
848-849). Het was misschien mede deze zaak, die de overlieden er toe bracht in
januari 1716 tot burgemeesters een rekwest te richten, dat in de index als volgt wordt
omschreven: ‘Request van overluyden aan den geregte van Amsterdam, om te hebben,
een keure tegens het nadrucken, wegens 't regt op copy en van buyten lans gekregen,
bij of voor de geene die se hier te landen eerst komt te drucken; naauwer bepaling
omtrent de auctien; verhoging van boeten omtrent d'ampliatie 1685, voor die de
nering beginnen sonder alvorens in den gilde te zijn, verder wegens het intekenen
van leerlingen, en om geen boekverkopers van buyten inkomende in den gilde te
nemen, dan betalende seker recognitie’. De ordonnantie moest zes artikelen bevatten,
waarvan ik het voorstel tot de tweede laat volgen: ‘Ende also het tot noch toe een
constante usantie onder de fatsoendelijke boekverkopers hier te lande als ook in
Brabant en Vlaenderen is geweest, als een boek buyten lands gedrukt, dienstig
geoordeelt wierd hier te herdrukken; dat den geene die het zelve boek eerst van
buyten hadde ontfangen, en het zelve, of een gedeelte daer van konde vertoonen,
gehouden wierd, den rechten eygenaer van zulken copy te zijn: Edog also zedert
eenigen tijd daer over door baetsoekende menschen, veele questien zijn geformeert,
mede tot verdriet en overloopens van Uw. Ed. Groot Agtb., omme dewelke na
mogelijkheyd te verhoeden, de supplianten verzoeken, dat Uw. Ed. Groot Agtb.
gelieve te statueeren, dat diegene die sulken boek, of een gedeelte daervan, het eerste
aen de overluyden zal hebben vertoont, voor den eygenaer daar van zal gehouden
werden.’ Daarna volgt een verslag van de besprekingen met schepenen. Overlieden
verklaarden, dat de Waesberge's, Boom en Pauli vóór en Jacobus van Egmond en
Frederik Helm tegen zouden zijn, waarop schepen Hop dezen te zijnen huize ontbood.
‘Doch A. van Dammen, Joh. Oosterwijk, Hendrik van de Gaete, Steenhouwer &
Uytwerff van dit request lucht krijgende en merkende dat daar in ook waren vervat
saken, die haare onbehoorlijken handel soude komen te beknevelen, stelden zich
alhoewel dat ze van tijd tot tijd overluyden aangelopen hadden om den besorging
tegen het nadrucken te doen, aan het hoofd van een groote menigte’ en lieten een
rekwest tekenen door verschillende leden, dat tegen overlieden was gericht. N. ten
Hoorn en G. Onder de Linden, die ook hadden getekend, verklaarden later geheel
misleid te zijn. Dit rekwest, dat overlieden nooit te zien kregen, prees het artikel over
het nadrukken, maar laakte de andere artikelen. ‘De voorname nadrukker J. van
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Egmond met dese bende wel ingekomen, dog van een anderen geest gedreven
verklaarde ronduyt aan de Hr. scheepen Hop, dat hij moest nadrucken, oft anders
zijn broot niet konde winnen.’ Schepen Hop had als bezwaar tegen de bepaling op
het nadrukken, dat toch nagedrukte boeken van buiten zouden worden ingevoerd en
dat een verbod daarvan de handel zou belemmeren. Wat de andere voorgestelde
artikelen betrof, waren volgens hem de oude ordonnantiën afdoende. Het voorstel
van overlieden liep daarom op niets uit. (G.A. 57, 94, zie ook van Eeghen, De Gilden
124/125).
1715 en 1718 hebben uitgaven van A.F. Boureau Deslandes, L'Art de ne point
s'ennuyer (oorpronkelijk Parijs 1715 E. Ganeau) en van J. de la Roque, Voyage fait
par ordre du roi dans las
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Palestine (oorspronkelijk Parijs 1715 C. Huguier et A. Cailleau), beide dus nadrukken,
een ‘Catalogue des livres qui se trouvent à Amsterdam chez J. Steenhouwer & H.
Uytwerf.’
20-10-1718 adv. zij, dat bij hen wordt uitgegeven een tractaat ‘La Liberté de l'Italie,
demontrée a ses princes et a ses peuples traduite de l'Italien par l'abbé Tossini, in
12o.’ (A.C.). De oorspronkelijke Italiaanse uitgaaf van dit werk van Pietro Tosini,
La Libertà dell'Italia dimostrata à suoi prencipi e popoli, in 2 delen verscheen ook
te Amsterdam bij Steenhouwer & Uytwerf 1718-1720 (E. en Br. M.).
19-12-1719 en 1-8-1720 adv. zij, dat bij hen wordt uitgegeven De Spectator of
Verresene Socrates, vertaald uit het Engels van Addison en Steele, resp. deel I en
deel II. Deze verschenen beide met het jaartal 1720 en achterin beide delen een cat.
van nieuwe boeken van 1720, die bij hen te krijg waren. De volgende delen, III-VI,
verschenen van 1723-1727 bij Hermanus Uytwerf. In de laatste adv. zij tevens Voyage
du sieur Paul Lucas, fait en 1714, &c. par ordre de Louis XIV dans la Turquie...
(oorspronkelijk Rouen 1719 R. Machuel le Jeune) en L'Etat present de l'Espagne van
de abbé J. de Vayrac (oorspronkelijk Parijs 1715 A. Deshayes), die resp. in 1720 en
1719 bij hen waren verschenen.
11-1-1721 adv. zij, dat bij hen is gedrukt en te bekomen ‘Aenmerkingen over den
koophandel en 't geld door den Hr. Jan Law: als mede historise en geographische
beschrijvinge van Louisiana gelegen in Noord-America, aen de mond van de groote
rivier de Missisippy; nevens een berigt van de nieuwe Indische Compagnie, en eenige
aenmerkinge over de actiehandel, in 8.’ (A.C.).

Bijzonderheden
Kossmann meent ten onrechte, dat Nicolaas Josua Steenhouwer, die 12-2-1717 in
ondertrouw ging met Alida Uytwerf, de boekverkoper was. Deze was blijkens zijn
test. van 2-9-1717 voor not. de Wilde zijdelakenwinkelier (N.A. 6459, 149).
31-8-1715 adv. zij, dat bij hen lijsten van de Hollandse loterij te krijg waren.
(Haarl. Cour.).

Strik (Hendrik) 1686/87-...., Geref.
Leven
Geb. Franeker 1686/87, zoon van Leonardus of Leenert Strik, boekverkoper te
Franeker, ondertr. kerk 12-7-1726 Balsamina Florentina Catharina Clobrig, geb.
Solingen 1702/03.

Adressen
6-8-1715 bezuyden het stadhuis, 1720 idem (dr.), 1726 Huidenstraat.
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Boekhandel
29-1-1708 was hij getuige bij het verlijden van het test. van de zwager van de wed.
van Waesberge ten haren huize voor not. Schabaelje (N.A. 6038), zodat ik aanneem
dat hij daar toen in dienst was.
15-8-1711 poorter als boekverkoper, 17-8-1711 gildelid, betaalt jaarzang tot en
met 1728.
22-6-1712 etc. boekenveilingen door hem gehouden (G.A. 89 en adv. A.C.).
7-7-1714 adv. hij, dat bij hem te koop was de ‘Biblia pentapla, bevattende 4
verscheyde Hoogduytse oversettinge, te weten, de Rooms-Catholycke, Luthersse,
Gereformeerde, en de Joodse na de bijbel van Athias, met de Hollantse na de Staten
Bijbel, hierbij een volkomen bijbels naemregister, in 4.’ (Haarl. Cour.). Bedoeld is
vermoedelijk de druk van Gottorf 1711-1712.
1722 ondertekende hij het rekwest over Franse boeken (KS 931).
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10-13-4-1724 veiling van zijn boeken, 24-25-4-1724 idem onder de boekverkopers,
echter uitgesteld (G.A. 100), van 17-19-5- uitgesteld tot 29-30-5- en daarna weer tot
14-16-6-1725 veiling van zijn ongebonden boeken en sorteringen onder de
boekverkopers (G.A. 101, zie ook A.C. adv. 17-5- en 7-6-1725).
11-9-1725 obligatie voor not. Wetstein van B. Lakeman voor hem van f 672.13.
-, te betalen in 8 halfj. term. voor boeken gekocht in deze veiling (N.A. 8303, 19).

Uitgeverij
Van 1715 tot 1721 verschenen bij hem een aantal uitgaven in het Holl., 1 in het Frans.
6-8-1715 adv. hij, dat over 1 of 2 weken bij hem zou verschijnen Verklaaring van
de Evangelische parabolen van Campegius Vitringa, vertaald door J. d'Outrein.
(A.C.). Van dezelfde schrijver en vertaler verscheen bij hem in 1717 Korte Schets
van de Christelijke zeden-leere. Dit heeft achterin een: ‘Register van godsgeleerde
boeken, welke behalven veele andere, in de boekwinkel van Hendrik Strik te bekomen
sijn.’ (zie ook A.C. 14-6-1718 en Haarl. Cour. 12-9-1716).
1719 verscheen bij hem De Examinator, geschreven door Willem van Ranouw,
evenals de voorgaande auteur een inwoner van Franeker, in 1719 etc. bovendien
diens Kabinet der natuurlijke historien (adv. A.C. 2-1-, 8-4-, 6-5- en 8-7-1721), dat
B. Lakeman sedert 1722 voortzette.
1720 verscheen bij hem Histoire naturelle du cacao, et du sucre; devisée en deux
traitez... Seconde Edition. Revuë & corrigée par l'auteur. A Amsterdam, chez Henri
Strik, libraire à côté de la maison de ville. 1720. Dit werk van D. Quélus was in 1719
bij L. d'Houry te Parijs verschenen en werd gecorrigeerd door N. Mahudel.

Bijzonderheden
In 1728 vestigde Hendrik Strik zich te Leeuwarden, waar hij tot 1750 werkzaam
bleef (Ledeboer).

Swart (Steven) 1641-1683, Geref., later Presbyt.
Leven
Ged. Nieuwe Kerk 27-1-1641, begr. Engelse Kerk 29-7-1683, zoon van Jan Claesz
(Swart), beusenmaker, en Engeltie Jans, ondertr. kerk 20-4-1663 Abigael May, geb.
Amsterdam 1641/42, begr. Engelse Kerk 19-3-1727 (1ste kl.), dochter van Hendrick
Hendricksen May, kousenkoper, en Susanna Bruyningh.
14-5-1663 huw. voorw. voor not. van Born, 12-10-1663 test. voor idem (N.A.
2132).
28-3-1708 test. voor not. Moors (N.A. 6324, 26).
18-3-1721 test. voor not. van Achthoven (N.A. 6442, 176).
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Adressen
1663 tot 1-5-1669 huurde hij voor f 450. - van de stad een huis aan de zuideropgang
van de Beurs, dat toen verdween in verband met vergroting van de Beurs; 1674 achter
de Beurs (peil), etc., soms ook terzijden de Beurs, 1700 achter de Beurs op de hoek
van de Papenbroeksteeg (KS 804 en 808), van welk huis de weduwe 28-1-1704 voor
f 6100. - eigenaresse werd. Het was gelegen achter de Beurs westzijde Beursstraat
op de zuiderhoek van de steeg en werd 2-6-1767 voor f 9010. - door de erfgenamen
van de dochter overgedragen. (Kw. 3 W, 35 en 6 M, 88). Uithangteken in de
Gekroonde Bijbel. Hoelang de weduwe hier bleef wonen, kan ik niet zeggen. Ik
vermoed echter, dat ze verhuisde, toen haar zoon trouwde. Op 1-4-1724 werd ze
eigenaresse van een
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huis tussen de Langebrug- en Kalfsvelstegen, voor f 12500. -, dat tegelijk met het
bovengenoemde in 1767 werd verkocht, voor f 11900. - (Kw. 4 R, 12vo en 6 M, 87).

Boekhandel
17-12-1663 gildelid, de weduwe betaalt jaarzang tot en met 1712.
26-8-1664 gedaagd door de schout wegens het verkopen van paskwillen; 5-9-1673
idem en veroordeeld na verblijf tot een boete van f 36. -; 9-2-1685 idem de weduwe,
zie Joseph Bruyningh (Schoutsrol).
15-5-1680 verklaring voor not. van Hille, dat de 43 riem papier, die hij naar Hull
heeft verscheept, in Holland zijn gemaakt (N.A. 4780).
28-9-1707 veiling van gebonden boeken van de weduwe in het Latijn, Frans en
meest Nederduits, 30-9-1707 veiling van haar eigen en vreemde sorteringen (A.C.
13-9-).
28-3-1708 verklaarde de weduwe in haar testament, dat ze de winkel van boeken
en andere waren had overgedaan aan haar zoon. Hij bewoonde toen het huis achter
de Beurs. Toch ging zij blijkens het betalen van jaarzang nog verder met haar handel
en Uffenbach (II 443) schrijft in 1710 nog: ‘Sonsten ist überhaupt zu erinnern, dasz
es sehr thöricht gethan seye, Lateinische Bücher in Engelland zu kauffen; man
bekommt sie wohlfeiler, wenn man sie in Holland kaufft. Allein Englische Bücher,
nemlich in derselbigen Sprache, die musz man kauffen, weil sie nicht ausser Engelland
geschickt werden, und ich, als ich Englisch zu lernen angefangen, in Frankfurt nichts
als eine Bibel haben können. In Amsterdam ist die einzige Weduwe Swaart, so mit
Englischen Büchern gleich hinter der Börse handelt. Sie hat aber nichts als Sermons
und dergleichen, deszwegen ich mir einen grossen Vorrath, sonderlich von
historischen Büchern in Englischer Sprache anzuschaffen anfienge.’ Dit bericht, dat
erop wijst dat de weduwe nog niet vergeten was, al voerde haar zoon de scepter, zal
stellig in grote lijnen wel waar zijn, wat echter niet wilde zeggen, dat zij nooit Engelse
drukken te koop had (zie bijv. A.C. 31-5-1707).

Uitgeverij
Van 1663 tot 1683 verscheen bij hem en van 1684 tot 1708 bij zijn weduwe een
aantal boeken, meest in het Holl. (waarbij veel vertalingen uit het Engels door W.
Sewel), enkele in het Engels en enkele in het Latijn.
1663 verscheen bij hem Het Interest van Engelandt, in de materie van religie...
Door Johan Corbet. Uyt de Engelsche in onse Nederlandtsche tale overgeset.
t'Amsterdam, Voor Steven Swart, Boeck-verkooper voor de Beurs, in de Twee
Koopluy. Achterin vindt men: ‘t'Amsterdam, Ter druckerije van Gabriel à Roy,
vooraen op de Laurier-gracht, 1663.’
8-6-1666 gedaagd door de schout wegens het drukken van paskwillen en 29-6-1666
na verblijf veroordeeld tot een boete van f 6.6. - (Schoutsrol).
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24-7-1671 werd voor not. Tixerandet een compagnieschap opgericht tussen de
wed. Schippers voor de helft en James Ward en Steven Swart, ieder voor 1/4, tot het
drukken van een Engelse bijbel folio in augustijn letters en werden 12 punten
hieromtrent vastgesteld; een uitgaaf in 4o zou alleen in overleg tussen de drie
compagnons tot stand mogen komen. (N.A. 3679, 769). Dit was stellig The Holy
Bible, die in 1672 verscheen en waarvan exemplaren bestaan met het adres van
‘Stephen Swart, bookseller near the Exchange, Amsterdam.’ Een herdruk van 1679
heeft ook zijn adres, terwijl een herdruk van 1683 zonder adres verscheen. (Darlow
and Moule 557, 583 en 616). De inhoud is hetzelfde als die van de bijbel, die in 1642
bij Joost Broers te Amsterdam verscheen en waaraan de bekende John Canne
meewerkte (Darlow and Moule 438). De schoonfamilie van Swart behoorde dan ook
tot de kring van volgelingen van Canne (zie Bijzonderheden en Johannes
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Broers). Van 25-3-1649 dateert een acte over een geschil tussen de Engelse koopman
Edmond Blake en John Canne over diens bijbel in 24o (KS 1135), maar reeds vijf
jaar eerder hadden deze een geschil. Op 23-6-1644 verklaarde William Taylor, oud
± 25 jaar en wonende te Norwich, voor not. Steyns ten verzoeke van Elias Arnold,
koopman te Amsterdam, dat hij veertien dagen eerder van Canne een partij Engelse
bijbels kleine druk wilde kopen, maar dat Canne zei niet te kunnen verkopen, omdat
hij met Edmond Blake in een proces was gewikkeld, maar dat hij, indien hij kon
verkopen, niet minder dan 2000 tegelijk zou willen leveren en dat voor 25 st. het
stuk, wat Taylor had goedgevonden. Blake was de dag daarop in zijn logement
gekomen en had toen gezegd, dat de bijbels vol fouten waren en niet konden worden
gebonden en in Engeland geen 6 stuivers waard zouden zijn. Op 19 juli ontmoette
hij Blake op de Beurs en die vertelde hem toen het proces gewonnen te hebben en
aan het parlement van Engeland en ook naar Yarmouth en Hamburg en elders
geschreven te hebben, dat de bijbels zo vol fouten (meer dan 6000) waren, dat ze
niet in Engeland behoorden te worden ingevoerd, daar ze daar zouden worden
verbrand, en ‘dat de heere alhier sijn partij gecondemneert hadden sijn costen en
tijtverlies te betalen, maar dat sijn begeeren was geweest, dat d'heeren de bijbels
souden hebben doen verbranden en de druckers van dien doen hangen omdat niemant
als Keysers en Coningen den bijbel behoorden te drucken laten’. Taylor had echter
naderhand 700 van deze bijbels gekocht voor 25 stuiver het stuk, te weten het Oude
en Nieuwe Testament met de psalmen, en had er wel meer willen hebben, als hij
ondertussen zijn geld niet al in andere zaken had gestoken. Op 7-11-1644 deden Elias
Arnold en de wed. van Charles Pelham op verzoek van John Canne door not. Steyns
insinuatie aan John Wingfield van Londen om binnen driemaal 24 uur de bijbels te
ontvangen en te betalen, die hij tezamen met Humphrey Hodges op 26 juli 1644 van
hen had gekocht volgens contract in het Engels voor not. Steyns, zijnde het restant
van een Engelse bijbel in 24o, voor f 2000. -, contant te betalen bij de maandelijkse
afleveringen (N.A. 848).
1675 verscheen bij hem The Netherland-Historian... Amsterdam, Printed by Stephen
Swart, Book-seller near the Exchange, in the Crowned Bible. Het was vermoedelijk
de bovengenoemde bijbel, die hem zijn uithangteken (zie 1663) had doen veranderen.
1684 gaf de weduwe een Nieuw Testament in het Frans, Engels en Holl. uit tezamen
met anderen (zie Jacobus van der Deyster en Darlow and Moule 626).
1688 verscheen bij de weduwe Onderzoek wegens de eynd-oorzaeken der
natuurlijke dingen... door Robert Boyle, schildknaap. Uyt het Engelsch vertaald door
Wm Séwel. t'Amsterdam, Bij de weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster in de
Beursstraat, dat achterin heeft een ‘Catalogus van verscheide Duitsche sorteringen
van boeken, die gedrukt of te bekomen zijn bij de wed. van Steven Swart’ van 3 pag.
25-12-1691 adv. de weduwe het verschijnen van het Nieuw Woorden-Boek der
Engelsche en Nederduytsche taele van W. Sewel ‘als mede de Engelsche en
Nederduytsche Academy of spraekkonst van. Dr. Richardson; met veele Nieuwe
tsamenspreekinge.’ (A.C.) De tweede druk van het eerste werk, A Large Dictionary
English and Dutch... Groot Woordenboek der Engelsche en Nederduytsche taalen,
verscheen in 1707 (adv. A.C. 31-12-1707) met het adres: T'Amsterdam, Bij de
weduwe van Steven Swart, bij de Beurs. 1708. Op 29-9-1698 gaven overlieden
gunstig advies op het rekwest om privilege van de weduwe op het tweede werk,
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‘Anglo-Belgica The English and Netherdutch Academy ofte d'Engelsche en
Nederduytsche Academie’ en op 16-10-1698 gaven de Staten dit privilege (KS 808
en G.A. 52).
19-8-1692 werd de weduwe gedaagd door de schout wegens het laten drukken en
verkopen van een secreet accoord van staatszaken en kreeg een boete van f 1000. -.
Sewel werd als vertaler gedaagd, maar kreeg geen boete (Schoutsrol).
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1700 verschenen bij de weduwe drie verschillende uitgaven van het Nieuwe
Testament, Frans-Engels, Frans-Hollands en Engels-Hollands, de titel van het eerste
luidt Le Nouveau Testament imprimé sur la dernière traduction. The New Testament.
(Darlow and Moule 675, 1450, 3333, 3777).

Bijzonderheden
De familie van Abigael May behoorde tot de Brownistenkerk. Haar vader werd daar
in 1623 ouderling (A.F. Johnson, The exiled English Church at Amsterdam and its
press, The Library 5th series V (1951) 219-242), waaraan John Canne als predikant
was verbonden. De kinderen Swart werden allen Gereformeerd gedoopt, maar in
1683 was Steven Swart diaken van de Presbyteriaanse kerk te Amsterdam (A.C.
Carter, The English Reformed Church in Amsterdam in the 17th Century, Amsterdam
1964, p. 221). De boekverkoper Joseph Bruyningh was de broer van de moeder van
Abigael May.
De weduwe verkocht ook Engelse medicijnen, zoals ‘de oprechte Engelsen spiritus
of geest van lepelbladen, beyde klaer en purgerend, van Dr. Russel van Londen,
alsmede desselfs borst-koekjes en oogenwater’ (A.C. 11-7- en 5-11-1699) en ‘de
Engelse Elixer Salutis van Antony Daffy’, die eerst door haar broer was verkocht
(Leidsche Courant 22-3-1700, zie KS 808), haar zoon Jan Swart ‘de aengename en
door gants Engeland vermaarde W. Tippings drank oplossende en sigtbaar afvoerende
den steen en graveel... de bouteille van 36 stuivers met omstandig berigt daerbij (A.C.
21-7-1712).
20-10-1705 traden de Wed. Swart en Soon op als collecteurs van de Schoonhovense
loterij (A.C. en KS 808).
Jan Swart (ged. Nieuwezijds Kapel 2-12-1674, begr. Engelse Kerk 11-10-1735
(1ste kl.), ondertr. kerk 7-10-1707 Sara van Heulen, ged. Nieuwe Kerk 7-4-1675,
begr. Wester Kerk 8-4-1713 (4de kl.), dochter van Christiaan van Heulen en Maria
Malfaict) werd 10-12-1707 poorter als boekverkoper en twee dagen later gildelid,
vermoedelijk omdat zijn moeder boekenveilingen had gehouden en uit de winkel
was gegaan in verband met zijn huwelijk. Zoals boven bleek, was hij reeds in 1705
met haar geassocieerd en deze combinatie moet in ieder geval tot 1710 bestaan hebben
(Waller). Bij hem verschenen slechts enkele kleinere werkjes, vertaald uit het Engels
(adv. A.C. 16-1-, 1-2- en 25-3-1710 en 5-7-1712) en verder verkocht hij uitgaven
van zijn moeder (adv. A.C. 24-11-1711). Hij betaalde jaarzang tot en met 1723 en
verhuisde toen waarschijnlijk naar het Rokin, waar hij met zijn zusters woonde
(gemeenschappelijk test. N.A. 9116, 865 not. Ardinois van 13-10-1733) en op
6-10-1735 stierf (Collaterale successie, waarbij zijn 1/3 van het gemeenschappelijk
bezit werd getaxeerd op f 10493.5.10). Zijn winkel had hij overgelaten aan de
boekverkoper Jacob ter Beek (poorter 30-3- en gildelid 8-5-1719), nadat
26-28-10-1723 een veiling van zijn sorteringen was geweest (G.A. 99 en A.C. 16-10-);
op 14-3-1724 wordt echter nog gesproken van ‘J. Swart en Jacob ter Beek besijden
de Beurs’ (A.C.). Het was ook Jacob ter Beek, nog steeds op hetzelfde adres, die
21-3-1736 veiling van de boeken van Jan Swart hield (G.A. 111). Men verwarre Jan
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Swart niet met Johannes Swart, boekverkoper in Den Haag (Kossmann), wat o.a. bij
Waller gebeurt.

Sweerts (Hieronymus), 1629-1696 Geref.
Leven
Ged. Oude Kerk 2-12-1629, begr. Westerkerk 27-1-1696, zoon van Jeronimus
Sweerts, schilder,
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en Maria Bosschaert, ondertr. kerk 1. 14-3-1664 Anna Danckerts, ged. Nieuwe Kerk
1-12-1641, begr. Nieuwezijds Kapel 20-11-1672, dochter van Cornelis Danckerts,
kunst- en kaartverkoper, en Anneke Minne, 2. 30-5-1674 Engeltie van Veen, ged.
Oude Kerk 15-5-1642, begr. Oude Kerk 12-3-1680, dochter van Jan Joosten van
Veen, houtkoper, en Trijntje Willems, 3. 10-8-1680 Maria Constant, geb. Rotterdam
1640/41, weduwe van Gerrit van Heuvel; zij hertr. Haarlem 27-1-1697 Symon
Bonckenburch.
9-7-1666 test. voor not. Doornick (N.A. 1935, 166; KS 1454 noemt ook een test.
van 26-5-1767, dat ik niet bij not. Doornick vond).
23-5-1681 test. voor not. Hoogeboom (N.A. 2660).
1-9-1696 inv. en 25-1-1697 scheiding van de nalatenschap voor not. Doornick
(N.A. 5231, 129 en 155vo).

Adressen
1664 Stilsteeg, 1664-1666 Singel bij de Jan Rodenpoortstoren (dr. U.B.A.), 1668 in
de winkel van zijn schoonfamilie in de Kalverstraat (zie Cornelis Danckerts en KS
810), 1672 en 1675 Dam in den Wackeren of Wakenden Hond (KS 810-811), 1677
(dr. U.B.A.) en 1680 Beurssteeg of Beursstraat, 1681-1696 Singel of Appelmarkt
(KS 811-812).

Boekhandel en drukkerij
1663 meesterknecht bij Hester en Elisabeth van Ravesteyn, de dochters van zijn tante
Elisabeth Sweerts en Paulus Aertsz van Ravesteyn (KS 1454).
14-1-1664 gildelid, 13-1-1684 poorter als boekverkoper.
1681, zie contract drukkers.
28-2-1-3-1696 veiling van de gebonden, ongebonden boeken en drukkerij van de
overledene (KS 812).
25-1-1697 bij de scheiding van de nalatenschap werd deze, voor zover hem betrof,
getaxeerd op f 17802.7.8; de verkoping van boeken en drukkerij had f 3612.6. opgebracht, terwijl de zoon Cornelis voor f 643.1. - aan boeken had overgenomen.

Uitgeverij
Van 1664 tot 1685 verscheen een groot aantal uitgaven met zijn naam, de meeste in
het Holl., enkele in het Latijn en 1 mede in het Frans. Dit laatste verscheen als Alle
De Voornaamste Gebouwen der Wijtvermaarde Koopstad Amsterdam. Tous les
principaux Batimens de la Fameuse Ville d'Amsterdam. (Nijhoff 104), bij Hieronymus
Sweerts, Jan Bouman en Aart Oossaen. Over de uitgaven van Sweerts, verschillende
daaronder van eigen werken, vindt men een uitvoerig verslag van Enschedé in het
N.N.B.W. III. Van 1682 tot 1690 verschenen enkele van zijn eigen werken met het
adres ‘T'Amsterdam gedrukt bij Jeroen Jeroense.’
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Bijzonderheden
Een zoon uit het eerste huwelijk, Cornelis Sweerts (ged. Nieuwe Kerk 24-2-1669,
ondertr. kerk 1. 3-4-1699 Helena van Weerden, geb. Amsterdam 1668/69, begr.
Zuiderkerk 2-9-1700 (3de kl.), 2. 21-5-1701 Joanna Elisabeth de la Fontaine, geb.
Maarssen), werd 10-1-1695 gildelid en gaf bij zijn eerste ondertrouw op van beroep
boekverkoper te zijn, bij zijn tweede ondertrouw koopman. Hij betaalde in 1700 en
1701 geen jaarzang. Daarna werd aangetekend, dat hij uitgescheiden was. Hij woonde
in 1699 op het Water, 1700 en 1701 op de Singel bij de Appelmarkt. Waller vermeldt
hem nog in 1710 met het adres Kalverstraat bij 't Klooster. Hij gaf in 1697 Alle de
geschriften van
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zijn vader, H. Sweerts, uit en in 1698 een muzykspel, en ook enkele blijspellen zonder
vermelding van jaar. Voor zover zijn adres wordt genoemd op deze uitgaven, is dit
‘op de Cingel, aan de Appelmarkt.’

Swoll (Cornelis Jansz (van)), 1620-1687, Geref.
Leven
Ged. Nieuwe Kerk 13-10-1620, begr. Nieuwezijds Kapel 29-3-1687, zoon van Jan
Gerritsz, wijnverlater, en Giertje Cornelis, ondertr. kerk 26-8-1644 Lysbeth Jans
Brouwer, geb. Sleen 1622/23, begr. Nieuwezijds Kapel 25-1-1681.

Adressen
1644 en 1646 achter of aan de Nieuwe Kerk, bij 't Groot-School in 't Nieuwe
Testament (KS 814 en dr. U.B.A.), 1664 idem (dr.), 1667 op de Dam in de Mercurius,
1674 idem (D.T.B. 500, 28) 1680 achter 't Stadhuys in Mercurius, 1681 Nieuwezijds
Voorburgwal (etc. als voren), 1687 Oudezijds Achterburgwal het tweede huis van
het St. Jorishof (KS 817).

Boekhandel en drukkerij
10-7-1644 gildelid als boekverkoper.
1681, zie contract drukkers.

Uitgeverij
Van 1644 tot 1680 verscheen een groot aantal uitgaven met zijn naam, vrijwel
uitsluitend in het Holl., een enkele in het Latijn of Frans. Aanvankelijk is zijn naam
op het adres Cornelis Jansz of Jansen, pas sedert 1667 Cornelis Jansz Swoll.
Begonnen met de uitgaaf van toneelstukken, kreeg hij 20-12-1652 privilege voor
't Vermeerderde leven en bedrijf van Frederik Henrik, een werk van A. Montanus,
dat in 1653 twee drukken beleefde. Zijn laatste uitgaaf in boekvorm was ook van
deze schrijver, Oud en Nieuw Oost-Indien, dat met privilege van 23-11-1680 voor
Swoll nog in 1680 verscheen (zie ook Nieuwsblad v.d. boekhandel 1910, 423 etc.).
Uitgaven van 1663 en 1664 hebben achterin de vermelding ‘Gedruckt bij Paulus
Warnaer, in Haentjen-hoeck-steegh.’ (U.B.A.).

Courantendrukkerij en -uitgeverij
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Met uitzondering van een deel van de Nouvelles Contes van de la Fontaine van 1676
(Brunet Suppl. I 752) vindt men geen Franse boeken met zijn naam, echter wel Franse
couranten, die gedeeltelijk in concurrentie met de couranten van Otto Barentsz Smient
verschenen. Ter verduidelijking van deze ingewikkelde materie laat ik hier de bekende
feiten volgen.
Op 10-12-1655 kreeg Smient privilege van de stad voor het uitgeven van een
maandagse Franse courant en een zaterdagse courant om de 14 dagen, te beginnen
15-1-1656, als opvolger van de erven van Jan van Hilten (KS 727; Hatin kent
nummers van 1660-1663 van deze Nouvelles ordinaires). Op 21-12-1662 kreeg
Cornelis Jansz privilege van de stad voor het drukken van de Franse courant (KS
1502), blijkbaar uitsluitend op donderdag (Hatin kent nummers van 1663 en 1679
van deze Gazette d'Amsterdam). Op 12-1-1666 werd Smient door de schout gedaagd
wegens het nadrukken van de Franse courant (Schoutsrol). Ik vermoed, dat hij toen
ook op dagen drukte, waarvoor hij geen privilege had. Op 8-4-1666 adverteerde
Cornelis Jansz, dat hij voortaan ook een
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maandagse courant uit zou geven (Hatin 139). In dit jaar moet door bemiddeling van
de stadsregering een accoord tussen beiden zijn gesloten, waarbij de maandagse
courant aan Smient, de donderdagse aan Swoll werd toegewezen. In 1673 richtte
Smient een rekwest tot burgemeesters, dat Swoll in strijd met dit accoord toch op
maandag een courant liet verschijnen. (KS 727). Op 15-3-1673 kwam een accoord
tussen Smient en Swoll tot stand, dat alleen Swoll de Franse couranten zou drukken,
maar daarvoor f 200. - per jaar aan Smient zou uitkeren. Bij verbod van de couranten
door de stad of in Frankrijk zou hij niet hoeven te betalen, maar het zou Smient dan
vrij staan weer zelf Franse couranten te drukken (KS 728-729 en 814-815). Op
22-8-1673 kreeg Swoll een reprimande over de inhoud, zoals blijkt uit de dagelijke
notulen van burgemeesters. Op 19-8-1675 verscheen een Gazette d'Amsterdam van
Smient (Hatin 144); blijkbaar betaalde Swoll toen dus niet, omdat er in Frankrijk
een verbod was. Op 27-5-1677 stond een bericht in de courant van Swoll, dat in
Groningen aanstoot gaf, waarop de stad de courant voor 8 maanden verbood (KS
1502 en 816). Op 14-8-1678 kreeg Swoll toestemming weer te mogen drukken, nadat
de suspensie 6 maanden langer was volgehouden dan officieel was afgekondigd (KS
816). Op 13-9-1679 klaagde d'Avaux in de Staten over de inhoud van de courant.
Op 16-9-1679 werd in de Staten verslag uitgebracht, dat de Franse courantier in
Amsterdam was onderhouden en werd besloten tot een placaat met verbod van Franse
couranten, dat op 27-9-1679 werd gepubliceerd. (KS 1506-1508). Het laatste
exemplaar van de Gazette d'Amsterdam dateert dan ook van 26-9-1679 (Hatin 146).
Op 17-1-1680 deed Swoll aanzegging aan Smient, dat hij wegens het verbod de f
200. - niet meer zou uitkeren (KS 816-817). Op 3-8-1680 besloten de Staten, dat het
drukken verboden zou blijven (KS 1508). In de Koninklijke Bibliotheek in Stockholm
berusten nummers van de Franse courant (zonder naam) 18-3-1683 tot 13-8-1688
(opgaaf Folke Dahl). Dat echter de courantiers al eerder hun uitgaaf hadden hervat,
blijkt uit een klacht van de Prins van Oranje over een passage in de Franse courant
van 16-2-1683 (KS 1508). Op 5-3-1683 verbood het gerecht van Amsterdam het
drukken van Franse couranten op een boete van f 100. - (KS 1509). Desondanks
bleven ze verschijnen, zoals blijkt uit klachten van de Staten op verzoek van Engelse
kant van 8- en 21-6-1683 (KS 1510-1511). Op 29-8-1684 werd Swoll tezamen met
de schrijver Louis de Chavigny door de schout gedaagd wegens ‘'t drucken en
divulgeren van verscheyde nouvelles’. Op dezelfde dag werd de weduwe Ceinglen
(zie aldaar) gedaagd, die ook tegen het verbod couranten uitgaf. Op 21-12-1684
schreef men naar burgemeester Witsen in Den Haag, als antwoord op zijn brief van
15-12- daaromtrent, dat op de klachten van de ambassadeur van Frankrijk wegens
het litentieus drukken van de gasette met de hoofdofficier en schepenen was gesproken
en goedgevonden, Chavigny, die de drukker zou zijn, in zijn huis of logement op te
pakken om geen aanstoot te geven aan de koning van Frankrijk. (Missiven Raad 12,
3). Op 11-1-1685 werden Louis de Chavigny, oud 33 jaar, geboren in Parijs en
corrector van boeken, die al geruime tijd voor Swoll de Franse courant schreef, en
Jean Crosnier, ook 33 jaar oud, geboren in Parijs en poëet, die de Mercure burlesque
had geschreven, verhoord en op 20-1-1685 vrijgelaten en gelast geen gazettes,
burlesques of mercures meer te schrijven (R.A. 329, 86 en 89vo; voor hun verdere
droevige lotgevallen, vergelijke men mijn artikel Spiegel Historiael November 1966.
Ondanks dit alles zette Swoll zijn werkzaamheid voort. Op 26-6-1685 werd een
klacht van B. Scelton, de gezant van Engeland, van 23-6- doorgezonden naar
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Amsterdam (KS 1512-1513). Op exemplaren van de kranten op het Gem. Archief
alhier, waarvan ik reeds vertelde dat een hele serie te Stockholm wordt bewaard, van
12-7-1685 staat achterop ‘Limprimeur Zwol’ en van 16-7-1685 een aantekening over
Scelton, die ik reeds vermeldde (zie Ceinglen). Op 31-7-1685 schreef men aan Isacq
van Heuvel te Londen als antwoord op diens brief van 14/24 juli, waarin hij berichtte
dat de Koning zijn misnoegen had getoond over een stuk in de Franse Gazette, dat
deze allang waren
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verboden wegens de aanstotelijke berichten, die ze steeds gaven en dat de consul
Bull enige dagen geleden had geklaagd, waarop de zaak in handen van de
hoofdofficier was gegeven om te procederen. Na ontvangst van de brief van van
Heuvel hadden ze de drukkers, van wie wordt gezegd dat ze deze couranten drukten,
aangezegd dit stop te zetten en bovendien hadden ze nog eens een algemeen verbod
tot het drukken van Franse couranten afgekondigd. (Missiven Raad 12, 104vo). Op
dezelfde dag, 31-7-1685, verbood het gerecht van Amsterdam het drukken op een
boete van 100 zilveren ducatons (KS 1514). Op 21-2-1686 besloten de Staten, dat
zowel de makers van de couranten als de drukkers zouden worden gestrafd en op
22-6-1686 verbood het gerecht van Amsterdam het maken, drukken en verkopen van
Franse couranten op een boete van 200 zilveren ducatons (KS 1515). Swoll ging
toch verder en op 19-11-1686 werden zijn zoon Johannes Swoll en de weduwe
Ceinglen door de schout gedaagd. Het lot van de weduwe vertelde ik reeds; Swoll
werd, na verdere indagingen op 10-12-1686, 14-1- en 11-2-1687, op de laatste datum
veroordeeld tot een boete van 200 zilveren ducatons of f 630. - en tot drie jaar
verbanning (Schoutsrol). De serie couranten in Stockholm vertoont een hiaat tussen
5-11- en 5-12-1686. Dit laatste exemplaar en de dan volgende vertonen niet meer de
signaturen, die de eerdere exemplaren hebben, zodat ik niet kan zeggen of deze van
Swoll of zijn zoon afkomstig zijn. Het lijkt mij echter waarschijnlijker, dat ze van
een ander afkomstig zijn, misschien van J.F. du Four, die als laatste van de drie
courantiers op 29-4-1687 dezelfde veroordeling kreeg (zie aldaar). Desondanks bleef,
zoals ik vermeldde, de serie doorgaan.

Bijzonderheden
Welke naam Swoll zich met zijn couranten had gemaakt, blijkt uit het volgende,
ontleend aan de correspondentie van Bossuet (III 42 en 54), die het volgende bericht
ontving: ‘Corneille Zwol, imprimeur et marchand libraire, demeurant à Amsterdam
en Hollande, sur le Dam à l'enseigne du Mercure, fait savoir à M. Bossuet, évêque
de Meaux, qu'on lui a mis entre les mains, moyennant cent pistoles un manuscrit
composé avec grand esprit lequel a pour titre: Histoire... (onleesbaar). Il ne l'a achetée
qu'afin de la remettre à l'ordre dudit Sieur évêque, à cause du respect au'il a pour lui,
sur quoi il attendra sa volonté. Amsterdam 28 Oct. 1684.’ Hierbij tekende Bossuet
aan: ‘Mémoire d'une histoire qu'on imprimait sur mon nom. L'importance de la
matière me fit informer de la vérité par M. le Castorie, qui me fit réponse que chez
ce libraire on n'avait point oui parler de cette lettre.’ Het antwoord van de bisschop
van Castorie dateert van 4-1-1685. Hij deelt daarin mee, dat hij iemand heeft laten
informeren, maar dat noch Swoll, noch zijn zoon van iets weten, zodat hij meent,
dat een réfugié uit wraak Bossuet het een of andere boek in de schoenen heeft willen
schuiven.
Joannes Swoll (geb. Amsterdam vermoedelijk 1646/47, begr. Nieuwezijds Kapel
1-10-1687) woonde bij zijn overlijden ten huize van Abraham Rosewel op de hoek
van de St. Annendwarsstraat en liet blijkens de opgaaf voor de collaterale successie
een obligatie van f 1100. - na.

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

Taillefer (Benjamin) 1679/80-1743, Waals
Leven
Geb. Châtellerault 1679/80, begr. Leidse Kerkhof 19-10-1743 (onverm.), ondertr.
kerk 7-4-1714 Giertje Meelmans, geb. Wildervank 1671/72, begr. Leidse Kerkhof
14-10-1740 (onverm.).
Bij zijn ondertrouw was hij letterzetter en woonde in de Laurierstraat, in 1740 in
de Lange Leidse Dwarsstraat tussen de Spiegelgracht en Kruisstraat. Volgens besluit
van 19-10-1740 werd hij
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ondersteund door de Waalse Diaconie met 20 st. per week, op 5-5-1741 werd hij
geplaatst in het Hospice Wallon, waar hij 15-10-1743 overleed.

Tirel (Jaques), Waals
Leven
Geb. Saint Lo, tr. Jeanne Aubin.
(ofschoon hij niet voorkomt in het lidmatenregister van de Waalse Gemeente,
waar op 4-5-1702 een kind van hem werd gedoopt, moet hij toch lid zijn geweest,
daar hij tezamen met zijn vrouw op 24-4-1703 attestatie naar Rotterdam kreeg,
tegelijk met Jean Malherbe).

Boekhandel en uitgeverij
15-12-1700 contract van compagnieschap van hem met Nicolas Chevalier (zie aldaar),
21-12-1701 idem met Jean Malherbe (zie aldaar).
18-12-1700 poorter als boekverkoper, maar geen gildelid.

Bijzonderheden
11-5-1702 procuratie voor not. de Wilde van hem op Pierre Aubin, koopman te
Jersey, in zake zijn goederen, fondsen, huizen, land etc. te Jersey en elders op te
treden en met zijn debiteuren af te rekenen (N.A. 6475, 155).

Tronchin Dubreuil (Jean) 1641-1721, Waals
Leven
Geb. Genève 9-2-1641, lid Waalse Gem. 23-7-1690 tezamen met zijn broer Pierre
Tronchin, st. 17, begr. Westerkerk 21-10-1721 (1ste kl.), zoon van Jaques Tronchin
en Jeanne de Tudert, tr. Anne Marie Bastonnet, st. vermoedelijk 1684 of kort daarna
te Balk.

Adressen
1-10-1693 Koningsplein (A.C.), 1714 en 1721 Prinsengracht.

Courantendrukkerij en uitgeverij
1-2-1688-15-12-1690 schreef hij de Lettres sur les matières du temps (zie Savouret).
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14-3-1690 wordt zijn naam voor het eerst genoemd in verband met de Franse
courant, waarvoor hij 1-8-1691 privilege kreeg (zie deel II 38-43).
27-8-1691 schreef Bayle aan Minutoli: ‘Mr. Tronchin Du Breuil qui faisoit autrefois
les Lettres sur les matieres de tems, a obtenu le privilege de faire une gazette. S'il
étoit le seul qui eut le privilege en ce pais, il y gagneroit beaucoup.’ (Bayle O.D. IV
660).
30-4-1694 hij ontvangt voor geheime correspondentie in Frankrijk f 400. - per
jaar, 21-1-1695 voor 3 maanden nieuws f 185. - (Res. Gecommitteerde Raden Holland
en West Friesland Zuiderkwartier).
Dec. 1721 leest men in zijn levensbericht: ‘Il y avoit alors, comme aujourd'hui,
dans cette ville, des magistrats habiles, qui connurent tout le prix de cet illustre
refugié. Ils l'engagerent à travailler sur les matieres de politique, et lui firent obtenir
dans la suite le privilege de la gazette Françoise.’
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‘Il commença la gazette en 1691 et son nom ne servit qu'à la faire rechercher
davantage. Sur tout les recapitulations qu'il publioit à la fin de chaque année, où dans
une demi-feuille il rappelloit d'une maniere claire et concise tout ce que l'année avoit
de plus important, feront à jamais et l'admiration du public, et le plus parfait modele
qu'on puisse se proposer en ce genre.’ Hij werkte echter al 5 à 6 jaar niet meer zelf
aan zijn courant, maar liet dat aan zijn door hem ingewerkte zoons over. ‘Je ne parle
point des poësies de cet auteur, dont ses heritiers pourroient faire un ample recueil.’
(De Limiers in Journal des sçavans LXX 689).
Daar gegevens omtrent de Franse courant als particuliere onderneming moeilijk
zijn te vinden, temeer omdat het gebouw van de drukkerij steeds werd gehuurd, laat
ik hier enkele bijzonderheden over de latere bezitters en hun onderneming volgen:
Charles Tronchin Dubreuil (geb. Balk 1684, lid Waalse Gem. 27-9-1701, st. 23,
begr. Westerkerk 28-11-1727, ondertr. kerk 26-7-1714 Magdalena le Roux, ged.
Walenkerk 8-12-1686, begr. Westerkerk 27-7-1743 (3de kl.), dochter van Alexandre
le Roux en Magdalena Girardot) werd na de dood van zijn vader tezamen met zijn
oudere broer eigenaar van de Franse courant. Op 14-10-1702 werd hij voor rekening
van burgemeester Hudde aangesteld als bode op Gorkum, Den Bosch en Tilburg en
kreeg hij door burgemeesters ‘om goede redenen het poorterschap vereert’. Op
31-1-1703 werd hij alweer voor rekening van burgemeester Hudde aangesteld als
besteller van het geld en de brieven op het Leidse veer, op 28-4-1703 werd hij als
zodanig beëdigd. Op 30-4-1704 kreeg hij fiat op zijn rekwest om brieven naar Den
Bosch ongefrankeerd te mogen verzenden, wat destijds stop was gezet wegens
geschillen met de postmeester in Den Bosch (Groot Memoriaal). Blijkens een akte
voor not. de Marolles woonde hij 23-1-1725 als koopman in boeken in de Lange
Leidse Dwarsstraat, in 1727 op de Prinsengracht. Zijn weduwe liet blijkens de opgaaf
voor de collaterale successie f 13792.9. - na, had echter f 25000. - gewonnen in een
Groningse loterij (Groningsche Volksalmanak 1896, 206).
Caesar Tronchin Dubreuil (ged. Den Haag Kloosterkerk 28-5-1683, lid Waalse
Gem. 27-9-1701, st. 18, begr. Westerkerk 22-3-1740 (1ste kl.), ondertr. kerk
20-8-1716 Louise de Roussillon, geb. Celle 1690/91, begr. Westerkerk 12-2-1763
(1ste kl.), dochter van Arman de Lescours) werd in 1721 tezamen met zijn jongere
broer eigenaar van de Franse courant, maar na diens dood in 1727 blijkbaar enige
eigenaar. Hij werd 25-1- poorter en 26-1-1706 sluiswachter van de Sint Anthoniessluis
voor rekening van Burgemeester Witsen, waarvoor hij een noodhulp mocht aannemen
en als hoedanig hij op 11-2-1723 permissie kreeg voor een jaar op reis te gaan, welke
15-11-7124 met een jaar werd verlengd. Het echtpaar woonde in 1740 op de
Prinsengracht tegenover het Aalmoezeniersweeshuis in het huis Utrecht; de weduwe
verhuisde naar de Herengracht hoek Spiegelstraat (kohier 1742), waar ze in 1763
overleed. De drukkerij was toen een tijdlang gevestigd in twee huisjes in de Lange
Leidse Dwarsstraat, die van 14-9-1724 tot 13-5-1750 het eigendom waren van de
boekhouder Daniel Gongoux en zijn vrouw Jeanne de la Feuille (Kw. 4 R, 332vo en
5 T, 208vo), wat blijkt uit de aangifte voor de collaterale successie na het overlijden
van de vrouw in 1733. Het is niet uitgesloten, dat Gongoux ook boekhouder van de
Franse courant was. In 1742 was hij rentenier en 80 jaar oud (blijkens zijn
ondertrouwacte van 1701); bij zijn overlijden in 1750 was de drukkerij niet meer in
de bovengenoemde huisjes gevestigd. Louise de Rousillon kreeg 17-7-1743 verlenging
van het privilege voor haar en haar zes kinderen (Hatin 164). Dit privilege nam echter
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pas een aanvang op 17-9-1751, zoals blijkt uit een acte voor not. Beukelaar bij het
trouwen van de dochter Françoise Claudine Tronchin met François Gallas. Op
29-6-1746 kreeg zij f 10000. - mee ten huwelijk, waartegenover zij al haar rechten
op de Franse courant aan haar moeder afstond. Indien echter een van de andere
kinderen daar wel deel in zou gaan nemen, zou zij dat ook mogen doen, mits zij de
f 10000. - met rente eerst terugbetaalde. Op 17 juni had haar
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broer Jan Pieter Tronchin met zijn moeder een contract gesloten, waarbij hij haar de
Franse courant geheel overliet tegen een uitkering van f 150. - per jaar. (N.A. 11101,
229 en 250). Bij test. van 7-2-1767 voor not. van Kleef bepaalde de weduwe, ‘dat
het drukken van de Amsterdamsche Fransche courant voor rekening van haar dogter
en zoon zal werden gecontinueert zo lange het octroy dat zij daar van heeft zal duuren
en praelegateert zij testatrice na het eindigen van dat octrooi aan Jan Pieter Tronchin
alle het drukkersgereedschap, papier, etc.’ Zij legateerde aan Mustel de Candosse,
de schrijver, f 500. -, aan de boekhouder f 300. - en aan elke knecht f 50. -. (N.A.
14439, 61). Op 10-5-1763 werd voor not. van Kleef de inventaris opgemaakt, op
12-9-1763 vond voor hem de boedelscheiding plaats, waarbij de zoon, de dochter
en de kleinkinderen Gallas tezamen ieder f 81949.18. - kregen. (N.A. 14441, 257 en
14442, 542).
Jan Pieter Tronchin (ged. Walenkerk 28-7-1720, st. 27-2-, begr. Westerkerk
4-3-1789 (1ste kl.) en Eleonore Angelique Louise Tronchin (ged. Walenkerk
28-4-1729, begr. Nieuwe Kerk 4-5-1797 (1ste kl.), ondertr. kerk en pui 15-4-1756
Leonard Rutgers Davidsz, st. 10-6-1791) waren van de dood van hun moeder tot het
aflopen van het privilege in sept. 1766 tezamen eigenaren van de Franse courant. Op
5-3-1763 sloten zij voor not. van Kleef een contract met Zegers Christoffels de
Cantillon voor het schrijven van de Franse courant voor f 1200. - per jaar, te beginnen
1-8-1763 voor 6 jaar, waarvan de drie eerste in dienst van beiden, de drie latere in
dienst van J.P. Tronchin alleen. Hij moest op maandag en donderdag de copie maken
ten huize van Tronchin en mocht geen aanstotelijke berichten opnemen; eventueel
mochten wijzigingen door Tronchin worden aangebracht. (N.A. 14440, 132). Op
17-3-1749 werd Jan Pieter Tronchin, na daartoe geciteerd te zijn, als eerste van zijn
familie gildelid. Op 13-2-1789 maakte hij voor not. van Homrigh zijn testament. Hij
woonde toen op de Keizersgracht tussen Spiegel- en Vijzelstraten en benoemde zijn
reeds genoemde zuster tot enige erfgenaam. Aan het personeel van de courant
legateerde hij als volgt: aan de schrijver J.F. Kuhl al zijn kleren en f 400. -, aan diens
vrouw f 100. -, aan de boekhouder Pieter Cotray, wat zijn erfgenamen goed zouden
vinden, aan diens vrouw Johanna Janse f 200. -, aan diens zoon Nicolaas f 200. - en
een klein gouden horloge, aan Mr. Biel de corrector f 50. -, aan de drukkers en
arbeiders op de drukkerij, Joost van Beek, Ary Vinkel, Abraham Simon, Nicolaas
Brichaux en Hendrik Zwiering ieder f 50. -. Zolang zijn zuster de Franse courant
aanhield, moest ze Kuhl als schrijver voor f 1200. - en f 130. - voor huur en Pieter
Cotray als directeur van de drukkerij en voor het houden van de boeken,
correspondentie en het uitgeven en verdebiteren der couranten, het in- en uitcasseren
der penningen etc. voor f 800. - en vrije woning, licht en vuur, en in geval van
overlijden diens zoon Nicolaas, en Mr. Biel als corrector voor f 4. - in de week in
dienst houden, de bedienden alleen voor zover zij zich goed van hun taak kweten.
(N.A. 12494, 95).
Vermoedelijk in 1795 of kort daarvoor kocht Pieter Cotray (ged. Walenkerk
28-6-1739, begr. Zuiderkerk 8-6-1799 (4de kl.), zoon van Nicolas Cotray of Cotret
en Marguerite Corbeau, ondertr. kerk 15-4-1763 Johanna Janse, geb. Nijkerk 1728/29)
de Franse courant van de weduwe Rutgers. Op 23-3-1795 weigerden overlieden hem
als gildelid toe te laten, maar stonden hem wel toe voort te gaan met het drukken en
uitgeven van de Franse courant (KS 845-846). Het exemplaar van de courant op de
Bibl. Nat. loopt tot 1792, maar het Gemeente-Archief bezit een nummer van
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2-10-1795 (LXXIX). Dit nummer heeft in tegenstelling tot de vroegere, die geen
titel hadden, het opschrift: ‘Gazette d'Amsterdam’. Sautijn Kluit tekende erbij aan,
dat de courant nog in december 1796 bestond. Ik vermoed, dat Cotray zijn courant
in of kort na 1797 heeft stopgezet, daar hij in dat jaar het laatste maal jaarzang
betaalde. Zijn zoon Nicolaas Cotray, die in 1796 een prijscourant van effecten uitgaf
(Ledeboer) werd 21-2-1803 gildelid. Hij was ged. Walenkerk 6-6-1764, st. op
14-11-1838, ondertr. kerk 14-5-1790 Anna Elisabeth Krause, ged. Nieuwe Kerk
2-6-1765, st.
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21-10-1831, dochter van Jan Christoffel Krause en Elisabeth Tekelenburg. Bij zijn
ondertrouw woonden hij en zijn vader op de Achterburgwal bij de Brouwerij de
Hooiberg en dat was dus waarschijnlijk het laatste adres van de drukkerij van de
beroemde Amsterdamse courant. E. kent één uitgaaf van hem van 1817. De laatste
schrijver van de courant, die ik kan noemen, J.F. Kuhl, werd 22-4-1791 van de Lange
Leidse Dwarsstraat voorbij de Kruisstraat in de Westerkerk begraven.

Bijzonderheden
Jean Tronchin van Genève, die op 2-11-1689 als koopman poorter werd, was
vermoedelijk niet identiek met Jean Tronchin Dubreuil, wiens zoon Caesar het
poorterschap immers moest kopen. De vroegere geschiedenis van Jean Tronchin
Dubreuil is nauw verbonden met de lotgevallen van zijn vriend, de geleerde Caesar
Caze D'Harmonville (geb. Lyon 1641, begr. Walenkerk 3-7-1720, zoon van Jean
Caze en Marie Huguetan, tr. Charenton 4-4-1677 Catherine Monginot), de peetvader
van Caesar Tronchin Dubreuil. Zij waren beiden geinteresseerd in de ‘ferme du tabac’
te Lyon. Door ongelukkige handelingen van een broer, Pierre Tronchin, hadden zij
grote schulden aan hun associés, waarover een accoord werd gesloten. In november
1683 gingen Caze en Tronchin naar Den Haag, later door naar Amsterdam. Begin
1685 vertrok Tronchin naar Balk, waarheen Caze, die 17-12-1685 als koopman
poorter te Amsterdam werd, hem kort daarna volgde. Hun vroegere associés in
Frankrijk deden hun een proces aan op beschuldiging van frauduleus bankroet.
Tronchin werd 6-1-1686 in Balk gearresteerd, maar na drie dagen op borgstelling in
vrijheid gelaten. Caze werd op 24-4-1688 te Leeuwarden gegijzeld en bleef daar
twaalf jaar of nog langer gevangen. (Zie voor deze zeer gecompliceerde geschiedenis
de studie van H.D. Guyot, Un épisode de la révocation de l'édit de Nantes, Groningen
1907). Op aanbeveling van de burgemeesters Hudde en Witsen kreeg Caze - stellig
in verband met zijn gevangenname - op 23-9-1688 van de stad Amsterdam een
tractement van f 1000. -, in te gaan op 1-11-1688 ‘mits dat dezelve Caze daarvoor
gehouden zal wezen door de heren burgermeesteren indertijd en den achtbaren raad
in alle voorvallende zaeken, waarinne zijn dienst nodig zullen oordeelen, zich te
laten gebruiken’; bovendien kreeg hij nog f 500. - voor reeds verrichte diensten (Res.
Oud-Raad). In 1688 verscheen zijn werkje De l'Usage de stateres ou Romaines
balancées et redoublées te Amsterdam. Op 19/29-5-1693 schreef Caze uit Leeuwarden
aan de magistraat te Amsterdam, dat zij haar goedheden ten opzichte van hem moest
stop zetten, ‘en attendant que je puisse être en état de leur rendre les foibles services
que je leur ay vouez.’ De magistraat van Amsterdam trachtte meermalen zijn in
vrijheidsstelling te bewerken. Op 1-7-1704 werd zijn tractement verminderd op f
500. -, met ingang van 1-8-1704. Vermoedelijk vertoefde hij toen weer te Amsterdam
en wel ten huize van Tronchin. Op 12-1-1706 woonde hij althans op de Prinsengracht
achter de Comedie. Bij zijn overlijden woonde hij in de Grote Leidse Dwarsstraat
tussen de Leidse en de Kruisstraat ten huize van Charles Tronchin Dubreuil. Over
zijn geschriften, uitvindingen en verdere werkzaamheden en over zijn correspondentie
met geleerden vindt men in verschillende uitgaven bijzonderheden (Gigas I 220-227,
Müller 39-43 en Nouv. de la rep. des lettres april 1688, p. 460). Ik vermoed, dat hij
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in de latere jaren, toen hij weer in Amsterdam woonde, ook deel zal hebben genomen
aan de werkzaamheden van de courant.
Een brief van de abbé Du Bos aan Bayle van 10-8-1696 betreffende Tronchin en
het antwoord daarop spreken niet alleen van een bankroet door de ‘ferme du tabac’,
maar ook door het kanaal van Longpendu. (Lombard 14). Bijzonderheden over zijn
geschriften naast de Franse courant vindt men bij Haag.
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Trojel of Troyel (Isaac) 1685-...., Waals
Leven
Ged. Den Haag Walenkerk 17-2-1686, lid Waalse Gem. par examen 27-3-1707, zoon
van Isaac Troyel, kleermaker, en Anne Lavenacier, ondertr. kerk en pui 1-11-1708
(huw. voltr. 25-11- op het stadhuis) Jacoba Kemper, ged. Jesuietenkerk Raamgracht
27-9-1683, dochter van Willem Kemper, koekbakker, en Cornelia Hopman.
22-11-1708 huw. voorw. voor not. Meyer (N.A. 5419, 458).

Adressen
15-5-1708 en 7-1-1710 Bloemmarkt hoek Rozemarijnsteeg, 6-6-1710 bij de Beurs,
24-10-1710 en 30-6-1711 Rokin bij de Wijdesteeg (Gaz.). Uithangteken Marc
Antoine.

Boekhandel
10-2-1708 obligatie voor not. van Achthoven van hem aan de curator over de boedel
van Antony Schouten te Utrecht van f 270.17. - voor boeken, door hem onder de
naam Petzold op de veiling van 20-8- gekocht, te betalen over 6 maanden (N.A.
6413, 50).
22-11-1708 bij de huw. voorw. bracht de bruidegom zijn winkel met boeken (f
2050. -), gereedschappen voor de winkel (f 100. -), toonbank (f 5.5. -), huisraad en
kleren (f 794.8. -) en de helft in een huis in de Hofstraat in Den Haag, waar de
Vergulde Arend voorstond, in, waartegenover hij aan zijn stiefvader Charles Hoguel
f 3000. - en aan diverse personen voor winkelwaren f 317. - schuldig was. De bruid
bracht f 2000. - aan geld en kleren in. (Op 22-1-1711 verkochten hij en zijn stiefvader
het huis voor f 12500. - aan de boekverkoper Adriaan Moetjens, de bewoner, zie
N.A. 6493, 33, not. de Wilde).
13-3-1711 obligatie voor not. Meyer van Trojel voor IJsbrand Vincent voor f
232.6. - voor papier, te betalen vóór 8-5-1711 (N.A. 5428, 117).
20-7-1711 gildelid; hij betaalde toen behalve de jaarzang van 1711 nog driemaal
extra, vermoedelijk omdat hij al sedert 1708 als boekverkoper was gevestigd; hij
betaalde tot en met 1712.
11-4-1713 veiling van gebonden boeken van Trojel, waaronder veel fraaie Latijnse,
Franse en Nederduitse boeken, 12-4-1713 van ongebonden boeken, vreemde en eigen
sorteringen, onder de boekverkopers ten huize van Antony Schonenburg,
boekverkoper op de Singel op de hoek van Jan Rodenpoortstorensteeg (G.A. 90 en
A.C. 8-4-).

Uitgeverij
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Van 1708 tot 1710 verschenen een aantal uitgaven in het Frans, Latijn en Holl. met
zijn naam.
15-5-1708 adv. hij, dat hij had gedrukt ‘Johannis Dartiguelongue Apographe contra
Cartesium etc., in 8o. L'Amitié singuliere, nouvelle galante, par mle. de la Roche
Guilhen, in 12o. Mémoires de ce qui s'est passé dans la chretienté, depuis le
commencement de la guerre de 1672 jusqu'à la paix concluë en 1679, par le chevalier
Temple, in 8o. Et Oeuvres diverses du chevalier Temple en deux parties, in 8o.’ (Gaz.).
Besprekingen van J. Dartiguelongue med. doct. Apographe rerum
physiologico-medicarum contra Cartesium vindt men in de Journal des sçavans
XXXX, 409 en XXXXI, 572. De Mémoires van Temple, die in 1708 bij Trojel
verschenen, hebben voorin een opdracht van Adrian Moetjens aan een raad van het
Hof van Holland en achterin een ‘catalogue des livres François, qui se trouvent dans
la boutique d'Isaak Trojel’ en de toevoeging: ‘Au reste, on trouve aussi dans la même
boutique d'Isaac Trojel toutes sortes de livres Latin, & Flamand.’
23-2-1709 adv. hij, dat hij had gedrukt ‘Joh. Wilh. Schelen Arboretum
genealogicum, in quo
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stemma illustrissimarum Europae familiarum, a stirpe sua derivata, et per varios
quasi ramos divisa exhibenter. In folio tot f 7 't stuk.’ (A.C.). Dit verscheen met het
jaartal 1708 als Collectiones miscellaneae observationes varias historico genealogicas
exhibentes...
7-1-1710 adv. hij, dat hij had gedrukt ‘Lettre pastorale de Mr. Flechier. Suivant
la copie de Paris’ (Gaz.).
6-6-1710 adv. hij, dat hij drukte ‘Les Essais de Theodicee’ (Gaz.). Deze Essays
de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal van
Leibniz verschenen in 1710 (bespr. Hist. des ouvr. des savants sept. 1710 art. V p.
314).
30-6-1711 adv. hij het verschijnen van Traité de la divination van de abbé Regnier
Desmarais (Gaz., zie ook Hist. des ouvr. des savants mei 1710, p. 599). Een
bespreking van dit boek, dat in 1709 bij Gregoire Dupuis te Parijs was verschenen,
maar nu vermeerderd (Journal des sçavans XXXXVII 330), verscheen in de
Bibliothèque choisie XXII 455 art. III.
1712 of misschien einde 1711 verscheen bij hem een pamflet Nouvelles
propositions... (Knuttel 16031).

Bijzonderheden
Een kind van Trojel werd 17-10-1709 Rooms-Katholiek gedoopt. De ouders van
Trojel, die zich Troyel schreven, trouwden 1-5-1679 in de Walenkerk te Delft. De
vader was 1-1-1652 te Stockholm geboren, zijn oudere broer Abraham, de latere
boekverkoper in Den Haag, op 21-3-1649 in Den Haag (U.B.L. papieren Marchand
29).

Uytwerf (Hermanus) 1698-1754, Geref.
Leven
Ged. Den Haag Grote Kerk 9-2-1698, begr. Zuiderkerk 3-1-1754 (1ste kl.), zoon van
Meyndert Uytwerf (st. 1708), boekverkoper in Den Haag, en Johanna Steenhouwer,
ondertr. kerk 7-11-1721 (huw. voltr. Den Haag Kloosterkerk 24-11-) Elisabeth van
Amelonsen, begr. Zuiderkerk 29-9-1773 (1ste kl.).
4-4-1772 test. voor not. Hunthum (N.A. 14155, 206).
19-10-1773 inv. van de nalatenschap en 16-8-1774 scheiding van de nalatenschap
voor idem (N.A. 14161, 1259 en 14163, 644).

Adressen
18-5-1715 Rokin bezijden de Beurs, 1742 idem kohier (wijk 8, 2139, huur f 630. -),
verhuist vermoedelijk bij het trouwen van zijn zoon in 1743, 1754 Keizersgracht bij
de Spiegelstraat.
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Boekhandel en lettergieterij
8-2-1715 poorter als boekverkoper, 11-2-1715 gildelid.
1715-1721 was hij verbonden in een compagnieschap met zijn neef Josua
Steenhouwer (zie aldaar). 1722 ondertekende hij het rekwest over Franse boeken
(KS 931).
10-5-1730 en 15-1-1737 kreeg hij fiat op zijn verzoeken om fornuizen voor zijn
lettergieterij op de zolder van zijn huis op het Rokin bij de Beurs te mogen plaatsen
(R.A. 1289, 109vo en 1290, 156vo). Over deze lettergieterij, die hij eerst tezamen
met zijn halfbroer Rutger Christoffel Alberts in Den Haag had, sedert 1730 alleen
en in Amsterdam, en die in 1742 over zou zijn genomen door Brouwer en Weyer,
vergelijke men Enschedé F. 173-175. Of het jaar 1742 juist is, kan ik niet
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zeggen. Rudolph Brouwer, die 31-7-1732 gildelid was geworden als boekverkoper,
was in 1742 als zodanig in de Sint Luciënsteeg gevestigd; pas op 16-2-1751 kreeg
hij als boekdrukker fiat om op de zolder van zijn huis in de Voetboogstraat twee
fornuizen, die er toen echter reeds stonden, voor zijn lettergieterij te hebben (R.A.
1293, 95). Op naam van zijn compagnon Marten Weyer vond ik evenmin een dergelijk
fiat uit eerder tijd. Of Hermanus Uytwerf in Amsterdam behalve een lettergieterij
ook een drukkerij had (Kossmann), kan ik niet zeggen.
6-5-1739 overdracht voor not. de Marolles door hem van een not. obligatie van f
4000. - van 8-3-1739 van 8 halfj. term. ten laste van François Changuion aan Jan
van de Velde, koopman (N.A. 11250, 19).
1741 etc. overman van het gilde.
1742 getaxeerd met zijn boekwinkel en als collecteur van de loterij op een inkomen
van f 2000.-.
1-10-1742 proc. voor not. Roermond van hem op Livius Bouricius om van Hendrik
Strik, boekverkoper te Leeuwarden, geld te innen (N.A. 9962, 608).
12-17-4-1745 veiling van boeken van H. Uytwerf (G.A. 120), 22-27-11-1751
veiling van boeken, o.a. van Uytwerf (G.A. 126).
19-10-1773 op de inv. van de nalatenschap van de weduwe komen als posten, die
op de boekhandel betrekking hebben, drie obligaties voor: van 9-11-1764 van Hendrik
Beman te Rotterdam van f 2000. - tegen 3¼%, van 1-11-1768 van D.J. Changuion
van f 1400. - tegen 4% en van 30-3-1751 van Z. Chatelain en Zoon ten behoeve van
H. Uytwerf van f 3200. -, waarvan nog f 490. - moet worden betaald, die echter
wegens het faillissement van Z. Chatelain en Zoon slechts gedeeltelijk te wachten
zijn. Op 16-8-1774 werd een bedrag van f 87279.2. - verdeeld tussen de erfgenamen.

Uitgeverij
Van 1715 tot 1751 verscheen een groot aantal uitgaven met zijn naam, tot 1721 in
combinatie met Josua Steenhouwer, voornamelijk in het Frans, maar ook in het Holl.
en Latijn.
1715-1721 vergelijke men de gegevens, vermeld bij Steenhouwer.
1721 verscheen La Monarchie des Solipses traduite de l'original Latin de Melchior
Inchofer Jesuite avec des remarques zonder naam van uitgever te Amsterdam. In
1722 verscheen een nieuwe titeluitgaaf met het adres van Herman Uytwerf.
8-9-1722 adv. hij, dat bij hem was gedrukt ‘in 't Latijn en Nederduyts, Verhandeling
over de nieuwe, en voordeelige wijzen van de in-enting der pokjes, nu tot Londen
in gebruyk gebragt, en door zijn Koningl. Majt., goedgekeurt, door J. a Lastro
geneesheer tot Londen 8. Dezelve boekverkoper geeft alle maenden (zedert January
1722) uyt, een stukje van Entretiens des ombres, sur divers sujets d'histoire, de
politique, de morale 8. Ook werd bij hem, en te Rotterdam bij Beman ingetekent in
de voorname werken van G. van Loon, Beschrijving der Nederlandse
historiepenningen, &c. fol. 3 delen. Oeuvres diverses de feu Mr. Pierre Bayle, fol.
4 deelen, waer van de conditien bij haer te krijgen en de platen te zien zijn.’ (A.C.).
Deze Entretiens des ombres aux champs Elisées, ouvrage traduit de l'Allemand par
mr. Valentin Jungerman, verschenen tot dec. 1722. Ze waren in werkelijkheid een
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origineel werk van Bruzen de la Martinière. Het werk van Van Loon was een uitgaaf
van zijn halfbroer R.C. Alberts, tezamen met enkele anderen. Sedert 1719 gaven
Alberts en Uytwerf enkele werken tezamen uit, o.a. ook:
1725-1726 verscheen bij hen Mémoires du règne de Pierre le Grand,
Gedenkschriften van de regeering van Petrus den Grooten, dat zij zowel in het Frans
als in het Holl. uitgaven (Kossmann en A.C. 17-11-1725).
1727 verscheen bij hem Le Free-Holder, ou l'Anglois jaloux de sa liberté, met
achterin een ‘Catalogue des livres qui se trouvent à Amsterdam. Chez H. Uytwerf.
NB. Ceux qui sont marqués
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d'une * sont imprimés chez lui, ou il en a acheté l'édition.’ Op deze catalogus van
42 pag. zijn 23 boeken met * gemerkt.
1729 verscheen bij hem Natuerlijke Historie van de couchenille, beweezen met
authentique documenten. Histoire naturelle de la cochenille, justifiée par des documens
authentiques. T'Amsterdam, Bij Hermanus Uytwerf, Boekverkooper, 1729. De
opdracht van dit werkje werd gedaan door Melchior de Ruusscher aan Jan Six.
1739 etc. zien wij hem deel nemen aan een aantal grote uitgaven tezamen met
boekverkopers in andere steden, zoals de Grand Dictionaire geographique et critique
van Bruzen de la Martinière (verschenen 1726-1739), waarvoor de uitgevers in 1739
privilege vroegen, daar deze in Frankrijk en Italië werd nagedrukt (KS 849-850, zie
voor het verzet van andere boekverkopers G.A. 81, 127) en Le Grand Dictionnaire
historique van L. Moreri, waarvoor Jean Catuffe en Uytwerf op 10-10-1739 een
obligatie van 8 halfj. term. van f 7424. - voor 1/12 portie in recht van copie en
exemplaren ten behoeve van de wed. Pieter de Coup en Willem Kuyper voor not. de
Marolles verleden (N.A. 11252, 35). In het eerste werk had ook de Haagse
boekverkoper Pieter de Hondt een portie. Het is daarom te begrijpen, dat hij zich tot
Uytwerf wendde, toen in 1746 een verzoek van hem om privilege voor de Histoire
generale des voyages van Prevost met verbod van invoer van de Franse uitgaaf op
groot verzet in Amsterdam stuitte. O.a. schreef hij op 23-7-1746 ‘Verzoeke dat de
heeren gelieven te considereeren dat hetgeene mij nu gebeurt, morgen aan een ander
kon geschieden, en, hoe meer wij oneenig zijn, hoe meer wij de Fransschen over ons
zullen doen triumpheeren. Daar ten contrarie, indien wij de handen in malkander
slaan, en malkander souteneeren, wij ons bij de zelve zullen geducht maken.’ Het
Amsterdamse gilde bleef echter bezwaren maken en de Hondt moest afzien van zijn
eis tot verbod van invoer van de Franse editie. (G.A. 82, 58). Het werk verscheen
van 1747-1763 met privilege van 17-1-1747 (Kossmann).
23-4-1744 proc. voor not. Roermond door Jean Neaulme te Den Haag op Meyndert
Uytwerf om op naam van P. Gosse, J. Neaulme en A. Moetjens te Den Haag en
François Changuion en Jean Catuffe te Amsterdam een som van f 8000. - voor twee
jaar op te nemen (N.A. 9968, 280). Ik veronderstel, dat deze som bestemd was voor
de uitgaaf van werken van Rumphius, waarbij de vader en zoon Uytwerf van 1741
tot 1755 met een aantal andere boekverkopers, o.a. de bovengenoemde, betrokken
waren.
1750-1756 waren ook vader en zoon betrokken bij de uitgaaf van de Nouveau
Dictionnaire historique et critique pour servir de supplement ou de continuation au
Dictionnaire historique et critique de Mr. Pierre Bayle, van J.G. de Chaufepié. (KS
905).

Bijzonderheden
Reeds in 1723 (adv. A.C. 9-1- en 13-3-, zie ook bij Steenhouwer) had Uytwerf
bemoeiingen met loterijen; in 1742 was hij collecteur van de loterij. Op 29-8-1742
ordonneerden schepenen Aron Abendana Mendes om aan Hermanus Uytwerf in ruil
van het onderpand van paarlen, dat die van hem had, 50 loten in de 20ste
generaliteitsloterij terug te geven, die Aron van Uytwerf had gehuurd, op conditie
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dat hij de ongetrokken of ingebleven loten voor het eindigen van de 5de klasse zou
teruggeven, van welke er 41 ongetrokken waren ingebleven, welke Uytwerf moest
inwisselen, daar binnenkort de 6de klasse zou worden getrokken (R.A. 900, 223vo).
Op 8-1-1744 bleven Hermanus Uytwerf en echtgenote en hun schoondochter borg
voor hun zoon en echtgenoot Meyndert Uytwerf als collecteur van de
generaliteitsloterij voor not. Roermond (N.A. 9967, 22; zie ook 23).
Meyndert Uytwerf (ged. Nieuwezijds Kapel 5-2-1723, aanv. Gereformeerd,
14-1-1744 lid van de Waalse Gem., 1747 diaken aldaar, begr. Zuiderkerk 7-11-1761
(1ste kl.), ondertr. kerk 30-5-1743
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Johanna Margaretha Booge, geb. Suriname 1723/24, begr. Nieuwezijds Kapel
28-8-1780; zij hertr. 1766 Jann von Hoven) werd 13-12-1743 poorter als
boekverkoper, 16-12-1743 gildelid. Hij woonde 1743 en 27-1-1744 op het Rokin bij
de Beurs (test. voor not. Roermond), 1761 op de Vijgendam. Op 2-9-1752 verleed
hij een nieuw test. voor not. Coymans, blijkbaar in verband met het wangedrag van
zijn echtgenote (N.A. 11990, 378; zie ook 420 etc.). Op 10-4-1745 droeg Jean
Neaulme voor not. Roermond aan hem twee onderhandse obligaties over, van f 538.
- van 24-12-1744 ten laste van Chareau en Du Villard en van f 788. - van 11-3-1745
van Pierre Gosse, beide van 4 halfj. term. (N.A. 9972, 257). Van 10-13-9-1754
werden de ongebonden boeken van Uytwerf. ‘N.B. En van Mijnard Uytwerf’ geveild
(G.A. 129), 13-10-1757 de gebonden boeken van Meindert Uytwerf (G.A. 132) en
28-1-1761 de gebonden boeken van Meindert Uytwerf (G.A. 137).

Valat (Etienne) 1679/80-1732, Waals
Leven
Geb. Le Vigan in de Cévennes 1679/80, begr. Walenkerk 5-1-1732 (3de kl.), zoon
van Ds. Jean Valat, gerefugieerd predikant te Franeker, ondertr. kerk 23-12-1718
Julie Marret, geb. Monpellier 1685/86, begr. Walenkerk 26-2-1720 (4de kl.), dochter
van Paul Marret, boekverkoper (zie aldaar) en Glaudine Plantier.
7-1-1719 huw. voorw. en 14-1-1720 test. voor not. de Marolles (N.A. 7981, 26
en 7985, 75).

Adressen
1718 Pijlsteeg, 1720 Beursstraat, 18-7-1721 Kalverstraat hoek Gaperssteeg (A.C.),
9-1-1722 idem (gaz.).

Boekhandel
13-10-1719 behuwdpoorter als boekverkoper, 23-10-1719 gildelid, betaalt jaarzang
tot en met 1723, dan uitgescheiden. 1721 werd bij het gilde aangetekend: ‘Mij wordt
berigt dat onder andere Etienne Valat, Frans proponent geweest zijnde en getrouwt
met een dochter van de wed. Paul Marret 3 weeken omtrent aangeteekend geweest
zijnde, na welke hij 't burgerschap heeft gekocht en is aangenomen als meester in 't
boekverkoopersgilde sonder verder tijd uitgediend te hebben (G.A. 57).
1719-1721 voor de compagnieschap met zijn zwager David Paul Marret, zie Paul
Marret.
24-4-1724 veiling van zijn boeken; veiling van zijn boeken onder de boekverkopers
wordt verschoven van 12-13- naar 23-24-6-1724 (G.A. 100).
5-8-1724 obligatie voor not. Wetstein voor hem van Estienne Lucas van f 593.17.
- voor boeken, gekocht op de veiling van 23-6-, te bet. in 9 term. van 4 maanden
(N.A. 8302, 86).
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Uitgeverij
1719 en 1720 verschenen enkele uitgaven van zijn zwager David Paul Marret en
hem tezamen (zie Paul Marret).
9-1-1722 adv. hij het verschijnen van Les Oeuvres de Campistron 12o 2 vol.
nouvelle édition, etc. (Gaz.). Deze uitgaaf was al aangekondigd door zijn
schoonmoeder in de Bibl. Angl. II (2) 1717 als ‘sous presse’ en ‘augmentées d'une
pièce, qui n'avoit jamais paru.’ Volgens de catalogus van de Bibl. Nat. zou de uitgaaf
daar het jaartal 1723 dragen (zie echter Riemens p. 206).
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Velde (Jacob van de) 1651/52-1709, Geref.
Leven
Geb. Amsterdam 1651/52, begr. Oosterkerk 11-5-1709 (3de kl.), ondertr. kerk
24-4-1682 Maria (de) Bruyn, ged. Zuiderkerk 13-8-1656, begr. Oosterkerk 20-1-1706
(3de kl.), dochter van Lodewijk Bruyn, boekhouder, en Lysbet Keysers.

Adressen
1681 (dr. U.B.A.) en 1682 Beurssluis, 1683 hoek Korte Niezel (KS 858), 1684
Oudezijds Achterburgwal op de hoek van de Korte Niezel, 1688 idem in Aeschylus
(dr. U.B.A.), 1693 en 1695 Zeedijk bij de Nieuwe Markt (KS 859 en dr. U.B.A.),
1699 tot zijn dood op de Oostzijde van de Groenburgwal. Uithangteken Aeschylus.

Boekhandel en lettergieterij(?)
9-6-1682 behuwd poorter als boekverkoper, 29-1-1683 gildelid, betaalt jaarzang tot
zijn dood.
1699 zijn bij hem matrijzen voor letters te koop, vermoedelijk afkomstig van
Hendrik Claesz. Er blijkt echter niet met zekerheid, dat Jacob van de Velde zelf een
lettergieterij had (KS 859 en Enschedé F. 115 en 117).
20-8-1709 veiling van boeken van de overledene, ook ongebondene (A.C. 30-7-).

Uitgeverij
Van 1681 to 1704 verscheen een aantal uitgaven met zijn naam in het Holl., Latijn
en Frans, waarbij veel uitgaven van de Labadisten en enkele medische en
natuurkundige werken, door hemzelf uit het Engels vertaald.
1681 verscheen bij hem o.a. van Pierre Yvon, Fidelle Narré des états et des
dernieres paroles et dispositions de diverses personnes que Dieu a prises à soy du
milieu de l'Eglise, met het adres ‘A Amsterdam, Chez Jaques van de Velde demeurant
en la maison de M. Bruyning sur le coin de la Bourse. 1681.’ Hierin vindt men o.a.
de geschiedenis van Laurens Autein, die ik deel II 8 noemde. Hij blijkt geboortig te
zijn van Parijs, als boekbinder te Middelburg werkzaam, daarna korte tijd te
Amsterdam en tenslotte in Herfort, waar hij spoedig stierf. Tot en met 1687 verscheen
een aantal werkjes van P. Yvon en andere Labadisten bij van de Velde.
1683 verscheen bij hem Petit Catechisme ou commencement d'instruction pour
les petits enfans qui commencent à parler & à entendre quelque chose. Troisieme
edition. Kleyne Catechismus ofte Eerst beginsel van onderwijsing voor kleyne
kinderen/die beginnen te spreken en eenige kennis te krijgen. Den derden druck.
1687, 1688 en 1693 verschenen bij hem uitgaven van eigen vertalingen van werkjes
van de Engelse dokter G. Starkey en anderen (zie ook KS 859).
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1704 verscheen bij hem Clavis sapientiae, of Artephius, des grooten philosoophs
sleutel der wijsheit. Tot Halle in Saxen. 1618. Tot Amsterdam, Bij Jacob van de
Velde, op de Groene Burgwal, aan de Oost-zijde, in Aeschilus. 1704.

Bijzonderheden
24-10-1709 adv. de zoon, de med. dr. Israel van de Velde, dat de medicamenten, die
zijn vader had verkocht, nog bij hem te krijg waren op bovengenoemd adres ‘in
Aeschylus in het Veld’ (A.C. en KS 860).
Men verwarre Jacob van de Velde niet met een naamgenoot, die 21-10-1675
gildelid werd en 1686 overleed (KS 858-859). Van hem vond ik geen uitgaven.
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Vernier (Philippe) 1665/66-...., Waals
Leven
Geb. Meaux (Du Meaux?) 1665/66, lid Waalse Gem. ‘par repentance’ 25-10-1693
tegelijk met zijn zusters Jeanne en Marie, ondertr. kerk 11-6-1695 Cristina Lombart,
geb. Hadt(?) in Walsland 1670/71.
Bij zijn ondertrouw gaf hij als beroep op letterzetter. Hij woonde toen in de
Laurierstraat. Van 1696 tot 1698 werd het gezin ondersteund door de Waalse Diaconie,
totaal f 129.5.-.

Violet (Nicolas) ....-1733, Waals
Leven
Geb. Parijs, lid Waalse Gem. tezamen met zijn echtgenote 8-5-1690, begr. Walenkerk
28-12-1733 (4de kl.), tr. 1. Catherine Boulesteys, begr. Walenkerk 29-3-1714
(onverm.), ondertr. 2. kerk 29-4-1717 Catharina Japin of Sapijn, geb. Balk 1686/87,
begr. Walenkerk 11-12-1762 (3de kl.), dochter van Jaques Japin en Catharina Boutet.

Adressen
1704 onder de Beurs (Gaz.), 24-8-1709 achter de Beurs (A.C.), 1714 en 1717 bezijden
de Beurs, 23-9-1712 en 12-7-1718 au comtoir de Bois le Duc sous la Bourse (Gaz.),
1733 onder de Beurs.

Boekhandel
23-7-1695 poorter als floerswerker, 21-3-1700 gildelid; zijn weduwe zette de zaak
voort.
1704 etc. werd de gazette bij hem verkocht. Hoelang dit voortging, kan ik niet
zeggen. Zoals boven bleek, was hij al in 1712 in het postkantoor van 's Hertogenbosch
gevestigd, wat wijst op betrekkingen met de familie Tronchin. De weduwe was in
1742 nog oppasser op het postkantoor (kohier wijk 7, 1669) en niet taxabel. Hoelang
zij dit nog bleef, is mij niet gebleken. Bij haar overlijden woonde zij ten huize van
Dirk Boufet aan het eind van de Nieuwezijds Voorburgwal.

Uitgeverij
7-3-1719 adv. hij het verschijnen van een tijdschrift bij hem (deel II 248), dat al eerst
door andere boekverkopers was geadverteerd. Ik krijg dan ook de indruk, dat dit
slechts een camouflage was en dat hij alleen gildelid werd wegens de verkoop van
couranten etc.
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Bijzonderheden
24-8-1709 wordt verzocht een verloren horloge bij hem terug te bezorgen, 21-8-1721
een zoekgeraakt paket, dat bezorgd is aan het Franse postkantoor (A.C.).
23-9-1712 ‘On trouve à Amsterdam chez Mad. Viollet, au comptoir de Bois-le-Duc
sous la Bourse, la très-excellente pommade du Sr. Girault (Gaz.).

Waesberge (Gilles Janssonius van) 1646-1708, Geref.
Leven
Ged. Utrecht Jacobi Kerk 2-4-1646, begr. Oude Kerk 6-2-1708 (2de kl.), zoon van
Johannes

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

154
(Janssonius) van Waesberge, boekverkoper (zie aldaar), en Elisabeth Janssonius,
ondertr. kerk 24-12-1677 Susanna Janssonius, ged. Oude Kerk 11-12-1646, begr.
Oude Kerk 4-12-1708 (2de kl.), dochter van Jodocus Janssonius, boekverkoper, en
Francina van Offenberch.
17-12-1677 huw. voorw. voor not. D. Doornick (N.A. 1945, 409).
26-10-1680 test. voor not. mr. D. Doornick (N.A. 5210).
29-1-1708 test. voor not. Schabaelje, getuigen Hendrick Strick en Samuel
Schoonwaldt (N.A. 6038, 557) en 18-9-1708 voor idem (N.A. 6040, 1459).

Adressen
1677 en 1680 op het Water, april 1682 metterwoon naar Dantzig (KS 1351), 1708
tijdelijk op het Water bij de Korenbeurs ten huize van hun schoonzuster Anna
Mierinck.

Boekhandel
16-12-1675 gildelid, betaalt jaarzang tot en met 1708.
1679 was hij reeds te Dantzig als boekverkoper gevestigd, zoals blijkt uit de stukken
van een proces tussen de weduwe van zijn zoon Johannes en zijn dochter Susanna,
getrouwd met Paulus van Hemert, in 1725 (KS 305-306 en 316-319). Daarbij zijn
twaalf magazijncatalogi van de boekwinkel van Gillis Janssonius van Waesberge
van 1679-1706 te Dantzig, waarin ook veel Poolse boeken en Rooms-Katholieke
kerkboeken in het Latijn voorkomen. Hoewel alleen de naam van Gillis wordt vermeld
(op de catalogus van 1706 tevens die van zijn zoon Johannes), werden de zaken te
Amsterdam en Dantzig door de broers Joannes en Gillis tezamen gedreven
(aanvankelijk had hun vader daarin ook deel, zie aldaar). Het huis te Dantzig was
gemeenschappelijk eigendom. Op 10-9-1712 verkocht Hendrik Janssonius van
Waesberge, toen te Dantzig zijnde, de helft, die aan zijn moeder behoorde, aan
Johannes Janssonius van Waesberge Gilliszoon, die dit huis in 1715 verkocht. Behalve
winkels te Amsterdam (de belangrijkste) en te Dantzig hadden de broers Joannes en
Gillis ook nog winkels te Frankfort en Leipzig gehad. Van deze laatste berust een
catalogus van 1706 op naam van de Janssonio-Waesbergios bij de processtukken.
Paulus van Hemert, die behalve aan zijn schoonzuster ook al eerder een proces had
aangedaan aan zijn aangetrouwde tante Anna Mierinck, de weduwe van Joannes
Janssonius van Waesberge, en haar zoon Johannes, betoogde, dat de zaak ten tijde
van het overlijden van zijn schoonmoeder wel f 100000. - waard was geweest. Zijn
schoonzuster ontkende dit niet, maar wees erop dat daarbij veel commissiegoed was
geweest.
30-10-1707 sloten Anna Mierinck, voor zich en voor haar drie kinderen, en Gillis
Janssonius van Waesberge voor not. van Jaarland een overeenkomst over de
compagnie van boekhandel, die in 1675 door de broers Joannes en Gillis tezamen
met hun vader was opgericht en sedert 1-3-1683 door de twee broers volgens contract
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onder de hand was gecontinueerd. Gillis beloofde niet te zullen vertrekken, alvorens
aan haar of aan de compagnie zijn schulden te hebben voldaan. (N.A. 4392, 615).
10-4-1708 proc. voor not. Schabaelje door de weduwe van Gillis op Jean Pauli
om namens haar met de erfgenamen van Joannes Janssonius van Waesberge alle
boeken van de compagnie van de overleden broers, die te Leipzig berusten, te scheiden
(N.A. 6039).
31-5-1708 veiling van boeken door de weduwe van Gillis te Amsterdam, waarvan
de geannoteerde catalogus berust bij de bovengenoemde processtukken. De opbrengst
bedroeg f 1117.9.-.
10- en 13-8-1708 veiling onder de boekverkopers van de eigen drukken van de
overledene (A.C. 28-7-).
14-3-1709 proc. door de voogden van Susanna van Waesberge voor not. Schabaelje
op Joannes
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Wolters om de rekeningen na te zien en de kwesties tussen haar overleden ouders
en de erfgenamen van Joannes Janssonius van Waesberge waar te nemen en
boekenveilingen te houden (N.A. 6043, 335).
30-4-1709 veiling onder de boekverkopers door de erfgenamen van Gillis van
ongebonden boeken in het Frans, Hoog- en Nederduits, en van enige atlassen (A.C.
23-4-) en 29-8-1709 van eigen en vreemde sorteringen (A.C. 13-8-).

Uitgeverij
Zie hiervoor bij zijn vader en broer, met wie hij in compagnie handelde. Daarnaast
gaf hij te Dantzig ook nog op eigen naam boeken uit (zie Ledeboer W. 125 en U.B.A.).

Bijzonderheden
Johannes Janssonius van Waesberge Gilliszoon zette na de dood van zijn vader de
boekhandel te Dantzig voort. Zoals we zagen, komt zijn naam voor het eerst voor
op de catalogus van 1706. Zijn tante Anna Mierinck, die toen nog belangen in de
zaak in Dantzig had, sloot op 31-5-1709 met Cornelis van Beughem Jr. een
overeenkomst over het waarnemen voor haar van de winkel te Dantzig voor 7 jaar
(KS 1356-1358). Johannes Janssonius van Waesberge Gilliszoon stierf vóór 1725
te Dantzig, zoals blijkt uit de genoemde processtukken. Zijn weduwe, Maria Elisabeth
Comen, had in 1749 nog een grote schuld aan haar mans neef Hendrik van Waesberge
(zie volgende).

Waesberge (Hendrik Janssonius van) 1687-1748, Geref.
Leven
Ged. Oudezijds Kapel 4-6-1687, 1700-1706 op Lat. School, st. 12, begr. Oude Kerk
16-12-1748 (1ste kl.), zoon van Joannes Janssonius van Waesberge, boekverkoper
(zie aldaar), en Anna Mierinck.
19-9-1748 test. voor not. de Ridder (N.A. 10924, 196).
24- en 27-2-1749 inv. van de nalatenschap voor idem (N.A. 10925, 69).
1749 collaterale successie, een tuin en huis aan de Haarlemmertrekvaart in de
Overbrakerpolder en obligaties, getaxeerd op f 7773.-.

Adres
Tot zijn dood bewoonde hij het huis op het Water bij de Mandemakerssteeg (kohier
1742 wijk 19, 1684, huur f 875. -), dat zijn vader en grootvader en diens schoonvader
ook al hadden gehuurd (zie volgende).
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Boekhandel
13-2-1713 geciteerd om het gilde te kopen, 24-3-1718 poorter als boekverkoper,
28-3-1718 gildelid.
1728 etc. overman van het gilde (op 4-4-1729 was hij als zodanig absent, daar hij
in Frankfort was, einde 1729, daar hij te Leipzig was).
1742 getaxeerd op een inkomen van f 4000.-.
19-9-1748 legateerde hij aan zijn winkelknecht Andries Voyer f 500.-.
22-5-1749 passeerden zijn erfgenamen voor not. de Ridder een acte van indemniteit
ten behoeve van de executeuren, daar het afwikkelen van de nalatenschap lange tijd
in beslag zou nemen. Er
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waren verschillende obligaties uit de veiling van 1739 en andere. Op de komende
veilingen zouden zij ook grote credieten moeten verlenen, ‘wijl boeken contant te
verkoopen niet alleen ondoenlijk is, maar ook tot merkelijke praejudicie en nadeel
van die verkopingen zoude strekken.’ Er waren ook verder vele uitstaande schulden,
o.a. ten laste van de weduwe van Johannes Janssonius van Waesberge te Dantzig
van f 25000. - Pools geld wegens overgedane boeken en van ruim f 6000. - wegens
gebonden boeken, waarvan haar de helft was gelegateerd, mits ze de andere helft
binnen zes jaar betaalde; op de brieven van executeuren had ze echter niet geantwoord.
(N.A. 10925, 148).
27-31-5-1749 veiling van gebonden boeken, 25-28-8-1749 van boeken, 8-11-4-1750
van boeken, 16-21-11-1750 van ongebonden boeken, 16-18-8-1751 van ongebonden
boeken, 21-24-8-1752 van ongebonden boeken, 2-6-4-1753 van boeken van de
overledene (G.A. 124-128).

Uitgeverij
Na de dood van Joannes Janssonius van Waesberge bleef op de uitgaven van de
familie steeds de naam Janssoons van Waesberge vermeld, behalve bij enkele uitgaven
tezamen met anderen, waarin Hendrik misschien ook wel persoonlijk deel nam en
niet namens de familiezaak. Zo verscheen deel I van het Corps Universel diplomatique
du droit des gens... par Mr. J. Dumont, dat reeds meermalen ter sprake kwam, in
1726 met het adres ‘A Amsterdam, Chez P. Brunel, R. et G. Wetstein, les Janssoons
Waesberge, et l'Honoré et Chatelain. A la Haye, Chez P. Husson et Charles Levier.
Dit veranderde om in het laatste deel, VIII van 1731, te eindigen ‘A Amsterdam,
Chez P. Brunel, R. et J. Wetstein, et G. Smith, Henri Waesberge, et Z. Chatelain. A
la Haye, Chez P. Husson et Charles Levier’. Hier vindt men ook achterin een
‘Avertissement des libraires sur l'edition du suplement au corps diplomatique du
droit des gens.’ De persen draaien al daarvoor. Verder wordt een preciese afrekening
gegeven voor de intekenaren op de acht verschenen delen, daar bij de intekening de
omvang begroot was op een bepaald aantal vellen. Werd het kleiner dan kreeg men
restitutie van een bedrag, werd het groter dan moest men een stuiver per vel toegeven.
Dit laatste was het geval. De intekenaren betaalden uiteindelijk f 88.10. -, niet
intekenaren f 125. - (deze afrekening vindt men ook in de Bibl. raisonnée jan.-maart
1731, 224-225).
1748 verschenen bij hem tezamen met 2 anderen de Handvesten ofte privilegien
ende octroijen... der stad Amstelredam, uitgegeven door H. Noordkerk in 3 delen in
folio. Het adres luidt: ‘Te Amstelredam, bij Hendrik van Waesberge en Salomon en
Petrus Schouten, boekverkoopers 1748’. Voor andere uitgaven, die alle op naam van
de compagnie verschenen, zie men bij zijn broer Johannes.

Bijzonderheden
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Op een rekwest van Arend van Huyssteen en Steven van Esveldt aan burgemeesters
om privilege op De Algemeene Godtgeleerden zeedekundige, staatkundige, historische
en oordeelkundige schatkamer, een maandelijkse uitgaaf, berichtte Hendrik van
Waesberge aan overlieden het volgende op 20-3-1738: ‘Mijn Heeren overlieden. Het
aen mij vertoonde request van Huyssteen & Esvelt heb al heel gevaarlijk gevonden.
Er legt veel fenijn onder die schijnheilige titul verborgen, weshalve vriendelijk
versoeke daar mede wat omzigtig te werk te gaan, want door privilege gemunieerd
zijnde, zulle niet mankeere de magt te gebruyken en sig niet ontsien, om het eelste
en beste dat haar maar gevalt uyt yders goet uyt te steele en hun eygen te maken. Die
messrs. schijnen het op alle intrigues aan te leggen, met hun weeklijks nouvelle papier
hun oogmerk niet kunnende berijken, geven ze dat kind nu wederom een ander
doopnaam om sien of door die flatteuser titul ook d'oogen kunne verblinde. Het was
te wensche dat burgermeesteren een inductie kost worde gegeve van de quade gevolge
die in diergelijke requeste zijn, en niet als
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questie uyt voortspruyte kunne en aan haar Ed. Gr. Achtb. maar groote overlast
veroorzake. Een en andere van onze confraters hebbe al laete vragen of het mij al
voorgekomen was en versogt daer tegen te waeke, in verwagting van UEd. reflexie
blijven met veel respect. Mijn Heeren UED dienstwillige dienaer Hendr. van
Waesberge.’ Het oordeel van 12-3-1738 van M. Schagen was gunstiger; naar zijn
mening konden Huyssteen en van Esveldt blijven voortgaan zoals in de twee reeds
uitgegeven stukjes en wel voornamelijk met extraheren uit Gentleman's & London's
Magazine, die in Engeland maandelijks een samenvatting gaven van de wekelijkse
papieren. Opdat ze niet aan de eigenaren van de Vermakelijkheden, de Republiek of
Boekzaal schade zouden doen, stelde hij voor in het privilege toe te voegen: ‘op
gelijke voet als sij supplianten het gemelde werksken begonnen en N.B. reeds twee
stukjes gedrukt hebben.’ Overlieden adviseerden echter afwijzend. (G.A. 81, 112).

Waesberge (Johannes (Janssonius) van) 1616/17-1681, Geref.
Leven
Geb. Rotterdam 1616/17, begr. Oude Kerk 2-1-1681, zoon van Johan van Waesberge,
boekverkoper te Rotterdam, en Maria van der Hoeven, ondertr. kerk 2-7-1642
Elisabeth Janssonius, ged. Nieuwe Kerk 8-9-1615, begr. Oude Kerk 5-8-1681, dochter
van Jan Jansz van Arnhem of Joannes Janssonius, boekverkoper (st. 1664), en
Elisabeth de Hont Joostdr.
8-4-1666 test. voor not. D. Doornick (N.A. 1935, 150).

Adressen
1659 of 1660 moet Johannes van Waesberge van Utrecht naar Amsterdam zijn
gekomen, waar hij vermoedelijk zijn intrek nam in het huis het Vergulde Claverbladt
op het Water tussen de Papenbrug en Vrouwensteeg, waarvan zijn schoonvader op
21-5-1647 voor f 15016. - eigenaar was geworden en dat eerst bewoond was door
Jodocus of Justus Janssonius en diens weduwe (inv. van 24-7-1657 voor not. Leuven,
N.A. 2728, 1567). Of dit huis later nog door een van de familieleden als boekwinkel
werd gebruikt, kan ik niet zeggen. Het werd het eigendom van Theodorus Janssonius
ab Almeloveen en op 7-6-1714 door zijn erfgenamen voor f 8300. - overgedragen.
(Kw. X 124vo en 4 G, 371vo). Hier wordt als uithangteken de Laurier, het
drukkersmerk van Johannes van Waesberge vermeld. Na de dood van Joannes
Janssonius in 1664 verhuisde hij naar het huis van zijn schoonvader. Sedertdien
noemde hij zich Johannes Janssonius van Waesberge en had als uithangteken net als
zijn schoonvader de Pascaert. Het huis werd gehuurd en was het tweede benoorden
de Mandemakerssteeg. Het werd op 19-6-1681 voor f 7000. - het eigendom van
Susanna Veselaer, weduwe van Jan Jacobsz Schipper (Kw. 2 Z, 7vo). Tot de dood
van Hendrik Janssonius van Waesberge toe werd het door de nakomelingen van de
weduwe Schippers aan hem verhuurd.
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Boekhandel en drukkerij
Over de Utrechtse jaren van Jan van Waesberge vindt men uitvoerige gegevens in
een artikel van G.A. Evers: Jan van Waesberge te Utrecht (Het Boek V 281-287).
Hij was daar van 1641 tot 1659 gevestigd. Op 25-7-1659 waren er reeds geruchten
omtrent zijn vertrek naar Amsterdam; wanneer de verhuizing plaats vond, staat niet
vast. Ik vermoed, dat dat 1660 was. Op 21-7-1660 verkocht hij namelijk voor not.
Friesma aan Jan van Sambix, boekverkoper te Utrecht, zijn drukkerij, gelegen over
het stadhuis, met persen en alle gedrukte theses en andere boeken voor f 1800. -,
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te betalen in 8 halfj. term., op voorwaarde dat Sambix dit, indien hij iets beters kon
krijgen, mocht restitueren en ook zijn weduwe bij zijn eventueel overlijden. Jan van
Waesberge was toen al te Amsterdam gevestigd. (N.A. 3069, 169). Jan van Sambix
was een volle neef van Waesberge. Hij bleef tot 1669 te Utrecht werkzaam. Blijkens
het bovengenoemde artikel kwam echter Jurriaan van Poolsum als opvolger van Jan
van Waesberge in het huis tegenover het Stadhuis, dat hij in 1679 van van Waesberge
kocht. In 1672 was Waesberge eigenaar van de drukkerij, die de toen overleden Joost
de Leeu had geëxploiteerd (KS 1343).
!4-10-1661 gildelid, 31-7-1671 kleinpoorter.
1661-1665, 1667-1668, 1671-1674, 1676 boeken van hem en 1684 en 1686 boeken
van zijn erfgenamen op de Messe (KS 1468).
1664-1671 werkte hij in compagnie met Elizee Weyerstraet (geb. Nijmegen
1633/34, begr. Oude Kerk 27-12-1666, zoon van Wijnand Weyerstraet en Jannetie
Harel, ondertr. kerk 6-4-1663 Sara Janssonius, ged. Oude Kerk 11-2-1644, begr.
Oude Kerk 6-12-1669, dochter van Jodocus Janssonius, boekverkoper, en Francina
van Offenberch; zij hertr. 1669 Poulus Rosenberg), de aangetrouwde neef van zijn
vrouw, later met de weduwe en tenslotte met de erfgenamen. Zij hadden o.a. tezamen
een winkel te Hamburg, die gedreven werd door Gottfriedt Schultze, met wie
Waesberge in 1670 een nieuw contract sloot (KS 1325 en 1337-1340). Op 25-8-1682
machtigde hij voor not. Doornick Pieter Parivall te Hamburg met Schultze tot een
scheiding te komen (N.A. 5211). Met de kinderen van Elizee Weyerstraet, die de
nalatenschap van hun ouders onder beneficie van inventaris hadden aanvaard, waren
er blijkens acten van 5- en 10-7-1694 voor not. Emaus ten Bergh nog jaren later
geschillen (N.A. 5664).
21-8-1663 proc. van Jan van Waesberge voor zijn zoons Jan en Gillis om hem te
representeren; 24-11-1663 proc. van Waesberge en Weyerstraet voor Jean Harel
(N.A. 2737, 388 en 642).
1665-1675 voor zijn contacten met zijn neef Andries van Hoogenhuysen, die voor
hem drukte en ook met hem handel in boeken dreef, zie men KS 1326-1327 en
1344-1351, waaraan ik nog een acte kan toevoegen over papierleverantie door Samuel
Bernart aan Hoogenhuysen, waarbij Waesberge borg stond (N.A. 3658, 66 (4) not.
Price 28-5-1667).
1670 werd de rekening van Jan Jansz van Aernhem, zijn schoonvader, op hem
overgeschreven.
28-3-1674 sloten Waesberge, Daniel Elsevier, Johannes van Someren, Abraham
Wolfgank en Hendrick en Dirck Boom voor not. van den Ende een overeenkomst,
ongetwijfeld naar aanleiding van de veilingen van Blaeu, die kort tevoren was
gestorven, van 8 punten, ‘naedemael bij experientie dagelijcx ondervonden werdt
dat door 't affsterven van boeckverkoopers haere weduwen & erffgenaemen grootelijcx
belast ende verleegen blijven met de boecken ende sorteeringen, daer in d'overleden
zijn handel, neering off negotie heeft bestaen, ende dat oock dikwils tot groote
praejudicie van den boeckhandel zelffs daer mede bij sulke geleegentheyt werd
gekladt, alles in sonderheydt als wanneer van de zelve boeken publicque auctie off
verkoopinge werdt gehouden’. Deze acht punten hielden in, dat ieder van hen
persoonlijk op een veiling van een van de overledene aanwezig moest zijn (slechts
beperkte mogelijkheid tot vertegenwoordiging door een knecht werd opengelaten),
dat ieder 1/32 van de getaxeerde waarde van de boeken zou moeten besteden, dat ze
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daartegenover boven de gebruikelijke kortingen 2 st. rabat per gulden zouden krijgen,
maar 2 st. zouden moeten betalen voor elke gulden, die ze onder 1/32 bleven. Voor
veilingen van sorteringen onder de boekverkopers gold hetzelfde, maar zou het rabat
3 st. per gulden zijn en zouden ze 5 st. voor elke gulden onder 1/32 moeten betalen,
dit alles met enig voorbehoud, wanneer hier de getaxeerde waarde verschilde van de
werkelijke uitkomst van de veiling. ‘Complotten, gemeenschap ofte overkomsten
van op malkanders bot niet te bieden’ zouden op een boete van f 1000. - verboden
zijn. Met raad en daad zouden zij de erfgenamen van een over-
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ledene bijstaan. Dit alles zou secreet worden gehouden en niemand zou tot deze
overeenkomst worden geadmitteerd dan na ieders toestemming. (N.A. 3669, 106).
1-7-1675 richtte Waesberge een compagnieschap op, waarin hij zijn zoons Joannes
en Gillis tezamen voor de helft opnam. Op 11-8-1690 kwamen Joannes en Gillis tot
een afrekening hiervan met hun zwagers Joannes en Antonius de Heide en Joannes
Wolters; hun zwager Willem Goeree deed hieraan niet mee, zoals blijkt uit een
insinuatie van dezelfde dag, eveneens voor not. Brouwer (N.A. 3959, 534 en 540).
Besloten werd, dat Joannes en Gillis de f 22067.1. -, die ze nog aan de boedel schuldig
waren, met f 3000. - per jaar zouden aflossen. De boeken, platen van de atlas en
anders, copieën etc. zouden zo spoedig mogelijk te gelde worden gemaakt tot aflossing
van de schulden van de boedel. De reeds gedeelde boeken van de winkel te Dantzig
zouden in oktober worden verkocht. Joannes en zijn zwager Joannes Wolters zouden
zich met de verdere afwikkeling belasten. Uit de bijgaande extracten van nog
openstaande rekeningen van buitenboek en binnenboek van ‘vader zal.’ Particulier
en apart van de compagnie van Johannes Janssonius van Waesberge en Sonen blijkt,
dat Waesberge ook na 1675 naast de compagnie een eigen boekhandel dreef. De
afrekening der compagnie tot 5-7-1690 vermeldt aan ontvangsten f 139450.5. -, aan
uitgaven f 157543.12. -. Van hun vader was ingekomen f 10227.9. -, maar aan hem
was uitgekeerd f 30527.12. -, zodat de zoons nog de helft van deze beide verschillen
van de boedel te vorderen hadden. De broers hadden bovendien particulier voor de
boedel f 36934.12. - uitgegeven en slechts f 11386.5. - ontvangen. Deze drie
verschillen werden in mindering gebracht op de schuld, die de broers hadden voor
inkoop van boeken van hun vader f 93112.9½. - (f 65859.17. - van hun vader sal., f
13005.4½. - van Weyerstraet en f 14249.6. - van atlassen etc.). Met enkele andere
bedragen, die door hen waren uitgekeerd, bedroeg het totaal f 22067.1. - minder dan
hun schuld. Behalve dit bedrag had de boedel nog f 9690.10. - voor de effecten in
de compagnie van Blaeu, en per rest van obligaties van Susanna Barle f 200. - en
van de weduwe Schultze f 350. - te vorderen, in totaal dus f 32307.11. -.
Waartegenover de boedel nog schuldig was aan Maria van Almeloveen f 18938.14.
-, Jan Tilemanse van Heerden f 700. -, frère Antonio de Heide f 1000. -, Petronella
van Wisselt nu Allart f 1000. -, Domine Eybergen per rest f 400. -, Vidua Schippers
f 1230. -, d'erfgenamen van Blaeu f 1000. -, van Kermt per rest f 4755. -, dus in totaal
f 29023.14. -, zodat hier nog f 3283.17. - vereffend moest worden. Tenslotte was de
boedel nog in compagnie schuldig aan de erfgenamen van François Foppens f 627.
-, aan de weduwe Schippers f 1000. -, aan Hendrick Wetstein f 733. -, had
daartegenover nog f 744. - te goed per rest van de Dantziger winkel en een ongenoemd
bedrag van Daniel Horthemels.
1676 etc. overman van het gilde.
30-7-1683 veiling onder de boekverkopers (Haarl. Courant 29-7-).
19-3-1691 veiling van gebonden en ongebonden boeken, nagelaten door Johannes
Janssonius van Waesberge (A.C. 22-2-, 6- en 17-3-).
28-1-1694 atlassen etc. uit de hand te koop aangeboden door de erfgenamen,
9-6-1694 veiling daarvan (KS 313).

Uitgeverij
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Van 1660 tot zijn dood verscheen een groot aantal uitgaven met zijn naam, voor het
merendeel in Latijn, maar ook wel in andere talen, eveneens in de perioden, dat hij
met anderen in compagnieschap handelde. Tot de dood van zijn schoonvader noemde
hij zich alleen van Waesberge, daarna steeds Janssonius van Waesberge. Voor zijn
uitgaven en die van zijn nakomelingen, vergelijke men het werk van A.M. Ledeboer,
Het geslacht van Waesberghe ('s Gravenhage 1859). Als bewijs, dat hij reeds in 1657
te Amsterdam was gevestigd, wordt een uitgaaf van brieven van Cicero met
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het adres ‘Amstelodami, apud Joannem Janssonium à Waesberge, 1657’ aangehaald
(Ledeboer W. 111). Alle mij bekende exemplaren hebben echter op de titelplaat het
jaar 1674; de toevoeging van het woordje Janssonium doet mij vermoeden, dat het
jaar 1657 niet juist is. Tot en met 1660 verschenen uitgaven van hem te Utrecht, wat
uiteraard echter niet uitsloot dat hij toen ook al boeken met Amsterdams adres had
kunnen uitgeven.
1664 verscheen bij hem Socinianismi confutati tomus tertius. Auctore Johanne
Hoornbeek, met adres ‘Amstelodami, Ex officina Johannis à Waesberge’, met achterin
de vermelding ‘Lugduni Batavorum, Typis Danielis Wilhelmi van der Boxe. Anno
1664’.
19-1-1665 kregen Joannes Janssonius, die reeds een half jaar eerder was gestorven,
maar blijkbaar nog het rekwest had ingediend, en Eliseus Weyerstraet privilege voor
‘Patris Athanasii Opera’ gedrukt in folio in 4 talen, waarvoor zij grote kosten hadden
gemaakt voor de geschreven copie, het drukken en laten snijden van de platen. Op
18-7-1667 kregen Johannes Janssonius van Waesberge, die de rechten van zijn
overleden schoonvader had verworven, en de weduwe Weyerstraet opnieuw privilege,
ditmaal voor alle werken van Athanasius Kircher, de bekende Jesuiet te Rome, ‘om
alle sinistere interpretatiën wegh te nemen’, die voort konden komen uit de
onduidelijke benaming van het eerste privilege. Als motivering werd weer aangevoerd,
dat ze hadden ‘met zeer grote en excessive kosten de copieën verkregen, die zij ook
zelf uit Italië hadden moeten doen herwaarts komen en daarvoor kostelijke platen
laten maken.’ Reeds door Joannes Janssonius waren dus de contacten met de befaamde
Kircher gelegd, die maakten dat later de familie Waesberge (eerst tezamen met
Weyerstraet) de officiële uitgever van Kircher werd. Bij Sommervogel vindt men
een uitvoerige opgaaf van alle uitgaven. De Musurgia, die in 1650 te Rome was
verschenen, werd in 1662 als eerste werk van Kircher te Amsterdam herdrukt of
nagedrukt, vermoedelijk reeds bij Janssonius. De uitgaaf, waarvoor in 1665 privilege
werd gegeven, was de Mundus subterraneus, die met het adres ‘Amstelodami apud
Joannem Janssonium et Elizeum Weyerstraet, Anno 1665’ in 2 foliodelen blijkens
de latere catalogi reeds in 1664 als oorspronkelijke uitgaaf het licht zag. Het
imprimatur is gedateerd op 19-4-1662 en de uitgaaf was dus reeds lang voor de dood
van Joannes Janssonius op touw gezet. Een herdruk verscheen in 1668 bij Waesberge
en de weduwe Weyerstraet, de Hollandse vertaling als laatste uitgaaf van Kircher:
‘t'Amsteldam, Bij d'Erfgenamen van wijlen Joannes Janssonius van Waasberge. In
't jaar 1682.’ De twee privileges van de Staten van Holland vond ik alleen afgedrukt
in het Toonneel van China, dat in 1668 bij Waesberge en de weduwe Weyerstraet
verscheen. De oorspronkelijke Latijnse versie, China, verscheen blijkens de catalogi
in 1666, maar met het jaartal 1667 bij Waesberge en Weyerstraet. Hoewel er geen
eerdere druk bekend is, staat achterin: ‘Juxta exemplar Romae, typis Varesii.’ Ik
noemde dit werk reeds bij Jacob van Meurs, die met een nadruk kwam. Een Franse
vertaling verscheen met het jaartal 1670 bij Waesberge en de Erven van Weyerstraet.
Ik kan hier niet alle uitgaven, oorspronkelijke en herdrukken, die in Amsterdam
verschenen, noemen, maar verwijs daarvoor naar Sommervogel en de daar genoemde
drie catalogi in China (1667), Arca Noe (1675) en Musaeum collegii Romani (1678).
De laatste werken in combinatie met de erfgenamen van Weyerstraet, Ars magna
lucis et umbrae en Latium, verschenen met het jaartal 1671. Sedertdien was het alleen
de familie Waesberge, die bij de uitgaven was betrokken. Op 24-4-1676 verleed
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Waesberge voor not. Block een obligatie van f 11363.7.14 ten behoeve van de voogden
der kinderen Weyerstraet voor boeken, gekocht op de veiling van 12-11-1675, te
betalen in 24 driemaandel. term. Op dezelfde dag werd voor deze notaris vastgelegd,
dat door tussenspreken van Daniel Elsevier en met approbatie van het gerecht op
23-3-1676 door de voogden aan Waesberge voor f 12250. -, te betalen in 6 halfj.
term., verkocht waren de volgende Kircheri Opera: 344 Ars combinatoria fol., 5 idem
Charta major fol., 550 Latium fol., 550 Ars
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magna lucis fol., 4 Ars magnetica fol., 314 China charta magna fol., 10 idem charta
maxima fol., 264 idem ch. parva fol., 490 idem Frans fol., 276 idem Neerduyts fol.,
121 Musurgia fol., 99 Obeliscus Aegypt. fol., 69 Aedipus agyptiaeus fol., 18
Arithmologia quarto, 22 Regnum naturae 12., 10 idem 4o, 7 China Neerduyts fol.,
67 Mundus subterraneus. (N.A. 3761, 53 en 61).
Waar deze werken gedrukt werden, kan ik niet zeggen. Een enkele maal hebben
andere uitgaven van de combinatie Waesberge-Weyerstraet adressen van drukkers,
o.a. in 1669 deel IV van Abraham van de Corput, De Goddelijcke Vierschare, achterin:
‘Tot Dordrecht, gedruckt bij Nicolaes de Vries, wonende in de Nieuwstraet bij 't
Latijnsche School. 1669.’ en Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia
vicinisque regionibus. Auctore Simone à Groenewegen. Editio tertia, dat blijkens de
opdracht door Andries van Hoogenhuysen te Wesel werd gedrukt. Voor de kosten
daarvan, zie men KS 1346.
1668 bevatte Arriani de expedit. Alex. Magni Historiarum libri VII, dat bij
Waesberge en de weduwe Weyerstraet verscheen, achterin een Typographus lectori,
een opwekking om andere Griekse auteuren, die zich leenden voor uitgaven, aan hen
op te geven. De Waesberge's bleven steeds een belangrijk deel van hun fonds aan
de uitgaven van de klassieken wijden.
18-3-1669 kregen Waesberge en J. van Someren privilege voor Philippus Baldaeus
Naauwkeurige Beschrijvinge van Malabar en Choromandel etc. Het privilege is
afgedrukt, zowel in de Hollandse als de Duitse uitgaaf, die beide in 1672 bij de
bovengenoemde boekverkopers verschenen. De Hollandse werd gedrukt ‘t'Amsterdam,
Bij Daniel Bakkamude, op 't Rokkin, naast de Drie Groene Papegayen’, de Duitse,
die de platen met de Hollandse tekst heeft en de titel ‘Wahrhaftige ausführliche
Beschreibung der berühmten Ost-Indischen-Kusten Malabar und Coromandel, werd
te ‘Amsterdam/gedruckt bey Jacob von Velsen/wohnhaft in der Utrechtschen Gasse
am Reguliers Markt. 1672.’
1671 verscheen Roberti Boyle nobilis Angli Tractatus... met adres ‘apud Johannem
Janssonium a Waesberge & Hamburgi apud Gothofredum Schultzen, anno 1671.’
In 1674 en 1676 vindt men verschillende uitgaven van Schultzen met zijn adres en
de toevoeging ‘prostant & Amsterodami, apud Joannem Janssonium à Waesberge’.
Uiteraard zullen alleen de exemplaren, die Waesberge afnam deze toevoeging gehad
hebben.
1673 verscheen bij hem Nodigh en grondigh ondersoek eniger nieuwigheden...
door Samuel van Diest, met achterin ‘Gedrukt t'Enchuisen, Bij Jan Dircksz Kuiper,
Boek-drukker, in de Paktuin-straat. 1673.’
1673 verscheen bij hem J. Cocceji Godtgeleertheydt... (Den tweeden druck), met
adres: ‘T'Amsterdam, Voor Johannes Janssonius van Waesberge. 1673. Men vint se
mede tot Middelburg bij Wilhelmus Goeree, Boeckverkooper in Cicero.’ In 1678
verscheen De Keten der bijbelsche godgeleertheyt... Beknoptelijk samengestelt van
P.C.F. En uytgegeven door W.G., met adres: Tot Middelburg, Bij Wilhelmus Goeree,
Boek-verkooper in Cicero, En tot Amsterdam, bij de Jansonien van Waasberge.
1678.’ Deel II verscheen met adres: ‘t'Amsterdam, Bij Wilhelmus Goeree,
Boekverkooper op 't Rokin in Cicero, 1682.’ Sedert de vestiging van Willem Goeree
te Amsterdam in 1681 (zie Bijzonderheden), vond ik geen contacten tussen hem en
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zijn schoonfamilie van Waesberge op het gebied van de boekhandel, die hij in zijn
Middelburgse jaren wel steeds had.
12-12-1678 kregen Waesberge en Sonen en Aarnoud Leers privilege voor Hugonis
Grotii de Jure belli ac pacis, dat zij op 15-7-1674 van de weduwe en erfgenamen van
Joan Blaeu hadden gekocht. In 1680 en 1689 verschenen uitgaven bij de
Janssonio-Waesbergios, die gezien het drukkersmerk met het Indefessus agendo nog
wel op de drukkerij van Blaeu zullen zijn gedrukt. Een uitgaaf van 1701 van de
Janssonio-Waesbergios vermeldt achterin: ‘Campis, Typis vid. Caspari Cotii &
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cura Johannis Steenbergen.’ Deze drukker noemde ik ook al in deel III p. 26 als
opvolger van de drukkerij van Blaeu.
1679 verscheen Reineri Neuheusi, J.C. Auriacus sive Suada Alcmariana novissima,
met adres ‘Amstelodami, Ex officinâ Janssonio-Waesbergiana. Anno 1679.’ Achterin
vindt men een opgaaf ‘Authoris scripta omnia, quae edita in officinâ
Janssonio-Waesbergiana’ met 9 titels.
1679 verscheen Historisch polityke werken des markgraefs Virgil Malvezzi. Uit
het Italiaens vertaelt door M. Smallegange. t'Amsterdam, Bij Joannes Janssonius van
Waesberge, en Sonen, voor den autheur, 1679. Met privilegie voor 15 jaren. Het
privilege van 24-7-1679 was ten name van Smallegange voor deze en andere
vertalingen. Achterin vindt men: ‘t'Amsterdam, Gedrukt voor den autheur, Bij de
weduwe van Jacob de Jonge, volendigt den 15 van Oestmaend, 1679.’
1680 verscheen de Bibliographia juridica & politica novissima... opera ac studio
Cornelii à Beughem Embricensis, Amstelaedami, apud Janssonio-Waesbergios,
1680’, gevolgd door een hele reeks andere bibliografieën, waarin uiteraard vele
uitgaven van de Waesberge's waren opgenomen, daar de samensteller, die
boekverkoper en raad te Emmerik was, vroeger blijkens de opdracht gewerkt had bij
Blaeu en bij Waesberge te Amsterdam. Voor de uitgaven van deze bibliografieën op
allerlei gebied, vergelijke men Ledeboer W. Bijvoegsel 24-25. De laatste verscheen
in 1710.
1682 verscheen Nieu Ligt der apothekers... Door Antonius de Heide, medicine
doctor. t'Amsterdam, bij d'Erfgenamen van Joannes Janssonius van Waesberge. Dit
boek van de zwager van de uitgevers heeft achterin een ‘Catalogus van Nederduitse
boeken en sorteringen, die te bekomen zijn bij d'erfgenamen van salr. Joannes
Janssonius van Waesberge’ van 8 pag.

Bijzonderheden
Van de dochters van Waesberge trouwde Elisabeth in 1665 met Wilhelmus Goeree,
Susanna in 1686 met Joannes Wolters (zie aldaar).
Wilhelmus Goeree (geb. Middelburg 11-12-1635, begr. Westerkerk 8-5-1711 (4de
kl.), zoon van Hugo Willemsz Goeree, med. dr., en Anna Ewouds, ondertr. kerk
24-10-1665 Elisabeth van Waesberge, geb. Utrecht 1641/42, begr. Nieuwe Kerk
6-12-1683) vestigde zich eerst te Middelburg, in 1680 (doop dochter 3-11-1680) te
Amsterdam, eerst op het Rokin, in 1683 in de Leidsestraat tussen Keizers- en
Prinsengracht, in Cicero (Waller), waar hij 1692 nog woonde (A.C. 11-3-). Hij werd
14-3-1681 poorter als boekverkoper, maar richtte later op de Lauriergracht, waar hij
ook stierf, een boekdrukkerij en lettergieterij op blijkens zijn twee laatste testamenten,
waarbij hij deze aan zijn jongste zonen voor f 3000. - vermaakte, ofschoon zij meer
waard waren, uit dank voor hun hulp (23-10-1683 not. Tixerandet, 3-9-1706 (KS
1270-1274) en 19-3-1710 not. Brouwer). Op 9-9-1711 werd zijn bibliotheek geveild
(G.A. 88 en A.C. 13-8-). Op 21-5-1712 werd zijn Mosaische Historie met prenten
van Luyken, koperen platen etc. te koop aangeboden door de Erfgenamen in de
Leidsestraat en op de Lauriergracht (A.C.), op 24-10-1712 in veiling gebracht (A.C.
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20-10- en G.A. 89) en gekocht door Halma (zie A.C. 29-8-1713). Over zijn drie
zonen laat ik enige bijzonderheden volgen:
Jan Goeree (geb. Middelburg 2-10-1670, st. 4-1-1731, niet te Amsterdam) werd
18-11-1713 poorter als boekverkoper, 20-11-1713 gildelid als boek- en kunstverkoper
en betaalde jaarzang tot zijn dood. Op 12-3-1731 werd zijn kunstverzameling geveild,
9-14-4-1731 zijn boeken (voor de prijzen zie Verkoopingen van diverse
koopmanschappen), 6-7-1731 zijn boeken en 17-9-1731 zijn kunst (G.A. 107). Hij
was net als zijn vader letterkundige en tevens ook kunstenaar.
Wilhelmus Goeree werd 7-11-1701 gildelid, 1718 overman en zette samen met
zijn broer David (ondertekenen samen 1723 contract drukkers) de drukkerij en
lettergieterij tot 1732 voort op de
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Lauriergracht tussen Konijnen- en Hazenstraat (KS 1269), die bij de veiling op
18-19-3-1732 7 persen had, verkocht voor f 85. - - f 41. - (G.A. 108 en Verkoopingen
als boven).
David Goeree (ged. Nieuwe Kerk 21-11-1683) werd 13-2- geciteerd om het gilde
te kopen, 28-2- poorter als boekdrukker, 6-3-1713 gildelid en betaalde jaarzang tot
en met 1729.

Waesberge (Joannes Janssonius van) 1644-1705, Geref.
Leven
Ged. Utrecht Buurkerk 6-10-1644, begr. Oude Kerk 16-7-1705, zoon van de vorige,
ondertr. kerk 1. 25-5-1675 Geertruyd van der Houve, geb. Leiden, begr. Oude Kerk
8-12-1677, 2. 15-1-1682 Anna Mierinck, ged. Nieuwe Kerk 7-2-1651, begr. Oude
Kerk 13-11-1727 (1ste kl.), dochter van Hendrick Mierinck, boekhouder der
West-Indische Compagnie, en Annetje Lodewijx.
8-2-1676 test. voor not. Doornick (N.A. 1944, 6).
12-12-1685 test. voor not. de Hue (N.A. 5528).
13-8-1705 test. voor not. Commelin (N.A. 5627, 66).

Adres
1677 etc. tot 1727 toe op het Water. Het is mogelijk, dat hij vóór de dood van zijn
vader niet in de winkel bij de Mandemakerssteeg woonde, maar daarheen pas in 1681
verhuisde. Zijn moeder overleed in 1681 in de Bloedstraat, wat er op zou kunnen
wijzen, dat ze het huis na de dood van haar man voor haar zoon had ontruimd.

Boekhandel
16-12-1675 gildelid als boekverkoper; de weduwe betaalt jaarzang tot haar dood.
Pas op 13-1-1688 werd hij als behuwd poorter ingeschreven.
1675 etc. voor zijn compagnieschap met zijn vader en broer Gillis, zie vorige.
1681 etc. overman van het gilde.
1683 etc. voor zijn compagnieschap met zijn broer Gillis, zie, wat de Dantziger
winkel betreft aldaar.
3-5-1697 proc. voor not. van Achthoven van Joannes en Gillis Janssonius van
Waesberge, boekhandelaars in compagnie te Amsterdam, voor Antony Fredericq
Hoffman, koopman te Stockholm, om voor hen op te treden in het sterfhuis van
George Kitler, boekverkoper te Stockholm (N.A. 6402, 264).
7-12-1701 obligatie voor not. Emaus ten Bergh van Joannes en Gillis Janssonius
van Waesberge, Hendrick en de Weduwe Dirck Boom, François Halma en Joannes
Wolters voor Johannes Ribbius van f 3627.17. - voor boeken, gekocht op zijn veiling
van oktober 1700, te betalen in 12 halfj. term. (N.A. 5670, 2199).
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18-21-10-1735 veiling van boeken van de weduwe Waesberge (G.A. 110),
17-21-8-1739 van de ongebonden boeken van de Erven Waesberge (G.A. 114).

Uitgeverij
Van 1693 en 1694 zijn uitgaven van werken van Ant. de Heide bekend, die als
uitgever Joannes Janssonius van Waesberge noemen. Daar het geen oorspronkelijke
uitgaven zijn, is het echter mogelijk dat eigenlijk nog de vader Waesberge bedoeld
is. Andere uitgaven verschenen alle hetzij op naam van de in 1675 opgerichte
compagnie van de Janssoons van Waesberge (waarschijnlijk
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moeten de uitgaven op naam van Johannes Janssonius van Waesberge en Sonen en
de uitgaven van de Erfgenamen van Joannes Janssonius van Waesberge ook hiertoe
worden gerekend), hetzij op naam van de in 1683 opgerichte compagnie tussen de
broers Joannes en Gillis Janssonius van Waesberge. Deze laatste compagnie moet
verdwenen zijn vermoedelijk in 1707 (zie bij Gillis). De andere compagnie werd
voortgezet, naar ik aanneem door de weduwe van Joannes en haar beide zonen. In
ieder geval bleef ze beperkt tot de Amsterdamse tak van de familie. Hoe precies de
verhouding was tot de aanvankelijk stellig deelgerechtigde kinderen van Johannes
Janssonius van Waesberge de oude en wanneer uiteindelijk met hen werd afgerekend,
blijft duister. De uitgaven bewogen zich steeds op hetzelfde terrein; de klassieke
talen en vooral Latijn vormden een belangrijk onderdeel van het fonds.
1675 etc. voor uitgaven tijdens het leven van de vader en herdrukken daarvan, zie
men aldaar.
1684 verscheen Les Travaux de Mars, ou l'art de la guerre... Par Allain Manesson
Mallet in 3 delen met adres ‘Amsterdam, Chez Jan & Gillis Janson à Waesbergue,
& Compagnie. 1684. Avec privilege.’ Het privilege van 14-12-1671 voor Jacob van
Meurs werd pas op 7-3-1685 door de weduwe officieel overgedragen en met
‘Compagnie’ moet zij daarom wel bedoeld zijn (KS 421-424). Merkwaardig is dat
ook de Hollandse uitgaaf van 1686 met deze toevoeging van Compagnie verscheen
(Ledeboer W. 127).
1686 verscheen de Vita di Sisto V van G. Leti met het adres ‘Amsterodamo, Per
Giovanni & Egidio Janssonio à Waesberge’, een herdruk hiervan in 1693. Een uitgaaf
met hun naam van 1698 is blijkens de platen een nadruk.
1686 verscheen bij de broers Divers traitez sur les panacées... par Jaques Massard,
D.M. Seconde édition augmentée par l'auteur. De eerste druk van dit werk van deze
medicus, afkomstig uit Grenoble, verscheen aldaar in 1679. Voorin deze druk vindt
men het volgende: ‘Avertissement. Comme l'auteur est un de ceux qui se sont retirez
de France, depuis peu & qu'il ne peut pas être connu; on est obligé d'advertir ceux
qui auroient besoin de ces remedes, qu'il demeure presentment chez M. Poulain,
orfevre, dans la Nest, à la foi d'or Couronnée, vis à vis des deux boucheries.’
1687 etc. hadden de broers deel in de compagnie, die de nadruk van de Parijse
Journal des sçavans uitgaf (zie deel III 25). Na de opheffing van de compagnie zetten
de Janssons à Waesberge sedert 1707, te beginnen met deel XXXIII van 1705, de
uitgaaf alleen voort (adv. o.a. A.C. 23-6-1708 en 13-5-1724). Dit bleef het geval tot
de dood van Hendrik Janssonius van Waesberge. Deel CXLVIII (tot en met aug.
1749) verscheen als laatste ‘Chez les Janssoons à Waesberge’. Deel CXLIX (te
beginnen met sept. 1749) bij Marc Michel Rey. In hun eerste deel van 1707 was het
volgende bericht opgenomen: ‘On avertit le public & particulierement les libraires
que les sieurs Janssons à Waesberge libraires d'Amsterdam viennent d'imprimer seuls
le Journal des sçavans des années 1705 & 1706. C'est-à-dire les tomes XXXIII &
XXXIV. Ils publieront desormais ce journal tous les trois mois, & ils ont actuellement
sous la presse les trois premiers mois de cette année 1707. Ils y joindront le
supplément que les journalistes publient à Paris, le dernier jour de chaque mois depuis
le commencement de cette année: ce qui fera un volume d'une grosseur raisonnable
tous les trois mois. Celui qui est sous la presse sera imprimé à la fin du mois de Mai;
mais les volumes suivans paroitront ordinairement quinze jours ou trois semaines
après qu'ils auront paru à Paris. On trouvera chez les sieurs Janssons à Waesberge,
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le Journal des sçavans complet & tous les tomes à part. On y trouvera aussi la plupart
des livres dont il est parlé dans ce journal.’ Voor zover ik kon nagaan, bevat deze
uitgaaf in het algemeen niet veel gegevens over eigen uitgaven van de Waesberge's
(zie echter catalogi in XXXVII en XXXXVIII). Pas toen Rey de uitgaaf had
overgenomen, kwam hierin verandering en kreeg de uitgaaf ook een nieuwe indeling
(zie jan. 1750 deel CXLX).
1694 verscheen bij de broers Amoenitates theologico-philologicae van Th.J. ab
Almeloveen, dat

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

165
achterin een ‘catalogus librorum nuperrime impressorum & in officina
Janssonio-Waesbergiana prostantium’ van 2 pag. heeft, waarop uiteraard veel eigen
uitgaven voorkomen.
1695 verscheen C.F. Menestrerii S.J. Philosophia imaginum... met het adres
‘Amstelodami & Gedani, Prostant apud Janssonio-Waesbergios’ met voorin een
opdracht van de broers aan Albert Bentes van 13-9-1694. De eerste uitgaaf van het
werk van deze Jesuiet was in 1682-1683 te Parijs verschenen. Een uitgaaf, die
gedeeltelijk dezelfde illustraties heeft, Apelles symbolicus exhibens seriem
amplissimum symbolorum... verscheen in 2 delen met adres ‘Amstelaedami & Gedani.
Apud Janssonio-Waesbergios. 1699.’
1698 verscheen een catalogus van een veiling van 24-11- van de bibliotheek van
Cornelis Nicolai als Bibliotheca Nicolaiana met de toevoeging: ‘Catalogi distribuuntur
Amstelaedami, apud Janssonio-Waesbergios. 1698.’ (exemplaar met prijzen U.B.A.).
1705 verscheen bij de broers Johannis Dolaei Tractatus novus nunquam antehac
editus de furia podagrae laete victa & mitigata, propriâ experientia conscriptus, met
een ‘Catalogus librorum medicorum apud Janssonio Waesbergios, in copia
prostantium’, gesplitst in boeken in Latijn, Frans, Nederduits en Duits (1707 idem).

Bijzonderheden
Vermelding van de boeken op de Messe van de broers geef ik niet, daar vrijwel zeker
is dat de namen op de Codex niet geheel juist zijn overgekomen. In 1688 wordt
vermeld, dat een van de uitgaven te Gouda is gedrukt.

Waesberge (Joannes Janssonius van) 1684-1727, Geref.
Leven
Ged. Oude Kerk 31-12-1684, st. 17, begr. Oude Kerk 21-10-1727 (1ste kl.), zoon
van vorige.
1727 collaterale successie f 3568.19. - aan Engelse effecten.

Adres
Steeds op 't Water bij de Mandemakerssteeg (zie vorigen).

Boekhandel
7-8-1710 obligatie voor not. Hellerus van Joannis Janssonius van Waesberge van f
2135. - voor François Halma voor boeken, gekocht op diens veiling, te betalen in 16
halfj. term.; borg is zijn moeder (N.A. 5964, 1013). Dit is de enige acte, die ik vond,
waarbij Joannes alleen optrad en niet als gemachtigde van de compagnie. Daar er
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geen acten over deze compagnie bewaard zijn en er vermoedelijk ook nooit geweest
zijn, neem ik aan dat na de scheiding tussen de erfgenamen van Joannes en Gillis
Janssonius van Waesberge, de compagnie voortgezet werd door alle erfgenamen van
Joannes in het gemeen, wat mogelijk was omdat de twee zoons en de dochter alle
drie ongetrouwd bleven. Joannes stierf nog vóór zijn moeder. Na haar dood in 1728
waren het haar kinderen Hendrik en Maria, die tezamen de compagnieschap
voortzetten (Maria van Waesberge werd ged. Oude Kerk 9-1-1689, begr. Oude Kerk
5-9-1747). In 1742 werd Maria, die toen nog steeds bij haar broer Hendrik woonde,
getaxeerd op een inkomen van f 2000. -. Na haar dood was tenslotte Hendrik de enige
gerechtigde.
1711 etc. tot en met 1742 boeken van de compagnie op de Messe (KS 1468).
27-8-1715 brief van de Janssoons van Waesberge aan G. Cuper, naar aanleiding
van een vraag voor
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Louis Bourguet te Venetië, over de bestaansmogelijkheden van een corrector te
Amsterdam, die naar hun oordeel weinig gunstig zijn. Betaald wordt 12 à 14 st. per
blad naar het formaat van de letter (KS 314).
20-7-1717 fiat op het rekwest van de compagnie om 3 kassen boeken te mogen
verkopen, die als onderpand zijn gegeven voor een vordering op Georgh Christiaan
Kirsten van f 150. - wegens cessie van actie door de executeuren van het testament
van Theofilus Micreelius van 3-12-1716 (R.A. 832, 163vo).
1719 etc. overman van het gilde.
9-12-1721 adv. dat bij hen te krijg is ‘Catalogus librorum theologicorum,
Catholicorum, Protestantium, juridicorum, politicorum, medicorum,
pharmaceuticorum, chymicorum, chirurgicorum etc. 12o. Item Catalogus universalis
librorum tam compactorum quam incompactorum ex officina Janssonio Waesbergiana
prostantium. 4o.’ (A.C.). Van deze catalogi, die door de compagnie telkens weer in
het licht werden gegeven, bezit de Bibliotheek van de Vereniging enkele exemplaren.
1722 ondertekenden zij het rekwest over Franse boeken (KS 931).
18-4-1722 schuldbekentenis voor not. van Loon van Joannes Janssonius van
Waesberge voor zijn compagnie op naam van Janssoons van Waesberge aan Joan
van den Velde voor f 2500. -, terug te betalen over een half jaar met 3½% interest
(N.A. 7000, 72).
1727 etc., voor de latere jaren van de compagnie zie men onder Hendrik Janssonius
van Waesberge.

Uitgeverij
Tot de dood van Hendrik van Waesberge toe verscheen een groot aantal uitgaven
van de compagnie; de enkele uitgaven, die alleen zijn naam vermeldden, noemde ik
bij hem. De uitgaven van de latere tijd zijn niet meer zo overwegend klassiek als
voorheen.
1717 etc. verscheen bij hen een groot aantal vertalingen door Isaac le Long van
de werken van Abraham à S. Clara (A.C. 21-12-1717, 23-6- en 15-11-1718, 5-1-1719,
26-8-, 2- en 16-9-1721, 20-11-1723), andere vertalingen uit het Duits (A.C. 23-5en 24-12-1722, 2- en 12-1-1723), uit het Engels (A.C. 2-1-, 25-2- en 18-11-1721,
14-2- en 24-12-1722, 2-1-, 12-1-, 20-11-, 7-12- en 16-12-1723).
15-11-1718 adv. zij, dat de Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du roi,
par Mr. Tournefort 2 vo. 4o, bij hen te krijg was, op 5-1-1719 tezamen met J. Pauli,
dat de Oeuvres de Plaute bij hen gedrukt en te krijg waren (A.C.), terwijl op 24-1-1719
de volgende adv. werd geplaatst: ‘Tot Amsterdam bij de Compagnie der
boekverkopers is gedrukt en word uytgegeven, Histoire de Louis XIV par Mr. de
Limiers, Seconde Edition, considerablement augmenté 12o, 12 voll. Histoire et
memoires de L'Academie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, depuis son
etablissement jusqu'a present, 12. 4 voll. avec fig. Oeuvres de Plaute en Latin et en
François, traduction nouvelle avec des remarques par Mr. de Limiers 12, 10 voll.
fig. Voyage en Levant par Mr. Tournefort 4, 2 vol. fig. Methode pour etudier la
geographie 12, 4 vol. fig.’ (A.C.). Deze werken verschenen inderdaad niet met het
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adres van de Waesberge's, maar alle ‘Sumptibus Societatis’ etc. en met het
drukkersmerk ‘Visunita major’, een Hollandse vertaling van het werk van Tournefort
in 1736 wel met hun naam (Ledeboer W. 145).
29-7-1721 adv. zij Histoire de Suède sous le règne de Charles XII... par Mr. de
Limiers 12o 6 vol. (A.C.), waarvan een Hollandse vertaling van Le Long in 1722 bij
hen het licht zag (Ledeboer W. 139).
29-7-1721 adv. zij de uitgaaf van de Vita di Sisto V van Leti (A.C., idem 5 en
9-8-), 21-7-1722 de vierde druk van de Holl. vertaling door Sewel (A.C., idem 1- en
11-8-).
24-6-1723 adv. zij het drukken en uitgeven van de ‘Dictionnaire universel de
commerce, par Mr.
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Savary 4, 2 vol.; wordende het zelve werk in 't Nederduyts ook overgezet’ (A.C.).
De oorspronkelijke uitgaaf verscheen bij J. Estienne te Parijs 1723-1730, de
Amsterdamse nadruk 1726-1732.
17-9-1728 kreeg Hendrik van Waesberge privilege voor L. Heister's Chirurgie,
waarvoor hij reeds de platen had laten snijden, nadat overlieden 21-8-1728 gunstig
advies hadden gegeven (G.A. 81, 12). Dit werk verscheen pas in 1739 in 2 delen in
het Latijn en in 1741 in het Holl. Blijkens een rekwest om verlenging was dit te
wijten aan auteur en vertaler. Overlieden gaven op 2-9-1743 gunstig advies (G.A.
82, 30) en op 19-9-1743 werd het privilege gegeven. Een volgende druk van de
Latijnse uitgaaf verscheen als Institutiones chirurgicae in 1750 nog met het adres
‘Apud Janssonio-Waesbergios’.
31-3-1733 gaven overlieden gunstig advies op het rekwest van de Janssoons van
Waesberge, die 18-2-1718 tezamen met R. en G. Wetstein privilege hadden gekregen
voor Grotius De Jure belli ac pacis met noten van Gronovius en van der Muelen en
op 11-11-1726 ook het aandeel van de broers Wetstein hadden gekocht, om verlenging
van het privilege en daarbij privilege voor de noten van Tesmarus, Obrechtus en
Barbeyrac, daar dit in het buitenland werd nagedrukt (G.A. 81, 51). Dit werk van
Grotius, dat ik reeds noemde, was o.a. in 1712 en 1720 door de Waesberge's
uitgegeven (zie Ledeboer W. 137). Deze laatste druk droeg het opschrift ‘cum
privilegiis’, daar het priv. van de Staten van 1718 op 24-4-1719 door Frederik August,
konig van Polen en hertog van Saxen was bevestigd. In 1735 verscheen een uitgaaf
met naam van Janssonio Waesbergios en een uitgaaf, die blijkens de platen een
nadruk was met adres ‘Amstelaedami, sumptibus Gasparis Fritsch.’
Okt.-dec. 1733 en jan.-maart 1734 berichten over intekening bij de Waesberge's
en Wetstein's op Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio van
Albertus Seba, getaxeerd op f 40. - per deel, tenzij de omvang groter zal worden dan
bedoeld is (Bibl. raisonnée 486 en 236-239, die ook verder steeds bij de
boekbesprekingen extracten eruit geeft). Deel I en II verschenen in 1734 en 1735
‘Amstelaedami, Apud J. Wetstenium, & Gul. Smith, & Janssonio-Waesbergios.’
Deel III verscheen met adres ‘Amstelaedami, apud Janssonio-Waesbergios’ in 1758.
Ik kan niet zeggen, of dit nog een uitgaaf was van de erfgenamen van Hendrik
Janssonius van Waesberge of dat een ander de naam gebruikte. Deel IV verscheen
in 1765 ‘Amstelaedami, apud H.C. Arksteum et H. Merkum, et Petrum Schouten.’
2-4-1739 insinuatie door not. de Marolles namens de Janssoons van Waesberge
te Amsterdam en Jean Neaulme te Utrecht aan Anthony en Hendrik Bruyn niets af
te leveren, aan wie het ook zij, buiten kennis van de insinuanten van de resterende
vellen van het boek, genaamd Supplement au corps universel diplomatique du droit
des gens, dat bij hen was gedrukt (N.A. 11249, 9). Dit vervolg op het werk van Du
Mont, van de hand van Rousset, verscheen in 1739 ‘A Amsterdam chez les Janssons
à Waesberge, Wetstein, & Smith, & Z. Chatelain. A la Haye chez P. de Hondt, La
Veuve de Ch. Le Vier, & J. Neaulme.

Wasteliers (Jean) 1644(?)-...., Waals
Leven
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Vermoedelijk ged. Walenkerk 17-2-1644, lid Waalse Gem. 1-12-1660, zoon van
Jacques Wastelier(s), kruidenier, en Anna Cuchens.

Adres
1679 en 1680 Kalverstraat bij de Lucien-steeg, in de Kerk-Postil (dr.).

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

168

Boekhandel
21-6-1678 hield hij een boekenveiling (KS 36).
Oktober 1678 behoorde hij tot de 96 gildeleden, die het rekwest tegen het omlopen
en nadrukken tekenden (G.A. 56, na 33); ik vond echter noch zijn inschrijving als
poorter, noch als gildelid.

Uitgeverij
In 1679 en 1680 verschenen bij hem enige boekjes in het Holl. en 1 in het Frans.
1679 verschenen bij hem drie werkjes van Jacobus Koelman, waarvan een De
Pligten der ouders, dat zijn adres heeft, door hem werd aangekondigd in de Haarl.
Cour. van 24-6-1679 (KS 902), de beide andere, Driederley catechismus en Twintig
zonderlinge exempelen, hebben zijn adres op een strookje, dat geplakt is over een
ander adres, waarvan nog te ontcijferen is ‘Bij Joh. van den Bergh boekverkooper
in de Kalver-straat 1679’.
1680 verschenen bij hem o.a. twee werkjes van Labadie: Hand-boekje der
godsaligheid... Den tweeden druk. Van nieuws uit Fransch vertaalt. L'Oraison et la
contemplation Chrestienne traittée en quatre lettres par M. de Labadie. Seconde
Edition. Uit dit jaar geeft E. nog enige andere tractaatjes.

Bijzonderheden
Het is niet onwaarschijnlijk, dat Jean Wasteliers niet identiek was met de
bovengenoemde zoon van Jacques, maar een broer van Joanna Wastelier(s), die in
1659 op 19jarige leeftijd de bovengenoemde boekverkoper Johannes van den Bergh
trouwde en wier doop ik niet vond (KS 35).

Wetstein (Gerard) 1680-1755, Luth., later Geref.
Leven
Ged. Ev. Luth. 28-10-1680, st. Utrecht 11, begr. O. Luth. Kerk 18-7-1755 (1ste kl.),
zoon van volgende, ondertr. kerk 15-11-1714 Cornelia Omssen, ged. Oude Kerk
23-3-1687, st. Utrecht 22-4-, begr. O. Luth. Kerk 1-5-1742 (1ste kl.), dochter van
Blasius Omssen, koopman, en Cornelia de Weer.
9-11-1714 huw. voorw. voor not. Wetstein (N.A. 8292, 52).
1742 collaterale successie obligaties f 13868.15.-.
6-5-1754 test. voor not. Daniel van Vianen te Utrecht.
1755 collaterale successie obligaties f 19000.-.

Adressen
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1714 bij zijn ondertrouw woonde hij ten huize van zijn vader op het Singel; waar hij
daarna woonde kan ik niet zeggen. In 1726 verhuisde hij wegens zijn zwakke
gezondheid naar Utrecht (R.A. 900, 37).

Boekhandel en uitgeverij
16-2-1702 poorter als boekverkoper, 20-2-1702 gildelid, betaalt jaarzang tot en met
1726. Voor zijn boekhandel en uitgeverij, die hij tezamen met zijn broer Rudolph
dreef, zie aldaar.
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Wetstein ((Johan) Hendrik) 1649-1726, Waals
Leven
Geb. Bazel 15-3-1649, lid Waalse Gem. 6-12-1671 met attestatie van Genève van
20-8-1669, st. 4, begr. O. Lutherse Kerk 9-4-1726 (1ste kl.), zoon van Johan Rudolph
Wetstein, hoogleraar te Bazel, en Margaretha Zäslin, ondertr. 1. pui 6-8-1678 Agata
Ernsthuys, geb. Amsterdam 1649/50, st. 16, begr. O. Luth. Kerk 19-3-1695, dochter
van Gerrit Thomasz Eernst(huys), koopman, en Judith Veselaer, 2. kerk 11-3-1701
Cornelia Knijff, geb. den Helder, st. 1, begr. O.Z. Kapel 7-7-1749 (1ste kl.), weduwe
van Abraham van Someren, boekverkoper (zie aldaar).
11-3-1679 test. voor not. Outgers (N.A. 3239, 189).
21-2-1687 test. voor not. Stafmaker Varlet (N.A. 4747, 124).
19-2-1701 bewijs voor not. Schabaelje van f 20000. - aan zijn 8 kinderen (N.A.
6013, 693).
28-6-1714 en 25-7-1717 test. voor not. Schabaelje (N.A. 6081 en 6106).
4-10-1742 test. voor not. de Knuyt (N.A. 9538, 110).
25- en 27-8-1749 inv. van de nalatenschap voor not. Tzeeuwen (N.A. 7697, 155
en 156).
1749 collaterale successie aan effecten en huizen de helft van f 45750.1.-.

Adressen
1678 en 1679 Nes bij de Barberstraat, sedert 1-5-1679 huurde hij blijkens acte van
21-12-1679 voor not. Akerboom Doedensz een huis in de Kalverstraat bij de
Papenbroeksteeg naast de Gouden Leeuw voor f 520. - per jaar voor 4 jaar met 2 jaar
optie (N.A. 4030), 1684 Kalverstraat tussen de Osjessluis en Olieslagerssteeg (KS
904), 1695 en 4-6-1711 Kalverstraat nabij de Dam (A.C.); 1713 en 1714 trouwen
drie van zijn kinderen van het Singel, zodat ik aanneem dat hij daar toen woonde,
1721 (D.T.B. 559, 167) en 1726 Gelderse Kade. Uithangteken 1694 in Homerus (KS
1459).

Boekhandel
1669-1676 was hij in de leer bij Daniel Elsevier (Willems CCXXVI).
22-6-1676 gildelid, wat hij tot zijn dood bleef, ofschoon hij als oud-overman geen
jaarzang betaalde.
1676-1692 en 1694 boeken van hem op de Messe (KS 1468).
16-6-1678 accordeerden overlieden met hem wegens het ten begrave gaan,
14-11-1678 slechts f 3. - boete daarvoor (G.A. 52).
8-6-1684 schreef Jean le Clerc aan Bayle betreffende hem: ‘C'est un fort honnête
homme et qui entend aussi bien son métier qu'aucun libraire d'Hollande’ (Gigas I
453).
1694 etc. overman van het gilde.
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13-1-1691 ‘De boeken van den cardinaal Petrucci, die te Romen geconfisqueert
zijn, zijn te bekomen bij Hendrik Wetsteen, boekverkoper in de Kalverstraat te
Amsterdam’ (A.C.).
20-7-1699 veiling van zijn ongebonden boeken in vreemde talen (catalogus enige
maanden eerder gepubliceerd), daarna onder de boekverkopers van eigen drukken
en boeken, waarvan hij er veel heeft, met recht van copie, tenslotte van de boeken
van zijn winkel in Frankfort (Gaz. 6-7- en A.C. 4, 14- en 30-7-, zie KS 909).
14-12-1699 obligatie voor not. Ypelaer van Pieter Mortier voor Hendrik Wetstein
van f 1829. - voor boeken, gekocht op deze veiling, te betalen in 16 halfj. term. (N.A.
5355, 121vo).
18-2-1701 obligatie voor not. Schabaelje van Johannes Rips voor Hendrik Wetstein
van f 1065.12. - voor het restant van de kooppenningen van de winkel in Frankfort,
gekocht op de veiling van 3-8-1699, te betalen op de Frankforter Paasmesse van
1702 (N.A. 6013, 687).
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30-3-1702 procuratie voor idem door hem op Ernst Colve te Dantzig om geld te
innen van Johan Hendrik Visser, boekverkoper aldaar (N.A. 6016, 1265).
4-6-1711 ‘Indien eenig jongman, die de Latijnse, Italiaanse, Franse, Hoogduytse,
en Nederduytse talen zo wel verstaet, dat hij de 4 eerstgemelde in een goede
Nederduytse stijl vaardiglijk kan overzetten, genegen mogte zijn om zig tot het
overzetten van boeken of brieven te laten gebruyken; een zodanige zal (mids dat hij
een Protestant zij) billijke conditien konnen bedingen, om welke conditien te weten
hij zig zoude konnen addresseren aan Hendrik Wetsteyn...’ (A.C.).
22-23-5-1714 veiling onder de boekverkopers van zijn eigen drukken en enige
vreemde boeken (G.A. 91 en A.C. 15-5-).
19-6-1714-23-8-1715 obligaties voor not. Wetstein voor boeken, gekocht op deze
veiling van Johan du Vivier, Theodorus Haak en Pieter Boutestein te Leiden van f
1218. -, Frans van der Plaats van f 655.13. -, Jan Boom en Joannis Janssonius van
Waesberge van f 3464.15.4, Willem van de Water te Utrecht van f 1776.4. - en R.
en G. Wetstein van f 21508.16. - en f 10700. - (N.A. 8292, 33, 34, 35, 46, 94, 95).
27-2-1715 verklaring voor not. Wetstein door Hendrik Wetstein, David Mortier,
François l'Honoré en Pieter de Coup, boekverkopers te Amsterdam, Willem de Voys,
Johannes Swart, Johannes van Duuren en Rutgert Alberts, boekverkopers te Den
Haag, ten verzoeke van Johannes Wagens, boekverkoper te Utrecht, ‘dat bij verkoop
van eenige boeken het zij bij partijen, het zij bij den geheelen druk den koper geen
recht van copy verkreigt om het zelve daar na wederom verder te mogen drukken,
tenzij dat hetzelve bij den verkoper expresselik werd uitgedrukt. Voor redenen van
wetenschap wijders niet verklarende geven zij deposanten het zelve in alle
verkopingen van boeken dus te hebben ondervonden ende nooit anders zien
practizeren, te meer omdat bij alle publijque verkopingen, indien het regt van copie
aen de boeken annex zal blewen het zelve wel uitdrukkelijk bij de coopconditien
werd bedongen, als wanneer de koper in zulken gevalle ook bekomt de platen, figuren
en defecten tot het zelve behorende.’ Getuigen Anthony Schonenburgh en Gerard
Onder de Linden. (N.A. 2892, 70).
12-14-3-1716 veiling van zijn ongebonden vreemde boeken benevens verschillende
copieën en platen (A.C. 11- en 29-2-), ‘sijnde restanten en eygen en verder vreemde
sorteringe’, 14-16-4-1716 veiling van zijn gebonden boeken (G.A. 93).
1-5-, 14- en 20-7-1716 obligaties voor not. Wetstein van Josua Steenhouwer en
Hermanus Uytwerf van f 551.4. -, Gerard Onder de Linden van f 401.12. - en Joannis
Janssonius van Waesberge van f 2112.9. - voor boeken, gekocht op de veiling van
12-14-3-1716 (N.A. 8292, 117, 131 en 133).
Ondanks deze veilingen bleef Hendrik Wetstein tot zijn dood voortgaan met de
boekhandel (zie KS 938 en 956, 1717 en 1725).
1722 ondertekende hij het rekwest over Franse boeken (KS 931).
1723 opende hij een rekening bij de wisselbank.
Maart-april 1726 vindt men in de Republyk der geleerden, een uitgaaf van zijn
zoons, een levensbericht, waaruit o.a. blijkt, dat hij Grieks, Latijn, Frans, Italiaans,
Hoog- en Nederduits en ook wat Hebreeuws kende, en enkele gegevens over zijn
boekhandel worden gegeven (p. 372-375).
24-5-1726 overeenkomst tussen Cornelia Knijff en haar 8 stiefkinderen voor not.
de Wolff naar aanleiding van geschillen over de nalatenschap. De kinderen zullen
alle bezittingen van hun vader erven. Cornelia zal f 5000. - douairie hebben, f 6000.
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-, die haar man haar schuldig was, en de obligaties, die de kinderen ten behoeve van
haar hebben gepasseerd. Zij zal hen daarentegen f 20000. - uitkeren, daar de winsten
gedurende haar 25jarig huwelijk gemaakt alle op haar naam
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geboekt zijn, en f 2000. - voor de inboedel, zie zij behoudt. Zij zal verder behouden
de pers, boekbindersgereedschappen, materialen van bordpapieren, perkament,
papieren, benevens alle gebonden en ongebonden boeken van Bullingerius, het Lof
des Heeren, en verder specterende tot de leverantie aan 't Oost-Indisch huis. De
leveranties tot 31 maart zullen worden afgerekend, van 1 april af zal alles voor haar
rekening zijn, daar dit haar in eigendom behoort, als afkomstig van haar eerste man,
Abraham van Someren. Op 4-7-1726 volgde de afrekening. (N.A. 8914, 124 en 168).
Bijzonderheden over al deze uitgaven voor de Oost-Indische Compagnie, bijna alle
herdrukken van veel vroegere uitgaven (zie ook inv. 1742 bij Rudolph Wetstein),
vindt men in de bewerking van C.W.Th. van Boetzelaer van ‘Pieter van Dam,
Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie’ (Den Haag 1954), waar o.a. het
zogenaamde ‘Huysboeck’ van Henricus Bullingerus en Kort Begrip der Christelijcker
religie, gesteld in vragen en antwoorden... van Melchior Burs worden genoemd (p.
79 en 108).
15-10-1726 veiling van de bibliotheek van Hendrik en George Wetstein,
19-10-1726 van de ongebonden boeken onder de boekverkopers (A.C. 15-10-,
catalogus van de eerste veiling in het Br. Mus.).
25-8-1749 op de inventaris van de nalatenschap der weduwe komen o.a. voor twee
obligaties van f 4000. - en f 2000. - van 15-12-1730 en nog een van f 2000. - van
18-6-1739 ten laste van Pieter Mortier, waarvoor volgens dito obligaties en daarop
gevolgde conventie een zolder met boeken is verpand. De op dit alles te goed zijnde
interest en huren worden pro memorie genoemd. Bij de verdere obligaties van
particulieren komen ook nog andere boekverkopers voor.

Uitgeverij en drukkerij(?)
Van 1676 tot in het begin van de 18de eeuw verscheen een groot aantal uitgaven met
zijn naam, daarna nog enkele van voornamelijk pietistische aard, tot zijn dood toe.
Of de uitgaven, die het adres ‘Ex officina Wetsteniana’, die men reeds in 1698 vindt,
sedert 1701, toen de zoons zelfstandig waren begonnen, steeds van de vader of in
later jaren ook van de zoons zijn, is meestal moeilijk te bepalen. De meeste uitgaven
verschenen in het Latijn, ook veel in het Frans en daarnaast enkele werken in het
Holl. en in het Duits. Wetstein, die zich als geleerde vaak zelf met de bewerking van
zijn uitgaven bezig hield, gaf soms een ‘Typographus lectori’ of droeg zelf de werken
op met vermelding van bijzonderheden. Verder vindt men echter slechts bij
uitzondering mededelingen in zijn uitgaven, die van belang zijn voor de boekhandel;
vrij dikwijls hebben zij een aantal niet bedrukte pagina's, die Wetstein in tegenstelling
tot de andere boekverkopers niet productief maakte voor catalogi etc.
1676-1679 verschenen bij hem verschillende werken in het Latijn van Thomas
Bartholinus en van diens zoon Casparus, die bijna alle als naam van de uitgever J.
Henr. Wetstenius vermelden, welke voorletter J. bij de latere uitgaven achterwege
bleef.
1682 vermeldt KS (903) Wetstein als uitgever van Des Gottseeligen
Hoch-Erleuchteten Jacob Böhmens Teutonici Philosophi Alle Theosophische
Wercken. In Amsterdam/gedruckt im Jahr Christi/1682. Dit werk, dat uit een aantal
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delen bestaat, werd gedrukt door Andries van Hoogenhuysen (zie aldaar). Ik kan de
mededeling dan ook niet bevestigen. Wel is zeker, dat Hendrik Wetstein een voorkeur
voor uitgaven van deze aard had. Zo bracht hij de verschillende uitgaven van Jan
Rieuwertsz en Pieter Arentsz van de werken van A. Bourignon in 1686 in één uitgaaf
bijeen met de titel: Toutes les oeuvres de Mlle Antoinette Bourignon contenues en
dix-neuf volumes. Se trouvent a Amsterdam, chez Henry Wetstein. (Zie ook KS 905
voor de vertalingen in het Holl.). Ook gaf hij een aantal vertalingen in het Holl. en
in het Duits van werken van de Engelse mystieke schrijfster Jane Leade. Bayle schreef
hieromtrent op 31-3-1698 ‘Le libraire Wetstein, qui est un
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peu prévenu des opinions des mystiques, a réimprimé tous les ecrits de Mr. de Cambrai
et un ouvrage Latin, qui avoit paru il y a quatre-vint ans, tout confit de théologie
mystique, et dont l'auteur s'appelle Barbanson. C'est un Capucin.’ (Lettres 1714, II
617). Marchand voegt in zijn uitgaaf van de Lettres een noot toe, dat Wetstein slechts
enkele werken van Fénelon uitgaf. Het werk van de Capucijn is de Verae theologiae
mysticae compendium sive amoris divini occultae semitae, van Constantinus de
Barbanson, een vertaling van een Franse uitgaaf, Secrets sentiers de l'amour divin,
van 1623, dat met het volgende adres verscheen: ‘Ad exemplar excusum Coloniae
apud Bernardum Gualterum. Prostant Amstelaedami apud Henricum Wetstenium
1698. Cum approbationibus superiorum.’ Achterin vindt men een ‘Catalogus librorum
aliquot mysticorum, qui in bibliopolio Wetsteniano prostant’ van 2 pag. met uitgaven
in het Latijn en het Frans. Dezelfde catalogus, maar nog iets uitgebreider, vindt men
in de Dialogus de templo Salomonis... authore Balthasaro Köpke, pastore & inspectore
Nauensi in March. Brandeburg. Amstelaedami, apud Henricum Wetstenium 1698.
13-3-1684 sloten de wed. Schippers en Hendrik Wetstein een overeenkomst tot
het drukken en debiteren van de Epistolae ecclesiasticae praestantium et eruditorum
virorum in folio, groot 250 vel. Ieder van hen zou zoveel mogelijk verkopen, groot
papier voor 4 rijksdaalders, klein voor 3 rijksdaalders, die op het eind van elk jaar
zouden worden afgerekend voor resp. f 9. - en f 6. -, terwijl de rest van het geld voor
eigen profijt zou blijven. De weduwe Schippers had f 4000. - voorgeschoten en zou
die als allereerste terugkrijgen. (Archief Cambier). Susanna Veselaer, wed. Schippers,
was de tante van Wetstein's echtgenote, die blijkbaar na de dood van haar ouders bij
die tante had gewoond en van haar huis uit was getrouwd. Zij stak meermalen geld
in de uitgeverij van Wetstein. Haar dochter Cornelia Schippers kreeg althans o.a.
een obligatie van f 1000. - van Hendrik Wetstein in 1680 mee ten huwelijk. Op de
bovengenoemde overeenkomst van 1684 is aangetekend, dat Wetstein op 1-4-1688
verklaart op korting van deze rekening te voldoen aan de Erven van Andries Fries f
1722.16. -, die de wed. Schippers aan hen bij uitdeling van de atlasrekening was
schuldig gebleven, waarvan Wetstein ook drie jaar rente had betaald en enige
penningen op afslag van de somma. In 1698 legateerde de wed. Schippers f 600. -,
die uit haar aandeel zouden komen aan de kinderen Wetstein (KS 704); op 7-11-1699
o.s. herriep ze dit legaat voor not. B. Hagen te Amersfoort en legateerde alle
inkomsten, die haar nog toekwamen uit de Epistelen aan de kinderen van haar dochter
Cornelia. Bedoeld is de volgende uitgaaf; Praestantium ac eruditorum virorum
epistolae ecclesiasticae et theologicae, quarum longe major pars scripta est à Jac.
Arminio, Joann. Uytenbogardo, Conr. Vorstio, Ger. Joan. Vossio, Hug. Grotio, Sim.
Episcopio, Casp. Barlaeo. Editio secunda, ab innumeris mendis repurgata, & altera
parte auctior. Amstelaedami, Apud Henricum Wetstenium. 1684. De eerste druk van
dit werk was in 1660 verschenen bij Henricus Dendrinus. Het drukkersmerk van
Andreas Fries, ‘Optimi consultores mortui’, op de uitgaaf van Wetstein van 1684
wijst erop, dat deze van hem afkomstig zal zijn. Dit verklaart misschien ook de
deelname van de wed. Schippers in de uitgaaf. Een derde druk verscheen in 1704 bij
Halma te Amsterdam en gaf diens drukkersmerk, ‘In hoc signo vincis’.
1686 en 1689 verschenen bij hem uitgaven, die vroeger bij Fries waren verschenen,
in 1686 Antonii Neri Florentini De Arte vitraria libri VII, met een nieuwe opdracht
aan Theodorus Kerckrinck. Blijkbaar was het Wetstein, die de nalatenschap van Fries
likwideerde (KS 905).
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1698 en 1701 verschenen bij hem uitgaven van het Nieuwe Testament in het
Grieks, bewerkt door Johannes Leusden, beide met het adres ‘Amstelaedami, Ex
officina Wetsteniana.’ De toevoeging achterin luidend: ‘Amstelaedami studio, typis
ac sumptibus Henrici Wetstenii. 1 Mar. 1698’, resp. ‘1701. Kalendis Majis.’ (Darlow
and Moule 4718a en druk 1701 U.B.A.), zou erop kunnen wijzen, dat Hendrik
Wetstein net als zijn leermeester Elsevier en later zijn zoon Rudolph een eigen
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drukkerij had. Verder vond ik daarvan echter geen enkel spoor en het is natuurlijk
ook mogelijk, dat hij alleen zelf de letters hiervoor had laten gieten.
1699 verscheen bij hem Pensees de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres
sujets. Edition nouvelle. In 1700 verscheen een nadruk met het adres: ‘Sur la copie
imprimée, à Amsterdam, chez Henri Wetstein.’ In 1709 verscheen van deze nadruk
een nieuwe titeluitgaaf. In die jaren, vermoedelijk sedert het tweede huwelijk van
hun vader in 1701, hadden de broers Wetstein een aparte boekhandel en uitgeverij,
onafhankelijk van hun vader. Een enkele maal vindt men nog een gecombineerde
uitgaaf, zoals de volgende: Sex. Aurelii Propertii Elegiarum libri quator.
Amstelaedami apud Henricum Wetstenium; ut & Rod. & Gerh. Wetstenios, H FF.
1702. Met hetzelfde adres en jaar verscheen Samuelis Werenfelsi Basiliensis
Dissertatio de logomachiis eruditorum. Uit de werken, die met het adres ‘Ex officina
Wetsteniana’ verschenen, is meestal op te maken, dat het uitgaven van Hendrik
waren, zoals o.a. uit Julii Pollucis Onomasticum Graece & Latine, dat hij opdroeg
aan de vier burgemeesters en zes van de vroedschapsleden. Met zijn voornaam vinden
we hem in de 18de eeuw nog wel op grote uitgaven gezamenlijk met anderen,
bijvoorbeeld van de werken van Tacitus en Hooft, waarin hij een aandeel had. In het
laatst van zijn leven verschenen nog enkele kleinere werkjes in het door hem zo
geliefde mystiek-godsdienstige genre bij hem, welke door zijn zoons in hun tijdschrift
Republyk der geleerden maart-april 1724, p. 374-376, werden aangekondigd, maar
niet door hen werden verkocht. Ik laat er twee volgen.
De Godlievende ziel vertoont in zinnebeelden door Herman Hugo en Otto van
Veen met dichtkunstige verklaringen van Jan Suderman. T'Amsterdam. Bij Henrik
Wetstein. 1724. En zijn te bekomen bij Marten Schagen, op den Nieuwendijk, op de
hoek van de Mandemaker-steegh.
De geduurige blijdtschap des geestes... Door Alethophilus, onder den naam van
Hilarius Theomilus uitgegeven. Na den derden druk uit het Hoochduitse overgezet.
Amsterdam. Bij Hendrik Wetstein 1724. Zijn te bekomen bij Balthazar Lakeman,
agter de Nieuwe Kerk. Uit de correspondentie over de vertaling van dit en andere
werkjes van de Duitser Wolf von Metternich met Joannes Goethals van 1706-1708
(KS 914-924) blijkt, dat Wetstein deze werkjes speciaal voor zijn genoegen uitgaf.
Het feit, dat over drukken te Utrecht wordt gesproken, lijkt mij erop te wijzen, dat
Wetstein toen in ieder geval geen eigen drukkerij meer had.

Bijzonderheden
In deel X van het Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en
oordeelkundig woordenboek van David van Hoogstraten, dat van 1725-1733 bij een
aantal boekverkopers, waaronder de Wetstein's, verscheen, vindt men een uitvoerige
genealogie van deze familie met bijzonderheden over Hendrik Wetstein.
1-2-1682 werd(Johan) Lucas Wetstein, geb. 6-7-1663, lid van de Waalse Gem. te
Amsterdam. Hij werkte tot 1698 in de boekhandel van zijn broer Hendrik blijkens
brieven, die hij namens zijn broer aan de Londense boekverkoper Samuel Smith
schreef (Bodleian Library Oxford).
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1666-1671 (met nog een heel enkele inschrijving daarna, de laatste van 1678)
album amicorum van Hendrik Wetstein, bewaard in de Bibliotheek van de Vereniging
tot bevordering van de belangen des boekhandels (KS 1001).

Wetstein (Rudolph) 1679-1742, Luth., later Geref.
Leven
Ged. Ev. Luth. 20-4-1679, begr. Oude Kerk 8-3-1742 (1ste kl.), zoon van vorige,
ondertr. kerk
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1-8-1704 Odilia Cloeck, ged. Westerkerk 10-10-1683, begr. Oude Kerk 24-3-1740
(1ste kl.), dochter van Jacob Cloeck, koopman, en Anna Outmans.
12-5-1734 test. voor not. Hunthum (N.A. 9920, 23 en 24).
1-6-1738, 17-5-1740 en 4-12-1741 test. en codicillen voor not. Ardinois (N.A.
9138, 542, 9150, 340 en 9159, 897).
6-6-1742 en 28-2-1743 inv. en scheiding van de nalatenschap voor idem (N.A.
9162, 426 en 9166, 153).

Adressen
1701 etc. Kalverstraat bij de Sint Luciensteeg (dr.), 17-11-1723 nog aldaar (journaal
Oude Kerk), 16-5-1725 Singel bij de Beulingsloot (R.A. 1288, 124). Op 31-10-1726
werd hij eigenaar van een huis en erf in de Kalverstraat bij de Dam voor f 12000. -,
door koop van de weduwe van Gerard Valk, die op 28-10-1687 door willig decreet
eigenaar was geworden (Kw. 4 T, 165) en op 8-5-1727 van twee woningen onder
een dak in de Jonge Roelensteeg voor f 7500. - (Kw. 4 V, 44vo). Deze huizen werden
in 1728 geheel verbouwd (maandblad Amstelodamum 1959, 222-223) en op
7-11-1742 door de erfgenamen overgedragen aan de boekverkoper Isaac Tirion voor
f 28000. - met inbegrip van behangsels, vaste spiegel en schoorsteenstukken, winkel,
comptoirtoonbank in het voorhuis en latten, planken etc. op de zolder (Kw. 5 L,
354vo). In de latere jaren was het huis bewoond door de dochter van Rudolph Wetstein
en haar echtgenoot William Smith. Rudolph was 22-1-1734 eigenaar geworden van
een huis op de Keizersgracht tussen Runstraat en Molenpad voor f 29000. -, door
koop van Pierre Huguetan, welk huis hij betrok en tot zijn dood bewoonde. Op
7-11-1742 werd het door de erfgenamen overgedragen voor f 28900. - (Kw. 5 C, 4
en 5 L, 353).

Boekhandel
16-2-1702 poorter als boekverkoper, 20-2-1702 gildelid tegelijk met zijn broer Gerard,
met wie hij toen al in compagnie handel dreef (zie uitgeverij), wat hij vermoedelijk
tot 1726 voortzette. Van 4-7-11-1726 werden de ongebonden boeken van R. en G.
Wetstein geveild (G.A. 102). Sedert 1727 vindt men Rudolph Wetstein in compagnie
met zijn zoon Jacob en zijn schoonzoon William Smith handelen. Ik neem aan, dat
aan deze compagnie een einde kwam, toen Rudolph in 1734 verhuisde naar de
Keizersgracht. Daarna werd de boekhandel en uitgeverij in compagnie tussen Jacob
Wetstein en William Smith (st. 1741) gedreven en de drukkerij en lettergieterij later
door de jongste zoon Hendrik Floris Wetstein. De vader hield echter over alles
toezicht (N.A. 9159, 897).
16-9-1707 en 3-1-1708 berichten van de Lorme over Wetstein le Jeune betreffen
vermoedelijk Rudolph.
1708 etc. overman van het gilde.
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14-2-1711 bezocht Uffenbach de broers Wetstein om inlichtingen te vragen over
bibliotheken en kabinetten. Zij toonden hem stukken van de schilder Dirk van
Rijswijck, welke zij in commissie hadden (Uffenbach III 537).
3-5-1714 insinuatie door not. Wetstein namens zijn broers aan Paulus van Hemert,
getr. met Susanna Janssonius van Waesberge, dat zij de eerste vier termijnen van de
obligatie ten behoeve van de erfgenamen van Gillis Janssonius van Waesberge hebben
voldaan, maar dat zij daarna in gebreke zijn gebleven bij ontstentenis van wettige
houder; ze zijn bereid te betalen, echter geen interest wegens te late betaling (N.A.
8292, 27).
25-5-1714 obligatie voor not. Wetstein van Joannes Janssonius van Waesberge,
R. en G. Wetstein en Jan Boom voor Jannetje Christiaans, wed. Cornelis Boutesteyn
te Leiden, van f 5972.15. - voor boeken, gekocht in de veiling van 28-8-1713 te
Leiden (N.A. 8292, 31); 20-3-1717 voor idem van

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

175
R. en G. Wetstein voor Pieter Poiret te Rijnsburg van f 5899.10. -, te betalen in 15
halfj. term. (N.A. 8293, 18); 14-8-1719 voor idem van R. en G. Wetstein voor de
erfgenamen van de wed. J. Wolters voor boeken, gekocht op de veiling van 24-4-1719,
van f 537.5. -, te betalen in 16 driemaandel. term. (N.A. 8295, 12).
25-7-1716 contract voor not. Wetstein tussen R. en G. Wetstein en Timothy Childe,
boekverkoper te Londen, dat zij zijn zoon Jean Childe voor 4 jaar in dienst zullen
nemen, te beginnen 1-8-1716. Het zal hem verboden zijn voor zichzelf, zijn vader
of anderen te handelen. Hij moet per jaar f 200. - betalen, ook indien hij eerder
weggaat, voor onderricht, voeding, pension en was. Hij zal tweemaal meegaan naar
de Frankforter Messe tegen betaling van f 100. - per keer. Robbert Jackson en
Benjamin Bradley staan borg voor deze f 1000. -. (N.A. 8292, 135); 31-10-1718
contract voor idem tussen R. en G. Wetstein en de vader van Franco Soudaan, dat
zij hem voor 7 jaar in dienst zullen nemen, te beginnen 1-9-1718. Het zal hem
verboden zijn voor zichzelf te handelen, tenzij in kleine zaken en met toestemming
van de broers Wetstein. Hij moet f 700. - ineens betalen en aan het eind van ieder
jaar f 200. - voor kost, inwoning en onderricht, waartegenover hij in het 5de jaar f
100. - en in het 6de en 7de telkens f 200. - zal krijgen. Indien hij eerder weggaat,
moet hij voor ieder jaar, dat hij minder dient dan 5, f 100. - betalen en zal de f 700.
- kwijt zijn. (N.A. 8294, 38); 20-5-1724 contract voor idem tussen R. Wetstein en
Abraham Broedelet, predikant te Opperdoes, voor zijn zoon Johannes Broedelet, dat
hij hem voor 4 jaar in dienst zal nemen, te beginnen 1-8-1724. Hij zal geen zaken
voor zichzelf mogen doen. Hij zal kost, inwoning en onderricht hebben en in het 3de
en 4de jaar f 25. - per jaar en een verering krijgen. (N.A. 8302, 37).
12-12-1718, 9-3-1719 en 1-5-1719 brieven betreffende een overeenkomst tussen
Rudolph Wetstein en Antoine Houdar de la Motte, te Parijs gemaakt, dat deze hem
50 exemplaren van zijn Fables voor 6 livres per stuk zou leveren. Vóór het verschijnen
zou de la Motte vellen naar Amsterdam zenden, opdat Wetstein daar kon laten
intekenen. Dit was verzuimd en pogingen van de Wetsteins om dit door een verklaring
van de la Motte, dat hij de exemplaren aan hen had verzonden, goed te maken,
mislukten, daar een Parijs boekverkoper vellen aan de Haagse boekverkoper Vaillant
had gezonden en die in 1720 met een editie van deze Fables kwam. (Br. M. brieven
Wetstein).
1722 ondertekenden R. en G. Wetstein het rekwest over Franse boeken (KS 931).
1722 openden R. en G. Wetstein een rekening bij de wisselbank, die tot 1729 bleef
bestaan, 1736 openden Rudolph en Hendrik Floris Wetstein een rekening, sedert
1741 tot 1754 Hendrik Floris Wetstein alleen.
30-9-4-11-1737 was hij op de Frankforter Messe (G.A. 112).
5-10-3-1742 veiling van gebonden boeken van W. Smith, 22-24-5-1742 van boeken
van Rudolph Wetstein, 9-14-7-1742 van ongebonden boeken van Smith en Rudolph
Wetstein (G.A. 117).
6-6-1742 blijkens de inventaris bestond de nalatenschap in huizen, enkele obligaties
van openbare lichamen en obligaties van boekverkopers, van Zacharias Chatelain f
4000. - (1733-1741), restant van Willem Stieven f 1000. - (1739), idem Jacobus
Issendorp f 4000. - (1739), van François Changuion f 1520. - (30-11-1741 not. Barels),
van Hendrik Floris Wetstein f 7000. - (21-12-1741 en 10-2-1742), van Jacob Wetstein
en William Smith f 36000. - (31-8-1735, 1-2-1736 en 1-2-1737), van Jan Roman de
Jonge f 1123.10. - (21-9-1741) en nog een obligatie van een Haagse boekverkoper
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door overdracht, verder 1/32 scheepspart en 16 rollen tabak tezamen met Hendrik
Floris Wetstein. Onder Hendrik Floris berustte f 3000. - ter betaling van het werkvolk.
De drukkerij en lettergieterij werden pro memorie genoemd als geprelegateerd aan
Hendrik Floris Wetstein. Opsommingen van ongebonden boeken op de zolder in de
Kalverstraat ten huize van J.H. Kramer en van de overledene worden gegeven. Jan
Brinkhuysen moet nog ± 1400 scheepspsalmboekjes
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hebben om te binden. Er is een openstaande rekening met H. van Hoekke & Comp.
te Middelburg wegens 1/4 in het gedrukte 4o psalmboek. Een aantal goederen op de
binderij worden opgesomd, waarbij 12700 ongebonden scheepspsalmboekjes, 595
dito in schapenleer en gemerkt met het merk van de compagnie, 146 dito in leer en
gemerkt, met slootjes, 750 Burs vrage boekjes in 8o groot quarto (40?) bladen, 53
Tafreelen des doods in 8o groot 34 bladen, 28 Ars notariatus 8o groot 16 bladen, 1
Ursinus over de catechismus 4o, 1 Bullingerus in folio, enkele gebonden bijbels 4o,
psalmboeken 4o, testamenten, drie Taffijns in 4o, 1 Roeloff Pieterse in 4o, 11 molerie
handboekjes in 12o. ‘Verder eenige exemplaaren Maleydsche bijbels, psalmboeken
in 4o, en cathechismussen, dog welke vermeend werden aan de Oostindische
Compagnie tenminste wat het papier betreft toe te behooren pro memorie.’ Dan volgt
een opsomming van het boekbindersgereedschap, waarbij o.a. ‘twee kopere merken
voor de Oostindische Compagnie en een dito platie voor almanacken.’ Voor geleverde
boeken etc. aan de O.I. Compagnie van 1-1-1742 tot het overlijden f 172.2.12. Verder
worden als debiteuren genoemd: de wed. Barlinkhoff volgens het kladboek van de
gieterij, Jan Brinkhuysen voor papier aan saldo met binden en te verdienen, wed.
Tronchin, Marten Smets, Jan Daniel Beman, Hendrik Vieroot, Gijsbert Verwij, de
wed. W. Smith voor drukloon, Jacob Wetstein voor drukloon en Hendrik Floris
Wetstein voor diversen.

Drukkerij, lettergieterij en binderij
1723 blijkt uit het contract van de drukkers, dat Rudolph Wetstein een drukkerij had.
Wanneer hij deze op touw had gezet en of die al door zijn vader was begonnen, kan
ik niet zeggen.
16-5-1725 fiat op het rekwest van Rudolph Wetstein om in het huis, dat hij huurt
van de wed. Backer en bewoont, op het Singel bij de Beulingsloot op zolder een
middelmatig fornuis tot het zieden van water voor zijn drukkerij te mogen stellen
(R.A. 1288, 124).
1735 richtte Rudolph Wetstein een eigen lettergieterij op (Enschedé F. 112).
Blijkens een brief van William Smith van 15-12-1739 geschiedde dit om de drukkunst
tot hogere perfectie te brengen en ook, omdat hij als drukker van de O.I. Compagnie
een goed voorziene lettervoorraad moest hebben (Br. M.).
1-6-1738 prelegateerde hij zijn zoon Hendrik Floris de drukpersen en lettergieterij
of ter keuze f 10000. -, met de bepaling dat deze steeds door het oudste familielid in
de boekhandel voor f 10000. - zouden kunnen worden overgenomen. Hendrik Floris
zou f 250. - huur per jaar voor de drukkerij, de zolder voor de binderij en de
achterzolder en f 100. - voor de twee kamers van de lettergieterij betalen.
17-5-1740 prelegateerde hij Hendrik Floris alle boeken, gebonden en ongebonden,
voor leverantie aan de O.I. Compagnie, scheepspsalmboeken in het klein en in 4o,
psalmboeken, testamenten, bijbels, Tafreelen des doods, met het schrijf- of drukpapier
op de binderij en bindersgereedschappen en ook de gedrukte cedulen en papieren,
welke men aan de Compagnie kon leveren. Aan de kerkeraad der Maleise kerk te
Batavia legateerde hij de Arabische letters voor de Maleise bijbel, waarvan hij de
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stempels en matrijzen had aanbesteed, waarvan zijn erfgenamen 800 pond gewicht
zouden moeten laten gieten en naar Batavia zenden, dit alles ter voortplanting van
het christelijk geloof onder de heidenen. Indien de kerkeraad verkoos dit hier te laten
drukken, zou dat moeten gebeuren door Hendrik Floris, die daarvoor door de O.I.
Compagnie betaald zou moeten worden.
4-12-1741 herhaalde hij zijn bepaling omtrent de Arabische letters en zijn prelegaat
van boekdrukkerij en lettergieterij (die werden uitgeoefend in de twee huisjes in de
Jonge Roelensteeg). De fideicommissaire bepalingen liet hij echter vervallen.
11-4-1742 verklaarde Hendrik Floris Wetstein voor not. Ardinois de lettergieterij
en drukkerij over te nemen (N.A. 9161, 242).
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7-5-1742 resolutie van bewindhebbers van de O.I. Compagnie om het legaat te
aanvaarden.
6-6-1742 fiat op het rekwest van Hendrik Floris Wetstein om op de zolders van
het huis, dat hij heeft gehuurd op de Fluwele Burgwal of Oude Beschuitmarkt tussen
de Stoofsteeg en de Hoogstraat, twee fornuizen voor de lettergieterij en één voor de
waterzieding van de drukkerij te mogen stellen (R.A. 1291, 157).
13-3-1743 veiling ten huize van Hendrik Floris Wetstein op de Beschuitmarkt van
‘een schoone en groote verzameling van allerley soorten van letteren, benevens 4
extraordinaire goede drukparssen, en alles het geene tot een compleete drukkerij
behoord, bij een vergaderd en nagelaten door wijlen de heer Rudolph Wetstein’ (A.C.
26-2- en G.A. 118).

Uitgeverij
Van 1701 tot 1726 kwam de compagnie van Rudolph en Gerard Wetstein met een
groot aantal uitgaven in het Latijn, Frans, Holl. en een enkele in het Duits. Zoals ik
reeds bij de Boekhandel vertelde, moet de compagnie eind 1726 zijn ontbonden,
waarbij tevens een einde kwam aan de gezamenlijke uitgaven. Een enkel maal vindt
men nog een uitgaaf van de broers van later tijd (zie o.a. deel II 173), vermoedelijk
omdat deze al eerder op touw was gezet. Voor het aandeel, dat Gerard blijkbaar in
de Maleise bijbel had, zie men hieronder bij 1731. Te beginnen met 1727 kwamen
de uitgaven op naam te staan van de compagnie van R. Wetstein, J. Wetstein en W.
Smith, waaraan blijkbaar in 1734 een einde kwam, zodat sedertdien de uitgaven op
naam van J. Wetstein en W. Smith staan tot de scheiding van hun compagnie in 1741
toe (zie uitgeverij 1728), vervolgens alleen op naam van J. Wetstein.
1701 verscheen een pamflet van N. Muys van Holy, Raadsel. Caracter van sekere
staatspersoon. Dit was gedateerd ‘Amsterdam 15 july 1701’ en had het adres:
t'Amsterdam, Bij Rudolf en Gerard Wetstein; Boekverkoopers in de Kalverstraat,
bij de Sinte-Lucye-steegh. 1701.
23-9-1710 ‘'t Werd aen alle liefhebbers der geleerdheyd en wetenschappen bekend
gemaekt, dat tegenwoordig bij R. en G. Wetsteyn boekverkoopers t'Amsterdam in
de Kalverstraet bij de St. Lucyen-steeg, in de regt Nederduytse tael gedrukt en
uytgegeven werd 't Republyk der geleerde, behelsende 't merg en den voornaemsten
inhoud van alle nieuwe boeken, soo hedendaegs in allerhande talen en wetenschappen
uytkomen, in die selve ordre geschikt als voorheen de Boekzael en Tweemaendelijke
Uyttreksels, eerst van P. Rabus, toen van Séwel en van Gaveren geweest zyn; dog
nu door Joh. Ruyter Med. en Philos. Doctor, als mede Theol. Cand. vernieuwt en
verbetert word. Sullende 't eerste stuk voor de maenden Julius en Augustus, tegens
den 24 Sept. 1710. aenstaende, en voorts alle twee maenden met den aenvang van
de maend daer op volgende, de liefhebbers die 'er aendeel aen begeeren, worden
mede gedeeld’ (A.C.). Bij Onder de Linden kwam deze uitgaaf reeds ter sprake in
verband met een gezamenlijke privilege aanvraag, toen in 1731 Johannes Broedelet
te Utrecht, de vroegere leerknecht van de broers Wetstein, te Utrecht met een
soortgelijke uitgaaf begon. Tot en met januari-februari 1727 werd de Republyk door
R. en G. Wetstein uitgegeven, tot en met juli-aug. 1733 door R. en J. Wetstein en
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W. Smith, daarna door Antoni Schoonenburg, aanvankelijk met de titel Republyk
der geleerden, of kort begrijp van Europa's letternieuws tot hervorminge der
wetenschappen..., sedert begin 1718 Republyk der geleerden of boekzaal van Europa...
Deze uitgaaf geeft aan het eind van elke aflevering een naamlijst van nieuw gedrukte
boeken, die te krijg zijn in de boekwinkel van R. en G. Wetstein, sedert
januari-februari 1727 van R. en J. Wetstein en W. Smith, waarin uiteraard vooral
ook de eigen uitgaven worden vermeld. Hetzelfde geldt voor het ‘Nieuws uit Holland’
of ‘Amsterdam’, dat in de meeste afleveringen te vinden is. Vaak vindt men er ook
berichten over intekening op grote uitgaven, waaraan de Wetstein's deel hadden, en
over de aflevering bij het verschijnen. Op
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13-11-1725 werden R. en G. Wetstein door de schout gedaagd, omdat zij in de
aflevering van juli-aug. 1725 ten dele het naamregister der leden en steden en
regeringen derselver, uit welke de vergadering van haar Ed. Gr. Mog. de heren Staten
van Holland en Westfriesland bestaat, hadden afgedrukt, in strijd met het privilege
van Jan van Beyeren, stadsdrukker te Alkmaar van 15-10-1722; de eis tegen hen
werd echter ontzegd (Schoutsrol).
12-10-1713 adv., dat bij hen ‘is afgedrukt, en alomme te bekomen Q. Horatius
Flaccus, met de geleerde aantekeningen van den Hr. R. Bentley, waervan de Engelsche
druk in 14 dagen is uitverkogt, nu op nieuw door den autheur oversien en verbetert,
en met een ruymen index vermeert 4to, als mede de Republyk der geleerde voor de
maanden July en Augustus 1713’ (A.C.).
5-2-1715 ‘R. en G. Wetstein, boekverkopers tot Amsterdam, onlangs met privilegie
van de heeren Staten van Holland en West Friesland hebbende gedrukt Dictionarium
Tetraglotton, Latijn, Frans, Griex en Nederduyts, dat zij met veele kosten zeer hebben
doen vermeerderen en verbeteren so is 't, dat Pieter Scheffers, boekverkoper in 's
Hertogenbosch, zig niet heeft ontzien op een onbehoorlijke wijze haar het zelve niet
alleen na te drukken, nemaar ook de eigen namen en devys van de voorn. R. en G.
Wetstein op den tytel te doen stellen, alleen met dit onderscheid, dat hij met geheel
kleine letters boven het devys heeft doen zetten, Juxta Exemplar, om aan diegene
die niet scharp van gezigt zijn, dezen zijnen nadruk, voor die van R. en G. Wetstein,
te doen doorgaen en verkopen. Dierhalven vinden zij haer verpligt alle liefhebbers
en meesters te waarschouwen, dat deze nadruk zeer vitieus, en met meer dan twee
duizend fouten vervult is, doordien in het onderzoeken van dezelve, op verscheide
bladeren meer dan 70 a 80 fouten op ieder blad gevonden zijn, hetwelk zij aennemen
te bewijzen, op de verbeurte van een honderd guldens, ten behoeve van de diacony
armen dezer stede’ (A.C.). Op 10-4-1715 sloten Petrus Scheffers en de broers Wetstein
voor not. Wetstein een overeenkomst. Scheffers stond alle rechten, die hij pretendeerde
te hebben op de Dictionarium Biglotton en Tetraglotton, aan de broers af. Zij zouden
hem hiervan leveren bij 500 exemplaren tegelijk, contant te betalen, maar voor 25%
minder als deze bij honderden tegelijk aan andere Brabantse boekverkopers verkocht
werden. Zij zouden in gemeenschappelijk overleg een minimum verkoopsprijs
vaststellen. Scheffers mocht niet in de Zeven Provinciën verkopen, met uitzondering
van Gelderland. Van de Dictionarium Biglotton zou Scheffers direct 500 exemplaren
voor 1 gulden per stuk overnemen en een jaar later nogmaals 500 voor 18 st. per
stuk. Indien de broers deze opnieuw zouden willen drukken en Scheffers nog
onverkochte exemplaren zou hebben, zouden ze daarvan de helft moeten overnemen
en verkopen, alvorens met een nieuwe druk te komen. Deze exemplaren zouden
worden verrekend per aantal geleverde vellen met exemplaren van de nieuwe druk.
De broers mochten evenmin met een nieuwe druk van de Dictionarium Tetraglotton
komen, voordat Scheffers zijn eigen druk zou hebben uitverkocht, en zouden ook
daarmee hem helpen en dat verrekenen op dezelfde wijze als bij de Dictionarium
Biglotton. Scheffers moest alle afgedrukte vellen van zijn Dictionarium Biglotton
aan de broers leveren tegen betaling van f 2, - per riem. (N.A. 8292, 75, bij KS 931
zeer onvolledig).
1715 speelde zich een dergelijke kwestie af tussen de broers Wetstein en Hendrik
Blank, die in de kranten had geadverteerd, dat hij liet drukken ‘Het rapport gedaen
op den 10 juny door de heeren van 't Geheyme committe aen beyde de huysen des
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Parlements.’ De broers hadden de oorspronkelijke Engelse copie als eersten in hun
bezit en lieten vertalingen in het Frans en Holl. maken en lieten daarom op 1-7-1715
door not. Wetstein aan Blank insinueren, dat hij de copie moest tonen of, indien hij
dat niet kon, van deze uitgaaf moest afzien. Hun argument was o.a.: ‘Onder de
boekverkopers zoo alhier, als elders een gewoonelik gebruik te wezen, dat diegeene,
welke kan aantoonen de aldereerste copije van het een of ander boek te hebben, reght
heeft om hetselve alleen te mogen drukken zonder dat een ander vermagh hetselve
insgelijks te doen, wanneer hij nader-

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

179
hand diergelijke copye maghtig werd, ofschoon hij hetzelve bij preadvertentie heeft
bekent gemaakt.’ Daar Blank inderdaad geen copie kon tonen, werden de Wetstein's
in het gelijk gesteld door overlieden. (KS 931-935 en N.A. 8292, 92).
In 1715 vroegen Pierre Brunel, R. en G. Wetstein, David Mortier, Pierre de Coup,
allen te Amsterdam, Adriaan Moetjens en L. en H. van Dole te den Haag privilege
voor de herdruk van de Grand Dictionnaire historique de Mr. Louis Morery (KS
935). Op 24-3-1718 sloten Brunel (1/7), R. en G. Wetstein (1/7), David Mortier (1/7),
Pieter de Coup (1/7), Willem van de Water te Utrecht (1/7), de wed. Adriaan Moetjens
(1/7) en L. en H. van Dole (1/7) voor not. Wetstein een overeenkomst over het
uitgeven van dit werk en van een supplement. Ze keurden hierbij de afrekening van
het door ieder in het particulier gedrukte en ook de generale rekening van Mortier
goed. Het recht van copie zou niet verder dan in 1/7 parten verdeeld mogen worden.
Bij verkoop zouden de deelhebbenden recht hebben voor de veilingsprijs het verkochte
part tot zich te nemen. Indien de Huguetan's één van hen ten opzichte van deze
compagnie zouden attaqueren, zouden de onkosten gezamenlijk worden gedragen.
Zolang nog één van de compagnons de uitgaaf compleet in 6 exemplaren zou kunnen
leveren voor f 30. -, zou deze niet herdrukt mogen worden. (N.A. 8293, 126). Op
8-4-1718 werd tot het herdrukken van de eerste vier delen besloten, daar deze
uitverkocht waren (KS 945).
Een compagnie, bestaande uit Pierre Brunel, David Mortier, Pierre Humbert, de
erven van de wed. Pieter Mortier, R. en G. Wetstein, allen te Amsterdam, en I. Vaillant
te den Haag, nam in 1720 van de Erven van Reinier Leers de exemplaren van de
Dictionaire historique et critique van Bayle over (KS 948 etc.). Op 22-10-1720
verklaarden zij voor 2000 exemplaren f 50000. - schuldig te zijn, te betalen in 4 halfj.
term. (N.A. 8296, 169). Op 25-10-1720 werd voor not. J. Obreen te Rotterdam een
contract gesloten met Michel Böhm, die f 25000. - van hen zou ontvangen. Op
8-10-1720 verkocht de compagnie aan Nicolas Barreme te Parijs 1500 exemplaren
van deze Dictionaire in 4 delen, gedrukt te Rotterdam, te leveren zodra zij ze hadden
ontvangen, voor f 46. - per stuk, tezamen f 69000. -. Hij zou deze gedurende een jaar
uitsluitend in Frankrijk mogen verkopen, waartegenover zij die daar dat jaar niet
zouden verkopen. Op 20-4-1722 waren slechts 255 exemplaren geleverd en was
slechts f 28000. - betaald (KS 956). Tenslotte leende Hendrik Wetstein f 16000. aan Barreme, waarvoor hij op 23-5-1722 584 exemplaren van de Dictionaire ontving
(N.A. 6515, 111). Op dezelfde dag werd het bedrag, verhoogd tot f 73173.15. wegens wanbetaling, gedeeltelijk afbetaald en werden 523 exemplaren, gerekend op
f 44. - per stuk, teruggegeven (N.A. 8299, 91). Door de compagnons werden de
exemplaren niet onder de f 60. - aan particulieren en onder de f 54. - aan
boekverkopers verkocht (KS 949-950). Op 20-4-1722 verkocht David Mortier zijn
1/6 part in het recht van copie en in de transactie met Barreme en bovendien 20
exemplaren voor f 50. - het stuk aan de broers Waesberge (KS 955, zie ook N.A.
8299, 71). De rechten van de Erven van de wed. Pieter Mortier werden overgenomen
door R. en G. Wetstein op 23-5-1722 (N.A. 8299, 91).
Tenslotte werkten de twee compagnieën tezamen, zoals men zal zien uit de
gegevens, die ik vermeldde onder Pierre Brunel (zie deel III 53-54).
1-10-1718 ‘Also de Werenfelds De Logomachiis eruditorum en Dissertationes
miscellaneae 8, 2 vol. bij R. en G. Wetstein gedrukt, in Duytsland zijn naergedrukt
met eenige weinige Dissertationes theologicae vermeerdert, onder de titul van
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Werenfelsi Opera theologica phil. miscell. in 4to, so adverteren zij bij deze, dat
dezelve vermeerdering bij 't hare gedrukt zal werden, en 't geheele werkje voor 30
stuyvers te bekomen zijn’ (A.C.). Deze uitgaaf van 1702 noemde ik bij H. Wetstein.
1719-1726 zetten de broers Wetstein de Bibliothèque ancienne et moderne, die
voordien door
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David Mortier was uitgegeven, voort (delen XI-XXVI). Wanneer dit precies
geschiedde kan ik niet zeggen, daar het tweede gedeelte van deel XI (exemplaar
U.B.A.) weer in tegenstelling tot het eerste het adres van David Mortier geeft. Uit
een adv. van 2-5-1720 blijkt, dat toen deel XIII van dit tijdschrift van Jean le Clerc,
dat in driemaandelijkse afleveringen verscheen, bij de broers te krijg was (A.C.). In
deel XIV 1720, eerste gedeelte, vindt men achterin een ‘Catalogue des livres nouveaux
qui se trouvent dans la boutique des Freres Wetsteins’, in de verdere delen steeds
voorin een pagina met opgaaf van nieuwe boeken in het Frans en Latijn. Ook vindt
men hier een enkel maal berichten over intekening etc. betreffende eigen uitgaven
of van compagnieën, waarin de broers deel hadden, in het Frans en Latijn of Grieks.
Maart 1720 verzochten de broers Wetstein privilege op werken van Minell, wat
door Leiden werd gestuit. De overlieden kregen daarom het verzoek, geen privileges
voor boekverkopers van Leiden meer toe te staan en wanneer een rekwest van hen
binnenkwam de burgemeesters te wijzen op de houding van Leiden (G.A. 52).
Sept.-okt. 1719 vindt men het eerste bericht over de intekening op de Algemene
kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen des bekenden aard-kloots... door Geerlof
Suikers, rechtsgeleerde. En in het licht gegeven door Isaak Verburg. (Republyk
342-374). Deze uitgaaf, bewerkt door de bekende rector van de Latijnse School, die
veel voor de broers Wetstein heeft gedaan, vindt men daarna voortdurend genoemd,
hetzij in aankondigingen over de intekening of aflevering van verschenen delen (bijv.
sept.-okt. 1725, p. 173; een excuus bij het verschijnen van het 7de en 8ste stuk over
het te late uitkomen, en mei-juni 1728, p. 556; het einde van de aflevering), hetzij
in besprekingen van de verschenen delen. Men vergelijke ook de adv. in de kranten
(o.a. A.C. 10-6-1721 en 23-9-1723). Het werk verscheen in 2 delen of 10 stukken,
in 5 of 10 banden te binden, van 1721-1728. Blijkens de adv. van 10-6-1721 waren
de 10 delen tot 1-8-1721 ook voor niet intekenaren nog voor 67 gulden te bestellen
en zouden daarna boven de 75 gulden doen. Band IV verscheen nog ‘Te Amsterdam.
Bij Rudolf en Gerard Wetstein 1726.’ Ook de opdracht van 20-4- aan Lieve Geelvinck
geschiedde door hen. De volgende band verscheen ‘Te Amsterdam. Bij R. en J.
Wetstein en W. Smith 1728.’ Deze heeft een opdracht van de bovengenoemden aan
twee burgemeesters en twee schepenen. In het laatste van de foliodelen vindt men
achterin soms gebonden de in 8o gedrukte ‘Aenwijzing waar de geschiedenissen van
ieder landt...’, die bedoeld was als boeklegger. Uit de ‘Voorrede’ van I. Verburg in
de laatste band blijkt, dat er grote moeilijkheden over deze uitgaaf zijn geweest, die
zelfs tot in de Staten doordrongen en mede oorzaak waren van de vertraging van het
verschijnen. Van dit boek, dat in 1728, het jaar waarin het nieuwe huis in de
Kalverstraat gereed kwam, werd voltooid, ging waarschijnlijk daarom het gerucht,
dat uit de winst ervan het nieuwe huis, met f 100000. -, bekostigd werd (K. Fuhri,
Beantwoording der prijsvraag uitgeschreven door de Vereeniging..., 1846, 53).
1728-1753 verscheen de Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de
l'Europe, en wel juli-sept. 1728 tot april-juni 1734 ‘Chez les Wetsteins & Smith’,
juli-sept. 1734 tot april-juni 1741 ‘Chez J. Wetstein & G. Smith, sedertdien ‘Chez
J. Wetstein’. Voorin juli-sept. 1741 (deel XXVII) deelt J. Wetstein mee, dat Wetstein
en Smith hun compagnieschap hebben ontbonden en van 4-9-10-1741 hun fonds
hebben geveild en dat hij voortaan alleen dit tijdschrift zal uitgeven. Van het begin
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tot het einde vindt men catalogi van nieuwe boeken en ‘nouvelles litteraires’, waarin
uiteraard onder Amsterdam veel over de uitgaven van de Wetstein's is te vinden.
1731 verscheen bij R. en G. Wetstein, drukkers van de Compagnie, het Maleise
Nieuwe Testament, in 1733 het Oude Testament en in 1735 de Psalmen in het Maleis
(Darlow and Moule 6493-6494 en Goovaerts 151). Ofschoon de compagnie tussen
hen reeds in 1726 opgeheven moet zijn en slechts enkele uitgaven, die
gemeenschappelijk op touw gezet zijn, gezamenlijk werden voortgezet,
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moeten blijkens deze drie uitgaven Rudolph en Gerard Wetstein tezamen van hun
stiefmoeder Cornelia Knijff de relaties, die zij door haar eerste echtgenoot, Abraham
van Someren, met de O.I. Compagnie onderhield, hebben overgenomen. Wanneer
dit geschiedde, kan ik niet zeggen, en evenmin wanneer Gerard zich hieruit terugtrok.
Blijkens de testamenten van Rudolph van 1740 en 1741 was hij toen alleen eigenaar
van de Arabische letters en van de lettergieterij. Van deze Arabische letters, die
inderdaad naar Batavia werden gezonden, verscheen daar in 1758 een uitgaaf van
de bijbel, die mede door de gouverneur-generaal Mossel werd bekostigd (C.W.Th.
van Boetzelaer, De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, Den Haag 1947, p.
256).
1727 etc. vindt men uitgaven op naam van R. en J. Wetstein en W. Smith, zoals
o.a. blijkt uit de uitgaaf van de Republyk der geleerden.
31-5-1728 kregen overlieden hun verzoek tot burgemeesters om enig Nederduits
kerkgoed te mogen drukken om advies (G.A. 81, achter 8).
31-1-1729 gaven overlieden gunstig advies op hun rekwest om verlenging van het
privilege op het Woordenboek van Halma (G.A. 81, 20).
24-10-1733 gaven de Staten copie van een rekwest van Jacob Wetstein en Willem
Smith om privilege op Rollin's Histoire ancienne des Egyptiens, waarvan reeds vijf
delen waren gedrukt, en op het vervolg, zoveel als de auteur nog zou schrijven en
uitgeven, welk werk zij op 7-10-1733 van R. Wetstein, Hendrik van Waesberge, Jan
Boom, Joannes Pauli, Pierre Humbert, François l'Honoré, Zacharias Chatelain, Mich.
Charles le Cène, J.F. Bernard, François Changuion, Hermanus Uytwerf, Henry
Dusauzet, Pierre Mortier en Willem Kuyper tot een hoge prijs hadden gekocht. Op
9-11-1733 beloofde Rudolph Wetstein op de gildekamer, dat zijn kinderen de
condities, op welke ze dit werk hadden gekocht, zouden nakomen, namelijk dat ze
geen van de vijf delen zouden herdrukken, voordat ze van de anderen alle exemplaren
voor de afgesproken prijs zouden hebben overgenomen. Op 12-11-1733 gaven
overlieden gunstig advies. (G.A. 81, 56). Het privilege voor dit zeer gezochte werk
van Charles Rollin, Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens,
des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs, dat van 1730
tot 1738 in 13 delen bij Jacques Etienne en diens weduwe verscheen, dateert van
21-11-1733. Door de grote vraag ernaar bestaan vrijwel alle exemplaren, zowel van
de vele Parijse uitgaven als van de Amsterdamse uitgaaf uit combinaties van
verschillende oplagen (zie o.a. exemplaar Library of Congress te Washington). De
eerste vijf delen verschenen in 1733 ‘A Amsterdam, Aux dépens de la compagnie’.
Het drukkersmerk was ‘Vis unita major’, dat ik reeds noemde bij de Waesberge's
naar aanleiding van de compagnie. J. Wetstein en G. Smith voltooiden de
Amsterdamse uitgaaf, die in 1733 was begonnen, in 1739, herdrukten echter nog
delen tot 1741. De Bibl. Nat. bezit delen van een uitgaaf met het adres van J. Neaulme
te Den Haag (VII en VIII 1742 en 1743), naar ik aanneem wegens het privilege,
vermoedelijk een gefingeerd adres. Op 17-12-1738 kregen Wetstein en Smith ook
privilege op Rollin's Histoire Romaine jusqu'à la bataille d'Actium, dat van 1739-1749
te Amsterdam verscheen. Deel I-IV bij Wetstein en Smith (1739-1741), de verdere
delen bij J. Wetstein alleen (KS 990 en 992). De XVI delen hebben (met uitzondering
van deel VII, VIII en XIII) steeds catalogi van boeken, die bij hen te krijg waren,
deel IX een ‘Catalogue de quelques livres François imprimés aux dépens de J.
Wetstein.’

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

24-4-1736 gaven overlieden afwijzend advies op het rekwest van Geertruy de
Ruyter te Amsterdam aan burgemeesters om privilege voor Lamekis, ou les voyages
extraordinaires d'un Egyptien dans la terre interieure van Charles chevalier de Mouhy,
ook in het Holl., daar Wetstein en Smith dit al in de Leidse Courant van 16-1-1736
hadden geadverteerd. (G.A. 81, 82).
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Bijzonderheden
William Smith (geb. Belfast 1697/98, begr. Oude Kerk 21-11-1741 (1e kl.), ondertr.
kerk 18-10-1725 Agatha Cornelia Wetstein, ged. Nieuwe Kerk 22-7-1705; zij hertr.
1742 Abraham Cornabé) werd 21-11-1725 poorter als boekverkoper en 11-2-1726
gildelid. Blijkens een aankondiging omtrent het door hem verzorgen van de uitgaaf
van Cumberland's De Legibus naturae in een Franse vertaling van Barbeyrac
(Republyk nov.-dec. 1726, 556), echter pas verschenen bij Pieter Mortier in 1744,
had hij waarschijnlijk aanvankelijk nog eigen zaken. Sedert 1727 vinden we hem
echter steeds in compagnie, eerst met zijn schoonvader en zwager, later alleen met
zijn zwager. Van de laatste compagnie, die vlak voor zijn dood werd ontbonden,
vindt men 1735 en 1738-1740 boeken op de Messe (KS 1468). Voor de veilingen
na zijn dood, vergelijke men hiervoor.
Jacob (de) Wetstein (ged. N.Z. Kapel 12-12-1706, st. Leiden vóór 1775, ondertr.
kerk 3-10-1738 Elisabeth Antonia Cocq, ged. Oude Kerk 4-8-1713, st. na 22-1-1776,
dochter van Cornelio Cocq, koopman, en Maria Grill) werd 28-5-1723 poorter als
drukker van het kleinzegel, 30-8-1723 gildelid, 1736 overman van het gilde. Het
drukken van het kleinzegel en de gedrukte papieren moet hij al gauw overgelaten
hebben aan de reeds genoemde leerknecht Franco Soudaan, die op 23-1-1725 ook
als drukker daarvan werd benoemd en op 16-6-1748 tegelijk met Jacob Wetstein
hiervoor bedankte (zie ook KS 1501). Hij woonde bij zijn ondertrouw op de
Herengracht, in 1742 in het huis van zijn overleden vader op de Keizersgracht, dat
echter tegelijk met het huis in de Kalverstraat, dat steeds door William Smith was
bewoond, werd overgedragen op het eind van dat jaar. Waar hij daarna woonde kan
ik niet zeggen. Vermoedelijk verhuisde hij in 1757 of 1758 naar Leiden, waar hij in
dat laatste jaar als boekverkoper gevestigd was (G.A. 83, 29). Uitgaven van hem
vermelden tot en met 1757 als adres Amsterdam, sedert 1758 Leiden. Op 22-10-1754
werd hij door de schout gedaagd wegens het verkopen van de Genera plantarum van
C. Linnaeus, gedrukt te Stockholm door Laurentius Salvius in 1754, daar de Leidse
boekverkopers C. en G.J. Wishoff dit werk in 1737 en 1742, de laatste maal met
privilege van 20-4-1741, hadden uitgegeven. Op 14-1-1755 werd hij veroordeeld tot
betaling van een boete van f 3000. - en verbeurdverklaring van de geïmporteerde
exemplaren. (Schoutsrol). Een aantal stukken betreffende zijn actie hiertegen, daar
het een door de auteur zelf verbeterde uitgaaf was, zijn bewaard in het archief van
het Amsterdamse gilde (G.A. 52, 26-4-1756, en G.A. 82, 132). Zijn appel bij het Hof
van Holland werd tenslotte met succes bekroond. Het vonnis van schepenen van
Amsterdam van 14-1-1755 en het nader vonnis van 3-12-1755 werden te niet gedaan,
mits Jacob Wetstein bij ede verklaarde, dat het privilege hem niet bekend was geweest.
(KS 994-1000). Een zoon van Jacob Wetstein, Rudolph Hendrik de Wetstein was
van 1775-1783 boekverkoper te Leiden (Ledeboer). Bijzonderheden over hem en
over zijn enige broer vindt men in de papieren, behorend tot het familiegraf
Voetboogskapel 79 Oude Kerk (liassen 1799, 55 en 1810, 21).
Hendrik Floris Wetstein (ged. N.Z. Kapel 28-9-1712, woonde 20-12-1775 te 's
Gravenhage blijkens acte voor not. van Leeuwen aldaar) werd 9-2-1736 poorter als
koopman en 8-9-1738 gildelid. Bijzonderheden over zijn werkzaamheden in verband
met de drukkerij en lettergieterij gaf ik reeds.
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Wolfgan(c)k (Abraham) 1634-1694, Geref.
Leven
Ged. Nieuwe Kerk 28-3-1634, begr. Nieuwe Kerk 28-1-1694, zoon van Joost
Henricxsz Wolfgank, kaarsenmaker, en Toentje Lantsay, ondertr. kerk 16-8-1658
Anna de la Fontaine, ged. Walenkerk
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17-11-1641, begr. Nieuwe Kerk 29-12-1685, dochter van Daniel de la Fontaine en
Elisabet Backer.
23-7-1675 test. voor not. Danckerts (N.A. 2836).
21-1-1694 test. voor not. Servaes (N.A. 5063, 227).
16-5-1710 scheiding van de nalatenschap voor idem (N.A. 5003, 188).

Adressen
1658 op de Beurssluis, aan de Beurs, 1662 op de hoek van de Beurs onder de Toren
of bij 't opgaan van de Beurs bij de Toren (dr.), 22-3-1667 Rokin bij de Beurs (begr.
Nieuwe Kerk), 1670 Rokin over de afgang van de Beurs (dr.); 10-1-1682 kocht hij
in een executieverkoop een huis op het Rokin oostzijde tegenover de opgang van de
Beurs voor f 5140. -, dat zijn dochter op 3-5-1725 voor f 9800. - overdroeg (R.A.
2175, 187 en Kw. 4 S, 266). Uithangteken in 't Geloof.

Boekhandel en drukkerij
16-1-1658 gedaagd door de schout wegens het verkopen van paskwillen, 27-2-1658
na verblijf beboet met f 5. - (Schoutsrol).
23-10-1658 gildelid als boekverkoper (liet in 1688 de poorterceel van zijn vader
zien).
1671 etc. overman van het gilde.
1672, 1675-1677, 1679, 1686-1687 en 1689 boeken van hem op de Messe, 1679
samen met D. Elsevier (KS 1468).
21-3-1675 sloten Johannes van Someren, Abraham Wolfgank en Hendrik en Dirk
Boom voor not. Baars een overeenkomst tot het uitgeven en verkopen van bijbels,
testamenten, psalmboeken etc., waarbij uitvoerige bepalingen werden vastgesteld.
Op 7-9-1675 werd als compagnon ook nog Michiel de Groot toegelaten, zodat
voortaan ieder 1/4 part in deze compagnie bezat. (N.A. 3757, 453, zie ook KS 1183).
1681, zie contract drukkers.
9-2-1685, zie Joseph Bruyningh.
21-1-1694 voor de bepalingen in zijn testament ten gunste van zijn neef Anthony
Schelte, zie men aldaar. Deze had sedert de dood van de jong overleden zoon van
Wolfgank (zie Dirk Schelte, De Rijmwerken) diens plaats in de boekhandel
ingenomen.
Mei-sept. 1694 veilingen van gebonden en ongebonden boeken van de overledene
(KS 1018-1020).
27-10-1694 obligatie voor not. Emaus ten Bergh van Willem van Lamsveldt voor
de erfgenamen van f 442.10.8 voor boeken, gekocht in de veiling van 14-9-, te betalen
in 2 term. (1-2-1695 f 250. - en 1-5-1695 de rest), 5-7- en 3-9-1695 van Hendrik
Wetstein en Willem van de Water te Utrecht van f 14686. - voor boeken, gekocht in
de veilingen van 27-7- Latijns goed, 28-9- Frans goed en 14-9- sorteringen, te bet.
in 16 halfj. term. (N.A. 5664 en 5665, zie ook KS 1020-1024).
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28-10-1698 veiling van nog enkele atlassen van Blaeu, drukpapieren en een fraai
afgezet Herbarius van Dodonaeus, de laatste druk folio Nederduits ongebonden,
29-10-1698 veiling van restanten van sorteringen en allerhande boeken onder de
boekverkopers (A.C. 7-10-).
16-5-1710 bij de scheiding van de nalatenschap worden o.a. genoemd de rest van
een obligatie ten laste van J. Wolters, monterend nog f 178.6. -, en een restant van
obligatie van Hendrik en de wed. Dirk Boom, kapitaal f 1300. -, per resto vervallen
paeyen en interest f 850.15. -, tezamen f 2150.15. -. De vorderingen, die nog op
boekverkopers uitstaan, blijven gemeenschappelijk bezit, evenals nog eventueel te
voorschijn komende lasten.
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Uitgeverij en drukkerij
Van 1658 tot zijn dood verscheen een groot aantal uitgaven met zijn naam, veel in
het Frans, daarnaast ook in het Holl. en Latijn, een enkele in het Italiaans.
1659 verscheen bij hem Tractatus de sabbathô.... Authore Thoma Brodeo Anglo.
Amstelodami apud Abrahamum Wolfganck Bibliopol.
1662 verschenen bij hem Het Leven, ende dood, van den seer beroemden D. Philips
Melanchton, met achterin de vermelding: ‘Tot Dordrecht, gedruckt bij Hendrick ende
Johannes van Esch, ordinaris Stadts Drucker wonende naest de Brouwerije van 't
Cruys. anno 1662’ en De Volmaeckte hovelinck. Van de Graef Baldazar de
Castiglione, uyt het Italiaensch vertaelt Door L. v. Bos, met achterin: ‘Te Dordrecht,
gedruckt bij Nicolaes de Vries. Anno 1662.’
1669 verscheen bij hem Naaukeurig Verhaal van de reis des bisschops van Beryte...
Door M. de Bourges.
6-10-1674 ‘Tot Amsterdam bij Abraham Wolfganck, is gedruckt en wert
uytgegeven, Corpus Juris militaris, waer in begrepen is 't Hollandts Krijghs-recht en
Articul-brief, met noodighe aanmerckingen en rechtsgronden, verklaert door P.
Pappum van Tratsberg, J.C. Seer vermeerdert en verbeetert, in 8. Item: Justi Schraders
Observationes de genera animalium & anatom. med. in 12. Item: Francisci de le Boe,
Sylvy Praxis medicae, liber secundus & tertius, in 12.’ (A.C.). Het tweede boek
verscheen als Observationes et historiae omnes & singulae è Guiljelmi Harvei libello
De generatione animalium excerptae... studio Justi Schraderi, M.D., met adres:
‘Amstelodami, Typis Abrahami Wolfgang, Anno 1674.’ (Willems 1884). Dit is een
van de uitgaven, die men, op grond van dit adres tot de eigen drukken van Wolfgank
mag rekenen. Hetzelfde geldt misschien voor een nog te noemen uitgaaf van Leti
van 1693. Willems wijst er op, dat vele van de uitgaven van Wolfgank - de meeste
met het befaamde drukkersmerk ‘quaerendo’ - niet door hem, maar door anderen,
waarbij de Elsevier's, zijn gedrukt. Uit de archieven is slechts met zekerheid te zeggen,
dat hij in 1681 het contract van de drukkers ondertekende en toen dus de beschikking
had over een eigen drukkerij. Ik neem echter niet aan, dat dit een grote drukkerij
geweest zal zijn, daar hij in de registers van goede mannen van 1677, 1683 en 1688
steeds wordt genoemd als boekverkoper en niet als drukker.
10-12-1674 kreeg Wolfgank privilege voor de Abregé chronologique de l'histoire
de France par le Sr. de Mezeray, welke uitgaaf reeds in 1673-1674 bij hem was
verschenen. In zijn rekwest om privilege had hij uiteen gezet, dat de Fransen hun
boeken zo duur verkochten, dat er geen handel met hen was te drijven en dat
bovendien wegens de oorlog importeren onmogelijk was. Pas toen hij haast met zijn
uitgaaf gereed was, had hij gehoord, dat François de Mezeray op 23-7-1668 van de
Staten zelf privilege had gekregen voor de uitgaaf van Parijs, wat zeer ongebruikelijk
was en welk privilege niet in alle exemplaren was afgedrukt, zodat z.i. dit zeker in
oorlogstijd niet van kracht behoorde te zijn. In de uitgaaf van Wolfgank van 1682
van dit werk vindt men het privilege van 10-12-1674 afgedrukt en ook het privilege
van 6-12-1664 van de koning van Frankrijk voor de Mezeray, met de overdracht aan
de boekverkopers Thomas Joly en Louis Billaine en de mededeling ‘achevé d'imprimer
10-2-1668’. Op 1-12-1688 kreeg Wolfgank verlenging van het privilege van 1674,
welke hij o.a. gebruikte voor de Mezeray's Histoire de France avant Clovis, dat in
1692 bij hem verscheen. In april 1699 werd als voorbeeld van de prijzen, die men

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

voor het recht van copie moest betalen, deze Abregé genoemd, die voor f 5000. was verkocht op de veiling na de dood van Wolfgank, terwijl het boek niet meer dan
f 5. - waard was (G.A. 56, 50). Een herdruk van 1696 besprak ik bij Anthony Schelte,
die dus de koper moet zijn geweest.
1679, 1680 en 1688, voor zijn samenwerking met Adriaan Moetjens vergelijke
men Kossmann 272, waarbij vermeld moet worden, dat bij de eerste uitgaaf van de
Actes et memoires des negotations
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de la paix de Nimegue de delen I en II verschenen bij Wolfgank te Amsterdam en
bij Adriaan Moetjens te Nijmegen in 1679, delen III en IV bij Wolfgank te Amsterdam
en Adriaan Moetjens te Den Haag.
1683 verscheen bij hem La France sçavante. Id est Gallia erudita, critica et
experimentalis novissima... opera & studio Cornelii à Beughem, Embricensis.
1684 verscheen bij hem Il teatro Brittanico... Scritta da Gregorio Leti, in 5 delen
met adres ‘Amsterdamo. Per Abramo Wolfgang’, in 1693 Historia o vero vita di
Elisabetta regina d'Inghilterra... Scritta da Gregorio Leti, in 2 delen met adres
‘Amsterdamo, appresso Abramo Wolfgang’.
27-7-1686 kreeg hij privilege van de Staten voor een Frans en Nederduits
Woordenboek, waarmee bedoeld moet zijn Le Grand dictionaire, Het Groot
Woordenboek van J.L. d'Arsy, waarvan de laatste druk in 1682 bij de wed. van J.J.
Schipper was verschenen, op wier veiling Wolfgank het recht van copie zal hebben
gekocht. Het privilege is echter niet afgedrukt in de uitgaaf van 1694 (Riemens 265).
1689 verscheen een uitgaaf van Amitiez, amours, et amourettes, Par Mr. le Pays
(waarvan uitgaven van 1671, 1678 en 1693 met het drukkersmerk ‘Quaerendo’ en
het adres ‘Suivant la copie de Paris, Se vendent à Amsterdam, Chez Abraham
Wolfgang proche la Bource, à la Foy’ bestaan), met eveneens het drukkersmerk
‘Quaerendo’ en adres ‘Suivant la copie de Paris. Se vendent à Amsterdam, chez
Andre de Hoogenhuysen, 1689’ en op de titelplaat, die gegraveerd is naar de titelplaat
van Wolfgank's uitgaaf, het jaar 1690.
1690 etc. gaf Wolfgank de Bibliotheque universelle et historique uit (zie deel III
25).
1694, voor het werk van Geierus zie men bij Wolters.

Bijzonderheden
Als handtekening vindt men vrijwel steeds Wolfgank of Wolfganck. De dochters
Anna en Jacomina tekenden bij hun ondertrouw in 1693 en 1698 resp. Wolfgangh
en Wolfgang. Op de uitgaven vindt men meestal Wolfgang, daarnaast echter ook
Wolfgangh, Wolfganck, Wolfgank en Wolfgangk.

Wolters (Joannes) 1655/56-1715, Geref.
Leven
Geb. Doesburg 1655/56, begr. Oude Kerk 10-1-1715 (3de kl.), ondertr. kerk 29-8-1686
Susanna van Waesberge, ged. Utrecht Domkerk 21-4-1650, begr. Oude Kerk 7-6-1718
(2de kl.), dochter van Johannes Janssonius van Waesberge, boekverkoper (zie aldaar),
en Elisabeth Janssonius; weduwe van Servaas Paulsen, koopman te Hamburg.
31-10-1717 test. voor not. Schabaalje, waarbij ze haar dochter en zoon uit het
eerste huwelijk en twee dochters uit het tweede huwelijk onder beperkende
voorwaarden tot erfgenamen benoemt (N.A. 6107).
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18-7-1718 verwerping voor not. Schabaalje van dit testament door de kinderen
(N.A. 6112).

Adres
1686-1718 op het Water. Uithangteken in 1688 in Seneca (dr.).
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Boekhandel
16-5-1687 poorter als boekverkoper, 23-6-1687 gildelid; de weduwe betaalt na de
dood van haar man jaarzang tot haar dood toe.
1687, 1694, 1711 en 1713 boeken van hem op de Messe (KS 1468).
19-5-1703 fiat op zijn rekwest, dat hij uit hoofde van een openstaande rekening,
zijn begin nemende in 1689, van Daniel Horthemels, boekverkoper te Parijs, een
som van f 763.19. - heeft te pretenderen, dat hij bij het leven van Horthemels bij hem
en na zijn dood bij de weduwe zonder succes heeft aangemaand, zodat hij nu verzoekt
de boeken van Horthemels, die onder hem berusten, te mogen verkopen en de
opbrengst in mindering van deze som te mogen brengen (R.A. 792, 121).
29-7-1712 stierf Theodorus Janssonius ab Almeloveen, de neef van Susanna van
Waesberge, die professor te Harderwijk was en van wie ook Wolters nogal wat had
uitgegeven. Wolters was executeur. Uit de scheiding van de nalatenschap voor not.
Moors op 10-7-1714 (N.A. 6330, 57, zie ook 6331, 14 tweede scheiding 12-2-1715)
blijkt, dat Wolters van 1695-1703 f 2510. - van de overledene had ontvangen, met
nog verschuldigde interest bij de dood in totaal f 2790. -, Anna Mierinck op 1-11-1708
f 2500. -, met nog verschuldigde interest in totaal f 2766.13. -, en Samuel Schoonwald
op 1-8-1711 f 500.-.
1714 als toevoeging aan een opgaaf van boeken, gedrukt te Frankfort, leest men:
‘Tous ces livres-là se trouvent chez Jean Wolters, libraire d'Amsterdam: qui vend
toutes sortes d'impressions d'Allemandes (Hist. crit. de la rep. des lettres VI, 379).
4-5-8-1716 veiling van gebonden boeken van de overledene (G.A. 93).
24-4- en 4-5-1719 veilingen van gebonden en ongebonden boeken van de
overledene (A.C. 20-4-).
14-8-1719 obligatie voor not. Wetstein van R. en G. Wetstein van f 537.5. - voor
boeken gekocht op de veiling van 24-4-, te betalen in 16 driemaandel. term. (N.A.
8295, 12).
18-6-, 10-7- en 18-7-1720 obligaties voor not. Wetstein van Pieter de Coup,
Anthony Schoonenburg en R. en G. Wetstein voor boeken gekocht op de veiling van
2-4-1720, resp. van f 1000. -, te bet. in 16 term., van f 1000. -, te bet. in 8 term., en
van f 1144. -, te bet. in 16 term., alle van drie maanden (N.A. 8296, 12, 27 en 33).

Uitgeverij
Van 1686 of 1687 tot zijn dood verscheen een aantal uitgaven met zijn naam, het
meeste in het Latijn, maar ook in het Holl. en Frans, veel op medisch gebied, na zijn
dood bij de weduwe en haar zoon Pauli, tot haar dood toe.
17-10-1686 etc. werkte hij samen met IIsbrand Haring, zie aldaar. De daar
genoemde Arnhemse druk van 1681, Symbola varia, komt ook voor met een titelplaat
met het opschrift ‘Amstelaedami apud Joannem Wolters ao 1697.’
1687 verscheen bij hem Cl. Rutilii Numatiani Galli Itinerarium... Ex museo Th.J.
ab Almeloveen.

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

1688 verscheen bij hem Alle de werken van Thomas Brown... Door een liefhebber
uyt het Engelsch vertaelt. t'Amsterdam, Bij Johannes Wolters, Boekverkooper op 't
Water, in Seneca.
1688 verscheen bij hem Incunabula typographiae notitiam exhibentia Corneli à
Beughem Embric., door de auteur opgedragen aan Theod. Janssonius ab Almeloveen.
20-12-1691 kreeg hij privilege voor de Philologiae sacrae, qua totius sacrosanctae,
Veteris ac Novi Testamenti, scripturae, tum stylus et literatura, tum sensus et genuinae
interpretationis ratio expenditur libri quinque... Autore Salomone Glassio. Dit werk
van de beroemde Duitse theoloog was oorspronkelijk in 1623 in Jena verschenen en
daarna verschillende malen herdrukt. In 1694 verscheen de uitgaaf van Wolters.
Reeds op 17-3-1692 deed not. Stafmaker Varlet namens Wolters
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insinuatie aan de boekverkoper Jan Verver, die in de krant had geadverteerd, dat dit
werk bij hem te krijg was, dit niet te verkopen, daar Wolters privilege ervoor had
(N.A. 4754, 278). Dit betrof stellig de uitgaaf met het adres ‘Francofurti & Lipsiae,
apud Christophorum & Davidem Fleischerum. Literis Joh. Heinrici Richteri, An.
1691.’ In 1705 verscheen een nieuwe uitgaaf met toevoeging van de Logica sacra
van Glassius, verzorgd door J.G. Olearius, bij J.F. Gleditsch te Leipzig. Op 24-9-1705
deed not. van Aken namens Wolters aan Caspar Fritsch, die te Amsterdam was, voor
Caspar Fritsch en Gleditsch, kooplieden te Leipzig, insinuatie, dit boek niet te
verkopen, daar hij privilege had, waarop Fritsch antwoordde dat hij ze niet had
geïmporteerd en het privilege moest zien. (N.A. 7210, 627). In 1711 kwam Wolters
nogmaals met een uitgaaf met nieuwe indices (A.C. 23-5-1711).
25-12-1692 kreeg Wolters privilege voor Martini Geieri Commentarius in psalmas
Davidis. Over de ingewikkelde geschiedenis van het tot stand komen van deze uitgaaf,
gaf ik reeds bijzonderheden bij Goethals. Behalve de daar genoemde exemplaren
met onderling afwijkende adressen bestaat op de Bibl. Nat. een exemplaar met de
namen van J. Wolters (en R. Goethals). Op 15- en 29-11-1694 verklaarde Wolters
voor not. Emaus ten Bergh aan de erfgenamen van Wolfgangh f 2000. - schuldig te
zijn, ‘spruytende uyt saecke van verschot ende penningen verstreckt voor reeckeninge
van hem comparant aen het boeck sijnde Geierus in psalmas in fol., ende door de
gemeene participanten in het selve aen de erfgenaemen van den voorsz. Abraham
Wolfgangh aangewesen’, belovende dit ter vermaninge terug te betalen en intussen
4% interest te geven. (N.A. 5664).
1693 verscheen bij hem Pauli Barbette Chirurgia. Notis ac observationibus
rarioribus illustrata... opera Johannis Muis, med. doct. Achterin vindt men de
vermelding: ‘Campis, Typis Caspari Cotii, Typographi & Bibliopolae. 1693.’ In
hetzelfde jaar verscheen bij hem Praxis Barbettiana cum notis & observationibus
Frederici Deckers, medicinae doctoris.
1697 verscheen bij hem Philippi Cluverii Introductio in universam geographiam
tam veterem quam novam tabulis geographicis ac notis olim ornata à Johanne Bunone,
jam verò locupletata additamentis & annotationibus Joh. Fred. Hekelii & Joh. Reiskii.
Cum privilegio ordinum Holl. & Westfrisiae. Venduntur Amstelaedami, apud Joannem
Wolters, bibliopolam op 't Water 1697. Het werk is opgedragen door Wolters aan
professoren van de vijf universiteiten, o.a. aan Th. Janssonius ab Almeloveen.
Cluverius Introductio was in 1624 te Leiden bij Elsevier verschenen en sedertdien
vele malen herdrukt, in 1682 bij Janssonio-Waesbergios te Amsterdam. In 1683 was
een uitgaaf, vermeerderd door de Duitser J. Buno, verschenen met het adres
‘Amstelaedami, apud Gulielmum Gulielmi’. Het drukkersmerk is de bekende
laurierstruik van Waesberge en misschien is Willem Goeree bedoeld. Op 18-7-1692
kreeg Wolters privilege voor een nieuwe bewerking door de genoemde Duitsers van
Buno's uitgaaf. Op 1-1-1693 transporteerde hij het aan de papierkoper Jan van
Munnichuysen. Op 12-4-1710 adv. hij: ‘nog maekt dito Wolters bekent dat sommige
voorgeven als of Cluverii Geographia cum notis Bunonis etc. bij hem niet meer te
bekomen was; die lust heeft een proef daer van te nemen, sal in tegendeel bevinden
dat sodanige niet anders daer mede beoogen, als alleen maer het boek te stremmen’
(A.C.).
1697 verscheen bij hem de Franse vertaling van een werkje van Pieter Adriaensz
Verduin, dat reeds in 1696 bij hem in het Latijn en in 1697 ook in het Holl. was
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verschenen: Nouvelle methode pour amputer les membres, presentée a monseigneur
Nicolas Witsen... par Monsr. Pierre Adriaansz. Verduin... Traduite en François par
Joseph Vergniol, maistre chirurgien François refugié.
1707 verscheen bij hem een uitgaaf Strabonis Rerum geographicarum libri XVII...
Amstelaedami, Apud Joannem Wolters, met een voorwoord van Th.J. ab Almeloveen.
Achterin leest men: ‘Harderovici, Excudit Petrus Sas, Academiae Ducatûs Gelriae
& Comitatus Zutphaniae typo-
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graphus ord. 1707.’ Blijkbaar drukte Sas meer voor Wolters, stellig door bemiddeling
van Th.J. ab Almeloveen. Bij de reeds genoemde obligaties van Wolters voor zijn
neef Almeloveen bevonden er zich twee, van 16-8-1701 van f 300. - en van 3-3-1706
van f 110. -, wegens geld dat Almeloveen voor Wolters aan Sas had betaald.
11-10-1710 adv. hij, dat bij hem en bij E. Tremel te Embden binnenkort zou
uitkomen ‘G. Outhof, Verklaringe over 't boek Ruth in 4. met schone figuren.’ Op
23-5-1711 adv. hij, dat dit werk van Outhof bij hem te bekomen was. (A.C.).
21-8-1714 adv. hij het verschijnen van het 9de Kabinet van de professor anatomië
Dr. Ruysch (A.C.). Deze uitgaaf was in 1701 begonnen en gaf een beschrijving in
het Latijn en Holl. van het kabinet van de bekende geleerde, als wiens uitgever
Wolters al sedert 1696 regelmatig was opgetreden, terwijl eerdere uitgaven waren
verschenen in 1665 bij Harmanus Gael te Den Haag, 1687 bij Jacobus Moukee te
Leiden en in 1691 bij Hendrik en de wed. Dirk Boom te Amsterdam. Frederici
Ruyschii... Thesaurus anatomicus primus cum figuris aeneis. Het eerste anatomisch
cabinet, van Frederic Ruysch... met kopere platen. Amstelaedami, apud Joannem
Wolters, 1701, werd gevolgd door 8 andere afleveringen bij Wolters. Na zijn dood
werd het echter niet door de weduwe voortgezet, maar door haar neven Waesberge,
die in 1716 met de 10de en laatste aflevering kwamen. Ook herdrukken en andere
nieuwe uitgaven van Ruysch verschenen voortaan bij hen.
1715 etc. zette de weduwe de uitgeverij voort tezamen met Joannes Pauli, haar
enige zoon, een kind uit haar eerste huwelijk. Voor uitgaven uit die jaren, zie men
aldaar.

Bijzonderheden
3-1-1715 legden voor not. Moors Anthony Groen en Anna Goeree een verklaring
af, dat Joannes Wolters al verscheidene weken ziek was geweest en niet kon spreken,
maar dat hun bekend was, dat hij voor het huwelijk van zijn dochter al eerder consent
had gegeven (N.A. 6331, 2).

Wybrants van de Jouwer (Sander) 1641-1720, Geref.
Leven
Ged. Oude Kerk 17-12-1643, begr. Noorderkerkhof 15-6-1720 (onverm.), zoon van
Wijbrant Jansz van de Jouwer, kleermaker, en Annetje Sanders, ondertr. kerk 1.
11-10-1664 Annetie Jans, geb. 's Herenberg 1639/40, begr. Noorderkerkhof 13-2-1689
(als Anna Martens), 2. 18-6-1689 Annetje Selbagh, geb. s' Herenberg 1655/56, begr.
Leidse Kerkhof 22-11-1725 (onverm.).
8-7-1656 werd hij met twee jongere broers opgenomen in het burgerweeshuis.
23-6-1689 verklaarde hij geen middelen te hebben zijn kinderen iets te bewijzen
voor moederlijk erfdeel.
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Adressen
1664 Prinsenstraat, 1679 Heerenstraat (KS 1040) etc. tot zijn dood toe.

Boekhandel
1664 geeft hij bij zijn ondertrouw als beroep op boekbinder, 1689 boekverkoper.
3-8-1665 gildelid als boekbinder, betaalt jaarzang tot en met 1714.
1683, 1687, 1692 en 1695 had hij deel in compagnieschappen, die handelden in
boeken en ook zelf lieten drukken, met telkens weer verschillende combinaties van
compagnons (KS 693-702 en 804, 99, 1300 en 341).
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30-3-1694 werd een curator aangesteld over zijn boedel (D.B. 309, 4vo), 1 april 1694
staat en inventaris van de boedel opgemaakt in verband met cessie aan zijn
crediteuren:
Crediteuren (1683-1688): Daniel van Daelen als gem. van de compagnie van de
weduwe Schippers f 679.15. -, d'erfgenamen van Joannes Ravesteyn f 300. -, de
compagnie van Jan Carstensz en Albert en Barent Visser f 468. -, de weduwe Aart
Dirksz Oossaen f 248.15. -, Jan Klaesz ten Hoorn f 140. -, Pieter van Rijschooten f
250. -, Gerrit Schellingwouw f 64. -, Rutgert Ridderingh f 36. -, Eva de Haes weduwe
van Jan Laekeman f 50. -, Willem Lamsvelt over borghtoght f 167. -, den apotheker
Burgers f 14. -, dockter Stamhorst f 12. -, de weduwe van Gijsbert de Groot nog
ongeliquideerde schult waervan 't restant nog is f 40. -, Magdalena Omfali waervan
administrateurs zijn... van Beecq dogh heeft pant f 200. -, Pieter Jansz Meulenaer,
als boven, f 200. -, juffr. Hartmans tot Schoonhoven f 100.-.
De meubilen en huysciraet op den bodem berustende mitsgaders eenige boeken
en winkel pro memorie.
Nogh eenige uytstaende schulties dogh weynigh van importantie: 1683 van Tibaute
France schoolmeester tot Haerlem f 17.6. -, 1682 van Andries Vink f 29. -, mons.
Spruyt naer Indien f 4.-.
Schade die den requirant heeft geleden als: 1678 met Andries Vink in compagnie
over koop van boeken daer aen verloren is wel f 200. -; 1682 met de compagnie van
de weduwe Schipper over verkopingh van boeken voor des requir. reekeningh wel
schade geleden f 400. -; 1684 in compagnie laeten drucken een Martelaersboek daer
den requirant voor sijn reeken. wel schade heeft geleden f 350. -; des requirants eerste
vrouw heeft van den jaere 1684 tot 1689 toe siekelijk geweest waeraen veel gelt heeft
te kosten gelijt pro memorie; 1689 is van den requirant door ongeluk int water geraekt
een geheele kist met boeken waeraen wel schade heeft geleden f 200.-.
Den requirant is in den jaere 1689 met sijn jegenwoordige huysvrou komen te
trouwen en heeft alsdoen van deselve sijne huysvrou al op intrest gehadt, wanneer
sij nogh vrijster was een somme van 430 guldens, soodat hij als doen op 't aengaen
van dit huwelijk al met de selve schult was belast als mede met de voorige schulden
aen eenige crediteuren, en naer sijn trouwen continueel nog al meerder is ten agteren
geraekt, soodat selfs 't geen sijn huysvrou mede heeft ten huwelijk gebraght 't meeren
gedeelte int huishouden is ingesmolten en dewijl den requirant overvallen wort en
sijne crediteuren onmogelijk kan voldoen is hij genootsaek sijn toevlugt te nemen
tot het miserable beneficie van cessie.’ (D.B. 210, 19 (1ste)).

Uitgeverij
Van 1678 (Ledeboer noemt al 1674) tot 1697 verschenen uitgaven, meest met platen,
met zijn naam, meest in combinatie met anderen en in het Holl., echter ook enkele
alleen en in het Frans.
1678 verscheen bij Sander Wijbrantz & Andries Vink & comp. Sinnepoppen van
Roemer Visscher. (Landwehr 250e).
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1679 verscheen bij Sander Wijbrantsz en de kunstkoper Joost de Reyger Den
Gekroonden herder, dat zij op 13-6-1679 in de Haarlemse Courant adverteerden (KS
1040-1041).
1682 nam hij deel in uitgaven van werken van Vondel met platen, als Sander
Wybrants tezamen met Jean de Lamsvelt in Theatre du Monde of Tooneel des
menscheliken levens (Landwehr 251f), waarin de beide uitgevers de opdracht (ten
onrechte gedateerd op 20 van Oogst-maand 1662) en voorwoord ondertekenden, en
als Sander Wijbrantsz tezamen met Jan Blom, Andries Vinck en Aert Dircksz Oossaen
in Vorstelijcke waranda der dieren (Landwehr 252b).
1684 verscheen, stellig als gevolg van zijn deelname aan de compagnie van de
wed. Schippers Le Nouveau Testament bij Zander Wybrants en Aert Oossaen (zie
aldaar). De bijbehorende La Bible
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van 1678 en Les Pseaumes de David van 1683 staan nog op naam van ‘la veuve de
Schippers’. (U.B.A. 590 H 30).
1685 verscheen het Bloedig Tooneel of de Martelaersspiegel bij een combinatie,
waarin ook Wybrants deel had (zie deel III 98).
30-3-1686 ‘'t Amsterdam bij Sander van de Jouwer, in de Heere-straet, is gedrukt
en wert uytgegeven 'T Ontslotene cabinet der Fransse tael, uytleverende voortreffelijke
methoden om deselve tael in korten tijt te leeren. Item het Sleuteltje van den Fransse
tael. Item Methode Royael, door Pielat’ (A.C.). Van deze boeken, die voor zover ik
kon nagaan niet bij Riemens voorkomen, kan ik alleen het volgende noemen: Le
cabinet reserré de la langue Françoise, decouvrant de tres belles methodes pour
apprendre en peu de temps cette langue. Het ontslootene cabinet der Fransche taal;
uitleverende zeer voortreffelijke methoden om deze taal in korten tijd te leeren. A
Amsterdam, chez Sander Wybrants de Jouwer, marchand libraire dans le Heere-straat.
Bij Sander Wybrantsz van de Jouwer, Boekverkooper in de Heere-straat. 1686.
(U.B.A. 1759 H 24). Ik neem aan, dat ook de twee andere met dit adres verschenen
en dus uitgaven van Wybrants, die zich hier voor het eerst ook van de Jouwer noemt,
waren.
1687 verscheen bij hem Dagverhaal der reis van den ridder Chardyn van Persien
en Oost-Indien, door de Swarte Zee en Colchis. Uit het Fransch in 't Nederduitsch
gebracht door G. v. Broekhuizen... ‘t' Amsterdam, Bij Sander van de Jouwer,
Boekverkooper in de Heere-straat/en Compagnie. Anno 1687. Met Privilegie voor
15 jaar.’ Dit privilege van 23-5-1687 was op naam van Jacobus van der Deyster en
Sander Wybrantse van de Jouwer, die deel I hadden laten vertalen en drukken en
zich voorstelden ook de volgende delen uit te geven. Ik vermoed, dat de naam van
Van der Deyster achterwege bleef, omdat hij in juli 1687 was gestorven en de uitgaaf
waarschijnlijk daarna het licht zag.
1697 verscheen Lusthof der huwelijken... Door P. de Neyn... Mitsgaders desselfs
Vrolijcke Uyren... ‘t' Amsterdam, bij Willem Lamsvelt bij de Nieuwe-Kerk, Sander
van de Jouwer, in de Heere-straet, en W. de Coup, op 't Rockin. 1697.’ (Luyken 44).

Bijzonderheden
Aanvankelijk noemde hij zich steeds alleen Sander Wybrants, later Wybrants van
de Jouwer, of alleen van de Jouwer, wat ook het geval was op zijn uitgaven. Zijn
twee zoons, die in de boekhandel gingen, noemden zich resp. Sanderse of Alexandersz
en Wybrands. Bijzonderheden over hen laat ik hier volgen: Wybrant Sanderse (ged.
Zuiderkerk 28-1-1671, begr. Sint Anthonieskerkhof 19-12-1719 (onverm.), ondertr.
kerk 11-1-1698 Sara Leenders, geb. Leiden 1672/73) was ten tijde van zijn ondertrouw
varensman, maar werd 5-9-1703 poorter als boekbinder, 4-2-1704 gildelid en betaalde
jaarzang tot en met 1717. Erachter werd aangetekend, dat hij gestorven was. Bij zijn
overlijden woonde hij hoek Langebrugsteeg aan het Rokin. Op 9-10-1710 werd hij
verhoord, omdat hij de ‘Ingebeelde Chaos en gewaande weereltswording’ van Hendrik
Wijermars had laten drukken bij Lobedanius en Aaltsz en zijn naam op de titelpagina
had gezet, opdat men zou weten, dat het bij hem te krijg was. Van de ruim 400
exemplaren, die gedrukt waren, had hij er 40 en later nog enkele meer aan de auteur
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geleverd, de rest verkocht voor 8 st. aan de boekverkopers en 10 st. aan particulieren.
Hij had het geadverteerd in de Haagse Courant, maar de advertenties laten stopzetten,
toen men Wyermars waarschuwde. Toen hij in Zwolle was met zijn boekenkraam,
had hij wel een exemplaar geruild, maar geen verkocht. Ook daar was hij ertegen
gewaarschuwd. Op 30-10-1710 werd Wybrand Alexanders voor twee jaar uit de stad
en jurisdictie verbannen, de 25-jarige comptoirknecht Hendrik Wyermars voor 15
jaar op een verzekerde plaats buiten acces, zonder pen, inkt of papier gesteld, voor
25 jaar uit de provincie van Holland en West-

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

191
Friesland verbannen en beboet met f 3000. - (R.A. 362, 63vo en 86). Het boekje had
de titel: Den ingebeelde chaos, en gewaande werels-wording der oude, en hedendaagze
wijsgeeren, veridelt en weerlegt, byzonder de gevoelens hier omtrent, van T. Lucretius
Carus en Dirk Santvoort... Door Hendrik Wyermars. t'Amsterdam, Bij Wybrant
Alexanders, boekverkooper in de Lange brug-steeg aan 't Rockin, 1710. (U.B.A.
1079 E 26). Exemplaren ervan waren uiteraard zeldzaam, zoals blijkt uit de overigens
niet zeer juiste mededeling van Uffenbach (III 491).
Jan Wybrands (ged. Noorderkerk 4-7-1691, begr. Leidse Kerkhof 24-2-1740
(onverm.), ondertr. 5-11-1728 Maria Burghout, geb. Amersfoort 1697/98; zij hertr.
1740 Wouterus van Bogerijen) werd in 1726 geciteerd om het gilde te kopen (G.A.
102), werd 29-11-1726 poorter als boekverkoper, 2-12-1726 gildelid en betaalde
jaarzang tot zijn dood. Bij zijn ondertrouw woonde hij in de Berenstraat, in 1740 in
de Utrechtse straat bij de Kerkstraat.
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Papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in
het algemeen
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Papierkopers, -factors, -winkeliers, -makelaars etc.
Aertsen (Jan) ....-1705
Geb. Apeldoorn, st. 26-9-, begr. Nieuwe Kerk 1-10-1705 (4de kl.), tr. Geertie Jans,
st. vóór 28-7-1705.
Blijkens de ondertrouwacten van hun dochters Hendrikje (6-5-1712 met Hendrik
Scholten) en Willemina (2-8-1714 met Dirck Spruytenburg) woonde dit echtpaar in
1674/75 en 1686/87 te Vaassen. In 1696 was Jan Aertsen blijkbaar al te Amsterdam
gevestigd (zie bij Engel Barst). Op 11-5-1703 werd hij als papierfactor poorter van
Amsterdam. Bij zijn test. voor not. van Sevenhoven op 28-7-1705 benoemde hij tot
zijn erfgenamen zijn dochters Hendrickje, Trijntie, Willempje en Jannetie. De beide
oudste dochters zouden in de ‘negotie van papier inkoop en verkoop, laten maken
als vorder’ blijven zitten, totdat een van de kinderen trouwde of de jongste 20 jaar
werd. Voogd over de minderjarige kinderen wordt Harmanus Put. (N.A. 5300, 829).
Op 17-10-1705 werd de inventaris van de nalatenschap in het huis Nieuwezijds
Achterburgwal tussen Korsjessteeg en Kattegat opgemaakt voor dezelfde notaris.
Op de tweede zolder lagen allerlei soort lompen. Onder Vaassen was er onroerend
goed, verder ‘een obligatie van duysent guldens in een pampiermolen tot Heerden
met d'intressen, daer weynig van te verwagten staat, - tweeduysent guldens aen een
vierde part van een pampiermolen de Phenix staende op de Schermerdijk voor
Alckmaar’. Van 3 personen te Vaassen competeerde hem: van Johannes van Laar f
1200. -, van Jannetie Coldewey f 300. - met interest, van Philip de Kuyper f 200. -.
De uitstaande schulden bedroegen tezamen f 15128.1.8 (o.a. Jochem Mooses f 391.1.
-, Barent Moses en Moses Samson f 204.9. -, Corff en Gijsbertz wegens de 30%
boven 't accoort f 344.14. -, Abraham Kanjewiel f 83.3. -, Tomas Wolton f 1040.12.8,
Wed. Swart f 536. -, Hendrik Corff f 757.3. -, Paulus Gijsbertz f 180.17. -, Reynier
Leers tot Rotterdam f 402.8. -, Casparus Raket f 330.12. -, Paulus Stegman f 779.19.
-, Gerardus Borstius f 34.13. -, Jonas Faquet (Fouquet) f 385.16. -, Johannes Boukart
f 430.10. -, Juffr. Pamaere f 49.10. -, Matthijs Simons f 77.8. -, Jacobus en Jan Bouman
f 156.8. -, Juffr. Anna van Duren f 189.18. -, Willem van Duysberg f 440.3. -, Juffr.
de Groot f 117.4. -, Everwijn Saffenberg f 254.14. -, Jacob de Geus f 110.18. -, Jacob
Cleyburg f 191.11. -, wed. Casper Steen f 28.4. -). De lasten bedroegen tezamen f
3429.19. - (o.a. Johannes van Laar f 96.19. -, d'Schermer Papiermolen f 11.10.8,
Lucas Coldewij f 1089.15. -, Symon Amsterdam f 256.11. -, 1/4 jaar huishuur f 77.10.
-). (N.A. 5300, 917). Dat de erfgenamen de zaken voortzetten, blijkt o.a. uit hun
aankoop van 1/3 van de Schermer Papiermolen de Phenix op 13-12-1710 (Voorn
236). De dochter Hendrikje Aertsz (geb. Vaassen 1674/75, begr. Nieuwe Kerk
18-2-1744 (2de kl.), ondertr. kerk 6-5-1712 Hendrik Scholten, geb. Diemen 1662/63,
st. 7, begr. Nieuwezijds Kapel 10-10-1727, (1ste kl.)) zette de papierhandel voort.
Hendrik Scholten was op 29-1-1710 benoemd tot schipper op Rotterdam, Delft en
Den Haag, wat hij tot zijn dood toe bleef. Op 21-10-1712 maakte het echtpaar zijn
test. voor not. Carel en woonde toen op de Achtergracht. Bij kinderloos overlijden
zouden haar landerijen en portie in het bos alleen in vruchtgebruik aan haar echtgenoot
komen en naar haar familie teruggaan. (N.A. 6206, 126). Op 16-3-1725 werd hij

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

voor f 7000. - eigenaar van een huis op de Nieuwezijds Achterburgwal bij het Kattegat,
dat op 28-1-
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1751 en 31-8-1752 door de kinderen werd overgedragen (4 S, 38 vo, 5 V, 326 en 5
W, 106). Gemachtigden van één van hen waren o.a. Abraham en Isaak van Gerrevink
te Egmond op den Hoef. In dit huis werd tot de dood van de weduwe papierwinkel
gehouden (kohier 1742 wijk 20, 1966).

Arentzen (Jan) 1685-1722
Ged. Zuiderkerk 10-6-1685, begr. Nieuwezijds Kapel 8-5-1722 (2de kl.), zoon van
Jan Arentzen (geb. Deventer), winkelier, en Milca ten Broecke.
Hij werd in 1716 tot goede man als papierkoper benoemd. Bij zijn overlijden woonde
hij op het Water. De papierkoper Reynier Couterier was getrouwd met zijn tante
Judith ten Broecke.

Barst (Engelbertus) 1671-....
Ged. Nieuwe Kerk 11-1-1671, zoon van volgende, ondertr. kerk 21-8-1693 Dirckje
van Nieuwenhuys, ged. Noorderkerk 4-11-1676, dochter van Barend Nieuwenhuys,
winkelier, en Marretie Dircks.
Bij zijn ondertrouw wordt hij papierkoper genoemd. Op 14-2-1696 werd een curator
over zijn boedel benoemd (D.B. 309, 53vo). Op 17-2-1696 werd een inventaris in
het huis in de Warmoesstraat opgemaakt. In het voorhuis was een papierwinkel. Het
papier werd door Cornelis van Thulden getaxeerd op f 610.15. -. Op 29-3-1696 werd
een accoord gesloten van 17% over het totaal van f 6008.8.8, te betalen na vijf
maanden. De vader Thomas Barst stond borg. Crediteuren, die tekenden, waren
Thomas Barst f 590. -, Isaac de Visscher f 310. -, die volgens acte voor not. Stafmaker
Varlet van 16-3-1696 ook optrad voor Jan Jakobsz Doncker f 980. -, Cornelis Salomon
f 525. -, Cornelis Symon Honigh f 87. -, Symon en Baert Stoffelse Veen f 184. -,
Baart Cornelisz Veen f 381.10.8, allen te Zaandijk, voor Gijsbert Pelgrom te
Amsterdam, namens Lubert, Jochem van Gerrevinck en Hendrik Pannekoek in comp.
f 447. -, voor Cornelis van der Heyde te Wensveen f 195. - en voor Jan Claese Kleyne
te Westzanen f 220. -, Claas Koorenhuys f 160. -, Gillis van Hoven f 178.13. -, Pieter
Jansz Busch f 11.10. -, Jan Dircksz Tagh en Pieter Gijsz f 15.10. -, Cornelus van
Swieten f 55. -, Jan Aertsen f 193.16. - en Cornelis van Liesvelt f 46. -. Crediteuren,
die niet tekenden, waren Harmanus Put f 517. -, Jan Prinsz f 162. -, Aron Bosoet f
74.9. -, Joggem de Raven f 45. -, Gijsbert Pelgrom f 440. -, Mijgenaar en Root f 35.
- en Cornelis van Hooren f 155. -. (zie ook N.A. 4760, 271).

Barst (Thomas) 1641/42-1715
Geb. Someren of Solingen 1641/42, begr. Oudezijds Kapel 16-5-1715 (4de kl.),
ondertr. kerk 1-2-1670 Femmetie Convents, ged. Nieuwe Kerk 15-9-1642, begr.
Oudezijds Kapel 13-5-1716 (4de kl.), dochter van Steven Convents, kleermaker, en
Anneke Lukes.
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Op 6-2-1670 werd hij kleinpoorter als kleermaker, welk beroep hij ook bij zijn
ondertrouw opgaf. Bij de borgstelling voor zijn zoon Engelbertus op 16-3-1696 was
hij factor in papier (N.A. 4760,
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271). Op 22-8-1701 verklaarde Thomas Barst voor not. Servaes ten verzoeke van
Wilhelmus Barst, wonende buiten Arnhem op St-Jansbeek, dat Thomas op 10-6- en
28-8-1697 verschillende partijen schrijfpapier had ontvangen, waarop de naam van
Wilhelmus stond, ‘als in desselfs moolen sijnde gewerkt’, welk van vergane stof
gemaakt moest zijn, daar het veel slechter was dan hij gewoonlijk van dit soort
ontving, zodat hij het veel goedkoper had moeten verkopen. Paulus Stegman
verklaarde daarop, dat uit zijn boeken bleek, dat hij dit voor deze prijs had gekocht.
(N.A. 4987, 267). Op 2-5-1716 benoemde de weduwe van Thomas Barst haar dochter
Anna en zoon Jan tot erfgenamen en haar zoon Engelbertus alleen in de legitieme
portie (N.A. 6099 not. Schabaalje). Op 21-6-1719 werd een inv. opgemaakt voor
not. van Geuns, waarbij de activa getaxeerd werden op f 15050. - (o.a. de helft van
het huis op de Nieuwezijds Achterburgwal, waar het echtpaar had gewoond, ‘het
water en gront waerop een pampiermolen staat leggende op de Veluwe onder de
banne van Heerden, dat bij Sebus van den Beeck pampiermaker bewoont wert en
waerin hem van den Beeck den opstal toekomt’ f 3300. -, de helft van een tuin en
huizing te Olst), de passiva op f 700. -. Op 26-6-1719 volgde voor not. van Geuns
de scheiding, waarbij ieder van de drie kinderen een gedeelte ter waarde van f 4783.7.
- ontving en het bovengenoemde water en de grond te Heerden aan Engelbertus Barst
kwam. (N.A. 6373, 82 en 84). Het huis werd 28-6-1747 na de dood van Anna Barst
verkocht (Kw. 5 Q, 226vo).

Beec(k)man (Cornelis) 1660/61-....
Geb. Zaandam 1660/61, zoon van Abraham Beeckman, ontvanger van de licenten
te Zaandam, ondertr. kerk 1. 20-4-1686 Maria de Creux, ged. Nieuwezijds Kapel
30-10-1655, begr. Nieuwezijds Kapel 11-11-1694, dochter van Pieter de Creux,
zijdelakenkoper, en Maria Scipio, 2. 30-6-1696 Willemina Wesdorp, weduwe eerst
van Casper Dinckels, daarna van Johannes Starrenburg, kapitein ter zee.
Op 23-7-1682 legden Cornelis Beecman en Hendrick Jansen, papierkopers, voor not.
Tixerandet ten verzoeke van de koopman Jean Dutry een verklaring af over de
kwaliteit van vier balen papier, gekomen van Bordeaux (N.A. 3687, 387). Op
29-5-1686 werd hij behuwd poorter als koopman. Op 21-9-1691 werd hij tot makelaar
benoemd. Op 25-1-1707 legde hij dit ambt neer.

Bergheyck (Andries) 1632/33-1703
Geb. Amsterdam 1632/33, begr. Oude Kerk 11-5-1703 (2de kl.), ondertr. kerk
6-11-1660 Cornelia van Druenen, geb. Utrecht 1636/37, begr. Oude Kerk 1-11-1678.
Hij woonde reeds bij zijn ondertrouw op het Water, blijkens het register van de peil
van 1674 tegenover de Korenbeurs en bleef daar tot zijn dood toe wonen. Op
14-2-1662 werd hij poorter als koopman. In 1677, 1683, 1688 en 1694 behoorde hij
tot de goede mannen als papierkoper. Tezamen met zijn zoon Theodorus ondertekende
bij het rekwest van de papierkopers 1690/91. Hij handelde in Veluws en Frans papier
(Voorn 102 en 131).

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

198

Berg(h)eyck (Theodorus) 1662-1698
Ged. Oude Kerk 3-3-1662, begr. Oudezijds Kapel 16-8-1698, zoon van vorige,
ondertr. kerk 13-6-1687 Magdalena Bronswinckel, ged. Oudezijds Kapel 5-2-1662,
begr. Oudezijds Kapel 29-1-1740 (3de kl.), dochter van Harmanus Bronswinckel,
wijnkoper, en Betje Steenbergen; zij hertr. 1701 Jacob de Geus (zie aldaar).
Hij tekende met zijn vader het rekwest van de papierkopers van 1690/91. Hij
woonde op het Water blijkens test. van 11-4-1692 voor not. van Sevenhoven (N.A.
5287, 1735), bij zijn overlijden in de Zalm.

Boeteman (Pieter)
zie deel III

Boom (Simon) 1639-1714
Ged. Nieuwe Kerk 10-7-1639, st. 8, begr. Nieuwe Kerk 11-5-1714 (onverm.), zoon
van Nikkel Baum en Berber Paulus, ondertr. kerk 2-4-1661 Sara Bruyn, geb.
Amsterdam 1636/37, begr. Nieuwe Kerk 9-8-1720 (onverm.), dochter van Willem
Bruyn, zijdeverwer, en Lucrecia Boons.
Op 19-10-1661 werd Simon de Boom behuwd poorter als boekverkoper (2-4-1661
noemde hij zich boekbinder), op 31-3-1664 lid van het boekverkopersgilde; in 1688
was hij geen lid meer. Op 19-11-1678 was hij tot makelaar benoemd, wat hij tot zijn
dood bleef. Reeds op 23-10-1676 wordt hij gezworen makelaar genoemd in een
insinuatie door not. Steeman namens Jacques Froment aan Sr. Vincent, die weigerde
402 riem papier van 47 st. per riem met 1% korting, die hij ten overstaan van Boom
had gekocht van Froment, in ontvangst te nemen wegens de slechte kwaliteit (N.A.
2630). Op 9-11-1683 verklaarde Simon Boom op verzoek van Guillaume Henry te
Parijs voor not. Tixerandet, dat hij op 15- en 22-10-1680 op order van Henry, die
toen te Amsterdam woonde, 625 riem papier van diverse soorten had laten veilen,
waarvan Boom, als expert in papier, verklaarde dat de kwaliteit zo slecht was, dat
het niet voor een behoorlijke prijs verkocht kon worden. Pas op een veiling van
18-3-1682 was het verkocht, toen er geen limiet meer was gesteld. Hetzelfde
verklaarde Jan de Ruyter, commies en knecht van Henry. (N.A. 3689, 332). Op
12-8-1688 verklaarden Simon Boom en Pieter Domna ten verzoeke van Henrico van
Weert voor not. Tixerandet, dat ze twee dagen eerder op zijn zolder 13 balen Genuees
postpapier, ieder van 30 riem, hadden gevisiteerd, waarvan de kwaliteit zo slecht
was, dat het niet de gebruikelijke 42 st. per riem, maar 6 à 10 st. minder zou
opbrengen. (N.A. 3704, 298). Op 26-8-1702, 30-8- en 6-9-1703 en 18-3-1704 adv.
hij, de laatste maal tezamen met Pieter Domna, veilingen van Frans papier. (A.C.).

Booner (Abraham) 1656-....
Ged. Noorderkerk 23-1-1656, zoon van Gillis Dircx Booner, ladenmaker, later
boekverkoper (21-10-1651 gildelid), en Elisabeth Tok, ondertr. kerk 12-11-1677
Cornelia Steen, ged. Remonstrantse Gemeente 29-8-1653, begr. (als weduwe)
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Oudezijds Kapel 30-10-1732 (onverm.), dochter van Cornelis Steen (verm. echter
Jan) en Cornelia Brandt.
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Bij zijn ondertrouw wordt hij papierverkoper genoemd. Tegelijk met hem ging zijn
vader Gillis Booner als weduwnaar van Elisabeth Tok in ondertrouw met Cornelia
Brandt, weduwe van Jan Steen. Deze Jan Steen was makelaar geweest en vermoedelijk
de vader van Cornelia Steen.

Boons (Michiel) 1681-1740
Ged. Westerkerk 2-5-1681, st. 21, begr. Nieuwe Kerk 24-9-1740 (2de kl.), zoon van
Michiel Boons, zijdelakenwinkelier, en Hillegonda Wayenburg, ondertr. kerk
11-2-1735 Sara Roos, ged. Noorderkerk 18-7-1683, begr. Noorderkerk 21-1-1744
(1ste kl.), dochter van Jan Cornelisse Roos, cargadoor, en Sara de Vries; weduwe
van Cornelis Panser, apotheker.
Op 21-10-1723 werd hij poorter als makelaar, op dezelfde dag als zodanig benoemd.
Hij bleef dit tot zijn dood. Blijkens de lijsten van makelaars makelde hij in papieren.

Bouricius (Gerard) 1667-1734
Geb. Deventer 15-12-1667, st. 8, begr. Nieuwezijds Kapel 14-10-1734 (1ste kl.),
zoon van Anthoni Bouwer en Engeltje Wentholt, ondertr. kerk 1. 5-11-1688 Anna
Stoesak, ged. Noorderkerk 3-6-1665, begr. Noorderkerk 17-3-1706 (2de kl.), dochter
van Jochem Jansen (Stoesak), waagdrager, en Hendrickje Hendrickx, ondertr. 2.
26-5-1707 Clara Maria van Riedt, ged. Ev. Luth. 3-2-1678, st. Arnhem 19-5-1760,
dochter van Jacob van Riedt, koopman, en Elisabeth de Meyer.
Op 15-2-1689 werd hij behuwd poorter als rentenier, bij zijn test. van 18-12-1705
was hij postmeester op Arnhem (N.A. 5673, 917 not. Emaus ten Bergh). De nicht
van zijn tweede vrouw trouwde met de papierkoper Gillis van Hoven. De oudste
zoon, Joachim Bouricius trouwde in 1721 met Agatha Wetstein, de dochter van de
boekverkoper Hendrik Wetstein, en vestigde zich te Utrecht. De zoon Gerard
Bouricius (ged. Amstelkerk 1-11-1711, begr. Oude Kerk 17-12-1770 (1ste kl.),
ondertr. kerk 16-6-1747 Susanna Maria Drakenborch, ged. Nieuwe Kerk 19-1-1724,
begr. Oude Kerk 7-3-1765 (1ste kl.), dochter van David Drakenborch en Johanna
Schelte, welke laatste de dochter was van Dirk Schelte en Maria de la Fontaine)
volgde zijn vader op als postmeester op Arnhem. Daarnaast was hij papierkoper,
zoals blijkt uit zijn ondertekening van de rekwesten van 1736. Vermoedelijk bestond
er verband tussen de beide beroepen en zal de vader zich ook reeds met de
papierhandel hebben beziggehouden.

Calaber (Jacob) 1649-1706
Ged. Oude Kerk 26-1-1649, begr. Anthonieskerkhof 22-10-1706 (onverm.), zoon
van Jacob Calaber, goudslager, en Janneke de Haes, ondertr. kerk 8-2-1675 Sara
Matheus, geb. Haarlem.
Op 28-1-1679 werd hij poorter als koopman. Op 9-10-1703 werd door not. Roermond
een inventaris opgemaakt van de bezittingen van Jacob Calaber, geëxecuteerde,
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wonende op de Boomsloot, waarop naast boeken en 30 schrijfboeken enkele koffers
en kisten met papieren genoteerd staan en ‘1 pars met een voetjen’ (N.A. 6974,
955-959).
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Camerlingh (Gerrit)
Geb. Zwolle, tr. 1. Catharina Cock, geb. Antwerpen, begr. Westerkerk 9-1-1668,
dochter van Jeremias Cock, ondertr. kerk 2. 15-11-1670 Angenita Maull, ged. Oude
Kerk 8-9-1641, dochter van Hans Herman Mauhl, wijnverlater, en Hermetien Jans
Schut; weduwe van Nicolaas Blijenbergh, notaris, ondertr. 3. 1-4-1672 Maria
Hackaert, ged. Nieuwe Kerk 3-8-1636, dochter van Jan Hackaert en Catrina Antones.
Gerrit Camerlingh werd 1657/58 meester in het Sint Lucasgilde te Antwerpen, een
jaar na zijn zwager Jeremias Cock, die als meesters zoon lid werd (Thieme-Becker).
Op 4-12-1658 maakten het echtpaar Camerlingh en Jeremias Cock testamenten voor
not. P. van Breusegem te Antwerpen, zoals blijkt uit de herroeping hiervan bij hun
latere testamenten op 26-3-1661 voor not. van Buytene (N.A. 2756, 627 en 628). Op
dezelfde dag maakte Jeremias Cock de Oude, die blijkbaar met zijn kinderen naar
Amsterdam was gekomen, zijn test. voor not. van Buytene (N.A. 2756, 624). Hij
vermaakte daarbij aan zijn knecht Tielleman van den Velden, wanneer die bij zijn
dood nog bij Gerrit Camerlingh en Jeremias Cock de Jonge zou wonen, f 200. - en
een rouwkleed en rouwmantel. Aan Jeremias de Jonge vermaakte hij zijn prenten,
tekeningen en schetsen, waarbij hij verklaarde geen recht te hebben op de schilderijen,
die Jeremias de Jonge zelf had gemaakt. Erfgenamen van zijn boeken en inboedel
zouden zijn zoon Jeremias en zijn dochter Catharina zijn, erfgenamen van zijn verdere
nalatenschap zijn vijf kinderen uit zijn eerste en tweede huwelijk. Aan Catharina en
haar man zou niets mogen worden gekort voor kost en inwoning gedurende de twee
jaren, dat ze in Antwerpen bij hem hadden gewoond, die vergoed waren door de aan
hem bewezen diensten. Ook als Jeremias de Jonge nog geen 25 was ten tijde van
zijn overlijden zou hij met Gerrit Camerlingh de zaken blijven voortzetten. Voogden
over hem zouden Pieter en Dirk Hackaert en Gerrit Camerlingh zijn.
Dit testament werd gemaakt in het woonhuis aan de Zeedijk. Vandaar trouwde
Jeremias Cock in 1667 en werd Catharina Cock in 1668 begraven en wel uit ‘'t
Gecroont Papier’. Bij zijn ondertrouwen in 1670 en 1672 werd Gerrit Camerlingh
papierkoper genoemd en woonde hij resp. op de Fluwele Burgwal en op de Gelderse
Kade. Blijkens het peil van 1674 was hij daar toen gevestigd ‘in Weesp’, nog steeds
tezamen met zijn zwager Jeremias Cock. Zijn derde vrouw, Maria Hackaert, een
zuster o.a. van de schilder Jan Hackaert, was vermoedelijk verwant aan zijn eerste
vrouw. Deze papierkopers kwamen dus geheel uit de kunstwereld voort. De broer
Dirck Hackaert (ged. Nieuwe Kerk 8-6-1631) werd op 15-10-1653 makelaar en bleef
dit tot zijn dood op 19-10-1689. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat hij o.a. in
papier makelde, gezien zijn huwelijk in 1657 met Clara Helt, de dochter van Dirck
Claesse Helt, kassier, en Lysbeth Jans Cloppenburch, wier andere dochters (Elisabeth,
Flora en Maria) ook relaties met de papierhandel hadden.

Cock (Jeremias) 1643/44-1717
Geb. Antwerpen 1643/44, begr. Westerkerk 31-12-1717 (onverm.), zoon van Jeremias
Cock, ondertr. kerk 1-7-1667 Anna de Harde, ged. Zuiderkerk 29-4-1646, begr.
Westerkerk 12-2-1717 (onverm.), dochter van Gerrit Willemsz de Harde, meester
in de rechten, en Machteltien Blauhaen.
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Voor zijn bemoeiingen met de papierhandel zie men bij zijn zwager Gerrit
Camerlingh. In 1674 woonde hij vermoedelijk op de Oude Schans, maar werkte
blijkens de opgaaf voor de peil nog bij zijn zwager. Hoe lang hij in deze tak van de
handel geïnteresseerd bleef, kan ik niet zeggen.
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Conincxvelt (Christianus) 1631-1687
Ged. Nieuwe Kerk 2-2-1631, begr. Leidse Kerkhof 19-5-1687, zoon van Joris
Conincxvelt, naaldenmaker, en Barbara Gerrits, tr. 1. Magdalena Hiool, ondertr. 2.
kerk 5-3-1665 Anna Puf, ged. Zuiderkerk 30-10-1644, dochter van Willem Cornelisz
Puf, korendrager, en Grietgen Jonas.
Christianus Conicnxvelt was aanvankelijk predikant op Cayenne, maar werd later
papierkoper. Of hij identiek is met Christianus Conincx, die in 1667 met Samuel
Imbrecht in compagnie in papier handelde (zie Schlumpff), kan ik niet zeggen. In
1668 was hij al in compagnie verbonden met Meynardus van der Burgh (ged. Oude
Kerk 7-4-1647, begr. Nieuwezijds Kapel 29-11-1674, zoon van Abraham van der
Burgh, boekverkoper, en Vroutje Jans). Zij waren gevestigd op het Rokin voorbij de
Gaperssteeg. Daar woonde Conincxvelt nog in 1675, in 1680 op de Voorburgwal
over 't Weeshuis (D.T.B. 1249, 310 en 1250, 120), bij zijn overlijden in de Lange
Kerkstraat bij de Leidse straat. Op 6-7-1675 legden Daniel Elsevier, Christianus
Conincxvelt, en Hendrik en Dirk Boom, kooplieden en boekverkopers, ten verzoeke
van Johannes Janssonius van Waesberge en Hendrik van Aken een verklaring af
voor not. Snel over het verzenden van pakken naar Embden (N.A. 3596). Op
9-12-1677 werd Conincxvelt benoemd tot makelaar, wat hij tot zijn overlijden bleef.

Coppenole (Lucas van) 1636/37-1703
Geb. Oudenaarden 1636/37, begr. Nieuwe Kerk 4-12-1703 (4de kl.), zoon van Daniel
van Coppenole en Catharina van Coppenole (N.A. 3202, 336 not. Outgers), ondertr.
kerk 18-6-1661 Margrita Purmerent, ged. Oude Kerk 12-5-1641, st. na 2-1-1706
(acte voor not. J. Brasker te Edam), dochter van Symon Pietersz Purmerent,
kruitmaker, en Maria Helt.
Op 2-8-1661 werd hij behuwd poorter als koopman. Reeds in 1667 handelde hij in
papier tezamen met Fredericus Schulerus blijkens een insinuatie op 14-2-1668 door
not. van de Ven aan de Armeense drukker Warthabeth namens Coppenole en
Schulerus (N.A. 3606, 69). Op 16-6-1667 hadden zij aan hem 200 riem Frans papier
verkocht voor f 5. - per riem, te leveren zodra die uit Frankrijk zouden zijn gekomen.
Nu deze gekomen waren, weigerde Warthabeth deze in ontvangst te nemen en te
betalen. Een attestatie ten verzoeke van Warthabeth van 21-2-1668 voor not. Outgers
betreffende deze zaak vindt men bij KS (717-718). Op 25-2-1668 verklaarde
Warthabeth voor not. van de Ven 200 riem van ander papier ontvangen te hebben,
waarmee de voorgaande koop te niet was (N.A. 3606, 86). Nog op 23-10-1675
handelden Coppenole en Schulerus in compagnie. Voor not. Lock legden zij toen
een verklaring af over papier, dat Denis Gaultier van Angoulesme in juli 1673 naar
Charente aan David Faver had gezonden en dat in 1674 via Hamburg naar hen was
gezonden. Van de 32 balen was er een, waarvan slechts 6 riem in overeenstemming
met de opgaaf was en 48 riem van een mindere kwaliteit. (N.A. 2248, 395). Coppenole
en Schulerus hadden hun winkels apart. Blijkens de peil van 1674 woonde Schulerus
toen in de Franse Papiermolen op het Water, Coppenole in de Papiermolen op de
Dam. Bij zijn overlijden woonde Coppenole op de Oude Schans bij de Korte
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Koningsstraat. In 1683 en 1688 behoorde hij tot de goede mannen als papierkoper.
Hij handelde echter ook in andere goederen, o.a. lood (N.A. 3202, 329vo 27-3-1670
not. Outgers).
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Corff (Hendrik) 1647-1711
Ged. Nieuwe Kerk 24-11-1647, begr. Nieuwe Kerk 9-2-1711 (4de kl.), zoon van
Hendrik Corff, kassier, en Trijntie Brandenburg, ondertr. kerk op acte van Leiden
31-8-1674 Catharina Ardinois, geb. Leiden.
In 1672 stond Hendrik Corff nog alleen borg voor de boekbinder Boudewijn de Prijs
(KS 568). Sinds 1674 vinden we hem steeds in compagnie met Paulus Gijsbertz, die
in 1676 zijn zwager zou worden. Blijkens de peil en het kohier van 1674 woonden
Hendrik Corff en Paulus Gijsbertz toen tezamen op het Water in de Gecroonde Hoop.
In compagnie werden zij ook genoemd als goede mannen in 1677, 1683, 1688 (hun
adres was toen op het Water bij de Vrouwensteeg), 1694 en 1704; in 1710 was
Hendrik Corff alleen goede man. Op 18-12-1676 werd Hendrik Corff als
papierverkoper poorter. Zoals gebruikelijk handelden zij ook in andere goederen,
o.a. soldatenrokken (adv. A.C. 6-11-1674), snaphanen (N.A. 5262 not. van
Sevenhoven 23-2-1691) en als bevrachters van zout (N.A. 5302 not. van Sevenhoven
7-12-1691) en zoals we zullen zien op Moscovië.
In oktober 1703 kwamen Corff en Gijsbertz in financiële moeilijkheden. Dit
faillissement werd echter buiten de Desolate Boedelskamer afgehandeld. Op
3-10-1703 gaven de volgende crediteuren voor not. Lansman een vrijgeleide van zes
maanden: Barent Albrinck, F. Ardinois voor Adriaan den Oosterlingh en voor Jacob
Heyns, A. Boom voor de wed. Wessel Kluppel en voor Willem Beyts, David van
Nievelt voor Anna Caffart, Isaak Schelte, Hendr. du Rieu, Paulus Stegman, Jan de
Vries de Jonge, Barent van Lochem, Egbert Thesingh voor de Erven van Abraham
en Nic. Intes, Isbrant Bruyn d'Jonge, Jan van Karnebeek, Casparus Raket, Josias
Raket, Hendrik Domna voor zijn vader Pieter Domna, Jacob Lansman voor zijn
zuster Anna, wed. Ds Joh. Visscherus, Evert Doede, Jean le Breton, Jan d. Tagh,
Cornelis Salomon, Baert Cornelisse Veen, Pieter van Eyk, Jacob van Lennep, F.
Overschie voor Jan van Ghesel, Jacob van Cralingen, Hieronymus van Alphen, Jaques
Dupeyrou de Jonge, J. Cleyburgh wegens zal. de wed. Schippers, Jan de Haas voor
de raadsheer van den Broek, Jan Schut, Jan Bruyn, Jacob en Cornelis Honig, Gerrit
Tuile(?), Isaac Teyler en Willem van der Voore, Pieter Verhamme, Albertus
Verhamme, Abraham Verhamme, Lodew. en Corn. Vermeulen, Gillis van Hoven,
Mathijs Simons, Jan van Staden, Reynier Couterier, F.G. Kestner, Jan Aertsen,
Harmanus Put en Goosen Tips voor Metje Noot, wed. Winant Tips te Keulen, erfgen.
van Barbara Tips, wed. van Philip Coning. (N.A. 4719, 551). Op 10-10-1703
machtigden zij allen (Jacques Dupeyrou de Jonge was hier niet bij, daarentegen drie
anderen en wel de wed. van Pieter Edens, Hodshon en van de Graaff, Abraham du
Mortier, en tenslotte Jan d. Tagh ditmaal voor Jan d. Tagh en Huysduyn) enkelen uit
hun midden een accoord aan te gaan van niet minder dan 22% (N.A. 4719, 553). Op
24-12-1703 kwam het accoord tussen Corff en Gijsbertz en de geautoriseerden uit
de crediteuren, Egbert Thesingh, IJsbrand Bruyn de Jonge, Jan de Haas, Casparus
Raket en Paulus Stegman voor not. Lansman tot stand (N.A. 4719, 537), waarbij de
eersten op zich namen 30% (het totaal bedrag wordt niet genoemd) te betalen in drie
termijnen van vier maanden te beginnen na 15-12-1703. Indien Corff en Gijsbertz
tot beter staat geraakten, zouden zij in gemoede met hun crediteuren handelen, echter
nooit kunnen worden aangesproken. Als onderpand kregen de crediteuren alle
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goederen, die Corff en Gijsbertz uit Moscovië verwachten of in geval van schade de
assurantiepenningen. De crediteuren zouden de huishuren en 100ste penningen etc.
betalen en kregen als onderpand het papier in het pakhuis op de Brouwersgracht,
waarbij uit het huis van Corff nog zoveel papier gebracht zou worden als crediteuren
voor hun securiteit nodig oordeelden. Corff en Gijsbertz mochten hiervan telkens
voor f 1000. - papier weghalen, mits dit direct betalende. Indien de 2de termijn niet
op tijd werd betaald, zouden de ge-
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autoriseerden van crediteuren dit papier mogen verkopen. Indien ze op andere
manieren aan geld konden komen, mochten Corff en Gijsbertz alles weghalen uit
het pakhuis, wat niet voor de betaling van de 3de termijn nodig was. Hendrik Boom
en François Halma, boekverkopers, verklaarden 14 dagen voor de afloop van de 3de
termijn f 3000. - en f 6000. - aan de crediteuren te zullen betalen. De vorderingen
van de echtgenoten en van de kinderen Gijsbertz werden gesuspendeerd tot de
afbetaling van de 30%. Indien een termijn een maand na het verval nog niet was
voldaan, mochten de crediteuren de gehele boedel in sekwestratie nemen, alles
verkopen en van de debiteuren de schulden innen. Het accoord werd ook ondertekend
door André Janssen namens Abraham Janssen wegens 3 wisselbrieven van 5-5-1703
van 1000 cronen en nog voor saldo van rekening ter somme van f 5942. - banco en
ook als schriftelijke order hebbende van Theodore Janssen. Op 29-12-1703
verklaarden de geautoriseerden, dat Corff en Gijsbertz zelf hun uitstaande
boekschulden konden vorderen en ontvangen. (N.A. 4719, 557).
Op 10-10-1703 gaf Claas Pannekoeck, papiermaker te Heelsum, voor not. de
Winter procuratie aan Harmanus Put, factor in papieren, om 352 riem wit papier, die
hij via Put aan Corff en Gijsbertz had verkocht, te reclameren. Op 29-10-1703
verklaarden Pietro Smits, John Suttawan en Jan van Munnikhuysen voor not. de
Winter, dat Put de vorige dag ten zijnen huize in de Oudezijds Armsteeg aan Paulus
Gijsbertz had gevraagd, of dit papier, dat verkocht was op de conditie om na drie
maanden te betalen en dat thans was gearresteerd, al verkocht was, waarop Paulus
Gijsbertz had geantwoord, dat slechts 6 riem was verkocht. (N.A. 2353, 274 en 292).
Op 6-7-1-1705 en 29-30-1-1705 verklaarden Corff en Gijsbertz en de
geautoriseerden voor not. Lansman de betalingen van Halma en Boom te hebben
ontvangen. (N.A. 4721, 395 en 453). Op 8-1-1706 verklaarden Corff en Gijsbertz
voor not. Lansman, dat ze tot 1703 tezamen negotie hadden gedaan, sedertdien apart,
maar nu tot regeling van de nog gemeenschappelijke zaken kwamen. Paulus Gijsbertz
zou aan Cornelis Graafland f 2000. - betalen met interest en zolderhuur voor 700
riem papier, die als pand ter minne onder Graafland berustte, waarvoor hij dit papier
zou hebben. Ook zou hij f 1178. -, die de compagnie nog schuldig was aan Theodore
Janssen, tot zijn last nemen, waarvoor hij 1/8 part in het schip Maria (schipper Pieter
Wester) zou hebben. Verder cedeerde Corff hem een aantal uitstaande schulden,
namelijk f 3638. - op Jan Claesz ten Hoorn, f 270. - op Abraham Rubert, f 52.15. op de wed. Gijsbert Lens, f 483. - op Renselaer en Dellinckhuysen, f 343. - op
Hendrick Beeman, f 377.15. - op Steffan Sanderts en f 352.15. -, die Gijsbertz zelf
schuldig was voor geleverd papier, en hetgene dat nog van de wed. Gijsbertz en Ernst
Calve te Dantzig zou komen. Gijsbertz mocht verder behouden f 1046. -, ingekomen
voor zijde stoffen, f 220. - van Willem Edinger, f 40. - van H. Hardenbergh, f 100. van Willem van der Meulen en f 80. - van Paulus Stegman. Vernietigd zouden zijn
een schuld van f 2200. - voor elf jaar kostgeld voor Gijsbertz' zoon en van f 468. wegens papieren geleverd aan deze Paulus Gijsbertz de Jonge. Gemeenschappelijk
zouden blijven de schulden aan de luitenant Hojers, Jan van Schendel, de
proceskosten, een schuld van of aan Isaacq Jansz, een schuld van de wed. Jacob
Nieupoort en het graf D 136 in de Nieuwe Kerk. Verder zouden alle lasten en baten
voor Corff zijn. (N.A. 4721, 15).
Op 27-2-1706 gaf Corff voor not. Lansman procuratie om gelden van Boudewijn
van der Aa, boekverkoper te Leiden, te innen. Op 11-3-1706 verklaarde hij van
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Hendrik Boom, boekverkoper, wegens en voor rekening van Reynier Leers te
Rotterdam f 300. - ontvangen te hebben. (N.A. 4721, 83 en 95). Op 13-10-1707 gaf
hij voor not. Lansman procuratie op Abraham Philips om zijn zaken waar te nemen
(N.A. 4722, 255). Op 5-7-1710 legden Casparus Raket en Paulus Stegman voor not.
Lansman een verklaring af op verzoek van Paulus Gijsbertz, waarbij ze een
uiteenzetting van de gang van zaken in het faillissement gaven, o.a. dat zij ‘in 1703
door zware schaden, dis-
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fortuin en andere toevallen in ongelegenheid van zaken zijnde geraakt’, na het voldoen
van het accoord gerehabiliteerd waren en weer eigen zaken mochten doen. Hendrik
Corff verklaarde, dat aan Paulus Gijsbertz bij de scheiding o.a. een schuld van f 191.
- ten laste van de wed. van Jan Lens was toebedeeld, die nu hertrouwd was met
Wouter van der Woude te Groningen. Jan ten Hoorn, boekverkoper, verklaarde dat
hij gewoon was ieder voorjaar voor particuliere affaires naar Groningen te gaan en
van 1705 tot 1708 meermalen had getracht de schuld voor papier, in 1701 en 1702
aan Jan Lens verkocht, in te vorderen, maar dat Wouter van der Woude, ofschoon
hij gezegd had, zelf te Amsterdam te zullen betalen, in het voorjaar van 1708 te
Amsterdam was geweest en niets had betaald. Johannes van Velsen, die met de
weduwe van Gijsbert Lens was getrouwd, had diens schuld wel voldaan. (N.A. 4723,
95).
Op 15-10-1710 maakten Hendrik Corff en Catharina Ardinois hun testament voor
not. Lansman met speciale bepalingen ten opzichte van hun dochter Catharina
Wilhelmina, die in de negotie hielp (N.A. 4723, 157). Zij trouwde met Jacob Ligthart,
die de zaken voortzette (zie aldaar). De zoon Hendrik Corff, ged. Oude Kerk
15-1-1683, die ook in de negotie had geholpen (o.a. proc. van 21-4-1705 voor not.
Lansman van zijn vader op hem, N.A. 4721, 593) stierf ongehuwd en werd van de
Leliegracht uit het huis van zijn vader op 8-11-1707 in de Nieuwe Kerk begraven.
Vermoedelijk was het gezin daarheen na het faillissement verhuisd.

Coeteryer (Reynier) 1636/37-1697
Geb. Rotterdam 1636/37, begr. Engelse Kerk 12-7-1697, ondertr. kerk 16-4-1665
Grietie Benjamins (Kol), ged. Nieuwe Kerk 4-10-1643, dochter van Benjamin Jacobsz,
slotenmaker, en Maritje Teunis.
Op 22-7-1665 werd hij behuwd poorter als kaartenmaker. Op 24-2-1667 legden voor
not. Snel twee speelkaartendrukkers en zes speelkaartenmakers, onder wie de 34-jarige
Jan Couterier, ten verzoeke van Mattys Wynnekes, Jacobus van der Linden en Reynier
Couterier, speelkaartenmakers, een verklaring af, dat een aantal merken op omslagen
van speelkaarten door hen regelmatig werden gebruikt, doch steeds met bijvoeging
van eigen naam, ook al tijdens het leven van Pieter Meffert, kaartenmaker. Deze had
nooit verboden deze merken te drukken, maar 5 à 6 weken geleden had Mr. Vincent
Pothoven, advocaat voor het Hof van Holland, als getrouwd met de weduwe van
Pieter Meffert, getracht het hen te beletten. (N.A. 3580). Op 12-7-1667 werden
Jacobus van der Linden in de Kalverstraat, Mathijs Winekens ook aldaar, Reynier
Coutrier bij de Regulierstoren in de Vijf Huysen en Joost Ottesse Smient door de
schout en de advocaat Pothoven gedaagd ‘over de gevoegden teeckens en mercken
naar te maacken’. Na verschillende dagingen bleef de zaak op 27-9-1667 ‘in statu’
(Schoutsrol). Blijkens de peil van 1674, waar hij op bovengenoemd adres wordt
genoemd, was hij waarschijnlijk, net als de meeste andere kaartenmakers, ook
papierkoper.

Couterier (Reynier) 1666-1734
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Ged. Oude Kerk 26-8-1666, begr. Nieuwezijds Kapel 11-3-1734 (1ste kl.), zoon van
vorige, ondertr. kerk 1. 26-7-1692 Elisabeth van Ravesteyn, geb. Diemen 1666/67,
begr. Zuiderkerk 7-2-1695, dochter van Nicolaas van Ravesteyn, boekverkoper, en
Elisabeth Prijs, 2. 26-10-1696 Judith ten Broecke, geb. Enkhuizen 1664/65, begr.
Nieuwezijds Kapel 1-3-1742 (2de kl.).
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Reynier Couterier verhuisde na de dood van zijn vader: ‘Werd bekent gemaekt, dat
Reynier Coutrier, tegenwoordig is woonachtig op 't Water bij de Papenbrug, in 't
Huys genaemt de Spiegel, alwaer hij als vooren verkoopt alderhande soorten van
speelkaerten; als mede alderley schrijf, druk, pak, en couleurde papieren, voor civile
prijsen’. (A.C. 9-7-1699; op 1-9-1699 is hieraan nog toegevoegd, dat hij ‘in 't Fortuyn’
woont en ook ‘parsbladen’ verkoopt). In dit huis, het tweede benoorden de Zoutsteeg,
dat eerst aan de familie Backer, later aan Jan Schilt behoorde, bleef hij tot zijn dood
gevestigd. In 1704, 1710 en 1716 behoorde hij tot de goede mannen als papierkoper.
Op 17-11-1707 legden Paulus Stegman, Reynier Couturier (hij tekent met deze
naam) en Simon Boom ten verzoeke van Theodore de Roy een verklaring af, dat zij
op 20 oktober door bemiddeling van Boom van hem een partij van 29 balen Genuees
postpapier hadden gekocht, waarin 32 riemen per baal moesten zijn, dat er echter
een riem ontbrak, dat ze beschadigd waren en met stroop bevuild en naar alle schijn
ter plaatse, waar ze waren gekocht, of te Genua met nieuwe couverten waren bekleed,
zodat zij maar 50 stuiver per riem of 6½ stuiver minder zouden betalen. (N.A. 7161,
911 not. van Midlum).

Dam (Anthony van) 1663-1724
Ged. Oudezijds Kapel 23-12-1663, begr. Nieuwe Kerk 25-11-1724 (1ste kl.), zoon
van Herbert Teunisz, korenmeter, en Madeleentie Eevers.
Naast boekverkoper was hij ook papierverkoper, zie deel III 144-145.

Danckerts (Bernardus) 1677-....
Ged. Oude Kerk 19-11-1677, zoon van Jacob Danckerts de Rij, apotheker, en Elsje
Bott.
Op 20-10-1704 gaf Bernardus Danckerts, papierkoper alhier, als voor de helft
erfgenaam van zijn broeder Johannes, die voor 1/4 erfgenaam was van zijn moeder
Elsje Bott, procuratie voor not. Moors tot de overdracht van 1/8 van het huis Oude
Turfmarkt hoek Nieuwe Doelenstraat aan Martin du Pré, voor f 1000. - (N.A. 6319,
1235). Zijn eigen kwart had hij reeds op 12-12-1702 voor f 2000. - overgedragen;
dit 1/8 werd op 24-10-1703 overgedragen (Kw. 3 T, 127vo en 3 V 283).

Deuin (Jean Baptiste) 1665/66-....
Geb. Arras 1665/66, ondertr. kerk 3-11-1691 als papiermaker, wonend in 't Noorse
Bos, Marie Jeanne Potdevin, geb. Boulogne 1667/68, wier vader te Hamburg woonde.
Het derde gebod werd opgehouden.

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

206

Domna (Pieter) 1651/52-1707
Geb. Ried 1651/52, st. 14-, begr. Zuiderkerk 18-10-1707 (1ste kl.), zoon van Dionisius
Domna, predikant, en Elisabeth Sarragon(s), ondertr. kerk 4-3-1677 Maria van Lindt,
ged. Nieuwe Kerk 7-2-1649, begr. Zuiderkerk 22-5-1709 (1ste kl.), dochter van
Hendrick van Lint, medicinae doctor, en Elisabeth van Beringhen.
Vermoedelijk zijn de broers Tjallingh en Pieter Domna door bemiddeling van hun
stiefmoeder Flora Helt (ondertr. te Amsterdam 17-8-1656 hun vader) in de
papierhandel gekomen. Zij was de tante van Margarita Purmerent, de vrouw van
Lucas van Coppenole. Op 14-4-1676 gingen Joris de Visscher en Petrus Domna voor
not. van Loosdrecht een compagnieschap aan ‘van de negotie oft handelinge van
papieren’, die reeds op 1-1-1676 was begonnen, voor 10 jaar. De Visscher verstrekte
daartoe f 6000. -, Domna zijn ‘kennisse, industrie en arbeydt’. Domna zou de directie
en administratie voeren, waarvan Visscher steeds inzage zou moeten hebben. Voor
zijn onderhoud zou Domna een nog te bepalen voorschot krijgen, dat afgetrokken
zou worden van zijn helft van de winst. Van later in te leggen gelden zou 4% interest
worden betaald. Bepaald werd, ‘dat geen van beyden de compagjons directel. noch
indirectel. sal mogen handelen, ofte doen handelen, nochte in factorye sigh laten
employeren in eenige negotie van papieren buyten de voorn. comp.’ Belasten en
bezwaren van de compagnie zou alleen mogen geschieden met beider instemming.
(N.A. 1988, 668). Op 16-7-1676 gaf Petrus Domna een procuratie voor deze notaris
(N.A. 1986, 153vo). Op 25-7-1682 kreeg hij octrooi van de Staten van Holland op
een middel, dat hij had uitgevonden ‘Om Francose ende andere uytlandtse ongelijmde
papieren hier in onse lande wit, gladt ende vast te lijmen soodanig ende beter als
deselve uyt Vranckrijck quaamen’. Op 6-8-1683 werd hij tot makelaar benoemd,
wat hij tot zijn dood toe bleef. Op 2-11-1684 kreeg hij fiat van schepenen tot het
verkopen van een partij boeken, die hij als pand ter minne van David Ruarus had
gekregen (R.A. 760, 9; zie ook KS 662). Herhaaldelijk adverteerde hij in de
Amsterdamse Courant: op 9-12-1687 een veiling van papier op 13-12- in de
Warmoesstraat in de Beurs, op 9- en 11-3-1688 een veiling op 16-3-ten huize van
Jan de Haas in de Warmoesstraat in de Beurs van een considerabele partij Frans
schrijf- en drukpapier, op 16-3-1688 een veiling op 18-3-van ‘een partij Hoogduytse
bijbels in Hebreeuse letters’, op 16-9-1690 uit de hand te koop een ‘wel
geconditioneerde witte papiermoole, staende een quartier uurs buyten Leyden op de
Vrouwe Vaart’ etc., op 27-11-1694 een veiling op 7-12-ten huize van de wed. Arent
Leeuwenburg in de Nes in de Brakke Grond van Italiaans papier, op 16-12-1698 een
veiling op 17-12- in de Brakke Grond van schrijfpapier, op 18-3-1704 tezamen met
Simon Boom een veiling op 19-3- in de Nes in de Brakke Grond van 7000 riem Frans
drukpapier, op 10-1-1705 tezamen met Tjalling Domna een veiling op 20-1-ten huize
van Barent Nieuwenhuys in de Nes in de Brakke Grond van 5000 riem Franse schrijfen drukpapieren en op 13-3-1706 tezamen met Tjalling Domna een veiling ten huize
van Willem Pier in de Dijkstraat in de Oude Burg van een partij Franse schrijf- en
drukpapieren. Op 4-3-1688 gaven schepenen fiat op het rekwest van Pieter Domna
om een partij van 5000 riemen schrijf- en drukpapier, uit zee gekomen, te mogen
verkopen, na advies ingewonnen te hebben van het grootkramersgilde, mits echter
niet minder tegelijk verkopend dan 50 riem (R.A. 692, 53). Op 18-8-1707 maakte
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het echtpaar een testament voor not. Backer (N.A. 4648, 747). Een zoon Hendrik,
ged. Nieuwe Kerk 26-8-1679, stierf ongehuwd en werd 2-9-1704 in de Zuiderkerk
begr. (2de kl.). Het gezin woonde toen in de Anthoniesbreestraat bij de Snoekjessteeg
en bleef daar gevestigd. Volgens opgaaf van Enschede (pag. 111) woonde hij in 1676
in de ‘Fransche Papiermolen’ en in 1685 en 1688 in de Plantage.
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Domna (Tjallingh) ....-1730
Geb. Ried, st. 6-9-1730, broer van vorige.
Tjalling Domna werd op 7-12-1675 tot makelaar benoemd en bleef dit tot zijn dood
toe. Op 20-12-1679, twee dagen na zijn broer Pieter, verklaarde hij voor not. van
Loosdrecht zijn grootmoeder Baartje Barents, weduwe van Pieter Sarragon, wel te
zullen begraven, maar niet aansprakelijk te zijn voor haar nalatenschap (N.A. 2005,
753 en 785).

Duysbergh (Jan van) 1632/33-1702
Geb. Amsterdam 1632/33, begr. Oude Lutherse Kerk 3-1-1702 (3de kl.), ondertr.
kerk 31-10-1671 Dorothea Cloppenburgh, geb. Amsterdam 1637/38, begr. Oude
Lutherse Kerk 14-8-1703 (3de kl.), eerder weduwe van Jannes Elers, koopman.
Jan van Duysbergh, die zijn naam ook wel Duisberg(en) schrijft, begon zijn loopbaan
als boekverkoper (vergel. o.a. verklaring voor not. van de Ven van 3-10-1657, N.A.
1123, 14vo). Van 1656-1662 verschenen een aantal uitgaven bij hem. Op 20-6-1657
werd hij tegelijk met een aantal anderen door de schout gedaagd en veroordeeld tot
een boete van f 300. - en een maand winkelsluiting wegens het verkopen van een
‘proposytie raackende de staat deser lande’, gedrukt tegen de placcaten en keuren;
op 29-8-1662 werd hij weer gedaagd en op 24-10-1662 veroordeeld tot een boete
van f 50. - wegens het verkopen van paskwillen. Hij woonde op het hoekje van de
Stilsteeg. (Schoutsrol). Wanneer hij lid van het boekverkopersgilde werd, kan ik niet
zeggen. In 1688 komt hij niet op de lijst van boekverkopers voor, in 1700 echter wel
in het contributieboek. Zijn familie betaalde de jaarzang nog tot en met 1703. Na
1662 kwam hij nog maar met enkele uitgaven, in 1676 van de Wisselstijl tot
Amsterdam, van de hand van J.Ph. (oonsen). Als adres leest men op deze uitgaaf:
‘Gedrukt voor Jan van Duisbergh, Papierkooper in de Kalverstraet over d'Osse-sluys
in de Stapel Papier’. In 1680 verscheen zijn berijming van de psalmen voor de Ev.
Luth. kerk, LXXXV Nieu-gerijmde psalmen des propheten Davids, met het adres ‘'t
Amsterdam. Gedruckt bij de Weduwe Pieter Boeteman. Voor J. v. Duisbergh, tegen
over het Weeshuys/ in de Stapel Papier. 1680’. In 1688 verscheen een volledige
berijming, De CL Psalmen Davids, waarvoor hij op 7-1-1688 privilege van de Staten
had gekregen, welk privilege op 20-7-1703 werd verlengd voor de weduwe en haar
zoon Willem, die in 1703 als de Erfgenamen van Jan van Duisberg met een herdruk
kwamen. (N.N.B.W. deel V en G.A. 52, 15-1-1703).
Reeds spoedig moet hij zich met de handel in papier bezig hebben gehouden. Op
12-5-1670 legde Johannes Jacott, makelaar, ten verzoeke van de overlieden van het
makelaarsgilde voor not. de Vos een verklaring af, dat Jan van Duysbergh, bijloper
onder de makelaars, een aantal transacties over verkoop van papier had afgesloten,
en wel op 4-6-1668 verkoper Gillis van Hoven, kopers Ds. Christiaan Conincxvelt
en Meinardus van der Burgh, op 19-7-1668 verkopers Guilliam en Jan Pels, kopers
als voren, op 26-7-1668 en 9-8-1668, verkoper Everhardt van Ruytenbeek, kopers
als voren, op 13-8-1668 verkopers Guilliam en Michel Henry, kopers als voren, op
21-2-1669 verkoper Jean Babtista Thoulouze, kopers als voren, en op 22-2-1669
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verkopers Ds. Christiaan Conincxvelt en Meinardus van der Burgh, koper Gillis van
Hoven. Conincxvelt en van der Burgh hadden verklaard behalve over drie partijen
courtage betaald te hebben en dat Jan van Duysbergh hun had aangeboden ‘omme
de gewone en de vrije maackelaren te frusstreeren ofte uyt te botsen,
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wanneer ze kopers waren, franco te dienen.’ (N.A. 2971). Op 27-10-1672 legde Jan
van Duysbergen voor not. Tixerandet een verklaring af over de waarde van een baal
papier uit Lyon, welke hij had verkocht aan Andries Bergheyck en waarvan de prijs
te hoog was geweest, daar hij iedere riem op niet hoger dan f 4.10. - taxeerde. (N.A.
3680, 463). Op 5-10-1676 verklaarde Johannes Jacott voor not. Jaarland ten verzoeke
van overlieden van het makelaarsgilde, dat Gillis van Hoven hem eind juli of begin
aug. ½% courtage per riem had willen geven, zeggende dat Jan van Duysbergh dat
ook had gevraagd als makelloon voor een partij van 130 balen, die hij via hem van
Gerrit Penceer had gekocht. Willem Jacott had bij Penceer geholpen deze partij te
ontpakken. (N.A. 4373, 161). Op 26-11-1681 deed not. Block namens Johannes
Duisburg, koopman, insinuatie aan Jean Dutry, ook koopman te Amsterdam, dat hij
op 25-10- door bemiddeling van de makelaar Matthijs Hooghuys 40 balen papier
van twee soorten van Dutry had gekocht, dat bij het visiteren van de partij slechts
22 riem van de beste soort en 384 riem van de slechtste soort aanwezig was, d.w.z.
162 riem meer dan bij de koop overeengekomen was (N.A. 3762). Bij zijn ondertrouw
werd Jan van Duysbergh geassisteerd door Gerrit Camerlingh en woonde op het
Singel, in 1674 en 1676 in de Kalverstraat, van waar hij verhuisde naar de Luciensteeg
tegenover de poort van het Weeshuys. Daar bleef hij tot zijn dood gevestigd.

Duisberg (Willem van) 1678-....
Ged. Ev. Luth. Gemeente 20-2-1678, zoon van vorige, ondertr. pui 3-2-1702 Maria
Block, ged. Ev. Luth. Gemeente 29-7-1681, begr. Oude Luth. Kerk 16-4-1723 (1ste
kl.), dochter van Marcus Claese Block, distelateur, en Hermina Barents ten Velden.
Op 29-12-1703 werd hij poorter als koopman, als zoon van Jan van Duysbergen, in
leven mede koopman en poorter. Hij zette eerst tezamen met zijn moeder, later alleen
de papierhandel voort en bleef gevestigd in zijn vaders winkel in de Stapel Papier
tegenover de poort van het Meisjesweeshuis. Van daar werd op 13-11-1708 nog een
kind in de Nieuwezijds Kapel begraven. Op 22-6-1722 maakte de weduwe haar test.
voor not. van den Ende (N.A. 8230, 94). Bij haar overlijden woonde zij op de Leidse
gracht zuidzijde tussen de Prinsengracht en Baangracht.

Dutry (Jean) 1627/28-1714
Geb. Tonneins bij Bordeaux 1627/28, begr. Nieuwe kerk 8-2-1714 (1ste kl.), ondertr.
kerk 1. 22-5-1655 Maria Pinel, ged. Nieuwe Kerk 28-5-1634, dochter van Anthoni
Pinel, koopman, en Sybrichte Alberts Rotgans, 2. 2-2-1658 Geertruyt Troncquoy,
ged. Nieuwe Kerk 27-1-1636, begr. Nieuwe Kerk 30-1-1705 (1ste kl.), dochter van
Denys Troncquoy, kapitein te Water, en Marritie Deymans.
Anthoni Pinel wordt door Voorn (A 410) genoemd als vertegenwoordiger van de
papierkopers te Amsterdam in Frankrijk. Blijkens een acte van 25-5-1629 voor not.
Warnaerts vertoefde hij toen reeds te Angoulême als inkoper van papier (N.A. 663,
pak 1, 290). Jean Dutry, die te Amsterdam als koopman en bankier was gevestigd,
vinden we ook af en toe betrokken bij de papierhandel (zie bij Jan van Duysbergh
1681 en bij Cornelis Beecman 1682).
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Egten (Dirk van) 1696/97-1748
Geb. Meppel 1696/97, st. 28-, begr. Nieuwe Kerk 31-5-1748 (2de kl.), zoon van
Lucas van Egten en Hendrickje Assingh, ondertr. kerk 13-5-1728 Johanna Stakelbeek,
ged. Nieuwe Kerk 22-6-1695, begr. Nieuwe Kerk 9-11-1759 (2de kl.), dochter van
Dirk Jansz Stakelbeek, sleper, en Geertruyt Claas.
Hij werd 23-6-1728 behuwd poorter als koopman, op 14-10-1710 makelaar, wat hij
tot zijn dood toe bleef. Op 14-2-1743 werd hij voor f 11650. - eigenaar van een huis
op de Herengracht tussen de Heisteeg en Vlasblomsteeg (Kw. 5 M, 239vo en 7 O,
334), waarheen hij van de Egelantiersgracht (kohier 1742 wijk 45, 3527) verhuisde.
Op 14-4-1746 ondertekende hij als enige makelaar tezamen met een aantal kooplieden
negotiërende in papier te Amsterdam een verklaring over de courtage, die voor 24
verschillende soorten papier door kopers en verkopers aan de makelaars werd betaald.
Verder ondertekenden: Jacobus Ligthart, Levinus Vincent, David Raket Caspz,
Frederik en Gerard Stegman, de wed. Fouquet en Zoon en Comp., Jan Fremijn,
Herono Bouritius, Judith Sebille Roos, Pieter Lespinasse Junior, Pierre Aché en
Willem Brants. (G.A. 1296, 10).

Fouquet (Jonas),
zie deel III

Gangelt (Christoffel van)
Geb. Aken, st. na 5-1-1688 (N.A. 5610), vóór 3-8-1691 (Deutzenhofje 280), zoon
van Johan van Gangelt en Johanna Meyboom (N.A. 4915, 97 not. Sylvius
17-11-1700), tr. 1. Angoulême 1644 (huw. voorw. 9-4-) Anna Manees, st. vóór 1660,
dochter van Helie Manees, koopman te Angoulême, ondertr. 2. kerk 4-8-1660 Lucretia
Boudaen, geb. Antwerpen 5-9-1617, st. 16, begr. Westerkerk 21-3-1663, dochter
van Gaspar Boudaen en Susanna du Bois en weduwe van Jean Ortt, koopman.
Reeds in 1635 vindt men Christoffel van Gangelt te Angoulême als factor van
Nicolaas Anthony en diens zwager Pieter Haeck te Amsterdam (N.A. 1043, 45 en
134 not. van de Ven 22-10- en 17-12-1635). Een aantal akten betreffende de relatie
tussen deze laatste en Christoffel van Gangelt zijn bewaard. Blijkens de mededelingen
van Voorn (Voorn A 410-412) trad Christoffel van Gangelt daarbij, zeker in later
jaren, niet zozeer als factor als wel als zelfstandig ondernemer op, die zelf papier liet
maken, zij het dat niet bekend is op welke molens dit geschiedde. Christoffel van
Gangelt had een broer Gaspar, die in 1660 bij zijn ondertrouw te Amsterdam aanwezig
was. Deze was koopman te Parijs (N.A. 4915, 97 not. Sylvius verklaring van
17-11-1700). Ik kan niet zeggen, of Jean van Gangelt te Angoulême, op wie Gerardus
de Geer als commissaris van de troon van Zweden op 3-7-1670 een vordering van f
10349. - blijkt te hebben, een broer of een neef van Christoffel was (N.A. 2233, 565
not. Lock). Christoffel zelf had slechts één zoon, Helie of Elias van Gangelt, geb. te
Angoulême 1645/46, die als moederlijk erfdeel op 18-8-1660 f 16000. - door zijn
vader bewezen kreeg (Inbreng 30, 326 en la weeskamer 273). Christoffel's zuster
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Apollonia was getrouwd met de juwelier, later ook papierkoper Isaac Meleyn (zie
aldaar). In een zaak tegen hem kreeg Jacob van Gangelt procuratie. Deze was voor
zover ik kon nagaan geen familie. Hij werd 2-5-1623 ged. in de Nieuwe Kerk als
zoon van Jan van Gangel en Anna van der Hage en trouwde in 1644 Cristina
Vogelsanck (zie archief Hasselaer 154). Verwarrend is, dat hij vermoedelijk ook
identiek is met Jacob van Gangel, ten wiens behoeve de 48-jarige kaartenmaker
Pieter Meffert en de 50-jarige
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papierverkoper Cornelis de Haes op 8-10-1643 voor not. Coop van Groen een
verklaring aflegden over 324 balen papier, welke via Rotterdam van Bordeaux waren
gekomen en welke gedeeltelijk beschadigd waren (N.A. 1613).
Blijkens een insinuatie van 3-8-1649 voor not. Coren door Pieter Haeck aan
Christoffel van Gangelt over nat geworden papier, vertoefde deze laatste toen slechts
tijdelijk in Amsterdam (N.A. 1000). Uit een acte van 22-2-1655 voor not. van de
Ven betreffende de betaling van f 2400. - door de borg van Hendrick 't Kind, die
sedert 16-5-1653 bij Christoffel van Gangelt had gediend als leerknecht, maar zich
aan verduistering had schuldig gemaakt, zou men opmaken, dat Christoffel van
Gangelt toen al vast te Amsterdam was gevestigd. Bij zijn ondertrouw in 1660 woonde
hij op de Bloemmarkt, tijdens zijn tweede huwelijk in zijn vrouws huis op de
Keizersgracht, in 1674 in een huurhuis op de Herengracht naast of met zijn zwager
Isaac Meleyn, vermoedelijk no. 258, dat aan de erfgenamen van Christoffel van
Hoven behoorde, en tenslotte op de Leliegracht (20-12-1687 not. Commelin, N.A.
5609). Op 11-8-1656 en 5-9-1657 sloot hij voor not. van de Ven nog tezamen met
Pieter Haeck bevrachtingscontracten af met schippers, die op de rivier de Charente
papier en wijn zouden inladen en dat naar Amsterdam brengen, resp. voor f 11. - en
f 8. - per vat, waarbij een vat papier werd gerekend voor drie grote, 4 gemene en 8
kleine balen (N.A. 1118, 143vo en 1122, 219vo). Acten voor not. van de Ven van
3-1-1657 en 22-2-1658 betreffen het faillissement in jan. 1656 van Hendrick
Gramsbergen, aan wie van Gangelt 11 balen papier, tezamen 525 riem, mee had
gegeven naar Archangel, die deze op zijn beurt had doorgezonden naar David Ruts
in Moskou, waarvoor van Gangelt de onkosten had betaald (N.A. 1120, 8 en 1128,
188). Op 20-8-1659 legden twee leden van de bemanning van een schip, dat van
Bordeaux naar Amsterdam o.a. papier voor van Gangelt had meegenomen,
verklaringen af dat de schade hieraan van broei en niet van wijn of pruimen afkomstig
was (N.A. 2880, 429 not van Veen). In 1683 behoorde hij tot de goede mannen als
papierkoper, in 1688 niet meer. Ik vermoed, dat hij toen Amsterdam had verlaten.
Toen hij op 5-1-1688 voor not. Commelin aan Jan Waarts, boekhouder, een aantal
Hebreeuse boeken, welke hij in september 1686 gezonden had naar George Marx
Jeger te Breslau om te leveren aan Sabbathay Bassista (namelijk 223 Gommas 24o,
52 In Jacob, 2 dito fijn, 2 Littause Selichots, 6 Gommas met 3 Targums en 2
schrijfboeken) transporteerde met inbegrip van de kosten van verzending voor f
309.13. -, werd hij nog aangeduid als koopman hier ter stede (N.A. 5610).
Na zijn huwelijk met Lucretia Boudaen vindt men Christoffel van Gangelt al spoedig
in contact met de bekende Amsterdamse koopman Josephus Deutz (1624-1684), die
getrouwd was met Lucretia Ortt, een dochter uit het eerste huwelijk van Lucretia
Boudaen. Het zakenarchief van Josephus Deutz bleef bewaard en daar vindt men
veel gegevens over de papier- en ook boekhandel van van Gangelt, vooral na 1672.
Van Gangelt beperkte zich niet tot de papierhandel, maar deed op grote schaal zaken,
daartoe in staat gesteld door het fortuin van zijn tweede vrouw van over het miljoen.
Ondermeer had hij tezamen met zijn stiefschoonzoon het monopolie van de invoer
van pek en teer uit Zweden van 1662-1668. In dat jaar trok hij zich terug, maar bleef
wel andere zaken in compagnie met Deutz doen. In 1672 ging van Gangelt mis. Dank
zij de steun van zijn eigen familie en zijn schoonfamilie kwam het echter niet tot een
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faillissement. Op 26-3-1672 werd een accoord gesloten, dat niet bewaard is. Ook
andere familieleden sprongen bij, blijkbaar daartoe gedwongen door Deutz op grond
van de gelden, die zij in de bovengenoemde teercompagnie gehad hadden. Na het
kinderloos overlijden van Josephus Deutz kwam o.a. hier over tussen diens
erfgenamen en die van zijn eerder overleden vrouw een proces. Beide partijen kwamen
met hun argumenten, waaraan de tekorten van van Gangelt geweten moesten worden.
(Archief Marquette
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761 en Deutzenhofje 280, 24-6-1686). Ik wil slechts mee delen, dat in ieder geval
vast staat, dat de nog te noemen tekorten in de papierhandel maar een klein gedeelte
van het totale tekort vormden. Ik zal mij in het volgende zoveel mogelijk beperken
tot de eigenlijke papierhandel.
In de grootboeken van Deutz vindt men vóór 1660 slechts eenmaal een lening aan
een boekverkoper en wel Gerrit Willemsz Doornick, die op 24-5-1656 f 1000. - en
op 11-6-1657 nogmaals f 1000. - banco ontving, welke bedragen met rente op
10-12-1660 weer geheel terugbetaald waren. Of Johannes Pauly, die op 11-3-1658
f 2040. - ontving, welke 17-12-1659 afgerekend werden, identiek is met de
boekverkoper, kan ik niet zeggen.
Sedert 1660 vindt men op het grootboek in de rekeningen van assurantie heel vaak
verzekeringen van schepen uit Bordeaux (of Angoulême) naar Amsterdam, o.a. de
Papiermolen, die papier naar ons land brachten. Ik zal daarop niet nader ingaan. Wel
wil ik iets meer vertellen over de eerste geldlening van Deutz door bemiddeling van
van Gangelt aan een bekende boekverkoper in den Haag, Adriaan Vlacq. Op
30-12-1660 schreef Deutz f 18000. - in banco aan Christoffel van Gangelt af voor
Adriaan Vlacq voor ½ jaar a deposito à 5%, beleend op een partij ongebonden boeken
onder van Gangelt, die zich daarvoor borg had gesteld, mits genietende 1%. Dit
bedrag en de interest, die tot 1671 door van Gangelt geregeld werd betaald, werd
later overgeschreven op de grootboekpost van van Gangelt zelf en ging dus uiteindelijk
op in de grote schuld van van Gangelt aan Deutz. Op dezelfde 30-12-1660 ontving
Vlacq blijkens het memoriaal van Deutz via ‘neef’ François Carron als belening op
zijn nieuwe huis f 2000. - tegen 4½%, welke post echter direct werd overgenomen
door de ‘moeder’ van Deutz, zodat deze niet naar het grootboek werd overgebracht.
Ik vermoed, dat Lucretia Boudaen, de schoonmoeder, bedoeld was, daar Deutz'
moeder reeds in 1653 was gestorven. Blijkens het memoriaal had Deutz op 11-9-1665
‘wegens Adriaen Vlacq aen 't sterfhuys goet gedaen voor den Augustinus die in den
Haegh voor deesen door hem hadt laten inkoopen’ f 114. - en aan Balthasar de Pirene
‘voor 't stedeboeck van Nederlant, Luthery bijbels met koopere platen en Plutarchus’
f 110.5. -, beide per cassa. Ik weet niet, of men hieruit mag opmaken, dat Vlacq,
wiens overlijdensdatum niet bekend is, maar op 1667 wordt gesteld, reeds in 1665
was gestorven. Mogelijk is uiteraard ook, dat hier met het sterfhuis dat van Lucretia
Boudaen, die op 16-3-1663 was gestorven, bedoeld werd en dat dit een afbetaling
van Vlacq van de bovengenoemde schuld van 1660 betrof.
De belangrijkste contacten van van Gangelt met de boekverkoperswereld betroffen
zijn leningen aan Joseph Athias. Men krijgt de indruk, dat van Gangelt tot 1672 een
van diens voornaamste geldschieters was. Op 17-8-1662 schreef Deutz in banco f
1200. - over aan Moises Vas Faro ten behoeve van Athias op het verzoek van van
Gangelt, waarvoor deze 18 pakken van telkens 18 Hebreeuwse bijbels in onderpand
had gekregen. In 1668 voerde Deutz hierover een proces tegen Athias, misschien in
verband met de interest. Het bedrag was voor 6 maanden à deposito gegeven tegen
6%, welke later in 5% veranderde. De post in het grootboek, die aanvankelijk ten
name van Athias stond, werd later ten name van van Gangelt geboekt en op
20-11-1680 afgerekend door een betaling van Anthony Gabriel Nunes. (Deutzenhofje
330).
Op 3-8-1663 verklaarden van Gangelt en Athias voor not. van Buytene, dat zij op
9-11-1662 voor not. N. Antonides een contract hadden gesloten over de leverantie
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van papier voor het drukken van een Engelse bijbel in 12o (niet bewaard), welke nu
in 2 maanden voldrukt zou zijn. Dan zou van Gangelt 1500 exemplaren gemeen
papier à 25 st. en 500 fijn papier à 30 st., tezamen voor f 2625. -, ontvangen,
waartegenover Athias aan vier verschillende soorten papier f 2744.5. - had gehad,
alles zonder prejudice van de andere affaires, die ze tezamen hadden. (N.A. 2766).
Dat reeds in 1661 Engelse bijbels door Athias werden gedrukt, blijkt uit verklaringen,
o.a. van Dirk Hoola van 8-5-1669 voor not. de Grijp in verband met de verzending
in 1667 naar Engeland van exem-
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plaren, die door Athias als pand aan van Gangelt waren gegeven (KS 1135-1136).
Op 30-11-1668 verklaarde Athias voor not. Outgers, dat hij aan van Gangelt f
31055.11.8 schuldig was, te betalen binnen 6 maanden met 5% interest, ingegaan
1-7-1668, waarvoor hij als pand 7200 Engelse bijbels, 180 dito defect, 2030 Engelse
bijbels in Engeland, 2000 nieuwe Hebreeuwse bijbels met Latijnse annotaties, door
hem gedrukt, en 380 Spaanse bijbels op de zolder van de Dubbele Arend gaf. Bij
niet betaling zou van Gangelt mogen verkopen. Hij kreeg ook de sleutels. Alle lasten
en risico's bleven voor Athias. (N.A. 3196, 319). Desondanks bleef ook Athias zelf
zijn Engelse bijbels verkopen, o.a. aan Samuel Mansvelt, die hem op 5-8-1669 een
wsisel van f 600. - op 2 maanden zicht gaf, maar niet betaalde. Op 26-3-1670 werd
op verzoek van Dirk Hoola door not. Outgers genoteerd, dat een andere door Mansvelt
geaccepteerde wisselbrief van 20-11-1669 vervallen was, maar dat Mansvelt niet te
vinden was. (N.A. 3585 not. Snel 11-10-1669 en N.A. 3202, 329). Op 12-3-1670
had Samuel Mansvelt voor not. van de Ven aan Joseph Pearce de helft van een partij
van 1800 Engelse bijbels, totaal f 1290. -, voor f645. - verkocht, welke partij ze in
Engeland of elders zouden verkopen en de winst delen. Mansvelt zou alles verzekeren
voor 6% en Pearce zou geen risico van contrabande dragen. (N.A. 3202, 329). Op
4-2-1672 verklaarde Ahtias voor not. Outgers aan van Gangelt f 39539.19. - per saldo
en slot van rekening, op 25-1-1672 opgemaakt, schuldig te zijn, welke hij beloofde
te betalen met 5% interest, gerekend van 30-11-1671 af, waarvoor hij als pand ter
minne overdroeg 11000 Engelse bijbels 24o op fijn cornet papier en onvergaart à 20
st. 't stuk (f 11000. -), 1300 Engelse gemene bijbels 12o à 12 st. (f 780. -), 1410 in 30
pakken met Joodse Hebreeuwse gebedenboeken op fijn narrecap, 32 bladen dik à 24
st. 't stuk (f 1642. -), 450 in 10 pakken Spaanse bijbels op fijn cornet, 95 bladen dik
à 90 st. (f 2025. -), 2488 in 50 pakken Joods Hebreeuws Pools gebeden Tifelothboeken
op fijn cornet, 65 bladen dik à 45 st. (f 5598. -), 1000 in 18 pakken Hoogduits
Hebreeuwse gebedenboeken op fijn cornet, 56 bladen dik à 45 st (f 2250. -), 3000 in
25 pakken klein Hoogduits Joods Hebreeuws gebedenboeken in 24o op potpapier à
10 st. (f 717. -), 450 in 12 pakken bijbels of boek Moses alleen op grof bom à 40 st.
(f 900. -), 797 in 3 pakken Hebreeuwse psalmen met neerduits op fijn mediaan papier,
20 bladen dik à 18 st. (f717. -), 650 in 2 pakken met psalmen Hebreeuws alleen op
fijn mediaan papier, 10 bladen dik à 10 st. (f 325. -), 812 in 4 pakken Hebreeuws
Latijns psalmboeken op fijn mediaan papier, 20 blad dik à 18 st. (f 730.16. -), 1500
in 4 hopen boeken genaamd Thehinoth op fijn cornet, 3½ blad dik (f 100. -), 600
grammatica Hebreeuws en Latijns en Caldeus ende Siphus à 18 st. (f 540. -), 30 in
1 pak bijbels of boek Moses op carta royal papier, 48 bladen dik (f 100. -), 28 hopen
met Joods Hebreeuwse gebedenboeken van feestdagen, ± 2450 stuks op dubbele
Arent en narrecap fijn (f 1600. -), 18 hopen nog van dito ordinarii Joodse
gebedenboeken op fijn narrecap (f 1000. -), nog 3 bladen van ± 4500 Hebreeuws
Joods kinderboek op grof bom (f 150. -), liggende dit alles in 't pakhuis de Swarte
Raven in de Zandstraat, nog 1200 Engelse fijne bijbels à 30 st. in Engeland onder
Theodorus Jacobs (f 1800. -), 1000 dito bijbels in Engeland onder Maresco (f 1500.
-), 2000 Hebreeuwse bijbels met Latijnse annotatien à 9 guldens 't stuk (f 18000. -)
en 380 Spaanse bijbels à f 4.10. - 't stuk (f 1610. -), welke beide partijen berustten
onder van Gangelt op de zolder van Sr. Limburg op de Herengracht, tezamen f 53034.
-. Bleef Athias in gebreke de interest en het kapitaal te betalen, dan zou van Gangelt
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het verpande ‘uitterhand, prijscourante ofte in 't openbaar aan de meest biedende’
mogen verkopen, zonder zelf enige notificatie aan Athias te doen. Daar de
inventarisatie ter goeder trouw door Athias was geschied en niet door van Gangelt
gecontroleerd, zou die alleen hoeven te verantwoorden, wat hij ter plaatse vond. De
sleutels en daarmee het eigendomsrecht, het welk ook plaats zal hebben, ‘schoon dat
de voorn. bijbels en boeken wierden verboden’, kwamen aan van Gangelt. Alle
onkosten van pakhuishuur etc. en het risico van brand, diefstal, watersnood,
vermindering, bederf etc. bleven ten laste van Athias. De pandgeving van
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1668 voor not. Outgers, de obligatie en alle wisselbrieven, assignatiën en billetten
van Athias ten behoeve van van Gangelt zouden hiermee geannuleerd zijn. (N.A.
3210, 117 en Deutzenhofje 333). Wij zagen reeds, dat van Gangelt op 26-3-1672
een accoord met Deutz moest sluiten, waarbij hij een aantal van zijn bezittingen
cedeerde. De schuld van Athias aan van Gangelt was er een uit vele. Op 1-1-1672
verleed Dirk Hoola (boekhouder van van Gangelt (KS 306), geb. Schoonhoven
1641/42, later burgemeester aldaar, tr. Amsterdam 1670 Maria Casteleyn) een
schuldbekentenis van f 19583.6. - aan van Gangelt, die blijkens een afbetaling van
20-6-1675 toen al was getransporteerd aan Deutz, echter pas op 31-12-1679 tot een
aparte grootboekpost werd (zie ook Deutzenhofje 280, 19-8-1683 en 16-3-1688).
Ook de schuldbekentenis van Athias werd door van Gangelt aan Deutz c.s.
getransporteerd op 26-3-1672 (Deutzenhofje 288, 13). Op het grootboek werd echter
pas op 28-2-1676 een post geopend ‘Joseph Athias rekening van boeken’. Reeds op
31-5-1673 was hierop f 587.16. - ontvangen voor 840 bijbels, die de weduwe Maresco
(Charles Maresco, die 1668 of kort daarna stief, was Deutz' correspondent te Londen,
zie Deutzenhofje 280, 54) verkocht had, welk bedrag binnenkwam van Pieter
Heringhoek te Londen. Dit blijkt uit het copieboek van rekeningen, waarin men de
afrekeningen van 1676 (1673) tot 1682 vindt. (Deutzenhofje 304, 100 en 120). Ik
kan hier geen opsomming geven van de blijkbaar vrij moeizame afzet van deze
boeken. De meeste kopers betaalden niet contant en zullen bij hun eigen posten op
het grootboek nog ter sprake komen. In 1675 werd een partij Engelse bijbels naar
Rotterdam gezonden en door bemiddeling van Daniel van der Hey, een teerkoper
aldaar, kwam op 20-3- en 16-5-1676 de betaling binnen, in totaal f 1423.19. - na
aftrek van vracht en korting voor 1100 bijbels à 11½ st., voor 50 gewaterde en 1000
bijbels 24o. Afnemer in Rotterdam was o.a. Johannes van Rijckevorsel. Een nog
grotere afnemer van de Engelse bijbels was de weduwe Schippers. De grootste
afnemer van de Hebreeuwse boeken was Hester de Weer, weduwe van Someren,
gevolgd door een Joodse combinatie. Hendrik Wetstein ontving blijkens de rekening
ook boeken, blijkbaar in commissie, maar gaf aanvankelijk geen verantwoording
daarvan. Wel bevat het copieboek van rekeningen uitvoerige afrekeningen van
Hendrik Wetstein uit later tijd voor Deutz en van Gangelt, waarbij naast de boeken
van Athias echter ook andere verantwoord worden, zodat ik deze verderop wil
behandelen.
Aan de debetzijde van de rekening van boeken van Athias verschijnen in 1678
posten ten behoeve van de uitgaaf van een bijbel. Daar dit de enige uitgaaf is, die
Deutz direct zelf heeft gefinancierd, wil ik iets over de merkwaardige geschiedenis
vertellen, waaraan een artikel (L. Fuks, ‘De twee gelijktijdig te Amsterdam in de 17e
eeuw verschenen Jiddische bijbelvertalingen’, Het Boek Nieuwe Reeks XXXII,
1955-1957, 146-164) is gewijd, dat echter door de nadere vondsten zeer is uit te
breiden. Blijkens dat artikel waren Philips Levi, de Joodse boekdrukker, en Borrit
Jansz Smit, koopman en ook boekverkoper, in 1670 al bezig met de voorbereidingen
voor de uitgaaf van de Jiddische bijbelvertaling van Jekutiel Blitz. Waarschijnlijk
vond de zaak geen voortgang, omdat Smit, die de geldschieter geweest moet zijn,
niet tot de financiering in staat was. Ik gaf over hem bijzonderheden op p. 100.
Daaraan kan ik hier nog toevoegen, dat de aangifte van zijn boedel bij de Desolate
Boedelskamer op 19-8-1672 gevolgd werd door de aangifte van de boedel van Philips
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Levi op 24-8-1672. Uit de inventaris van Levi blijkt, dat deze op een zolder 4
drukpersen, 31 laden met Griekse en Hebreeuwse letters, 4 kasjes en enig drukkerij
gereedschap had. (D.B. 304, 325 en 326 en 378, 133 en 138vo). De beide boedels
werden aanvankelijk apart geadministreerd, maar sedert 12-5-1679 tezamen (D.B.
10, 391 en 394 en D.B. 12, 361 en 14, 105). Otto Roeters en Frans Verbeecq, de
schoonzoon en kleinzoon van Jan Otto van Halmael (geb. 1612/1613, woont 1634
nog te Wezel, 1637-1673 te Amsterdam, st. verm. te Nijmegen, tr. vóór 1635 Elsje
Roeters, begr. Zuiderkerk 3-2-1673), die net als Smit doopsgezind waren (N.N.B.W.
IX), waren financieel
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nauw bij die afwikkeling betrokken (zie ook N.A. 2635 not. Steeman 21-12-1679
betreffende vorderingen van Jan Otto van Halmael op Smit en het geschil daarover
met de curatoren van de boedel van Smit en leden van de familie Baack of Bake. Op
5- en 8-5-1691 kwam Smit overeen met enkele anderen betreffende hun compagnie
van handel op Polen, die sedert 7-9-1682 bestond, dat hij daarheen zou gaan ter
bevordering van de zaken (N.A. 3576 not. van Ceulen)). Op 10-12-1674 werd voor
not. Venkel een contract gesloten tussen Jan Otto van Halmael, ditmaal de
geldschieter, en Levi en Smit tezamen, niet alleen voor het drukken van de bijbel,
maar ook betreffende andere Hebreeuwse boeken (N.A. 3044, 59). Zoals uit de nog
te noemen akte van 7-2-1676 blijkt, verliep de samenwerking niet goed en haalde
daarom van Halmael de drukker Athias erbij. Op 3-9-1675 werd een contract gesloten
voor not. Venkel en op 27-9-1675 nog eens een nader contract tussen Athias ter ene
en de combinatie van Halmael-Levi ter andere zijde. Van het uitvoerige contract kan
ik hier slechts meedelen, dat Athias formeel de geldschieter zou zijn en het papier
en drukloon zou betalen, die tezamen op ± f 12000. - werden getaxeerd, die Athias
uit de verkochte exemplaren terug zou krijgen. De afgedrukte vellen zouden onder
hem en van Halmael komen, welke laatste aan Athias een voorschot van f 5000. moest doen. Zodra de bijbel gedrukt zou zijn, zou het contract van 10-12-1674 weer
van kracht zijn en Borrit Smit was dan ook bij deze overeenkomst aanwezig. (N.A.
3044, 70 en 71). Er kwamen al spoedig moeilijkheden, die in december 1675 tot
notariële insinuaties aanleiding gaven en als gevolg van insinuaties van 7-2-1676
voor not. Venkel door Levi aan van Halmael en Athias, waarop deze beiden een
uitvoerig antwoord gaven met hun bezwaren, tot een volledige breuk. Blijkens de
stukken, die hierbij in het protocol werden opgenomen, waren er tot 3-9-1675 11
vellen gedrukt, sedertdien 7 vellen. (N.A. 3018, 821). Levi moest een andere
geldschieter hebben en vond die in Willem Blaeu en Laurens en Justus Bake, die op
2-4-1676 een contract met hem sloten (N.A. 3222, 570, afgedrukt KS 364). Athias
en van Halmael, die stellig de beschikking hadden over de reeds afgedrukte vellen,
gingen ook verder, zij het met een andere vertaling, namelijk van Josef Witsenhausen.
Athias wist voor zijn uitgaaf, die toen al tot het vierde boek Moses gevorderd was,
op 18-3-1676 privilege van de Staten van Holland te verkrijgen. Over de Joodse
privileges, die beide partijen hier te lande en elders wisten te verwerven, spreek ik
niet, daar het bovengenoemd artikel daarop uitvoerig ingaat. Door not. Listingh,
wiens protocol over deze jaren niet bewaard is, werd een contract ontworpen tussen
van Halmael en Athias, dat deze laatste op 25-6-1677 ondertekende (KS 10), maar
al heel spoedig deed van Halmael zijn rechten over aan Willem Blaeu. Op 16-11-1677
moet dit reeds geschied zijn. Toen kwamen van Halmael en Levi voor not. Brouwer
overeen, dat van Halmael 40 exemplaren van de bijbel, die Levi drukte, op klein
mediaan papier zou krijgen, waarvan van Halmael het papier en versteekgeld zou
betalen. Van Halmael deed daarmee afstand van alle aanspraken, die hij op Levi had.
Borg voor Levi was Blaeu. (N.A. 3935, 616). Athias aanvaardde deze nieuwe
geldschieter Blaeu, die tezamen met de Bake's ook de geldschieter van Levi was en
zeker wel bepaalde oogmerken had met zijn overname van het aandeel van van
Halmael, niet, zoals blijkt uit een insinuatie van 5-4-1678 van notaris van der Groe
namens Blaeu aan hem (KS 10). In deze insinuatie wordt gesproken van een contract,
dat hij buiten kennis van Blaeu of van van Halmael met een ander gemaakt heeft.
Aanvankelijk was die andere in de acte aangeduid als Josephus Deutz, maar later is
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die naam doorgehaald. Of Athias een officieel contract met Deutz heeft gesloten,
kan ik niet zeggen. Zeker is, dat uit de rekening van boeken van Joseph Athias op
het grootboek van Deutz blijkt, dat hij regelmatig gelden aan Athias verstrekte van
18-2-1678 af tot 20-7-1678 toe, in totaal f 1113. -, ‘om de Hoochduytse bijbel te
drucken in Hebreeusse caracters’ en dat op 11-3-1679 voor de advocaat en de
notarissen in het proces tegen Blaeu aan de debetzijde van de rekening van Athias f
13.14. - werd genoteerd. Over dit proces vond ik geen nadere bijzonderheden, zodat
ik
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ook niet kan vertellen, wat de afloop was. Uit acten van 16-7-1682 en 23-2-1683
betreffende de verkoop van de bijbel van Levi in Polen blijkt, dat de tegenpartij
trachtte een verbod van de bijbel van Athias of wel, zoals gezegd wordt, van de
‘bijbels van Christoffel van Gangelt ende Josephus Duyts bij Joseph Athias alhier
ofte elders gedrukt’ in Polen te verkrijgen (N.A. 3260, 70 en 3263, 218). Blijkens
het bovengenoemd artikel hebben geen van beide partijen in Polen succes gehad,
terwijl elders de bijbel van Athias veel meer verkocht is dan die van Levi, wat
voornamelijk te wijten was aan de minder gunstige reputatie die zowel de drukker
als de vertaler bij hun geloofsgenoten hadden. Beide bijbels verschenen in folio van
1676-1678. (Darlow and Moule 4485). De bemoeiingen van Deutz met deze bijbel
hebben zich niet verder uitgestrekt dan de financiering in de allerlaatste tijd van de
totstandkoming. Ook verstrekte hij toen het papier uit de voorraad, die van Gangelt
bij hem had beleend, wat uiteraard weer op diens debetrekening kwam te staan
(Deutzenhofje 304, 53). Alleen bij de laatste leverantie moest een andere papierkoper
worden ingeschakeld, namelijk Jacob van Speeck, van wie Athias op naam van Deutz
blijkens het journaal 60 riem narrekap à 50 st. op 20-7-1678 ontving. Blijkens dezelfde
journaalposten werden steeds de afgedrukte vellen op de zolder van Deutz
gedeponeerd, stellig ter meerdere zekerheid. Ik veronderstel, dat de oplaag ruim 6000
heeft bedragen. Op een ongedateerde notitie van boeken op de zolder van Deutz
(Deutzenhofje 335) wordt gesproken van ‘6000 en meer Hoogduytsche bijbels tot 3
guldens 't stuk f 18000. -’. De bijbel was toen vermoedelijk nog niet gereed, want
net als van enkele andere boeken, die nog ongedrukt of onvolledig waren, volgt hier
ook een opgaaf: ‘noch voor de 24 blaaden die aen mank(l)eeren om de 6000
Hoogduytsche bijbels compleet te maecken f 710. -’. Hoe de verkoop geregeld werd,
kan ik niet zeggen. Ik neem aan, dat dat een zaak was tussen van Gangelt en Athias;
uit de boeken en papieren van Deutz blijkt hierover niets. Alleen nog op de veiling
van 1688 zullen ze, in veel minder getale, weer voorkomen. De prijs van f 3. - was
uiteraard een taxatieprijs, geen verkoopsprijs.
De grootboekpost van Athias en wed. Schippers tezamen zal ik bij de andere
grootboekposten bespreken. Hier zal ik eerst een andere onderneming van van Gangelt
behandelen, die ook een Hebreeuwse druk betrof. Op 23-1-1659 kreeg Johannes
Georgius Nisselius privilege van de Staten van Holland voor 20 jaar voor de
Hebreeuwse bijbel, met het drukken waarvan hij toen reeds volgens zijn zeggen ver
gevorderd was, en tevens voor een eventuele 8o uitgaaf, die hij zich voorstelde met
een ‘curieus letterken’ uit te geven. Stellig op grond daarvan liet hij door een
deurwaarder van het Hof van Holland aan Athias aanzegging doen van dit privilege.
Wij weten dit uit een insinuatie van 3-2-1659 door not. Lock namens Athias aan de
bovengenoemde deurwaarder, Pieter de Ruiter, om een copie van dit octrooi te tonen.
(N.A. 2206). Op 21-3-1659 gaf de theologische faculteit van de Universiteit te Leiden
advies aan de Staten van Holland over de beide uitgaven. Van de bijbel van Nisselius
waren toen 13 vellen klaar en van die van Athias 10, die de faculteit had geinspecteerd.
Volgens haar oordeel konden beide voortgang vinden, daar de bijbel van Nisselius
geschikter voor studenten, de bijbel van Athias voor ervarener theologen zou zijn.
(A. Eekhof, De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw, 1921, 90* en
320-321). Zo verscheen de Biblia sacra Hebraea correcta... Typis et sumptibus Josephi
Athias Amstelodami in 8o van 1659-1661. Een nieuwe verbeterde druk van de hand
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van de Utrechtse professor Joannes Leusden zag in 1667 en 1666 het licht als Biblia
Hebraica accuratissima in 4o en werd aanvankelijk in een oplaag van 4500, later van
5000 exemplaren gedrukt. De Sacra biblia Hebraea... labore et studio Joh. Georg.
Nisselii, Palatini linguarum Oriental. propagatoris, verscheen met het adres Lugd.
Bat. sumptibus et typis Nisselianis 1662, in 8o (Darlow and Moule 5131, 5133 en
5134). Nisselius betrok zijn papier blijkbaar bij van Gangelt en, zoals dat ook in
andere gevallen gebeurde, deze moest hem tenslotte ook geld voor het drukken
voorschieten. Nisselius boedel kwam na zijn overlijden bij de Desolate
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Boedelskamer te Leiden. Blijkens een drietal stukken (Deutzenhofje 331) hadden
van Gangelt en Laurens de Geer tijdens het leven van Nisselius ruim 4000 exemplaren
van de Hebreeuwse bijbel in 8o als pand ter minne gekregen. Op 8-5-1664 sloten van
Gangelt en de Geer een overeenkomst, waaruit men zou afleiden, dat ieder van hen
een eigen aandeel van deze bijbels had. Van Gangelt beloofde de Geer een pak defecte
bijbels te geven om in te lossen bijbels compleet te maken. Maar hij zou f 150. - aan
de Geer betalen voor het ‘ene blad soo aan ieder van mijn grote bijbels mankeren,
mits de Geer die zal maken te becomen van het sterfhuys’. De Geer beloofde zijn
best te doen alle bijbels in te lossen, zodat zij ze alleen in handen zouden hebben
‘om die te beter te connen in prijs houden ende t'onser bijder profijte te vercopen’.
Op 6-8-1664 sloten de erfgenamen van Nisselius een overeenkomst met de Geer en
van Gangelt betreffende de Hebreeuwse bijbel in 8o. Zij zouden tegen betaling van
f 800. - de ± 900 exemplaren groot of klein en de incomplete bijbels, vellen, prefatiën
en titels, die nog onder de erfgenamen waren, krijgen en bovendien de bovengenoemde
4000 exemplaren mogen houden, waartegenover zij alle aanspraken, die ze op
Nisselius hadden, tezamen f 10922. -, lieten varen. Op 6-9-1664 kwam hierop de
goedkeuring van de Desolate Boedelskamer te Leiden en op 11-12-1664 kreeg
Laurens de Geer een kwitantie voor de f 800. -, die hij persoonlijk betaalde, zoals
uit een verklaring van 1-9-1664 ten behoeve van van Gangelt blijkt. Zij verkochten
de exemplaren tezamen en kregen ieder naar rato van hun inbreng aan grote en kleine
bijbels vergoed. (Deutzenhofje 331). In 1672 was dit niet meer het geval. De
exemplaren, die van Gangelt toen nog over had, kwamen aan Deutz, die ze blijkbaar
zonder enig contact met de Geer verkocht. Ik neem aan, dat de prijs zeer gezakt was
in verband met de verschijning van de nieuwe bijbel van professor Leusden bij Athias
in 1667.
In 1677 kreeg Hendrik Wetstein de opdracht om de Hebreeuwse boeken van Athias
en Nisselius te verkopen. De afrekening daarvan is bewaard in het copieboek van
rekeningen (Deutzenhofje 304, 129-132). Uit de afrekening, die loopt van
11-8-1677-28-7-1681, is mij lang niet alles duidelijk. Ik zal echter het belangrijkste
zoveel mogelijk weergeven. De opbrengsten van de boeken bedroegen in totaal over
de jaren 1677-1680 f 1618.14.4. Men vindt hier uiteraard alle prijzen van verkoop,
waarbij het enigszins verwarrend werkt, dat het Frankfortse geld en het Hollandse
geld in dezelfde kolom genoteerd werden. Ik vermeld hier slechts de prijzen van de
door mij besproken uitgaven. De bijbel van Nisselius bracht toen f 2.10. - op en de
bijbel van Athias van Leusden f 8. -. Men vindt echter ook van bijna alle andere
uitgaven van Athias, die in 1672 door van Gangelt aan Deutz werden overgedragen,
de verkoopsprijzen. De onkostenrekeningen van Wetstein, die tal van merkwaardige
posten bevatten, bedroegen in 1677 f 230.2.12 en van 1678-1680 f 715.3. -. Ik laat
deze volgen, waarbij ik een enkel maal gelijksoortige posten combineerde:
Verschot en oncosten bij mij gedaen over de voors. boeken: voor de bael op
Frankfort te packen f 5.8. -, licenten pasporten en vracht tot Harderwijck f 9.10. -,
vracht van Harderwijck op Arnhem f 10.13. -, van Arnhem tot Ceulen f 27.15.8, van
Ceulen tot Mayntz f 13.4. -, van Mayntz tot Frankfort f 5.7. -, voor briefporten en
paesmisse 1677 f 1.8. -, aen de keyserl. comisaris voor het setten in de Frankforter
catalogus f 12.17.4 (namelijk 1 Biblia Athias f 5.15. -, 1 Nisselii f 1.40, oncosten
betaelt f 1.18 = Frankforts f 8.13 a 9% agio -.30, doet goet geldt f 7.43 en Hollandt
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f 12.17.4), int opreysen per Frankfort door ordre van d'heer van Gangelt met de Jood
tot Cobelentz geschprooken en daerover om de compagnie te volgen oncosten gedaen
f 2.13. -, 11-8-1677-24-12-1677 voor een vraght sleepens van d Hr. Deutz tot mijnent
(en 3 ×) kruyen f 17.-. -, d'Hr. Deutz heeft gehadt 21-8-1677-22-11-1677 (volgen
een aantal boeken, geleverd voor de bibliotheek van de heer Deutz ) f 13.19. -, D Hr.
van Gangelt heeft gehadt (30-9-1677 verschoten aen d'overluyden van het
boeckvercoopersgilt extraordinai te doen vergaederen om te versoeken haer consent
tot het verkoopen van de Hebreyse hoope van Borrit Jansz f 3.10. -, 13-11-1677
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volgens sijn ordre aen Sr. Melijn geleevert om aen Sr. Leonardt tot Brussel te senden
1 Biblia Athias f 8. -, 1 Biblia Nisselii f 2.10. -, 8 Biblia Spaenss f 32. -) f 46. -, Per
mijne provisie van f 805.8. - (= bedrag van verkochte boeken in 1677) f 80.11. -;
tezamen over 1677 f 230.2.12. D'heer Joseph Duyts debet aen h. Wetstein (volgen
een aantal boeken, geleverd voor de bibliotheek van de heer Deutz)
11-5-1678-19-10-1679 f 29.19. -, d'heer Cristoffel van Gangelt debet 23-3-1679 aen
de Kooperslaeger betaelt voor de copre plaet daer de tijtel tot de Hoogd. Hbr. folio
bijbel op gesneeden is f 2.8. -, voort slijpen van dito plaet f 15. -, voorts voor sijn E
gecoft in de Brake Grondt verscheyde Hebreeuwse hoopen ter somma van 975 f.
daertoe sijn E mij gefourneert heeft 475 f. sulx bij mij betaelt f 400. -, voor mijne
provisie voor 975 à 2% f 19.10. -, 9-4-1679 1 Hanause Tefilot 8o f 1.16. -, 22-7-1679
4 dito klijn 24o f 1.8. -, 4 dito Pools 8o f 6. -, 26-7-1679 1 Vie de l'Eveque de Munster
en 1 Vie de mad. Tournon f 1. -, verder aen sijn E geleevert een briefje v. Jacob Levi
van f 117.10. -, 6-6-1680 1 Biblia Nisselii 8o f 2.10. -, 1-10-1680 12 Psalt. Ebr. Lat.
24o f 9. -, 2-10-1680 1 Frans bijbeltie 18o f 4. -, per tien Gomasims als hier voor f 15.
-, provisie van f 1043.9. - a 10% (bedrag over verkochte boeken in 1678-1680) f
104.7. -; tezamen over 1678-1680 f 715.3. -.
Ik neem aan, dat zowel het onderhoud te Koblenz als de onkosten voor de koperen
plaat, die hiervoor genoemd zijn en ten laste van van Gangelt werden gebracht, in
verband met de Jiddische of Hoogduitse bijbel van Athias geschiedden.
Een losse rekening van 12-5-1686 van H. Wetstein over verkochte boeken geeft
geen specificatie van zijn uitgaven voor Deutz en van Gangelt, zodat ik er niet verder
op inga. (Deutzenhofje 335). Verdere algemene afrekeningen zijn niet bewaard, wel
enkele losse stukken en uiteraard ook de gegevens in de boeken. In maart 1688 schoot
H. Wetstein f 8.6. - voor ‘wegens de tytels tot de Hoogd. Ebreuse bijbel, die vermist
waeren en herdrukt souden worden’. (Deutzenhofje 301). Dit geschiedde uiteraard
met het oog op de veiling, die van het restant van de boeken zou worden gehouden.
Een aantal stukken hieromtrent zijn bewaard. Ik hoop er nader op in te gaan in een
artikel in de Studia Rosenthaliana, derde aflevering, die in januari 1968 zal
verschijnen. Hier wil ik slechts de kavels van werken noemen, die in het voorgaande
herhaaldelijk ter sprake zijn gekomen. No. 1 bestond in 2500 Hoogduitse bijbels,
die aan Jochem Hirsch, Wetstein en van Daalen werden verkocht voor resp. 10½ à
6 st. per stuk, terwijl Claes Burgers een stapel deffecten voor f 14.15. - kocht. Van
de bijbel van Nisselius waren nog 2296 klein en 415 groot papier over (no. 2 en 3).
Er waren een groot aantal kopers voor resp. 7¼ à 6 st. per stuk. Hieruit is al duidelijk,
dat niet alle boeken van Athias afkomstig waren; toch werd de opbrengst van de
veiling geheel op diens rekening van boeken genoteerd. Of no. 14-16 van Athias
afkomstig waren, kan ik niet zeggen. No. 14 bestond in 207 exemplaren van de
Replique van Girac à Costar, 8o, die voor 1¼ st. door van Daalen werden gekocht.
No. 15 bestond in 300 exemplaren van Glaseri Catechismus practicus, Neerduyts 8o.
Er waren voor resp. 2⅛ à 1⅝ st. een groot aantal kopers. No. 16, een hoop Etymologie
des proverbes Français, werd voor f 2.18. - gekocht door een onbekende koper. No.
18, Engelse bijbels 12o 3 pakjes, werden door Antony van Roon, met de wed. Swart
als borg, voor f 51. - gekocht. No. 19 en 20, dito bijbels beschadigd en dito defecten,
1 pakje en 3 pakken, werden voor f 18. - tezamen door van Daalen gekocht. No. 21,
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Engelse bijbels compleet in 6 hoopen, werden voor f 18. - door van Daalen gekocht.
No. 22, verscheiden pakken van vellen uit de Biblia Ebraica van Athias de oude druk,
werden voor f 30. - door van Daalen gekocht. No. 23, Kipour 8o bijna voldrukt, en
No. 24, Arba Taanyot en Moadim, 8o mede onvoldrukt, werden voor f 270. - door
van Daalen gekocht. No. 25, Verscheidene pakketten allerhande Latijns goed, werden
door verschillende kopers tezamen voor f 23.1. - gekocht. No. 26, de Spaanse bijbel,
werden door een groot aantal kopers voor resp. 20 à 13 st. gekocht. De totale opbrengst
van de 30 nummers bedroeg
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f 4142.5.12. De afslager betaalde daarvan f 2632. - aan de erfgenamen, daar de
boekhouder Calckberner, die voor f 16. -, en Wetstein, die voor f 1080. - hadden
gekocht, apart betaalden en bovendien nog het salaris van 10%, dus f 414.5.12, werd
gekort. Uit het journaal van 17-3-1688, de dag van de veiling, blijkt dat Wetstein in
tegenstelling tot de andere kopers, ten wiens huize de veiling was geschied, niet
meteen contant, maar in 12 maanden mocht betalen. De prijzen waren stellig ook
mede daarom zo laag. Na deze boekenveiling van 17-3-1688 vinden we in de boeken
van Deutz nog slechts de volgende leveranties van boeken, die blijkbaar bij vergissing
niet verkocht waren. Op 24-4-1688 betaalde Joseph de Jood, die op de veiling veel
had gekocht en o.a. ook Thephilots, nogmaals voor 52 exemplaren daarvan à 17½
st. f 45.10. -. Op 3-6-1690 betaalde Abraham van Someren voor 99 defecte
Hebreeuwse bijbels bij de hoop f 425. - (een opsomming hiervan Deutzenhofje 340),
op 10-1-1691 f 9.9. - ‘voor een packie defecten die door Hend. Wetsteyn sijn gedaan
drucken om de bijbels compleet te maken’, op 31-1-1691 f 486. - voor 13½ riem
groot imperial papier. Van Wetstein kwamen van de restanten in Frankfort nog f
479.14. - binnen. In totaal was bij de laatste afrekening in 1698 f 27575.6. - van
verkochte boeken ingekomen, waartegenover uiteraard ook nog onkosten stonden.
Naast boeken werden door van Gangelt in 1672 ook papieren in onderpand gegeven.
Blijkens de post op het grootboek ‘Pampier mij door Christoffel van Gangelt ter
handen gestelt’ werd sedert 30-3-1672 hiervan door Deutz verkocht en kwamen
sedert 15-11-1672 betalingen voor het verkochte papier binnen. Op 31-12-1679 werd
deze post afgesloten. In totaal was f 38495.14.8 in mindering op de schuld van van
Gangelt gebracht. De opbrengst van het beleende papier was enige honderden guldens
hoger, maar daartegenover stonden wat onkosten en kortingen. Daar het papier vrijwel
nooit contant werd betaald, werden voor de kopers posten op het grootboek geopend.
Deze zal ik nog opsommen. Hier wil ik slechts vermelden, dat een enkel maal het
beleende papier nog via de aparte rekening van van Gangelt werd verkocht, o.a.
18-3-1672 290 riem voor f 1595. - aan Levinus en IJsbrand Vincent (betaald
18-3-1673) en 30-3-1672 300 riem voor f 780. - aan juffr. Stam (betaald 18-3-1673),
die blijkens een betaling 21-1-1673 van f 780. - op de aparte rekening van van Gangelt
al eerder van hem vermoedelijk een zelfde hoeveelheid van dit papier had gekocht.
Op 28-9-1673 werd een veiling van het papier gehouden, waar Deutz zelf voor f
683.17. - inkocht. Hiervoor werd een aparte grootboekpost geopend, die op 31-1-1691
met f 36.17. - verlies werd afgesloten. De opbrengst van de veiling, die op 8-11-1673
binnenkwam, was met uitzondering van het door Deutz zelf gekochte f 10841.12. -.
Opgaaf van de kopers vindt men bij de rekening van het papier (Deutzenhofje 304,
16-18): Vincent Pietersz f 1505.1. - (328 riem), Andries Bergheyck f 528.14. - (93
riem), Gerrit Camerlingh f 444.6. - (79 riem), Isaack Meleyn f 130.10. - (30 riem),
Abel van der Storck f 359.5. - (79 riem), Michiel de Groot f 875.15. - (177 riem),
Hendrick Corff en Gijsbertz f 2666.12. - (470 riem), Casparus Lootsman f 736.19. (161 riem), Christiaan Coninghsvelt f 746.3. - (178 riem), Frans Franssen f 55.8. (12 riem), Jaques Boursse f 152.16. - (28 riem), Gillis Joosten f 70.10. - (23 riem),
Cajot f 557.5. - (120 riem), Abraham van Gaesbeeck f 260.17. - (63 riem), Joseph
Athias en juffr. Schippers f 28.7. - (7 riem), Matthijs Hooghuysen f 203.5. - (25 riem),
Jacobus van der Linden f 361.8. - (103 riem), Johannes d'Allée f 226.16. - (45 riem),
Fred. Schulerus f 244.15. - (55 riem), Reynier Coutrier f 43.19. - (21 riem), Barent
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Schellinger f 88. - (22 riem), Jan Potgieter f 344.6. - (74 riem), Pieter Jacobs f 20.5.
- (18 riem), Matthijs Winnekes f 130.10. - (30 riem).
Daarnaast vindt men op het grootboek nog een post ‘Pampier mij door Hendrik
Wachtmans ter hand gestelt’, dat van jan.-april 1674 werd verkocht aan Jacob van
Speeck en Michiel de Groot voor f 602.14. -, welk bedrag over werd geschreven in
het credit van de rekening van papieren van van Gangelt.
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Op 4-10-1675 werd een grootboekpost geopend ‘Christoffel van Gangelt rekening
apart’. Opnieuw beleende van Gangelt bij Deutz papieren, waartegenover deze laatste
steeds weer betalingen in banco voor hem deed. Twee schuldbekentenissen zijn
bewaard gebleven, waarbij de stand van zaken van dat ogenblik werd vastgelegd.
Van 4-4-1676 dateert de eerste voor f 8980.14. - bankgeld, geleend voor 12 maanden
tegen 4% (in 1676 en 1677 nog 4 × vermeerderd, in totaal met ruim f 7000. -), van
6-9-1679 de tweede voor f 14295.8. - bankgeld, geleend voor 6 maanden tegen 4%,
met als onderpand papier, dat nader opgesomd werd en op de zolder van Steffen van
Schoonevelt op de Keizersgracht lag (Deutzenhofje 334 en 336). Ofschoon Deutz
gerechtigd was om bij niet betaling na afloop van de bovengenoemde termijnen de
papieren ten eigen bate te mogen verkopen, geschiedde dit niet. Dit blijkt uit de
grootboekpost, die op 29-4-1688 afgesloten werd met een betaling van het saldo van
f 3399.6. - aan Elias van Gangelt en Catharina Vrerix, diens vrouw, die procuratie
hadden van hun vader en schoonvader Christoffel van Gangelt. Ik vermoed, dat nog
meer papieren in onderpand waren gegeven. Van 24-2-1682 is een opgaaf bewaard
van papieren, die door van Gangelt in het pakhuis van Deutz waren gebracht. Daaraan
werden volgens een aantekening van van Gangelt nog toegevoegd 90 vellen van het
boek de Drie Targums (één vel werd achtergehouden), waarvan de 540 riem papier
een waarde van f 1350. - en de drukkosten van f 33. - per vel van f 2970. vertegenwoordigden, tezamen dus f 4320. -. De totale waarde van papieren en bedrukte
vellen bedroeg toen f 17784.7.7. (Deutzenhofje 338).
Gegevens betreffende de verkoop vindt men niet alleen in het grootboek en het
journaal, maar ook in enkele andere boeken en in de losse stukken. Bijzonderheden
daarover laat ik hier volgen.
In het copieboek van rekeningen (Deutzenhofje 304, 55) is een rekening opgenomen
van ‘Pampier door mij aen van Gangelt beleent’. Op 19-12-1679 zond Deutz aan
Pieter van Sittart te Londen 960 riem, op 26-3-1680 1070 riem en op 12-5-1680 760
riem. Blijkens afrekeningen van maart en april 1680 had van Sittart al eerder papier
ontvangen en daarvan 1210 riem voor £ 398. - verkocht, terwijl hij 31-12-1680 en
13-3-1683 afrekeningen zond over de 2790 riem, die na aftrek van onkosten £
635.4.10 opbrachten. Brieven van Deutz hierover vindt men in het copieboek van
brieven (Deutzenhofje 280, 11, 28, 37, 58 en 59). Hieruit blijkt o.a., dat van Sittart
een relatie van van Gangelt was en dat de verkoop naar de mening van Deutz veel
te langzaam ging. De eerste van de brieven van 11-3-1681 neem ik over: ‘K heb den
UE van 21/31 passado neffens de reckeninge van de vercochte papieren die soo sal
doen noteren. Tot de vercoopinge van de resterend 1358 riemen gelieft alle devoir
te doen, sonder eenige goede occasie te versuymen, hoewel wij ons niet cunnen
inbeelden dat het parlement in faveur van Vranckrijck de negotie en het inbreng van
der selver manufacturen soude toestaen. En dat al geschiedende soo werden doch
geen papieren aldaer van dese deugt gemaeckt. Ick wenste d'selve hier gehouden
hadt, want souder meer van gemaeckt hebben, als bij UE ten opsichte van al de
swaere oncosten. Ick meende UE hadde tselve aen een drucker vercocht, tot drucken
van Engelss bijbels in twaeleven, waervoor het expres gemaeckt is en tot 72 st. den
riem alhier vercocht. Ick worde bericht als souden die van London en Oxfort tegens
malkanderen drucken. UE gelieve daerop te letten om dese resterende aen den man
te brengen, waertoe UE pausselijcke macht geve, vertrouwende mijn voordeel als
eygen sult in acht nemer. UE antwoord sal onder couvert van Messr. Melijn of van
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Gangelt tegemoet sien en gelieft mij met enen te advyseeren of ickt restant van de
reckeninge mach trecken. Vale.’
Uit ditzelfde copieboek van brieven (Deutzenhofje 280) blijkt uit brieven van de
erfgenamen van Deutz aan van Gangelt van 1-4-1684, 17-, 26- en 29-3-1685 en
5-4-1685 dat van Gangelt voortdurend betrokken bleef bij de verkoop van het papier.
Zijn afwezigheid - hij vertoefde o.a. in Den Haag - belemmerde de gang van zaken,
daar men zonder hem blijkbaar niet veel durfde ondernemen. Hij zou onder meer
moeten bepalen, op welke termijnen het geleverde papier betaald moest worden
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en welke prijzen men moest berekenen bij eerdere betaling. Voor de verkoop van
het papier werd blijkens een brief van 26-3-1685 o.a. de makelaar Jacott ingeschakeld,
die daartoe monsters van de aanwezige soorten ontving. Een brief aan Jan Ortt van
4-4-1685 bevat ook nog gegevens over de verkoop van het papier. Van de jaren
1683-1686 zijn een aantal biljetten bewaard, die betrekking hebben op de aflevering
van het verkochte papier (Deutzenhofje 301).
Tenslotte zal ik de grootboekposten, die betrekking op papier- en boekhandel
hebben, bespreken en die, zo nodig, verduidelijken met de gegevens uit memoriaal
of journaal, welke echter van juli 1671-dec. 1674 beide ontbreken; voor de leveranties
van papier vindt men nog bijzonderheden in het copieboek van rekeningen omtrent
korting etc.
Borrit Jansz Smit (ik noem hem als boekverkoper, hoewel het een ander artikel
betreft) beleende 3-4-1666 362 stukken lijwaten voor f 12000. - tegen 1/2% per
maand, die in mei 1667 door neef van Schoonevelt werden afgerekend.
Joris de Visscher, die enige jaren met Pieter Domna in compagnie handelde, vinden
we van 20-5-1669-16-1-1670 op het grootboek, echter vermoedelijk met andere
zaken dan papier.
Hendrik Wachtmans (geb. Amsterdam 1638/39, ondertr. kerk 27-4-1669 Elsien
de Soor, geb. Wezel 1638/39; blijkens het kohier van 1674 woonde het echtpaar in
de Gouwenaarssteeg), de knecht van van Gangelt (KS 306) krijgt 16-11-1669 een
eigen post op het grootboek, die op 15-6-1674 werd afgesloten. Daarnaast had hij
van 25-4- tot 10-12-1672 een rekening apart, waar men op de creditzijde in totaal f
2500. - voor verkocht papier vindt. Ik noemde al het papier, dat hij bij Deutz beleende.
Deze betaalde hem blijkens het grootboek in ieder geval reeds van 1-7-1668 af en
vermoedelijk tot 1674 toe een salaris van f 315. - per jaar. Door het ontbreken van
memoriaal en journaal is het niet mogelijk uit te maken, hoe de verhouding van
Wachtmans tot van Gangelt en Deutz precies was. Op 15-6-1674 kwam op de rekening
van papieren van van Gangelt f 6317.1. - binnen ‘per diverse uyt de pampieren bij
Hendrik Wachtmans ontf.’ Voor zover ik kan nagaan, betekende dit het eind van de
directe relatie. Nog eenmaal vinden wij hem als een van de vele kopers van boeken
van Athias: op 11-11-1686 kocht hij 50 Hebreeuws-Duitse psalmboeken voor 18 st.
per stuk met 1% korting, zodat het totaalbedrag f 44.11. - werd. Daar hij dit pas op
10-8-1689 voldeed, verviel de korting en betaalde hij de volle f 45.-.
Lucas van Coppenole kocht van 15-11-1672-23-10-1673 1003 riem voor een totaal
van f 4541.12.8, die hij van 25-11-1672-5-12-1673 betaalde, waarbij hij echter 6
riem teruggaf.
Levinus en IJsbrand Vincent kochten van 31-12-1672-4-1-1674 262 riem van
verschillende soorten voor een totaal van f 1427.14.8, die zij van
31-12-1672-20-2-1674 betaalden (de eerste betaling, van f 255.8.8 geschiedde namens
hen door van Gangelt).
Cornelis Willemsen te Wormerveer kocht 28-2-1673 40 riem voor f 151. -, die hij
5-3-1673 betaalde.
Corff en Gijsbertz kochten 28-2-1673 en 9-3-1673 31 riem voor f 385.12. -, die
zij 14-3-1673 betaalden.
Dirck Symensz kocht 9-3-1673 190 riem voor f 653.19. -, die hij 15- en 18-3-1673
betaalde.
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Hendrick van Esch kocht 9-3-1673 42 riem voor f 173.15. -, die hij 31-3-1673
betaalde.
De weduwe van Theunis Jacobsz Lootsman kocht 9-17-3-1673 279 riem voor f
1299.4. -, die zij 14-3-19-4-1673 betaalde.
Jacobus Scheltus kocht 11-3-8-11-1673 251 riem voor f 1254.10. -, die hij
31-8-1673 en 13-8-1674 betaalde met f 3.18.8 als interest voor nabetaling.
Jan Hendricksen kocht 13-3-1673 111 riem voor f 288.12. -, die hij 21-3-1673
betaalde.
Jan van der Poll kocht 22-3-1673 63 riem voor f 315.15. -, die hij 12-5-1673
betaalde.
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Frederik Schulerus kocht 25-4-22-11-1673 380 riem voor f 1773.5.8, die hij van
juni-dec. 1673 betaalde.
Gillis van Hoven (die in 1661 een post op het grootboek had in zake een
bodemerijbrief op een schip naar Groenland) kocht 25-4-1673 12 riem ‘fijn arentie’
voor f 45. -, die hij 8-3-1674 betaalde.
De weduwe van David Raket kocht 24-6-1673 60 riem voor f 289.11.8 en 2-9-1673
100 riem fijn voor f 482.12.8, die zij resp. 5-8- en 7-11-1673 betaalde, de laatste met
f 4.-.8 korting.
Gerrit Willemssen kocht 27-7-1673 46 riem voor f 147. - en 16-9-1673 30 riem
voor f 114.7. -, die hij resp. 5-8- en 21-10-1673 betaalde.
Reynier Coutrier kocht 7-8-1673 230 riem voor f 795.11. -, die hij 3-2-1674
betaalde.
Vincent Pieters kocht 11-11-1673 116 riem voor f 556.16. -, die hij 1-12-1673
betaalde.
Samuel Imbrecht kocht 2-1-1674 81 riem voor f 384.4. -, die hij 12-1-1674 betaalde.
Jacob van Speeck kocht 15-1-1674 15 riem voor f 196.10. -, die hij 12-2-1674
betaalde (als transactie, die buiten het grootboek omging, kan ik van het journaal
van 2-3-1678 noemen op het debet van de rekening apart van van Gangelt f 1800. banco aan Jacob van Speeck, welke hij beloofd heeft te restitueren uit het provenu
van de papieren, die hij nu lost uit het schip St. Jan schipper Springer, wat niet op
deze post gebeurde, zodat ik de datum niet ken. Voortdurend vindt men zijn naam
bij financiële transacties in de boeken en papieren).
Jacobus van der Linden kocht 15-1-1674 61 riem fijn conte voor f 280.12. -, die
hij 3-2-1674 betaalde.
Joannes Wagenaar kocht 25-1-1674 6 riem voor f 15. -, die hij 2-5-1675 betaalde.
Michiel de Groot kocht 29-1-1674 168 riem voor f 751.16. -, die hij 31-1-1674
betaalde.
Joseph Athias en de wed. Schippers kochten 9-2-1674 1064 riem voor f 2610. -,
die zij op 9-2-1674 met f 1305. -, 11-4-1674 met f 600. - en 4-5-1674 met f 705.4. betaalden; op 9-8-1675 83 riem fijn groot It. post voor f 332. -, waarvan voor prompte
betaling f 3.6. - zou worden gekort, maar die op 17-6-1676 werden teruggegeven
onder pretext, dat ze beschadigd waren; op 25-7-1684 224 riem voor f 448. -, te
betalen op 6 maanden, die zij op 20-12-1686 betaalden. (Vermoedelijk stond dit ook
in verband met Engelse bijbels. Van 25-6-1674 is een acte bewaard voor not. van
Eversdijck, waarbij Martinus Larbé, Jan de Bus, Jan Steenkooper, Petrus Lindenberg,
Philippus de Smit en Joost Jegers, knechten in de boekdrukkerij van Athias, met hem
een overeenkomst sluiten. Zij zullen daar of elders voor hem tot 1-4-1675 Engelse
bijbels of andere werken drukken en zullen van hem zoveel werk krijgen, als ze naar
redelijkheid dagelijks kunnen afdoen. Zij mogen niet voor anderen werken en geen
dagen wegblijven zonder consent van Athias. Voor iedere riem, bestaande in 22
boeken papier, zullen ze voor Engelse bijbels in 12o 12 st. en voor Engelse bijbels
in decimo of 8o 14 st. ontvangen, wanneer ze 5 dagen per week werken
(maandagmorgen tot vrijdag bij het begin van de sabbath); wanneer iemand de
zaterdag erbij werkt, zal die per riem, die hij verwerkt, 1 st. minder hebben, dus resp.
11 of 13 st. ‘mits dat sij gehouden sullen sijn goet leverbaer werk te maeken’. Bij
slecht werken zal Athias hen alleen mogen ontslaan na arbitrage van een van de
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meesterknechten of oudste gasten van 't werk. (N.A. 4399). De zaken, die van Gangelt
met de wed. Schippers en Athias bleef doen, vallen uiteraard buiten het bestek van
de boeken van Deutz. Een enkel maal blijkt er echter iets van, doordat betalingen op
de rekening apart van van Gangelt binnenkwamen. Zo vindt men op het journaal van
19-1-1677 f 1500. - voor een assignatie, die van Gangelt Deutz had gegeven, op de
wed. Schippers en Athias, vervallen op 20-12-1676, waarvan f 913.1. - betaald was
door een wisselbrief op Gerard van der Vluin (De Rotterdamse afnemer van Engelse
bijbels!) aan Daniel van der Hey en f 586.19. - per cassa. Op 12-5-1677 volgden
weer f 1500. - per cassa voor een assignatie vervallen op 20-4-1677. Op 19-10-1677
volgden f 1100. -
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per cassa op een assignatie van f 1500. -, vervallen 20-8-1677, de resterende f 400.
- kwam op 20-11-1677 van de wed. Bruin namens de wed. Schippers binnen. Tenslotte
volgde op 29-1-1678 nog f 600. - van Steven Swart voor een assignatie van f 1383.12.
- op de weduwe Schippers en Athias. In ieder geval staat hierdoor vast, dat van
Gangelt ondanks zijn slechte financiële positie voorschotten, waarschijnlijk in de
vorm van papierleveranties voor de Engelse bijbels, aan de wed. Schippers en Athias
bleef doen.).
Isaac Melijn (die in 1669-1670 een post op het grootboek had betreffende andere
zaken en ook elders vaak wordt genoemd) kocht 24-5-1674 24 riem voor f 75.12. -,
die hij 31-12-1674 betaalde. (Als transactie, die buiten het grootboek omging, kan
ik van 20-4-1678 noemen op het debet van de rekening apart van van Gangelt f 1600.
- van Isaac Melijn, die 400 riem van de zolder van Schoonevelt heeft afgedaan en
rekening zal doen aan van Gangelt).
Pierre le Grand, die aanvankelijk boekverkoper was, vinden we van
5-3-1676-29-9-1677 op het grootboek, echter met andere zaken dan papier.
Apolonia Cockarts te Rotterdam kocht van 5-3-1677-7-5-1678 verschillende
soorten papier voor 176.11. -, die zij betaalde van 12-3-1677-11-5-1678, waarbij o.a.
als betaling 2 riem papier voor het kantoor van Deutz, voor f 10. - gerekend, op
9-2-1677. (Bij de papieren van Deutz (Deutzenhofje 332) bevindt zich een extract
uit de boeken van Willem Cockarts, papierkoper en zwager van van Gangelt en Isaac
Meleyn (zie aldaar), met aantekeningen over de balans van 31-12-1671, die met
uitstaande schulden van ruim 300 personen (waarbij o.a. Christoffel van Gangelt met
f 4578.15.8, Gasper van Gangelt met f 8.15. -, Johannes van Gangelt met f 44. - en
Cornelis Meleyn met f 5.10. -) op f 61804.13. - komt en met ‘discord om op de boeken
na te zien’ op f 5833.19.8, waartegenover op de balans van 30-11-1671 Gasper van
Gangelt met f 748.13. - en Christoffel van Gangelt met f 66314.3.8 crediteuren zijn,
waarbij nog van de verkoop van 123 riem papier in december 1671 f 575.16. - komt).
Daniel Elsevier kocht 5-3-1677 50 Hebreeuwse bijbels van Athias voor f 350. -,
op 8-4-1679 48 voor f 336. -, die hij 8-4-1679 met f 608.6. - contant en f 77.14. - in
de vorm van boeken, door hem aan van Gangelt geleverd, betaalde; 22-1-1680 kocht
hij 24 van deze bijbels en 20 Spaanse bijbels voor f 218. -, 1-5-1680 nogmaals 24
bijbels voor f 168. -, waarvan de administrateuren van zijn boedel op 17-9-1685 f
250. - betaalden. Van de resterende f 136. - werd bij de afsluiting van het grootboek
in 1698 genoteerd ‘niets van te hopen’.
De weduwe Schippers kocht 19-10-1677 250 Engelse bijbels van 12 st. voor f 150.
- en 4-1-1678 7500 voor f 4500. -, die zij op 4-1-1678 betaalde per cassa, zij zelf f
2350. - en Paulus van Uchelen f 1300. -, en met 2 atlassen van Blaeu, gerekend voor
f 1000. -, welke laatste Deutz bij zijn bibliotheek voegde. (Athias had aan deze
aankoop geen deel, hoewel in principe volgens de overeenkomsten tussen hem en
de weduwe de handel tezamen werd gedreven. Ik kan daarvan nog noemen een
verklaring van hen beiden van 28-1-1682 voor not. Akerboom, dat ze volgens hun
contract met William Wricht te Londen voor diens rekening op 5-12-1681 op het
schip de ‘Blessing’ 6 balen met Engelse bijbels hadden geladen, gemerkt met hun
merk JSA, voor een waarde van ± f 6000. -, welk schip bij Texel was gestrand. Zij
aanvaardden de geborgen goederen namens Wricht, die ze echter maar voor f 1200.
- bekend had gemaakt. (N.A. 4038, 56). Dat van Gangelt niet hun enige
papierleverancier was blijkt uit een acte van 22-9-1678 voor not. Tixerandet (N.A.
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3685, 257), waarbij Athias verklaarde f 2799.2. - schuldig te zijn aan Cornelis
Noorman voor 1217 riem papier, te betalen binnen 3 maanden, waarvoor de wed.
Schippers borg stond. Op 24-1-1679 werd deze acte geroyeerd, daar de betaling was
geschied).
Hester de Weer, weduwe van Johannes van Someren, kocht op 8-4-1679 25 bijbels
van Athias en 25 van Nisselius voor f 275. -, die zij 10-2-1680 betaalde. Daarna kocht
zij tot 22-11-1684 geregeld
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bijbels van Athias, die in prijs van f 7. - tot f 6. - en later weer f 6.6. - daalden, in
totaal voor f 3714.14. -, die zij betaalde tot en met 28-2-1688, o.a. in de vorm van
boeken en door de boekverkoper Boom. Bij de laatste betaling kreeg zij f 31.10. korting, daar zij bewijzen kon, dat Deutz haar die had toegezegd. Op 22-5-1685 kocht
zij 838 bijbels van Athias tegelijk voor f 5. - per stuk, in totaal f 4190. -, die zij
5-6-1685 betaalde.
Salomon Israel, Hieronymus van Dreling en hun borg Philip de Mouson kochten
op 20-11-1680 1831 Pools Hebreeuwse Thefiloth, zijnde Joodse gebedenboeken in
8o, in 40 pakken, à 30 st. per stuk, 1420 kleine Joodse gebedenboeken in 24o à 10 st.
per stuk en 120 stuks van de vijf boeken Moses in 4o à 24 st. per stuk, bestaande in
4 pakken, tezamen voor f 3600.10. -, te betalen binnen een jaar, die 8-12-1681 door
Philip de Mouson werden betaald. Het contract voor not. Lock van 19-11-1680 is
bewaard bij de papieren van Deutz (Deutzenhofje 337, zie ook N.A. 2259). Daaruit
blijkt, dat Salomon Israel en Philip de Mouson te Amsterdam en Hieronymus van
Dreling te Samouse woonden. Israel en van Dreling beloofden nooit enige actie of
refactie te zullen maken of pretenderen wegens misdruk of oncompleetheid. Bij het
contract is een briefje van Philip de Mouson van 19-11-1680 voor Deutz met het
verzoek de bijbels aan zijn pakkers of toonder af te geven.
Johannes Leusden kocht 23-9-1681 24 Hebreeuwse psalters voor 12 st. per stuk,
tezamen f 14.8. -, die hij 30-4-1682 betaalde. Blijkens het journaal betaalde hij toen
ook 32 ducatons of f 100.16. - voor 16 Hebreeuwse bijbels van Athias van f 6.6. per stuk, welke post niet op het grootboek werd gebracht, daar deze contant betaald
werden. (Uit het copieboek van brieven blijkt, dat hem op een brief van 23-8- op
6-9-1681 was bericht, dat de bijbels f 7. - per stuk waren. Op een brief van 10-9- met
erbij 32 ducatons zond men hem op 23-9-16 bijbels en 24 Hebr.-Lat. psalters, die
voor 14 à 15 st. verkocht werden, maar hem voor 12 st. werden berekend. Op
10-9-1682 zond men hem na ontvangst van 32 ducatons nogmaals 16 bijbels, die
uiteraard ook niet op het grootboek werden vermeld. (Deutzenhofje 280, 28 en 46).
Reeds op 29-10-1678 was blijkens het journaal f 60. - van professor Johannes Leusden
binnengekomen als betaling voor 10 bijbels, die hij had gehouden van de 12, welke
hem op 23-8-1677 waren gezonden. Toen werd geen grootboekpost geopend. Dit
geschiedde blijkbaar min of meer willekeurig al of niet).
Gerret Huygen kocht 28-5-1682 50 Hebr. psalters voor f 85. -, die hij 27-6-1682
betaalde.
Hendrik Wetstein, die zoals ik reeds vermeldde, sedert 1677 belast was met de
verkoop van de boeken, kreeg pas op 28-10-1682 een eigen post op het grootboek.
Naast zijn bemoeiingen daarvoor, blijkt dat hij 31-3-1683 25 bijbels van Athias kocht
voor f 157.10. -, die hij 17-7-1684 betaalde en verder in 1685, 1686 en 1688 in totaal
848 riem papier voor f 2776.6. -. De laatste afrekening met hem vond op 11-3-1693
plaats en wel over een totaal bedrag van f 6045.18.-.
Samuel Benedict, Georgio (zie KS 1148) kocht 2-6-1684 120 riem voor f 378. -.
Op 16-3-1688 werd deze som afgeschreven op het debet van de rekening apart van
van Gangelt, daar Benedict was ‘vertrokken en niet te vinden’. De verkoop was dus
geschied voor het risico van van Gangelt (zie ook Marquette 761).
Henry Desbordes kocht 20-8-1684 200 riem en 15-3-1685 40 riem tezamen voor
f 840. -, die hij betaalde van 21-2-14-8-1685.
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Abraham Troyel kocht 20-10- en 23-11-1684 telkens 50 riem voor f 350. - tezamen,
die hij 10-12-1684 betaalde. (Op 23-11-1684 berichtte Deutz hem de verzending van
de tweede partij van 50 riem (Deutzenhofje 280): ‘daervan heb mijn assignatie op
UE gepasseert te betalen aen Gallof van Maerle, ick versoeck de selve te betaelen’).
De weduwe Swart kocht 11-4-1685 152 riem voor f 349.12. -, die zij 26-11-1685
betaalde.
Tenslotte wil ik nog wijzen op de verschillende posten van van Gangelt op het
grootboek. Het
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heeft geen zin hier alle betalingen, die daarop vermeld staan, weer te geven, vooral
ook omdat betalingen van boek- en papierverkopers voornamelijk voorkomen in de
periode dat memoriaal en journaal, die meer bijzonderheden geven, beide ontbreken.
Ik zal hier daarom alleen de namen, die van 1672-1674 voorkomen, noemen: Frederik
Stegman, Daniel Elsevier, Jan van Someren voor Jan van Waesbergen, Jan van
Ravesteyn, Levinus en IJsbrand Vincent, Christiaen Coningsvelt en Meyndert van
den Burgh, Jan van Waesbergen, Juffr. Stam, Michiel de Groot en nog enige anderen,
die ik reeds elders noemde. Op 12-8-1679 vindt men nog een bedrag van f 499.11.
-, dat ingekomen is op de rekening apart van van Gangelt voor een assignatie van
Andries Bergheyck voor papier. Bergheyck stond reeds veel eerder in nauw contact
met van Gangelt, zoals o.a. blijkt uit memoriaalposten van 5-4-1661 en 9-5-1663.
Vooral ook uit de oudste memorialen zullen meer dergelijke relaties met andere
papierkopers en gegevens omtrent de handel met Bordeaux, Angoulême etc. te vinden
zijn. Hetzelfde geldt voor het bankboek en het kasboek etc. van Deutz, waarop ik
evenmin uitvoeriger in kon gaan. Ik geef hier als voorbeeld enkele gegevens omtrent
de makelaar Domna. Van 25-7-1686 dateert een briefje van Levinus Vincent aan de
erfgenamen van Deutz: ‘Gelieven te laten volgen aan den thoonder deses den makelaar
Domna de resterende van de klene drukmedianen, zoo van UEd. door den zelven
makelaar gekogt hebben’. Uit het journaal van 16-3-1688 blijkt, dat Pieter Domna
toen een veiling van het papier, dat over was, in de herberg de Beurs hield. Hij hield
zijn courtage en het afslaggeld, tezamen f 180.6. -, op de rekening die hij indiende
af.
Op 11-1-1687 kocht van Halmael - vermoedelijk Jan Otto, die ik reeds eerder
noemde - 50 psalmboeken Hebreeuws Latijn voor f 35. -, zoals uit het kasboek blijkt
(Deutzenhofje 306).
‘Monsieur Vincent brenger deses heeft noodig een riem groot mediaen tot drucken,
kan UE. hem daermet gerieven, ick stae voor de betalinge Amst. 23 Juny 1684 C.
van Gangelt’. ‘Mons. Cristoffel van Gangelt gelieft te betalen aan Jacobus van Dijck
de somme van 5 gl. 10 st. voor een riem groot druck mediaan UE. gelevert 23 Juny
1684 tsal UE jegens mij valideren Amsterdam 20 nov. 1684 L. Vincent’ (‘de inhout
met resconte ontf. 3 aug. 1686 Jacob van Dijck’). (Deutzenhofje 301).

Gerrevink (Bernardus van),
zie p. 54-58

Geus (Jacob de) 1654-1714
Ged. Nieuwe Kerk 28-7-1654, begr. Oude Kerk 8-11-1714 (4de kl.), zoon van Jacob
de Geus, zijdehandelaar en makelaar, en Adriana Schulperoort, ondertr. kerk 1.
20-2-1676 Magdalena de la Croix, ged. Nieuwe Kerk 29-12-1654, begr. Walenkerk
26-5-1694, dochter van Elias de la Croix en Maria Daems, 2. 10-6-1701 Magdalena
Bronswinckel, ged. Oudezijds Kapel 5-2-1662, begr. Oudezijds Kapel 29-1-1740
(3de kl.), weduwe van Theodorus Bergheyck (zie aldaar).
Op 3-9-1680 werd hij poorter als pennenkoper, welk beroep hij ook nog bij zijn
ondertrouw in 1701 opgaf. Hij woonde in 1694 en 1701 op de Nieuwendijk, maar

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

verhuisde na zijn tweede huwelijk naar het huis van zijn vrouw op het Water, waar
hij naar ik aanneem deel had in de papierhandel. Als weduwe van Jacob de Geus
ondertekende zij de rekwesten van 1736. De zoon Jacob de Geus (ged. Nieuwe Kerk
2-10-1703, st. 1, begr. Oudezijds Kapel 7-10-1780 (1ste kl.), ondertr. kerk 30-5-1749
op acte van 's Gravenhage Marta Oosterdijk, st. 16, begr. Oudezijds Kapel 23-12-1762
(1ste kl.)) zette de handel in papieren tot zijn dood toe voort op het Water. In het
kohier van
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1742 wijk 18, 1436 werd hij aangeslagen voor een inkomen van f 1500. - als
papierwinkel. Voor de collaterale successie werd in 1762 haar nalatenschap op f
19465.17.10, de zijne in 1780 op f 43700. - getaxeerd. Blijkens zijn test. van 1-8-1774
voor not. van den Brink bezat hij een buitenplaats te Loenen (N.A. 10617, 1070).

Gijsbertz (Paulus)
Geb. Amersfoort, st. na 1716, ondertr. kerk 1. 15-3-1675 op acte van Amersfoort
Jacomina Ardinois, weduwe van Petrus van Leeuwen, begr. Nieuwe Kerk 18-1-1687,
2. 5-3-1690 op acte van Leiden Susanne Vliethoorn, weduwe van Willem van Thol.
Bijzonderheden omtrent zijn zaken vindt men bij zijn zwager Hendrik Corff, met
wie hij in compagnie handelde. In compagnie met die zwager wordt hij genoemd bij
de goede mannen 1677-1704, in 1710 na de ontbinding van de compagnie wordt
alleen Corff als zodanig genoemd, na diens dood in 1716 weer Paulus Gijsbertz. Het
echtpaar Gijsbertz maakte 20-12-1682 een test. voor not. van Santen (N.A. 3810).
Het woonde in 1687 op de Binnenkant van 't Nieuwe Waalseiland bij de
Schippersstraat. In 1704 (bij het trouwen van zijn zoon) woonde hij vermoedelijk
op de Keizersgracht. De zoon Paulus Gijsbertz de Jonge (ged. Westerkerk 25-11-1678,
begr. Nieuwe Kerk 13-12-1712 (4de kl.), ondertr. kerk 1. 31-10-1704 Alida
Suykermans, ged. Nieuwezijds Kapel 14-11-1674, begr. Nieuwe Kerk 8-3-1706 (3de
kl.), dochter van Phillips Jansz Suyckerman(s), schipper, en Swaentje Gerritsz, 2.
9-7-1706 Ida Amsterdam, geb. Gouda 1679/80; zij hertr. 1714 Willem Amsterdam)
was blijkens zijn ondertrouwacten winkelier in de Kalverstraat. Waarin de
winkelwaren, bij zijn tweede huwelijk getaxeerd op f 11200. -, bestonden (N.A. 4721,
237: 5-7-1706 not. Lansman), kan ik niet zeggen. Blijkens een insinuatie door not.
Lansman op 30-11-1708 namens hem aan Jan le Breton over het accepteren van
waren, die door Hendrik Bodisco uit Archangel waren gezonden, blijkt in ieder geval
dat hij bij de Moscovische handel geinteresseerd was (N.A. 4722, 611), wat erop
wijst dat hij ook bij de papierhandel betrokken zal zijn geweest.

Hemert (Paulus van) 1687-1772
Ged. Nieuwe Kerk 21-1-1687, begr. Oude Kerk 15-7-1772 (1ste kl.), zoon van Paulus
van Hemert, kruidenier, en Christina Schouten, ondertr. kerk 18-5-1713 Susanna
Janssonius van Waesberge, geb. Dantzig 30-3-1688, begr. Oude Kerk 6-10-1762
(1ste kl.), dochter van Gilles Janssonius van Waesberge, boekverkoper, en Susanna
Janssonius.
Op 19-8-1707 werd hij poorter als koopman, welk beroep hij ook bij zijn ondertrouw
in 1713 opgaf. Hij woonde toen op het Singel, waar hij op 28-2-1720 voor f 17000.
- eigenaar werd van het vijfde huis benoorden de Korsjespoortsteeg, met de stal
erachter in de Langestraat verkocht door een der erfgenamen 17-11-1791 (Kw. 4 N,
273 en 7 M, 433). In 1716 wordt hij bij de goede mannen als papierkoper genoemd.
Hij ondertekende de rekwesten van 1736. In 1742 werd hij als papierkoper getaxeerd
op een inkomen van f 4000. - (wijk 31, 5335). Uit de scheiding van zijn nalatenschap
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op 5-1-1773 voor not. Coymans blijkt niets meer over de papierhandel (N.A. 12072,
10).
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Henry (Guillaume) 1665-1730
Ged. Walenkerk 18-10-1665, st. 8, begr. Nieuwe Kerk 12-7-1730 (1ste kl.), zoon
van Michel Henry, koopman, en Elisabeth Mercier, ondertr. kerk 6-5-1712 Willemina
Hellerus, ged. Rem. Gemeente januari 1659, st. 22, begr. Nieuwe Kerk 27-3-1723
(1ste kl.), dochter van Henricus Hellerus, med. dr., en Alida van der Graeff.
De vader Michel Henry (geb. Rochelle 1630/31, ondertr. kerk 4-5-1663 Elisabeth
Mercier, ged. Walenkerk 18-6-1631, dochter van Jacques Mercier, koopman, en
Susanne Sohier) deed samen met zijn oudere broer Guillaume sedert 1663 zaken in
Amsterdam, o.a. in papier (zie Duysberg 1670 en Boom 1683). Michel Henry verkocht
in 1674 zijn huis op de Keizersgracht (A.W.D. 20, 263) en Guillaume Henry vertoefde
in 1683 te Parijs (zie Boom). In 1693 kregen de zoons van Michel als Guillaume en
Michel Henry in de boeken van de wisselbank een rekening, van 1700-1706 hadden
zij ook een rekening als Henry et Gaultier. Het is mogelijk, dat Guillaume identiek
is met Guilliam Henry van St. Malo, die op 8-4-1700 poorter werd. Op 9-11-1701
verklaarden Cornelis van Thulden, koopman, en Pieter Domna, makelaar, beiden
wonende binnen Amsterdam en handelende in papier, voor not. Tixerandet ten
verzoeke van Henry et Gaultier, dat het Italiaanse post- en schrijfpapier, dat ze op
hun zolder hadden gevisiteerd, gesorteerd was in drie kleuren. Op dezelfde dag
verklaarden Henry et Gaultier, dat ze dit 3 of 4 maanden eerder gelost hadden uit
een schip, dat uit Genua kwam en dat de 256 riem post- en 128 riem schrijfpapier
afgescheept waren door Labesse en Lasseur ter hunner consignatie van de fabriek
van Giacomo Gambino (N.A. 3729, 618 en 619). Op 21-7-1702 verklaarden
Guillaume Henry, Michel Henry en Pierre Gaultier (zie Coleman 61), handelende
in compagnie op naam van Henry et Gaultier, dat hun enige dagen eerder van
Rotterdam 36 balen papier, alle gemerkt G.F., no. 484-519, gekomen van Charente,
waren toegezonden en door hun arbeiders waren gehesen op de zolder van hun huis
aan de Keizersgracht, dat de broers Henry bewoonden. Bij opening van de eerste
balen was gebleken, dat ze minder riemen bevatten als de factuur uitwees, zodat de
26 verdere balen waren geopend in tegenwoordigheid van de notaris door 3 met name
genoemde arbeiders, die ook getuigden dat de balen los waren geweest. (N.A. 5959,
697). Op 31-12-1705 legden David Dumont, Pierre Jonas Fouquet, M.A. Fouquet,
Nicolaas Eversen (tek. met merk), René Louis Maserier en Jean le Counier voor not.
van Loon een verklaring af ten verzoeke van Nathanael Gaultier, koopman te
Amsterdam, over het gewicht van 12 balen papier, gemerkt NG, no. 27-38, ontvangen
op 2 schepen uit Genua en liggende in de winkel van Jonas Fouquet en bij Nathanael
Gaultier (N.A. 6977, 1397). Op 15-11-1709 eed not. Burghout namens Albert Claasz
Bleeker te Oostzaandam en compagnie insinuatie bij Guillaume en Michel Henry in
compagnie, dat hij in gevolge de uitspraak van schepenen van Oostzaan en
Oostzaandam van 14-11-1709 een partij royaal drukpapieren zou uitleveren aan hen,
mits zij eed deden, ‘dat gij deselve drukpapieren niet hebt gewraakt nogte volkomen
gerefuseert, nog ook aan den ins. toegestaan en gepermitteerd om die aen anderen
te mogen debiteeren’, of ze anders niet te nemen, daar hij er een koper voor had.
Michel Henry gaf daarop ten antwoord, dat hij de partij wel wilde ontvangen, maar
niet de gevraagde eed afleggen. Indien Bleeker echter wilde verklaren, dat Henry
het papier had geabandonneerd en niet wilde kopen, hij het arrest zou ontslaan. (N.A.
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7837, 491). Ik kan niet zeggen, hoelang Guillaume Henry zich met papierzaken bezig
hield. In de collaterale successie vindt men, zowel in 1723 als in 1730 de kruitmakerij
de Rob onder de bezittingen van de overledene. Blijkens het test. van Guillaume
Henry van 31-5-1730 voor not. Tzeeuwen, waarbij hij zijn neven Pierre Henry en
Michel Henry, zoons van zijn broer Michel, tot zijn erfgenamen benoemde, had hij
met deze neven toen een compagnieschap onder naam van Guillaume
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Henry et compagnie, die echter alleen de kruitmakerij en annexen betrof (N.A. 7647,
391). Willemina Hellerus overleed in haar eigen huis op de Keizersgracht tussen
Leidse- en Spiegelstraat, maar dit werd aan anderen gelegateerd en Guillaume Henry
overleed in de kruitmakerij. Op 27-4-1741 blijkt uit de overdracht van een graf in
de Nieuwe Kerk voor not. Jan Ardinois, dat Pierre Henry toen de enige compagnon
in de bovengenoemde compagnie was. (N.A. 9155).

Henry (Michel) 1668-....
Ged. Walenkerk 5-1-1668, broer van vorige, ondertr. kerk 2-1-1699 Maria Magdalena
le Grand, begr. Zuiderkerk 24-12-1709 (2de kl.), dochter van Pierre le Grand,
boekverkoper en koopman (deel III 204), en Rachel Catheau.
Op 7-11-1699 werd hij behuwd poorter als koopman. Voor zijn zaken, die hij sedert
1693 in compagnie met zijn oudere broer Guillaume dreef, zie men aldaar. Hij woonde
bij zijn ondertrouw op de Leidsegracht, bij het overlijden van zijn vrouw en
schoonvader in 1709 en 1712 op de Keizersgracht bij de Leidsegracht. Op 16-4-1715
wordt hij nog in een acte voor not. Hellerus te Amsterdam genoemd als
mede-erfgenaam van zijn neef van moeders zijde Pieter van Teffelen (N.A. 5967,
26 (1)).

Heuvel (Cornelis van den) 1662-1740
Ged. Nieuwe Kerk 8-2-1662, begr. Westerkerk 1-12-1740 (2de kl.), zoon van Pieter
Cornelisz van den Heuvel, 's Heren dienaar, en Marieke van Zittert, ondertr. kerk
11-5-1686 Maria Vergouw, geb. Oudewater, begr. Westerkerk 30-11-1731 (3de kl.).
Hij werd op 6-9-1686 poorter als koopman en op 29-1-1699 makelaar, wat hij tot
zijn dood toe bleef. Blijkens de lijsten van makelaars makelde hij in Moscovische
waren en papieren. In 1731 woonde hij op de Prinsengracht, in 1740 op de
Lauriersgracht. Samen met anderen of ook alleen veilde hij vaak papieren (zie André
Janssen 1706, 1708 en 1725). Op 10-6-1721 adv. Joh. Staats, Corn. van den Heuvel
en Hendr. Linquet een veiling op 19-6- in de Brakke Grond van ‘4500 riemen Franse
schrijf en drukpapier Angoulesme en Morlaix fabrik, van de beste meesters’, op
17-10-1722 adv. hij alleen een veiling op 21-10- in de Brakke Grond van ‘6000
riemen Franse schrijf en druk-papieren, van verscheyde formaten en van de beste
meesters’. (A.C.). Op 27-12-1724, 17-1-1725 en 31-12-1725 vindt men veilingen
van Moscovische waren door de makelaars Johannes Staats, Cornelis van den Heuvel,
Jan Lemmers, Dirk Hanius (niet meer in dec. 1725) en Hendrik Linquet
(Verkoopingen van diverse koopmanschappen).

Heyde (Cornelis van der) 1635/36-1702
Geb. Amsterdam 1635/36, begr. Nieuwe Kerk 7-12-1702 (3de kl.), ondertr. pui
9-9-1667 Reymerich Steenoven, geb. Amsterdam 1643/44, begr. Nieuwe Kerk
6-5-1701 (3de kl.), dochter van Govert Dircksz Steenoven en Catharina Cornelis van
Veen.
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Bij zijn ondertrouw gaf hij op van beroep papierkoper te zijn. Hij woonde toen op
de Anjeliersgracht, eveneens in 1701 en 1702.

Hiddink (Barent) 1679-1723
Ged. Oude Kerk 5-3-1679, st. 12, begr. Nieuwe Kerk 15-3-1723 (2de kl.), zoon van
Jan Hiddink, tinnegieter, en Margrita Kroock, tr. verm. Archangel Maria Ernst van
Bassen, begr. Oude Kerk 16-3-1730 (1ste kl.); zij hertr. Henri Lenquet of Linquet
(zie aldaar).
Op 17-7-1704 werd voor not. Schoonderwoert een contract gesloten tussen Daniel
Scharbotteur, Moscovisch handelaar, en Barent Hiddink, waarbij werd bepaald, dat
Hiddink met Scharbotteur naar Archangel zou gaan en daar als commissionaris zijn
kantoor zou waarnemen. Na drie jaar zou hij zelfstandig zaken mogen doen in
Archangel en Moskou. (N.A. 6870, 103-111). Op 28-6-1706 werd voor not. Outgers
een contract gesloten tussen Hiddink en de moeien van de 14-jarige Anthony Santfoort
de Lorme, dat deze laatste voor tien jaar bij hem in dienst zou treden te Archangel,
in te gaan, zodra ze daar waren aangekomen (N.A. 3370, 1727). Op 14-11-1715 werd
hij poorter en makelaar, wat hij tot zijn dood toe bleef. Blijkens de lijsten van
makelaars makelde hij in Moscovische waren en papieren.

Ho(og)huys (Matthyas) 1642/43-1682
Geb. Dortmund 1642/43, st. 6, begr. Oude Kerk 8-8-1682, ondertr. pui 1. 29-12-1667
Marritie Kloppenborgh, geb. Amsterdam 1644/45, dochter van Jan Jansz
Cloppenburch, scheepstimmerman, en Trijntie Jans, 2. 23-2-1674 Anna Catrina van
Dale, ged. Ev. Luth. 21-11-1641, begr. Nieuwe Kerk 5-6-1728 (4de kl.), dochter van
Wilhelm van Dale en Anna van Beselaers.
Bij zijn ondertrouw op 29-12-1667 wordt hij factor genoemd; blijkens een acte
betreffende de toestemming van zijn ouders te Dortmund voor not. Bruynenburgh
van 13-1-1668 was hij factor in Veluws papier (N.A. 3184, 3). Op 20-1-1668 werd
hij behuwd poorter als factor en op 30-1-1668 lid van het boekverkopersgilde als
boekbinder. Op 6-3-1668 adv. hij als boekverkoper in de Haarl. Courant (KS 263).
Op 8-3-1668 sloten Jochem de Rave, Matthijs Hohuys en Jan Gerritsz (die met een
merk tekende) een contract van compagnieschap voor not. Olie om tezamen te
bedienen de factory van Veluws papier. De Rave en Hohuys zouden het benodigde
geld verstrekken en zouden daarvoor van iedere partij papier, die ontvangen werd,
16 st. vooruit hebben. Jan Gerritsz zou ook geen deel hebben aan schade etc. en hij
zou het gewone loon genieten voor het pakken van de lompen. Verder zouden de
drie compagnons ieder 1/3 van de winsten hebben. De compagnieschap werd voor
het leven aangegaan en ging één van de compagnons eruit, dan zou hij zich niet meer
met de factory mogen bezighouden, op een boete van f 1000. -. Tenslotte werden
bepalingen gemaakt voor het geval van het overlijden van een van hen of van
bankroet. Bij het opmaken van de acte waren als getuigen Evert Tharnay, David
Rakedt, Andries Bergheyck, Gerrit Camerlingh en Jeremias Cock aanwezig, die in
geval van geschillen tussen de compagnons als goede mannen zouden fungeren.
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(N.A. 3416). Een brief van 1-5-1674 van Nicolaas Stoltingh, burgemeester van
Deventer, aan du Pree, comm. van de koning van Frankrijk, bracht hij bij
burgemeesters van Amsterdam (Res. Burg.). Op 24-10-1675 verklaarden voor not.
Lock Cornelis Hendricxsz, papier-
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maker te Loenen, en zijn vrouw Willemken Hendrickxsz wegens kapitaal en interest
f 1300. - schuldig te zijn aan Anthony de Haes, papierverkoper, en Matthyas
Hooghuys, factor van de Veluwse papieren, terug te betalen over een half jaar met
5% interest, ieder zijn helft, onder verband van de papiermolen Loenerbroek, waarop
ze woonden, en de gereedschappen daarvan. De Haes regelde de afbetaling van zijn
part nog die dag in de vorm van te leveren papier. (N.A. 2248, 392 en 398). Blijkens
een acte van 4-7-1679 voor not. Akerboom was op 13-12-1679 een officiële
schuldbrief voor de scholte van het ambt Apeldoorn verleden. Lambert Hendricksz,
papiermaker op de Veluwe, die de bovengenoemde papiermolen had gekocht, regelde
de afbetaling van de f 1300. - met de sedertdien verschenen interest als volgt. Hij
zou f 1000. - betalen in 4 term., de laatste in mei 1681. Daartegenover nam hij dezelfde
dag op zich, een condemnatie van kosten, die Warnar Abramsz Leemhorst had ten
laste van Hooghuys en waarvoor hij arrest op al diens goederen op de Veluwe had
doen leggen, te voldoen (N.A. 4029, 204 en 205). Op 28-8-1677 adv. Hooghuys, dat
hij op 30-8- een partij van 800 riem Franse schrijf- en drukpapieren in 't pakhuis van
Reael op de Achterburgwal achter het Stadhuis zou veilen (A.C.). Op 1-10-1678
verklaarden Daniel Jacobsz Schut, meester kaart- en papiermaker te Uchelen op de
Veluwe, en Hooghuys betreffende de compagnie van negotie in kaarten en papieren,
welke daarvoor werden gemaakt, die ze tezamen hadden, dat Schut een preciese
rekening zou opmaken van het geproduceerde en een opgaaf zou doen van de kaarten
en papieren, die hij had, en dat Hooghuys een preciese rekening zou opmaken van
het verhandelde. Zij zetten de compagnie voort voor 6 maanden, te beginnen
1-10-1678. Vastgesteld werd, dat Hooghuys iedere zes weken de helft van de
voorgeschoten lonen van de kaartenmakerij aan Schut zou betalen. Zolang de
compagnie in wezen zou zijn, moest Schut ook de papieren, die hij particulier naar
Amsterdam zond, door Hooghuys in commissie laten verkopen. Hooghuys zou ook
provisie hebben van de papieren, die Schut direct naar kooplieden zond. (N.A. 2310,
489 not. de Winter). Op 25-5-1679 kwamen Jan Potgieter, als gemachtigde van de
kinderen van Daniel Schut en van diens weduwe, Geertje Jans, overeen voor not.
Akerboom met Hooghuys, dat zij de geschillen, sedert het overlijden van Schut
gerezen, zouden voorleggen aan de goede mannen Eduard van Hell en Vincent
Pietersz (N.A. 4028, 178). (Schut had net als de bovengenoemde Cornelis Hendricksz
vroeger uitsluitend voor Anthony de Haes gewerkt volgens contracten van 22- en
23-8-1654 voor not. van Nieuland, wat ook nog met Jan en Hendrick Berens te
Apeldoorn was gecontracteerd (N.A. 2035, 420-430, zie ook N.A. 2233, 209 en 210
not. Lock 3-6-1670)). Op 14-9-1679 werd een curator over de boedel van Hooghuys
aangesteld (D.B. 306, 156). Op 22-1-1680 werd een accoord gesloten voor 20%, te
betalen 10% contant, 5% na een half jaar en 5% na 1½ jaar. Daar het accoord niet
bewaard is, kan ik slechts de ongetekende crediteuren noemen: Jochem Rave f 55.
-, Daniel en Natt. Bur f 230. -, Symen en Adriaan Monnickendam f 270. -, Adam
Damen f 60. -, Hendrick Vriesenburg f 125. -, Alexander Cops f 12.12. -, Godfrid
del Empelfort te Keulen f 42.10. -, Jacob Vergunst te Leiden f 230. -, Pieter Hocq te
Koog aan de Zaan f 236. -, Daniel Schuts weduwe f 250. -. (D.B. 649, 129). Op de
inventaris van 18-9-1679 vindt men in het voorhuis 47 riemen papier, 300 pond
bordpapier en 6 boeken oliphantsbrau genoemd (D.B. 385, 113). Bij de inkomsten
vindt men o.a. een som van f 690.11. - van de wed. van Willem Fredericksz Mandt
(D.B. 14, 80). Op 29-8-1681 werd Hooghuys als makelaar aangesteld, wat hij tot
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zijn dood toe bleef (zie ook acte 1681 bij Jan van Duysberg). Op 18-8-1682, na zijn
dood, werd opnieuw een curator over de boedel aangesteld (D.B. 307, 10). Op de
inventaris van 20-8-1682 vindt men in een binnenkamer 13 riem papier, op zolder
een koper uithangbord en een boekbinderspers (D.B. 387, 220). Op 22-1-1683 kwam
f 760. - binnen van verkochte meubelen (D.B. 14, 280). Blijkbaar was hij na zijn
eerste faillissement verhuisd. In 1667 en 1670 woonde hij in de Kapelsteeg bij de
Oudezijds Kapel (KS 263), in 1674 op de Fluwele Burgwal naast de Graaf van Buren
(peil), in 1682 op de Oude Waal.
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Hoven (Gillis van) 1660-1722
Geb. 14, ged. Nieuwe Kerk 17-8-1660, st. 5, begr. Nieuwe Kerk 11-2-1722 (1ste
kl.), zoon van Gillis van Hoven, papierkoper op het Water hoek Valksteeg in de
Papiermolen (st. 1680), en Maria Haeck, ondertr. kerk 1. 31-7-1681 Catharina van
Oorschot, ged. Nieuwe Kerk 18-8-1660, begr. Nieuwe Kerk 26-10-1689, dochter
van Joris van Oorschot, zijdelakenwinkelier, en Maria Coymans, 2. 1-11-1692
Cornelia Klopper, geb. 20, ged. Oude Kerk 23-11-1663, st. 7, begr. Nieuwe Kerk
12-4-1736 (1ste kl.), dochter van Mr. Nicolaas Klopper, reder en traankoper, en
Margaretha le Gouche.
Voor de papierhandel van de vader van Gillis van Hoven, die sedert 1644 met de
papierkoper Pieter Haack samenwerkte, in 1653 met diens dochter Maria trouwde
en toen in zijn schoonvaders huis op het Water in de Papiermolen introk, zie men
Voorn A. (pag. 410-411). De zoon Gillis van Hoven woonde bij zijn ondertrouw in
1681 nog op het Water, maar verhuisde naar een huis van het Gasthuis op de Oude
Turfmarkt, dat hij ook de Papiermolen noemde en waar hij tot zijn dood bleef wonen.
Hij was niet alleen papierkoper, maar ook handelaar in Franse wijnen en brandewijn
en assuradeur. In de registers van goede mannen (1683-1716) komt zijn naam steeds
bij de papierkopers voor. Van 1693 tot ± 1707 komen zijn initialen voor op het papier,
dat de Franse papierfabrikant Jean Villerady vervaardigde (Voorn 94, 118 en 132).
In hoeverre zijn zoon Gillis van Hoven (1683-1753), die in 1716 met Maria Jacoba
van Riedt trouwde, zich nog met de papierhandel bezig hield, kan ik niet zeggen. In
1716 wordt in het register van goede mannen gesproken van Gillis van Hoven en
Zoon. Ik betwijfel echter, of hij zich na de dood van zijn vader, in 1722, nog met
papier occupeerde. Ik vond zijn naam niet als zodanig.

Hulck (Pieter Jacobsz) ....-1697
Begr. 29-6-1697 Nieuwe Luth. Kerk, tr. vóór 1658 Annetie Schut, begr. Nieuwe
Luth. Kerk 13-10-1691.
Pieter Jacobsz (Hulck) en Annetie Schut, die in de Ev. Luth. Gem. op 7-4-1658 een
dochter Maria lieten dopen, zijn vermoedelijk niet te Amsterdam getrouwd. De
familie woonde reeds in 1677 (KS 288) op de hoek van de Korte Prinsengracht en
de Brouwersgracht in de Papiermolen. Bij het overlijden van Pieter Jacobsz Hulck
woonde hij daar nog en werd in het begraafboek als zijn beroep papierkoper vermeld.
Hij moet blijkens de poorteracten van zijn zoons zelf als papierkoper poorter zijn
geworden; ik zocht echter tevergeefs naar de inschrijving daarvan. De zoon Isaack
Pietersz, die op 17-11-1679 ondertrouwde, was toen 23 jaar oud en gaf als beroep
op papierkoper. Vermoedelijk werd hij gedoopt 17-10-1656 (Ev. Luth. Gem.). Ik
vond geen verdere sporen van zijn beroep als papierkoper.

Hulck (Pieter Pietersz) 1665-1730
Ged. Ev. Luth. Gemeente 4-1-1665, begr. Nieuwe Luth. Kerk 10-11-1730 (4de kl.),
zoon van de vorige, ondertr. pui 3-8-1697 Dieuwertie Claas Luyt, geb. Amsterdam
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1672/73, begr. Nieuwe Luth. Kerk 16-4-1715 (4de kl.), dochter van Claes Gerretse
Luyt, waterscheepsman, en Femmetje Bastiaens.
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Op 18-10-1689 werd hij poorter als boekvergulder, op 24-10-1689 gildelid, wat hij
tot zijn dood bleef. Bij zijn ondertrouw in 1697 werd hij nog als boekvergulder
aangeduid, in zijn begraafinschrijving als papierkoper. Hij woonde tot zijn dood in
het huis de Papiermolen, op de hoek van de Korte Prinsengracht en Brouwersgracht,
dat zijn vader ± 1677 had gekocht. Het huis werd daarna door de familie verhuurd,
zodat waarschijnlijk de papierhandel werd stopgezet. Een broer, Jacob Pietersz Hulk,
vermoedelijk gedoopt 23-5-1655 in de Ev. Luth. Gemeente, was enige jaren
boekverkoper, maar werd geen gildelid. Bij zijn begraafinschrijving 29-11-1727 N.
Luth. Kerk wordt als beroep opgegeven meester roerenmaker.

Jacott (Willem) 1654-1719
Ged. Nieuwe Kerk 15-11-1654, st. 20, begr. Zuiderkerk 23-9-1719 (4de kl.), zoon
van Johannes Jacott, makelaar, en Sara Pieters Hettema, ondertr. kerk 30-4-1695
Geertruyt van Bronkhorst, geb. Haeksbergen 1654/55, begr. Zuiderkerk 19-10-1708
(4de kl.).
Johannes Jacott, de vader (KS 293-294), was aanvankelijk boekverkoper, maar werd
op 19-1-1647 makelaar en makelde blijkbaar voornamelijk in papier (N.A. 2114,
386 not. Thielmans 19-11-1653 en N.A. 3678, not. Tixerandet 3-9-1669). Hij stierf
1-11-1677 en zijn zoon Willem werd zijn opvolger. Op 30-11-1677 werd hij
aangesteld als makelaar, wat hij tot zijn dood toe bleef. Hij woonde in 1695 in de
Zwanenburgerstraat, in 1708 en 1719 op de Reguliersgracht. Op 3-3-1708 zie men
voor een adv. bij Corn. van den Heuvel. Op 27-2-1714 adv. Willem Jacott, Pieter en
David Raket, makelaars, dat ze op 14-3- in de Keizerskroon ‘zonder ophouden’
zouden ‘verkopen een partij extra puyks puyk van 10000 riemen inlandse en Franse
schrijf, druk, pak, blaeuw en graeuw papieren, van diverse soorten, en door de
voornaemste meesters gemaekt’. Op 3-12-1715 adv. Willem Jacott en Pieter
Boeteman, makelaars, dat ze op 11-12- in de Brakke Grond zouden veilen ‘een partij
Franse schrijf en drukpapieren, van de voornaemste meesters, nu eerst uyt zee
gekomen en gelost’. Op 30-4-1718 adv. Willem Jacott, dat hij op 18-5- in de Brakke
Grond ‘omtrent 2500 riemen Franse schrijf- en druk-papieren, bestaende meerendeels
in cornetten en druk-medianen’ zou veilen (A.C.).

Janssen (André)
Geb. Angoulême, lid Walenkerk tezamen met zijn vrouw 23-1-1695, zoon van
Abraham Janssen, tr. verm. Angoulême Elisabeth Bauquemare.
Naar ik vermoed was André Janssen, toen hij zich met zijn vrouw te Amsterdam
vestigde, nog niet lang getrouwd. Van 13-2-1695-18-2-1706 werden kinderen uit dit
huwelijk in de Walenkerk te Amsterdam gedoopt. Als afwezige getuigen fungeerden
daarbij Isaac Janssen in 1695 en 1698 (vergel. Churchill 23-24: factor bij Angoulême)
en Theodore Janssen in 1697 (Bijzonderheden omtrent hem vindt men in de Engelse
handboeken en bij Coleman. Hij werd geboren ± 1658, st. 22-9-1748, kwam in 1680
naar Engeland, had daar nog bemoeiingen met de papierindustrie en -handel en
publiceerde in 1713 General Maxims in trade particularly applied to the commerce
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between Great Britain and France). Op 25-9-1709 werd André Janssen, geboortig
van Angoulême, alleen genaturaliseerd, wat erop wijst dat zijn kinderen in ons land
waren geboren. Hij behoorde
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tot de bekende familie Janssen, die reeds in 1656 betrokken was bij de papierfabricatie
in Frankrijk (Voorn A 412-415). Op 13-10-1693 werd Andries Janssen door de schout
gedaagd wegens het inbrengen van Frans papier. Op 8-12-1693 werden gedaagd
‘allen den geenen die eenig regt, actie off pretensie soude willen sustineeren te hebben
op alsulcke 37 balen met Frans papier als alhier door off van weegen heer eysscher
des 's nagts tussen 21 en 22 september laastleeden over het IJ zijn aangebracht en in
arrest genoomen als tegens den placcate van den lande ingevoert ten fine omme
deselve balen Frans papier ingevolge van de gemelte placcate te sien verclaaren
verbeurt en geconfisqueert’. Op 26-1-1694 bij het derde defaut werden de balen
verbeurd verklaard. (Schoutsrol). Op 26-6-1694 sloten voor not. Hoekebak André
Janssen en Jacob en Willem Rijnevelt door bemiddeling van de makelaar Pieter
Domna een overeenkomst, dat Janssen hun een partij papier van Frans maaksel,
liggende te Hamburg, waarvan de monsters door hem getekend en verzegeld aan de
makelaar Domna waren overhandigd, aan boord van een schip op Moscovië zou
leveren, namelijk 1000 riem fijn schrijfpapier MH voor f 4.5. - per riem à 12½ of 13
pond per riem, 500 riem met het wapen van Saxen voor f 4.10. - per riem, gewicht
als boven, en 420 riem Amsterdams wapen, gewicht als boven, te sorteren in 24
balen, ieder van 80 riem, te betalen de helft als het blijk van de afscheping te Hamburg
kon worden vertoond met 1% korting, de andere helft in januari 1695. Bij de 1000
riem was 100 riem retié, waarvoor zij bij manier van refactie 5 st. per riem op de
betaling zouden mogen korten, bij de 420 riem 50 riem retié, waarvoor hetzelfde
gold. Op 5-1-1695 gaf Janssen kwitantie voor de betaling. (N.A. 5850). Bij not.
Hoekebak vindt men vele acten betreffende de activiteiten van André Janssen, die
zich koopman en bankier noemde. Slechts enkele betreffen de papierhandel. Ik laat
hier drie wisselprotesten volgen, die op 4-, 5- en 9-10-1703 werden opgemaakt, toen
het bankroet van Corff en Gijsbertz ‘notoir ende ter beurse bekent’ was. Het betrof
3 wissels van 5-5-1703 van A. Janssen te Angoulême, die 15-5-1703 geaccepteerd
waren door Corff en Gijsbertz, van ieder 1000 livres, wissels van 2-7-1703 van f
2146.15. - en van 21-9-1703 van £ 120.34.4, beide van Theodore Janssen te Londen
(N.A. 5890, 135, 199 en 235). Op 8-6-1706 adv. Cornelis van den Heuvel, makelaar,
een veiling in de Brakke Grond op 18-6- van ‘4000 riemen puyks puyk Franse schrijfen druk-papieren’. Voor nadere onderrichting kon men zich tot hem of tot André
Janssen, koopman, wonende op de ‘Keysersgraft, bij de Leydsegraft, in de Franse
Papier-Handelaer’ wenden. Op 3-3-1708 adv. Willem Jacott, Johannes Staets en
Cornelis van den Heuvel, makelaars, een veiling in de Brakke Grond van 6000 riemen
Franse schrijf- en drukpapieren. Voor nadere onderrichting etc. (zie boven). Op
1-10-1709 adv. Willem Jacott en Cornelis van den Heuvel een veiling op 17-10- in
de Brakke Grond van 3000 riemen Franse druk- en schrijfpapieren, die op de
verkoopdag te zien zouden zijn in de kelder en op de zolder van André Janssen
westzijde Keizersgracht bij 't Molenpad en Leidsegracht. Op 26-11-1709 ‘'t
Amsterdam bij André Jansen, op de Keysers-graft bij de Leydsegraft, zijn te bekomen
diverse soorten van moye schilde papieren 11 à 12 £ swaer, als mede extra curieuse
potten, lely en Londons waoen 9 à 10 £ swaer, van 20 tot 40 stuyvers de riem wel
gefabriqueert, nu eerst van Morlaix aangekomen’. Op 22-10-1711 adv. Willem Jacott
en Cornelis van den Heuvel, makelaars, een veiling in de Brakke Grond op 5-11van 2888 riemen Franse schrijf- en drukpapieren, op de verkoopdag te zien op de
zolder van André Janssen, op 25- en 29-4-1713 idem op 3-5- van 2000 riemen Franse
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schrijfpapieren op het pakhuis van André Janssen op de Keizersgracht bij 't Molenpad.
Op 29-8-1719 ‘Men presenteert uit de hand te verkopen in 't gros, op de Keyzersgraft
bij 't Molenpad tot Amsterdam, in de maend september 1719, omtrent 10000 riemen
Franse schrijf en drukpapieren (volgt uitvoerige opsomming). N.B. Men zal niet
minder als 100 riem teffens verkopen’. Op 28-8- en 1-9-1725 adv. Corn. van den
Heuvel, H. Linquet en Michiel Boons, makelaars, een veiling op 12-9- in de Brakke
Grond van 1987 riemen ‘uytmuntende Franse schrijf- en drukpapieren, Angoulesme
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fabricque, gemaekt door de beste en voornaemste meesters, leggend op de
Keizersgracht bij 't Molenpad, in de kelder van André Janssen’. (A.C.). In de sedert
1724 bewaarde registers van Verkoopingen van Koopmanschappen vindt men de
gedrukte ‘Notitie’ van deze veiling, met de toevoeging ‘NB. Geene van deeze 1987
riemen papieren, zullen uyt de hand verkogt werden, maar publyk als vooren’. Met
de pen is genoteerd, dat de veiling geschied ‘voor de hr. André Jansz’. Kopers waren
meest makelaars, maar ook enkele anderen: Jan Lemmers, van den Heuvel, Jan Staets,
Linquet, M. Boons, Couterier, Haye etc., Joannes Ratelband, Stegman, Isaac van der
Putte, Erven Schouten en de wed. Fouquet en Soon.
André Janssen behoorde in 1710 en 1716 tot de goede mannen als papierkoper.
Op 20-4-1727 kreeg hij tezamen met zijn vrouw en jongste dochter, Henriette,
attestatie van de Waalse Gem. naar Utrecht.

Kanjewile (Abraham) 1665-1720
Ged. Westerkerk 5-6-1665, begr. Westerkerk 8-5-1720 (4de kl.), zoon van Jan
Sybrantsz (Kanyewile), papierkoper, en Jannetje Cornelis Kool, tr. 1. verm. te Leiden
Maria ten Taeyen, ondertr. kerk 2. 30-11-1696 Elysabet Berkmans, begr. Oosterkerk
13-10-1730 (onverm.), weduwe van Jillis van den Bergh.
Op 5-1-1691 werd hij poorter als papierverkoper. Hij moet later naar Leiden zijn
vertrokken, waar hij ook tijdens zijn tweede huwelijk nog bleef wonen, zoals blijkt
uit zijn test. van 15-1-1705 voor not. Blommendal aldaar. Daarna moet hij weer naar
Amsterdam zijn gekomen, waar hij woonde in het ouderlijk huis op de Lijnbaansgracht
tussen de Bloemstraat en de Bloemgracht. Op 25-1-1721 werd dit huis met 4
achterhuizen bij executie verkocht voor f 5500. -, uit kracht van een schatbrief,
verworven door Magdalena Bronswinckel, laatst weduwe van Jacob de Geus, van f
2000. - met 4% interest naar luidt schepenvonnis ten vierschaar van 1-12-1719 (R.A.
2176, 101 en 2268, 150). Van 15-4-1-5-1721 werd voor not. van Jaarland een
inventaris van de nalatenschap opgemaakt. In de opsomming van goederen in de
winkel vindt men in totaal 140¼ riem van verschillende soorten papier, 60 pakken
bordpapier, een partij divers papier, een partij groot formaat wit en lichtblauw papier,
een partij speelkaarten, enige schrijfboeken in folio, 4o en 8o en in de gang een
drukpers met zijn toebehoren. Als verdere bijzonderheden noem ik nog: 4 bakken
om marmer papier in te maken, 2 × 2 scharen tot de kaartenmakerij behorende, 3
bakken om de kaarten in te zetten, 3 vormen om papier te vlechten in 't koper gevlecht
en 2 bakjes met gegoten letters tot de drukkerij behorende. Van de grote bibliotheek
van de overledene werden ook enkele boeken bewaard in een toonbank in de winkel.
Men krijgt de indruk, dat er ook wel boeken in de winkel werden verkocht, temeer
daar de inventaris vermeldt, dat van de verkoop van de boek- en papierwinkel f
1338.8. - was binnengekomen. Bij de openstaande schulden wordt o.a. genoemd f
41. - van 1705 en f 17.5. - van 1706 ten laste van Boudewijn van der Aa. (N.A. 8245,
37). Bij de scheiding op 10-10-1722 voor not. de Wilde bedroeg het deelbare bedrag
f 4322.14.2 (N.A. 9085, 195).

Kanyewile (Jan Sybrantsz) ....-1695
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Begr. Westerkerk 14-3-1695, tr. Jannetje Cornelis Kool, begr. Westerkerk 6-10-1718
(4de kl.). Blijkens het test. en de poorteracte van zijn bovengenoemde zoon was Jan
Sybrantsz (Kanyewile)
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eveneens papierverkoper. Sedert 1654 liet dit echtpaar kinderen dopen. Op 4-1-1692
maakten Jan Sybr. Kanyewile, papierkoper, en zijn vrouw, wonende op de Baangracht
tegenover de Bullebaksluis, hun test. voor not. Servaes (N.A. 5053, 1). Een dochter
Machteld ging op 2-3-1696 voor de kerk in ondertrouw met Jacob Ridderingh,
boekvergulder.

Ketelaer (Jan Hendricks) 1675-1720
Ged. Oudezijds Kapel 27-1-1675, begr. Nieuwezijds Kapel 3-12-1720 (onverm.),
zoon van Hendrick Janse, varensman(?), en Aeltie Jans, ondertr. kerk 5-6-1694
Johanna Meys, geb. Antwerpen 1667/68, begr. Nieuwezijds Kapel 28-9-1720
(onverm.), dochter van Gerrit Samuels (Meys), lichterman.
Op 23-3-1705 werd Jan Ketelaer behuwd poorter als boekbinder, op 5-3-1708 gildelid.
Bij zijn begraafinschrijving wordt hij boekverkoper genoemd. Op 16-4-1707 werd
geadverteerd, dat allerlei soort van de beste Franse papieren juist uit zee waren
gekomen en dat men partijen daarvan uit de hand kon kopen: ‘Wie aenwijsinge
begeert spreeke aen Jan Ketelaer, boekbinder op de St. Lucie-Burgwal, bij de St.
Lucie-steeg, bij dewelke ook werden gemaekt en verkoft alderhande schrijfboeken
goet en goetkoop’. (A.C., zie ook KS 122).

Ketelaar (Jan) 1698-1779
Ged. Oude Kerk 12-12-1698, begr. Nieuwezijds Kapel 27-1-1779 (3de kl.), zoon
van vorige, ondertr. kerk 1. 13-6-1721 Cornelia Lansvelt, ged. Westerkerk 19-7-1699,
begr. Nieuwezijds Kapel 3-11-1728 (onverm.), dochter van Assuerus Lansvelt,
letterzetter, en Gerretie Vonck, 2. 11-2-1729 Helena Burgers, geb. Alkmaar 1694/95,
begr. Nieuwezijds Kapel 24-2-1759 (onverm.).
Op 24-10-1723 werd hij poorter als boekbinder, op 27-2-1730 gildelid. Tot die tijd
had hij jaarzang betaald op naam van zijn gestorven vader. In het kohier van 1742
wordt hij ook boekbinder genoemd en was niet taxabel. Hij woonde nog steeds net
als zijn vader op de Sint Lucienburgwal of de Pijpenmarkt, waarschijnlijk in hetzelfde
huurhuis, in ieder geval tot 1759. In 1779 woonde hij bij een schoonzoon.

Ligthart (Jacobus) 1686-1768
Ged. Nieuwe Kerk 31-12-1686, st. 26-6-, begr. Nieuwe Kerk 1-7-1768 (1ste kl.),
zoon van Gerret Koenraetsen Lichthart, koopman of boterkoper, en Roelofje Jacobs
van der Woude, ondertr. kerk 1. 14-9-1714 Catharina Wilhelmina Corff, ged. Nieuwe
Kerk 25-1-1693, begr. Nieuwe Kerk 15-1-1733 (3de kl.), dochter van Hendrik Corff,
papierkoper (zie aldaar), en Catharina Ardinois.
Op 21-2-1715 werd hij poorter als koopman. Stellig was hij echter papierkoper en
zette de zaken van zijn overleden schoonvader voort, vermoedelijk steeds op de
Leliegracht, waar hij 20-10-1739 eigenaar werd van een huis aan de noordzijde tussen
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Heren- en Keizersgracht, voor f 24000. -, dat op 29-11-1768 door zijn executeuren
werd verkocht voor f 30000. - (Kw. 5 H, 69vo en 6 N,
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283). In 1716 behoorde hij tot de goede mannen als papierkoper. In 1736 ondertekende
hij alszodanig de beide rekwesten en in 1742 werd hij als papierkoper aangeslagen
op een inkomen van f 2500. - (wijk 44, 3136). Bij zijn test. van 26-6-1767 voor not.
Geniets legateerde hij aan Gerrit van Oort, zijn comptoir- en winkelknecht f 6000.
-, op conditie dat hij met de makelaar Ulbo van Ketel zijn testateurs papiernegotie
gedurende tien jaar, te rekenen van de dag van zijn overlijden af, in compagnieschap
zou voortzetten op naam van Jacob Ligthart en compagnie voor gemene rekening,
waartoe ieder van hen f 6000. - als fonds zou inbrengen. Bracht een van hen meer
in, dan zou hij daarvan 2½% interest trekken. Zij zouden uit het magazijn alle
papieren, die zij wensten, mogen overnemen voor inkoopsprijs, tot f 12000. - toe.
Indien ze dat wilden, zouden ze voor hun negotie de pakkelder onder zijn huis mogen
huren voor f 200. - per jaar, in verband waarmee het huis met deze bepaling moest
worden verkocht. Indien Gerrit van Oort dit niet deed of vóór de 10 jaar om was
ophield, zou hij de f 6000. - niet krijgen of moeten teruggeven, maar niet indien Ulbo
van Ketel wilde uitscheiden. (N.A. 13634, 804). Op 8-8-1768 werd een inv. voor
not. Geniets voltrokken met preciese opgaaf van het papier (N.A. 13648, 940);
27-10-1768 verklaarde Gerrit van Oort voor not. Geniets dit geld ontvangen te hebben
en voor f 5747.4.8 aan papier te hebben overgenomen, op 30-12-1768 sloten Ulbo
van Ketel en Gerrit van Oort een contract van compagnieschap (N.A. 13650, 1319
en 13652, 1621). Tot 1800 vindt men de firma Jacobus Ligthart en Comp. in de
adresboeken op de Leliegracht; in 1806 komt die niet meer voor.

Linquet (Hendrik) ....-1747
Geb. Valenciennes, 28-7-1700 tezamen met zijn vrouw lid van de Waalse Gem.,
beiden ‘par examen’, st. 21-, begr. Walenkerk 25-9-1747 (1ste kl.), tr. 1. Cornelia
Villers, begr. Walenkerk 3-8-1727 (1ste kl.), ondertr. kerk 2. 23-9-1728 Maria Ernst
van Bassen, begr. Walenkerk 16-3-1730 (1ste kl.), weduwe van Barent Hiddink (zie
aldaar), 3. 19-7-1731 op acte van Amstelveen Maria van Hierden, weduwe van Pieter
Maas.
Op 17-10-1703 werd hij poorter als schoenmaker, op 27-11-1716 aangesteld als
makelaar, wat hij tot zijn dood toe bleef. Blijkens de lijsten van makelaars makelde
hij in juchten en leer, stellig in verband met zijn oorspronkelijke schoenmakerij. Dat
hij daarnaast echter als annex aan deze Moscovische waren ook papierbelangen had,
blijkt uit de veilingen daarvan, die mede door hem werden gehouden (zie van den
Heuvel en Janssen). Hij woonde op het Singel in 1728, op de Herengracht in 1731
en weer op het Singel in 1742, ten huize van zijn schoondochter, en werd aangeslagen
op een inkomen van f 600. -. Bij zijn overlijden woonde hij aan de Overtoomseweg
in de Maasstroom, stellig het huis van zijn derde vrouw. Hij tekende Henri Lenquet,
maar werd steeds Hendrik Linquet genoemd. Wie de makelaar Jean Linquet
(13-4-1728-9-3-1746), die 12-3-1746 in het graf E 5-6 van Hendrik Linquet in de
Walenkerk, komend van het Singel bij de Raamsteeg, werd begraven, was, kan ik
niet zeggen. Blijkens het test. van Henri Lenquet voor not. Ph. de Marolles van
10-10-1735 (bewaard bij de grafpapieren), kan hij geen zoon van hem zijn geweest.
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Meleyn (Isaac) ....-1690
Geb. Aken, begr. Walenkerk 16-9-1690, ondertr. kerk 1. 19-11-1644 Apolonia van
Gangelt, geb. Aken, begr. Walenkerk 19-2-1681, dochter van Johan van Gangelt en
Johanna Meyboom, 2.
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8-8-1685 Geertruydt Martens, ged. Nieuwe Kerk 21-11-1647, dochter van Anthony
Martens, boekhouder, en Susanna Hooftman, en weduwe van Fredericus Schulerus,
papierkoper (zie aldaar); zij hertr. 1693 Daniel Beylinck, karmozijnverwer.
Als beroep bij zijn ondertrouw in 1644 wordt juwelier opgegeven. Op 30-10-1654
verklaarde Jan Webster voor not. van de Ven in opdracht van de koning van Engeland
van 29-9-1651 aan Isaac Meleyn te Parijs robijnen te hebben overgeleverd en f 4260.
- in banco te hebben ontvangen (N.A. 1098, 243vo). Door zijn zwager Christoffel
van Gangelt werd Meleyn ook in de papierhandel betrokken (zie aldaar). In 1683
hoorde hij tot de goede mannen als papierkoper. Bij zijn ondertrouw in 1685 wordt
als beroep koopman opgegeven. Op 30-11-1685 kocht hij voor f 9300. - een huis op
het Rokin naast de Duifjessteeg, dat 18-3-1686 bij willig decreet aan hem werd
overgedragen (A.W.D. 31, 247 en W.D. 43, 34, zie ook Kw. 5 S, 314). Bij zijn test.
van 9-9-1690 voor not. W. Sylvius benoemde hij zijn tweede vrouw tot erfgenaam
en Anna, Christina en Johannes Cockarts (Kockers), de kinderen van Willem Cockarts
en zijn schoonzuster Barbara van Gangelt, legateerde hij zijn buitenplaats Vechthoven
onder Maarseveen (N.A. 4897, 205). Zijn weduwe verhuisde vermoedelijk naar
Beverwijk, waar haar enig kind, Carel Schulerus, bij zijn huwelijk in 1723 woonde.

Munnichuysen (Jan van) 1654/55-....
Geb. Apeldoorn 1654/55, zoon van Willem Jansz van Munnichuysen en Judith van
Aelst, ondertr. kerk 26-9-1682 Anna Kemp, ged. Nieuwe Kerk 23-10-1668, begr.
Oude Kerk 19-6-1696, dochter van Joannes Hendricksz Kemp, koopman of goudsmid,
en Emmerentia van Ravesteyn.
De moeder van Jan van Munnichuysen behoorde tot de bekende Veluwse
papiermakersfamilie van Aelst (Ec. Hist. Jaarboek XX). Op 29-8-1671 gaf zij voor
not. Wijbrants procuratie aan Johannes Potgieter, haar neef, en Johannes Hooft,
boekhouder, om haar zaken waar te nemen tegen Jan van Vleck. Op 29-8- en 2-9-1671
sloot ze een overeenkomst met Jan van Vleck, die tezamen met haar overleden man
Willem Jansz van Munnichuysen een compagnie in papieren en koperwerken had
gehad, om hun geschillen te laten beslissen door goede mannen. (N.A. 4000). Jan
van Munnichuysen werd net als zijn oom van Aelst plaatsnijder, leerde bij A. Bloteling
te Amsterdam, vertoefde van dec. 1672-1675 in Engeland, en werd 16-2-1683 behuwd
poorter als plaatsnijder. Tot 1696 was hij te Amsterdam werkzaam als zodanig
(Waller). In 1696 woonde hij op de Gelderse Kade bij de Waterpoortsbrug. In 1701
was Jan van Munnichuysen samen met Adriaan Buytenweg, over wie ik geen nadere
bijzonderheden kon vinden, in compagnie als papierkoper werkzaam (zie deel III
213 en 217-218).

Obdam (Jacobus van) 1646/47-....
Geb. Wijk bij Duurstede 1646/47, ondertr. kerk op acte van Rotterdam 1-5-1677
Anna Wagens, geb. Rotterdam.
Hij woonde in 1677 op het Water en was van beroep papierverkoper.
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Pietersz (Vincent) 1644/45-1711
Geb. Leeuwarden 1644/45, st. 29-5-, begr. Nieuwezijds Kapel 4-6-1711 (1ste kl.),
zoon van Pieter Centen en Aeltie Gerritsdr., ondertr. pui 1. 28-2-1671 Elisabeth van
Veen, geb. Amsterdam 1646/47, dochter van Gijsbert Jansz van Veen, boek- en
perkamentverkoper, en Hillegond Hanss Prigge, 2. 29-7-1684 Elisabeth Rutgers
(Aertsen), geb. Amsterdam 1659/60, begr. Nieuwezijds Kapel 28-2-1696, dochter
van Rutgert Aertsen, winkelier, en Neeltje Hop.
Ik neem aan, dat deze Vincent Pietersz, die zich ook wel Vincent Pietersz Centen
noemde en eerst boekhouder, later koopman was, identiek is met de papierkoper van
die naam, die in 1674 in de Warmoesstraat bij de Kerksteeg woonde in de Stapel
Papier (peil) en in 1683 behoorde tot de goede mannen als papierkoper. Vermoedelijk
heeft hij dit beroep uitgeoefend in verband met het beroep van zijn overleden
schoonvader van Veen. De hier behandelde Vincent Pietersz woonde bij zijn tweede
huwelijk in 1684 in de Warmoesstraat en ook nog bij zijn overlijden. Uit de scheiding
van zijn nalatenschap tussen de drie kinderen, die zich toen Vincent noemden, van
totaal f 123709.8.8 blijkt dat Vincent Pietersz zich in later jaren met andere zaken
dan papier (o.a. drogerijen) bezighield. (N.A. 4671 not. Backer 22-12-1712).
Merkwaardig is, dat in een acte van 12-6-1679 voor not. Brouwer wordt gesproken
over de papierverkoper van Metelen in de Warmoesstraat in de Stapel Papieren,
onder wie wegens zijn aanspraken ± 1000 exemplaren van een Duits boek van Herman
Leurs berusten (N.A. 3938, zie ook KS 412). De familie van Metelen was toen al in
de Vier Evangelisten in de Warmoesstraat gevestigd (Leuven 62). Ik kan dan ook
niet zeggen, of hier een vergissing is gemaakt of dat een van Metelen bij Vincent
Pietersz werkte.

Pluymer (Dirk) 1656-1705
Ged. Nieuwe Kerk 8-9-1656, begr. Westerkerk 15-6-1705 (onverm.), zoon van Joost
Pluymer, boekverkoper, en Catrina de Vogel, ondertr. kerk 6-1-1685 Helena van
Helsdingen, geb. Utrecht 1658/59, begr. Nieuwe Kerk 25-4-1714 (onverm.).
Op 8-1-1689 werd hij aangesteld als makelaar, wat hij tot zijn dood toe bleef. Op
1-3-1689 adv. hij dat hij in de Brakke Grond ten huize van Arent Leeuwenburg aan
de meest biedende zou verkopen een goede partij van allerhande Franse schrijf- en
drukpapieren, ‘gelijk bij de biljetten bekent gemaekt sal werden’. (A.C.). Hij woonde
bij zijn overlijden op de Elandsgracht.

Put (Hermanus) ....-1730(?)
Op 16-1-1730 werd Hermanus Put in de Oude Kerk begraven (3de kl.), komend van
de Fluwele Burgwal bij Vredenburg. Ik vermoed, dat hij identiek is met de factor in
papieren, die in 1703 namens Claas Pannekoek te Heelsum optrad in zake van het
faillissement Corff en Gijsbertz (zie aldaar). Op 1-8-1704 kocht hij van Elsebé Roefs,
weduwe van Johannes Bussy, in leven inspector te Urmond, 17 obligaties ten laste
van de koning van Spanje en de keurvorst van Brandenburg, 17 obligaties ten laste
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van de keizer en 9 binnenlandse obligaties. Op 21-6-1706 verklaarde hij, dat hij deze
partij en drie andere partijen slechts pro forma had gekocht en dat de weduwe er nog
het volle eigendom van had. (N.A. 5164, 847-877 en 5166, 891, not. Boots). Op
17-11-1706 legde voor not.
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Winter een aantal personen ten verzoeke van Abraham Pelgrom, van Hierden en
wonende in de Leidsestraat, verklaringen af over het gedrag van hem en zijn
echtgenote Anna Roos. Daarbij waren Harmanus Put, papierfactor, en Paulus Sebille,
die Pelgrom verschillende jaren kenden, en Cornelis van Thulden, die hem al jaren
lang ten huize van zijn vader had meegemaakt. (N.A. 6725, 1019). Op 2-9-1709
repudieerde hij voor not. Boots de nalatenschap van zijn zoon Johannes, meerderjarig
jongman, die op 31-8-1709 gestorven was ten huize van zijn zwager Johannes van
Batenburgh, meester-chirurgijn te Schagen (N.A. 5170, 1419).

Putt (Joseph van de) 1658-1706
Ged. Nieuwe Kerk 20-1-1658, st. Alkmaar, begr. Westerkerk 11-9-1706 (2de kl.),
zoon van Joannes van de Putt en Maria van Egeren, ondertr. kerk 3-4-1691 Maria
Auxbrebis, ged. Nieuwezijds Kapel 20-1-1662, begr. Nieuwe Kerk 29-3-1721 (1ste
kl.), dochter van Isaac Auxbrebis, koopman, en Catharina Schivelberch.
Joseph van de Putt gaf bij zijn ondertrouw als beroep op koopman. Blijkens een acte
van 1701 handelde hij ook in papier (zie Jacob van Speeck). Op 2-4-1704 benoemden
Johannes Phoonsen en Hendrina van Selder bij hun test. voor not. van der Groe hem
en François Auxbrebis tot executeuren van hun nalatenschap (N.A 4250, 505).

Putte (Isaac van der) 1683/84-1748
Geb. Petten 1683/84, begr. Oude Kerk 9-11-1748 (1ste kl.), zoon van Hendrick Jansz
Hoet, afslager te Petten, ondertr. kerk 4-9-1710 Barbara van Heekeren, ged. Nieuwe
Kerk 17-2-1692, begr. Oude Kerk 10-10-1744 (2de kl.), dochter van Jan van
Heekeren, boekverkoper (zie aldaar), en Stijntje Pieters Erik.
Op 29-1-1711 werd hij poorter als papierverkoper, op 4-5-1711 gildelid als
boekdrukker. Hij betaalde jaarzang, totdat hij in 1720 overman van het gilde werd.
In 1723 tekende hij het contract van de boekdrukkers. Op 30-7-1717 kocht hij voor
not. Backer van Abraham Enten, meester-lettergieter, diens lettergieterij voor f 4000.
- (N.A. 4684, zie ook KS 1266). Op 30-3-1720 adv. hij ‘'t Amsterdam bij Isaac van
der Putte papierkoper op de Voorburgwal, werden gegoten allerley Romynsche,
Curcyfsche, Nederduytsche en andere soorten letteren; de proeven tot ieders dienst’.
(A.C.). In 1736 tekende hij een van de rekwesten van de papierkopers. In 1742 werd
hij met een papierwinkel getaxeerd op een inkomen van f 3000. - (kohier wijk 18,
1434). Op 15- en 16-7-1749 werd voor not. van Heel de nalatenschap gescheiden,
waarvan het deelbare totaal f 53800.18. - bedroeg. De winkel met boeken, papieren
en copieën met recht van privilege à f 33309.18. - kwamaan de zoon Abraham, de
boekdrukkerij à f 4742.11. - en een aandeel in het recht van privilege van de Lutherse
kerkboeken à f 100. - aan de zoon Hendrik. (N.A. 12798, 334).
Abraham van der Putte (ged. Zuiderkerk 23-12-1712, begr. Oude Kerk 8-10-1749,
ondertr. kerk 17-7-1749 Cornelia Johanna van Teylingen, ged. Nieuwe Kerk
17-7-1726, st. 13, begr. Oude Kerk 18-4-1809, dochter van Cornelis van Teylingen,
tabaksverkoper, en Johanna Jacoba Dijklander) werd 22-12-1728 poorter als
boekverkoper en boekbinder en 27-12-1728 gildelid. Op 12-11-1748 kreeg hij
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opdracht van de andere erfgenamen van zijn vader om de winkel, negotie en affaires
waar te nemen (N.A. 12796, 467 not. van Heel).
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Hendrik van der Putte (ged. Oude Kerk 5-9-1721, begr. Oude Kerk 4-1-1766 (2de
kl.), ondertr. kerk 16-6-1747 Anna van Teylingen, ged. Nieuwe Kerk 20-12-1724,
begr. Oude Kerk 9-1-1795 (2de kl.), dochter van Cornelis van Teylingen etc.; zij
hertr. 1768 Bastiaen Boekhout) werd 20-10-1747 poorter als boekdrukker en 2-6-1749
gildelid. Op 30-9-1748 woonde het echtpaar van der Putte bij het maken van een
test. voor not. van Heel op de Lindengracht tussen Brouwersgracht en Noorderkerk
(N.A. 12796, 363). Op 12-8-1749 deed hij aan Willem Kuyper en Jan Roman de
Jonge voor f 150. - zijn 2/8 in het priv. van 1745 of 1746 voor het drukken van de
Psalmen Davids Luth. berijming over (N.A. 12798, 390). Op 6-9-1764 werd hij
eigenaar van 5/8 part van het huis op het Water, het derde van de Karnemelksteeg
over het Alkmaarderveer, genaamd de Hoop, afkomstig uit de familie Konijnenburg,
voor f 8000. - (Kw. 6 I, 394vo), dat hij net als zijn vader en broer voordien had
gehuurd. Uit de adresboeken blijkt, dat de weduwe de papierhandel op 't Water in
de Lootsman voortzette. De lettergieterij werd een jaar na het overlijden in 1767
verkocht aan de gebroeders Ploos van Amstel (Enschedé F. 211-212).

Raket (Casparus) 1658-1710
Ged. Oude Kerk 17-2-1658, begr. Oude Kerk 17-12-1710 (2de kl.), zoon van David
Rakedt of Raket, papierkoper, en Elisabeth Hollebeek, ondertr. kerk 1. 6-1-1683,
Alida Volckers, ged. Westerkerk 4-7-1664, begr. Oude Kerk 27-11-1683, dochter
van Jan Hemme Volckers en Alida Wijnands, 2. 13-3-1686 Rebecca Gales, geb.
Stavoren 1664/65, begr. Oude Kerk 28-12-1701 (1ste kl.).
De vader David Gerardsz Rakedt (geb. Dordrecht 1631/32, begr. Oude Kerk
13-6-1671, ondertr. op acte van Schoonhoven Elisabeth Hollebeek, geb. Leiden,
dochter van Petrus Hollebeek, predikant) was papierkoper op het Water. Verschillende
notariële acten zijn omtrent zijn handel bewaard. Op 14-11-1652 verklaarde hij voor
not. van de Ven ten verzoeke van Pieter Haeck, dat het papier, komend per schip van
de Charente, dat hij uit een schuit op diens zolder had helpen brengen, niet goed
verpakt was (N.A. 1102, 82). Op 10-5-1663 gaven voor not. de Lavello Davidt Rakedt
en Gerret van Thije, oud 40 jaar, makelaar, op het verzoek van Andries Bergheyck
en Jacques Bardet hun oordeel over papier, dat ze ten huize van Bergheyck hadden
gevisiteerd (N.A. 2994, 469). Op 10-1-1664 werd een overeenkomst gesloten tussen
Pierre Gaultier van Angoulême en Pieter van Beecq Joosten over de regeling van
een schuld van f 24529.3. - van de laatste, die ter betaling assignaties en een
wisselbrief overgaf, een rekening van David Rakedt van 26-10-1663 van 1658 riem
papier van f 7233.15. -, waarvan echter de door Rakedt gemaakte onkosten nog
afgingen, en papieren in het magazijn en bij Jeremias van Raey, in totaal 694 riem,
die Rakedt zou verkopen en waarvan hij het geld aan van Beecq zou afdragen (N.A.
3055, 4-5 not. Venkel). Op 27-10-1666 deed not. de Vlieger namens Joan Hudde,
die procuratie had van Pieter van Beecq Joosten, koopman te Bordeaux, insinuatie
aan Rakedt, dat hij de f 11996.8. -, die hij van de afrekeningen van 31-12-1663 en
1-8-1666 nog schuldig was, moest betalen, waarop Rakedt ten antwoord gaf, dat hij
zou betalen, zodra hij bescheid had van de vrienden in Frankrijk. Hieraan voegde hij
de volgende dag toe, dat hij zou betalen, zodra hij advies had van van Beecq, zoals
die met Dionijs Gaultier te Angoulême zou zijn verbleven en geaccordeerd. (N.A.
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3612, 53). Op 27-10-1668 deed not. de Vlieger namens Rakedt een insinuatie aan
Jacques Casteleyn om de 307 riem papier grootpot, voor 31 st. per riem, die hij door
bemiddeling van zijn factor Gerrit Willemsz Doornick van Casteleyn had gekocht,
te betalen met 1% korting voor contante betaling, af te
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leveren. Casteleyn antwoordde, dat hem niets over deze koop bekend was. (N.A.
3616, 55). David Rakedt woonde bij zijn overlijden op de Fluwele Burgwal en zijn
weduwe, die de zaak voortzette ook, en wel op de Oudezijdsvoorburgwal over de
Oude Kerk (peil 1674). Zij moet na 1686 zijn gestorven.
Casparus Raket (in 1683 tekende hij nog Rakedt) behoorde in 1688, 1704 en 1710
tot de goede mannen als papierkoper. Hij woonde op het Water. Op 5-3-1710
verklaarde hij voor schepenen f 6000. - schuldig te zijn aan zijn zuster Elisabeth,
weduwe Jan Sennepart. Op 13-10-1710 verklaarden hij, Paulus Stegman en Reynier
Couterier ten verzoeke van Jacques Ranson, bankier te Amsterdam, dat 24 balen
papier van Angoulême beschadigd waren aangekomen; waarbij een factuur werd
gevoegd (N.A. 6492, 412 not. de Wilde). Bij zijn test. voor not. Schabaalje van
5-12-1710 bepaalde hij, dat zijn oudste kinderen, Sara en David Raket, tezamen de
papiernegotie moesten continueren, waarop zijn broer Josias en zijn neef Thomas
Gales, als voogden van de onmondige kinderen, toezicht moesten houden. (N.A.
6056). Op 23-3-1713 vond voor not. Schabaalje de scheiding van de nalatenschap
plaats, waarbij behalve een huis op het Rokin f 15164.16.8 deelbaar was; een verdere
scheiding vond 12-9-1721 voor not. Roos plaats (N.A. 6072, 561 en N.A. 8374).

Raket (David Casparusz) 1690-....
Ged. Nieuwe Kerk 27-9-1690, zoon van de vorige, st. 1760 of daarna, vermoedelijk
te Zutphen, ondertr. kerk 29-7-1724 Hadewig Lulofs, ged. Nieuwe Kerk 21-9-1698,
begr. Nieuwezijds Kapel 21-7-1752 (1ste kl.), dochter van Hendrik Lulofs,
zijdelakenwinkelier, en Elisabeth Borstius.
Na de dood van zijn zuster Sara in maart 1711 zette hij de papiernegotie alleen voort.
Op 9-5-1724 werd hij voor f 21000. - eigenaar van het huis op het Water op de
noorderhoek van het Valkensteegje, waar de Papiermolen uithing, dat afkomstig was
van de families Haeck en van Hoven en dat hij op 20-5-1760, toen hij zich
teruggetrokken had te Zutphen, aan zijn zoon Henrick Raket, die het toen bewoonde,
voor f 18000. - overdroeg (Kw. 4 R, 35vo en 6 E, 127vo). In 1716 behoorde hij tot
de goede mannen als papierkoper; later werd dit veranderd in David Raket en Zoon.
Op 29-10-1726 werd hij behuwd poorter als koopman en op 26-6-1741, na daartoe
geciteerd te zijn, lid van het boekverkopersgilde. In 1736 tekende hij een van de
rekwesten. Op 6-2-1737 sloot hij voor not. Ardinois een overeenkomst met Ysbrand
Vincent omtrent het leveren van papieren en het drukken voor de Admiraliteit te
Amsterdam, waartoe ze ieder om het jaar waren aangesteld, maar besloten hadden
in compagnie te handelen (N.A. 9130, 116, zie ook KS 881). In 1742 werd hij met
zijn papierwinkel getaxeerd op een inkomen van f 4000. - (kohier wijk 23, 2585).
Henrick Raket (ged. Nieuwe Kerk 26-12-1726, begr. Nieuwezijds Kapel 1-4-1790
(1ste kl.), ondertr. kerk 1. 12-9-1755 Geertruy Bontekoning, ged. Oude Kerk
20-9-1733, begr. Nieuwezijds Kapel 4-2-1780 (1ste kl.), dochter van Floris Dirksz
Bontekoning, makelaar, en Cornelia Makreel, 2. 12-12-1781 Maria Elisabeth de
Visscher, ged. Westerkerk 15-12-1752, begr. Nieuwezijds Kapel 15-7-1790 (4de
kl.), dochter van Jacobus de Visscher en Maria Hartman) werd 21-1-1751 poorter
als koopman en 29-12-1755 gildelid als boekverkoper. Ik vermoed, dat zijn vader
toen naar Zutphen vertrok. Hij zette tot zijn dood toe de papierwinkel op het Water
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bij de Dam voort. Uit de verkoop van het huis na de dood van de weduwe op
24-5-1791 blijkt, dat de boedel door de erfgenamen van de eerste en tweede vrouw
onder beneficie van inventaris werd aanvaard (Kw. 7 M, 70vo en R.A. 2054, 136).
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Raket (Josias) 1659-1713
Ged. Oude Kerk 26-1-1659, begr. Oude Kerk 9-12-1713 (1ste kl.), zoon van David
Raket en Elisabeth Hollebeek, ondertr. kerk 1. 18-11-1686 Bartha de Clerck, ged.
Zuiderkerk 21-3-1666, begr. Oude Kerk 14-3-1697, dochter van Jacob de Clerck,
apotheker, en Petronella Reyniers, 2. 18-11-1700 Catharina van Beeck, ged.
Nieuwezijds Kapel 5-12-1660, begr. Oude Kerk 10-3-1740 (1ste kl.), dochter van
Nicolaas van Beeck, koopman (o.a. in papieren), en Margarita Bessels.
Op 10-10-1687 werd hij behuwd poorter als koopman. Op 16-6-1689 sloot hij een
overeenkomst voor not. de Winter met Cornelis Lever, boekverkoper te Gorkum,
waarbij deze hem voor een schuld van f 600. - een aantal boeken overdroeg (N.A.
2333, 595, zie ook KS 571). Op 31-8-1694 verklaarden hij en zijn echtgenote voor
schepenen f 8000. - aan Geertruyd Schrijver schuldig te zijn, welke schuldbekentenis
op 5-7-1718 werd geroyeerd. In 1697 woonde hij op de Nieuwendijk over de
Vrouwensteeg, in 1700 op het Water en in 1713 op het Singel tegenover de
Appelmarkt. Op 9-3-1698 droeg Gerard Geldorp zijn drukkerij met 1 pers en een
aantal papieren over aan Josias Raket en Paulus Stegman (N.A. 5668 not. Emaus ten
Bergh). In 1704 en 1710 behoorde hij tot de goede mannen als papierkoper. Bij zijn
test. van 3-4-1713 voornot. Meerhout bepaalde hij, dat zijn oudste zoon, Jacob Raket,
in de negotie zou blijven en alle papieren zou overnemen tegen de inkoopsprijs,
waarvoor ze op de balans genoteerd stonden (N.A. 4796).

Raket (Jacob Josiasz) 1692-1736
Ged. Nieuwe Kerk 20-8-1692, begr. Oude Kerk 15-11-1736 (1ste kl.), zoon van
vorige, ondertr. kerk 16-4-1717 op acte van Nijmegen Ida van Beugen, geb. Nijmegen.
In 1716 hoorde hij tot de goede mannen als papierkoper. Op 18-2-1717 werd hij
poorter als koopman. Op 13-8-1721 gaven overlieden gunstig advies op zijn rekwest
om lid van het boekverkopersgilde te mogen worden en op 14-8-1721 gaven
burgemeesters hun fiat op dit rekwest, waarin hij had uiteengezet ‘dat hij suppliant
van jongs aff heeft geleert, en is geoeffent in de papierhandel, en wat daaraan
dependeert, en als nog voor zijn eygen reekening de papierwinkel continueert; dat
hem suppl. bijna dagelijks veele zaaken te vooren komen die het boekverkopers en
boekdrukkersgilde alhier subject zijn; en' (omme in tijden en wijlen alle disputen
met deken en overluyden van 't voorn. gild te prevenieren)’ verzocht tot het gilde te
mogen toetreden. (G.A. 57). Op 18-8-1721 werd hij gildelid. Hij tekende beide
rekwesten van 1736. Bij zijn overlijden woonde hij net als bij zijn ondertrouw op de
Pijpenmarkt. De boedel kwam na zijn overlijden op 28-10-1740 aan de weeskamer
(Inbreng 50, 188). Van 5-7-2-1737 werden de boeken van Coenraad Smitt en Jacob
Raket geveild (G.A. 112).

Raket (Pieter) 1660-1730
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Ged. Oude Kerk 12-9-1660, begr. Westerkerk 22-6-1730, broer van vorige, ondertr.
kerk 17-12-1683 Susanne Sennepart, ged. Westerkerk 16-12-1661, dochter van
Jacobus Sennepart, zijverwersgezel, en Grietje Eyssen.
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Hij werd op 24-1-1701 benoemd tot makelaar, wat hij tot zijn overlijden bleef. Hij
makelde vrijwel altijd in andere goederen, maar hield o.a. in 1714 samen met Willem
Jacott en met zijn zoon David Raket (ged. Oude Kerk 21-6-1686, makelaar 1-4-1710,
bedankt 27-7-1763) een veiling van papier.

Ranson (Jacques) ....-1734
Geb. Jarnac, begr. Walenkerk 4-6-1734 (1ste kl.).
Op 14-1-1699 werd hij tezamen met zijn zusters Marie en Susanne lid van de Waalse
Gem., in mei 1700 poorter als koopman. Zijn zuster Susanne trouwde in 1703 met
Henry Bertrand, geb. Angoulême 1673/74. Hij woonde toen op het Singel evenals
in 1710. In 1708 en 1710 zien we hem betrokken bij importen van papier (zie Raket
en van Thulden). In 1722 ondertekende hij als papierkoper het rekwest omtrent de
quarantaine van goederen uit Frankrijk.

Rave (Jochem de) 1620/21-1703
Geb. Amsterdam 1620/21, begr. Nieuwe Kerk 16-1-1703, zoon van Hendrick de
Rave, ondertr. pui 1. 1-8-1653 Giertie Jans, weduwe van Marten Jansz, 2. 21-3-1663
Jannetje Hendrickse van der Willigen, geb. Amsterdam 1635/36, begr. Nieuwe Kerk
8-2-1704, dochter van Hendrick Jans.
Reeds in 1663 was Jochem de Rave schipper op Harderwijk, wat hij tot zijn dood
toe bleef. Als zodanig vinden wij hem niet alleen bij de papierhandel betrokken (zie
Barst en Stegman), maar ook zelf als handelaar in compagnie met Hooghuys en bij
de peil van 1674 alleen. Hij woonde in 1663 op de Egelantiersgracht, bij zijn
overlijden in de Teertuinen in de Drie Bonte Kraaien (de Oud Kath. kerk, waartoe
hij zelf behoorde).

Rijneveld (Willem van) 1670-....
Ged. Zuiderkerk 9-7-1670, zoon van Willem van Rijnevelt, lakenkoper, en Anna
Hattevier, ondertr. kerk 23-4-1694 Johanna van Swoll, ged. Westerkerk 14-12-1659,
dochter van Harmen Stoffelsz van Swoll, suppoost in de wisselbank, later postmeester,
en Hendrickje Verhoef.
Op 26-4-1701 legden voor not. Schrick Antony van Dam, boekhouder, en Symon
Boom, makelaar, ten verzoeke van Willem van Rijneveld verklaringen af over papier,
gemerkt PD, dat slecht gelijmd was en waarvan de waarde daardoor wel 10 st. minder
was dan anders. Op 28-12-1700 had van Dam ten overstaan van Boom voor de
weduwe Gijsbert de Groot 104 riem gekocht en had Boom aan Matthijs Simons 64
riem, de helft fijn en de helft middelsoort, verkocht. Op 31-12-1700 had Boom 32
riem aan Reynier Couterier en op 8-4-1701 157 riem fijn aan Paulus Stegman
verkocht. (N.A. 5650, 839). Op 14-3-1704 verklaarden van Rijneveld en echtgenote
voor not. Wijmer aan Gerrit Knuyt f 4000. - schuldig te zijn, te betalen over 4 maanden
met 10 st. interest per f 100. -, waarvoor ze als onderpand 2146 riem Frans papier en
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7 stuk halve lakens hadden gegeven, die hij bij wanbetaling zou mogen verkopen.
Op 9-6-1705 betaalden zij en op 16-6-1705 kregen zij het pand terug. (N.A. 4834,
383).
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Schlumpff (Erasmus) 1610/11-1673
Geb. 1610/13, st. 11, begr. Karthuizer Kerkhof 15-8-1673, tr. Anna Kalceus.
In 1644 verdeelde hij met enkele andere papierkopers de Duitse en Zwitserse markt,
waarbij hij het recht kreeg zijn papier te kopen in Luzern, Zürich en Neufchâtel
(Voorn D 79). Blijkens zijn nog te noemen faillissement had hij toen ook betrekkingen
met Straatsburg en de familie Rihel, welke papierfabrikanten in 1644 aan de broers
Jordens werden toegewezen. Volgens zijn eigen verklaring van 1663 voerde Erasmus
Schlumpff sedert 1633 continueel handel in Hoogduits papier (Enschedé P 104 en
173-175); of hij toen al te Amsterdam woonde, kan ik niet zeggen. De eerste maal
vond ik hem op 19-4-1648 bij de doop van een kind in de Oude Kerk genoemd. Op
5-1-1654 werd voor de Desolate Boedelskamer een accoord gesloten tussen hem en
zijn crediteuren, waarbij hij zich verplichtte 26% van zijn schulden te betalen, 16%
binnen 3 maanden en 10% binnen 3 jaar, en waarbij hij aan hen een vordering van
± f 21000. - op Leonard Pustrich te Neurenberg cedeerde. Op 22-4-1656 werd hij als
makelaar aangesteld, wat hij tot zijn dood bleef. Op 1-5-1657 bemiddelde hij bij de
uitbesteding van een onecht kind (N.A. 1853 not. Kruys). Op 25-7-1667 deed not.
Vlieger namens Christianus Conincx en Samuel Imbrecht in compagnie insinuatie
aan Pieter van Otteren, dat zij van hem op 23-7- ten overstaan van Schlumpff een
partij Hoogduits schrijfpapier van ± 200 riem hadden gekocht voor f 3.6. - per riem,
waarvan ze nu leverantie vroegen. Van Otteren gaf ten antwoord, dat er geen
goospenning was gegeven en niet was verkocht. (N.A. 3614, 32). Op 28-12-1667
verklaarde Schlumpff voor not. van Ceulen ten verzoeke van Jean Leonardt, David
en Jeronimo Schobinger, kooplieden te Amsterdam, dat het papier dat hij ten huize
van Wolfgank op 23 dec. had gevisiteerd, tezamen met Anthony de Haas, hetzelfde
was als hetgene, wat hij verkocht had op 19 nov. voor rekening van de rekwiranten
aan Johannes Casteleyn, koopman te Haarlem (N.A. 3573, 246). Op 30-9-1670
verklaarde hij ten verzoeke van Christoffel van Gangelt, dat hij namens Coenraad
van Heusden aan Hendrik Wachtmans papier had verkocht, gemerkt PD, VC, VG
en GB, waarvan Wachtmans hem had gezegd, dat dit op de molens van van Gangelt
gemaakt moest zijn. Hetzelfde gold voor papier, dat hij aan Cornelis en Anthony de
Haas had verkocht en dat op hun molens was gemaakt. (N.A. 2813, 681 not.
Westfrisius, zie ook KS 258). Reeds op 7-4-1649 bestonden er contacten tussen
Schlumpff en van Heusden (N.A. 1088, 360 not. van de Ven). Bij zijn overlijden
woonde Schlumpff op de Rozengracht naast het Doolhof.

Schuylenburgh (Dionijs van) 1652/53-....
Geb. Den Haag 1652/53, zoon van Adriaen van Schuylenburgh en Anna Bailli,
ondertr. kerk 16-5-1682 Sara Bailli, geb. Amsterdam 1648/49, begr. Zuiderkerk
9-12-1683, dochter van Dionijs Bailli en Janneken van Beringhen.
Op 11-11-1679 verklaarde Petrus Domna voor not. van Loosdrecht ten verzoeke van
van Schuylenburgh, dat hij hem op 9-11- een grote partij inlandse papieren, verpakt
in 8 balen, genummerd 1-8 en gemerkt IL, had verkocht (N.A. 2005). In 1682 woonde
hij op de Deventer Houtmarkt, in 1683 op de Luciënburgwal. Op 27-4-1685 werd
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tussen David Tartas en Joseph Alexander, letterzetter, mede voor zijn zoon Simon
Joseph, een overeenkomst gesloten voor not. Tixerandet, waarbij Tartas beloofde
hun voor ieder vel van de Mischnayot f 8. - te betalen en bovendien nog, dat hij
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zijn best zou doen hem van de papierkoper Johannes Schuylenburg als courtage en
beloning voor gedane moeite 1/2 st. van iedere riem papier te laten trekken. (N.A.
3695, 162). Daar ik geen papierkoper of koopman Johannes Schuylenburg vond en
daar in een andere acte betreffende de papierleverantie van dit boek, dat in opdracht
van Jan Caspar Kestner werd gedrukt, de voornaam van de papierkoper niet is
ingevuld (KS 820-821), lijkt het mij niet onmogelijk, dat hier ook Dionys van
Schuylenburgh bedoeld is. Bij not. Tixerandet vindt men nog een aantal acten
betreffende deze uitgaaf (N.A. 3694, 583 en 584, 3695, 538 en 572, en 3696, 81 en
122). Op 2-7-1689 en 24- en 28-8-1690 werd het graf B 20 Zuiderkerk van de familie
van Beringhen door de gerechtigden, o.a. van Schuylenburgh en Domna, die door
zijn schoomnoeder aanspraken had, aan Pieter Domna voor not. Boots overgedragen
(N.A. 5141, 2).

Schulerus (Fredericus) 1641/42-1676
Geb. 1641/42, begr. Westerkerk 12-9-1676, zoon van Carel Schulerus, predikant, en
Catharina Steenwijk, ondertr. kerk 12-7-1669 Geertruydt Martens, ged. Nieuwe Kerk
21-11-1647, dochter van Anthony Martens, boekhouder, en Susanna Hooftman; zij
hertr. Isaac Meleyn (zie aldaar).
De vader van Fredericus Schulerus was in 1657 hertrouwd met Annina Boudaen,
zuster van Lucretia Boudaen, die in 1660 met Christoffel van Gangelt trouwde. Op
3-11-1666 kwamen Samuel Bernart en Fredericus Schulerus voor not. de Vlieger
overeen om de geschillen over de opheffing van hun compagnie in papieren, opgericht
op 24-9-1666 voor not. Oly, voor te leggen aan de boekhouders Johannes Phoonsen
en Balthasar Stoffelsz en zich aan hun uitspraak te houden. De uitspraak van de beide
boekhouders geeft een zeer preciese opsomming van de stand van zaken van de
vorderingen. Een schuld van David Raket van f 1093.15. - kwam aan Schulerus, de
andere werden verdeeld. (N.A. 3612). Van 1667 tot 1675 handelde Schulerus samen
met Lucas van Coppenole (zie aldaar), maar ook daarnaast alleen (zie van Gangelt).
Waarschijnlijk woonde hij aanvankelijk bij van Coppenole op de Dam, tot zijn
trouwen toe. Op 1-3-1670 legde hij voor not. van Breugel een verklaring af en was
toen op het Water bij de Kapelsteeg gevestigd (N.A. 3496 II, 14). Op 27-4-1672
werd hij bij willig decreet voor f 10800. - eigenaar van de helft van het huis De Roode
Wagen op het Water tussen de Vrouwen- en Baafjessteeg, dat door de boekverkoper
Joost Pluymer werd verkocht (A.W.D. 19, 263) en dat later over zou gaan in het bezit
van de familie Stegman. Dat bewoonde Schulerus tot zijn dood en het kreeg de naam
de Franse Papiermolen. Op 14-7-1671 werd hij als papierkoper poorter zonder
daarvoor te betalen, als zoon van een Amsterdams predikant. Op 22-7-1676 maakte
hij zijn test. voor not. Lock, voor wie op dezelfde dag de papierkoper Anthony de
Haas een test. maakte (N.A. 2181, 131 en 135). Anthony de Haas werd reeds op
31-7-1676 in de Nieuwe Kerk begraven. Volgens Enschedé (P 107-108) ging de
weduwe de Haas, Margarita van der Merct, met de papierhandel verder als wed. de
Haas en Schuylerus. Dit is ontleend aan een acte betreffende uithangborden, die
zonder datum, maar met het jaar 1676 wordt gepubliceerd door Mr. N. de Roever
(Uit onze oude Amstelstad II (1890) p. 64), waar mee wordt gedeeld dat op 't Water
bij Gilles van Hoven de Papiermolen uithangt, bij de weduwe de Haas en Schuylerus
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de Franse Papiermolen en bij Domna ook de Franse Papiermolen. Daar de Roever
geen bron opgeeft, kan ik de acte zelf niet naslaan. Het lijkt mij echter niet uitgesloten,
dat bij Anthony de Haas, die zijn eigen huis op de hoek van de Papenbrugsteeg
bewoonde, waar de Haas in de gevel stond (Kw. 4 N, 205vo overdracht van 1-5-1720
door de erfgenamen van Margarita van der Merct), ook de Franse Papiermolen had
uitgehangen en dat de weduwe daar nog
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enige tijd de zaken van haar overleden man voortzette. Toen zij op 6-3-1681 in
ondertrouw ging met Hendrik Brouwer, burgemeester te Leiden, woonde zij op de
Oude Herengracht. Geertruydt Martens gaf als weduwe nog op 22-10-1676 procuratie
voor not. Outgers aan haar dienaar Cornelis Gijsbertus van Thulden om haar zaken
waar te nemen (N.A. 3226, 238). Bij haar ondertrouw met Isaac Meleyn in 1685
woonde zij op de Nieuwe Herengracht en had dus de papierwinkel verlaten.

Sebille (Paul) ....-1736
Geb. Parijs, begr. Walenkerk 13-1-1736 (1ste kl.), zoon van Daniel Sebille, predikant
te Mortcerf en Brie, later te Goes, en Marie Robelin, ondertr. kerk 3-6-1718 op acte
van Berlijn Susanne Bernard, geb. Halle, begr. Walenkerk 25-5-1773 (1ste kl.).
Vermoedelijk is hij degene, die met attestatie van Maastricht op 15-11-1699 lid van
de Waalse Gem. werd. In 1716 behoorde hij tot de goede mannen als papierkoper.
Op 9-7-1720 werd hij door de schout gedaagd, omdat hij in het schip de Jacoba 4
balen papier had geladen, zijnde het gemelde schip tegen de placaten naar China
gedestineerd (Schoutsrol).
Charles Sebille (5-2-1713 lid van de Waalse Gem. met attestatie van Goes, begr.
Walenkerk 11-7-1738 (3de kl., betaald door Jacques Desbordes), broer van de vorige),
zette blijkbaar de zaken voort. In 1736 ondertekende hij de beide rekwesten (zie ook
Voorn 138). Bij zijn overlijden woonde hij op hetzelfde adres als zijn broer Paul
twee jaar eerder, namelijk op het Singel tussen de Warmoesgracht en
Gasthuismolensteeg.
Judith Sebille (geb. 1687/88, 5-2-1713 lid van de Waalse Gem. met attestatie van
Goes, begr. Walenkerk 5-2-1780 (1ste kl.), zuster van de vorige) zette blijkens het
kohier van 1742, waarin zij als papierkoper op een inkomen van f 4000. - werd
getaxeerd, nog steeds op het bovengenoemde adres (wijk 30, 5048), de zaken voort,
in 1746 als Judith Sebille (en) Roos.
Daniel Sebille (ged. Walenkerk 6-7-1719, st. 30-12-1790, begr. Walenkerk
4-1-1791 (1ste kl.), zoon van Paul Sebille) was vermoedelijk identiek aan Sebille en
Wend op het Singel bij de Warmoesgracht, die in 1767 in de lijst van kooplieden
voorkomt. Van 1676 tot zijn dood vinden we hem daar op de Warmoesgracht bij de
Herengracht alleen. Hendrik Christiaan Wend (geb. Detmold 1705/06, tr. 1737 te
Amsterdam) was later afzonderlijk gevestigd (Voorn 138).
Maria Sebille (ged. Walenkerk 29-5-1721, begr. Walenkerk 19-11-1768 (1ste kl.),
zuster van de vorige, ondertr. kerk 10-10-1743 Cornelis François Roos, geb.
Rotterdam 1715/16, begr. Walenkerk 21-8-1767 (1ste kl.), zoon van Pieter Roos).
Haar man was in 1746 blijkbaar geassocieerd met haar tante Judith, zoals ik reeds
vertelde. Vermoedelijk was de compagnie Sebille en Roos op het Singel over de
Brouwerij de Swaen, in papieren, nog steeds dezelfde combinatie (lijst van kooplieden
1767). De echtgenoten woonden bij hun overlijden op het Singel bij de
Gasthuismolensteeg. Als zijn beroep noemt het begraafboek papierkoper. Tenslotte
vindt men in de lijsten van kooplieden van 1776 tot en met 1790 ook nog Sebille en
van Ketel en Wassenbergh op de Herengracht bij de Herenstraat (zie ook Voorn 138,
die papier van 1776 noemt). Van Ketel was stellig Ulbo van Ketel (geb. Leeuwarden
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1720/21, tr. 1752 te Amsterdam), die ik reeds in combinatie met Gerrit van Oort
noemde. Wie deze Sebille was, kan ik niet zeggen.
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Simons (Matthijs) 1657/58-1727
Geb. Bremen 1657/58, begr. Oude Kerk 8-11-1727 (1ste kl.), ondertr. kerk 17-2-1689
Catrina Vermaten, ged. Oudezijds Kapel 21-10-1663, begr. Oude Kerk 8-11-1727
(1ste kl.), dochter van Jacob Claasz Vermaten, koperslager, en Machtelt Willems
van der Pluym.
Van 1688-1716 behoorde hij tot de goede mannen als papierkoper. Als zodanig werd
hij op 14-4-1690 behuwd poorter. Bij zijn ondertrouw woonde hij in de
Warmoesstraat, evenals bij zijn overlijden, blijkens begraafboek Oude Kerk 10-5-1694
over de Enge Kerksteeg in de Stapel Papieren.

Sluysken (Albert) ....-1705
Op 10-12-1705 werd Albert Sluysken als jongman, komend van de Oude Turfmarkt,
in de Noorderkerk (3de kl.) begraven. Blijkens een acte van 6-11-1694 (zie Cornelis
van Thulden) was hij toen reeds papierkoper. Op 25-11-1704 deed not. van
Duynkercken insinuatie namens Samuel Henriques de Medina en de wed. da Costa
aan Albert Sluysken, dat ze, indien hij weigerachtig bleef de 106 riem papier, die ze
hem hadden verkocht, te ontvangen, die op zijn risico zouden doen verkopen (N.A.
6568, 491).

Speeck (Jacob van) 1638-1717
Ged. Nieuwe Kerk 21-2-1638, begr. Nieuwe Kerk 29-3-1717 (1ste kl.), zoon van
Michiel Huybertsz, zeemtouwer, en Lijntje Jans, ondertr. kerk 23-10-1676 Immerentia
Helt, ged. Oude Kerk 30-1-1650, begr. Nieuwe Kerk 12-3-1726 (1ste kl.), dochter
van Balthasar Helt en Maria Croock.
In 1683, 1688 en 1694 behoorde hij tot de goede mannen als papierkoper. Voor zijn
veelvuldige contacten met Christoffel van Gangelt, zie men aldaar. Vermoedelijk
behoorde hij in 1683 tot de crediteuren van de boekverkoper David Ruarus (KS 662;
de inv. is bij not. Buys niet te vinden). In 1676 woonde hij in de Elandsstraat en ook
nog in 1701, toen not. van Liebergen op 29-12- op zijn verzoek aan Jochem Janse
Stoesak en huisvrouw een huurceduul van het huis en pakhuis erachter in de
Elandsstraat, dat hij voor 4 jaar voor f 210. - in het jaar van hen had gehuurd, vroeg
(N.A. 6283, 983). In 1717 woonde hij op de Herengracht over de Gasthuismolensteeg.
Van 1701 dateren een aantal acten betreffende een kwestie tussen Jacob van Speeck
en Joseph van de Put, koopman, van wie van Speeck door bemiddeling van de
makelaar Domna 44 baaltjes Bordeaux schilde papier (880 riem voor 53 st.) had
gekocht op 25-4-, die op 9-5- per schuit van het huis van van de Put op het Singel
bij de Blauwburgwal naar het huis van van Speeck per schuit waren overgebracht
en daar na opening gedeeltelijk beschadigd bleken te zijn. Van Speeck wilde ze
daarop uitschieten, wat van de Put goed had gevonden, echter zeggende ‘dogh sonder
mijn prejuditie van refactie of dat daer door mij soude obligeren het papier wederom
te nemen’. Uit de getuigenverklaringen van Domna zelf, arbeiders, kruiers,
schuitenvoerder en comptoirbedienden van van de Put blijkt o.a., dat de zoons van
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Domna en van Speeck, kort vóór de koop tot stand kwam, het papier hadden
geinspecteerd. (N.A. 6283, 345, 353 en 385 not. van Liebergen 15-, 16- en 23-6-1701,
N.A. 5880, 1587 not. Hoekebak 17-6-1701 en N.A. 5391, 1449 not. Meyer
31-8-1701).
Jacob van Speeck had twee zoons, die hiervoor in aanmerking komen, wier namen
men echter
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later niet meer in de papierhandel tegenkomt: Hendrik van Speeck (ged. Nieuwe
Kerk 25-3-1681, begr. Nieuwe Kerk 20-3-1738, tr. 1710 Catharina van Oosten) en
Jacob van Speeck Jr. (ged. Nieuwezijds Kapel 14-3-1683, begr. Nieuwe Kerk
16-6-1744, tr. 1715 Catharina Engels; hij leefde in 1742 als rentenier).

Staats (Johannes) 1661-1743
Ged. Zuiderkerk 27-4-1661, st. 10, begr. Nieuwe Kerk 16-4-1743 (4de kl.), zoon
van Johannes Staes of Staats, boekhouder, en Beatrix Meurant, ondertr. kerk
26-3-1688 op acte van Delft Clara Verschouw, geb. Delft, begr. Nieuwe Kerk
20-12-1714 (2de kl.).
Op 13-1- werd hij poorter als makelaar, op 17-1-1681 als zodanig aangesteld, wat
hij tot zijn dood toe bleef. Blijkens de lijsten van makelaars makelde hij speciaal in
Moscovische goederen. Men vindt hem echter ook bij papierveilingen (o.a. A.C.
3-3-1708 en 10-6-1721). In 1688 woonde hij op het Rokin, in 1714 op de
Keizersgracht tegenover de Groenlandse Pakhuizen, volgens de makelaarslijsten bij
de Prinsenstraat, 1733-1739 in de Bergstraat, in 1742 bij de apotheker W. Schouten
op de Keizersgracht. Hij wordt dan in het kohier getaxeerd op een inkomen van f
1500. -, maar achter zijn naam is aangetekend: ‘N.B. is insolvent geweest’. Bij de
Desolate Boedelskamer is hierover niets te vinden.
Johannes Staats (ged. Nieuwe Kerk 21-6-1690, st. 29-9-, begr. Nieuwe Kerk
5-10-1719 (2de kl.), zoon van vorige) werd 20-11-1709 poorter en tevens als makelaar
aangesteld, wat hij tot zijn dood toe bleef.

Stegman (Fredrik) 1636/37-1693
Geb. Embden 1636/37, begr. Nieuwe Kerk 7-10-1693, zoon van Harmen, ondertr.
kerk 4-5-1663 Sara Pipart, ged. Walenkerk 19-9-1627, begr. Walenkerk 8-3-1703
(2de kl.), dochter van Paulus Pipart en Sara Clinquant, boekverkoopster (test.
25-10-1661, N.A. 1139, 107).
Op 4-5-1663 bij zijn ondertrouw gaf hij als beroep op boekbinder, op 20-8-1663
werd hij gildelid als boekverkoper. Aanvankelijk was hij blijkbaar gevestigd in de
boekwinkel van zijn schoonmoeder in de Vrouwensteeg; een uitgaaf van Eduwart
Marmet, 't Geloove en hope der kindren Godts..., vertaald door Petrus Heringa, heeft
het adres: t'Amsterdam, Bij Frederik Harmensz Stechman, boekverkooper in de
Vrouwensteeg; in de Boek- en Papierwinkel, 1664’. In 1674 woonde hij reeds op
het Water, waar hij ook overleed, bij de Vrouwensteeg. Op 19-5-1670 kreeg hij als
papier- en boekverkoper privilege van de Staten voor de Kundschappen van Parnas
of politique wetsteen van Trajano Boccalini, dat hij uit het Italiaans had laten vertalen
(zie ook KS 783). Ledeboer noemt hem als Frederich Stechman (bij zijn ondertrouw
tekende hij Frerick Harmens Stechman) met uitgaven van 1670-1674, die hij o.a. bij
Hero Galema te Harlingen liet drukken. Op 21-10-1680 was hij nog gildelid, daar
hij toen met overlieden accordeerde voor f 1.12. - wegens het gildegeld en het ten
begrave gaan (G.A. 52), maar op de lijst van 1688 komt hij niet voor, waarschijnlijk
omdat hij zich geheel aan de papierhandel wijdde. In 1683 en 1688 behoorde hij tot
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de goede mannen als papierkoper. Na zijn dood zette de weduwe de papierhandel
voort met haar zoon Paulus, zoals blijkt uit de acte van opheffing van deze compagnie
van 10-1-1695 voor
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not. Doornick. De waarde aan papieren bedroeg toen f 42173.7. -, waartegenover op
interest was opgenomen f 10076.8.8 (van Isaac Lutsekerk f 7838.18.8, van Ariaentje
Warsing f 1000. -, van Jochem de Rave f 1237.10. -) en Paulus Stegman zelf nog f
4190. - op de compagnie had te vorderen. Deelbaar was dus een bedrag van f
27906.18.8. De helft van zijn moeder betaalde Paulus, die alles overnam, o.a. door
enkele schulden ten laste van haar particulier over te nemen, namelijk f 2000. - aan
Johannes Breyne, f 1000. - aan Bernardus Nieuwentijt, f 500. - aan Reymond Cramer
en f 1500. - aan Adriaentje Warsing. (N.A. 5229, 5vo). Op 20-6-1703 werd voor not.
Emaus ten Bergh de nalatenschap van de weduwe, totaal f 17868.3.12, tussen de
zoons Paulus en Hermanus Stegman, die predikant te Schalkwijk was, gescheiden.
Onverdeeld bleef het restant van een obligatie van Johannes Wolters en echtgenote
van 1-1-1697 van f 2860. - en een obligatie ten laste van Pieter Janse Barst van
1-3-1703 met interest f 355.5. - (N.A. 5672, 473).

Stegman (Paulus) 1664-1711
Ged. Nieuwe Kerk 6-5-1664, begr. Zuiderkerk 13-10-1711 (2de kl.), zoon van vorige,
ondertr. kerk 1. 20-3-1687 Catrina Lutsekerk, ged. Nieuwe Kerk 9-10-1667, begr.
Nieuwe Kerk 8-11-1691, dochter van Isaac Lutsekerk, bontwerker, en Elsje Rusius,
2. 26-2-1694 Cornelia Havicius, ged. Zuiderkerk 24-12-1664, begr. Zuiderkerk
16-11-1740 (1ste kl.), dochter van Gerardus Havicius, predikant, en Maritie Jans.
Op 24-5-1689 werd hij behuwd poorter als papierverkoper. Op 9-3-1698 werd hij
tezamen met de papierkoper Josias Raket eigenaar van een drukkerij (zie aldaar).
Op 12-5-1700 werd hij voor f 11200. - eigenaar van het huis op het Water tussen de
Oude Brug- en Papenbrugsteeg, ‘daar de Franse Papier-molen voor de luyffel staat’,
door koop van Geertruydt Martens, huisvrouw van Daniel Beylinck, en Carolus
Schulerus (Kw. 3 R, 52vo). Dit huis heeft hij vermoedelijk pas op den duur betrokken.
Bij zijn overlijden, in 1711, woonde hij op het Water tussen de Oude- en Papenbrug,
zijn familie blijkens het kohier van 1742 in het vroegere huis van Schulerus. Van
9-10-1700 is echter een acte voor not. Emaus ten Bergh bewaard, waarbij Paulus
Stegman en zijn knecht Isaac Decker verklaarden, dat hij het huis van Arnoldus
Scholte op het Water, dat hij vóór mei 1698 met zijn gehele familie had bewoond,
nog steeds voor zijn zaken (gestadige opslag en aflevering van sortimenten en
considerabele quantiteyt papieren) en voor bewoning gebruikte en daar gasten ontving,
en dat Decker daar ook sliep. (N.A. 5670, 1035). Hierbij is gevoegd een uitspraak
van 24-12-1699 betreffende de eis van de koopman Anthoni Reynties tegen Scholte,
dat de eerste dit huis zal mogen huren met ingang van 1-5-1701, wanneer Stegman
het op 1-5-1700 niet zelf bewoond. Een brief van Arnoldus Scholte te Alkmaar aan
Stegman van 2-10-1700 geeft als adres van de laatste: op het Water in de
Pampierwinkel omtrent de Dam. Daar woonde Paulus Stegman nog in 1703, bij de
dood van zijn moeder. Op 20-7-1700 kreeg Paulus Stegman fiat van schepenen om
900 Engelse bijbels van Laurens Gunter te Rotterdam te mogen verkopen wegens
een onbetaalde schuld van f 763.19. - (R.A. 785, 55). Op 5-5-1701 verklaarde Hertsigh
Abraham Frontski, Hoogduitse Jood, voor not. Emaus ten Bergh, aan Stegman nog
f 774. - schuldig te zijn voor geleverd papier, waarvoor hij als onderpand 1200
Gommas met Raschie en Targum en 600 Gommas zonder deze, gedrukt door Moses
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Mendes Cotinho, gaf en beloofde deze binnen 8 maanden af te halen in partijen van
25, 30, 40 of 50 en dan voor ieder exemplaar resp. f 1. - of 10 st. te betalen, met een
vergoeding voor de banden. Na 8 maanden zou Stegman alles, wat er nog onder hem
was, zonder een verzoek bij schepenen te hoeven indienen mogen verkopen. Stegman
beloofde binnen
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6 maanden aan Manuel David Calcar f 250. - en aan Cotinho f 240. - te betalen ten
behoeve van Frontski, welke hij eveneens uit de bovengenoemde boeken zou mogen
verhalen. (N.A. 5670, 1621). Op 10-5-1701 verklaarde Salomon Jonas, Hoogduitse
Jood, voor dezelfde notaris onder Manuel David Calcar 520 gedrukte Gommas met
Raschie en Targum te hebben liggen, waarvoor Stegman het papier had geleverd en
niet was betaald. Daar Frontski de 1200 exemplaren niet kon leveren, maar slechts
1000, zouden deze 520 exemplaren blijven liggen en alleen op order van Stegman
worden afgegeven. (N.A. 5670, 1641). Op 4-1-1702 kocht voor dezelfde notaris
Stegman deze 520 gedrukte Gommas van Salomon Jonas voor f 318. -, die de laatste
daarop nog te pretenderen had, en daarboven nog f 25. - (N.A. 5671, 13). Een andere
papierleverantie van Stegman, waarover in 1702 moeilijkheden ontstonden, en wel
aan Jacob Lazarus, behandelde ik uitvoerig in de Studia Rosenthaliana I (1967). Een
papierleverantie op 9-10-1703 aan de schoolmeester Michael Lopes voor een druk
bij Cotinho, waarover voor not. Emaus ten Bergh een acte werd verleden, vindt men
bij KS (789, zie ook N.A. 5672, 757). In 1704, 1710 en 1716 behoorde Paulus
Stegman tot de goede mannen als papierkoper. Het laatste jaar is te verklaren, doordat
de weduwe als weduwe Paulus Stegman en Zoon de zaak na de dood van haar man
voortzette. Op 4-11-1709 werd voor not. Emaus ten Bergh een overeenkomst gesloten
tussen Paulus Stegman, ter ene, Salomon Proops, ter tweede, en Liefman Levi van
Worms en Hartogh Moses, kooplieden van de Hoogduitse Joodse natie, ter derde
zijde. Stegman zou voor rekening van de twee laatsten van tijd tot tijd op hun orders
of op briefjes van Proops zoveel papier leveren als Proops voor het drukken van 1100
exemplaren folio van het boek Ohelot Efraim nodig zou hebben, en wel 900 op
ordinair papier van het Caanse schild voor 50 st. per riem en 200 op groot papier
posthoorn of mediaan voor 92 st. per riem. Binnen de 10 maanden (dus vóór 4-9-1710)
moesten de twee laatsten zoveel exemplaren van het boek hebben afgehaald, dat
daaruit Stegman voor het papier en Proops voor het drukken betaald zouden kunnen
worden. Dat zou moeten geschieden bij partijen van minstens 25 voor resp. f 2. - en
f 3. - per exemplaar. Indien na afloop van de 10 maanden de twee eerste partijen niet
geheel voldaan zouden zijn, zouden alle boeken aan hen komen; indien wel betaald
was, zouden alle boeken aan de twee laatsten worden gegeven en hun eigendom zijn.
Gedurende die 10 maanden mocht Proops niets aan een ander afleveren. (N.A. 5675,
955). Van 8-11-1717 dateert een contract tussen de wed. Paulus Stegman en Zoon
over leverantie van papier aan de drukker Johannes Kannewett, die daarvoor
psalmboeken en testamenten in onderpand gaf. Door zijn sterven op 17-7-1718
moesten hieromtrent met de erfgenamen allerlei regelingen worden getroffen. (KS
785-788 en 790-792). Op 2-9-1718 sloten de wed. van Paulus Stegman en Zoon en
Zadock Gomperts een overeenkomst over leverantie van papier voor f 4535. -, te
betalen na twee jaar zonder interest, voor de drukker Joseph Jacob Beer. Borg waren
Messieurs Gomperts en Reitlinger in compagnie. (KS 788). Op 28-10-1738 werd
voor not. van Aken de nalatenschap van Paulus Stegman gescheiden tussen Cornelia
Havicius en haar beide zoons en Fredrik Stegman, de zoon uit het eerste huwelijk
van haar man, waarmee ook een einde kwam aan de compagnie de wed. Paulus
Stegman en Zonen. Het huis op het Water, dat door de weduwe en haar zoons werd
bewoond, werd getaxeerd op f 12500. -. Papieren en verdere koopmanschappen
werden getaxeerd op f 68235.14. -, goede uitstaande boekschulden op f 27788.10. -,
tezamen f 193892.7. -, waartegenover de boedel schuldig was voor geleverde
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koopmanschappen etc. f 17617.14. -. De lasten van de boedel (waarbij nogal wat
voor het moederlijk erfdeel van Fredrik en o.a. ook een obligatie van Paulus Stegman
van f 10000. - van 1-1-1706 voor zijn schoonmoeder Elsje Rusius) bedroegen in
totaal f 40520.18. -, zodat een bedrag van f 153371.9. - deelbaar was, waarvan de
weduwe de helft en 1/8 en de drie kinderen ieder 1/8 ontvingen. Fredrik kreeg als
zijn aandeel o.a. 1/3 in alle papieren en uitstaande boekschulden voor f 27255.8. -.
(N.A. 8141, 236). Op 15-8-1739 droeg J.F. Bernard voor not. de
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Marolles aan de weduwe een obligatie ten laste van Pieter Mortier van 21-7-1739
van f 2400. - te betalen in 8 halfj. term. over (N.A. 11251, 48), op 2-11-1739 droeg
Pierre Gosse voor idem aan haar een obligatie ten laste van Adriaan Moetjens van
16-10-1739 voor not. Trouillé in den Haag van f 4000. - te betalen in 8 halfj. term.
over (N.A. 11253, 6).
Fredrik Stegman (ged. Nieuwe Kerk 30-1-1691, begr. Nieuwe Kerk 27-3-1754
(1ste kl.), zoon van vorige, ondertr. kerk 21-3-1725 Maria Leydack, geb. Amsterdam
1701/02, begr. Nieuwe Kerk 17-1-1777 (1ste kl.), dochter van Johannes Leydack en
Catharina Maria Homoet; hertr. 1770 Johannes van Putten) vestigde zich op het
Singel (kohier 1742 wijk 30, 5327 inkomen getaxeerd op f 6000. -), vermoedelijk in
een huis van zijn schoonfamilie. Hij bleef, zoals we zagen samen met zijn stiefmoeder
en vermoedelijk ook met zijn halfbroer Gerard Stegman in compagnie de papierzaak
op het Water drijven. In 1736 tekenden Fredrik Stegman en Gerard Stegman ieder
apart de rekwesten. Na de opheffing van de compagnie op 28-10-1738 zetten Fredrik
en Gerard Stegman ieder voor de helft de compagnie voort. Op 25-8-1739 droeg
Pierre Gosse aan Frederik en Gerard Stegman, kooplieden te Amsterdam, een obligatie
ten laste van Charlotte de Rogissart en zusters, boekverkoopsters in den Haag, van
21-7-1739 voor not. Favon in den Haag van f 599. -, te betalen in 8 halfj. term., over
(N.A. 11251, 93), op 27-5-1740 Jan Roman de Jonge voor idem aan hen een obligatie
ten laste van Zacharias Rombergh en Samuel Schoonwaldt van 20-4-1740 voor not.
Ploos van Amstel van f 2000. -, te betalen in 4 halfj. term. (N.A. 11256, 112). Op
26-11-1744 verklaarden Fredrik en Gerard Stegman voor not. Roermond van Barend
van Haemstede, Anthony de Harde en Fredrik de Harde ontvangen te hebben ter
invordering uit de boedel van Pieter de Hondt, boekverkoper in Den Haag, een
obligatie van de Hondt van 7-6-1742 voor not. Trouillé in Den Haag van f 5520. ten gunste van M.C. le Cène, te betalen in 8 halfj. term., te beginnen 1-6-1742,
waarvan de drie eerste termijnen voldaan waren, het transport van le Cène aan de
bovengenoemde broers Stegman op 27-10-1742 voor not. de Marolles en het transport
van de broers Stegman van 16-2-1743 voor not. Roermond aan van Haemstede en
de de Harde's, waarbij de broers Stegman zich verplicht hadden deze schuld als eigen
te voldoen, indien de Hondt in gebreke bleef te betalen (N.A. 9970, 766, zie ook
9963, 92). In 1746 ondertekenden Fredrik en Gerard Stegman als firma de verklaring
over de courtage van makelaars. Op 14-12-1746 stierf Gerard en op 6-3-1748 vond
voor not. van Aken de scheiding van zijn nalatenschap plaats. Fredrik Stegman erfde
1/4, Paulus Stegman, de volle broer, 3/4. De waarde van papieren en contante
penningen van de compagnie bedroeg f 61377.17. -, van de goede uitstaande schulden
f 117828.11. -, tezamen f 179206.8. -. De lasten bedroegen f 65541.11.8. De dubieuse
schulden bedroegen f 45407.3. -. Deelbaar was een bedrag van f 91765.3.8. Fredrik
nam hiervan f 19441.6. - aan papieren en uitstaande schulden, Paulus f 37391.18.12.
Onverdeeld bleven o.a. 8 partijen actiën in de Utrechtse Compagnie à f 14. -, tezamen
f 112. -, een obligatie ten laste van François Changuion van f 16450. -, 1/8 in de
Compagnie van Bentheimer steen f 12500. -, 1/8 in de compagnie van Tekelenburgse
steen f 313.7. -, een obligatie van Jan van Duren in Den Haag, waarvan nog 3 term.
betaald moesten worden, f 1125. -, een obligatie van Pieter Mortier, waarvan nog 7
term. betaald moesten worden, f 1353. -, een schuld ten laste van Pierre Gosse in den
Haag van f 15377.19. -. (N.A. 8171, 81). Na de dood van Fredrik Stegman zette de
weduwe de zaken blijkbaar voort of gaf haar naam aan een ander, zoals blijkt uit de
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lijsten van kooplieden van 1776-1779, waar de wed. Stegman en van Diepen in papier
gevestigd zijn op het Singel bij de Bergstraat.
Gerard Stegman (ged. Nieuwe Kerk 15-2-1695, st. 14-, begr. Zuiderkerk
20-12-1746 (1ste kl.), zoon van Paulus Stegman en Cornelia Havicius) bleef met
zijn moeder en broer op het Water wonen, waar hij in 1742 (wijk 21, 2156) met de
papierwinkel op een inkomen van f 6000. - werd getaxeerd en zijn broer Paulus niet
werd genoemd. Hij had aanvankelijk vermoedelijk deel aan de
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firma de weduwe Paulus Stegman en Zoon en dreef later in compagnie met zijn broer
de papierhandel, zoals ik reeds vertelde. Voor de collaterale successie werd zijn
nalatenschap getaxeerd op f 64170.8.-.
Paulus Stegman (ged. Oude Kerk 24-5-1697, st. 29-10-, begr. Zuiderkerk 2-11-1779
(1ste kl.), broer van vorige) was reeds in 1738 (N.A. 8141, 236) blind. Hij bleef
wonen in het huis op het Water, waar de papierwinkel werd gedaan. Uit de
scheidingsacte van 1748, na de dood van zijn broer Gerard, zou men zeggen, dat hij
de zaken daar aanvankelijk voortzette, daar hij een groot gedeelte van de activa
overnam. Bij zijn test. van 20-7-1770 voor not. Bractearius bepaalde hij, ‘dat de
papierwinkel, die voor deezen in zijn tegenwoordig bewoonde huys voor heen geweest
is nooyt weder in het zelve geplaast zal moogen worden’. Erfgenaam werd een
kleindochter van zijn halfbroer Fredrik Stegman. (N.A. 13526, 26). Paulus Stegman
had blijkens de collaterale successie zijn vermogen grotendeels in obligaties en
onroerend goed belegd, zodat het totaal daarvan f 353872.6. - bedroeg. Bij de vele
huizen was er o.a. een op de Dam tussen de Beursstraat en Kromelleboogsteeg,
verhuurd voor f 770. - aan de boekverkoper van der Kroe, en een achterhuis op de
Houtgracht, verhuurd voor f 200. - aan de drukker Joachim Benjamin van Embden
(zie Jaarboek Amstelodamum 1963, 156).

Surire (Isaac)
Geb. Vitré in Bretagne, ondertr. kerk 6-9-1692 op acte van Den Haag Anna Davois,
begr. Walenkerk 15-5-1728 (1ste kl.).
Op 8-12-1685 werd hij poorter als koopman met vrijbrief. Op 27-4-1730 kreeg hij
tezamen met enkele dochters attestatie naar Den Haag. Op 24-5-1686 sloot hij voor
not. van Loosdrecht een overeenkomst met Jan Caspar Kestner over de leverantie
van 1500 riem drukpapier voor een boek, die hij hem op 15-3-1685 ten overstaan
van de makelaar Domna had verkocht. Surire zou telkens 100 riem leveren, nadat
hij de reeds geleverde 100 riem bedrukt terug had gekregen. De betaling van telkens
500 riem à 43 st. per riem zou geschieden 15-9- en 15-12-1686 en 15-3-1687, terwijl
bij wanbetaling 4% interest zou moeten worden gegeven. Surire had reeds f 138.4.
- voorgeschoten voor het drukken van dit boek, Misnayoth, en zou daarvoor nog f
2500. - op interest geven, in 3 termijnen uit te betalen, de laatste op 15-3-1687,
wanneer het hele boek voltooid zou zijn. Van dit bedrag zou Kestner een half jaar
later f 3000. - met interest terugbetalen en daarvoor 500 exemplaren ontvangen en
9 maanden daarna de rest met interest. Als pand zou Surire 4000 exemplaren van de
Misnayoth krijgen, al naar mate die gedrukt waren, en bij wanbetaling die zonder
enige autorisatie van schepenen of anderen mogen verkopen, terwijl de zolderhuur
voor rekening van Kestner zou komen. (N.A. 5696, zie ook KS 1282-1284 en voor
verdere acten van Kestner en David Tartas KS 820-821).

Thulden (Cornelis van) 1655/56-....
Geb. Breda 1655/56, ondertr. kerk 26-6-1681 Johanna Storm, ged. Zuiderkerk
10-5-1656, begr. Nieuwe Kerk 25-3-1706 (2de kl.), dochter van Symon Storm,
juwelier, en Janneke Thierry.
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Hij was knecht bij de weduwe van Fredericus Schulerus in 1676. Hij behoorde tot
de goede mannen
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als papierkoper in 1683, 1688, 1694 en 1704. Op 6-11-1694 legden Pieter Domna,
makelaar, en twee waagdragers in het Geelhoedenveem voor not. Tixerandet
verklaringen af ten verzoeke van Salomon de Blocquery, bewindhebber van de O.I.
Compagnie, over papier, dat ze op diens zolder hadden uitgepakt en dat afkomstig
was uit Genua en waarvan 900 riem beschadigd waren. Op dezelfde dag legden
Cornelis van Thulden en Albertus Sluysken, kooplieden in papier, verklaringen af
over de kwaliteit en de beschadiging van deze partij, waardoor de waarde was
verminderd. (N.A. 3725, 181). Op 5-11-1697 legde Cornelis van Thulden voor not.
Tixerandet een verklaring af ten verzoeke van Salomon de Blocquery, dat onder de
13 balen Genuees papier, welke hij op 18-9-1695 van de Blocquery had gekocht, er
4 waren met een inhoud van 30 riem, terwijl er normaal 32 riem in zaten (N.A. 3727,
4). Op 30-4-1703 gaven Cornelis van Thulden en vrouw procuratie voor not. Emaus
ten Bergh op Thomas Matroos om uit hun naam een schepenkennis ten behoeve van
Paulus Stegman van f 4500. - te verlijden tegen 4½% interest, terug te betalen na een
jaar, met als onderpand haar aandeel in de huizen van haar ouders, op 3-5-1703
nogmaals voor f 1000. - (N.A. 5672, 375 en 385). Op 1- en 3-5-1703 verleed Matroos
deze schepenkennissen, die beide op 4-7-1704 geroyeerd werden. In 1708 stelde
Jaques Ranson een eis in tegen Cornelis van Thulden, die weigerde papier, dat hij
van hem had gekocht, in ontvangst te nemen (KS 832). In 1681, 1703 en 1706 woonde
hij op het Water, in het laatste jaar nader aangeduid als bij de Papenbrug.

Velden (Tielleman van den) 1636/37-....
Geb. Antwerpen 1636/1637, ondertr. kerk 16-7-1661 Sara de la Haye, ged. Walenkerk
4-5-1635, begr. Westerkerkhof 21-6-1690, dochter van Jasper de la Haye en Marie
Poncelet.
Bij zijn ondertrouw gaf hij op van beroep papierverkoper te zijn. Hij woonde toen
op de Zeedijk, stellig als knecht bij Gerrit Camerlingh (zie aldaar). Hij stierf eerder
dan zijn vrouw. Bij haar overlijden woonde zij op de Rozengracht zuidzijde bij de
eerste dwarsstraat.

Vincent (Levinus) 1638/39-1688
Geb. Amsterdam 1638/39 (Inbreng 28, 272vo), begr. Nieuwe Kerk 21-10-1688, zoon
van Vincent Pietersz (ook genoemd Vincent Lievens), makelaar, en Neeltge IJsbrants,
ondertr. pui 7-9-1673 Hester Rimers of Reymer, geb. Amsterdam 1652/53, begr.
Oudezijds Kapel 15-6-1715 (4de kl.), dochter van Jan Reymer, vettewarier, en Jannetie
Ooms.
Naar ik vermoed was de familie van Levinus Vincent Doopsgezind. De grootvader
van Levinus Vincent, de makelaar Lieven Pietersen, die in 1627 te Amsterdam
trouwde, was geboortig van Leeuwarden. In 1673 bij zijn ondertrouw gaf Levinus
Vincent op van beroep koopman te zijn. In 1677, 1683 en 1688 behoorde hij tot de
goede mannen als papierkoper. Op 23-12-1660 sloot hij een acte van compagnieschap
voor not. van de Ven met Gerard Verduyn de Jonge (ged. Nieuwe Kerk 21-1-1624,
begr. Oudezijds Kapel 13-9-1666, zoon van Gerrit Gerritsz of Gerard Verduyn,
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papierkoper op het Water, en Rebecca Clinquant, de zuster van Sara Clinquant (zie
Fredrik Stegman). Gerrit Verduyn de Jonge was in 1656 blijkens een acte voor not.
Thielmans te Angoulême factor van zijn vader (N.A. 2117, 10); voor Pieter Haeck
waren daar toen factoren Denis
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Gaultier en Abraham Janssen en voor Jan Souburgh en Cornelis de Haas was daar
factor Dirk Janssen), te beginnen 1-1-1661 voor 7 jaar. Het kapitaal van f 54000. zou voor 2/3 door Verduyn en voor 1/3 door Vincent gefourneerd worden, welke
laatste indien hij wilde dit mocht verhogen tot een gelijk bedrag als van Verduyn:
‘Welcke van 't capitael sal ingebracht worden de portie van Verduyn met papieren
soo hier in Vranckrijck als onderwegen nevens d'uytstaende schulden in Vranckrijck
soo onder de papiermakers als onder de factoors of commisen doch sal ditto Verduyn
motten borge blijven voor ditto schulden onder de papiermakers wel verstaende die
bij de reeck. bij de factoors gesonden bevonden sullen worden schuldigh te sijn, doch
de gelden die naer 't sluyten der reeck. in Vrankrijck op nieu aen de papiermakers
door de factoors sullen gefourneert worden sullen voor beyder reeck. sijn en blijven,
soo wel aen de papiermaeckers die tegenwoordigh in contract verbonden sijn als die
hier nae noch souden mogen aengenomen worden. En Vincent sijn portie in gereden
gelde. De meerder benodigde penningen sullen op beyders namen gelicht moeten
worden en de schulden soo in Verduyns boecken tot 1-1-1661 sijn uytstaende soo
hier onder de boeckvercopers als elders sullen sijn en blijven voor reeck. van ditto
Verduyn sonder dat Vincent daer in sal herideren’. De directie zal bij Levinus Vincent
berusten, die daarvoor f 500. - per jaar zal krijgen. Voor het houden van de boeken
en cassa, wat echter ook door een boekhouder mag worden gedaan, zal hij nog f 400.
- per jaar krijgen. De negotie, die alleen in papieren bestaat, zal alleen met beider
goedvinden vergroot of verkleind mogen worden. De negotie zal gedaan worden in
het huis de Akerboom (op het Water 3de benoorden de Vrouwensteeg) en indien
Vincent trouwt zal Verduyn hem de gehele woning overlaten. Uit de compagnie zal
jaarlijks f 1000. - huishuur hiervoor aan Verduyn worden gegeven. ‘Diegene soo de
huyshoudinge aengaet sal somtijts des compagnies kalanten eens moeten vergasten,
daervoor hem jaerlijcks uyt compagnie sal betaelt moeten worden een somma van
eenhondert carolus guldens’. Zolang Verduyn de huishouding betaalt, zal Vincent
hem f 400. - kostgeld per jaar geven. De papieren, die men laat overkomen, zullen
normaliter alle worden verzekerd. Dit en het aangeven op het convooi zal alleen in
overleg geschieden. Verduyn zal f 1200. - en Vincent f 600. - in het jaar uit de
compagnie krijgen. ‘Om de vele moyten van schrijven voor te comen sal Vincent
alle 't gene comt t'ontfangen van de pont, papieren, touwen en baelkleden gebruycken
tot cleyne oncosten als kruyn, slepen, schuytvracht, binnelantse briefporten etc. ent
gene te cort comt uyt de cas bij hem nemen sonder 't selfde te verantwoorden’. Geen
van beiden zal ernaast enige negotie van papieren mogen doen. Bij overlijden van
een der partijen zal de overlevende direct aan de factors in Frankrijk schrijven om
hun rekeningen te sluiten, waarna de rekening alleen de overlevende zal aangaan,
ook indien de contracten van de papiermakers nog langer lopen. Indien papiermakers,
die schulden hebben aan de compagnie, kwaad zullen worden geoordeeld, zullen
beide partijen daar hun portie in dragen. Na 2 maanden zullen de boeken worden
gesloten en de papieren worden verdeeld of zal de langstlevende de papieren van de
overledene kunnen kopen voor kostprijs, te betalen in 4 term. van 4 maanden. Indien
de compagnie wordt opgeheven bij beider leven, zal Vincent de boeken etc. mogen
behouden. (N.A. 1135, 427). Op 21-5-1682 vond voor not. Stafmaker Varlet een
overeenkomst plaats tussen Vincent en de erfgenamen van Verduyn, gevolgd door
een afrekening op 17-9-1682. Daaruit blijkt, dat tot 31-10-1666 de compagnie was
voortgezet. De erfgenamen van Verduyn ontvingen van Vincent f 2700. -, waarmee
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ze verklaarden volkomen voldaan te zijn voor al hun aanspraken, evenals voor het
2/3 gedeelte van de papieren, die bij de dood van Verduyn aanwezig waren, welke
ze verklaarden hier in de stad van Vincent en in Frankrijk van Abraham Janssen te
Angoulême ontvangen te hebben. Een totaal van f 6757. - aan kwade schulden bleef
openstaan: f 86.7. - wed. Abraham Andries te Dordrecht, f 95.11. - Jan van Duysberg,
f 41.1. - Willem Verbrugge te Utrecht, f 105.3.8 Jacob van Meurs, f 20.17. - Joannes
van Manen,
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f 3.18. - Simon Pieterssen, f 31.1. - Hendrick Abnes, f 2286. - Hendrick Louis Gravia,
f 1233.5. - Andries Wolff te Kopenhagen, f 662.2. - d'erven Pieter van der Kindert
te Riga, f 200. - Jan Mommert te Brussel, f 106.4. - Johannes Cruquius te Enkhuizen,
f 40. - Severijn Mathijsz te Leiden, f 30. - wed. Jasper Hendr. van Wieringe te
Kampen, f 36.15. - Pieter van der Heul te Rotterdam, f 104.16. - Jasper en Joris Goris
te Dordrecht, f 29. - Cornelis Tialles te Enkhuizen, f 1271.16. - Philips Levy
‘waertegens eenige Hebreeuse boeken’, f 81.13.8 Olfert Belida te Harlingen bij Isb.
Heyns, f 393.18. - Pierre Gaultier te Brussel, f 44.16. - Jan Bruyningh Jootse drucker,
f 80.4. - Johan Berentsz te Keulen, f 34.12. - Capt. Francisco Pelicorne, f 295.9. Marya Verbrugge te Utrecht, f 27.12. - Joseph Faroo Jode, f 424.19. - erven Jurrian
Baek. Indien daarvan onverhoopt nog iets mocht komen, zou dit worden gedeeld.
Enige Hebreeuwse en Griekse boeken, die onder de erfgenamen van Verduyn
berustten, zouden hun eigendom blijven. (N.A. 4742, 224 en 241). (Reeds de vader
van Gerard Verduyn had papier naar Moscovië gezonden, N.A. 1058, 114vo not.
van de Ven 1-7-1641, en Hebreeuwse boeken gefinancierd, N.A. 1637, 392vo not.
van Zanten 30-3-1644). Op 19-11-1666 sloot Levinus Vincent een acte van
compagnieschap voor not. Banning met zijn broer Ysbrand Vincent, begonnen
1-11-1666 voor 6 jaar. Het kapitaal van f 45000. - zal voor 2/3 door Levinus en voor
1/3 door Ysbrand gefourneerd worden, welke laatste indien hij dat wil mag verhogen
tot een gelijk bedrag als van Levinus. Dit geld zal binnen de 3 maanden in bank- of
kasgeld gefourneerd moeten worden, terwijl echter Levinus een gedeelte van zijn
inleg met goed verkoopbare Franse papieren mag voldoen. De handel zal voornamelijk
moeten bestaan in papieren en zal alleen met beider goedvinden vergroot of verkleind
mogen worden. De directie zal bij beiden berusten, tenzij men besluit dat een van
beiden naar Frankrijk zal gaan in plaats van de commissionaire aldaar. Onkosten van
huis, pakhuis, bedienden etc. en ook van de huishouding zullen uit de compagnie
worden betaald. Indien een van beiden trouwt en apart wil wonen, zal men loten,
wie het huis verlaat. Degene, die in de winkel blijft wonen, zal geen huishuur betalen
en f 100. - van de compagnie hebben voor lasten. Geen van beiden zal particulier
enige gelden op deposito mogen nemen. De gelden, van schutbladen en touwen
komende, zullen voor kleine onkosten worden gebruikt. Commissiën van in- of
verkoop van goederen, die hetzij de compagnie, hetzij één van hen beiden vóór het
aangaan van het contract hebben aangenomen of voortaan nog zullen aannemen,
zullen door de compagnons tezamen worden waargenomen en ieder voor de helft
aangaan. Voor de verzekering gelden dezelfde bepalingen als in het vorige contract.
Levinus zal f 1600. - en IJsbrand f 800. - of iets meer in het jaar uit de compagnie
krijgen; de winsten uit de commissiën zullen worden gedeeld. Indien men het nuttig
acht, dat een van hen naar Frankrijk zal gaan en beiden genegen zijn, zal worden
geloot. Dat zal voor drie jaar zijn, tenzij de compagnon in Holland dat ook verder
wil laten continueren; ‘door dese middel sullen de provisien van incopen als anders
(terwijl het den eenen hier ende den anderen in Vranckrijck waerneemt) gespaert
konnen worden’. Een jaar vóór het aflopen van het contract zal de compagnon, die
wil uitscheiden, de andere waarschuwen; anders zal men het contract vernieuwen.
Bij overlijden van een der partijen gelden dezelfde bepalingen als in het vorige
contract. Hier wordt echter toegevoegd, dat de erfgenamen, indien ze dit willen, tot
het eind van het jaar mogen continueren, mits aan de langstlevende provisie van
verkoop der resterende papieren van 4% betalend; ‘doch in gevalle de contract-jaren
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van eenige molens noch niet geexpireert waren, sullen de selve blijven ten laste van
langstlevende alleen’. Indien de compagnie wordt opgeheven, zullen de boeken etc.
worden verloot of verdeeld; bij overlijden zal de langstlevende alles krijgen. (N.A.
3426, 410). Op 3-9-1669 deed not. Buytewech insinuatie aan de boekverkoper Joost
Pluymer namens de Leidse boekverkopers Cornelis Driehuysen en Arnold Doude
om binnen 48 uur aan Levinus en Ysbrand Vincent f 250. - te betalen voor 50 riem
post ruyter papier, die volgens het accoord al drie maanden
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eerder hadden betaald moeten zijn. (N.A. 3924, 75). In 1671 bij het verbod van invoer
van papier wilden de broers zich in de Zuidelijke Nederlanden vestigen, maar de
familie Moretus, met wie de broers Vincent niet alleen zaken hadden, maar ook
bevriend waren, ontraadde dit (Sabbe 182). Blijkens acten van 23- en 27-3-1674
voor not. van de Wateren was er toen een kwestie tussen de broers Vincent en Octavio
Francisco Tensini over beschadigd papier, dat de broers Vincent door bemiddeling
van de makelaar Pieter de Mol van Tensini hadden gekocht en dat volgens hen niet
voetstoots, maar onbeschadigd door hen was gekocht (N.A. 4359, 426 en 428). Een
van de grootste afnemers van Levinus en Ysbrand Vincent moet de bovengenoemde
firma Moretus in Antwerpen zijn geweest. De jaarlijkse leveranties van 1673 tot
1700 varieerden van ruim f 20000. - tot ruim f 40000. -. De papieren kwamen tot
1685 uitsluitend uit Frankrijk, vooral uit Angoulême. In verband met klachten van
Anna Goos, weduwe van Balthasar Moretus, ging Ysbrand Vincent in 1675 naar
Frankrijk en vestigde zich daar in 1679 in Angoulême, waar hij tot de herroeping
van het edict van Nantes in 1685 bleef. (Sabbe 182 etc. en 186). Daar hadden de
broers een eigen molen te Pradier, maar lieten ook nog andere molens voor zich
werken. Daar het papier, dat in de zomer gemaakt werd, beter van kwaliteit was dan
dat in de winter werd gemaakt, besloot Ysbrand dit uitsluitend aan de familie Moretus
te leveren (Sabbe 183). Volgens schattingen bij het vertrek van Ysbrand Vincent uit
Angoulême waren 500 mensen werkzaam in zijn molen. Over zijn vertrek kwamen
de officiële Franse instanties in beweging. (Scoville 234-235). Waarschijnlijk daarom
werden twee van zijn kinderen in Frankrijk vastgehouden. De compagnie tussen de
broers bleef in stand tot eind 1685.
Na de dood van Levinus Vincent kwamen over de afwikkeling moeilijkheden
tussen beide partijen. Op een rekwest van Ysbrand Vincent, dat de weduwe in strijd
met artikel 19 van het contract weigerde hem inzage in de boeken van de compagnie
te geven, gelastten schepenen op 3-9-1689 de weduwe de boeken af te geven. (R.A.
766, 157). Uit het test. van Levinus Vincent en vrouw van 24-6-1687 voor not. Ram
krijgt men de indruk, dat het echtpaar op ruime voet kon leven (N.A. 5580, 145). In
1674 was Levinus Vincent nog op het Water gevestigd, in 1688 op de Oude Waal
bij de Bantemerbrug. De weduwe zette de papierhandel voort, maar stelllig op veel
bescheidener schaal. Op 7-3-1691 woonde zij op de Nieuwezijds Voorburgwal over
de Nieuwe Straat in de Franse Papierbaal (journaal Nieuwe Kerk). Op 28-2-1700
was zij de enige van de papierkopers, die in de failliete boedel van de boekverkoper
Abraham Boekholt en diens echtgenote Susanna Wolphius Ducker een onderpand
had voor een niet betaald restant van een leverantie van 1690 en 1691, namelijk 40
4o boeken van Ambrosius, I, II en III, fijn papier. De andere schulden aan papierkopers
waren: Ysbrand Vincent 1690-1691 f 135. -, Josias Raket 1693 voor papier en kapitaal
f 187. -, Matthijs Simons 1691, 1693 en 1699 f 562. -, Jan Verdijk 1699 per resto
van papier f 24. -, waarvoor hij echter 10 testamenten in Franse band voor f 13. tezamen in betaling had ontvangen, J.(!) Bergeyck 1699 f 140. -, Cornelis van Thulden
dec. 1698 f 157. -, Jan van Duysberg juli 1699 f 60. -, Robert Neel aug. 1699 f 326.
-, Reynier Couturier okt. 1699 f 353. -. (D.B. 216, 13). Hoe lang de weduwe Vincent
met de papierhandel voortging, kan ik niet zeggen. Haar zoon Levinus overleed
ongehuwd en werd 19-1-1714 (4de kl.) begraven van de Buitenkant van het Nieuwe
Waalseiland tussen de Nieuwe Bantemer- en Vissersstraat. Zijzelf woonde bij haar

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

overlijden een jaar later op de Prinsengracht hoek Rozenstraat. Een dochter Hester
Vincent gaf als laatste van de familie op 12-5-1744 te Groenlo procuratie aan haar
neef François Levinus Vincent om het graf in de Oudezijds Kapel no. 60 van de
familie Riemer over te dragen (N.A. 9179, 238 not. Ardinois 12-4-1745).
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Vincent (Ysbrand) 1640/41-1718
Geb. Amsterdam 1660/41, st. 8-, begr. Nieuwe Kerk 14-3-1718 (3de kl.), broer van
vorige, tr. Angoulême 1682 Anne Yver, st. 7-, begr. Nieuwe Kerk 12-10-1742 (2de
kl.).
In 1677 behoorde Ysbrand of Isbrand Vincent tezamen met zijn broer Levinus in
compagnie tot de goede mannen als papierkoper, in 1688, 1694, 1704, 1710 en 1716
alleen. Eind 1685 - dus bij zijn vertrek uit Frankrijk - werd de compagnie, die hij
met zijn broer had en waarvoor hij sedert 1679 in Frankrijk was gevestigd (zie Levinus
Vincent), opgeheven. Sedertdien handelde hij alleen. Zijn commies in Frankrijk was
zijn zwager George Bediou (Sabbe 192); op den duur moet hij echter steeds meer
op het Hollandse papier zijn overgegaan, zoals o.a. uit een brief aan mevrouw Moretus
van 1704 blijkt (Sabbe 196). De intieme relatie met de familie Moretus bleef tot zijn
dood bestaan. In de correspondentie vindt men gegevens omtrent letters, omtrent
prenten, omtrent een plaatpers en inkt daarvoor, die Ysbrand voor haar kocht, etc.
(Sabbe 197-202). Op 15-7-1689 werd een curator over de goederen van Marie de
Montelambert te Angoulême aangesteld door schepenen, nadat Ysbrand Vincent
verzocht had f 73.13. -, die zij hem schuldig was en die hij wegens de oorlog niet
kon krijgen, op haar goederen hier te mogen verhalen (R.A. 766, 127). In 1706
probeerde Ysbrand Vincent in Brussel gedaan te krijgen, dat de licenten op de invoer
van papier uit Holland verminderd werden (Sabbe 207). Op 18-1-1706 verklaarde
voor not. Meyer Pierre de Caux, gemachtigde van de erfgenamen van Guillaume
Fontaine te Rouen, van Ysbrand Vincent f 890.4.8 te hebben ontvangen wegens
papier, dat Vincent voor de overledene had verkocht (N.A. 5408, 247). Op 20-12-1707
verklaarden voor idem Jacques Desbordes en Pieter de Coup ten verzoeke van Ysbrand
Vincent ten zijnen huize 6 pakken met ongebonden boeken te hebben gezien, die, in
een schip naar Bilbao verscheept, voor Tessel door de storm waren beschadigd (N.A.
5415, 1317). Blijkens een schrijven van 18-7-1721 van de weduwe Vincent naar
Antwerpen had haar man acht jaar eerder, dus ± 1713, juist toen Moretus een bezoek
bij hem bracht, een verlies geleden van 15000 livres, waardoor hij in een zeer benarde
toestand verkeerde. In 1721 was het de zoon Ysbrand, die tezamen met een ander
niet genoemd persoon, alles wat hij bezat, had verloren. Vermoedelijk ging hij daarna
in de papierhandel, die zijn moeder met zijn oudere broer dreef. (Sabbe 229). Op
18-1-1718 had Ysbrand Vincent voor not. de Marolles een contract van
compagnieschap, ingegaan 1-1-1718, gesloten voor 4 jaar, met zijn zoon François
Levinus Vincent. Dit contract is niet bewaard, maar wel de approbatie van de
afrekeningen voor not. van Liebergen van 10-6-1723 door Anne Yver, die na de
dood van haar man diens plaats had ingenomen. Later werd ook de jongere broer
Ysbrand hierin opgenomen. (N.A. 6303, 48). Uit een codicil van 29-9-1739 voor
not. Ardinois blijkt, dat Anne Yver op 1-5-1737 bij haar zoons Levinus en Ysbrand
Vincent was ingetrokken en voordien en toen haar bezittingen (o.a. gedrukte en
ongedrukte toneelstukken) grotendeels had verdeeld en verkocht (N.A. 9146, 828).
Op 5-2-1744 vond voor dezelfde notaris de scheiding van de nalatenschap van Anne
Yver plaats tussen de twee zoons en twee dochters en de kinderen van de gestorven
dochter Anna, waarbij de broers inzage gaven van de boeken van 1-1-1717-1-11-1739.
De boedel bestond uit twee obligaties ten laste van François Levinus Vincent, tezamen
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f 6000. - en een oud restant wegens 71 riem papier te Archangel, waarvan niets te
verwachten was, ‘dewijl van verschydene door wiens handen deselve gepasseerd
zijn, reets gefailleert of niets te verneeme is’. (N.A. 9172, 83).
François Levinus Vincent (geb. Parijs ± 1685, st. 19, begr. Nieuwe Kerk
25-11-1754 (3de kl.), zoon van vorige) werd als Ysbrand gedoopt en bleef in Frankrijk
achter, waar hij werd opgevoed te Rouen onder toezicht van de koopman Antoni van
der Hulst. Pas in 1698 slaagden de pogingen
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om hem uit Frankrijk te krijgen (voor zijn zuster Hester, geb. Angoulême 1684, was
dit in 1697 gelukt). Uit de correspondentie met mevrouw Moretus te Antwerpen
blijkt de gang van zaken. (Sabbe 189-194 en 205). Hier gekomen kreeg deze jongen
blijkbaar de naam François Levinus of Levinus, daar in 1690 een broer van hem
Ysbrand was gedoopt. Op 1-12-1706 werd hij lid van de Waalse Gem. als Levinus
Vincent. Na de toetreding van zijn broer Ysbrand tot de compagnie (zie boven) is
deze als voorheen weer Levinus en Ysbrand Vincent gaan heten. In 1736 tekende
deze compagnie de beide rekwesten. In 1741 werden Levinus en Ysbrand Vincent
geciteerd het boekverkopersgilde te kopen (G.A. 116), wat echter niet geschiedde.
In 1742 woonden zij tezamen op de Oude Turfmarkt en werden getaxeerd op een
inkomen van f 4000. - (kohier 1742 wijk 8, 1854). Op 30-12-1743 stonden zij voor
not. Ardinois borg voor Samuel Luchtmans, boekverkoper te Leiden, ten behoeve
van de erfgenamen van Michel Charles le Cène voor een obligatie door deze, ten
behoeve van Jean Neaulme gepasseerd en slechts gedeeltelijk afbetaald (N.A. 9171,
1002). In 1746 tekende Levinus Vincent zonder de toevoeging Ysbrand de verklaring
over de courtage, wat er op zou kunnen wijzen, dat toen de compagnie was opgeheven.
Op 29-10-1750 werd Ysbrand voor f 2666. - voor 1/3 en François Levinus voor f
6116. - voor 2/3 eigenaar van vier zoutkassen, de zogenaamde Heinsiusketen op 't
Realeneiland op de hoek van de Vierwindenstraat, welke tot 1743 eigendom van
nakomelingen Heyns of Heinsius van hun oudtante Cathalina Vincent waren geweest
(Kw. 5 M, 273 en 5 T, 154vo en 155). Toen had Levinus zich vermoedelijk al uit de
papierhandel teruggetrokken, daar uit zijn test. van 24-7-1749 voor not. Ardinois
daarvan niets meer blijkt (N.A. 9205, 350). Bij zijn overlijden in 1754 woonde hij
op de Achtergracht bij het Utrechtse Veer. Uit de inv. van de nalatenschap van zijn
zuster Catharina Vincent, weduwe van Pieter Bonné, die op 28-10-1754 was
overleden, opgemaakt op 15-4-1755 voor not. Ardinois, blijkt, dat vrijwel alle
familieleden geld bij haar hadden geleend, o.a. Levinus Vincent op 14-4-1750 f 6000.
-, waarvan f 3000. - waren terugbetaald (N.A. 9239, 185).
Ysbrand Vincent (ged. Walenkerk 30-7-1690, begr. Nieuwe Kerk 20-8-1762 (1ste
kl.), broer van vorige, ondertr. kerk 28-3-1726 Johanna Pauw, ged. Walenkerk
24-1-1697, dochter van Henrik Pauw, wijnkoper, en Elsabé Gaymans) handelde
tezamen met zijn broer in compagnie als Levinus en Ysbrand Vincent in papier (zie
boven). Toen hij op 6-2-1737 met David Raket Casparusz (zie aldaar) een
overeenkomst sloot als papierleveranciers en drukkers van de W.I. Compagnie, trad
hij voor zichzelf op; over de compagnie Levinus en Ysbrand Vincent werd niet
gesproken. Hoelang hij de papierhandel nog voortzette, kan ik niet zeggen. Zijn
zoons Ysbrand Vincent (ged. Walenkerk 15-1-1727, tr. 1749 Elisabeth de Harde) en
Hendrik François Vincent (ged. Nieuwezijds Kapel 11-3-1729, st. 13, begr. Nieuwe
Kerk 18-8-1786 (1ste kl.)) vinden wij niet meer als papierkopers genoemd.

Wilmerdonx (David) 1697-1748
Ged. Nieuwezijds Kapel 5-5-1697, st. 3-, begr. Noorderkerk 7-8-1748 (1ste kl.),
zoon van David Wilmerdonx, koopman, en Elisabeth Vrij, ondertr. kerk 15-11-1720
Sara Roos, ged. Oude Kerk 29-6-1692, st. Deventer 7-7-1753, dochter van Reyer
Janse Roos, cargadoor, en Marytye Rijcks; zij hertr. Johannes Kappenbergh.
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Op 6-2-1726 sloot hij voor not. Lageman een overeenkomst met Isaac de Cordova
betreffende de leverantie van het papier voor het drukken van de Obres Anthonio
Enriques Gomes, 200 riem voor f 850. -, telkens 50 riem tegen inlevering van 25
stukken, die bedrukt waren (KS 1235). In 1742
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werd hij met een papierwinkel op 't Water getaxeerd op een inkomen van f 1500. (kohier wijk 19, 1689). Daar woonde hij nog bij zijn overlijden. Voor de collaterale
successie werd hij aangeslagen op f 10450.2.-.

Wittenoom (Cornelis) 1648/49-....
Geb. Amsterdam 1648/49, zoon van Cornelis Dirckse Wittenoom, kruidenier of
beschuitbakker, en Maritie Jans, ondertr. pui 4-4-1671 Sara Reymer, geb. Amsterdam
1650/51, begr. Oudezijds Kapel 25-11-1706 (onverm.), dochter van Jan Reymer,
vettewarier, en Jannetie Ooms.
Op 10-11-1671 werd hij poorter als beschuitbakker. Ik vermoed, dat hij door toedoen
van zijn zwager Levinus Vincent in de papierhandel ging. Blijkens de begraafacten
van zijn kinderen woonde hij aanvankelijk op de Anjeliersgracht, waar ook zijn
ouders gewoond hadden in het huis Broek in Waterland; tussen 1680 en 1686 moet
hij verhuisd zijn naar het Rokin, vanwaar op 1-5-1686 een kind werd begraven. Op
21-8-1691 en 1-2-1692 werden kinderen van hem begraven in het familiegraf, komend
van het Singel tegenover de Nieuwe Lutherse Kerk in de Papierbaal. Dit graf
Noorderkerk zuidervak 10 droeg hij op 4-1-1703 voor not. Sylvius over aan Jacobus
Uylenbroek. In 1690/91 tekende hij het rekwest van de papierkopers. Een zoon
Cornelis Wittenoom (geb. Amsterdam 1671/72, begr. Noorderkerk 28-11-1691,
ondertr. pui 16-8-1691 Catrina Dominicus, geb. Amsterdam 1671/72, begr. Karthuizer
Kerkhof 10-1-1738 (onverm.), dochter van Jan Dominicus, commies ter recherche,
en Angenieta Harpers) gaf bij zijn ondertrouw op koopman van beroep te zijn. Hij
werd vermoedelijk van zijn vaders huis uit begraven, namelijk van het Singel
tegenover de Nieuwe Lutherse Kerk. Sara Reymer of Riemers woonde bij haar
overlijden in de Weteringstraat bij de Prinsengracht.

Imposten op papieren en gedrukte papieren etc.
Op 2-11-1671 kondigden de Staten-Generaal een invoerverbod van een aantal Franse
producten, waarbij papier, af, dat op 11-11-1671 werd gepubliceerd, met de bepaling,
dat wegens de grote voorraden pas op 1-5-1672 het verbod van verkopen, kopen,
vereren, weggeven, aannemen, vermangelen en ter slete consumeren zou ingaan
(Groot Placcaatboek III 272). De gezamenlijke boekdrukkers richtten daarop een
rekwest tot de Staten van Holland omtrent de betekenis van dit ter slete consumeren.
Zij hadden vóór het verbod grote hoeveelheden Franse papieren opgeslagen en grote
werken ondernomen en meenden de bewoordingen zo te mogen uitleggen, dat ze tot
1-5-1672 hier te lande Franse papieren mochten kopen en die daarna mochten
verwerken; dit als overbrugging voor de bestellingen, die ze nu in het eigen land en
Duitsland hadden gedaan, opdat hun arbeiders (wel 1000 families) niet weg zouden
trekken bij een tijdelijk gebrek aan werk. Op 24-12-1671 werden hiervan copieën
aan de verschillende steden gegeven en op 3-3-1672 besloten de Staten van Holland
bij de Staten-Generaal aan te dringen, dat het papier, dat reeds was gekocht of in
april zou worden gekocht, na 1 mei nog acht maanden zou mogen worden gebruikt.
Op 6-4-1672 werd dit besluit door de Staten-Generaal genomen. (G.A. 56, achter
22). Minder succes had een rekwest van de papierhandelaren te Amsterdam, dat op
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4-4-1672 in de Staten aan gecommitteerden werd overgedragen, waarbij ze verzochten
de Franse papieren, die zij onder zich hadden, nog te mogen verkopen, daar deze
door de lange vorst en het daarop gevolgde verbod van navi-
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gatie en commercie niet naar het buitenland hadden kunnen worden gestuurd. Op
25-5-1672 werd het nemen van een resolutie in de Staten uitgesteld (p. 58). Op
12-2-1674 volgde een vernieuwing en toelichting van het verbod van 2-11-1671, op
9-10-1674 werd het ingetrokken (Groot-Placcaatboek III 283 en 290). Bezwaren van
kooplieden over het verbod in het algemeen en berichten over de verplaatsing van
de handel naar Hamburg, vindt men Archief Burgemeesters port. handel op Frankrijk
(zie ook S. Elzinga, Het voorspel van den oorlog van 1672, Haarlem 1926, 297 etc.),
terwijl in de port. diversen, onder papier, nog een verzoek van de kooplieden in papier
aan burgemeesters om voorspraak in bovengenoemde zaak bewaard is, waarbij de
volgende argumenten worden aangevoerd: 1. De grote hoeveelheid papier is te
verklaren, ‘sijnde sijlieden gewoon een yder haere packhuysen of winckels te voorsien
van alle sortimenten soo tot schrijfboecken als tot de druckerije noodigh, op dat se
haer calanten moogen geryven vant selve formaet en qualiteyt op welcke deselve
boucken voor dato sijn gedruckt geweest en geconsumeert, door welcke faciliteyt
en goede soortimenten van papiren, sig vindende egal van groote, witte, swaerte, en
andre qualiteyten, de druckerijen deser landen door geheel Europa sijn befaemt
geworden’. 2. Het winterseizoen met besloten water, dat op handen is, maakt het
onmogelijk de papieren, ‘die se bij haer hebben, en waervan sijliden differente soorten
sedert 8 à 10 jaren hebben doen maecken, en bij haer bewaren moeten, op hoope en
in verwagtinge van occasie om deselve te moogen vercoopen’, te consumeren. 3.
‘Temeer omdat alle omliggende quartiren, die ordinaris in dit saysoen haere provisie
van papier voor het wintersaysoen plagten te ontbieden nu geheel stille sitten, en
geprovideert werden, met de schepen die in de maenden van october en november,
en alsoo alvorens het voorn. placaet tot haere kennisse gecoomen is, in Vranckrijck
geladen hebben en sedert herwaerts gecomen sijnde, wedrom hebben moeten
uytloopen en sigh begeven nae alle omliggende quartieren, waerdoor de selve alrede
soodanig vervult sijn, dat de pampiren met 25% verlies vercogt worden, en staet opt
voorjaer noch erger af te loopen, alsoo de France uytwegh met haere pampiren sullen
moeten soecken, soo als se best connen’. 4. Het gevaar bestaat, dat de Fransen de
werken, die hier zullen blijven liggen, zullen doen drukken. Hun sortimenten,
‘meestendeel tottet maecken van cooplieden en compagniesboecken gedestineert en
seer noodigh, en bijgevolge hier te lande meer als elders gebruyckt werdende’, zullen
ze niet kunnen verkopen, zelfs als ze de helft daarop verliezen. De papieren uit eigen
land zijn wegens hun zwakheid en onduurzaamheid onbekwaam voor schrijfboeken
en drukkerijen van importantie, ‘verslijtende soo haest 'tselve 8 of 10 mael gehandelt
wort’ en bovendien nog niet de helft van wat nodig is.
Algehele verboden van o.a. invoer van Franse papieren vindt men nog op
18-10-1688 als represaille voor arresten door de koning van Frankrijk, op 11-5-1703
en 5-12-1747 (elucidatie 29-1-1748) wegens oorlogshandelingen (Groot-Placcaatboek
IV 224, V 372 en VII 500 en 503).
Ongetwijfeld stond de opheffing van het verbod tot invoer in 1674 ook in verband
met de invoering op 15-9-1674 van een impost op papier. (Groot-Placcaatboek III
988). Op buitenlands wit schrijfpapier, dat voor 6 st. het boek of hoger werd verkocht,
was de impost 20 st. per riem, daaronder 12 st. de riem, op drukpapier en grauw en
blauw papier 6 st. de riem. Voor het inlandse papier zou alles de helft daarvan zijn.
Nauwkeurige regelingen werden getroffen betreffende het innen van de impost, die
in admodiatie werd gegeven. Art. 11 stelt vast, bij wie de pachter zal gaan peilen:
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‘Den pachter sal ten ingangh van dese pacht gaen peylen ten huyse van alle
winckeliers, papierverkopers, boeck-binders, boeck-verkopers en druckers, en alle
andere, haer met papier te verkopen generende, geen grossieren zijnde, ende van het
papier in hare huysen, winckelen, packhuysen, solders of andere plaetsen bevonden
werdende, ontfangen den volle impost’. Het betreffende register van Amsterdam is
bewaard bij het protocol van not. J. van Hell, die met de admodiateur Bernardus van
Lin rondging, te beginnen op 26-11-1674 (opgaaf riemen samengevat):
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Christiaen Coninxvelt (Mijnardus van der Burgh present) opt Rockin over de
Wije Steegh, 571 riem, waaronder 5 riem aan schrijfboeken.
Daniel Backemuyde drucker naest burgerm. Spiegel sal. ged., 10 riem inlands
drukpapier voor Hendrick Doncker in de Capelsteegh bij de Nieuwe Brugh, 18
riem Ital. drukpapier voor Marcus Doornick, hoek van de Beurspoort, 5 riem
inlands drukpapier voor Johannes van Someren in de Kalverstraat. Nota: Int
huys is noch een camer dewelcke Doornick aengaet, daerin bevonden door
aenwijsinge van de voors. Doornick 14 riem en 11 pakken bordpapier.
Symen Opmeer boekvercoper (vrouw present) naest 't huys van notaris Kruys
sal., 3½ riem.
Steven Swart boekbinder achter de Beurs, 18 riem en 7 pakjes bordpapier.
Wed. Bruyningh op de Beurssluys, 5 riem.
Wed. Benningh ut supra, 14 riem.
Joseph Bruyningh in de Beurssteegh over notaris Lock, 2 riem.
Jacob Venkel ut supra erbij, 17 riem, heeft noch papier in de druckerij op
d'Uyterse straet voor aen bij Jacob van Velsen.
Pieter Arentsz ut supra in de Drie Rapen, 119½ riem, waaronder 6 riem uitlandse
en 4 riem inlandse bestaande in diverse gebonden en ongebonden boeken.
Pieter Tonnemans op de Dam hoek van de Beurssteeg, 48 riem, waaronder 4
riem uitlandse en 4 riem inlandse bestaande in diverse gebonden boeken.
Carel Allardt (vrouw present) ut supra, 21 riem, waaronder 2 riem schrijfpapier
in diverse gebonden boeken.
Hironimus Sweers ut supra, 6 riem en op de druckerij van voors. Sweers
bevonden 1 riem drukpapier voor rek. van Abraham van Blancken in de
Molsteegh, noch in een camer bewoont werdende bij Jan Maxemilian Luca (dit
pro memorie) 1 riem uitlands en 1 riem inlands schrijfpapier.
Lucas van Coppenole ut supra in de Papiermolen, 410 riem, waaronder 14 riem
Hoogd. schrijfpapier voor Carel Balde, 2 riem blaau papier voor Mr. Coppenol,
14 riem Ital. drukpapier voor Isaac Melijn op 't Rockin.
Nota: te vernemen na 't pakhuis van Honingh papiermaacker tot Sardam.
Cornelis Jansz Swol (vrouw present) ut supra, 36 riem.
Gillis van Hoven op 't Water, 3124 riem uitlands drukpapier, 45 riem uitlands
en 20 riem inlands schrijfpapier, 10 riem inlands drukpapier.
Daniel Elsevier boekvercoper ut supra, 105 riem drukpapier soo geseyt wert
voor inlands papier ingekocht te sijn en bij den impostmeester wert gesustineert
sulx niet waer maer uytlants papier te wesen, noch 608 riem drukpapier als
boven, noch op een solder op de Singel naest Jan de Swaen 61 riem uitlands
drukpapier. Verclaart hem te sullen gedragen als grossier ende niet minder te
vercopen dan bij de 12 riemen.
Anthony de Haas hoek van de Papenbrughsteeg, 1441 riem. Nogh op een solder
tot juff. van der Merct sijn schoonmoeder 368 riem.
Claas van Arras (Sr. de Haas present, sijnde in sijn winckel dien hij seyt de
voors. Arras aen te gaen), 287 riem. Van de schrijffboeken geen notitie gemaakt.
Johannes Ravesteyn (zoon present) op 't Water, 178½ riem.
Fredrick Steghman daernaest, 506 riem.
Vervolgh van de aenpeyl gedaen den 27e septembris ende bevonden als volght:
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Fredericus Sculerus (vrouw present) op 't Water in de Franse Papiermolen, 292
riem.
Hendrik Corff en Poulus Gijsbertsz (de laatste present) op 't Water in de
Gecroonde Hoop, 1654 riem, waaronder 1 een boekbinder toekomt.
Johannes Jansoni van Waasbergen boekverkoper, (knecht present) ernaest, 72
riem.
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Wed. Joan Blaau (knecht present), 14 riem.
Andries Bergheyk over de Corenbeurs, 1072½ riem, waaronder 4 riem blaau
papier voor Marten Cornelisz van Sevenhuysen tot Sardam en 1 riem inlands
drukpapier toekomende Pieter Gerritsz van der Lij tot Sardam.
Fredrik Klinkhamer boekvercoper (vrouw present) in de Ouwe Brughsteegh,
14½ riem.
Wed. Lootsman op 't Water in de Lootsman, 144 riem, waaronder 3 riem
bestaande in gebonden boecken.
Pieter Goos (vrouw present) ut supra, 14 riem.
Guilliam Engelgraaff in de Capelsteegh, 2 riem.
Abel van der Storck, 102 riem, waaronder 6 riem kaspapier toecomende 't soontje
van Gerrit van Goesbergen sal. vooght Niclaes de Gijselaer, 25 riem idem.
Levinus en Ysbrant Vincent (zelf present) op 't Water, 3165 riem.
Vervolgh van den voors. aenpeyl gedaen den 28ste septembris:
Vincent Pietersz Warmoesstraat in de Stapel Papier bij de Kercksteegh, 202
riem, waaronder 2 riem schrijfpapier voor Pieter Gerritsz wonende op de Koogh
buytten Sardam.
Jan Potgieter in Beyerlandt, op de solder 163 riem, waarvan 11 riem blaau papier
toecomende d'erven van Geertruy van de Poel, in 't voorhuys 437 riem.
Wed. David Raket op de Ouwesijts Voorburghwal over de Oude Kerck, op de
vlieringh 49 riem, op de solder 612 riem, op een besloten solder eenigh Frans
papier bij de officier aengegeven, opgesloten, waervan de notitie onder zijn E.
is berustende, in 't aghtersaaltje 138 riem, in 't voorhuys 556 riem, waaronder
68 wit inlands schrijfpapier van Marten Geurtsz tot Harderwijck op heden
ingecomen, in de kelder 169 riem.
Ysaac Eduartsz (vrouw of zelf(?) present) op de Zeedijck naest de Capel in 't
Swaentje met jongen, 62 riem.
Hendrik Donkers niet thuys in 't Stuyrmans Gereetschap in de Nieuwe
Brughstege.
Wed. Gijsbert van Veen over ut supra, 2 riem.
Jacobus Robijn boekbinder in de Stuurman ut supra, 9 riem.
Jacob Gijsen (swagerin present), niet thuys.
Matthijs Hooghhuysen naester Graaff van Buren, niet thuys.
Samuel Klinckemalen boekbinder in de O.S. Armsteegh, 52 riem, waaronder
10 riem inlands papier bestaende in diversche gebonden schrijffboecken, daer
onder de meeste part gelijnt.
Jacobus Lemmers boekbinder, in de Niesel, 4 riem.
Jochem van Metelen boekvercoper (vrouw present) in de Warmoesstraet in de
Vier Evangelisten, verclaart jegenwoordigh geen wit, graau, nochte blaau papier
te hebben.
Anthony Michielsz boekbinder aen de Oude Kerck, nihil.
Jan Jansz van Santen boekbinder (vrouw present) over Anthony Michielsz, 2
riem.
Jacob Loman boekbinder in Salomons Gebet in de Papenbrughsteegh, 18 riem.
Cornelis Cool in de Warmoesstraat in de Passer, 19 riem.
Philippi van Eyck (vrouw present) in de Vier Gecroonde Evangelisten, nihil.
Jan Blekoert (moeder present) in de Pijlsteegh in de Inckkoker, 20 riem.
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Abraham Bulsingh bij Sr. van Hemert in dito steegh.
Ysaac de la Tombe op de Vijgendam, 5 riem.
Marcus Doornick, niet thuys.
Wed. Abraham de Wees (dochter present), 7 riem.
Jacob Liscalje (dochter present), 5 riem.
Abraham Wolfgangh (vrouw present) op 't Rockin vooraen de Beurs, niet thuys.
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Jan Plaisant over burgermr. Spiegel, niet thuys.
D'Erfgename van Paulus van Ravesteyn, niet thuys.
Michiel Pietersz in de Lombertsteegh, 1 riem.
David Lindenius ut supra, 2 riem.
Gerrit Baarlas boekbinder in de Barberstraet, nihil.
Steven Madecker (vrouw present) in de Nes, nihil.
Vervolgh van den aanpeyl gedaen ten overstaan van Wilhelmus van Linden 29
dito:
Marcus Doornick 166 riem.
Hendrik Doncker in de Nieuwe Brughsteegh in 't Stuyrmansgereetschap, 40
riem.
Frans Lamminga en Poulus Warnaer (eerste present) in de Heyntjen
Hoecksteegh, 22 riem Ital. drukpapier voor rek. van Abraham Wolfgangh aen
de Beurs, 20 riem uitlands drukpapier voor rek. ut supra, 36 riem inlands
drukpapier voor een Franse siecketrooster.
Matthijs Hooghuysen (vrouw present) naast de Graaff van Buren, 831 riem.
Abraham Wolfgangh aen de Beurs op 't Rockin, 39 riem.
Jan Plaisant (vrouw present) op 't Rockin over burgermeester Spiegel, 1 riem.
D'Erffgenamen van Paulus van Ravesteyn, nihil.
Jan Claasz over 't Oude Here Logement boeckvercoper off binder, 6 riem.
Reynier Couterier kaartemaacker in de Vijff Huysen aen de Regulierstoorn, 299
riem.
Otto Barentsz Smient boeckdrucker op de Reguliersbrestraet, 41 riem.
Hendrik Sluyer ut supra in 't huys van Pieter Meffert, 301 riem.
Cornelis Uytendijk boekbinder in de Halve Maensteegh, geen peyl.
Jacob van Velsen voor aen op de Uyterse straet, 3 riem inlands drukpapier voor
rek. van Michiel de Groot, wonende op de Nieuwendijck tusschen de Nieuwe
en Oude Haerlemersluysen, 20 riem inlands drukpapier voor rek. van Jacob
Vinckel achter de Beurs.
Jan Huysingh Calverstraadt schuyn over 't Clooster, 1 riem.
Mathijs Winekes kaartemaacker in de Hoop, 730 riem.
Van der Linde ut supra, niet thuys.
Jan van Duisburgh ut supra, niet thuys.
Michiel Stoubagh bij 't Maagdenhuys opt Spuy, geen peyl.
Reynier van Lier, boekbinder in de Tacksteegh, 2 riem.
Jacob van Royen hoek van de Tacksteegh in de Calverstraat, 5 riem.
Claas Pietersz Sondergelt, geen peyl.
De Wed. Stichter (zoon present) naest Jacob Verhoeven, 77 riem.
Jan Bouman hoek van 't Weeshuys Poort, 2 riem.
Gerbrant Schagen 't twede huys van de Lucyensteegh, 2 riem.
Willem van Beaumont (vrouw present) naest den Arent, 5 riem.
Johannes Schot in de Lucyenstege, 3 riem.
Samuel Imbreght in de Raemsteegh, 620 riem.
Joannis van Someren in de Calverstraet over 't Wapen van Sweden, 8 riem.
Justi Dankerts (vrouw present) in de Danckbaerheyt, 2 riem.
Weduwe Jodoci Pluymer, 2 riem.
Vervolgh van den aanpeyl gedaan den 4e octobris 1674:
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Jacobus van der Linde caartemaacker in de Calverstraet, 710 riem.
Jan van Duisburgh Calverstraet, 1461 riem.
Anthonis Hoff op het Oude Leytse Veer, geen peyl.
Wed. Barent van der Plaat hoeck van 't Boereverdriets bruggetje, 28 boek en 1
riem.
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Anthony Lescailje boeckbinder in de Gasthuysmolensteegh, 60 boek.
Christiaen Moel boekbinder hoek van de Huyssittenstege naest adv. Hogeboom,
36 boek en 3 riem.
Wed. Abraham van den Burgh in de Toornsteegh in de Gereformeerde
Categismus, 47 riem.
Abraham van Blancke boeckbinder in de Molsteegh, 1 riem.
Roeloff Stellinghwerff op de N.S. Voorburghwal naest de Molsteegh, 1 riem
en 4 pakken bordpapier.
Jacob Pieters Honigh (Hend. Schelt present) op de N. Voorburghwal over den
Roelant, 38½ riem.
Abraham Schuurman boekbinder in 't huys achter de Hooybergh, 8½ riem.
Adriaan Gaesbeeck boekbinder daerbij, 4½ riem.
Casparus Commeliny in de Waerheyt naest wed. Cruys, 36 riem, 46 riem uytlants
schrijffpapier sijnde 't gene daer de biljetten van de tweehondertste penningh
op gedrukt werden, 2 riem inlants drukpapier tot Harman Aeltsen drucker.
Harman Aeltsen boekdrucker bij Coesaert, 10 riem inlants druckpapier
toecomende Hendrick Doncker boeckvercoper in de Nieuwe Brughsteegh.
Romeyn de Hoge hoeck van de Jonge Roelofssteegh, geen peyl.
Clement de Jonge naest 't Hoff van Hollant, nihil.
Nicolaas Visscher over 't Hoff van Hollandt, 63 riem.
Hugo Allardt (dochter present) daernaest, 28 riem.
Fredrik de Wit in de Pascaert, 32 riem.
Jochem van Dijk boeckbinder ter sijde het Stathuys onder de pennecoper, 25
riem.
Gerardus Borstii hoek van de Nieuwendijck op de Dam, 27 boek.
Albert van Panhuysen drucker achter de Nieuwe Kerck naest 't Witte Wambuis,
2 riem.
Johannes Rovers boeckbinder in de Gravestraet, 3½ riem.
Gillis Joosten Saaghman boeckdrucker in de Nieuwe Straet, 141 riem.
Esias van Claver boeckbinder ut supra, 3 riem, 1½ riem uytlants schrijffpapier,
toecomende Marcus Doornick hoek van de Beurspoort, hem te linieren gebracht,
noch 4 riemen en 16 boek uytlans schrijffpapier voor rek. als boven, 1 riem
idem voor rek. van Wolfgangh boekverkoper aen de Beurs, 1½ riem idem voor
rek. van Albert Magnus op den Nieuwendijck, 1 riem inlants schrijfpapier voor
Steven Swart boekbinder achter de Beurs, alle mede om gelijnt te werden.
Albert Magnus boeckbinder op de Nieuwendijck bij de Dirck van Assensteegh,
9 riem.
Jan Riewertsz boeckbinder in de Dirck van Assensteegh, 19 riem.
Pieter de Ryger ut supra, nihil.
Lourens Horckens kaartemaker (vrouw present) ut supra steegh, 117 riem.
Barent Jansz Vooght boekbinder in de Colcksteegh, geen peyl.
Daniel van Dalen boeckbinder in de Hasselaersteegh, 10 riem.
Michiel de Groot boeckbinder op de Nieuwendijck bij de Engelse steegh, 121
riem.
Willem Croese, boeckbinder daerbij, 35 riem en 16 boek.
Jochem de Rave (meyt present) op Zingel naest Santvoort bij de Luyterse Kerck,
137½ riem.
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Pieter de Frans boeckbinder hoek van de Pottebackerssteegh, 2 riem.
Vervolg van de aenpeyl gedaan den 5e octobris 1674:
Cornelis de Flines (knecht present) in de Warmoesstraet in 't Fortuyn, 5 balen
van 22 riem ieder.
Jacobus Bouman boeckbinder (vrouw present) over de Vismarct aen de
Haerlemerdijck, 26 riem.
Gerrit van Schagen (meyt present) op de Haerlemerdijck, 5 riem.
Jan Andriesz Castercum boekbinder (in de Graetboogh is doorgestreept) in de
Vergulde Luyterse Bijbel, 9 riem.
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Jacob Aertsz Colom boekbinder (zuster present) ut supra in 't Licht ter Seevaert,
5 riem.
Sijtje de Wit in de Oostsaender Bleeckerij ut supra, 16 riem.
Pieter Timmers ut supra, 32 riem en 33 boek.
Johannes Couvreur boekbinder over de Eenhoornsluys ut supra, 2 riem.
Hendrik Scheper (vrouw present) in de Vier Evangelisten, boekbinder 22 riem.
Johannes de Broen boeckvergulder, nihil.
Baltus Boekholt (vrouw present) in de Twee Vergulde Flessen, geen peyl.
Jacob Gijsen boekbinder (knecht present) in de Oude Brugsteegh over de
Stuurman, 3 riem.
Hendrik de Vries boeckbinder op de Zedijck, geen peyl.
Paulus Matthijsz boeckdrucker in de Stooffsteegh, 43 riem.
Pieter Messchert (vrouw present) erover, 1½ riem.
Sarvaes Wittelingh boeckbinder in de Koestraet, 4 riem.
Joannes van Veen (vrouw present) in de Hooghstraat over 't Oostindisch Huys,
18 riem.
Jan van Normondt boekbinder (vrouw present) op 't Ruslant in de Blaauwe
Leeuw, geen peyl.
Hendrik Magnus (knecht present) bij 't Oostindisch Huys, in 't huys van notaris
Huvelingh, ½ riem.
Aernout Ouwens knecht van 't boeckbindersgilt (vrouw present) aen de
Nieuwemarct, geen peyl.
Poulus Bloemendaal boekbinder in de Marckesteegh, 1 riem.
Jacobus Konijnenbergh in de Nieuwe Hooghstraat, 25 riem.
Vervolgh van de peyl gedaan den 6en octobris 1674:
Pieter Jacobsz op de Brouwersgracht aen de Brouwerssluys in de Pampiermolen,
251 riem en bortpapier.
Gerrit Camerlingh en Jeremias Cock (de laatste present) op de Gelderse Kay in
Weesp, 425 riem.
Joachim Brandlight boeckbinder in de Bantemerstraat, 4 riem.
Matthijs Hillekes (meyt present) in de Seven Planeten op de Gelderse Kay, 72
riem.
Rutgert van Baren boeckbinder over 't huys van burgermr. Trip, 1 riem.
Godefrid Mallaese op de Nieuwe Keysersgraft naest Tromp, 505 riem.
Jacob van Spijk (broeder present) in de Elantstraet in de Stadt Ceulen bij de
Baangraft, 66 riem.
Jan Sybrantsz op de Baangraft in 't Packhuys 't twede huys van zijn woonhuys,
53 riem, idem in sijn huys in de winckel 2 riem.
Hendrik Boom boeckvercoper (broeder present) op Singel bij de Jan
Roonpoortstoorn, 12 riem.
Dirk Boom als grossier op de Lelygracht bij Borssius, 54 riem, idem op de
packsolder van Wessel Kluppel op de Nieuwesijts Voorburghwal over 't Schildt
van Vranckrijk 32 riem.

In hetzelfde jaar 1674 werd een ampliatie van de ordonnantie van het klein-zegel
(belasting op allerlei soorten van cedulen) gegeven en een impost op gedrukte inlandse
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en uitlandse papieren (couranten, nieuwstijdingen, blauwe boekjes, staatsresoluties
etc.) van 4 penningen voor hier te lande en van 8 penningen voor in het buitenland
gedrukte papieren ingesteld (Groot-Placcaatboek III 845 en 847). Tegen deze twee
belastingen en tegen de impost op papieren ontstond van alle kanten groot verzet.
De overwegingen, die door verschillende groepen te berde werden gebracht, zijn
meest ook afzonderlijk gedrukt, maar werden tenslotte gebundeld in een ‘Recueil
van de requeste, motiven en consideratien, overgelevert aen de Ed. Gr. Mog. Heeren
de Heeren Staten van Holland en Westvriesland, dat gedrukt werd met adres ‘'s
Gravenhage, bij Levyn van Dyck, boeckdrucker, woonende op d Burghwal bij de
Luytersche Kerk, 1674’. (G.A. 56, achter 33). Dit gebeurde stellig in opdracht van
‘De gedeputeerden van de papierkoopers, boekdrukkers, boekverkopers,
konst-verkopers, landkaartmakers, en courantdrukkers der resp. steden van Holland
en West-Friesland’, die achterop vermeld staan (Dordrecht: Dirk Goris boekv., Reyers
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boekdr. en verkoper; Haarlem: Abraham Casteleyn, boekdr. en boekverkoper; Delft:
Anthony van Heusden boekdr. en boekverk., Laurens de Ridder papier-maker, Simon
Cloeting boekverkoper; Leiden: Felix Lopes de Haro boekverkoper, Pieter Engelvaert
kunstverkoper; Amsterdam: IJsebrant Vincent papierkoper, Johannes Janssonius à
Waesberge boekdrukker en boekverkoper, Nicolaas Visscher kunstverkoper, Otto
Barensz Smient boekverkoper; Rotterdam: Isaak de Haen boekverkoper, Johannes
Borstius boekverkoper; Gouda: Cornelis Dyvoort boekdr. en boekverkoper; Hoorn:
Stoffel Jansz boekverkoper; Hage: Johan Veely, Simon de Putter, Johan Tongerloo
en Jasper Doll, boekverkopers, Jean de l'Escluse voor de boekverkopers van de zael).
Een korte inleiding vertelt, dat de verweren, die afgedrukt worden, gericht zijn tegen
de drie ordonnanties en geeft nog nadere bijzonderheden over de impost op gedrukte
papieren en de ampliatie op het klein-zegel. Op p. 8 volgen de ‘Motieven en
consideratien van boekverkopers en boekdrukkers rakend 't stuk van de impost op
de papieren’. Hierin wordt o.a. aangevoerd, dat 2/3 van het papier voor druk wordt
gebruikt, 1/10 hier wordt geconsumeerd, de rest naar het buitenland wordt gezonden.
Deze belasting is dus onbillijk, daar papieren, die naar Moscovië of elders worden
verzonden, vrij van impost zijn. De boeken worden in Holland meestal gedrukt op
papier van 48 à 50 st. of wel 28 à 30 st. de riem, dus bezwaard met 12% of 20%.
Huishuur en arbeidsloon zijn hier hoger dan elders. De impost, die hier nu nog bij
komt, zal maken dat men elders zal gaan nadrukken. ‘Gelijck mede hierdoor
nootsakelijck de negotie van de Engelsche bijbels, die hier te lande in groote menighte
en bij hondert duysenden werden gedruckt en buytens lants versonden, en waer op
ordinaris maer anderhalve of twee stuyvers per stuck werdt gewonnen, sal moeten
cesseeren, dewijle men sal werden belet nevens de Engelsche te konnen marckten,
alles tot groote en irreparabele schade; en van gelijcken sal 't selve inconvenient
mede plaets hebben over alle de boecken in 't generael alhier te lande gedruckt
werdende, die naer Portugael, de Spaensche West-Indies, ende elders met heele
drucken werden versonden.’ De drukkerijen, die door het verbod van Franse papieren,
hier al zijn verminderd en elders vermeerderd, zullen nog meer naar elders worden
verplaatst; ‘aangesien men bevonden heeft, dat sedert het selve verboth in Engelandt
alleen meer van soodanige boecken, als sij gewoon waren uyt dese lande te halen,
gedruckt zijn, als wel in 25 jaren te voren.’ Door de achteruitgang van boekdrukkerijen
zal ook de negotie in papieren en boeken verminderen, zodat de papieren uit Italië
en Duitsland en elders niet meer hierheen, maar naar elders zullen worden gezonden.
Ook voor de nieuw aangevangen papiermakerijen, ‘welcke nu groote apparentie
hebben van in weynige jaren seer toe te nemen’, zal de impost ruineus zijn. Hetzelfde
geldt voor de boekverkopers en boekdrukkers, die importante sommen zouden moeten
betalen voor papieren, welke ettelijke jaren aan de hand blijven, daar de werken soms
10 à 12 jaar onder de pers blijven en soms wel 6, 8 à 12 jaar onverkocht, terwijl
sommige nooit verkocht worden en tot maculatuur gebruikt. De impost van 1606 is
na een half jaar gestaakt, die van 1627 en 1638 zijn bij plannen gebleven. Op p. 4
van het Recueil vindt men de ‘Consideratien der papierhandelaars en papierverkopers
binnen Holland en West-Friesland’, welke zich aansluiten bij de voorgaande van de
boekdrukkers en boekverkopers, hun voornaamste afnemers, en dan vervolgen: de
drukkunst bestaat in de onkosten van papier, letters en arbeidsloon, waarvan het
papier het meest bedraagt. De goedheid en goedkoopheid van papier en loon en de
schoonheid van de letters zijn de reden van het succes der drukkerijen hier te lande.
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Het inlandse papier is slecht, het uitlandse door transport, winsten, doordat het door
meer handen gaat, en door de 30ste penning van convooien en licenten duur. Indien
het inlands papier met de 10de en het uitlands papier met de 5de of 6de penning
wordt belast, zal dit alles hier verdwijnen. Sedert het verbod van de Franse papieren
heeft 2/3 van de persen stilgestaan. Dit geldt ook voor de speelkaartenmakers, kunsten kaartenmakers, spellenmakers en papierverwers. De speelkaartenmakers

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

266
hebben geen remonstrantie ingediend, maar besloten hun drukkerijen te verplaatsen
naar de grenzen van andere provincies. De grote modellen van de kunst- en
kaartenmakers worden nu nagemaakt in Frankrijk. ‘Men voeg hier bij, dat de
papierkooperij tusschen de handelaers en consumeerders sonder contant geld, en op
credit, gedreven wort, en dat de meeste manufacturiers, hunne kapitalen ten deelen
ge-employeert hebbende in parssen, plaeten, letters, en andere gereetschap, ten deele
dagelijcks moetende uytgeven aen hun arbeyts-volck, al het papier op 6 maenden
tijdt koopen, en veele eerst binnen den 12, ende de beste binnen de acht maenden
betalen, binnen welcken tijdt sylieden verkopen soo veel van hunne manufacturen
al te gelde gemaeckt hebben, als sij behoeven om de papieren te betalen: hoewel het
evenwel dickwils gebeurt en in de tweede drucken byna noyt mist, of de ghedruckte
boecken gaen langhsaem en meest binnen de 10 a 12 jaren eerst van de handt, ja
somtijts gebeurt het self in de eerste drucken, dat gantsch weynighe of geene van de
handt gaen, wanneer de goede opinie die de druckers hebben van de boecken, met
de smaeck van den gebruycker niet over een komt: soo dat sij het tiende part daervan
niet konnen trecken, tgeen hen de papieren en den druck kosten, als moetende 't selve
voor maculatuur verkoopen.’ Artikel 5 van de ordonnantie en art. 7 betreffende het
uit- en inslaan met biljetten en het afleveren door de grossiers bij minstens 12 riem
tegelijk is schadelijk, daar zelden of nooit enig binnenlands vaartuig vol met papier
naar andere plaatsen gaat, maar de kooplieden tegelijk met andere koopmanschappen
papier bij 2 of 3 riem van verschillende soorten in verschillende winkels halen, wat
hun nu wordt belet, tenzij ze de impost voorschieten en dan zullen ze zoveel tijd
verliezen met aangeven en briefjes van de pachter halen, dat ze liever naar Zeeland,
Utrecht en Friesland zullen gaan en daar ook andere koopmanschappen zullen halen.
‘Van gelijck is van seer importanten consequentie, dat volgens het 4e, 6e en 9e articul
de grootste traficanten, die binnen of buyten de provintien verscheydene molens om
een kleyne winst doen arbeyden, de hatelijcke visite van pachters en hun suppoosten
souden onderworpen sijn, en lijden, dat men hunne huysen doorsnuffelen en hunnen
negotie verspieden en onderkruypen kan, welck plaegh en onvrijheyt een
belemmeringh is die geene vrije negotie ter werelt verdragen magh.’ Het meest zullen
de papierhandelaren en papierverkopers, die bestaan van vertieren van 2 à 3 riem
aan klanten uit andere steden en provincies, getroffen worden, daar ze genoodzaakt
zullen worden hun klanten in andere provincies te lokken of te volgen. De 150 druk-,
36 plaat- en 10 kaartspelpersen geven, indien ze alle werken, f 12441. - aan convooien
en licenten. Sedert enige jaren is nog geen 48000 riem inlands papier per jaar geleverd,
welke hoeveelheid met deze impost nog zal verminderen. Wat het drukpapier betreft
kan men 1/3 voor 6 st. en 2/3 voor 3 st. rekenen en de totale opbrengst dus f 9600.
-. Deze 48000 riem kunnen ternauwernood de helft van de persen aan het werk houden
en, indien de impost wordt geheven, zal er nog veel minder op de persen komen. Op
p. 10 vindt men de motieven van de landkaart- en kunstverkopers, die ook aan de
vorige adressen refereren en eraan toevoegen, dat Frankrijk voor de kaartmakerij,
die tot nog toe in Holland het belangrijkste was, ook in opkomst is en dat ze door de
impost daartegen niet zullen kunnen concurreren en evenmin tegen Antwerpen, wat
de prenten betreft.
Op p. 11-13 volgen de rekwesten tegen de impost op de gedrukte papieren van A.
Casteleyn te Haarlem aan de Staten, dat op 13-9-1674 werd afgewezen, en van de
gezamenlijke courantendrukkers, terwijl ook een brief van Otto Barentsz Smient,
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Johannes van Ravesteyn, Mattheus Cousart en Casparus Commelin van 27-8-1674
aan hun klanten betreffende de impost, die op het boek couranten 12½ st. en op het
papier per boek nog 2 st. zal bedragen, is afgedrukt (overgenomen door Kruseman
491). Toen de termijn van de admodiatie af ging lopen, kwam er in 1675 weer een
aantal bezwaarschriften, alle ongedateerd, maar vermoedelijk van maart (G.A. 56,
achter 33). De inhoud is meestal een herhaling van het vorige. Een adres van de
gezamenlijke boekdrukkers
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aan burgemeesters van Amsterdam deelt nog mee, dat er al boeken, die vroeger te
Amsterdam werden gedrukt, nu ter perse zijn te Londen, Oxford en Antwerpen, en
dat tegen mei a.s. een nieuwe uittocht uit Amsterdam van boekdrukkers te verwachten
is. Tot de Staten richtten de boekdrukkers, boekverkopers, papierhandelaren en
kunstdrukkers een rekwest, dat weinig nieuws bevat. Een ‘Korte deductie, dienende
tot aenwijsinge dat de nieuwe impost op de consumptie van de papieren, als mede
op de gedruckte papieren in de provintie van Holland seer naedeeligh is’ is afgedrukt
bij Kruseman (484-490), echter zonder vermelding van namen, die ik hier laat volgen,
evenals enkele bijzonderheden uit de deductie: ‘Gedeputeerden van papierkopers,
boekdrukkers, boekverkopers, kunstverkopers, landkaart- en troef-spelmakers en
courantdrukkers van de resp. steden van Holland en West-Friesland 21-3-1675.
Dordrecht: Hendrick Keur, Dirck Goris, Andries Reyers, Simon Onder de Linden
(de beide laatsten buiten commissie); Delft: Jacob Plantenburgh en Cornelis van
Heusden; Leiden: Pieter Goedaert, Felix Lopes de Haro, Philips de la Croy (buiten
commissie); Amsterdam: Otto Barentsz Smient, Paulus Matthijsz, Gillis Joosten
Zaaghman, Joachim Nosch; Rotterdam: Cornelis den Abt, Abraham van der Boeck;
Alkmaar: Cornelis Roos; Enkhuizen: Hendrik Kuyper; Hage: Johan Veely, Johannes
Tongerloo, Pieter Tongerloo, Michiel van Heyningen, Arnold Leers.’ Uit de inhoud
vermeld ik enkele kleinigheden, die iets afwijken van het vorige: ‘Hondert duysenden
van Engelsche bijbels plachten in deze landen gedruckt, en buyten 's landts versonden
te werden, waerop ordinaris maer een ofte anderhalve stuyver per stuck gewonnen
wort.’ Als andere landen en plaatsen, waar de drukkerijen toenemen als gevolg van
deze impost, noemt de deductie Engeland, Duitsland, Hamburg, Bremen en Embden,
‘derwaerts oock al reede uyt Vranckrijck de papieren à droiture gesonden werden,
ende dagelijcx meer en meer staet te geschieden: Daer de papieren uyt Vranckrijck,
Italien en Duytslandt komende hier te lande, een groote negotie plachten te
constitueren, waervan 't lant wegens de licenten groote sommen van penningen
jaerlijcx heeft getrocken.’ Van de reeds genoemde aantallen persen in Holland bestaan
800 huisgezinnen, daarnaast wel 400 boekbinders en papierhandelaren en -verkopers.
Het inlandse papier is 1/3 duurder dan het papier uit andere landen. De gedrukte
boeken betalen hier ook enige lasten bij uitvoer, wat in vele andere landen niet het
geval is. De drukkersknechten etc. zijn meestal personen van geen middelen en zullen
aan de diaconieën en armen vervallen. Het kunst- en kaartenmaken komt nu in
Engeland en vooral in Frankrijk steeds meer op, in welk laatste land zee- en
landkaarten naar de Hollandse modellen worden gemaakt, als mede de grote kaarten,
wat vroeger alleen hier gebeurde. Van de speelkaartendrukkers zijn reeds enige naar
andere provincies gegaan.
De protesten tegen de impost op het papier, die slechts weinig had opgebracht,
hadden succes. Bij resolutie van de Staten van Holland van 21-3-1675 werd deze
afgeschaft, de beide andere werden voortaan verpacht. Over de impost van de gedrukte
papieren vergelijke men het artikel van Mr. W.P. Sautijn Kluit. Daarover is uiteraard
ondertussen veel meer bekend en op de stukken omtrent deze belasting van 1749 in
het gildearchief zal ik in het volgende nog terugkomen.
Op 2-11-1690 werd in de Staten van Holland het advies van gedeputeerden van
de colleges ter admiraliteit om o.a. het buitenlands papier te belasten behandeld (p.
502). Op 7-3-1691 rapporteerde de raadpensionaris, dat ter generaliteit werd
aangedrongen in gevolge daarvan het witte buitenlandse papier te belasten met 3 st.

Isabella Henriëtte van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Deel 4. Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en
de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen

de riem onder 40 st. en met 4 st. de waardije van 6 gulden, beide boven de derde
verhoging en het veilgeld. De resolutie werd uitgesteld en nooit genomen. (p. 173).
In het gildearchief zijn twee adressen hiertegen bewaard, die dus vermoedelijk dateren
uit de periode nov. 1690 - maart 1691. De overlieden van het gilde richtten zich tot
burgemeesters en wezen op de bezwaren, zich beperkend tot het drukpapier (G.A.
56, achter 22). De drukkerijen kunnen door de inheemse productie nog voor geen
2/3 worden voorzien. Het inlandse papier is
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bovendien door het gebrek aan Frans papier 1/3 duurder geworden. Van de drukpersen
staat 3/4 stil, waardoor veel werkvolk naar elders is vertrokken. Van de impost op
het papier van 1674 hebben Embden, Bremen en Hamburg voordeel getrokken,
vanwaar het gemakkelijk overal in Duitsland, waar in vredestijd een goede
boeknegotie is, kan worden verspreid. Ook de Engelsen en anderen, die hier te lande
veel laten drukken, en ook de Fransen in vredestijd zullen in geval van deze belasting
wegblijven. O.a. zullen boeken voor studie, zoals de Authores Classici, die hier te
lande cum doctorum virorum notis gedrukt worden, achterwege blijven, omdat daar
cornet voor nodig is, waarvan jaarlijks duizenden riemen worden gebruikt, welke f
4.15. - à f 5. - de riem kosten, terwijl aan de inlanders f 6.10. - à f 7.10. - voor hun
veel slechtere product moet worden betaald.
Dertien Amsterdamse papierkopers (Casparus Raket, Johannes van Duysberg,
Matthijs Simons, Cornelis van Thulden, Josias Raket, Theodorus Bergeyck, Andries
Bergheyck, Jacob van Speeck, Fredrik Stegman en Soon, Corff en Gijsbertz, Gilles
van Hoven, Lucas van Coppenole en Cornelis Wittenoom) stelden hun ‘Consideratien
over een meerder belasting op de uitheemse papieren in dese landen’ op. (G.A. 56,
achter 33), waarin zij betoogden, 1. dat er voor meer dan 2/3 niet genoeg stoffen
waren om hier het papier te maken, dat nodig was voor het buiten- en binnenlands
vertier. Het inlandse papier was meer dan 25% gestegen, waardoor de drukkerijen
stil stonden en de negotie op Moscovië, Zweden, Denemarken, Oostzee, Brabant
etc., waar jaarlijks duizenden riemen heen werden gezonden, ophield. 2. Indien op
het uitlandse papier, Hoogduitse, Italiaanse etc., meer belasting zou komen, zouden
de Hollandse kooplieden de papieren van het land van vervaardiging direct naar
Moscovië, Zweden etc. zenden. Er waren zelfs al voorbeelden, dat uit Denemarken
en Zweden het papier direct uit Frankrijk en elders werd gehaald. 3. De drukkerijen,
die alleen al meer consumeerden dan de papiermolens in totaal (waarbij ook andere
dan drukpapieren) maakten, zouden naar elders worden verplaatst, waarvan in 1674
verschillende voorbeelden waren geweest. 4. In 1674 (16 à 17 jaar geleden) had de
pachter niet genoeg impostgeld ontvangen om zijn onkosten goed te kunnen maken
en was de belasting afgeschaft, omdat de negotie zich naar elders verplaatste. 5.
Buitenslands was reeds alleen op één plaats gecontracteerd meer dan 80000 riem
papier van diverse goede soorten te maken, die de volgende zomer naar hier zouden
worden gestuurd. Om de rechten te ontgaan, zou men ‘die nieuwe vragt’ naar elders
moeten zenden.
In april 1699 gaven overlieden namens alle gildebroeders aan burgemeesters te
kennen, dat ze door de voortdurende wisseling van impostmeesters van de gedrukte
papieren vaak door deze werden lastig gevallen over de 40ste penning van hun private
verkopingen, welke in geen andere steden werd geheven. Ze gaven daarbij een
uiteenzetting over deze veilingen, waarvan de opbrengst soms pas na 8 of nog meer
jaren geheel binnenkwam en waar bovendien soms wel 1000 maal zoveel voor het
recht van copie werd gegeven dan het boek zelf waard was (zie Wolfganck). Daarom
vroegen ze bij de volgende verpachting van imposten duidelijk te stipuleren, dat de
private verkopingen onder de boekverkopers daar buiten vielen. Verklaringen van
Leiden van 18-1-1676 (in 1672 waren er al moeilijkheden hierover geweest,
vermoedelijk naar aanleiding van de ordonnantie van 16-4-1671 op de 40ste penning
en ook in 1676, zie G.A. 56, achter 32) en 19-3-1699 en van Den Haag van 20-3-1699,
dat daar de 40ste penning nooit werd geheven, werden daarbij overgelegd. In art. 3
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van de ordonnantie op de gedrukte papieren, ingaande 1-4-1700, werden als gevolg
daarvan ‘sorteringe van ongebonde boecken, alleen onder die van 't gilde gedaen’,
van de 40ste penning vrijgesteld. (G.A. 56, 50 en 87, 3, zie ook 52 op 5-4-1700).
Een ander bezwaar bij deze verkopingen betrof het loon van de afslager, dat deze
blijkbaar ook over de koopsom wilde berekenen. Op 3-6-1699 hadden overlieden
een samenkomst met de
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secretaris Pieter Blaeu en de afslager Jacob Haring hierover. Bepaald werd, dat dit
2½% zou zijn, ‘nadat het geheele provenu van de vercooping alvorens zoude weezen
gereduceert tot de somma die hetzelve provenu zoude komen te bedraagen na aftrek
van het geene bij de kopers volgens de koop-conditien voor contante betalinge werd
gekort.’ (G.A. 52, zie ook A.R.A. archief Slingelandt 410 voor een poging van Petrus
Schouten naar aanleiding van een veiling van drukkers-gereedschap van 14-6-1771
om ook hierover slechts 2½% te betalen).
Op 27-6-1711 schreef de boekverkoper Moetjens uit Den Haag aan de deken van
het boekverkopersgilde, Hendrik Wetstein, dat een zekere Van de Sande, koopman
te Amsterdam in Persiaanse tapijten, twee deducties had opgesteld om een impost
op witte papieren in te voeren en daarvan 50 exemplaren had laten drukken bij een
Haagse drukker, om die aan de leden van staat over te kunnen geven. De drukker
had dit aan hem doorgegeven. Moetjens vroeg Wetstein als deken waakzaam te
blijven: ‘Het is UE ende een yeder bewust wat groote schaede de boeckverkooperije
heeft geleeden t'seedert deese langduyrigen oorlogh ende indien men ons in het minste
deel maer belaste, zoo stelle vast, dat geen boecken in de Provintie van Hollandt
meer gedruckt zoude werden, dat alle de wetenschappe alhier zouden werden
gestrempt ende het weynige dat gedruckt zoude werden, soude werden uytgewerckt
in Brabant, ofte tot Uytreght. Ick voege daer maer bij, dat als Mr. Desclassan tot
Parijs in de voorigen oorlogh iets diergelijcks hadde opgestelt tot laste van de
boeckverkoopers dat alsdoen de heeren financiers selfs hem van de handt weesen,
ende dat de coninck selfs verklaerde dat men geen gedaghte moest hebbe om de
weetenschappe te stremmen ofte eenige belastinge op de boecken te doen, selfs soo
verre dat die niets betaelen voor inne ofte uytgaen, daer wij hier te lande voor uyt en
ingaen reets belast zijn.’ Op 3-7-1711 zond Abraham de Hondt uit Den Haag nog
enige van deze deducties naar Amsterdam. In het gildearchief zijn niet alleen de
uitvoerige beschouwingen van Hendrik Wetstein over deze deductie, die een belasting
van 4 st. per gulden voor de witte papieren voorstelde, bewaard, maar ook een aantal
gedrukte adressen ertegen. De ‘Consideratien wegens de belastinge van 20%, of
minder, op de papieren, in opsigt op de papiermakerij’ behandelen speciaal de
papiermakerij in Holland, die sedert 1672 en 1674 is ontstaan en waar de arbeidslonen
tweemaal zo hoog zijn als in Gelderland, terwijl ook de windmolens duurder werken
dan de watermolens. De vodden zijn tweemaal zo duur als in Frankrijk, Brabant,
Bremen, Hamburg etc. Vodden uit Brabant, die per 100 pond met f 3. - uitvoerrechten
zijn belast, worden hier toch nog met profijt verkocht. De impost zal zeer nadelig
zijn voor papiermakers en arbeidslieden, waarvan behalve in Leiden, Gouda, Delft
en Alkmaar alleen in Oost- en Westzaan meer dan 800 personen zijn. Een belasting
van buitenlandse papieren zou ook zeer schadelijk zijn, daar wel 3/4 part van de
inlandse en buitenlandse papieren voor de uitvoer bestemd is.
De boekhandelaars en boekdrukkers te Amsterdam en de papierhandelaren te
Amsterdam kwamen met aparte consideraties. De eerste wezen er in hun ‘Redenen
tegen de belasting van de papieren’ op, dat de boekhandel florisseerde door het grote
vertier der boeken buitenlands en dat in Frankrijk al in 1673 een impost was
vastgesteld bij koninklijke ordonnantie en door het parlement geverifieerd, maar was
ingetrokken wegens de protesten van de boekverkopers. De papierhandelaren te
Amsterdam betoogden, dat ofschoon er geen buitenlandse papieren inkwamen, de
papiernegotie zeer was toegenomen en niet alleen ons land, maar ook andere
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koninkrijken konden worden voorzien, omdat er sedert 1674 geen belastingen op het
papier waren geheven. Een belasting zou ten gevolge hebben, dat in Engeland,
Brabant, Moscovië etc., die met elkaar meer dan 150000 riem consumeerden, eigen
papiermolens zouden worden opgericht, zoals in Engeland reeds was geschied, dat
door het verbod van Franse papieren meer dan de helft van het benodigde aantal
riemen uit de Republiek liet komen en daarenboven reeds een belasting op het
inkomen had gesteld.
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De witte lompen bedroegen hier nu reeds f 15. - per 100 pond, in andere landen
minder dan de helft. Voor het drukpapier verwezen ze naar het betoog van
boekverkopers en boekdrukkers. In Rotterdam richtten 83 kooplieden, papierkopers,
boekverkopers, boekdrukkers en makelaars (o.a. Abraham van Rijckevorsel en Comp.,
Fritsch en Bohm, Bastiaen van Beaumont, Matthijs Wagens, Anthony van Roon,
Anthony van Roon de Jonge, Arnold Willis en Pieter van Waesberge) zich tot
burgemeesters: ‘De boekhandel is, in deze landen, een zeer considerabel gedeelte
van de negotie, door het vertieren van boecken buiten 's lands, ontstaande uit het net
drucken, en de goede koop der papieren.’ Vlaanderen en Brabant, die nader aan
Frankrijk en Duitsland liggen, geven net als zij op hun goed 20% rabat om de
boekhandel hier te ruineren. Om niet nagedrukt te worden, moeten zij dat ook doen.
Met deze impost zou dit tezamen 40% worden. Zij zenden nu papier naar Engeland,
Schotland en Ierland in grote hoeveelheid, van welke uitvoer het land 3¼ st. per riem
trekt, terwijl in Engeland en Schotland 10½ st. per riem aan invoerrecht wordt
geheven, waardoor men daar zelf papiermolens wil oprichten.
Op 23-7-1711 werd in de Staten van Holland de deductie aan gecommitteerden
tot de nieuwe middelen om advies gegeven (p. 395); men hoort er daarna niet meer
van.
Op 18-9-1720 en 20-11-1720 werden door de Staten-Generaal placaten afgekondigd
met bepalingen tot wering van de besmettelijke ziekten, eerst in Marseille en
omstreken, later in geheel Frankrijk. (Groot-Placcaatboek V 1643 en 1645). Op
17-3-1722 werden de rekwesten van boek- en papierhandelaren te Amsterdam en
Den Haag aan de Staten van Holland om bij de Staten-Generaal aan te dringen, dat
na de expiratie van de termijn van het placaat de invoer van papier en boeken uit
Frankrijk in emballage en zonder quarantaine zou worden gepermitteerd, mits uit
certificaten bleek, dat deze uit niet besmette gebieden kwamen, afgeslagen (p. 128).
Ondertekenaren waren de papierkopers De wed. Ysbrand Vincent & Zoon en Jacques
Ranson, de boekverkopers R. & G. Wetstein, de Janssoons van Waesberge, Joannes
Pauli, l'Honoré et Chatelain, Hermanus Uytwerf, Michel Charles le Cène, J. Frederic
Bernard, Brunel, H. Wetstein, Jacobus Conijnenberg, Jacobus Borstius, Pieter de
Coup, Pierre Humbert, François Changuion, Cornelis Mortier, Henri Du Sauzet
(Archief Staten van Holland 1904). Nog tot en met 1724 bleef blijkens de resoluties
het besmettingsgevaar een onderwerp van de vergaderingen.
Naar aanleiding van een veiling op 26-7-1736 in de Brakke Grond in de Nes,
waarbij veel kleinere partijen waren verkocht dan de kavelingen van 50 riem, die
volgens het besluit van 4-3-1688 naar aanleiding van een verzoek van Pieter Domna
(zie aldaar) waren toegestaan, richtten een aantal kooplieden en handelaars in papier
zich tot het gerecht en tot burgemeesters met het verzoek de oude gewoonte weer te
herstellen. Het eerste rekwest werd ondertekend door Jacobus Ligthart, Fredrik
Stegman, Gerard Stegman, wed. Jacob de Geus, Levinus en IJsbrand Vincent, Paulus
van Hemert, Jan Fremijn, Gerard Bouricius, Willem Brants, Pieter Lespinasse Jr.,
Jacob Raket Josiaszoon, Charles Sebille en Joseph Verlaan, het tweede wel door de
elf eersten, maar niet door de twee laatsten, terwijl hier nog tekenden Isaac van der
Putte en David Raket Casp. zoon. Op 26-1-1737 kwam een keur tot stand, waarbij
de minima, die in kavelingen mochten worden geveild, als volgt werden vastgesteld:
10 riem imperiaal, 10 riem super royaal, 15 riem royaal, 20 riem fijn oliphants, 30
riem groot mediaan, 40 riem klein mediaan, 40 riem groot postpapier, alle verdere
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soorten 50 riem of meer, met een uitzondering voor sterfhuizen, scheiding van negotie
of executie. (R.A. 692, 51 en Noordkerk II 517).
Over de personen, die hier en in de verklaring van 1746 (zie van Egten) worden
genoemd en die ik niet behandelde, omdat hun activiteiten buiten mijn periode vielen,
laat ik hier enige bijzonderheden volgen: Pierre Aché (geb. Bordeaux 1695/96,
ondertr. kerk 21-7-1734 Susanna Augier), Herono Bouritius (vermoedelijk een
onjuiste weergaaf van de handtekening van Gerard Bouricius),
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Willem Brants (ged. Westerkerk 28-12-1704, zoon van Cornelis Brants en Jacomina
Fabius, ondertr. kerk 6-4-1731 Maria Kans), Jan Fremijn (ged. Zuiderkerk 2-2-1707,
zoon van David Fremijn en Hendrickie Bispingh), Pierre Lespinasse Junior (geb.
29-12-1704, ged. Walenkerk 1-1-1705, zoon van Pierre Lespinasse en Marthe
Lafargue, ondertr. kerk 22-10-1733 Susanna Ravené) en Joseph Verlaan (ged. Nieuwe
Kerk 15-10-1697, zoon van Jan Verlaan en Johanna Gouldingh, ondertr. kerk op
acte van Steenwijk 9-9-1729 Hendrina Otterbeek).
In het kohier van 1742 vindt men de volgende papierwinkels en papierkopers: J.
Couwenhove, winkel Zeedijk f 1000. - (1, 134), J. Visser, winkel Zeedijk f 1500. (2, 414), Lambert van Laar, p.koper op de O.Z. Achterburgwal f 1500. - (3, 573),
Albert Maasland, winkel op de O.Z. Achterburgwal f 600. - (9, 2443), Joh. Giesius,
winkel op de Waal f 600. - (10, 2750), J. Ev. Vierevant, p.koper op de
Kloveniersburgwal f 1500. - (14, 3917), wed. Anth. Noel, winkel Staalstraat niet
taxabel (14, 3948), Is. van der Putte, winkel op 't Water f 3000. - (18, 1434), Jac. de
Geus, winkel op 't Water f 3000. - (18, 1436), D. Wilmerdonx, winkel op 't Water f
1500. - (19, 1689), wed. H. Scholte en Zoon, p.koper N.Z. Achterburgwal f 1500. (20, 1966), Bar. v.d. Beek, p.koper Singel f 1500. - (20, 2095), G. Stegman, winkel
op 't Water f 6000. - (21, 2156), David Raket, winkel op 't Water f 4000. - (23, 2585),
Jeron. Ratelband, p.koper N.Z. Achterburgwal f 1500. - (23, 2726), Sal. Reesen,
winkel Pijpemarkt f 2000. - (24, 2891), Jon. Fouquet, papier- en kaartenwinkel
Kalverstraat f 8000. - (27, 3892), Fred. Swaak, winkel Reguliersbreestraat f 1000. (28, 4455), J. Fremijn, p.koper Singel f 2500. - (29, 4890), W. Brants, p.koper Singel
f 2500. - (29, 4918), Judith Sebille, p.koper Singel f 4000. - (30, 5048), P. van Hemert,
p.koper Singel f 4000. - (31, 5335), Pierre Lespinasse, p.koper Keizersgracht f 1500.
- (35, 41), Adam Corver, winkel Prinsengracht f 600. - (35, 460), Jac. Ligthart, p.koper
Eerste Leliegracht f 2500. - (44, 3136), Bernardus Janning, winkel Palmdw.straat
niet taxabel (51, 1229), G. Leurssen, winkel Haarlemmerstraat f 600. - (52, 1502).
Op 7-11-1749 richtten 55 boekverkopers en 8 overlieden van het Amsterdamse
gilde (namen alle genoemd) een rekwest tot de stadhouder, gericht tegen het concept
placaat omtrent een belasting op gedrukte papieren, waarbij wekelijkse bladen,
maandelijkse stukjes en andere periodieke werken met 4 duiten per blad (vel) werden
bezwaard. Zij betoogden, dat de impostmeesters, die waren afgezet wegens hun
knevelarijen, indien het mogelijk was geweest, niet zouden hebben nagelaten naast
het klein zegel ook het middel op de gedrukte papieren te heffen, en gaven in
bedenking ‘of daar onder kunnen of moeten worden begrepen maandelijksche boekjes,
als Postrijder, Staatssecretaris, Boekzaal en diergelijke, welke door zodanig eene
belasting eens zoo veel zouden moeten gelden als de prijs, waarvoor die heedendaags
ternauwernood aan den man gebragt worden! Ja wat nog verder gaat, kunnen daar
onder begrepen worden Fransche journalen, als Bibliotheque raisonnée, Bibliotheque
Germanique, welke om de drie maanden, of wel onbepaald te voorschijn komen, en
minder voor dese provintien, als wel tot onderhoudinge van buitenlandsche
correspondentie, en ten nutte van de geleerde waereld zijn ingericht, evenzo als de
zodanige die uit Italien, Duitschland, Vrankrijk, Engeland of elders tot ons overgevoert
worden, en van de welke boven gewag gemaakt is. De prijs nu van alle zodanige
werken is zedert vele jaren zoo vast bepaald, dat daar geen de minste belasting
opgelegt worden kan, ten zij men den buitenlandschen handel met den
binnenlandschen fabricq tegelijk den doodsteek geven wil.’ Tegelijkertijd werd een
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verzoek tot burgemeesters gericht om dit aan de stadspensionaris aan te bevelen. De
ordonnantie op de gedrukte papieren, ingaande 1-5-1750 bepaalde, dat ‘alle couranten,
gazettes..., blaadjes en boekjes, die zij 't maandelijks, zij 't wekelijks of ook op enige
dagen in de week of wat voor verdeling van tijd in Nederlandse of uitheemse talen
zullen worden gedrukt’ hieronder zouden vallen. Een aantal andere stukken over
deze belasting, die uiteraard veel deining gaf, vindt
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men bij Sautijn Kluit (371-384). Men zou er uit opmaken, dat de impost, die in
admodiatie werd gegeven niet op de hier speciaal behandelde uitgaven is gelegd.

[Gegevens over drukkerijen]
Verkoop van drukkerijen en lettergieterijen
27-2-1685 adv. van veiling van drukkerij wijlen Joachim Nosche op 6-3-, bestaande
in 1 pers, Latijnse en Hoogduitse letters en een begonnen Hoogduitse bijbel in 12o
(A.C., zie KS 527).
29-8-1686 ‘t'Amsterdam is te koop een boeckdruckerij, voorsien van verscheyde
soorten van letteren, als mede twee druck-perssen en verdere toebehooren, te bevragen
bij Nicolaes Peigné, woont in de Ste. Anna dwarsstraet, bij de Oude Kerck.’ (A.C.).
Nicolas Peigné (geb. Vlissingen 1634/35, ondertr. kerk 18-2-1684 Ottilia Dumong,
geb. Huizen 1640/41, weduwe van Jan Carelse) verkocht de drukkerij van de eerste
man van zijn echtgenote, Jan Carelse (geb. Leuven 1641/42, begr. Karthuizer Kerkhof
25-1-1682, ondertr. kerk 13-9-1664).
5-10-1686 adv. van veiling van drukkerij van wijlen Pieter Joosten Messchert op
22-10-; proeven o.a. te bekomen bij de erfgenamen en bij Willem de Jonge te
Amsterdam (A.C., zie KS 412).
11-3-1687 veiling drukkerij wed. Jacob de Jonge, zie deel III 184.
23-3-1690 ‘De Wed. van Christoffel Conradus, in sijn leven mr. boekdrukker, tot
Amsterdam, laet een ygelijk bekent maken, dat sij van meening is haer drukkerij met
al sijn toebehoren te verkopen, op den 29 maert 1690, bestaende in een complete
Hoog en Nederduytse en Latijnse drukkerij, versien met Griexse, Hebreuse, en
alderhande curieuse houte gesnede letteren en figuren; die ondertusschen deselve, 't
sij met malkander of ider van d(r)ie apart uyt de hand begeert te kopen, adresseere
sig aen de voorn. wed., woonende op de Eglantiersgraft. De catalogus sal niet
omgebragt worden, maer is bij deselve te vinden.’ (A.C.).
23-7-1693 ‘Wort bekent gemaekt dat de letters, drukpersen, etc. ter drukkerij van
wijlen Casparus Commelin, die op aenstaende saturdag verkoft sullen worden, op
donderdag den 28 nademiddag ten 2 uuren van de gegadigden tot ieders contentement
sullen konnen besien werden.’ (A.C.).
29-3-1695 veiling drukkerij erfgenamen Joan Blaeu, zie deel III 24.
23-12-1698 ‘Te koop een drukkerij en boekwinkel, en het huys daer het in gedaen
werd te huur, gelegen op de Anthonis Breestraet, bij de Nieuwe Markt, in 't Groot
School, tot Amsterdam, alwaer de proeven van de letteren te bekomen zijn.’ (A.C.).
20-12-1703 ‘Maria Smient, wed. van Nicolaes van Duyst, presenteerd uyt der
hand te verkopen, haer van ouds vermaerde en welgeconditioneerde boekdrukkerij,
bestaende in alderhande soorten van letteren, kassen, twee druk-parssen, een groote
partij figuuren, en alles wat tot een welgestoffeerde drukkerij behoord, beneffens al
haer gedrukt Kerk en History goed, de vervolgen van de Handvest en Willekeuren
der stad Amsterdam, van de jaren 1671 tot 1684 incluys, voor 20 stuyv. 't stuk. Nog
presenteerd de voornoemde wed. van Duyst te verhuuren tegen primo may 1704 haer
van ouds vermaert neeringrijk huys, waer over de 60 jaer de boekwinkel is gedaen,
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en nog met goede neering werd gecontinueerd, staende en gelegen op de
Reguliers-Breestraet, tot Amsterdam.’ (A.C.).
26-10-1706 ‘De erfgenamen van de Wed. J. Adamsz, in de Nieuwe Lely-straet,
in de Batavier, tot Amsterdam, presenteeren uyt der hand te verkopen dese gegotene
letteren, als 375 lb. kleyne kanon romijn en cursijf, 245 lb. parragon romeyn en
cursijf, 350 lb. text romeyn en cursijf, 370 lb. mediaen romeyn en cursijf sonder
blind goed, 147 lb. mediaen corsijf sonder blind goed, 120 lb. mediaen romeyn defect,
59 lb. dessendiaen geschreven, 1000 lb. garmond romeyn en cursijf, 658 lb. garmont
romeyn, 300 lb. brevier romeyn en cursijf, 300 lb. brevier romeyn en cursijf
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Franse hoogten, alles voor een civile prijs. Nota. Indien de sorteering der schriften
na de sin des koopers niet en was, of iets in de schriften defect wierd bevonden,
kunnen het selve doen veranderen of toe laten gieten bij Abraham Enten mr.
lettergieter ter plaetse voornoemt.’ (A.C.).
28-2-1708 ‘Abraham Ente mr. lettergieter, in de Nieuwe Leliestraat, in de Batavier
tot Amsterdam, maekt bekend dat bij hem gegote worden en te bekomen zijn (van
de alderbeste stoffe of specie) veelderhande curieuse letteren, als romeynse, cursijfse,
hoog en nederduytse, griekse en andere; als mede blommen, noten, en wat verder
tot het drukken van boeken nodig is: Ook presenteert hij uyt 'er hand te verkopen
verscheyde stempels, matrijsen en vormen; nog zijn bij hem te bekomen verscheyde
schriften, gegote letteren, nagelate bij de wed. Adamsz., en dat alles voor een civile
prijs. De proeven zijn ter plaetse voorn. voor niet te bekomen.’ (A.C.).
26-3-1709 ‘Pieter van Wijnbrugge, boekdrukker t'Amsterdam om de hoek van de
Romeynsarmsteeg, in de Wereld vol Druk, is van meening te verkopen, zijn
boekdrukkerij, bestaende in twee schoone drukparssen, d'eene van een extraordinaire
groote met een pokhoute degel, en d'ander wat kleynder met een kopere degel;
verscheyde soorten van duytse, romeynse, en cursijfse letteren; een groote quantiteyt
van allerhande gesnede figuren, en al 't geen tot een drukkerij behoord. Waermede
men verkoopdag sal houden op donderdag den 4 april 1709, 's morgens ten 8 uuren
precys.’ (A.C.).
2-4-1709 ‘De Erfg. van wijlen Elisabeth Abrahams presenteren tot Amsterdam te
verkopen, desselfs nagelate welgeconditioneerde boekdrukkerij, bestaende in een
schone drukpars met een kopere degel, verscheyde soorten van griekse, hebreeuwse,
duytse, romeynse, en curcijfse letteren, veelerhande soorten van op hout gesnede en
loode opgeslage vercierde letteren, eenige figuuren, stokjes en finisen, verscheyde
linien en strikken, 5 corrigeer steenen, en 2 dito banken, een met lood beklede loogbak,
en kopere loogketel: voorts een grote quantiteyt letterkassen, stellingen, ramen, spoel
en natborden, sethaken, galijen &c.; als mede 2 ijsere kagchels. De precisen dag van
de verkopinge, die gehouden sal worden in de Angelierstraet, tusschen de twede en
derde dwarstraet, ten huyse van de overledene, sal in 't kort door de catalogus en
proeven van de letteren bekend gemaekt worden; dewelke aldaer ook te bekomen
sullen zijn.’ (A.C.; 18-4- adv., dat de veiling op 27-4- zal plaats hebben, zie ook deel
III 143).
21-12-1709 ‘d'Erfg. van wijlen Elizabeth Abrahams, in haer leven boekdrukster
t'Amsterdam, presenteren uyt de hand te verkopen, 't restant van desselfs nagelate
boekdrukkerij, bestaende in dese soorten van letteren, 124 lb. text romeyn, 371 lb.
augustyn rom., 447 lb. grote mediaen rom., 424 lb. kleyne dito gesorteert op latijn,
290 lb. dito op frans en duyts, 284 lb dessend. rom., 370 lb. dito duyts, 157 lb.
garmond curcijf, 215 lb. brivier rom., 140 lb. collonel duyts, 12 lb. dubbelde pargon
capitalen, 7 lb. brivier linien en strikken, en 4 lb. dito augustyn en dessendiaen. Die
gading heeft in de gehele partij, of eenige van de voorsz. soorten, addressere zig bij
Pieter Muys, woont t'Amsterdam op de Angeliersgragt, aen de zuydzijde, tusschen
de 2 laetste bruggen, in de Swarte Os.’ (A.C.).
3-6-1710 adv. van veiling op 10-6- ten huize van Johannes van Stuyvezand,
boekdrukker te Utrecht, van zijn drukkerij, bestaande in 2 persen etc., catalogus te
Amsterdam te krijg bij de wed. de Groot (A.C.).
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30-10-1710 veiling drukkerij Klaes van Lier, bestaande in 2 persen etc., zie deel
III 211 (en KS 366).
2-6-1711 ‘Op dingsdag den 9 juny 's morgens ten 9 uuren, sal men tot Amsterdam
in 't pakhuis van de Conchergie, in de Wijesteeg bij de Blommarkt, bij executie
verkoopen, een boek-drukkerije, bestaende in 6 schoone drukparssen, met kopere
platen onder de degels, en 4 met ijsere en 2 met steene fondamenten, en verder
toebehoren, verscheyde soorten van hebreeuwse, latijnse, en curcyfse letteren, een
groote quantiteyt letterspecie, en verder wat tot de boekdrukkery is
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behoorende.’ (A.C.). Dit betrof de verkoop van de drukkerij van Immanuel Atthias
(G.A. 88).
1-10-1711 adv. van verkoop uit de hand van de drukkerij van P. Kist te Deventer,
bestaande in 1 pers etc. (A.C.).
26-11-1712 ‘Op dingsdag den 6 december 's morgens ten 9 uuren, sal men
t'Amsterdam agter de Nieuwe Kerk in 't Blaeuwe straetje, ten huyse van Hieronimus
Plaet, verkopen, een boekdrukkerij, bestaende in twee schone drukperssen, beyde
met yzere fondamenten, en d'eene een kopere, en d'andre een ijzere plaet onder den
degel, nevens verscheide soorten van duytse, romeynse en curcyfse letteren, een
partij vercierde kapitalen, ijzere ramen, 2 corrigeerstenen, nat en spoelborden. De
proef is bij de voorn. Hieron. Plaet te bekomen.’ (A.C.).
18-4-1712 veiling van Harme Winter letterdrucker in de Egelantiersstraat, niets
van gekomen (G.A. 89).
8-6-1713 veiling van letters in het afslagershuis (G.A. 90).
19-8-1713 veiling van de drukkerij van Pieter Boeteman, zie deel III 30.
10-4-1714 ‘Op maendag den 23 april, 's morgens ten 9 uuren, zal men ten huize
van Laurens Gunter, in zijn leven boekdrukker in de Valkesteeg binnen Rotterdam
verkopen, desselfs nagelaten boekdrukkerij, bestaende in een schoone drukpers met
een koperen degel en een groote menigte van hebreeuse, griekse, romeinse, cursyfse
en duitse letteren, en 't gene verder tot een welgeconditioneerde boekdrukkerij
behoord, waervan de catalogus eerstdaegs zal te bekomen zijn te Amsterdam bij
Egmont, Alkmaer Welhem, Utregt de wed. Voskuil, Haerlem van Kessel, Leyden
Lugtmans, Hage Rammazijn, Delft Voorstat, Schiedam de Vries, Gouda Endenburg,
Dort de Vries, Middelburg Mol, en Rotterdam de wed. Gunter.’ (A.C.).
16-4-1715 adv. van veiling op 23-4- van de drukkerij van de wed. Voskuyl achter
de Dom te Utrecht, bestaande in 2 persen etc. (A.C.)
16-12-1717 veiling van landkaarten, drukpers etc. en perkamenten rollen etc. van
Theodorus Danckerts (G.A. 94).
10-11-1718 adv. van verkoop uit de hand van de drukkerij van Hendrik Amama
te Franeker, bestaande in 1 pers (A.C.).
16-5-1719 adv. van verkoop uit de hand van een drukkerij aan de Grote Markt te
Zwolle, bestaande in 2 persen etc., te bevragen bij Wouter van Leenhof ernaast (A.C.).
10-12-1720, 20-2- en 3-6-1721 adv. van verkoop uit de hand van de drukkerij van
D. Roger op 't Spuy te Den Haag (A.C.).
4-6-1722 adv. van veiling op 8- en 9-6- van de boekwinkel en drukkerij, bestaande
in 1 pers, van Aldert Bake op de hoek van de Vismarkt te Alkmaar (A.C.).
8-10-1722 adv. van veiling van Jacobus Hardenberg, zie deel III 154.
5-10-1723 adv. van veiling op 21-10- etc. van de boekwinkel en drukkerij van
wijlen Daniel Hagen te Arnhem, bestaande in 2 drukpersen, 1 plaatpers etc. (A.C.).
16-5-1724 adv. van veiling op 7-6- ten huize van Hendrik Amama te Franeker van
een boekdrukkerij, bestaande in 1 pers etc., ‘alles nieuw’ (A.C.).
23-4-1725 veiling van de drukkerij van de wed. Lobedanus ten haren huize (G.A.
101).
19-3-1727 veiling van de drukkerij van de wed. Helm (G.A. 103).
30-31-5-1730 veiling van de boekdrukkerij en plaatdrukkerij en gereedschappen
van Host op de Elandsgracht (G.A 106).
18-19-3-1732 veiling van de drukkerij van Goeree, zie p. 162.
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3-2-1736 veiling van de drukkerij van Lobedanus (G.A. 111).
22-12-1740 veiling van drukpapieren, schrijfpapieren, drukkersgereedschappen
etc. door van Egten (G.A. 115).
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13-3-1743 veiling van de drukkerij van H.F. Wetstein, zie p. 177.
24-9-1744 veiling van een boekdrukkerij van de wed. Winter op de Lauriergracht
(G.A. 119).
16-5-1748 veiling van de drukkerij van M. Smets, zie p. 126.
16-18-4-1750 veiling van de drukkerij van Wor, zie p. 17.
18-9-1752 veiling van de boekdrukkerij van Kemna (G.A. 127).
1-3-4-1755 veiling van de lettergieterij en drukkerij van de weduwe Cleyburg, zie
p. 114.
18-7-1757 Veiling van de drukkerij van Wor, zie p. 17.
25-2-1761 veiling van de lettergieterij van Athias op de Houtgracht door de
makelaar Medina (G.A. 136).
15-5-1766 veiling van de drukkerij van J. Roman (G.A. 141).
17-6-1766 veiling van de drukkerij van Bruyn, zie deel III 58.
19-10-1767 veiling van gieterij en drukkersgereedschap van Roman en Comp.
(G.A. 142).
22-9-1768 veiling van de boekdrukkerij van A. Bakker te Schiedam door Cornelis
van Tongerloo en Zoon (G.A. 143, zie ook G.A. 83, 146: De overlieden weigerden
deze veiling te laten plaats vinden, daar buitenverkopingen alleen waren toegestaan,
in geval van plaatsen waar geen gelegenheid tot het houden daarvan was, en deze
veiling te Den Haag of Leiden zou kunnen worden gehouden, daar Amsterdam anders
overvol zou worden van materiaal tot schade van weduwen en gildebroeders.
Desondanks gaven burgemeesters op 7-9-1768 fiat op het rekwest van de Leidse
boekverkoper van Tongerloo.)

Drukinkt, drukkerscontracten en drukpersen
Op 7-8-1642 werd wegens brandgevaar door de toename van het koken van
drukkersinkt bepaald, dat dit voortaan alleen zou mogen geschieden bij de
Haarlemmerpoort op het eilandje aan de brug over de vesten bij de eerste zaagmolen,
op 28-10-1642 werd dit veranderd in het eilandje ter zijden van de Heilige Wegspoort
(Keurboek L, 180vo). Wegens klachten van de eigenaars van ramen en tuinen buiten
de Leidse Poort werd op 30-7-1687 daarvoor door burgemeesters aangewezen een
plek buiten de Muiderpoort op de buitenbermte van de Zeedijk tegen de Nieuwe
Vaart (Groot Memoriaal 7, 176vo). Op een rekwest van vier bewoners van het
Quakerseiland om het koken van inkt te verplaatsen naar de Paardenhoek over 't IJ,
waar al verschillende inktmakers kookten, dat op 15-7-1721 bij burgemeester van
de Poll werd ingediend, werden op 17-7- de overlieden van het boekverkopersgilde
ontboden. Burgemeesters oordeelden, dat men elkaar geen overlast moest aandoen
en droegen de stadsbaas op rapport uit te brengen over de bekwaamheid van de
Paardenhoek. Dit resulteerde in een ordonnantie van 23-7-1721, dat voortaan
uitsluitend mocht worden gekookt aan het Schelvishooft over het IJ of bij het tonnetje
buiten de Haarlemmerpoort. (G.A. 87, 17). In tegenstelling tot de vorige ordonnanties
is deze niet in het keurboek opgenomen.
Van de twee contracten, gemaakt tussen de meester-drukkers betreffende de
knechten, gaf ik reeds bijzonderheden over het contract van 7-7-1681 (zie p. 105-106).
Een accoord van 28-11-1723, dat met ingang van 1-12-1723 van kracht zou zijn,
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betreffende het in dienst nemen van elkaars knechten werd getekend door Rudolph
Wetstein, Willem en David Goeree, Isaak van der Putte, Hendrik Bruyn, Assuerus
Lansvelt, Pieter Ouleander, directeur van d'Erven Schippers drukkerij etc., Allard
Aaltsz, Hendrik Smets en Marten Smets. Een rekwest van 20-1-1724 aan het gerecht,
dat de knechten het werk half afgemaakt laten liggen en hoge lonen eisen, als gevolg
waarvan de meesters dit accoord hebben gesloten, met het resultaat dat er grote
baldadigheden tegen hen geschieden, zodat zij verzoeken die te stuiten, werd niet
behandeld bij de besognes van 26-1-1724
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(R.A. 729), zodat ik er geen nadere bijzonderheden over kan geven (G.A. 87, 18, zie
ook Navorscher 1902, 86-89).
27-7-1688 ‘Cornelis van Haarlem, is woonachtig tot Amsterdam in de Blomstraet,
bij de laatste dwarsstraet, in de Gekroonde Haerlemerscheermolen, maeckt een
ygelijck bekent, dat door hem gemaeckt werden extra ordinare goede en schoone
boek-druckerspersen, sal de selve acht dagen sonder gelt laten probeeren, en niet
goet sijnde, wederom nemen.’ (A.C.). 30-9-1688 ‘t'Amsterdam bij Cornelis van
Haerlem’... ‘is uyterhant te koop een seer sware massive ijsere boeke-binders pars’.
(A.C.) Cornelis Hendrikz van Haerlem (geb. Haarlem 1631/32, begr. Leidse Kerkhof
30-3-1719 (onverm.), ondertr. pui 1. 24-12-1667 Heldryn Jans of Engeltje van Lengel,
geb. Utrecht, begr. Westerkerkhof 12-10-1704 (onverm.), weduwe van Andries Jansz
van Hasselt, 2. 21-4-1708 Hermina Horskamp, geb. Oldenzaal 1663/64, begr.
Westerkerkhof 17-3-1719 (onverm.)) gaf bij zijn ondertrouw in 1667 op van beroep
smid te zijn, in 1708 timmerman, welk beroep ook in de begraafacten van zijn beide
echtgenoten wordt vermeld. In 1688 komt hij noch onder de leden van het
timmermans-, noch onder die van het smidsgilde voor. Tot zijn dood woonde hij in
de Bloemstraat. De enige andere drukpersenmaker, die ik tegenkwam, was Adriaan
van der Sprangh, die op 25-2-1676 kleinpoorter werd als timmerman en in 1688 nog
lid van het timmermansgilde was. Op 28-11-1690 had hij bij het faillissement van
de boekdrukker Moses Abrahamsz een vordering op hem voor een door hem geleverde
drukpers van f 140. -, waarvan pas de helft was betaald (D.B. 206, 56).

[Gegevens over boekverkopers in het algemeen]
Rekwesten van boekverkopers
Sinds de oprichting van het gilde in 1662 kon men twee groepen onderscheiden, een
van de kapitaalkrachtigeren de andere van de minder welgestelden. Om de uitgaven
van de eerste groep te kunnen bemachtigen, die alleen in grotere aantallen tegen lager
prijs werden verkocht, verenigden de minder welgestelden zich en hielden daarna
onderlinge veilingen. Dit was bij art. 22 van de gildekeur van 1663 verboden, zodat
zij hierin voortdurend bedreigd werden. In 1674 richtten zij daarom een rekwest tot
het gerecht om dit artikel af te schaffen, waarop de kapitaalkrachtiger gildebroeders
met hun argumenten kwamen. Op 28-4-1674 werd het rekwest van de oppositie partij
afgewezen: ‘Request boeckvercopers om een particuliere boeckventerije te mogen
houden sonder afslaeger is afgeslaegen en word geordonneert bij de ceure
dienaengaende geemaneert te mainteneren.’ (R.A. 729 en G.A. 56, 26; zie ook mijn
Gilden 117-118). Ondertekenaren van het rekwest waren: Jacob Konijnenbergh,
Balthus Boeckholt, Abel van der Storck, Johannes Dalé, Bruno Spansceerder, Jan
Andriesz Castricum, Casparus Lootsman, Samuel Imbrecht, Hendrik de Vries, Pieter
de Frans, Jacob van Royen, Samuel Klinkemailje, Hendrik Scheper, Jan van der
Garst, Jacob Vinckel, Daniel van den Dalen, Abraham van der Putten, Johannes
Roovers, Jan Bouman, Jacob Theunisz, Sandert Wybrantsz, Dirck Pluymer, Jan
Claese, Michiel de Groot, David Lindenius, Michiel Pietersz, Pieter Tonneman,
Pieter Arentsz, wed. wijlen Bartholomeus Klouwrs, Mercy Bruyningh, Steven Swart,
Symon Opmeer, Gerbrand Schagen, Reynier van Lier, Johannes Huysingh, Cornelis
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Uytendijk, Hendrik van Vrede, Clara van den Heuvel (geb. Vertange), Pieter van
Vrede, Jacobus van den Bergh, Willem van Hooft, Jan Jansz Ratelbant, Johannes
Koevereur (Covereur), Pieter Timmers, Jacob Aertsz Colom, Gerrit van Schagen,
Willem Croese (Kroese), Jacobus Lemmers, Baltus de Wilde, Rutgert van Baeren,
Jan van Ormont, Johannes Stalfort, Frederik Steghman, Barent Vooght, Abraham
van Essen, Adriaen Veenendael, Abram Schuurman, Adriaan van Gaasbeek, Johannes
Buyn, Anthonie Lescailje.
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Blijkens de opgaaf van de tegenpartij waren 7 van de ondertekenaren geen
gildebroeder: Jacob Theunisz, Dirk Pluymer, David Lindenius, Jacob van Royen,
Reynier van Lier, Hendrik van Vrede en Gerrit Luycasz Schagen.
De ondertekenaren van het rekwest hiertegen, bij wie zich tenslotte nog 4 van de
vorigen voegden, waren: Hieronymus Sweerts, Willem van Beaumont, Abr. van
Blancke, Joh. van Someren, Dan. Baccamude, Dan. Elsevier, Casp. Commelyn, Nic.
Visscher, Joh. Jans. van Waesberge, Otto B. Smient, Corn. Jansz Swoll, Abr.
Wolfgang, Joach. van Metelen, Joachim Nosche, Hendr. Magnus, Phil. van Eyk,
wed. Abr. de Wees, Jan Appelaar, Pieter Le Grand, Pieter Laburgh, Jaques Boursse,
Gilles J. Zaagman, Hendrik Boom, Dirk Boom, Joh. de Broen, Joh. Bouccard, Isaac
de la Tombe, Gerardus Borstius, Abr. Witteling, Meyn. van der Burg, Jean M. Lucas,
Arnout Ouwens, Hendr. Doncker, Joh. van Ravesteyn, Johan Blaeu, Pieter Goos,
Magnus Hendriksz, Andr. Fries, Hendr. van Aken, Joh. van Veen, Hester en Elizabeth
van Ravesteyn, Broer Appelaar, Jacobus Bouman, Jan Rieuwertsz, Marcus Doornik,
Jacob Lescailje, Albert Magnus, wed. Schippers, Jacob van Meurs, de wed. Abr. van
der Burg, Joseph Athias, wed. Joseph Bruyning, Pieter Tonneman, Adr. van Gaesbeek,
Antony Lescailje.
In oktober 1678 blijken beide partijen zo weinig vijandig meer tegenover elkaar
te staan, dat velen van hen zich combineren in een rekwest, gericht tegen 2 of 3 niet
nader aangeduide gildebroeders, ‘die geduerigh toeleggen om haer zeissen in een
anders koren te slaen, sulcks dat soo ras iemant iets ventelijcks gepractiseert,
overgeset, of van d'een of d'ander autheur voor een somme gelts bekomen heeft, het
selve aenstonts naedrucken, en sulcks door de omloopers, of andersints, laten
divulgeren, en over al bij de huysen ommedragen, tot groote nadeel en schade van
den eersten drucker en uytgever.’ De gevraagde keur omtrent nadrukken en omlopen
werd niet uitgevaardigd. (G.A. 56, achter 33, en 52, zie ook mijn Gilden 124).
Ondertekenaren van dit rekwest, dat in gedrukte vorm is bewaard, waren: Daniel
Elsevier, Willem van Beaumont, Abraham van Blancken, Hieronymus Sweerts,
Daniel Bakkamude, Abraham Wolfganck, Johannes van Someren, Hendrick en Dirck
Boom, Joan Blaeu, Joh. Jans. van Waesberge, Hendrick Doncker, Otto Barentsz
Smient, Marcus Doornick, Jean Maximiliaen Lucas, Jan Rieuwertsz, wed. Merci
Brouninge, Abel van der Stork, Gerardus Borstius, Daniel van den Dalen, Hendrick
Wetsteyn, Johannes Dalé, Jochem van Dijck, Steven Swart, Pieter Tonneman, Jacob
de Jonge, Isaac de la Tombe, Jacob Lescailje, weduw Abraham de Wees, Jan Claesz
ten Hoorn, Jan Bouman, Jacob van Royen, Symon Opmeer, David Lindenius,
Timotheus ten Hoorn, Paulus Matthijsz, Gillis Joosten Zaegman, Cornelis Jansz
Zwol, Jaques Boursse, Abraham van Essen, Jan Andriesz Castricum, Fredrick
Klinckhamer, wed. Joachim a Metelen, Gerbrand Schagen, Jacob Vinckel, Reynier
van Lier, Claes Pietersz, Michiel Strobach, Philip van Eyck, Baltus de Wild,
Alexander Lintman, Baltes Boeckholt, David Tartas, Hendrick van Vreeden, Harman
van den Bergh, Jacob van Velsen, Hendrick van Aken, Paulus Bloemendal, Gerrit
Huygen, Cornelis Elbersen Battist, Jochim Brandlicht, Bruno Spanseerder, Jan Jansen,
Matthias Hooghuys, Samuel Klinckemailje, Jacobus Robijn, Albert Magnus, Jacob
Lemmers, Meyndert Bout, Adriaen van Gaesbeeck, Johannes de Broen, Jacob van
Meurs, David Ruarus, Jan van Duisbergh, Samuel Imbrecht, Johannes Buyn,
Christiaen van Hagen, Willem van Hooft, Reynier van den Bern, Joachim Nosche,
Johannes Kovereur, Pieter Timmers, Gerrit van Schagen, Joannes van Veen, Jacobus
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Bouman, Frans Lamminga, Claes Blaupot, Herman Aeltsz, Johannes Schot, Johannes
Huysingh, Adr. Veenendael, Christiaen Moelee, Daniel du Fresne, Pieter de Frans,
J. Wasteliers, Abraham Schuurman.
Voor de ondertekenaren van de overeenkomst van boekverkopers te Amsterdam,
Leiden, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op 8-3-1710, zie men deel II 269.
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Voor de ondertekenaren van een rekwest aan de Staten van Holland om te
interveniëren bij de konig van Frankrijk, daar de oorspronkelijk in de Republiek
gedrukte Franse werken, die in Frankrijk met privilege worden nagedrukt, op grond
van die privileges worden verboden, wat omgekeerd nooit het geval is, zie men KS
931, die het rekwest ten onrechte dateert op 1715. Het werd behandeld in de
Statenvergadering van 18-3-1722, waar het aan de gecommitteerden tot de zaken
van justitie werd overgedragen (p. 132). Men hoort er verder niet meer van. De 24
ondertekenaren behandelde ik allen, met vermelding van de ondertekening van dit
rekwest.

Goede mannen en overlieden
Uit de registers van goede mannen (R.A. 1813-1820) geef ik de namen van de
groepen, die betrekking hebben op de boekhandel:
Boekdrukkers: Otto Barentsz Smient 1677, 1688; Jeronimus Sweers 1677, 1683,
1688; Harmen Aeltsen 1677, 1683; Daniel Baccamude 1677, 1683; Jillis Joosten
Zaegman 1677, 1683, 1688; Paulus Matthijsz 1677, 1683; Jacobus de Jonge 1677;
Jan Rieuwertsz 1677, 1683; Cornelis Jansz Swoll 1677; Jan Appelaar 1683; Casparus
Lootsman 1688, 1694, 1700, 1704; Willem de Jonge 1688.
Boekverkopers (sedert 1694 ook boekdrukkers): Casparus Commelin 1677; Daniel
Elsevier 1677; Johannes van Waesberge de Oude 1677; Willem van Beaumont 1677;
Johannes van Someren 1677; Abraham Wolfganck 1677, 1683, 1688; Abraham van
Blancken 1677; Hendrik Boom 1677, 1683, 1688, 1694, 1700, 1704; Dirk Boom
1677; Jaques Boursse 1677; Isaac de la Tombe 1677; Hendrik van Aken 1677, 1688;
Johannes (Janssonius) van Waesberge de Jonge 1677, 1683, 1688, 1694, 1700, 1704;
Marcus Doornik 1683; Albert Magnus 1683; Joan Blaeu 1683; Gerardus Borstius
1688, 1694, 1700, 1704; Hendrik Wetstein 1688, 1694, 1700, 1704, 1710, 1716;
Rombertus Goethals 1688, 1704; Abraham van Someren 1694; Jan ten Hoorn 1694;
Daniel van den Dalen 1694; Pieter Mortier 1694, 1700, 1704, 1710; Anthony Schelte
1694; Joannes Wolters 1694, 1700, 1704, 1710; Henry Desbordes 1694; Jacobus
Conijnenberg 1704, 1716; François Halma 1704; Hendrik Schelte 1704, 1710; Jacobus
Borstius 1710; Pieter Rotterdam 1710; Rudolph Wetstein 1710, 1716; Jan Boom
1710, 1716; Willem Doornick 1710; Pieter de Coup 1716; Jan Waesberge 1716;
Pieter Brunel 1716; David Mortier 1716; Dirk Schouten 1716; Dirk Onder de Linden
(later toegevoegd) 1716.
Boek- en kaartkopers (alleen in 1694): Erven wijlen Johannes Janssonius, Erven
wijlen Abraham Wolfganck, Hendrik Doncker, Casparus Lootsman, Johannes van
Keulen, Jacob Robijn, Pieter Mortier en Comp.
Kunst- en kaartkopers: Nicolaes Visscher 1694, 1700, de weduwe 1704, 1710
(door een knecht bediend); Frederik de Wit 1694, 1700, 1704, de weduwe 1710 (door
een knecht bediend); Justus Danckerts 1694, 1700, 1710; Gerard Valck 1694, 1700,
1704, 1710, 1716; Carel Allard 1694, 1700, 1704; Johannes Janssonius van Waesberge
1700; Johannes van Ceulen 1700; Pieter Mortier 1700, 1704, 1710; Dirck (of
Theodorus) Danckerts 1704, 1710; Cornelis Danckerts 1704, 1716; Pieter Schenk
1704, 1716; Casparus Lootsman (zeekaartenmaker) 1710; Pieter van Gunst
(kunstplaatsnijder) 1710, 1716; Jacobus Gole (kunstplaatsnijder) 1710, 1716; Gerard
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van Keulen (zeekaartmaker) 1710, 1716; Jacobus Conijnenberg 1716; Jan Loots
1716; Hendrick Doncker 1716; Bernard Picard 1716; David Mortier 1716; Louis
Renard 1716; l'Honoré & Chatelain 1716;... Rijschoten 1716; Hendrick Focken 1716;
Jochem Ottens 1716; Pieter van den Berge 1716; Cornelis Hellemans 1716.
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Speelkaartenverkopers: Reynier Couturier 1704, 1710, 1716; Mathijs Wynekes 1704,
1710, erfgenamen 1716; Jonas Fouquet 1704; Jacobus Buys 1704, 1710, 1716;
Nicolaas Meijer 1704, 1710, 1716; Carel de Wagenaar 1704, 1710, 1716; wed.
Jacobus van der Linden 1704; Lourens Hurkes 1704; Wed. Fouquet en zonen 1716.
Zeekaartenverkopers (in 1704 wordt verwezen naar de boekverkopers): Hendrik
Doncker 1710, 1716; Casparus Lootsman 1710, Gerard van Keulen 1710, 1716;
Jacobus Conijnenberg 1716; Joannes Loots 1716. (Daar blijkens een enkele
aantekening de keuze ook wel zonder meer op overlieden viel, laat ik hun namen
met eerste jaar van bestuur (G.A. 70) hier volgen: 1662 Daniel Elsevier, Jan van
Ravesteyn, Abraham van der Burg, Gerrit Willemsz Doornik, Jan Jacobsz Bouman,
1663 Joost Pluymer, Jan Hendriksz Boom, 1665 Abraham van Blancken, Nicolaas
Visscher, Willem van Beaumont, 1666 Jacob de Zetter, Broer Appelaer, 1671 Cornelis
Jansz Swol, Abraham Wolfganck, Pieter Goos, Hieronimus Sweerts, 1673 Casparus
Commelin, 1674 Johannes van Someren, Daniel Baccamude, 1675 Hendrik Boom,
Hendrik Doncker, 1676 Johannes van Waesberge, Otto Barentsz Smient, 1680 Gillis
Joosten Zaagman, 1681 Joh. Jans. van Waesberge, 1682 Mr. Joan Blaeu, Hendrik
van Aken, 1684 Marcus Doornik, Casparus Lootsman, 1691 Gerardus Borstius, 1694
Hendrik Wetstein, 1697 Abraham van Someren, 1699 Johannes Wolters, 1702
Gerardus Valk, 1703 Jacobus Conijnenberg, 1707 Cornelis Danckerts, 1708 Pieter
Rotterdam, Rudolph Wetstein, 1709 Dirk Schouten, 1710 Jacobus Borstius, 1713
Hendrik Schelte, 1715 Pieter de Coup, 1716 David Mortier, 1718 Willem Goeree,
1719 Johannes van Waesberge, 1720 Isaac van der Putten, 1724 Gerard van Keulen,
1726 Leonard Valk, 1727 Jan Boom, 1728 Hendrik van Waesberge, Petrus Schenk,
1731 David Goeree, 1732 Hendrik Bruyn, 1733 Hendrik Smets, 1737 Jacob Wetstein,
1740 Hendrik van Eyl, 1741 Hermanus Uytwerff, 1742 Reinier Ottens, 1747 Salomon
Schouten, Zacharias Chatelain, 1749 Willem Kuyper, 1750 Josua Ottens, 1751 Jan
van Eyl, 1752 Adriaan Wor, 1753 Anthony Bruyn, 1754 Gerardus Borstius, 1755
Petrus Schouten, 1756 Jacobus Lovering, 1760 Reinier Ottens, 1765 Steven van
Esveldt, 1766 Gerardus Hulst van Keulen, Joannes Kannewet, 1771 Gerrit de Groot,
Hendrik Brandt, 1777 Gerrit Warnars, 1779 Pieter Mortier, 1781 Pieter Bruyn, 1785
Adam Meyer, 1787 Johannes Bouwer, 1789 Daniel Jean Changuion, 1793 Pieter den
Hengst, 1795 Jacobus van der Burgh, Matthijs Schalekamp, Petrus Schenk, Hendrik
van Munster, 1796 Cornelis Covens, 1797 Hendrik Gartman, 1804 Jan ten Brink,
Willem Holtrop, 1805 Willem van Vliet, 1807 Nicolaas Theod. Gravius.
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