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Inleiding
In het kader van het onderzoek naar de geschiedenis van de globeproduktie in de Nederlanden
van de zestiende tot en met de achttiende eeuw bleek dat er voor de achttiende eeuw weinig
bronnen over uitgevers van kaarten e.d. door publikaties toegankelijk waren. Voor de
zeventiende eeuw beschikt de historisch kartograaf over de uitgebreide bronnenpublikatie De
boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de zeventiende eeuw van M.M. Kleerkooper en W.P.
van Stockum ('s‐Gravenhage, 2 delen, 1914‐1916), waarin veel materiaal over de
kaartenhandel.
Onder de "moderne” bronnen die zij noteerden vinden we advertenties uit laat zeventiende‐
eeuwse en vroeg achttiende‐eeuwse kranten. Het vermoeden rees daardoor dat de
advertenties in kranten veel informatie zouden kunnen verschaffen over de kaartenhandel in
de achttiende eeuw. Een dergelijk onderzoek in Engeland was enige jaren geleden succesvol
afgesloten door Sarah Tyacke en gepubliceerd als London Map‐Sellers 1660‐1720 (Tring,
Hertfordshire, 1978). Hierin vinden we advertenties uit de London Gazette van 1668 tot 1719.
Er zijn twee kranten die voor het Nederlandse onderzoek in aanmerking kwamen: de
Amsterdamse Courant en de Haarlemsche Courant, beide zijn sedert het eind van de
zeventiende eeuw geregeld verschenen en er zijn sedert die tijd complete jaargangen bewaard
gebleven. Gekozen is voor de Amsterdamse Courant; ten eerste omdat er van uitgegaan is dat
de voornamelijk Amsterdamse kaartenhandelaars in de plaatselijke krant geadverteerd zullen
hebben, en ten tweede omdat er van die krant "voorlopers" sedert het begin van de
zeventiende eeuw bewaard zijn. Of het eerste uitgangspunt gerechtvaardigd is zal een
gelijksoortig onderzoek van de Haarlemsche Courant moeten uitwijzen. Het tweede punt gaf de
mogelijkheid het onderzoek uit te breiden met de zeventiende‐eeuwse advertenties, die niet
alle in het werk van Kleerkooper en Van Stockum zijn vermeld.
Amsterdamse kranten
In de eerste helft van de zeventiende eeuw kennen we in Amsterdam voornamelijk twee
kranten ‐ aan twee zijden bedrukte foliovellen met nieuws, die één maal per week werden
uitgegeven.
Broer Jansz gaf een krant uit, waarvan het eerste exemplaar uit 1618 dateert. Aanvankelijk
droeg zijn krant geen naam. Sedert 1629 draagt ze de titel Tijdinghen uyt verscheyden
Quartieren (met een wisselende spelling). Na het overlijden van Broer Jansz in 1658 wordt de
uitgave door zijn weduwe voortgezet. Wellicht is deze uitgeverij later overgenomen door
Casparus Commelin.
De tweede krant droeg de naam Courante uyt Italien ende Duytschlandt &c. (eveneens met een
wisselende spelling), en werd uitgegeven door Jan van Hilten. Het oudst bekende exemplaar is
van 1619 en is gedrukt bij Joris Veselaer. Van Hiltens opvolger is Otto Barentsz Smient, die
vanaf 1656 tot 1667 of later de Courante uitgeeft.
In 1672 is de situatie anders. Vier verschillende uitgevers drukten een krant met de naam
Amsterdamse Courant, die op drie verschillende weekdagen uitgegeven werd: dinsdag,
donderdag en zaterdag.

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 4 van 422
‐ Amsterdamse Dingsdaeghse Courant, beurtelings uitgegeven door Johannes van Ravesteyn en
Mattheus Coesart.
‐ Amsterdamse Saturdaeghse Courant, beurtelings door Casparus Commelin en Otto Barentsz
Smient.
‐ Amsterdamse Donderdaeghse Courant, beurtelings door de vier genoemde uitgevers, elk één
maal in de vier weken.
Het Amsterdamse gemeentearchief bezit een band met kranten van deze vier uitgevers uit de
jaren 1672‐1677, echter incompleet (zie Sautijn Kluit, blz. 231‐237).
In 1682 werd Adriaen van Gaesbeeck als courantier aangesteld, wellicht als opvolger van
Mattheus Coesart. Hij gaf zijn krant drie maal per week uit onder de namen Amsterdamsche
Dings‐, Donder‐ resp. Saturdaghse Courant. Hij overleed in 1686. Het Amsterdamse
gemeentearchief heeft een band met Van Gaesbeecks kranten van 14 september 1684 tot en
met 12 februari 1686 (zie Sautijn Kluit, blz. 238‐239).
Naast Van Gaesbeeck was ook Commelin nog als courantier werkzaam. Ook hij gaf zijn krant op
de drie genoemde dagen uit. Na het overlijden van Van Gaesbeeck besloten de burgemeesters
voortaan slechts één persoon als courantier aan te stellen, zodat Commelins krant de enige
bleef.
Een volledige serie van de Amsterdamse Courant van Commelin en zijn opvolgers bezit het
Amsterdamse gemeentearchief vanaf het nummer van 5 januari 1686. Achtereenvolgens is de
krant uitgegeven door (naar Sautijn Kluit, blz. 240‐271):
naam
Casparus Commelin, verkocht door Aert Dircksz Oossaen
Casparus Commelin, verkocht door Johannes Broers
Willem Arnold en de wed. A.D. Oossaen
Willem Arnold en de erfgen. van Oossaen, uitg. door Dirk Schouten
Willem Arnold en de wed. Dirk Schouten
Wed. Dirk Schouten
De erven van Dirk Schouten
Aart Dirk Schouten
Jan Spanjert
Hendrik Linsen
Stadsdrukkerij/Stadscourantdrukkerij

sedert
(1686)
26 april 1692
9 juni 1693
6 november 1703
22 oktober 1718
1 mei 1723
2 mei 1724
28 juli 1731
1 mei 1734
2 februari 1743
1 februari 1791

De laatste krant in deze vorm verscheen op 30 november 1811. Ze werd toen vervangen door
een nieuws‐ en advertentieblad, dat dagelijks ging verschijnen. Die krant droeg sedert 17
november 1813 weer de naam Amsterdamsche Courant.
De naam van de krant werd van 12 januari 1686 tot 1 januari 1763 gespeld met Amsterdamse,
vanaf 1763 met Amsterdamsche. De weekdagen komen tot augustus 1776 in de titel voor als
Dings‐, Donder‐ en Saturdaegse.
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Advertenties
De vroegste advertenties werden gebracht als nieuws: "die‐en‐die" uitgever heeft een nieuwe
kaart of nieuw boek gedrukt en uitgegeven". Pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw
werden ook andere advertenties geplaatst.
De hoeveelheid advertenties nam ook sterk toe. In de kranten van Broer Jansz en Jan van Hilten
werden zo af en toe één of twee advertenties geplaatst. Vanaf ca. 1684 stonden er in elke krant
advertenties, eerst nog een halve bladzijde of minder, maar dit was aan het eind van de
achttiende eeuw uitgegroeid tot drie à vier bladzijden ‐ de krant had in die tijd een omvang van
acht pagina's gekregen. Mej. Van Eeghen schrijft in haar artikel "De Amsterdamsche Courant in
de achttiende eeuw" over de prijzen en opbrengsten van de advertenties.
In deze publikatie is de letterlijke tekst weergegeven van de advertenties in de genoemde
kranten, die van belang (kunnen) zijn voor de geschiedenis van de kartografie. De voor dit
onderwerp niet van belang zijnde passages zijn weggelaten en vervangen door drie punten
tussen haakjes (...).
De volgende soorten advertenties zijn weergegeven:
1.
Advertenties, waarin uitgevers of kaartverkopers hun kaarten, atlassen of globes
aanbieden, tevens de advertenties voor boeken, waarin zich één of meer kaarten
bevinden (indien dit uit de tekst van de advertentie blijkt).
2.
Vervolgens vindt men ook de advertenties voor boeken op het gebied van de navigatie
(o.a. de zgn. stuurmansboeken), plaatsbepaling, landmeten, het gebruik van kaarten en
globes e.d. Hiermee samenhangend zijn de advertenties voor zeevaartkundige en
astronomische instrumenten.
3.
In relatie tot de vorige groep staan de advertenties, waarin onderwijs in één van de
genoemde vakken wordt aangeboden. In het merendeel van de gevallen is het
betreffende vak slechts een (klein) deel van het totale aangeboden vakkenpakket.
4.
Een belangrijke groep wordt gevormd door de advertenties voor openbare verkopingen
van bibliotheken en inboedels. Wanneer in deze advertenties de aandacht wordt
gevestigd op kaarten, atlassen, globes en/of zeevaartkundige en astronomische
instrumenten zijn ze hier weergegeven. In deze groep advertenties komen de meeste
weglatingen voor, daar ze vaak een opsomming geven van de soorten boeken en/of
meubilair. De volledige naam en eventuele functies van de vorige eigenaar, de datum en
plaats van de verkoping en de namen van de boekverkoper(s) of makelaar(s) onder
wiens leiding de verkoping geschiedt zijn in alle gevallen volledig weergegeven (met
uitzondering van enkele advertenties, waar meer dan 10 of 20 verschillende makelaars
de aankondiging doen).
5.
Diversen, zoals advertenties van kaartverkopers, waarin géén van de onder 1 genoemde
werken aangeboden wordt; adreswijzigingen van kaartverkopers;
personeelsadvertenties voor landmeters; modellen van steden; enz.
De advertenties staan in één chronologische volgorde. Door twee indexen worden ze
toegankelijk gemaakt. De eerste index is systematisch, de hoofdindeling volgt de bovenstaande
indeling in groepen. De kaarten en atlassen uit de eerste groep zijn regionaal geïndexeerd, voor
zover dat mogelijk was. Hiervoor is gebruik gemaakt van de CCK‐regiocodering (enigszins aan de
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achttiende‐eeuwse situatie aangepast). De tweede index vermeldt in alfabetische volgorde alle
persoonsnamen, die in de advertenties voorkomen.
Een bespreking van het voorkomen van de verschillende groepen advertenties in het verloop
van de tijd, de gebieden waarvan kaarten worden aangeboden e.d. is hier minder op haar
plaats. Dat zal moeten gebeuren door de gebruikers van deze bronnenpublikatie.
Tenslotte wil ik een woord van dank uitspreken aan allen die hebben bijgedragen in de
totstandkoming van dit werk. Vooral de medewerkers van de Gemeentelijke Archiefdienst van
Amsterdam ben ik zeer erkentelijk voor de geboden faciliteiten. En niet in de laatste plaats gaat
mijn dank uit naar de uitgever, die het mogelijk heeft gemaakt dat deze bronnen voor de
geschiedenis van de kartografie voor een grote groep onderzoekers toegankelijk is geworden.
Drs P.C.J. van der Krogt
Delft, november 1984

Introductie webversie
In februari 2021 heb ik een webversie van dit boek gemaakt in PDF. Hoewel we inmiddels al
enkele jaren beschikken over Delpher ‐ https://www.delpher.nl/ ‐, waarin kranten vanaf de
zeventiende eeuw in een doorzoekbare versie beschikbaar zijn, heeft mijn werk uit 1984 toch
nog waarde. Op de eerste plaats staan hierin alleen advertenties met betrekking tot kaarten,
atlassen en globes vermeld. Om deze in Delpher te vinden moet een veelheid aan zoekwoorden
gebruikt worden; op de tweede plaats zijn de advertenties in dit PDF document zonder OCR
fouten in het begin van de jaren 1980 door mij overgetypt. Echter, de OCR van de scans van de
getypte tekst bevat weer enkele nieuwe fouten.
De indexen zijn nog niet gescand, dat zal hopelijk later dit jaar gebeuren als ik weer bij de
originele getypte vellen kan komen (die liggen nl. in het Allard Pierson te Amsterdam, waar ik
door de coronamaatregelen niet naar toe kan).
Dr Peter van der Krogt
Delft, februari 2021
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Introduction in English
During the research on the history of globe production in the Netherlands from the sixteenth to
the nineteenth century it was apparent that little source material on mapsellers and publishers
of the eighteenth century was made available by publications. For the seventeenth century the
historical cartographer has at his disposal the extensive work De boekhandel te Amsterdam
voornamelijk in de zeventiende eeuw by M.M. Kleerkooper and W.P. van Stockum (2 volumes,
's‐Gravenhage 1914‐1916), which contained a lot of source material about map selling. Among
the "modern" sources they noted down we find advertisements from newspapers in the late
seventeenth and early eighteenth century. Therefore the supposition arose that these
advertisements might supply a lot of information about the map trade in in the eighteenth
century. Similar research in England had been completed succecessfully a few years ago by
Sarah Tyacke and was published under the title London Map‐Sellers 1660‐1720 (Tring,
Hertfordshire, 1978). Ii contains adverisements from the London Gazette from 1668‐1719.
Two newspapers qualified for the Dutch research: the Amsterdamse Courant and the
Haarlemsche Courant; both appeared regularly since the end of the seventeenth century and
complete sets of back volumes have been preserved since that time. The Amsterdamse Courant
was chosen, firstly because it was likely that Amsterdam map sellers in particular advertised in
the local paper and secondly because "fore‐runners" of that paper were preserved since the
seventeenth century. Whether the first starting‐point was justified would have to be proven by
a similar research of the Haarlemsche Courant. The second point made it possible to extend the
research to the advertisements Irom the seventeenth century which were not all mentioned in
the work ol Kleerkooper and Van Stockum.
Newspapers in Amsterdam
From the first half of the seventeenth century we know of two principal newspapers ‐ folios
printed with news on both sides, which came out once a week.
Broer Jansz published a paper the first issue of which dates from 1618. In the beginning his
paper had no name. Since 1629 it bears the title Tijdinghen uyt verscheyden Quartieren (in a
changing spelling, it means 'Tidings from various regions'). After Broer Jansz died in 1658 his
widow continued publication. It is possible that this publishing house was taken over by
Casparus Commelin at a later date.
The second paper was called Courante uyt Italien ende Duytschlandt &c. (also in a changing
spelling, it means 'Newspaper from Italy and Germany etc.'), and it was published by Jan van
Hilten. The oldest copy dates from 1619 and is printed by Joris Veselaer. Van Hilten's successor
was Otto Barentsz Smient, who published the Courante from 1656 until 1667 or later.
In 1672 the situation was different. Four different publishers printed a paper called
Amsterdamse Courant, which came out on three weekdays: Tuesday, Thursday and Saturday:
‐ Amsterdamse Dingsdaeghse Courant, published on Tuesdays in turn by lohannes van
Ravesteyn and Mattheus Coesart.
‐ Amsterdamse Saturdaeghse Courant, published on Saturdays in turn by Casparus Comnelin
and Otto Barentsz Smient.
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‐ Amsterdamse Donderdaeghse Courant, published on Thursdays in turn by the four mentioned
publishers, each once every four weeks.
The Amsterdam City Archives has in its possession a volume with papers by these four
publishers from the years 1672‐1677, incomplete however (see Sautijn Kluit, pp. 231‐237).
In 1682 Adriaen van Gaesbeeck was appointed "courantier" (newspaper publisher), perhaps as
successor to Mattheus Coesart. He published three times a week: the Amsterdamsche
Dingsdaghse, Donderdaghse and Saturdaghse Courant. He died in 1686. In the Amsterdam City
Archives there is a volume with Van Gaesbeeck's papers from September 14, 1684 until
February 12, 1686 (see Sautijn Kluit, pp. 238‐239).
At the same time as Van Gaesbeeck, Commelin was also publishing a newspaper. He, too,
published his paper on the days of the week mentioned before. After Van Gaesbeeck died, the
burgomasters of Amsterdam decided to appoint only one "courantier", thus Commelin's paper
remained the only one.
The Amsterdam City Archives has a complete series of the Amsterdamse Courant of Commelin
and his successors from the January 5, 1686 issue on. In succession the paper was published by
(after Sautijn Kluit, pp. 240‐271):
name
since
Casparus Commelin, sold by Aert Dircksz Oossaen
(1686)
Casparus Commelin, sold by Johannes Broers
26 April 1692
Willem Arnold and A.D. Oossaen's widow
9 June 1693
Willem Arnold and Oossaen's heirs, publ. by Dirk Schouten
6 November 1703
Willem Arnold and Dirk Schouten's widow
22 October 1718
Dirk Schouten's widow
1 May 1723
Dirk Schouten's heirs
2 May 1724
Aart Dirk Schouten
28 July 1731
Jan Spanjert
1 May 1734
Hendrik Linsen
2 February 1743
Stadsdrukkerij/Stadscourantdrukkerij ('town‐printing‐office for
1 February 1791
newspapers)
The last newspaper in this form came out on November 30, 1811.
It was replaced by a news and advertisement journal, which was published daily. That paper
was called the Amsterdamsche Courant again from November 17, 1813 on.
The name of the newspaper was spelled Amsterdamse from January 12, 1686 until January 1,
1763 and from 1763 Amsterdamsche. (there is no difference in pronounciation). The weekdays
appaer spelled Dingsdaegse, Donderdaegse and Saturdaegse until August 1776.
Advertisements
The earliest advertisements came out as news: "publisher so‐and‐so published and printed a
new map of a new book". Not until the second half of the seventeenth century were other
advertisements printed;
The quantity of advertisements increased as well. In Broer Jansz' and Jan van Hilten's
newspapers one or two advertisements were placed every now and then. From about 1684
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there were advertisements in every issue, at first only half a page or less, but by the end of the
eighteenth century the space for advertisements had increased to three or four pages ‐ the
paper had become eight pages thick by that time. In her article "De Amsterdamsche Courant in
de achttiende eeuw" Miss Van Eeghen writes about the prices and proceeds of the
advertisements.
The literal, text of the advertisements in the aforementioned papers which might be important
in the history of cartography, has been reproduced in this publication. The passages which are
of no importance to this subject have been omitted and replaced by three periods in
parentheses (...).
The following kinds of advertisements have been reproduced:
1.
Advertisements in which publishers or map sellers offer their maps, atlases or globes, as
well as advertisements for books which contain one or more maps (in the case where
this is claer from the advertisement).
2.
Advertisements for books about navigation (a.o. the so‐called pilot books), position‐
finding, surveying, the use of maps and globes etc. In connection with these there are
the advertisements for nautical and astronomical instruments.
3.
In relationship to the preceding group are the advertisements about education in one of
these subjects. In most cases the subject in question is only one of a number of subjects
offered.
4.
The advertisements for public sales of libraries and household effects form an important
group. When in these advertisements the attention is drawn to maps, atlases, globes
and/or nautical and astronomical instruments they have been reproduced here. In this
group a lot has been omitted, because they often sum up the kinds of books and/or
furniture. The previous owner's full name and possible profession, date and place of the
sale and the names of the bookseller(s) or of the broker(s) who conducted the sale have
in all cases been reproduced completely (except for those few advertisements in which
10 or 20 different brokers announce the sale).
5.
Advertisements of map sellers in which none of the works mentioned in no. 1 are
offered; change of address notices of map sellers; advertisements for the job of
surveyor; models of cities; etc.
The advertisements are printed in chronological order. They are indexed in two ways. The first
index is systematical, the main division follows the division above in groups. Where possible,
the maps and atlases from the first group have been indexed by region.
The CCK‐area‐coding (somewhat adapted to the situation in the eighteent century) was used
here. The second index contains an alphabetical list of all the names of persons who appear in
the advertisements.
A review of the appearance of the various groups of advertisements over the years, the areas of
which maps are offered etc., is not so much called for here. Those who use this publication will
have to do that.
Finally I want to express ray thanks to everyone who contributed to the realization of this work.
I am especially grateful to the staff members of the Amsterdam City Archives for the use of
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their facilities. And, last but not least, my thanks to the publisher, who made it possible for
these sources of the history of cartography to become available to a large group of researchers.
Drs P.C.J. van der Krogt, Delft
November 1984

Introduction webversion
In February 2021 I made a web version of this book in PDF. Although Delpher ‐
https://www.delpher.nl/ ‐ , in which newspapers from the seventeenth century onwards are
available in a searchable version, has been at our disposal for some years now, my work from
1984 still has value. First of all, it only lists advertisements for maps, atlases and globes. To find
these in Delpher, a multitude of search terms have to be used; secondly, the advertisements in
this PDF document were retyped by me without OCR errors in the early 1980s. However, the
OCR of the scans of the typed text contains some new errors.
The indexes have not yet been scanned, which will hopefully happen later this year when I can
get to the original typed sheets (they are in the Allard Pierson in Amsterdam, where I cannot go
due to the corona measures).
Dr Peter van der Krogt
Delft, February 2021
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Deel 1:
Advertenties in
Tijdinghen uyt Verscheyde Quartieren
uitgegeven door Broer Jansz,
Courante uyt Italien ende Duytschlandt, &c.
uitgegeven door Jan van Hilten,
en enkele andere kranten, in de periode 1618‐1663
De advertenties staan in een chronologische volgorde.
Na de datum volgt de naam van de krant, waarbij de volgende afkortingen zijn gebruikt:
 Broer Jansz: Naamloze krant, uitgegeven door Broer Jansz (voorloper van de Tijdinghen
uyt verscheyde Quartieren.
 Tijdinghen: Tijdinghen uyt verrscheyde Quartieren, uitgegeven door Broer Jansz sedert
1629.
 Courante: Courante uyt Italien ende Duytschlandt, &c., uitgegeven door Jan van Hilten
De spelling en het gebruik van hoofdletters volgt de originele advertentie. Het merendeel van
de advertenties is gezet met gotische letters, soms zijn enkele woorden of namen met een
andere letter gezet (romein of cursief). Deze extra in het oog vallende woorden en namen zijn
hier met het lettertype light italic getypt.
Geraadpleegde exemplaren
Gemeente‐archief, Amsterdam: microfilms 1804, 1805, 1806, 3590 en 4614, verschillende
kranten uit de periode 1620‐1663, waarvan de originelen berusten in de Koninklijke Bibliotheek
te Stockholm.
idem: inventarisnummer W 54, foto's van verschillende kranten uit de periode 1637‐1643,
waarvan de originelen berusten in de Bibliotheque nationale te Parijs.
Koninklijke Bibliotheek, '5‐Gravenhage: inventarisnummer 341 A 1, verzameling nieuwsbladen,
1626‐1635.
Folke DAHL, Dutch Corantos 1618‐1650, a bibliography, illustrated with 334 facsimile
reproductions of Corantos printed 1618‐1625. The Hague, 1946.
N.B. Geen van de gebruikte series kranten is geheel compleet.
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A1. 1621, 1 maart. Broer Jansz
Also de twee machtige Legers noch liggen, so in als ontrent des Palts‐Graven Lant, ende noyt
perfeckte Caertgens van het selve Lant met de omliggende plaetsen zijn uytgegaen, hebben wy
niet connen na laten D.E. t'selve op 't alderperfectste soo veel als ons doenlijck gheweest is
mede te deelen, so t'selve toecomende weke by Claes Jansz. Visscher (die 't selve heeft
ghesneden) ende by Broer Jansz. sal mede ghedeelt werden.
A2. 1621, 8 maart. Broer Jansz
Hier gaet by een nieu ghesneden ende ghecorrigeerde Gaerte van Pfaltsgraven Lant, oversien
door den E. Heer J. Pareus, daer de twee Leghers teghenwoordich hun residentie in houden.
A3. 1622, 9 april. Broer Jansz
Dese weke isser een Gaertjen door Jodocus Hondius gesneden van het Stift Paderborn,
uytghecomen, waerinne perfectelyc te sien is, waer den Hertoch van Brunswijck met sijn
Krijghs‐leger tegenwoordich huys hout.
A4. 1624, 27 juli. Broer Jansz
't Amsterdam by Broer Jansz. ende lacob Pietersz. Wachter, is Ghedruckt seker Boeck,
ghenaemt West‐Indische Spieghel, waer in men sien can, Alle de Eylanden, Provintien,
Lantschappen, het Machtighe Rijck van Mexico en 't Gout en Silver‐Rijcke Landt van Peru.
'Tsampt, De Goursen, Havenen, Klippen, Goopmanschappen, &c. so wel in de Noort als in de
Zuyder‐Zee. Als mede hoe die vande Spagnaerden eerst geinvadeert zyn. Door Athanasium
Inga, Peruaen van Casco.
A5. 1624, 31 augustus. Broer Jansz
Op Maendach toecomende sal by Claes Iansz Visscher, (ten believe vande Gheoctroyeerde
We3t‐Indische Compagnie,) uytghegeven werden twee Gaerten so van de Bay de todos Sanctos
als van 't veroveren der Stadt Citado de Salvadoor, met Beschryvinghe van tmemorabelste
datter ghepasseert is.
A6. 1624, 19 oktober. Broer Jansz
Int voorste vande toecomende Weeck sal by Claes Iansz Visscher, uyt gaen een Gaert van de
belegheringhe der Stadt Breda, met het Leger ende aencomen des Doorluchtighen Prince van
Oragnien. Alles in 't groot seer curieus afghebeelt.
A7. 1624, 21 december. Courante
De kaerte ofte belegheringhe van Breda wert op 'tnieu met groote ver‐beteringe uytgegeven by
Klaes Jansz. Visscher.
A8. 1625, 11 januari. Broer Jansz
mde Druckerije van Isaack Elzevier tot Leyden, is gedruckt het Boeck de Nieuwe Werelt, ofte
beschryvinge van West‐Indien, uyt veelderhande Schriften ende Aenteeckeningen van
verscheyden Natien by een versamelt
/ Door Iohannes de Laet, met noodige Kaerten ende Tafels voorsien.
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A9. 1625, 25 januari. Broer Jansz
In t'voorste van de toecomende weeck sal by Claes Ians2. Visscher uyt gaen een nieuwe Leger‐
Caert van Breda, met de gheleghentheyt vande Swalu‐Dijck, Sevenberghen ende de nieuwe
Dam. Mede een Kaert besonder van de Baronije van Brede, Mayerij vanden Bos, Bommer‐
weert, voorts t ghebiet van Antwerpen, Lier, Mechelen, Berghen op Zoom ende Herentals, met
alle de Convoy‐weghen, Legers‐Polders ende Dijcken, seer curieus afgebeelt.
AI. 1629, 19 mei. Tijdinghen
Judocus Hondius sal in de toecomende weecke laten uytgaen de belegeringe van
sHertogenbos, naert leven afgemeten en ghetekent, met consent van syn Genade Grave Ernst
Gasimir van Nassau, Door Cornelis Florisz van Berckenrode ende int Gooper gesneden door
Balthasar Florisz van Berckenrode.
All. 1629, 29 mei. Courante
ludocus Hondius sal op Maendagh toecomende uytgeven a
Belegheringhe van 's Hertogen‐Bosch.

sche perfecte Gaerte van de

A12. 1630, 30 maart. Courante
lan S. Cloppenhurgh sal uytgeven een nieuwen Atlas, 0. Mercatoris in 't Fransch, wesende alle
nieuwe Gaerten, ende is vermeerdert met een Appendix van nieuwe Gaerten ende
Beschrijvinge, die voor desen in gheen andere gheweest zijn.
A13. 1630, 30 maart. Courante
By Henrico Hondio sal uytghegheven worden, 't Verhael van 't Belegh van den Bosch met thien
Kopere Platen, gheteeckent door 1. Prempart, Ingenieur van den G. van Sweden.
A14. 1630, 24 augustus. Tijdinghen
By Glaes Jansz. Visscher wert ghedruckt een nieuwe Gaert, in sich vervatende, de Landen,
Brandenburgh, Pomeren ende Mecklenburgh, dienstich tot speculatie, waer sijne Majesteyt van
Sweden teghen‐woordich den Oorlogh voert.
AlS. 1632, 20 maart. Courante
Toecomende weke sal deur Jacob de Groote, Silversmit van Franckendael, woonende in de
Laurierstraet in de drie Borarten, in druck uytghegheven worden, de wijtberoemde Stadt
Franckendael, met de Fortifi‐catie, ende een corte beschrijvinghe van haer begin, aenwas ende
teghenwoordighe gheleghentheydt.
A16. 1632, 24 april. Courante
t'Amsterdam by Jan E. Gloppenburgh is ghedruckt, 0. Mercatoris Atlas de novo plurimis in locis
emendatus, multisque novis tahulis auctus.
A17. 1633, 22 januari. Courante
In 'sGraven‐Hage by Henricus ende Wilhelmus Hondius, sal toecomende weke in druck
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uytgegeven werden, op groot Mediaen in Folio, 't Journael, ofte Beschrijvinghe van de
optreckinge des Doorl. Prince van Orangien na de Made, d'inneminge van de Steden Venlo,
Roermondt en Stralen: Midtsgaders de voorneme ghedenckweerdighe Belegeringe van de
Stadt Maestricht, dTinneminge vande Steden in t Vorstendom Limborgb, tot de Victorieuse
wedercomste van den voorsz hooghgeboren Vorst, midtsgaders de Lijste van alle de geblevene
ende ghequetste Graven, Colonellen, Capiteynen ende Soldaten, met een seer experte nette
Caerte van de voorsz Beîegeringhe, daer in vertoont werden de Leghers van Saincte Groce ende
Papenheym, met curieuse aenwijsinge. Beschreven door Henrick Heyljam Quartiermeester van
't Regiment van den Heer Generael Veer.
A18. 1633, 28 mei. Courante
By Glaes Jansz Visscher is met Privilegie uytgegheven, de Belegheringe van Maestricht, in groot
formaet, gheteeckent door den vermaerden Ingenieur Daniel Klecher, daer by ghevoecht de
veroveringhe van alle andere Steden ende sterckten, by sijne Excell. verovert.
A19. 1633, 20 december. Courante
By Henricus Hondius tot Amsterdam wort uytghegheven de Belegheringhe van Maestricht, heel
nieu ende correct, ghemaeckt door den Quartier‐meester Pleytner.
A20. 1634, 11 februari. Courante
T'Amsterdam by Willem Iansz Blaeu wordt teghenwoordigh ghedruckt het groot
Landtcaertboeck de ATLAS in vier Talen, Latijn, Fransch, Hoogh ende Nederduytsch; de
Hooghduytsche sal uytgaen teghen Paeschen, de Nederduytsche ende Fransche in de maent
May eerstcomende, of ten langhsten in t eerst van Junio, ende de Latijnsche corts daerna Alle
op seer schoon papier, gheheel vernieut met nieuwe ghesnedene platen ende nieuwe
wijtloopighe Beschrijvinghen.
A21. 1634, 24 juni. Courante
By Arnold Timmermans Boeckvercooper tot Amsterdam, werdt uytghegheven een Caertjen van
den nieuwen Dijck ende Schants, die de Spaensche tusschen Hulst, Axel ende t Zas van Gendt
maken.
A22. 1634, 21 oktober. Tijdinghen
By Jacob Rrijns, Papier‐handelaer tot Amsterdam, werdt uytghegheven Marci Zueri Boxhorni
Tonneel, of te Beschryvinge des Lants ende Steden van Hollandt ende West‐Vrieslandt, met veel
schoone Copere Platen ver‐ciert.
A23. 1634, 28 oktober. Courante
By lacob Krijns wort uytghegheven 't Tonneel ofte Beschrijvinghe des
Landts ende Steden van Hollandt ende West‐Vrieslandt, door Marci
Zueni Boxhornii, met veel schoone kopere Platen.
A24. 1635, 9 juni. Courante
By Claes Iansz Visscher sal mde toekomende weeck ghedruckt werden, een curieuse nieuwe
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Caert van Brabandt, met alle sijn Steden, Schantsen, Gasteele, Dorpen, Cloosters, Weghen ende
Wateringben.
A25. 1635, 18 augustus. Courante
By lacob van Biesen ende lan van Hilten, sal toecomende weke uytghegeven werden een
perfecte Caerte van 't Belegh van Schencken‐Schants, met alle sijn Approchien ende nieuwe
Wercken.
A26. 1635, 25 augustus. Courante
t'Amsterdam by lan Iansz ende Henricus Hondius, wordt gedruckt ende sal uytgegeven werden,
het Vervolgh ende Derde Deel van ATLAS Major, ofte Wereldt‐Beschrijvinge, inhoudende vele
schoone Landt‐Caerten van gheheel Europa ende andere Landen, dienende tot volmakinge van
den Atlas voor desen by hunlieden uytghegeven. Den Atlas in 't Latijn wort mede gedruckt in
drie Deelen, seer vermeerdert met nieuwe Caerten, sal haest uytgaen.
A27. 1635, 8 september. Courante
t'Amsterdam by Willem ende lohannes Blaeu zijn ghedruckt ende worden uytghegheven, het
eerste ende tweede Deel van het Tonneel des Aerdtrijcx, ofte nieuwe Atlas in fol. superregali, in
vier verscheyde Talen, te weten, Latijn, Franchoys, Nederduytsch ende Hooghduytsch. Het
derde ende vierde Deel in die voorsz Talen, al te samen besondere ende geheel nieuwe Stucken
ende Beschrijvingen, sullen met Godlijcke hulpe toecomende jaer in 't licht komen.
A28. 1635, 8 september. Courante
By Claes Jansz Visscher wert in 't eerst van de toecomende weeck uyt‐ghegeven de
Belegheringhe van Schencken‐Schants, met de nieu ghemaeckte Forten en Approchien, also die
teghenwoordigh zijn, by een Landtmeter in t Legher afgheteeckent.
A29. 1635, 8 september. Courante
By Willem Hondius is uytghegheven een nieuwe perfecte Caerte van Brasilien, van 2 bladen,
waer in alle de Forten ende gelegentheden claerlijcken aengewesen werden.
A30. 1635, 22 september. Tijdinghen
Wilhelmus Hondius, Plaet‐snijder in 5 Gravenhage, sal toe‐komende Weke uyt‐geven het
Belegh van Schenckenschans, op sijn rechte mate, noyt voor desen soo ghesien, met alle de
nieuwe Wercken, Schansen en Aprochien, &c.
A31. 1635, 22 september. Courante
Wilhelmus Hondius, Plaetsnijder in 's Graven‐Hage, sal van dese weke uytgheven het Belegh van
Schencken‐Schants, op sijn rechte mate, noyt voor desen soo correct ghemaeckt, met alle de
nieuwe Schantsen, Approchien ende andere Wereken. Sal mede te coop by lan van Hilten
ghevonden werden.
A32. 1635, 20 oktober. Tijdinghen
t'Amsterdam, by lacob Aerts2 Colom, is gedruckt en sal toecomende Weecke uytgegeven

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 17 van 422
worden in Fransoysche en Nederlantsche Tale, een Boeck ghenaemt De vyerighe Colom, klaer
verthoonende in vijftich onderscheydene curieuse Caerten de 17. Nederlantsche Provincien; Als
mede de hertogen van Brabandt, Hout‐vesters en Graven van Vlaenderen /
Hollandt ende
Zeelant, met des selfs beschrijvinghe.
A33. 1635, 17 november. Courante
t'Amsterdam by lacob Aertsz Colom is ghedruckt ende werdt uytghegeven 1 in Francoysche
ende Nederlandtsche Tale, een Boeck, genaemt De Vyerighe Colom, claer verthoonende in
vijftigh curieuse onderscheydene Caerten, de 17 Nederlandtsche Provintien: Als mede de
Hertoghen, Houtvesters ende Graven van Brabandt, Vlaenderen, Hollandt ende Zee‐landt, met
desselfs Beschrijvinge. Noch werdt by dito Colom uytghe‐geven een Boecxken, gheintituleert:
Raedt aen de ghescheurde Christenheyt.
A34. 1637, 27 juni. Courante
By lan van Hilten sal toecomende weke uytghegeven werde.... in 't koper ghesneden, de
Belegeringe ende veroveringe van ... Fort Porto Calvo, door sijn Excell. Graef Mauritz, Generael
in Brasil, met een clare Beschrijvinghe van alles.
A35. 1637,, augustus. Courante
By lan van Hilten werd uytghegeven de Belegheringe van Breda, met een perfecte
Beschrijvinge. (...)
A36. 1637,, augustus. Tijdinghen
By Claes Jansz Visscher wert op heden uytgegeven van nieus de Belegeringe van Breda. Daer in
met eenen wert vertoont de ghelegentheyt soo van Geertruydenbergh, als Hooge en Laage
Swalue.
A37. 1637, 8 augustus. Courante
By Hendrick Hondius in 5 Graven‐Hage sal uytghegheven worden de perfecte Belegeringhe van
Breda.
A38. 1637, 12 september. Courante
t'Amsterdam by lan van Hilten, sal toecomende weeck uytghegeven worden een perfecte Caert
van de Belegeringe der Stadt Breda, curieus na de maet afgheteeckent door een cloeck
Ingenieur.
A39. 1638, 20 maart. Tijdinghen
De Vooghden vande nae‐ghelaten onmondige Kinderen, ende de Erfghenamen van Michiel
Colijn, sullen mde toekomende Weeck op Maendagh, ende de naevolghende daghen voort aen
verkoopen de Boecken soo ghebonden als ongebonden, in alderhande faculteyten ende talen,
neffens de Caerten, Konst, Platen, ende Houte Figueren.
A40. 1638, 10 april. Courante
By lan van Hilten sal toecomende Maendagh uytghegheven werden, de perfecte Af‐beeldinghe
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van den Veldt‐Slagh, tusschen Hertogh Barent ende lan de Weerdt voor Rhijnfelde.
A41. 1638, 5 juni. Tijdinghen
By Balthasar Floris van Berckerode, Landt‐meter vande Hoogh Mog. Heeren Staten Generael,
sal eerstdaeghs uytgegeven werdeneene groote Caerte vande Belegheringhe der Stadt Breda,
by hem gemeten en in 't Kooper gemaeckt door expresse last van sijn Hoogheyt en de Hoogh
Mog. Heeren Staten voorsz. Is woonende in '5 Gravenhage, op de Heere‐gracht, t'eynde de
Pooten, mde Landt‐meter.
A42. 1638, 26 juni. Courante
By Willem Iansz Blaeu wort uytghegheven een nieuwe Caerte van Vlaenderen, Zeelandt, ende
een groot ghedeelte van Brabandt, op ses reale bladeren, met Latijnsche, Fransche,
Nederlandtsche ende Spaensche Be
schrijvingh.
A43. 1638, 21 augustus. Tijdinghen
t'Amsterdam by Evert Cloppenburgh is gedruckt Histroire de la navi‐gation de Jean Hugues de
Linschot Hollandois: aux Indes Orientales. Contenant diverses descriptions des lieux jusques a
present descou‐vertes par les Portugais: Observations des Coustumes & singularitez de la &
autres declarations, avec annotations de B. Paludanus. Item quelques Cartes Geographiques &
autres Figures. Troixiesme edition augmentee in Folio.
A44. 1638, 25 september. Courante
T'Amsterdam by Everhardi Gloppenburgh is ghedruckt, Histoire de la Navigations de Jean
Hugues de Linschot Hollandois, aux Indes Orientales.
A45. 1638, 18 december. Tijdinghen
By Claes Jansz Visscher sal in 't eerste van de toekomende Weeck uytgegeven werden de wijt‐
vermaerde belegeringe van Brisach.
A46. 1638, 18 december. Courante
By Claes Jansz Visscher sal in de toecomende weeck uytghegheven worden, de Belegheringhe
van de stercke Stadt Brisach.
A47. 1639, 26 maart. Tijdinghen
Jan Evertsz Cloppenburgh, Boeck‐verkooper tot Amsterdam, sal op den 5. April Nieuwen stijl,
beginnen te verkoopen sijn geheele Boeck‐winckel, bestaende in groote quantiteyt soo
onghebonden als ghebonden Boecken, in verscheyden faculteyten en spraecken, als oock,
Caerten, Gunst, Houte en Copere Platen, en voorts alles 't geen daer aen dependerende
is.
A48. 1639, 2 april. Courante
lan E. Cloppenburgh Boeckverkooper tot Amsterdam op 't Water, sal op den vijfden April
eerstkomende nieuwen stijl, beginnen te verkopen sijn gheheelen Boeck‐Winckel, bestaende in
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groote quantiteyt, soo ghebonden als ongbebonden Boecken, in verscheyde Faculteyten ende
Spraecken.
A49. 1639, 10 december. Courante
By lan van Hilten sal toekomende Maendach uytghegheven werden, een perfecte Iournael van
de Slach in Duyns, met twee Caertjens, waer in alles perfect te sien is, beschreven door
Capiteyn Sybrant Iansz Waterdrincker.
ASO. 1640, 14 januari. Courante
By Balthasar Floris van Berckenrode in '5 Graven‐Hage, sal uytgheghe ven worden de Zee‐sîagh
in Duyns, groot vijf Folio, alles seer perfect na 't leven.
ASI. 1640, 7 april. Courante
By Claes Iansz Visscher sal in de toecomende weke uytgegeven werden de Scheeps‐Slagh in
Duyns, van den L. Admirael Tromp, van seven platen, in Duytsch, Fransch ende Enghelsch, groot
over de vijf voet, met een Kaertjen daer alle de bysondere actien in afghebeeldt zijn.
A52. 1640, 14 april. Tijdinghen
t'Amsterdam, by Salomon Savry mde Nieustraet wordt uytgegeven een Caertje van de Scheeps‐
strijt in Duyns, van twee Foly Platen, met een conterfeytsel van de E.L. Admirael Tromp,
geteyckent door Abraham Verwer.
As3. 1640, 5 mei. Courante
Op dato deses wort tot Amsterdam by Cornelis Danckertsz in de Calverstraet uytgegeven een
perfect Caertjen van de Brasiliaensche kust, van de C. S. Augustijn tot R. Grande ende Baxos S.
Roques toe, met een aenwysinghe van 't verstroyen der Spaensche Vloot in West‐Indien.
A54. 1640, 7 juli. Courante
By Claes Iansz Visscher werdt uytghegheven, op een en oock op twee bladen 't Landt van Waes
en Hulst, vertoonende perfectelijck de Landen, Dijcken, Wateringen ende Schantsen van
Antwerpen af, voorby Gendt tot Brugge toe, in dees tegenwoordige gheleghentheyt seer
dienstigh.
A55. 1640, 4 augustus. Courante
By Claes Iansz Visscher wert in 't eerst van de weeck uytgegeven de gheleghentheydt van
Gelder, vertoonende den Tocht ende 't Legher van sijn Hoogheyt den Prince van Orangien.
A56. 1640, 25 augustus. Courante
Op den 29 Augusti sal lan Evertsz Cloppenburgh beginnen te verkoopen alle sijne resterende
Boecke, Platen, Gaerten, Konst, &c. So onder hem als noch berustende zijn.
A57. 1640,, september. Courante
T'Amsterdam By Gornelis Danckertsz werdt uytghegheven .... perfecte Gaerte van de
Belegheringe van Atrecht, na het origi.... tot Rouan ghedruckt.
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A58. 1641, 29 juni. Courante
By Claes Iansz Visscher werdt op Maendagh uytghegheven de Belegheringhe van 't Genniper‐
Huys, midtsgaders een kort verhael van 't ghene daer is voorghevallen.
A59. 1641, 4 oktober. Courante
t'Amsterdam by Dominicus vander Stichel Boeck‐drucker op de Lauweriers graft, wert
uytgegeven den tweeden Druck van 't Haerlemmer Meer‐Boeck, door den autheur verbetert.
Het noch een perfecte Caerte daer by ghevoeght, tot een verthooninge van dien, gelijck de
selve bequame‐lick in Cavelinge (oock met hare wegen en sloten) gebracht soude con‐nen
worden.
A60. 1642, / maart. Courante
Burgemeesteren en Raedt der Stadt Embden, gemerckt hebbende dat de Wester‐Eems ofte
Zee‐Gat, van Jaer tot Jaer ondieper werdt, ende daerenteghen de Oude‐Eems by Noorden 't
Eylandt Rottum, Oost ende West streckende, teghenwoordigh veel bequamer om uyt ende in te
loo‐pen bevonden wert: als zijn gemelte Magistraet geresolveert, niet alleene die voorseyde
Oude‐Eems te doen betonnen, maer oock (den Zee‐varenden Luyden ten besten) hier over een
Caertjen uyt te gheven, daer inne de verloopinge van Zanden, Platen, Diepten ende Ondiepten,
Klaerlijck sullen aenghewesen werden, waer na een yegelijck (soo daeraen gelegen) hem sal
hebben te reguleren.
A61. 1642, 8 maart. Courante
By Henricus Hondius tot Amsterdam, wort uytgegeven de Stadt van Coln in 't platte, met sijne
straten, Huysen ende Kercken, &c. groot 15 folien. Item de stadt van Cendt, mede in 't platte.
A62. 1642, 26 april. Courante
By Hendrick Tjercksz de Vries Boeckverkooper in de nieuwe Mol‐steegh, werdt uytghegheven
de groote Caert van de Leydtsche Meer, nevens de uyt‐wateringh door Leyden ende Haerlem,
gheinventeert door J.B. Veris.
A63. 1642, 3 mei. Courante
t'Amsterdam by lohan Blaeu wordt uytghegheven de nieuwe Atlas in Neder‐duytsche ende
Hoogh‐duytsche Tale, in drie stucken: Ende het derde Deel van deselve Atlas met een
aenhanghsel tot de twee eerste stucken, wordt oock bysonder verkocht; voor die de twee
eerste alree‐de hebben.
A64. 1642, 7 juni. Courante
Tot Amsterdam by Cornelis Danckertsz wort uyt‐gegeven 't conterfeytsel vanden geleerden D.
Pierre du Molijn, ende D. Andreas Rivet, Frofessors mde H. Theologie.
Ende toecomende weke noch by deselve de Stadt van Brussel in 't groot van vier heele bladen,
seer constigh na 't leven afgeteeckent.
A65. 1643, 10 januari. Courante
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t'Amsterdam, by Cornelis Danckertsz wort uytgegeven een Historische Chronijcke in folio, van
de Oorloghen van Duytschlandt, soo die ghe‐voert zijn door Gustavus Adolphus, Coninek der
Sweden, waer in de Afbeeldingen der Princen ende Helden: Mitsgaders Belegheringen der
Steden, Sterckten, ende bloedighe Veldt‐slaghen na 't leven afge‐teeckent, curieus in over de
125 kopere Platen verciert worden.
A66. 1643, 28 maart. Tijdinghen
t'Amsterdam, by Jacob Pietersz Wachter, sal toekomende Weeck uytghegheven werden een
Boeck inhoudende 3 Journalen, 1. Van Meester Thomas Candish rondom de Werelt. 2. Van
Fransois Draeck naer West‐Indien, gepretendeert Pamana in te nemen. 3. Nassausche Vloot
door de Straet Lemaire, door den Admirael Jacques l'Heremite. Met een beschryvinge vande
Zeevaert der geheele Werelt, als mede vande regeringe van Peru; met een kort verhael van
Chili.
A67. 1643, 6 juni. Tijdinghen
By Claes Iansz Visscher werdt uytghegeven vijf differente Kaertjes, seer bequaem om in alle
octavo Bybelkens gebonden te werden; te weten, de ghelegentheydt van 't Paradijs, Israels
reyse in 't Landt Canaan, de Stadt Jerusalem, de wandelinge Christi, ende de reysen der
Apostelen.
A68. 1643, 6 juni. Courante
By Claes Jansz Visscher werdt uytghegeven vijf kaertjes, om in de Bybels in 8. ingbebonden te
werden.
A69. 1643, 11 juli. Courante
Burgemeesters ende Raedt der Stadt Embden, hebben onlanghs een Caerte van de Eems
uytgegeven, daer inne de nieuwe betonninghe, van de oude Wester‐Eems wert aengewesen;
doen oock alle Schippers ende Stuyrluyden adverteren ende notificeren, datmen op 't Eylandt
Borchum in t Noorden van den Toren, een hooghe Kaep heeft doen setten, om d'Ooster‐Eems,
beter als voor desen, te moghen vatten ende inloopen, daer na een yeghelijck sich sal hebben
te reguleren.
A70. 1643, 11 juli. Courante
t'Amsterdam by Cornelis Danckertsz, wort uytgegeven een groote perfecte Caerte van
Vranckrijck, alles na nieuwe teyckeninge, van 12 reale vellen.
A71. 1645, 23 februari. Euroopse Donderdaegs Courant, Mathys van Meininga
Men wil verkopen den vijfthienden Marty toekomende deses Jaers 1645. ten huyse van de E.
Jehan Pellicorne Zal. binnen Leyden, Openbaerlijck ende aen de meest‐biedende, seecker
ghetal van gedruckte exemplaren, met vijf ofte meer t'effens, van het Werck van den Wel‐
Edelen Heere Gerard Thybault Saliger, geintituleert: Academie de l'Espee de Girard Thibault
dFAnVers, ou se demenstrent par Regles Mathematiques sur le fondament d'un Cerde
mysterieus, la Theorie & Pratique de vrais & jusqu 'a present incognus Secrets du maniement
des Armes. Ghedruckt op een extraordinaris groot en schoon Papier, en verciert met ses en
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vijftich Kaerten of Tabulen, alle seer konstigh geteeckent ende in Koper gesneden by
verscheyden Meesters, de vermaerste van desen tijd.
A72. 1645, 25 februari. Tijdinghen
t'Amsterdam by de Weduwe van Everhard Cloppenburch zal. wort uytgegeven lan Huygen van
Linschoten, op nieu oversien en verbetert. Inhoudende de Schip‐vaert nae Oost ofte Portugaels
Indien, met de ghedenckweerdighste Historien der selver, mitsgaders de conterfeytsels van de
Habyten, Tempelen, Af‐goden, Huysingen, Manieren, Godts‐dienst, Politie, Huys‐houdingen,
Koop‐handelingh, als oock der Boomen, Vruchten, Kruyden, Specerijen: Mitsgaders Malacca,
China, lapan, de Eylanden van lava, &c. als oock van de gantsche Kuste van Brasilien, so wel alle
des selfs Havenen als vaste Landen.
A73. 1645, 6 mei. Courante
By Cornelis Danckertsz [is uytgegeven3 het Royale Fort Watrene, ghenaemt Gaston in
Vlaenderen, met sijne volcomen linien.
A74. 1645, 2 juni. Courante
tvAmsterdam, by lodocus Ianssonius op 't water in de Sphaera Mundi; sal uytghegheven
worden Andrea Cellani Rector tot Hoorn nieuwe Fortificatien, uyt den besten Authoribus te
samen ghedraghen en in een volkomen werck ghebracht, in folio, Hooghduytsch.
A75. 1645, 2 september. Courante
By Claes Iansz Visscher wert in toecomende weke uytgegeven, de rest van Vlaenderen, mede in
twee Kaerten, te weten, Oost ende Wals‐Vlaenderen beyde oock passende aen de twee
voorgaende Deelen, voor desen by hem uytgegeven.
A76. 1645, 24 oktober. Europische Dingsdaegs Courant, Mathys van Meininga
Hier by de belegeringh van Hulst in een Caertje.
A77. 1645, 28 oktober. Courante
By Claes Jansz Visscher wert in 't eerst van de toecomende weeck uyt‐gegeven de Belegeringhe
van Hulst, mede een curieuse Caert van 't Landt van Waes ende Hulster‐Ambacht, daer oock in
vertoont wert gemelde Belegering, ende de begravinge van den Generael Beck tot be‐vrydinge
van Antwerpen.
A78. 1645, 4 november. Courante
By Arent Pietersz. Nederlandtsche Boeck‐verkooper tot Hamburch, wert uytgegeven de
vermaerde Rijcx Koop‐stadt Hamburgh, in platte forme, met alle sijn straten ende Fortificatie,
curieus in 't Coper gesneden. Dese Caerte salmen oock te koop vinden by Claes Jansz Visscher,
tot Amsterdam.
A79. 1645, 7 november. Ordinaris Middel‐weeckse Courante, Francoys Lieshoudt
By Cornelis Danckers, word uytghegheven, een Kaert vande belegeringh van Hulst door een
Ingenieur int leger getekent, beneffens 't overbrengen van de Galdery, Ende alle Forten met de
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A80. 1645, 2 december. Courante
t'Amsterdam, by Rombout van der Hoeye in de Kalverstraet, sal in 't eerst van de toekomende
weeck uytghegheven worden de belegeringe van Hulst met de uyt‐tocht ende alle de
voornaemste Forten ende Schantsen, seer kurieus ghetekent.
A81. 1646, 24 november. Tijdinghen;, december. Courante
Tot Amsterdam, by Broer Iansz is gedruckt en wert uytgegeven: Iournael ende Historis‐verhael
van de Reyse ghedaen by Oosten de Straet le Maire naer de Custen van Chili, onder het beleyt
van den Heer Generael Brouwer, in den jare 1643 voorgevallen, vervatende der Chilesen
manieren, handel ende gewoonten. Als mede een Beschrijvinghe van Eylant Eso, geleghen
ontrent 30 Mijlen van het machtigh Rijcke van Japan, soo alst eerst int selvighe Jaer door het
Schip Castricum be‐zeylt is; Met kopere Platen verrijckt.
A82. 1648, 30 mei. Courante
By Klaes Jansz Visscher werdt uytgegeven een perfecte Caerte der ghe‐leghenheydt van Olinda
de Pharnambuco, Maurits‐stadt ende 't Recif; mitsgaders de Dorpen, Rivieren, Hoeven, Forten
ende Suycker‐molens, met hare plantagien ende riet‐velden, als mede de Schantsen ende
Retrenchementen der ontrouwe Portugiesen, in maniere van belegeringen, gemeten ende
getekent door Cornelis Goliad, Caertemaker van sijn Excell. J. Maurits van Nassau.
A83. 1649, 6 maart. Courante
Door Christian Martini Anhaltin, tot Amsterdam op de Zeedijck, naest
de Witte Roos, is uytgegeven d'voorloop op de luchtende fackel of
Schatkamer van de kunst der Stuyrluyden, hoemen met de passer door
een liniael in 't korte en seer haestigh dat verschil der breette en langhte van den Aerdtkîoot sal
bekomen, nooyt voor desen in geene sprake aldus beschreven, met des Autheurs eyghen handt
onderteeckent.
A84. 1649, 13 maart. Courante
tTAmsterdam by Chrispijn de Pars wert (in koper gesneden) uytgegeven yet nieus van Engelant.
A85. 1656, 16 mei. Ordinaris Middel‐weeckse Courante, Francoys Lieshoudt
Tot Dordrecht, by Abraham Andriessz. is gedruckt en wort uytgegeven (...) Noch werd by den
selven uytgegeven Nieuwen Atlas ofte Beschry‐vinge van het noyt meer gevonden Eylant
Bensalem.
A86. 1656, 27 mei. Tijdinghen
t'Amsterdam, by Willem van Beaumont, Boeckverkoper in de Grave‐straet, (...) Noch wert by
den selven uytgegeven: Nieuwen Atlas ofte Beschrijvinge van het noyt meer gevonden Eylant
Bensalem.
A87. 1657, 20 oktober. Courante
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t'Amsterdam by Nicolaes van Ravesteyn, op S. Anthonis Markt, wort uyt‐ghegeven den Wegh‐
wijser door Vranckrijck, aenwijsende hoe ver yeder Stadt en Plaets van den anderen leyt, in wat
Herrebergen men best kan logeeren, en wat ghedenckwaerdighst in 't reysen door Vranckrijck
al te sien is. Den tweeden Druck, vermeerdert en verbetert, in 12. Item, den Weghwijser door
Spanjen en Portugael, etc. alle beyden seer dienstigh voor die ghenegen zijn derwaerts te
reysen.
A88. 1659, 15 februari. Tijdinghen
t'Amsterdam, by Pieter Goos, opt Water mde Zee‐Spiegel, is gedruckt ende wert uytgegeven,
met Privilegie voor 20. Jaren: Abraham de Graefs seven boecken vande groote Zeevaert, waer
in beschreven is 't geen een Stuerman nodigh behoorde te weten, onderwijsende hoe men 't
selfde sal doen op verscheyde manieren, so door Reeckenen, als son‐der 't selfde met passinge
op 't Evenredich Liniael, de nieuwe ruytkaert, Pleynschael, en de nieuwe geinventeerde
streeckschael, en meer andere, in Folio.
Item, Abraham de Graefs vier boecken, drie vande Driehoecks metinge, en een vande
Telkonstige ofte Logarithmus, handelende vande verge‐lijckinge en 't maken der telkonstige,
ende Hoeckmaten, raack en snijlijnen, met de ontbîndinge der rechtlinische en klootsche drie‐
hoecken alles met haer bewijs in 8.
Item, de Beschrijvinge over de nieuwe Ruytkaert, in 4. Item, de Beschrijvinge over de nieuwe
pleynschael, in 4.
Item, de Beschrijvinge over de nieuwe geinventeerde Streeckschael, in 12.
Noch wert by en door de selve uytgegeven nieu geinventeerde Graed en hoeckbogen,
aenwijsende benevens de Graden oock de minuten.
[In een andere editie van de Tijdinghen van dezelfde datum is alleen het eerste gedeelte van
deze advertentie te vinden]
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Deel 2
Advertenties in
Amsterdams(ch)e Courant in de periode 1672‐1811
De advertenties staan in chronologische volgorde. Indien dezelfde advertentie meer dan een
maal geplaatst is, is de eerste datum bepalend.
De spelling, het gebruik van hoofdletters en de typografie volgen de originele advertenties.
Wanneer dezelfde advertentie later met een iets gewijzigde tekst geplaatst is, is dat aangeduid
door de vermelding "met gew. tekst", eventueel zijn de wijzigingen in of na de tekst tussen
vierkante haken geplaatst.
Geraadpleegde exemplaren
Gemeente‐archief, Amsterdam, inventarisnummer W 32.
Deze serie bevat kranten uit de jaren 1672 (15 nummers), 1673 (18 nummers), 1674 (complete
jaargang), 1675 (2 nummers), 1677 (complete jaargang), 1684 (vanaf september compleet) en
de complete jaargangen vanaf 1685.

Tot en met 1685 en vanaf 1773 wordt de naam van de krant met "Amsterdamsche" gespeld, in
de tussenliggende periode met "Amsterdamse".
Tot augustus 1776 staat in de titel van de krant de dag van de week:
Amsterdamse Dingsdaagse/Donderdaagse/Saturdaagse Courant (verschillende spellingen).
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1. 1674, 30 januari en 8 februari
t'Amsterdam, by Jacob Aertsz Colom, is gedruckt en wert uytgegeven de Beschryvinge van de
West‐Indien, dienstigh voor Liefhebbers en Stierluyden, in 4.
2. 1674, 13 maart
Op Maendagh den 23 April naestkomende en volgende dagen tot Amsterdam, sal ten huyse van
de Weduwe van de Ur. Joan Blaeu, op 't Water, verkoft worden een partye treffelycke boeken,
bestaende in allerhande facultyten en talen, naergelaten by de voorsz Heer Blaeu, waer af de
Catalogi, met het opgaen van 't water, sullen te bekomen syn in den Haghe by Theodore
Duurkant; tot Rotterdam by de weduwe van Aernout Leers; tot Haerlem by Abraham Casteleyn;
tot Enckhuysen by Hendrick Cluppel; tot Hoorn by Pieter Zacharias; tot Leeuwarden by de
Erfgenamen van Thomas Luyertsma; tot Uytrecht by Roelof van Zyle; tot Groeningen by Sipke
Sipkes; en tot Amsterdam by de Weduwe voornoemt.
3. 1674, 12 april
Op Maendagh, zijnde den 23 April aenstaende, en volgende dagen, sal de Weduwe van Joan
Blaeu, wonende tot Amsterdam, op 't Water, t'haren huyse by auctie verkopen, alle hare
Boecken buyten eygen druck, bestaende in veele voortreffelijcke Boecken van allerhande
Wetenschappen, en verscheyde Talen, waer van de Catalogus t'haren huyse is te bekomen, en
in andere Steden by de Boeckverkopers
4. 1674, 24 mei
Op den 14 Junii naestkomende, sal de Weduwe van Wijlen Joan Blaeu, tot Amsterdam t'haren
Huyse onder de Boeck‐verkopers verkopen alle de Boecken by haer Man zaliger gedruckt en
naergelaten, (uytgesondert de Atlas en Stede‐Boecken, midsgaders 't gene daer aen
dependeert) volgens de Catalogus die daer van gedruckt en te bekomen is tot Leyden by de
Hackius, tot Rotterdam by de Weduwe van Arnout Leers, tot Dordrecht by Johannes Goris, tot
Haerlem by Abraham Casteleyn, in den Hage by Theodorus Duurkant, tot Enckhuysen by
Hendrik Kluppel, tot Hoorn by Pieter Zacharias, tot Middelburgh by Gillis Horthemels, tot
Leeuwaerden by Thomas Luyertsma, tot Utrecht by Roelof van Zijll, tot Groningen by Sipke
Sipkens, en tot Amsterdam ten Huyse van de voorschreve Weduwe van Joan Blaeu.
5. 1674, 19 juni
De weduwe van Joan Blaeu, sal in 't laetste van Julius of in het eerste van Augustus, t'haren
huyse verkoopen hare Atlassen en Stede‐boecken, volgens de Catalogus, t'haren huyse en by de
Boeckverkopers in andere Steden te bekomen.
6. 1674, 17 juli
De Weduwe van Joan Blaeu, geresolveert blyvende te verkopen hare Atlassen, en
Stedeboecken, &c. ghelijck sulcks door de Couranten van den 20 en 22 Juny is bekent
gemaeckt, heeft tot den verkoopdagh van de selve Boecken, en van de Plaeten daer toe
behoorende vast gestelt den 28 Augusti naestkomende en volgende dagen, nodigende tot dien
eynde alle liefhebbers.
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7. 1674, 14 augustus
Op Dingdagh den 28 Augusti, sullen tot Amsterdam, ten huyse van de weduwe van Joan Blaeu
worden verkoft aen den meest biedenden de Atlas‐sen, Stedeboecken en Flandria Illustrata,
beneffens de respective Placten daer toe behoorende; welke Plaeten de geheele weecke voor
de verkoopinge door de gegadighden sullen kunnen gesien worden op de Blom‐graft, ter
plaetse alwaer Joan Blaeu voorsz sijne Druckerye heeft plegen te hebben.
8. 1677, 22 mei
T'Amsterdam by Hendrick Doncker, Boeck‐verkooper inde Nieu‐Brugh‐steegh in t Stuermans
gereetschap, is gedruckt een Placcaet van Leeren en onderwijsen, en uytvindinge om te
beseylen, Breete en Langte, dat is de Polus Hooghte met Oost en West, door Christiaen Martini,
Anhaltin Senior, School‐meester tot Emden.
9. 1677, 3 juli
T'Amsterdam by Hendrick Doncker, Boeckverkooper mde Nieuwebrug Steegh wert uytgegeven,
een nieuwe pertinente verbeterde Pas‐kaert van de Orisont en Belt, in seer groot besteck. Item,
een nieu verbeterde Pas‐kaert van de Revier van Archangel, alsmede een nieuwe verbeterde
Pas‐kaert van de Maes, alles met haer diepten en drooghten, door ervaren Liefhebbers byeen
gebracht.
10. 1684, 30 september
Tot Rotterdam op de beurs by And. van Lichtenburg, Leermeester in de Hemel, Aerd, en
Zeemeet‐konst, wort uytgegeven een nieuw hemel en aerdt plaette Globus, dienende op alle
Polus hoochten, op 't hoogste nodigh voor alle Liefhebbers, bysonder voor de Zee‐vaerders
nooyt alsoo bedacht.
11. 1684, 17 oktober
Mr. Marcus de Bayonville geadmitteerde Lantmeter, residerende ten huyse van Jan Sordt,
Mathematische Instrument‐Maecker op de oude Wae; 6 a 7 huysen van de Bantemer‐straet
naer den Tooren, daer den Stuurman boven de deur staet, presenteert syn dienst in het
onderwysen van de Arithmetica, Geometria, Fortificatie, Algebra, Astronomia, Navigatie,
Italiaens Boeckhouden, en andere Mathematische Konsten, op een korte doch grondige
maniere, soo in de Fransche als Duytsche taele: gaet oock uyt Lant &c meten.
12. 1684, 17 oktober
Den 1, 2 en 3 November sal men 't Amsterdam, ten huyse van Nicolaes Visscher op den Dam,
verkopen een seer groote Party Kopere Kaerten, Konstplaeten, Papierkonst, van Kaerten,
Tekeningen en printen, van de beste Italiaensche, Hoog en Nederduytsche Meesters.
13. 1684, 21 oktober
Den eersten November deses Jaers 1684 nieuwe styl en de volgende dagen, sal men tot
Amsterdam ten huyse van Nicolaus Visscher op den Dam, in de Visscher, aen de meestbiedende
verkoopen een ongemeene groote partye kooper Kaert en Kunstplaten, en Papierkunst van
Kaerten, Teekeningen en Printen, van de vermaerste en beste Italiaense, France, Hoog‐ en
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Nederduytse Meesters, gelyck breeder in de aengeplackte Biljetten te sien is: in lange tyt met
ongemeene moeyten en kosten by een vergadert en nagelaten by de Grootvader en Vader Salr.
van Nicolaus Visscher voorseyt.
14. 1684, 28 oktober
Den 31 October 1684 sal men tot Amsterdam ten huyse van Hendrick Boom, verkoopen eene
partye fraeye Nederduytsche Boecken, meest op groot papier gedruckt, ende in fransche
banden gebonden, waer onder mede is eenen Nederduytschen Atlas van Bleauw in 9 deelen,
seer net afgeset ende gebonden, als oock het Theatrum Europaeum, en alle de Topographiae
van Meriaen, als breeder te sien is in de Catalogus die in de voorseyde Boeckwinckel te
bekomen is.
15. 1684, 7 en 11 november
Tot Amsterdam by Johannes van Keulen aen de Nieuwe Brug is gedruckt en wordt uytgegeven
de Zeemans Wechwyser, waer in klaer en volkomen beschreven wordt al het geene dat tot
onderwysing der Stuurmans konst noodig en nut is, in 4, Nederduyts, door Olfert Franse de
Groot en Claes Janse Vooght. (...)
16. 1684, 18 november
Den 21 November synde dingsdach s'morgens ten 9 uuren precys sal men in den Boeckwinckel
van Hendrick ende de Weduwe van Dirck Boom verkoopen eene partye Nederduytsche
boecken, meest op groot papier gedruckt, en in fransche banden gebonden, waer onder eenen
Nederduytschen Atlas van Blaeuw in 9 deelen curieus afgeset en gebonden, als oock de steede‐
boecken van Nederlant ende Italien seer curieus afgeset ende in fransche banden gebonden, als
breeder te sien is in den Catalogus die in den voorseyden Boeckwinckel te bekomen is.
17. 1684, 7 december
t'Amsterdam by Jacobus Robyn in de Nieuwebrug steeg wort met privilegie uytgegeven een
nieuw Hemels pleyn op alle polus hoogte, waer op seer ligt kan geleert worden den loop des
Hemels en Stiermansschap en allen afwykende of declinerende verticale sonnewysers, waer in
de vorige Hemels pleynen staen weynig meer gebruykt te worden, alsoo die maer op eenen
polus hoogte konnen dienen.
18. 1685, 1 maart
t'Amsterdam den 13 Maert synde Dingsdach, sal ten huyse van de Weduwe van Joan van
Soomeren, Boeckverkoopster in de Kalver‐straet verkocht worden eene uytsteeckende
Bibliotheek, naergelaten by Do. Joannes van Dyck, in syn leven Mennonist Leeraer in de Son
aldaer, bestaende uyt een groot getal (. ..) boecken (...), waer onder oock eene seer schoone
Nederduytsche Atlas van Blaeu 9 deelën, Stedeboecken (...) neffens twee Appendices van noch
eene seer goede partye uytnemende curieuse boecken (...), synde in de laetsten onder anderen
ook een seer fraeye Atlas van Blaeu in het Latyn 11 vol. afgeset, de Catalogus hier van syn te
bekomen (...)
19. 1685, 31 maart
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Tot Amsterdam by Henderick Doncker Boeckverkoper in de Nieuwe‐Brug Steech. wordt
uytgegeven eene nieuwe groote Paskaert van Spitsbergen in groot bestek, soowel op wassende
als gelycke graden. Item eene Paskaerte van nieuw Nederlandt en Penselvania met de stadt
Philadelphia daer in gelegen. Item Quartier de Reduction pour le Pilote.
20. 1685, 3 april
Men notificeert een ieder van Cornelis Fransz Hoeb geadmitteerde Landtmeeter in de Ryp in
Noort Hollandt, aldaer School hout in de Rekenkonst, Italiaens, en Scheeps Boeckhouden,
Geometria, Navigatie, waer toe hy eene seer goede en korte maniere gebruykt: hy neemt ook
kinderen in de kost.
21. 1685, 7 juli
In 's Gravenhage sal op den 9 Julij deses jaers verkocht worden in de winckel van Arnaud Leers
op de groote Sael, eene seer curieuse Bibliotheeck, naergelaeten by den Heer Simon van
Middelgeest, in sijn leven Advocaet voor de Hoven van Justitie, bestaende in (...) boecken (...),
onder dewelcke oock syn twee Atlassen, d'een in het Latyn van Jansonius, en den anderen in
het Nederduyts van Blaeuw, waer van de Catalogi te bekoomen syn (...)
22. 1686, 13 en 18 april
Tot Swol, by Gerrit Ideman, Boekverkoper, wert uytgegeven het gebruyk van 't Rectangulum
Catholicum Geometrico Astronomicum of Rechthoekig Algemen Meet‐ en Sterrekundig Plat,
verstreckende voor een Proportio‐nael‐passer, meetkundig Astrolabium, algemeyne
Sonnewijser, en andere werktuygen, sijnde dienstig tot het uytwerken van alles wat in pro‐
portie bestaet, het afsien van allerley hoeken op 't velt, en 't meeten van alle distantien,
hoogten, diepten, &c. so wel sonder als met rekenen tot 't maken van allerley Sonnewijsers en
wat daertoe behoort, en tot het uytpassen van klootsche rekeningen en vele Sterrekundige
werkingen, door Mr. Hendrik Jasper Nuys, in 4.
23. 1686, 10 september
t'Amsterdam, by Aert Dirksz. Oossaen, wert uytgegeven de belegering der stad Offen, met de
beschryvingh, curieus in Koper ge‐etst door Romeyn de Hoge.
24. 1686, 17 september
Den 17 Septemb. sullen t'Amsterdam ten huyse van A.D. Oossaen, verkoft werden vele
treffelyke Nederduytse Boecken, daer onder een curieuse Atlas en Stede‐boeck.
25. 1686, 26 september
t'Amsterdam, by A.D. Oossaen wert gedruckt, en sal in 't kort in 't Frans en Duyts uyt komen
een pertinent Dagh‐register van de belegering der stadt Offen, van dagh tot dagh pertinent
aengetekent; en is by den selven te bekomen een Print van de Veroveringh der stadt Offen,
curieus in Koper ge‐etst door Romeyn de Hooge.
26. 1686, 24 oktober
t'Amsterdam, by Aert Dirksz. Oossaen, op den Dam, wert uytgegeven in 't Frans en Duyts
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Dagverhaerl van de belegering en verovering der stadt Offen, van dag tot dag oertinent
aengetekent 't gene in de belegering is voorgevallen, in 4. met figuren. En is by den selven te
bekomen de Plaet van de verovering, curieus in Koper ge ets door R. de Hoge.
27. 1686, 7 november
t'Amsterdam, by Aert Dirksz. Oossaen, Boeckverkooper op den Dam, wert uytgegeven in 't
Frans en Duyts Dagverhael van de belegering en veroveringh der Stadt Offen, van dagh tot dagh
pertinent aengetekent 't gene in de belegering is voorgevallen, in 4. met figuren. En is by den
selven te bekomen de Plaet van de veroveringh, curieus in Koper ge‐etst door R. de Hoge. Item
het slaen der Turken by Budua, in Dalmatien, pertinent in 't Coper afgebeelt.
28. 1686, 12 en 17 december
t'Amsterdam, by Aert Dirksz Oossaen, wert uytgegeven (...). Item een curieuse Plaet van 't
innemen van Napoli di Romania, in 't koper geetst door R. de Hooge.
29. 1687, 12 augustus en gew. tekst 25 augustus
t'Amsterdam by Aert Dircksz. Oossaen, is gedruckt, korte, beknopte en nette beschryvingh van
de Koninckrycke Hongaryen, Dalmatien en Morea, mitsgaders de Vorstendommen
Zevenbergen, Wallachien, Moldavien, Bulgarien &c. en der selver Steden en Vestingen, zynde
dit seer dienstigh voor alle den gene die iets in de Land‐kaerte willen soeken.
30. 1687, 21 oktober
Tot Amsterdam, by A.D. Oossaen, wert uytgegeven een curieuse Plaet van de laeste Batalje
tusschen de Keyserse en Turcken, nevens een Kaert van den Donau‐stroom, in 't Coper ge‐etst
door R. de Hooge. (...)
31. 1687, 11 november
Op Maendagh, den 24 November, en volgende dagen, sal tot Amsterdam, in 't Keysers Hof, op
de Nieuwe Dyk, verkogt werden, een groote party (...) Boeken (...), waer onder is een schoone
Franse Atlas van Blaeu, in 12 Deelen, gebonden in parquement, en afgeset. De Catalogus is te
bekomen (...)
32. 1687, 15 november
Op Woensdagh den 19 November 1687. 's morgens ten 9 uuren precijs, sal in de Boeckwinckel
van Boom op de Cingel verkocht worden (...) alsmede een Atlas van Jansonius, in 't Frans, 6
stucken, een Zee‐spiegel en Zee‐Atlas, curieus afgeset met een bequaem kasje daertoe, die in t
Catalogus, dat in de voornoemde Winckel te bekomen is, vergeten zyn.
33. 1688, 1 januari
t'Amsterdam by Hendrick Doncker, Boeckverkooper in de Nieuwe Brugh‐steegh, wert uyt
gegeven de Nieuwe Werelt, ofte Platte Hemels en Aerde Globus, met een volkomen onderwys,
leerende op een besondere en lichte manier den Loop des Hemels en de groote Zeevaert op
alle Polus hooghten, sonder eenige reeckeningh op de selve te volbrengen, heel dien‐stigh voor
Schippers, Stuurlieden en alle Lief‐hebbers der selver Konst, in 't Neer‐ en Hooghduyts, Frans en
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34. 1688, 30 maart
Op Donderdag den 8 April 1688 sal men ten huyse van Joannes Boekholt, Boekverkoper in de
Gapersteeg by de Beurs, verkoopen een party fraye Nederduytsche Boeken, waer onder een
Nederduytse Atlas van Blaau, net afgeset, in 11 deelen, neffens noch twee Stede‐boeken apart
in 't Latyn, waer van de Catalogus (...) te bekomen zyn.
35. 1688, 17 april
Op Dingsdag den 27 April zullen tot Amsterdam op de Keysers‐gracht, by de Reguliers‐graft,
verkoft werden de nagelate Boeken van zalr. Dr. Petrus Sloterdyk, bestaande in rare Medici en
Miscellanei, waer onder een Atlas van Blauw, Latyn, in 11 voll: De Catalogen zyn te bekomen
(...)
36. 1688, 14 september
Tot Leeuwarden sal den 21 September oude styl, op de Cancelery verkocht worden, een
curieuse Bibliotheek, bestaande by na in alle Faculteyten (...), waer onder een Atlas van Blaeuw,
Aytzema in 4. op groot papier. De Catalogen sijn te bekomen (...)
37. 1688, 16 september
Tot Amsterdam by Wolfgang, Waesbergen, Boom en van Someren, is gedrukt en werd
uytgegeven een naeukeurige Beschryving van Morea, eertyts Peloponnesus, en de Eylanden
gelegen onder de Limiten van Morea, en binnen en buyten de Golf van Venetiën, als Korfu,
Cefalonia, Santa Maura, Zanten &c. met schoone kopere Figuren, in Folio. En een nieuwe
groote Kaert van Morea, die oock apart werd verkocht. Noch wert by deselfde uytgegeven,
Beschryving der Eylanden in de Archipel der Middelantsche Zee, en ontrent de selfde gelegen,
als Cyprus, Rhodus, Candien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Pathmos en veele andere, met
schoone kopere Platen. In Folio.
38. 1688, 30 september
t'Amsterdam, by A. Dircksz. Oossaen, wert uytgegeven een seer curieuse Plaat van het innemen
van de sterke stad Belgrado, nevens sijn Castelen, curieus in 't koper geetst door Romeyn de
Hooge. (...)
39. 1688, 9 november
Op Vrydag den 12 November 1688 's morgens ten 9 uuren, sal in de Boekwinkel van Boom
verkocht werden een party wel geconditioneerde meest Nederduytse Boeken, daer onder een
Neerduytse Atlas van Blaeuw, afge‐set in 6 deelen, met de Stedeboeken. Item een Atlas van
Jansonius 5 voIl: en een fijne papiere Aitzema in 4. nevens andere meer, als breder by de
Catalogus in de voorsz. winkel te bekomen, te sien is.
40. 1689, 4 januari
t'Amsterdam, by Aert Dircksz Oossaen, werd uytgegeven (...). Item 2 curieuse Platen, den eenen
op wat ordre de Vloot onder het beleyt van sijn Hoogheyt uyt dese Landen na Engeland is
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gezeylt, en d'andere op wat maniere de landinge in Engelant geschiet is, op den 15 en 16 No‐
vember getekent, door den Ingenieur Heckhuyse, en curieus in het Koper ge‐etst, door R. de
Hoge.
41. 1689, 26 februari
Op Maandag den 28 February, sal men in 's Gravenhage by Adriaen Moetjens, verkopen een
seer schone Bibliotheek; bestaande in alderhande Faculteyten en Talen, daer onder een
uytstekende schone Fransse Atlas, in 12 Voll. fijn Papier, van Blaeuw; als mede het Stede‐boek
der Ne‐derlanden. De Catalogen sijn te bekomen (...)
42. 1689, 22 maart
Tot Gornichem sullen verkocht werden in den Doelen, op Donderdag zynde den 24 Maert 1689,
(...) vele curieuse Boeken; daer onder sijn een Atlas van Blaeu in 9 stucken, curieus afgeset;
twee Caerte‐boeken on‐afgeset; Aytzema 7 stucken, Fransse bant (...) welcke Goederen daegs
voor de Verkopinge sullen konnen werden gesien.
43. 1689, 5 april
t'Amsterdam by Hendrick Doncker, Boeckverkoper in de Nieu‐brug‐steeg, in 't Stuurmans
Gereetschap word op nieu uytgegeven, 't eerste en twede deel van de nieuwe Stuurmans Zee‐
Spiegel, verligtende de Noordse, Oost‐ en Westerse Schipvaert, van veel mishagen gesuyvert en
met 13 nieuwe Kaerten vermeerdert op Royael en Oliphants papier. Item een nieuwe Hemels
en Aerdse Globe met een onderwys van het gebruyk der selve, seer dienstig voor Schippers en
Stuerlieden, door Andreas van Luchtenburg op groot Atlas papier.
44. 1689, 14 juni
Tot Amsterdam by Pieter Rotterdam, wert uytgegeven een curieuse en nette afbeelding van het
tegenwoordig sitten van 't Parlement in Engelant, zynde het hoog en Lagerhuys, nevens de
curieuse afbeeldinge van de platte grond van byde de Huysen, door R. de Hooge. (...)
45. 1689, 2 juli
d'Erfgenaemen van de Hr. Joan Blaeu zal: sullen op Woensdag, den 13 luly aenstaende, des
morgens ten 9 uuren, tot Amsterdam, op de Nieuwen‐dyk, in de Herberg, genaemt het groote
Keysers Hof, aen de meestbieden‐de verkopen de nog overige Stedeboeken van Savoyen en
Piemont, met seer schoone Land‐kaerten en Platen van alle de Steden, &c. seer curieus in koper
gesneden voorsien, soo als de selfde voor desen by hier gedrukt en uytgegeven zyn, en voort na
de verkopinge van de selfde nog een goede party alderhande Boeken en sorteringen,
Tnitsgaders eenige Duck‐ en Kas‐papieren, als breder in de Catalogus gesien kan worden, die tot
Amsterdam in de Boekwinkel van Abraham Wolfgang en Hendrik en de Weduwe Dirk Boom, en
in aandere Steden by de Boekverkopers te bekomen is.
46. 1689, 19 juli
Tot Utrecht, by Francois Halma, Drucker der Academie, is gedrukt en word uytgegeven (...)
Oock is by denselven gedruckt en te bekomen, Joannis Luyts, Philosophiae Professoris,
Astronomica Institutio. In qua Doctrina Sphaerica atque Theorica, internixto usu Spaerae
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Caelestes, & varies Chronologicis, petractantur. Adjunctae sunt, in illustra‐tionem Argumenti,
pluribus in locis, diversae figurae Æneae 4. Nog is by hem op de Persse, van den selven Autheur;
Introductio ad Veterem & Novam Geographiam cum Chartis Sansonis, ende word dit Werk
boven dese 62 Kaerten, met eenige nieuwe curieuse Land‐kaerten tot de kennisse van Europa,
en voor al van Nederland nodig, verrykt. In 4.
47. 1689, 29 augustus
By A.D. Oossaen, sal in 3 a 4 dagen uytgegeven werden, een curieuse Plaet, der belegering van
Ments.
48. 1689, 6 september
De Administrateurs en Voogden over de onmondige Kinderen van zalr. Johannes van Ceulen,
sullen op Woensdag, den 5 October, tot Amsterdam, in de Herberg het groote Keysers Hof, op
de Nieuwen‐dyk, des namiddags ten 3 uuren verkopen, alle de Platen van de Hemelse en
Aerdse Globen en Speren van Ptholomeus en Copernicus, met de gereetschappen van dien, om
deselve te kunnen maken, soo als die van de Hr. Joan Blaeu zalr: zyn nagelaten, en door gem:
van Ceulen zalr: zyn verbetert, en ten dage van de verkoping in 't Sterfhuys van de voorsz. van
Ceulen, besyden de Nieuwe Kerk, in d'Atlas, en by de Hr. Blaeuw, op de Bloem‐graft, kunnen
besien worden. Nota, de Broeder en de 2 Sonen van d'overleden van Ceulen, presenteren aen
de Koper, de Globen en Speren in goede stant te maken, gelyk sy tot nog te zyn geweest.
49. 1689, 13 september
Tot Amsterdam, by Pieter Rotterdam, op den Vygendam, werd uytgegeven, een Curieuse Plaet
van de Belegering van Ments.
50. 1689, 13 september
t'Amsterdam, by Allert Magnus, op de Nieuwendyk, zyn te bekomen, de Atlassen van de Hr:
Joan Blaeuw zalr. soo deselve by sijn Ed: sijn naer gelaten, in 't Frans XII. Tome, in 't Latyn XI.
Voll., in 't Neder en Hoogduytsch, in IX. Deelen. De Stede Boeken van Neerland, Italie, Napels en
Cicilie, Sandea, Flanderia, Ullistrata, Brabantia, Maurti Resgeste, &c. By hem zyn ook te
bekomen de Stede Boeken van Savoye en Piemont, voor 50 guldens.
51. 1689, 13 september
Den Mathematicus A. van Luchtenburg heeft op gerecht tot Willemstad een Konst‐School om te
leeren de Geometrie, Astronomie, Navigatie en Fortificatie; mitsgaders het Itallaens
Boekhouden, Cyffer, Schryf, en Graveerkonst, in Wapens, Beelden, Letters, Linien, Land, Zee en
Hemel Caerten, op Koper, Silver en Goud, &c. Yemant lust tot wysheyt hebbende, die kanse
aldaer in korten tyd leeren, gelyk hy sommige de Geometrie in 7 a 8 weken heeft geleert, soo
datse voor den Hove van Holland haer examen hebben gedaen
52. 1689, 29 november
t'Amsterdam, by Hendrick Doncker, Boekverkoper, in de Nieuwebrug‐steeg, werd uytgegeven,
't Vergulde Licht der Zeevaert, of Konst der Stuer‐lieden, door Claes Hendricksz. Gietermaker, in
sijn leven Examinateur van de Geoctroyeerde Oost‐ en West‐Indise Compagnie. In desen druck
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seer sorgvuldigh van de voorgaende druk fouten gesuyvert, den vyfden druck, in 4. Syn mede te
bekomen by Sr. Carel de Vlieger Junior, tot Hamburgh.
53. 1690, 12 januari
Word by desen bekent gemaakt, dat de oudste Soon van den Overleden Johannis van Ceulen,
genaamt Frans van Ceulen, eenige jaren herwaarts sig hebbende benaarsticht met het maken
van Sphaeren, tegenwoordig presenteert te verkoopen de Generale Sphaeaer van Copernicus,
nieuw en onverbeterlyk opgemaekt, en de selve te verkoopen ten huyse van Ysbrand Haring, in
de Kalverstraet, daar den Atlas met de Spherae op het Hooft staat. Imant genegen zynde, kan
deselve aldaar bekomen.
54. 1690, 8 juni
Op Dingsdag den 13 Juny 1690, sal men in de Boeckwinkel van Hendrik Boom tot Amsterdam
verkoopen, de nagelatene Boeken, van wylen de Heer Tielman Soolmans; bestaende in allerley
(...) Boeken, als mede een Nederduytse Atlas van de Heer Blaeuw, laeste druk in 9 deelen, seer
curieus afgeset en in Fransse banden vergult gebonden, een Bybel royael Papier Romeynse
letter, in Segrein Leer, met massive Silvere Slooten en beslag, en afgesette Kaerten, gelijk in de
Boekwinkel van Boom te bekoomen, en te sien is.
55. 1690, 7 en 9 september
Op den 12 September 1690;. en volgende dagen, sal tot Amsterdam, ten huyse van Abraham
van Someren, Boekverkoper in de Kalver‐straet, verkogt worden, een party seer fraye Boeken
(...), daer onder de Atlassen van de Heer Blaeuw en Janssonius, Stedeboeken, Flandria
Illustrata, (...) gelyk breder by dito Catalogus gesien kan worden (...)
56. 1690, 21 oktober
t'Amsterdam by Joannes de Ram, Konst‐ en Kaart‐verkooper op den Dam, in de Ram, werden
gemaekt en verkogt, alle de Hemelsche en Aerdsche Globes en Sphaeren, by wylen de Ed: Hr.
Joan Blaeuw nagelaten.
57. 1690, 14 november
By Pieter Baars, Boekverkooper in de Peperstraat tot Purmerent, is uyt der hand te koop, den
Atlas van Joan Blauw, ses Volumes, wel geconditioneert, in Duyts, en seer curieus afgeset.
58. 1690, 16 december
t'Amsterdam, by Daniel van den Dalen en Abraham van Someren, Boekverkopers, syn te
bekomen de Bybels in Folio, by wylen Elsevier gedrukt, (...) de groot Mediaen Papieren voor 10
gulden 10 stuyvers; de Royael Papieren voor 18 gulden 8 stuyvers, beyde ongebonden, met de
Bybelkaerten daer by, soo als deselve by Marcus Doornik zyn te bekomen geweest. (...)
59. 1690, 26 december
Tot Dantzig by Zacharias Stollen Boekdrukker is uytgekomen en word verkoft het overlang na
verlangde Werk van H. Hevelius van de Astronomia, waer in de nieuwe Tabulae Solares, en de
Catalogus Fixarum zijn vervat, beneffens de Uranographia, met 56 groote koopere plaaten,
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vertoonende den ganschen Gestemden Hemel, en beneffens de oude over de 600 Nieuwe
Sterren, die nooit iemand anders voor den Autheur heeft geobserveerd, zynde in zekere nieuwe
Asterismos gebragt.
60. 1690, 30 december
Tot Dordrecht by Hendrik en Jacob Keur, en t'Amsterdam by Marcus Doornik, in Compagnie, is
wederom op nieuw gedrukt, en te bekomen, de Bybel in kleyn Folio, op kleyn Mediaen, Batard,
en Schilt, mooy Papier, en alle met Kaerten; waer van de Prys briefjes met het aenstaende
Nieuwe Jaer by de bovengenoemde sullen te bekomen zyn.
61. 1691, 13 januari
Men maekt een yder bekent, dat even buyten 's Gravenhage by Adolf van Ree, aen 't Besuyden‐
hout nevens het Haegse Bos op de eerste Woning, is te sien en te Koop het Model van de
groote vermaerde Koopstad Amsterdam, soo als deselve in zyn juste proportie en Voetmaet
tegenwoordig gebouwt is, met alle de Kerken, Torens, Huysen, Burgwallen, Boomen, Straten en
Stegen, Valbruggen, Poorten, Sluysen, het Ykant met Palen, en alle het Scheeps‐gebouw en
Schepen, Kattenburg en d'Admiraliteyts Timmerwerven, en alles wat in Amsterdam kan
genoemt worden, niets uytgesondert. Indien yemand gadinge heeft om het Model van
voornoemde Koopstad Amsterdam te kopen, addresseere sig aen Pieter Bouay, woonende in 's
Gravenhage in de Wage straet by het Delfse Wage veer, tegen over N. Tettero, Mr. Wielmaker.
62. 1691, 14 april
Op Maendag den 25 April, sal tot Amsterdam op den Nieuwen‐dyk in den Atlas, by de Weduwe
Albert Magnus, verkoft werden, sijne nagelaten Boeken in alle Faculteyten en Talen; als mede
de Atlasse en Stede‐boeken, in alderhande Talen Compleet, soo als die by de Heer Joan Blaeuw
zalr: sijn nagelaten; de Catalogus sijn te bekomen (...)
63. 1691, 2 juni
Lieuwe Willemsz. Graaf van Harlingen heeft de Opper‐Stuurluyden van de E:E: Heeren
Bewinthebberen der Geoctroyeerde Oost Indische Compagnie onderwesen en geleerd, hoe sy
de waare lengte van Oost en West sullen vinden door waarneminge en reekening volgens sijne
Tafelen: en hy heeft verscheyde maalen inet haer op de Nieuwe Stads Herberg de observatien
gedaen in presentie van eenige Liefhebbers. Iemand genegentheyd heeft om het selve by hem
te leeren, die kan tot Harlingen komen daer hy woonachtig is. Syn uytgegeven Schriften zyn alle
te bekomen hier ter Stede by H: Donker en J: Robyn in de Nieuwebrug steeg, als mede by H:
Rintjes tot Leeuwaerden in de Peper‐straat.
64. 1691, 12 en 21 juni
Den Mathematicus A. van Luchtenburg, woonende tot Amst: in de Uytersse straat by de Osse‐
markt, in 't Collegium Mathematicum, maekt bekent, dat by hem werd geleert de ware vindinge
van Oost en West, en den netten tyd van den aenvank der Wereld &c. Neffens den nieuwen en
waarachtige Astronomische Phoenix L.W. Graaf, die ook over eenige dagen de Opper Oost
Indische Stierlieden, daer van heeft kennis doen hebben, so in de Thorie als Practyke, door
ordre van de Ed: Heeren Bewinthebbers van d Oost Indische Comp:; gelijk hy dan mede aan alle
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Liefhebbers laet weten, om die lust heeft dese noyt bekende wetenschap te leren, dan dat die
kome by sijn E. tot Harlingen &c. Insgelyks soo leert den voorsz. Luchtenburg de Sny‐konst in
Letter, Land, Zee, en Hemel‐Kaarten; welke Kaarten nog alle onvolmaakt sijn: maar nu met de
ware vinding van Oost en West, sullen die konnen volkomen gemaakt worden. Item de Algebra
met de Demonstratien van Euclides, gelyk hy Mathematicus verscheyde personen de
Geometrie in 8 a 10 weken heeft geleerd, datse haer examen daer in voor den Hove van
Holland hebben gedaen.
65. 1691, 2 augustus
In de Maend van September sal men ten huyse van de Heer Alexander de Bie zalr: in sijn leven
Philosophicae & Matheseos Professor, verkopen een seer rare Bibliotheek (...) als mede
verscheyde Globen, Spheren, en Mathematische Instrumenten, &c. De precise dag sal bekent
gemaekt worden. (zie ook 67)
66. 1691, 7 augustus
Den 6 Augusti 1691, Oude Styl, sal by Cotius te Kampen verkogt worden, de Bibliotheek van
Zalr. Do. Joh: Foccoma, in sijn leven Predikant aldaer, (...) waer by zyn 2 schoone Globen,
verscheyde Muzijk Instrumenten en Teken gereetschap, waer van de Catalogen zyn te bekomen
(...)
67. 1691, 4 september en met gew. tekst 25 en 29 september
Den 3 October, sal men ten huyse van de Heer Alexander de Bie zalr: in sijn leven Philosophiae
& Matheseos Professor verkopen, een seer Rare Bibliotheek (...) als mede verscheide Globen,
Spheren en Mathematische Instrumenten, &c. De Catalogen zyn te bekomen by (...) (zie ook 65)
68. 1691, 4 september
Tot Alkmaer sal men op den 10 September, 's morgens ten 9 uuren, op Dronken‐oort, ten huyse
van Barent Pietersz. Compas verkopen alle desselfs nagelaten alderhande Duytse gebonden en
ongebonden Boeken, mitsgaders veelderley Kaerten, Printen en Teken‐konst.
69. 1691, 15 november
Men maakt een yder bekent, dat men van mening is den 10 February toe‐komende, tot
Amsterdam in 't Oude Heeren Logement op te veylen en te verkopen, een seer groote
kostelyke Aardsche Globe, welkers gelyk in de Wereld niet is bekent, wesende een Koninklyk
stuk werks, zynde de Bol suffisant geslagen Root Koper, soo digt gevoegt en aen malkanderen
gemaekt, dat niet gesien kan werden of is alle uyt een stuk geformeert, in sijn diameter 6
Amsterdamse voeten van 11 duym, staende op seer raar gestoelte alle van het curieuste hart
Hout dat 'er te vinden is, zynde de Meridiaen massief van geel Koper gegoten, uyt een stuk,
hebbende een dikte van een en drie achtste duym, en breedt drie en drie quart duym, Uuring
en Wyser; mitsgaders de Verticael, alle na advenant, cierlyk gesneden en opgemaekt. Dit
uytmuntend stuk werks kan, niet tegenstaende des selfs swaarte van Materialen, soo
gemakkelyk worden gemoveert, als een ordinaire Globe. De voorsz. Globus sal den tyd van 4
weken voor den Verkoopdag by een yder konnen werden gesien, ten huyse van Justus
Vingboons, op de St. Anthonis Bree‐straat, by de Nieuwe Markt, op de hoek van de
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Salamander‐steeg, die een yder goede onderrichtinge sal geven. (zie ook 70 en 72)
70. 1692, 2 en 5 februari
Wert voor de laetste mael bekent gemaekt, dat men op Woensdag den 19 Maert 1692 tot
Amsterd: in 't Oude Heeren Logement op veylen en te verkopen, een seer groote kostelyke
Aerdsche Globe (...)
Verder vrijwel gelijk aan 69, Justus Vingboons wordt Architekt genoemd. (zie ook 72)
71. 1692, 11 en 15 maart
Tot Amsterdam sal men op Dingsdag den 18 Maert, ten huyse van W. Goeree op de Leydse‐
straet, tusschen de Keisers en Prince‐gracht; verkoopen seer veel uytstekende wel
geconditioneerde Boeken (...) onder deselve vele met Figuren van Portraitten, Gebouwen,
Land‐kaarten, Steden, Genealogien, Wapen boeken, Madalien en Antiquiteyten; als ook in de
Wiskonst, gelyk breeder by de Catalogus, die al‐om in de Gebuursteden te bekomen is, kan
gesien worden.
72. 1692, 20 maart
Wert voor de laetste mael bekent gemaekt, dat men op Woensdag den 9 April 1692 tot
Amsterd: in 't Oude Heeren Logement op veylen en verkopen sal, een seer groote kostelyke
Globe (...)
Verder gelijk aan 70 (zie ook 69)
73. 1692, 8 april
t'Amsterdam by Pieter Mortier is gedrukt (...); by deselve zyn te bekomen alle de Caerten van
Sanson.
74. 1692, 17 april en 13 mei
Tot Uytrecht by Wilhelm Broedelet Boekverkoper, is gedrukt en werd uytgegeven, 't Eyland
Ceylon in sijn binnenste, of 't Koninkryk Candy, geopent, en naukeuriger dan oyt te vooren
ontdekt, door Robbert Knor, Scheeps Capitein der Engelsche Oost‐Indische Compagnie (...) in 't
Engelsch beschreven, en nu in t Neerduyts overgebragt met Kopere Figuren, en een nieuwe
Naukeurige Landkaart van 't geheel Eylant, 4.
75. 1692, 19 en 22 april
Tot Amsterdam, by Pieter Mortier en Compagnie, worden gedrukt alle de Kaerten van Sanson,
waer van reeds in de 40 uyt zyn, en sal in 't kort Compleet wesen;
76. 1692, 27 mei en 3 juni
Op Dingsdag den 10 Juny 1692 's morgens ten 9 uuren, sal tot Amsterdam, in de Boekwinkel
van Boom, verkogt worden een uytstekende Bibliotheek, van alderhande slag (...) Boeken, in
allerley Faculteyten, daer onder een Complete Latynse Atlas in 11 Voll;, met alle de
Stedeboeken van Blaeuw, de Topographien van Meriaen, en andere schoone Boeken meer, als
breder by de Catalogus te sien (...)
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77. 1692, 10 en 24 juni, 1 en 3 juli
t'Amsterdam by Pieter Mortier op de Vygendam, is gedrukt (.. .); idem les Plans de Villes
forteresses &c. de l'Europe par Monsieur de Beaulieu in 4. 3 voll. Idem de Caerte van Sansom
en de nieuw van Namur.
78. 1692, 1 juli
Tot Amsterdam by A:D: Oossaen en Pieter Rotterdam, op de Vygendam, is te bekomen de
Afbeeldinge van de Victorieuse Zee‐slag tegens de Fransse Vloot bevochten in het Canael, seer
curieus in t Koper Geetst door Mr. R. de Hooge, &c. Item de Platte Grond of Afbeeldinge van
het Kasteel van Namen, met desselfs Buyten‐werken.
79. 1692, 22 juli
Tot Amsterdam by Nicolaus Visscher, op den Dam is gedrukt en werd uyt‐gegeven, een platte
Grond en gesigt van de Stad Namur met desselfs Kasteel en andere Buytenwerken; alsmede
desselfs aenleggende Landen en Rivieren; waer in niet alleen de Leger‐plaetsen der Fransen,
maer ook alle andere aenmerkelyke dingen naaukeurig werden aengewesen, gemaekt na
d'Originele welke tot Paris is gemaekt door Ordre van de Koning van Vrankryk.
80. 1692, 12, 19, 23, 28 en 30 augustus, 2 en 4 september
Tot Amsterdam sal op den 4 September 1692. ten huyse van Hendrik Boom verkogt werden,
een party raere Botanici en andere Boeken, daer onder een Hortus Malabaricus, en een Atlas
van Jansonius, nagelaten by wyle de Heer Jan Commelin, Raad tot Amsterdam, en Commissaris
van desselfs Hortus Medicus. De Catalogen zyn by Boom voornoemt te bekomen. (...)
81. 1692, 28 augustus en 23 september
Tot Amsterdam, by Pieter Mortier Boekverkoper op de Vygendam, is gedrukt l'Atlas de Sanson
a l'Usage de Dauphin; deselve Kaarten worden yder apart verkoft, en zyn nieuwlyks
uytgekomen die van Savoyen en Piemont, 't Dauphine, Provence, Vlaenderen, Braband, &c. en
een uytmuntende Kaart van 't Canael, met alle sijn Dieptens, &c. alles met Privilegie van de
Heeren Staten van Holland en West‐Vriesland; (...)
82. 1692, 18 september
t'Amsterd. by P. Mortier is gedrukt de ware afteekening van Duynkerken gefortificeert door Mr.
de Vauban; alsmede de Atlas van Sanson.
83. 1692, 1 november
Op Dingsdag den 11 November 1692. sal tot Amsterdam, in de Boekwinkel van Boom, een
uytsteekende Bibliotheek van allerhande Boeken verkogt worden (...) daer onder een nieuwe
Latynse Atlas van Blaauw, in XI. stukken curieus afgeset, gebonden; ook een Nederduytse Atlas
van Blaauw in 6 stukken, en ook de Stede‐boeken en anderen, als breder by de Catalogus is te
zien, die by de voorsz. Boom te bekomen is.
84. 1693, 22 januari
De Erfgenamen van wylen Klaas Klaesz. Listing notificeeren by desen, dat sy op Maendag
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toekomende, den 26 January 1693. in 't Oude Heeren Logement tot Amsterdam, aen de
meestbiedende sullen verkopen, een Hof‐steede, met Bruykweer Lands, (...) gelegen op 's
Gravenland; groot te samen 22 Morgen (...) En nog 8 Morgen soo Wey als Hoyland, gelegen (...)
in den Banne van Koetehoef, alles gelyk breder ter voorsz. plaatse en in de Kaerte daer af
gemaekt door Joannes Leupenius, hangende op de Beurse tot Amsterdam, nader door de
Liefhebbers kan werden gesien. (...)
85. 1693, 5 en 7 februari
Tot Amsterdam, by de Erven van Albert Magnus, op den Nieuwendyk, in den Atlas, zyn tot een
civile Prys te bekomen, de Opregte en Compleete Atlassen van de Hr. Jan Blaauw zalr. , soo als
deselve by sijn Ed. sijn nagelaten, in t Fransch, Latyn, Neder‐ en Hoogduytsch; als mede de
Stede‐boeken van Nederland, Italien, Savoyen en Piemont, Napels en Sicilie, Sanderi Flandria
Illustrata, Brabantia, Mauritii Res gestae, &c.
86. 1693, 12 februari
On Vend à Amsterdam, chez George Galet, La Geographie, universelle de la Croix, 12. 4
Volumes, avec Cartes & quantite de Figures. (...)
87. 1693, 3 maart
Men vind te koop tot Amsterdam by Henri Wetstein, Boekverkooper in de Kalverstraet:
Topographia Historica, Gallo‐Brabantia, quæ Romanduae Oppida, municipia & Dominia
illustrantur atque Monasteria, Nobiliumque Praetoria Castellaque in aes incisa exhibentur.
Autore Jacobo Berone Le Roy, in fol.
88. 1693, 7 en 19 maart
Tot Amsterdam, by Pieter Mortier, Boekverkoper op de Vygendam, is gedrukt de Nieuwe Atlas
van Sanson en Jaillot. Alle de Kaerten worden mede apart verkogt. By de selve word gedrukt de
Nieuwe France Zee Atlas door de zelve, met Privilegie van de Heeren Staten van Holland en
West‐Vries land.
89. 1693, 21 maart
Executie van verscheyde treffelyke welgeconditioneerde Nederduytse gebonden als
ongebonden Boeken, waer onder zyn verscheyde Zee‐Atlassen en Zee‐Spiegels, Stuurmans en
Boekbinders Gereedschap, welke verkogt sullen werden tot Amsterdam op het Water, recht
over de Nieuwebrug, ten huyse van Gysbert van der Stork, op den 25 Maert, 's morgens ten 9
uren. De Catal. is by de Wed. van J. van Dyk te bekomen.
90. 1693, 18 april
t'Amsterdam, by Hendrik Donker, Boekverkoper, werd uytgegeven 't Vergulde Licht der
Zeevaart, ofte Konst der Stuurlieden, zynde een volkomen en klare Onderwysinge der Groote
Zeevaert, door Klaes Hendriksz. Gietermaker, in sijn leven Examinateur der Oost‐ en West‐
Indische Compagnie. Op nieuws gecorrigeert en van alle misslagen verbetert; waer by seer
dienstig kan gevoegt werden, voor die het begeeren, een Ruyt‐Kaart, in 't kleyn en in 't groot,
met de beschryvinge der selve, door Pieter Ruelle; waer door in een dag meer kan geleert
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werden, als door Cyfferen in acht dagen. Werden ook daer by gepresenteert den Almenak, met
de Beschryvinge van alle de Eclipsen over den gehelen Aerdbodem, tot den Jare 1700, alles seer
dienstig voor Schippers en Stuur‐lieden, door Dirk Rembrantsz. van Nierop, in 4.
91. 1693, 9 mei
Werd bekent gemaekt, dat het vermaerde Stedeboek van Savoyen en Piemont, met de
uitstekende schoone Platen, van alle de Steden, Forten, Kasteelen en Heerlykheden, voor desen
in 't Latyn by de Heer Blaeuw gedrukt en uitgegeven, nu in het Nederduyts overgeset, gedrukt
en te bekomen is, tot Amsterdam in de Boekwinkels van Wolfgang, Waesbergen en Boom, daer
de Liefhebbers ook noch van de selfde Exemplaren in t Latyn konnen voorsien worden.
92. 1693, 4 juni
... Vygendam, word gedrukt en sal op 't laetst van dese maend uyt komen de Nieuwe .... Mr.
Casimiri, R: de Hooge &C: Inhoudende alle de France, Engelse, en Noort‐.... By dito Mortier zyn
gedrukt de Atlassen van Sanson, die nu geheel Com... . (krant beschadigd; zie Koeman, Atlantes
Neerlandici III, p. 8).
93. 1693, 18 augustus
Op Woensdag den 30 Augusty Oude‐Styl, is François Halma, Boekverkooper tot Utregt, van
meeninge t'zynen huyse onder de Boekverkopers te verkopen, zyne eyge gedrukte sorteeringen
en andere Boeken, breder in de Catalogus uytgedrukt, die alom aen de Boekverkoopers in de
voornaemste Steden versonden is.
94. 1693, 8 oktober
Den Mathematicus And. van Luchtenburg, tot Amsterdam in de Uytregtse straet, laet alomme
weten, dat by hem is gepractiseert en uytgevonden den volmaekten loop des Hemels, en
Tydrekeninge; nooyt bekend, nevens een klare vertooninge dat de gansche Oude Astronomie
en Chronologie met de Navigatie daer op gebouwt, ongefondeert is, en niet anders als abuzyve
en confuyse Rekeningen kan voortbrengen; En die de volmaekte gronden deser konst begeert
te weten, die kome by den voorsz. Mr., hy salse in een bysondere korten tyd leeren, of geen
geld. Tot dien eynde is ook by den gemelde Mr. te bekomen de eerste openbaringe van de
onfeilbaerheyt deser konst, door een sevenvoudige demonstratie voorge‐stelt, en daer en
boven met verscheide onwedersprekelyke proef‐stukken bevestigt, behelsende ook de gewisse
kennis der le[njgte van Oost en West, nevens de ware Zuyder en Noorder Breete, door eeuwige
en onveranderlyke declinatie Tafels, &c.
95. 1694, 28 januari en 9 februari
d'Erfgenamen van zalr. Joannes Janssonius van Waesberge in sijn leven Boekverkoper tot
Amsterdam, presenteeren uyt der Hant, of sullen by openbare Opveyling onder Boekverkopers
verkopen, alle de kopere Platen behoorende tot den grooten Atlas en Stedeboeken van zalr.
Joannes Janssonius, in sijn leven vermaert Boekverkoper tot Amsterdam, soo als deselve tot
den grooten Atlas en Stedeboeken in verscheyde Talen zyn gebruykt, noch bequaem om met
deselve een seer volkomen Atlas in verscheyde Talen met kleyne kosten en groot voordeel te
drucken. Wyders sal door deselve Ergenamen geveilt werden een groote partye kopere Platen
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tot Boeken gehoorende, met het recht der Copyen om deselve te mogen herdrucken, alles
breder by de Catalogus blykende, die te bekomen zyn by Joannes en Gillis Janssonius van
Waesbergen en Joannes Wolters, Boekverkopers op 't Water, en in andere Steden; den
precisen dag der verkoping sal nader door den Couranten bekent gemaekt werden. Imand
ondertusschen genegen zynde iets van 't bovenstaende uyt der hand te kopen, addresseere sig
aen de boven genoemde Waesbergens en Wolters, die ider goede onderrichting sullen doen. By
deselve Waesbergens zyn nog te bekomen Compleete Atlassen van zalr. Joannes Janssonius, in
t Latyn, Fransch en Neerduytsch; ook eenige stucken in d'Engelsche Taal. (zie ook 101 en 104)
96. 1694, 20 februari
Op Woensdag den 24 February 1694. sullen t'Amsterdam by Daniel van den Dalen,
Boekverkoper aen de Beurs, verkogt werden eenige (. ..) Boeken, waer onder een Atlas,
Nederduyts, van Blaeuw, in 4 Deelen, curieus afgeset.
97. 1694, 16 en 23 maart
Op Woensdag den 24 Maert, sal by Abraham van Someren in de Kalverstraet verkogt werden
eene goede party welgeconditioneerde Boeken (...) daer onder ook een schoone Atlas en
Stedeboek van Blaeuw. De Catalogus is te bekomen (...)
98. 1694, 1 en 10 april
Maurits Walraven, Geadmitteerde Landmeeter, en Penceel‐schryver van veele soorten van
schrift, maekt een yder bekent, dat hy tegenwoordig woont op de Kleveniers Burgwal, schuyns
over 't Oude Manhuys Poort, in de Granaet‐Appel, tot Amsterdam, deselve presenteert zyn
dienst aen een yegelyk voor een civile prys.
99. 1694, 6 en 11 mei
Op Donderdag den 13 May 1694. sal in de Boekwinkel van Boom, tot Amsterdam verkogt
worden een seer curieuse Bibliotheek van alderhande soort van Boeken (...) daer onder seer
veel op groot Papier en in Franse banden, ook met Figuuren, gelyk mede den Atlas, Kaert‐ en
Stede‐boeken, als breder by de Catalogus te sien, die te bekomen is (...)
100. 1694, 18 mei
Tot Embden by den Autheur Gisbertus Anhalt, Ing: Landmeter en School‐meester, is te
bekomen, Fondamentale onderwysinge in de Geometriae: leerende al 't gene een eervaren
Lantmeter nodig is te weten, so wel Practise als Theoricae met Figuren in 8. ongebonden, 5
stuy. Embd. (...)
101. 1694, 22 mei
d'Erfgenamen van zalr. Joannes Janssonius van Waesbergen, sullen den 9 Juny verkopen, in de
Herberg de Son, op den Nieuwendyk, alle de Kopere Platen tot den Atlas en Stedeboeken
behoorende, soo als die van zalr. Joannes Janssonius zyn nagelaten, nevens nog eenige andere
Platen tot Boeken behoorende, en Complete Atlassen in verscheyde Talen, alles breder
blykende by de Catalogi, die te bekomen zyn by Joannes en Gillis Janssonius van Waesbergen
en Joannes Wolters, Boekverkopers op 't Water, en in andere Steden. (zie ook 95 en 104)
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102. 1694, 27 mei, 5 en 8 juni
d'Erfgenamen van Abraham Wolfgang zalr. maken alle Liefhebbers bekent, dat sy eerstdaegs
sullen verkopen, de vermaerde Atlas van Blaeuw, so als die by hem is nagelaten; ook alle de
kopere Platen daer toe spec‐teerende, so goed en so quaed als die zyn, en van de gegadingde
op sijn tyd, die by de Couranten nader bekent sal gemaekt worden, sullen konnen gesien
worden; ook sullen als dan mede verkogt worden eenige gansch Complete en suivere Atlassen,
in elf Deelen, so Latynse, Spaense als andere, net afgeset [5 en 8 juni: Wit en Afgeset],
gebonden en ongebonden, elk sijn gerief: Als mede verscheyde Deelen van den voorsz. Atlas, in
alderhande Talen, ook de Stede‐Boeken van de 17 Provintien, in 't Latyn, 2 stukken, &c. Ook sal
op Dingsdag den 15 Juny 1694. 's morgens ten 8 uuren, tot Amsterdam verkogt werden, in de
Koestraet, in 't School, de nagelate Neder en Hoogduytse ongebonden Boeken van Abraham
Wolfgang zalr. waer van de Catalogus te bekomen is tot Amst. by Anthony Schelte, en by de
Boekverkopers in andere steden. (zie ook 112, 117, 124, 126 en 147)
103. 1694, 29 mei
t'Amsterdam by Pieter Mortier, word uytgegeven (...) Idem les force de 'lEurope fol. 5 voll. fig:
de Plans van de principaelste sterktens van Europe, (...) Idem de Zee en Land Atlas van Sanson,
als mede de Caerten appart.
104. 1694, 19 mei
De Erven van zalr. Joannes Jansonius van Waesbergen, sullen den 9 Juny op den Nieuwendyk in
de Son verkopen alle de Kopere Platen tot den Atlas en Stedeboeken van zalr. Joannes
Jansonius behorende, behelsende drie Deelen meerder als in geen andere Atlassen sijn uyt‐
gegeven, namelyk de Waterwerelt, Oude Werelt en Hemelsch Werelt, be‐quaem om een seer
Completen Atlas daer mede te drukken, als by de Proeven daer van blyket, die by de
Gegadingde agt dagen voor de verkoping sullen konnen gesien werden; ook sullen verkogt
werden een party Platen tot Boeken behorende, nevens eenige Complete en aparte Deelen van
Atlassen in verscheyde Talen, alles breder blykende by de Catalogi, te bekomen by Joannes en
Gillis Jansonius van Waesberge en Joannes Wolters, en in andere steden. (zie ook 95 en 101)
105. 1694, 1 en 10 juni
Werd bekent gemaekt dat Klaes Najer, Schoolmeester &c. tot Kwadyk, van meening is te
houden een Konst en Kost‐School, om voor een redelyke prys en voorwaerde de jeugt en
bejaerde personen vast te onderwysen en leeren, de Konst van perfect Spelden en Lesen:
mitsgaders de loffe‐lyke konsten van Schryven, Syferen, Singen, Italiaens en Scheeps‐Boek‐
houden, Konst der Stuurlieden, Landmeten, Rooy‐konst van Vaten, en andere Geometrise
Soliden. Als mede de Meet‐konst van Hoogtens, Diepte, Wyte, Breete, Lengte; als van Tooms,
Bergen, Valeyen, Riviren, Sloden, Dykasie, Moerassen, Bossgadie, en diergelyke Matematise
oef‐feninge meer. Imand in der selver Konsten en wetenschappen belieft bediend te werden
(het zy in de kost of buyten) kan sig addresseren als boven voornoemt.
106. 1694, 6 juli
t'Amsterdam by Hendrik Donker, Boekverkoper, word uytgegeven, Stuurmans Zee‐spiegel, van
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de Noortse, Oosterse en Westerse Schipvaert, vergroot, vernieuwt en verbetert met veel
nieuwe Kaarten, en in alle de Kaerten een Graetstock, waer door men dien kan de Polus Hoogte
van alle plaetsen, op hoe veel Graden deselve gelegen zyn, op Royael en Oliphants Papier. (...)
107. 1694, 24 juli
t'Amsterdam by Jacob van de Velde, Boekverkooper op de Zeedyk, sullen verkogt worden op
den 29 July de nagelaten Boeken van Martinus Ruarus, bestaende in Theologici, Medici,
Chymici, als mede een Curieus Cabinet met alderhande Chymische Medicamenten, eenige
Chymische Instrumenten, en eenige Dosen met Mineralen en Stenen, een Globe met eenige
Mathe‐matische Instrumenten, en een curieuse Luite. De catalogus is by de bovenstaende
Boekverkoper te krygen. (zie ook 108)
108. 1694, 27 juli
De verkoping van de Boeken van Martinus Ruarus, welke gestelt was op den 29 Juny 1694. ten
huise van Jacobus van de Velde, Boekverkoper op de Zeedyk, sal geschieden op Dingsdag den 3
Augusty. (...) (zie 107)
109. 1694, 25 september
Tot Amsterdam by Nicolaus Visscher is nieuwelyks gedrukt (...) Noch is by deselve nieuwelyks
gedrukt en uytgegeven: Een Afbeeldinge van de Stoel des Oorlogs in Nederlant of van de
Landen van Brabant, Vlaenderen, Henegouwen, Namen en Luyk te samen met hare Grensen,
van 2 en een half Blad; waer van de 2 Bladen, soo wel apart, als aen malkan‐deren, kunnen
gebruykt werden; seer dienstig, om de Marche der Geallieerden en Fransse Legers te sien.
110. 1694, 30 september
Tot Hoorn by Elbert Beukelman en Feyken Ryp is gedrukt en wert uytgegeven (...) Idem de
Hoornse beknopte Stuurmans konst, bevattende een korte by eenstelling van de gantsche
Loffelyke Konst der Zeevaert, als mede een lang en klaer onderwys van de handelinge der
Passers in de platte en ronde Kaerten, meer andere werken, door Adriaen Claesz Hellingwerf,
tot Hoorn, lerende de Navigatie en andere konsten meer, in 8. (...)
111. 1694, 9 december
t1Amsterdam by Johannes van Keulen, Boekverkooper aen de Nieuwe Brug, in de Gekroonde
Lootsman, is gedrukt en wert uitgegeven Euclidis beginselen der Meetkonst, (...) als mede een
groote Zee Atlas van 150 Kaerten, waer in de Zeekusten van de geheele Werelt vertoont
worden, beyde door Klaes Janse Voogt, Geometria.
112. 1695, 8, 10 en 22 februari
Alle Liefhebbers werd bekent gemaekt dat by de Erven van Abraham Wolfgang zalr., eenige
geheel complete Atlassen van de Hr. Blaeuw zalr., in elf stukken, soo Latynse als Spaense
gevonden werden; soo yemant eenige noodig heeft, kan sig in de Boekwinkel van A. Schelte
addres‐seren, alwaer deselve wit en afgeset, gebonden en ongebonden voor een civile prijs te
bekomen zyn. (zie ook 102, 117, 124, 126 en 147)
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113. 1695, 12, 29 en 31 maart
Op Donderdag den 17 April 1695, sal men tot Amsterdam op de Blomgraft aen de Noord‐zyde 's
morgens ten 9 uuren praeçijs publijk aen de Meestbiedende verkopen de gantsche Drukkery
van d'Erfgenamen van de Heer Joan Blaeuw zalr.; bestaende in negen schoone Druk‐Perssen,
alle met Kopere Fondamenten en Platen aen Degels, drie groote Plaet‐Perssen met Pok‐Houte
Rollen, en verscheyde Soorten van Latijnse, Cursive, Griekse, Hebreeuse en Hoogduytse
Letteren; ook Noten, en wat verder tot een welgestelde Drukkery van noden is, en Daegs voor
de Verkopinge van de Cegadingden gesien sal kunnen werden: De Catalogus is te bekomen (...)
114. 1695, 30 april
Daer is gedrukt en wordt uytgegeven, een Waerachtig Verhael, van al den handel, die Lieuwe
Willems Graef en And. van Lugtenburg, met hare examinateuren gehouden hebben wegens
haer stelling van den loop des Hemels, en daer op geboude lengte van Oost en West: waer in
alle Liefhebbers sullen sien, wat dat tot nog toe van hare vinding te Houden zy. Zynde ook seer
dienstig voor alle Schippers en Stuerlieden, opgestelt door Jan Stiffry, Liefhebber der Mathesis,
zynde een van hare examinateuren. De Exemplaren hier van zyn te bekomen by de Wed: A.D.
Oossaen, D. van Ddlen, Hend. Donker, J. van Ceulen, Jacobus Robyn en Casparus Lootsman.
115. 1695, 5 mei
t'Amsterdam by J. Robyn, in de Nieuwebrug steeg, is te bekomen een nieuw Geoctroyeerd
Kaerte‐boek, van de gehele Oost‐Zee, en 't Schager‐Rak, na der selver eigene Figuuren, Grote,
Landstrekkinge; mitsgaders Lang en Dwars‐koersen, Pools hoogte, Lengten, Droogten, Banken>
en wat boven dien den Zee‐varenden tot nodige onderrigtinge kan geryken. Voor eerst uyt
aenmerkinge van de Vice‐Admirael van sijn Koningl: Majt: van Sweden, den Welgebooren Heer
Werner van Rosenfelt, eenige jaren her‐waerds neerstelyk gedaen; als mede voorts uyt
verscheyden eygene van tyd tot tyd opgemaekte speciale Hydrographische Kaerten te samen
getrokken: Wiskonstig opgestelt en vervaerdigt in 't Jaer 1694. by Petter Gedda, Capt. en
Directeur der Stuurlieden en Piloten sijner Koningl: Majt: van Sweden: (...)
116. 1695, 14 juli
Tot Amsteldam, by Nicolaus Visscher is gedrukt en uytgegeven een Afbeelding van de Stoel des
Oorlogs in Nederland, of de Landen van Brabant, Vlaenderen, Henegouwen, Namen en Luyk,
met hunne Grensen, waer in de Linie van dit jaer door de Koning van Vrankryk in Vlaenderen
doen maken, na de waerheyd werd vertoont: Zynde dese Kaert van 3 Bladen groot, welk soo
wel apart, als aen malkanderen seer bequamelyk kunnen gebruykt worden, om de Narches en
Contramarches der Geallieerde en France Legers te kunnen sien. Nog is by deselve te bekomen
de gemelde Linie in een grooter bestek: als mede de Stad en Kasteel van Namen, met alle sijn
sterktens en dicht aengelegen Landen, alle met Privilegie.
117. 1695, 23 augustus
Alle Liefhebbers werd bekent gemaekt dat in de Maent September aenstaende, publyk sullen
verkogt werden de noch resteerende Exemplaren van den grooten Atlas van de Hr. Blaeuw
zalr., in de Latynse en ook noch eenige in de Spaense Tael, in XI. stukken Compleet, suyver en
wel, nu laetst nagelaten by Abraham Wolfgang zalr.; en sullen dan ook verkogt werden de
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aparte stukken van de voorsz. Atlas in allerley Talen, Mldsgaders alle de Kopere Platen daer toe
behorende. De precysen dag sal nader met de Couranten bekent gemaekt werden, yemant
onderrigtinge begeerende addresseere hem by Anthony Schelte, Boekverkoper by de Beurs tot
Amsterdam. (zie ook 102, 112, 124, 126 en 147)
118. 1695, 3 september
t'Amsterdam by Jochem Bormeester, Prent en Kaertverkooper in de Warmoes‐straet (...)
119. 1695, 3 september
In 's Gravenhage by de Weduwe van Lin, Prent en Kaertverkoopster aen 't Hof sijn te bekomen,
Natuurlyke Aerdkloods Ontvouwinge, sijnde een nette afbeeldinge met verklaringe van des
Aertkloots innerlyke als uyterlyke Natuurkundigen gestel, in een groote Prent met sijn uyt‐
legginge verbeelt, door Theod: Schoon, Med: Doctor.
120. 1695, 29 september
t'Amsterdam by Hendrik Donker, Boekverkoper in de Nieuwbrug‐steeg, word uytgegeven,
Nieuwe Croote Zee‐Atlas, ofte Water‐wereld, waer in vertoont werden alle de Zee‐kusten van
de gehele Wereld, van het geen dat tot nog bekent is. Waer in de Kaerten soo wel op wassende
als gelyke Graden te sien zyn; seer dienstig voor Schippers, Stuurlieden en Liefhebbers der
Groote Zeevaert, op Groot Oliphants Papier; deselve Paskaerten zyn mede in verscheyde
Paskaert‐boeken te bekomen.
121. 1695, 8 oktober
Tot Amsterdam by Pieter Persoy op den Dam, is gedrukt en wert uytgegeven een Nieuwe
aftekening van de Stad en 't Kasteel van Namen, met desselfs Belegering, Attaque en Aproosjes
&c. soo als deselve in ware geschapenheit is geschiet, door een voornaem Ingenieur des
Konings, en in 't Koper geetst door Mr. Romeyn de Hooge, Commissaris van sijne Koningl:
Majesteyt.
122. 1695, 20 december
t'Amsterdam by Daniel de La Feuille word uytgegeven een groote Almanak in plano,
verbeeldende de verovering van Namen, 't innemen van Casal, de glorieuse retraite van den
Prins van Vaudemont en andere exploiten der laetste Campagne.
123. 1696, 12 januari
Alsoo de Heeren Staten van Holland en West‐Vrieslant de Novo Privilegie voor 15 jaren vergunt
hebben aen Johannes van Ceulen, Boek‐ en Zeekaert verkoper aen de Oost zyde van de
Nieuwe‐brug, op het nieuwe Zee‐boek genaemt de Nieuwe Lichtende Zee‐fakkel, behelsende
alle de bekende Zee‐kusten van de heele Weerelt; als mede de nieuwe groote vermeer‐derde
Zee‐Atlas ofte Water‐werelt, groot over de 150 Caerten, in 't Duyts, Frans, Engels en Spaens; als
mede op de 15 Boeken van Huclides in 't Nederduyts, door C.J. Voogt, soo Zy een yder mits
dese gewaer‐schout om de voornoemde boeken of Caerten na te maken, op peene in t
Octrooy vermelt.

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 46 van 422
124. 1696, 10 april
In Amsterdam op de Nieuwendyk, in de Herberg de Son, by de Grave‐straet, sal in May
aenstaende verkogt worden de grooten Atlas van de Heer Blaeuw, in 't Latyn, in XI deelen, en
in 't Spaensch in X. deelen, geheel suyver en compleet, waer van nog eenige weynige
exemplaren overig zyn; ook nog eenige Atlassen die met stukken van andere Talen compleet
gemaekt zyn; mitsgaders diversche stukken apart van de voorsz. Atlas, soo in de Latynse, Franse
als Spaense Talen; ook sullen als dan verkogt worden de kopere Platen van den voorsz. Atlas,
soo als die by Abraham Wolfgang zalr. zyn nagelaten, en nog eenige andere Platen buyten den
Atlas, volgens het Catalogus dat hier van gedrukt word, en in de Boekwinkel van Anthony
Schelten sal te bekomen zyn. De precisen verkoopdag sal door de Courant bekent gemaekt
worden. (Zie ook 102, 112, 117, 126 en 147)
125. 1696, 17 april
Op Donderdag den 19 April 1696 sal tot Amsterdam 's morgens ten 9 uuren precys, op de
Blomgracht, in de gewesene Drukkery van de Heeren Blaeuw, onder de Boekverkopers verkogt
werden een partye ongebonde Boeken, in de Latynse, Franse, Nederduytse en andere Talen,
sijnde van de meeste meerder getal, en van sommige de geheele Druk, als by de Catalogus is te
sien die tot Amsterdam in de voorsz. Drukkerye, en (...) te bekomen is.
126. 1696, 12 juni en met gew. tekst 19 juni
Werd bekend gemaekt dat op Woensdag den 20 Juny 1969 's morgens ten 9 uuren precys tot
Amsterdam op den Nieuwendyk, in de Herberg de Son sal verkogt werden, de groote Atlas van
de Heer Blaeu, in de Latynse Tael in XI. Deelen, en in de Spaense in X. Deelen, alle suyver en
compleet, als mede eenige exemplaren met stukken uyt alderhande Talen, bestaende compleet
gemaekt; ook divers aparte Deelen van den Atlas, in alderley Talen, zynde van het een en het
ander verscheyde Exemplaren; noch een goede party misdruk of scheurpapier van Atlae
defecten: Als ook noch eenige Stedeboeken van de 17 Provintien of de Spaense en Staten
Nederlanden, van Blaeuw, in 't Latyn in 2 stukken. En des Donderdags daer aen volgende 's
namiddags ten 2 uuren, sal men ook verkopen ten voorn: plaetse, alle de kopere platen tot den
voorn: Atlas behoorende, mitsgaders nog andere kopere platen buyten den Atlas, soo als die by
Abraham Wolfgang zalr. zyn nagelaten, gestelt en geconditioneert volgens uytwyse van de
Catalogus, die daer van gemaekt en tot Amsterdam in de Boekwinkel van Anthony Schelte,
Boekverkoper aen de Beurs, te bekomen is. 19 juni toegevoegd: Gelyk mede de Proeven en
Afdrucksels van alle de Platen en Kaerten, by den selven gesien werden. (zie ook 102, 112,
117,12>4 en ihi)
127. 1696, 26 juni
Wert bekent gemaekt dat tot Amsterdam by de Erven van Albert Magnus op de Nieuwendyk, in
den Atlas, alleen zyn te bekomen en by niemand anders de weynige resteerende Atlassen,
opregt en compleet in alder‐hande Talen, soo als die by de Heer Joan Blaeuw zalr. zyn
nagelaten. Item de Stedeboeken van Nederland, van Italien, Napels en Sicilien &c. alles
compleet en tot een civile prys.
128. 14 en 17 juli
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Op Dingsdag den 17 July sal ten huyse van Abraham van Someren, Boek‐verkoper in de
Calverstraet, verkocht werden verscheyderhande soorten van goede gebonden Boeken ~...>
neffens 2 Atlassen van de Hr. Blaeuw Zaliger, in 6 en 4 delen, als mede een Stedeboek 2 delen
alle in de Duytse talen, gelyk breder uyt de Catalogus is te sien; (...)
129. 1696, 16 augustus
t'Amsterdam by Hendrik Donker, Boekverkoper in de Nieuwbrug‐steeg, en by Hendrik
Botterenbroot op het Water by de Nieuwbrug, werd uytgegeven, verbeterde en vermeerderde
Nieroper Schatkamer, waer mede dat de konst der Stuurluyden door sekere grondregulen
geleert kan worden; vervattende een grondige leere der Platte Kromstreek, en Klootse
Driehoeken, en dat door de IIoekmaet van raek en snylyn, &c. met uytpassinge in een Compas‐
kaert op verscheyde manieren, van nieuws oversien en verlopen Tafels verbetert en vernieuwt
tot over de jaren 1700, en streeks Tafels vergroot tot op 80 graden breete, door Pieter
Rembrantsz. van Nierop, Landmeeter en Liefhebber der Mathematische Konsten, 4. Noch word
by H. Donker uytgegeven, een groot West‐Indise Paskaert van de Caribes Eylanden, en vaste
Kust; ook mede in 't groot het Eyland van Heysand, Conquet, en de Haven van Brest, na het
origineele van Parys,
130. 1696, 28 augustus
Tot Amsterdam by Joannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwebrug steeg, in de Jonge Lootsman,
word uytgegeven een nieuw en compleet Paskaert‐boek van de Noord‐ en Oost‐zee,
strekkende van de Hoofden tot Hitland, Noorwegen, Schagerak, de Belt, de Zont, Schansterney
en de Noordbodem; alles volgens de naukeurigste waerneminge afgetekent; als mede een
nieuw Hemels‐pleyn of platte Globe, gemaekt door Klaes Jansz. Voogt, en meer andere nieuwe
Zee‐kaerten.
131. 1696, 11 oktober
Tot Amsteldam by Nicolaus Visscher onlangs met Privilegie gedrukt en uytgegeven zynde, een
Kaert van de stoel des Oorlogs in Nederland, vertoonende de Landen van Brabant, Vlaenderen,
Henegouwen, Namen en Luyk aen malkanderen met hare Grensen en Fransche Linien, is
naderhand uyt verscheyde autentique Tekeningen niet alleen seer veele verbetert, maer ook,
om de Marches en Contramarches der Geallieerde en Fransche Legers nog verder te kunnen
nasien, seer veel vergroot met de Landen van Luxemburg, Champagne en Picardie. Nog werd by
deselve uytgegeven een groote Kaert van de stad Rotterdam, soo in profil, als plano vertoont,
in verscheyde bladen; met de voornaemste Gebouwen, de Wapenen soo van de Heerlykheden,
als die van d'E.E. Agtb. Heeren Burgemeesteren en Regeerders der selve stad, en andere
Cieraden verrykt; door last van Welgemelte haer E.E. Agtb. onlangs doen tekenen door J. de
Vou, en in 't Koper doen maken door de Heer en Mr. R. de Hooge.
132. 1696, 30 oktober, 1 en 22 november
Klaes Najer Schoolmeester tot Kwadyk (gelegen tusschen Edam en Purmerend) leert in sijn
Konst en Kostschool perfekt en grondig Nederduyts Spelden, Lesen, Schryven, Cyferen, de
hedendaegse verbeterde Konst van 't Italiaens (ofwel het Neerlands) Koopmans Boekhouden,
de Navigatie of Konst der Stuurlieden, de Meetkonst van Landen, Vaten, en andere Geometrise
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grootheden: alles op soo sekere en vaste gronden als (by weten> gepractiseert werd: 't
Boekhouden, Navigatie, en Roy‐konst, yder voor een prys van 30 guldens: Den weetgierige kan
sig addresseeren aen den bovengenoemden. Of die nader onderrigtinge begeert, kan 't selve
bekomen by Hendrik Donker, Boekverkoper in de Nieuwebrug‐steeg, tot Amsterdam.
133. 1697, 29 januari
George Gallet a Amsterdam Imprime (...) Le Theatre de la guerre dans le Pays‐bas, ou les plans
des Principalles Villes des Pays‐bas, avec leur fortifications, & des Chartes Geographiques in 4. 2
Voll. (..
134. 1697, 20 april
t'Amsterdarn, by Abraham van Keulen, Konst‐ en Kaert‐afsetter, op de Cingel, by Jan
Roonpoorts‐tooren, in de Atlas, zyn voor een civile prys te bekomen, heel curieuse kleyne
Aerdsche Globen, van twee duimen diameters, geslooten in leedere Kasjes, in welke de Hemels
Globe van binnen tegen de voeder aengevoegd is, elk naer sij r. eysch, volmaekt Ceillumineert,
zynde seer bequaem voor alle Liefhebbers der Astronomie en andere Konsten, gelyk een sak‐
Horologie alom by sig te dragen.
135. 1697, 23 april
Tot Amsterdam by Joannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwebrug‐steeg, in de jonge Lootsman,
werd uytgegeven verscheide nieuwe Zee‐kaerte van de Oostersche, Noortsche, Westersche en
Straetsche Schipvaert, waer in te sien is de lengte en breedte der plaetse, nevens een
geproportio‐neerde mylschael van alle Zee‐havens en stede, nooit voor dese by niemant soo
groot van bestek gesien. Ook is by hem alleen te bekomen de Schatkamer of konst der
Stierliede, gemaekt door Abraham de Graef; maekt en verstelt ook meede alderhande soort
van termometers of weerglasen.
136. 1697, 16 en 25 mei, 25 juni en 2 juli
Tot Utregt by Wilhelm Broedelet is gedrukt, en alomme by de Boekverkopers te bekomen,
Nouvelle decouverte d'un tres Grand Pays situe dans l'Amerique entre le Nouveau Mexique &
la Mer Glaciale, avec les Cartes, & les figures Necessaires (...) Le tout dediee a sa Majeste
Brittannique Guilhaume IlIme, par le R.P. Louis Hennepin [25 juni en 2 juli: Louis de Hennepin~ ,
in 12.
137. 1697, 29 oktober
t'Amsterdam by Daniel la Fueille, is gedrukt de Handeling der Vreede te Ryswyk, behelsende de
wederzysche Memorien, met de Vredes‐Tractaten daer op gevolgd, en de Plans der plaetsen,
&c. in verscheide brieven verdeeld; welke ook apart te bekomen zyn, of fijn papier om te
konnen versenden.
138. 1697, 9 december
In 's Gravenhage by Abraham de Hond is gedrukt en werd uytgegeven, Nieuwe Reystogt rond
om den Aerdkloot, gedaen in den jare 1679 tot 1691 incluys, (...) In 't Engelsch beschreven door
William Dampier, en daer uyt vertaeld door W. Sewel, met naeuwkeurige Landkaerten en
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139. 1698, 1 en 8 mei
t'Amsterdam by Joannes van Ceulen aen de Nieuwe Brug, is nu geheel compleet de Nieuwe
Groote vermeerde Zee‐Atlas ofte Water‐werelt, in Duyts, Frans, Engels en Spaens, bestaende in
160 Caerten, waer in alle Zeekusten, Rivieren, Havens en Bayen over de gehele Wereld seer
klaer vertoont worden, nooyt voor desen diergelyke in 't ligt geweest: Ook een Register daer op
gedrukt, waer door men alle begeerde plaetsen op de Kaerten seer gemakkelyk vinden kan.
Daer is mede in begrepen een groote nieuwe Kaert van de Swarte Zee. (zie ook 140)
140. 1698, 26 juni en 1 juli
Eerste deel gelijk aan 139, na "vinden kan" volgt hier:
Is nu op 't nieuw gedrukt 't Vergulde Ligt der Zeevaert ofte Konst der Stuurluyden, door G:H:
Cietermaker, en van al de fouten gecorrigeert door N: de Vries, en de Cyfer‐tafels daer achter in
't koper gesneden.
141. 1698, 3 juli
George Gallet a Amsterdam a donne depuis quelque temps au public (...) Le Theatre de la
guerre en Allemagne avec les plans des villes in 4. ou 2 volumes de figures. Le Theatre de la
guerre dans les Pais‐Bas avec les plans des villes in 4. ou 2 volumes avec des Figures.
142. 1698, 5 juli
t'Amsterdam by Hendrik Donker, Boek Zeekaert en Paskaert verkoper in de Nieuwebrug‐steeg,
in 't Stuurmans gereetschap, werd uytgegeven een nieuwe groote perfecte en welgemaekte
Paskaert van de geheele Oost‐zee, waer in alle klippen, droogten, diepten en banken
naeuwkeurig aengewesen werden in groot bestek, seer dienstig voor Kooplieden om op 't
Comptoir gebruikt te werden en in huysen tot cieraet op te hangen, en ook voor Schippers en
Stuurlieden; nooit voor desen alsoo uytgegeven, op groot Olifants papier.
143. 1698, 19 juli
Tot Amsterdam by d'Erven van Anthony Schelte, is gedrukt en werd uytgegeven Relation de
l'Expedition de Cartagene faite par les Francoise en 1697, waer by twee seer nette en exacte
platen zyn, d'eene van Carthagena, en d'andere de retraite van Pointy, hoe hy 't Engelse
esquader van de Vice‐Admirael Nevil ontweeken heeft.
144. 1698, 31 juli en 21 augustus
Tot Amsterdam by Joannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwebrugsteeg, in de Jonge Lootsman,
word met Privilegie uytgegeven, den lang verwagten Maen en Eclipswyser, gemaekt door S. van
der Moolen, Leermeester in Wiskonst: (...) Ook word by hem uytgegeven een Kaert van de
Swarte Zee, heel groot van bestek, zynde de beste en correctste tekening die tot nog toe by
imant bekent is geweest, met aenwysing van de vermaerste plaetsen en sterktens daer in
begrepen; als mede de namen der plaetsen in de Russe en Duytse Tael: (...)
145. 1698, 2, 23 en 28 augustus, 2 oktober
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t'Amsterdam by Claes de Vries, Geometra en Leermeester der Wiskunst, Anthony de Winter
Plaetsnyder, en Joannes Loots, Boekverkoper en Graedboogmaker in de Nieuwebrugsteeg, in
de Jonge Lootsman, is onderhanden de Nieuwe en groote Zee‐Atlas van alle de bekende deelen
des Aertkloots, ofte de afbeelding van des Werelts Zeekusten op het nieuws herstelt in sijn
natuurlyke gedaente, op haer langte en breete, soo wel de particuliere als de generale Kaerten,
die alle met malkander accordeeren, om datse met de Rondigheid van den Aertkloot over een
komen; in dewel‐ke naukeurig aengewesen word het uit en inkomen der Zeegaten; als mede de
Reeden, Bayen, Rivieren, en desselfs droogtens en dieptens, &c. (zynde veel grooter van bestek,
beter en bequamer om te gebruyken voor alle Liefhebbers der Zeevaert, dan die platte Kaerten
welke men tot nog toe gehad heeft,) zynde van de selfde alreede een gedeelte gemaekt, waer
van een yder zig kan bedienen. Alle getekent en in ordre gestelt door de voornoemde C. de
Vries, met Privilegie van de Gro: Mog: Heeren Staten van Holland en West‐Vriesland.
146. 1698, 30 september en 7 oktober
t'Amsterdam by Joannes van Keulen aen de Nieuwe brug, in de gekroonde Lootsman, is nu
geheel compleet de groote Nieuwe vermeerderde Zee Atlas ofte Water‐werelt, groot 160
Kaerten, in 't Duyts, Frans, Engels en Spaens, waer in klaer vertoont word alle de Zeekusten
over den ge‐heelen Aerdbodem. Idem de groote Nieuwe vermeerderde Zee‐Atlas ofte Water‐
wereld, alle op wassende gradige of op haer ware lengte en bree‐te geleyt, groot bestek, nooyt
voor dese soo groot in 't ligt geweest. Idem de Nieuwe gepractiseerde Oeffening der
Stuurlieden, waer in volkomen beschreeven word al 't geene tot onderwys der Stuurmans konst
nut en nodig is, en een beschryving der lengte van het Oost en West door verscheide
exempelen bewesen word, door Mr. Lieve Willemse Graef.
147. 1698, 7, 16 en 23 oktober
Op Dingsdag den 28 October 1698, 's morgens ten 9 uuren, sullen d'Erf‐genamen van Abraham
Wolfgang zal., in het Afslagershuys, op de Deventer Houtmarkt, tot Amsterdam, doen verkopen
nog eenige groote Latynse Atlassen van Blaeuw, in elf stukken compleet; eenige Beschryvingen
van de 17 Nederlandse Provintien van Blaeuw, in 2 stukken in 't Latyn; nog eenige aparte
deelen van den Groote Atlas, in 't Latyn, Spaensch, en Fransch; midsgaders eenige Riemen
groot en kleyn Drukpapier; ook een Herbarius van Dodaneus, Neerduyts, de laetste Druk, Fol.,
ongebonden, seer curieus afgeset, en op Woensdag den 29 October 1698 onder de Boek‐
verkopers de restante van sijne en andere fraye sorteeringen en alder‐hande Boeken, als by de
Catalogus te zien, die in de Boekwinkel van Boom, en d'Erfgenamen van Anthony Schelte te
bekomen is. (zie ook 102, 112, 111, 124 en 126)
148. 1698, 21 oktober
De Cosmographia, of algemene Wereld‐beschryving, het maken van alderh~ande Kaerten, en
het toestellen der Globi, op een Geometrice manier, soekender wysen uyt de grond op ontdekt,
door Pieter Maaze Smit, Leermeester in de Wiskunst, tot Amsterdam, in de Blomstraet, tegen
over het Witte Lam, alwaerse ook ten dienst van alle Liefhebbers en Kaerte‐makers tot een
civile prys te bekomen zyn.
149. 1698, 30 oktober
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Tot Amsterdam by Pieter Maessen Smit, Onderwyser in de Mathesis, woo‐nende in de
Blomstraet, regt tegen over 't Witte Lam, word uytgegeven een Tractatje van de Cosmographi
of verdeling van de ganse Werelt, waer in aengewesen word hoedanig de Globen toegestelt
worden, en het maken van alderhande Kaerten, in 8.
150. 1698, 4 november
t'Amsteldam by d'Erven van Anthony Schelte, is gedrukt en werd uitgegeven, Relation du
Voyage de Mr. de Gennes, fait en 1695, 1696, 1697, aux Gotes d'Afrique, detroit de Maggellan,
Bresil, Cayenne, & Iles Antilles écrit par le Sr. Froger, Ingenieur Voluntaire, met vele daer toe
dienende Kaerten en Figuuren verciert, in 12. bequaem om by Relation de l'Expedicion de
Carthagene par Mr. Pointy gebonden te worden.
15]. 1698, 27 november, 4 en 9 december
Klaes Najer Schoolmr. en Voorsanger tot Kwadyk (gelegen tusschen Edam en Purmerend) leert
in sijn Konst en Kost school, perfekt Leesen, Schryven, Cyferen, Italiaens en Scheeps
boekhouden, Navigatie, de Meetkonst van Landen, Vaten, en andere Geometrise grootheden:
alles op so sekere en vaste gronden, als (by weten) gepraktiseert werd. (...)
152. 1698, 4 december en met gew. tekst 9 december
Tot Amsterdam by Hendrik Donker, Boek‐ en Kaertverkoper, in de Nieuw‐brugsteeg, in 't
Stuurmans Gereedschap, is gedrukt en word uitgegeven, de Sardammer Schatkamer, of het
Geopende Slot der Groote Zeevaerd, zynde een volkomen, en klare onderwysinge der
Navigatie, of Stuurmans Kunst, waer inne grondig vertoond word alle 't geene een Stuurman
hoog nodig behoorden te weten, omme de bekende deelen des Werelds te bezeylen, benevens
alle de nieuwe Tafelen in 't generael, nooit voor desen soo duydelyk, met soodanige klaren
onderwys voor de Leergierigen in 't ligt gebragt, door Jan Pietersz. Stuurman,[9 december
toegevoegd: Schoolhoudende tot Saerdam, aen de Oostzyde9, in 4.
153. 1698, 6, 18 en 27 december
Tot Utrecht by Anthony Schouten is gedrukt en word uytgegeven, gedenk‐waerdige
Aentekeningen, gedaen door een Reisiger in de Jaren 1697 en 1698 van geheel Engeland,
Schotland, en Yrland. (...) Alles met een Land kaert van dese drie Koninkryken, en schoone
Kopere Platen vercierd, in Octavo.
154. 1699, 1 januari
Tot Amsteldam by Nicolaus Visscher zyn nieulyks met Privilegie gedrukt en uitgegeven ~...> Nog
een Kaert van t Plan of platte grond der Belegering van de seer sterke en vermaerde Stad en
Kasteel van Namen, met alle sijne werken en ataques daer op, soodanig als deselve in den jare
1695 door sijne tegenwoordige Koningl: Majt: van Groot Brittannien is belegert en gewonnen:
van 4 groote bladen, met een journal en verklae‐ring daer by; aldaer ten dien tyde en plaetse
met de grootste moeite en exactitude getekend door d'Ed. Heer K.V. Strackwitz, Major der
Artillerye van sijne Vorstel: Doorlugt: de Heere Hertog van Brunswick en Luneburg Zell; met
zeer fraje binne, en buitecieraden van 2 groote bladen verrykt, door de seer kunstryke Schilder
Ottomar Elliger, en door verscheidene der bequaemste Plaetsnyders seer kunstig in 't Koper
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155. 1699, 4 april
Op Saturdag den 11 April, sullen tot Amsterdam, ten huyse van de Wed: van Doctr. Meyer, op
de Rotterdamse Bierkaey, by d'Oude Kerk, verkogt werden, de nagelate Boeken van Adam
Redoch; waer onder een schoone en welgeconditioneerde Atlas van Blaeu in IX. deelen, curieus
afgeset, en twee Stedeboeken van Nederland en Braband. De Gatalogen zyn te bekomen (...)
156. 1699, 7 april
t'Ansterdam by Joannes van Keulen, aen de Nieuwe Brug, in de gekroonde Lootsman, is gedrukt
en wort uytgegeven, de Groote Hoorense Stuurmans Konst, handelende van de Konst der
Zeevaert, in Quarto, beschreven door Adriaen Glaesz. Hellingwerf, Leermeester in de Wiskonst
tot Hoorn.
157. 1699, 4 juni en 24 september
Klaas Najer Schoolm: en Voorsanger tot Kwadyk (gelegen tussen Edam en Purmerend>
Onderwyst in sijn Konst en Kost‐school, de Ware hedendaagse Spelkonstige Eygenschappen (...)
mitsgaders Leesen, Schryven, Gyferen, Italiaans en Scheeps‐Boekhouden, de Konst der
Stuurlieden, Landmeeten, Rooy‐konst van Vaten en andere Geometrise Grootheden: Alles op
soo seekere en vaste gronden als by weeten gepraktiseerd werd. (...) N:B: Wie tot Amsterdam
onderrigt begeert, kan sulks bejomen by Marcelis Hulst [24 september: van der Hulst~,
wonende in de Koestraet, en houd sijn plaets op de Beurs by de Pylaar No. 37.
158. 1699, 23 en 27 juni
Op Maendag den 29 Juny 1699 N.S. sal ten huyse van Abraham van Someren, Boekverkoper,
verkogt werden de vermaerde en treffelyke Bibliotheek, nagelaten by de Heer Bartholomeus
Gromhout, P. M. bestaende in alder‐hande soorten en uytgelesene rare Boeken (...) waer onder
(...) Atlas by Blaeuw Nederduyts, in 9 deelen, curieus afgeset, en geb., en meer andere fraeye
Werken, gelyk breder by de Catalogus te sien is (...)
159. 1699, 12 september
t'Amsterdam by Joannes van Keulen, is gedrukt en wort uytgegeven de Nieuwe gepractiseerde
Oeffening der Stuurlieden, door Lieve Willemse Graef; als mede de groote Hoornse Stuurmans
konst, door Adriaen Glaesz. Hellingwerf, en de Zeemans Wegwyser, door Olphert Franse de
Groot en Glaes Janse Voogt; en alsoo de Heeren Staten van Hollant en West‐Vries‐land hebben
believen te verleenen Prolongatie op de Zeemans Wegwyser voor 15 jaer, en Privilegie op 't
Boek, genaemt de Nieuwe gepracti‐seerde Oeffening der Stuurlieden door Lieve Willemse
Graef, en de groote Hoornse Stuurmans‐konst door Adriaen Glaesz. Hellingwerf, die haer
inhout klaer vertoonen al het geene tot Stuurmans‐konst nodig is (in Quarto.) Is ook by my te
bekomen het Vergulde Ligt der Zeevaert of‐te Konst der Stuurlieden door Glaes Hendriksz.
Gietermaker, en also met 't Letter‐drukken van de Tafels veel fouten ingesloopen zyn voor
dese, hebbe nu achter deselve heel curieus de Tafels in kopere Platen laten snyden, en van de
voorgaende fouten gesuyvert, soo maek ik dan bekent, dese vier bovenstaende Boeken in 't
geheel of ten deele niet naer te drukken, op pene als in de Previlegie te sien is.
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160. 1699, 10 oktober
Tot Amsterdam by Joannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwebrug‐steeg, in de Jonge
Lootsman, werd met privilegie uytgegeven een nieuwen geinventeerde Maen en Eklips‐wyser
met de beschryving over desselfs gebruyk, in 't Duyts en Frans (. ..) alles gesteld na
d'Astronomia van den seer vermaerden Dirk Rembrantsz. van Nierop, (...) gemaekt door Symon
van de Moolen, Leermeester in de Wiskonst: Item nog door den selven Auteur, een nette
Quartier de Reduction of Franse Ruyt‐kaert, met desselfs be‐schryving in 't Frans en Duyts; en
een beschryving over het maken en het gebruyk der nieuwen geordineerden Plyn‐schael, door
welken sonder Rekening en met vaerdigheyd allen voorvallen in de Stiermans konst
Meetkonstig ontbonden werd, midsgaders in dese beschryving een nette Aenmerking over de
nieuwe gepractiseerde Oeffening der Stierlieden, door L:W: Graef, zynde dit alles seer dienstig
voor Stierlieden en alle Liefhebbers der Wiskonst.
161. 1699, 5 november
Word bekent gemaekt als dat Adriaen de Neef, Leermeester in de Mathesis tot Middelburg, in
de Wagenaer‐straet, aenneemt alle persoonen boven de 14 jaren, so in de geheele als in de
halve kost, om in korte tyde te leeren Cyfferen, de Aritmetica, Geometria, Navigatie, Constapel‐
schap, Fortificatie, Gouseerderie of Pegelkonst, het demonstreeren der Boeken Euclides de
Aartsche, en Hemelsche Globe, het maken van allerleye Sonnewysers, Italiaens en Scheeps en
Eylands Boekhouden, &c.
162. 1699, 14 en 19 november, 29 december
Tot Leyden by Pieter van der Aa is gedrukt en werd aen de Intekenaers compleet uytgegeven:
Alle de Afbeeldingen der voornaemste Kasteelen, Adelyke Huyzen, Heerlykheden, Abdyen,
Kloosters, enz: van Braband, met de beschryving onder yder Plaet, in 3 Talen, Latyn, Frans en
Neerduyts, (...) zynde dit deftig Werk gemaekt door den Hr: Baron le Roy. Al die ook Atlassen of
Stedeboeken hebben, 't zy in wat Tael het wil, moeten dit daer by hebben, also daer
toebehoord. De prys der inschryving is 19‐12‐0. Die 't nog begeerd, kan 't daer voor bekomen
by den voorsz. P: van der Aa, mondeling of door een Brief (...)
163. 1699, 17 december
In 's Gravenhage by Abraham de Hond is gedrukt het tweede deel van Dampiers Reysen
rondom de Wereld (...) Hier is bygevoegt een naeuwkeurige beschryving van Darien, of de Land‐
engte van Amerika (...) beschreven door L. Wafer, en beyde uyt het Engelsch vertaeld door W.
Sewel, met curieuse Landkaerten en kopere Platen verciert, in 4.
164. 1700, 13 maart
t'Amsterdam by Jacob van Royen, in de Kalverstraet, by de Kapel, werd uytgegeven (...) Als
mede Antiquitates Belgicae, of Nederlandse Oud‐heden (...) met Konstplaten vercierd, in 8. En
is naderhand met een nette Kaart van Oud Nederland, en noch twee andere Printen
vermeerdert, welke de Liefhebbers tot haer reeds gekochte Exemplaren voor 3 stuyvers konnen
bekomen.
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165. 1700, 25 maart
Op Dingsdag den 19 Maert Oude Styl, sal men tot Utrecht verkopen de Bibliotheek van wylen
de Hr. Joan de Wale Hr. van Vlooswyk, &c. bestaende in vele treffelyke Boeken (...) daer onder
een Atlas van Blaeuw (...)
166. 1700, 27 en 30 maart
Donderdag den 1 April sal men tot Rotterdam ten huyse van Paulus Boekenes, Boekverkoper
van de Beurs, verkopen de nagelaten Boeken van Philips Basteels, in sijn leven Substituyt,
Secretaris en Notaris aldaer, bestaende in seer fraeye en welgeconditioneerde (...) Boeken,
daer onder een Atlas van Blaeuw in 9 stukken, curieus afgeset, met twee Stedeboeken, en een
Sakerdanen Hout Cabinet. De Catalogus is te bekomen
167. 1700, 17 april
Marten Struyk, Makelaer, sal op Woensdag den 21 April 1700, ten huyse van Johannes
Karsteman, in 't Nieuwe Heeren Logement, 'S avonds ten 6 uuren, verkopen een Globum
Terrestrem Hemisphaerialem, of halve Aerdkloot, alles uyt wit marmer, so als sy op 't stadhuys
leggen, alle couleuren niet ingehakt, maer door een nieuwe inventie van levendige couleuren in
de steen selfs gepenetreert; zynde seer bequaem om in een
Zaal of groote Kamer in een vloer te leggen, 't geen noyt uytslyt, maer selfs door schrobben en
schuuren hoe langer hoe moyer word; gein‐venteert door Capt. Nicolaes de Vos en Mr. Liewe
Willems Graef, dewel‐ke alle plaetsen op hare behoorlyke lengte en breedte hebben geleyt,
met den Zodiac en ~quinoctiale Linie. Voorsz. Globe leyt by Mr. Liewe Willems Graef, op de
Haerlemmerdyk, in de Vriese Pinas, alwaer hy 's daegs te vooren, en op de verkoopdag, van
ieder die ?t gelieft, kan gesien worden.
168. 1700, 19 juni en 3 juli
Den 5 July naestkomende sal tot Leyden in de Boekwinkel van Pieter van der Aa verkocht
worden d'uytmuntende en voortreffelyke Bibliotheek van den Heer Samuel Gruterus, Pastor
Harlemensis Emeritus (...) daer onder een Atlas, Stedeboeken, Prentboeken, &c., welke voor
compleet verkogt sullen worden (...) De Catalogus is te bekomen (...)
169. 1700, 21 augustus
Klaes Najer Schoolmeester en Voorsanger tot Kwadyk; leert in sijn Konst en Kost school, de
regste gronden, en fondamenten der Neder‐duytse Spelkonst: ook leesen, schryven, cyferen,
Italiaens en Scheeps‐boekhouden, de konst der Stuurlieden, Landmeten, Rooy‐konst van Vaten,
en andere Grootheeden: alles voor een geringe prys, en op soo seekere en vaste gronden, als
(by weete) gepraktiseert werd. (...)
170. 1700, 18 en 30 november
Aen de Liefhebberen van Studie werd bekend gemaekt, dat tot Leyden by C. Boutestein, J.
Lugtmans, Joh. du Vivie met J. Severinus in Compagnie werd gedrukt Fr. Spanhemy Opera
omnia, 3 vol. fol., waer van reeds zyn voldrukt de Opera Chronologica, en de Historia
Ecclesiastica V. & N. Test. eyndigende met den aenvang der Reformatie. En met de Geographia
sacra over de helft is geavanceerd, in soo verre het sekerlyk, (en hier mede het eerste stuk)
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voor het eynde van dit lopende jaer compleet sal wesen afgedrukt, vercierd zynde met
verscheyde Geographise kaerten, die expres tot dit werk zyn gesneden, en fraye figuuren, tot
de Oudheyd behorende. (...)
171. 1701, 19 februari
Den 22 Febr. 1701 sullen ten huyse van Sr. Anthony Rheets Erfhuysmeester tot Utregt, verkogt
worden de nagelaten Boeken van de Hr. Joseph Hoeuft Hr. van Limenburg, in sijn leven
Vroetschap der stad Utregt, en deselve Gecommitteerde ter Admiraliteyt in Noordholland, (...)
onder dewelke mede een curieuse Athlas van Blaeuw, neffens de Steedeboeken van Nederland
in Athlas banden, uytnemend suyver gebonden, met een Franse notebome Kas en Lessenaer
daer toe geproportioneerd. De Cathalogus is (. .
172. 1701, 7 april
Op Maendag den 11 April N.St. en volgende dagen, sal tot Leyden ten huyse van Boudewyn van
der Aa, Boekverkoper op 't Rapenburg, over d'Academie, verkogt worden, d'uytmuntende en
seer kostelyke Bibliotheek (...) van d'Edele Heer Caroli Gulielmi van Valkenburg, in sijn Ed. leven
Consiliarus &c. &c., (. ..) waer onder zyn (...) Atlas van Blaeuw, met de Stedeboeken met goud
en zilver afgeset (...) waer van de Catalogi te bekomen zyn ~...>
173. 1701, 23 april en 5 mei
Pieter Dufoure [5 mei: Pierre Du Fourcj , wonende tot Amsterdam in de Handboog‐straet daer
de Aerdse Globe uyt hangt, maakt bekend, dat hy een Fransche Schoole opgeregt heeft, en
Discipulen in de kost houd. Hy leerd de Franse Tael grondig, een inleyding tot de Ghristelyke
Zeedekunde (...) Schryven en Rekenen; stelt een uur voor de Geographie en voor 't gebruyk van
de Globen, geeft een inleyding tot de Kerkelyke en wereldlyke Historien, en andere dingen die
nodig zyn om de jonge lieden wel op te voeden; (...) neemt ook Discipulen in de halve kost aen;
en werd altyd op haer gepast, 't zy t'huys, 't zy dat zy uytgaen.
174. 1701, 7 mei
Tot Leyden ten huyse van J: Vivie en J: Severinus, sullen op den 31 May en volgende dagen,
verkocht worden verscheyde deftige welgeconditio‐neerde seer uytmuntende rare Latynse
Franse en Nederduytse Boeken (...) waer onder (...) een Stedeboek en Atlas, door een curieus
Liefhebber by een vergaderd; (...) De Catalogen zyn te bekomen (...) (zie ook 115>
175. 1701, 28 mei
Tot Leyden by Vivie en Severinus sullen op aenstaende Dingsdag den 31 May verkocht werden
een schoone en uytmuntende Bibliotheek van seer deftige Latynsche, Italiaensche, Fransche en
Nederduytsche Boeken (...) benevens een Atlas en Stede‐boek van Blaeuw (...)(zie ook 114)
176. 1701, 7 juni
t'Amsterdam by François Halma is gedrukt, en word verkocht by Joannes van Oosterwyk, ook by
d'andere Boekverkopers aldaer, en in d'andere steden; een kleyne nieuwe Atlas in 't Fransch,
ou la Description de l'Univers par Messrs. Sanson & Bion, & l'Usage de Son Altesse, Non‐seigr. le
Prince Royal de Prusse, in 4to. By desen druk heeft men 10 nieuwe Landkaerten van Europa
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gevoegd, alle d'onderscheyde Landschappen nauwkeurig afgestipt, en op graden gebragt; ook
komen hier by Les Tables Geographiques van den Heere Luyts, Professor in de Philo‐sophie te
Utregt; waer uyt, en met behulp der 74 Landkaerten in dit werk vervat, op de ligste en
gemakkelykste wyse de wereld, binnen wey‐nig dagen eene vaste kennisse der Geographie kan
worden bekomen; en word dit werk, nevens dat van den Hr. Bion, soo wel fijn afgeset, als wit,
tot eenen seer redelyken prys verkocht. Eene nieuwe en sekere Kaert van alle de Postwegen
van Italien, staet ook by den gemelden Halma in 't begin der volgende week uytgegeven te
worden, en vervolgens eene nieuwe Kaert van Moskovien, of Rusland, &c., door den Hr.
Ysbrand Ides. Met Privilegie.
177. 1701, 12 juli
t'Amsterdam by François Halma is gemaekt, en ook by hem, als ook by J. van Oosterwyk,
Boekverkoper bezyden 't Stadhuys, in Cicero, te bekomen; Eene nieuwe Kaert van gansch
Italien, waerin alle Postwegen op 't naukeurigste zyn aengewesen, soo dat de reysigers en
andere sig daer op vastelyk konnen verlaten. Dese Kaert is getekent door Jacomo Cantelmo de
Vignola, Sereniss. Modenae duces Geographo. Boven aen siet men de Grensen van Vrankryk en
Duytschland, waer uyt men klaer den tocht der Keyserschen naer Italien, het overtrekken van
de Rivier d'Adige, en hunne verdere marsch naer 't Milanees kan naspeuren. De kleyne
vernieuwde Atlas van Sanson en Brion in t Fransch, afgeset en wit, met veele Kaerten
vermeerderd, en naeukeurig verbetert is ook by hen ten redelyken pryse te bekomen, in 4to.
Ook de vernieuwde Kaert van Moscovien en Tartaryen, door den Heer Ysbrand Ydes, Afgesant
van sijne Czaersche Majt. naer China, alles met privilegie.
178. 1701, 26 juli en 23 augustus
Tot Amsterdam by Pieter Mortier word verkogt de nieuwe Kaert van Millano en de omleggende
landen, met alle de avenues, &c. Idem een ander Kaert van de Landen daer de Keyserse Legers
tegenwoordig zyn, genaemt Theater van den Oorlog in Italien. Idem nog een nieuwe Kaert van
Italien met alle de wegen aengewesen, alle in groot bestek: by deselve worden verkogt alle de
nieuwe Zee‐ en Land‐kaerten van Mr. Sanson.
179. 1701, 2 en 9 augustus
Door Gerard Valk tot Amsterdam op den Dam in de Wakkere Hond, is gemaekt en werden ook
by den selven uytgegeven en verkogt, twee nieuwe Globens of Hemel en Aerd‐bollen, van styf 9
duym Diameters, zynde d'eerste of hemelsche ter neder gestelt volgens d'exacte observatie van
den grooten Astronomist J: Hevelius, agtervolgens sijne Sterre Catalogus met derselver nieuw
gevonden Sterre‐beelden, en dat na de jegenwoordige constitutie des Hemels, soo als deselve
met het ingaen deser agtiende Eeuw, of jaer 1700. compleet op den middag [9 augustus: des
31ste December] heeft gestaen; als mede de laeste of Aerdkloot, na 't ontwerp en accuraeste
observatie der beroemste Geographici; sullende ten meerder dienste der Liefhebbers in 't korte
van grooter soorten werden gevolgd. Beneffens de voorsz. Globens, is nog door den selven
Gerard Valk gemaekt, en word by hem uytgegeven Lothani Zumbach de Koesfeld M.D.
Planetolabium ter groote van 2 voeten Diameters, zynde een Astronomisch Instrument, by form
van drie beweeglyke ronde schyven, gans eenvoudig, waer door men de ware plaetsen van de 7
Planeten, de vaste Sterren na langte en breete, de Eclipsen van Son en Maen ook selfs voor een
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ygelyke Horizont, de bedekkinge der Sterren, &c. voor alle gewesene, tegenwoordige en
toekomende tyden, sonder eenige (dog met gelyke nettigheyd der) uytrekeningen, met noit
gedagte ligtigheyd, vaerdiglyk nagesport, uytgevonden, en werkstellig gemaekt kan worden;
met privilegie van de Heeren Staten van Holland en West‐Vriesland.
180. 1701, 6 augustus
By Petrus Schenk, Konst, Prent en Kaertverkoper aen de Beurs tot Amsterdam (...)
181. 1701, 16 augustus, 1, 5 en 20 september
Op Maendag den 26 Sept. 1701 en volgende dagen, sal tot Leyden door Pieter en Boudewyn
van der Aa, Boekverkopers, verkogt worden d'uytmuntende considerable en seer vermaerde
Bibliotheek van de Hr. CONSTANTYN HUYGENS HEERE VAN ZUYLTCHEM, in sijn Ed. leven
Secretaris van sijn Koningl. Majt. van Gr. Britt. &c, &c, (...) waer onder zyn (...) Atlassen van
Blaeuw met goud en silver afgeset (...) waer van de Catalogi te bekomen zyn (...)
181. 1701, 6 september
Tot Amsterdam sal op Dingsdag den 4 October, ten huyse van de overledene op de Heere‐graft,
over de Leydse‐graft, verkogt worden een seer fraye Bibliotheek, nagelaten by Salr. Do. M.
Henricus van Bom, in sijn leven Leeraer der Luth: gemeente binnen dese stad, (...) onder welke
ook een seer schoone Hoogduytse Atlas van de Hr, Joan Blaeu, heel curieus afgeset en verguld,
waer van de Catalogen te bekomen zyn (...)
183. 1701, 8 september
Tot Antwerpen by de weduwe Huysens, Boekverkoopster nevens de Beurs, worden verkogt alle
de aldernieuste Kaerten van Mr. Sanson; ook zyn by haer te bekomen differente soorten van
Atlassen kleyn en groot.
184. 1701, 15 september
Tot Amsterdam by J. Lindenberg op 't Rockin, is gedrukt een Folio Fransche Bybel op de nieuwe
tale en nette spelding, met een breede verklaring, en 5 nieuwe Fransche Bybelkaerten, hy
verkoopt de Batarte papieren, en nieuw in Jugten gebonden voor 10, en de Mediaen papieren
voor 14 gulden (...)
185. 1701, 20 september
Jan Pietersz. Stuurman, Leermeester in de groote en kleyne Zeevaert, woonachtig op 't
Fransche pad tot Oostsanendam, presenteerd aen een ieder te leeren de konst der Stuurlieden,
't zy in of buyten de kost, sullende iemand de voorsz. konst reeds te leeren begonnen, of
deselve ten halven geleert heeft, die voorts ten vollen by hem konnen leeren, of by aldien
iemand geen genoegsame tyd, tot het ten vollen leeren van voorsz. konst hadde, soo sal hy, en
neemt aen soodanige persoon de principaelste stukken van de meergemelte konst in 't korte te
leeren; en dat alles voor een civile prys, 't zy of de persoonen genegen zyn by de week, by de
maend, of voor de konst in t geheel met hem te accordeeren.
186. 1701, 5 november
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Tot Amsterdam by François Halma op den hoek van de Zwanenburgerstraet word uytgegeven
(...) Ook heeft hy sijne Kaert van Italien, van J. Cantelli da Vignola, Geographus van den Hertog
van Modena, met honderden namen van steden, sterkten en rivieren laten vermeerderen, soo
dat men nu hier in alle plaetsen vind daer den Oorlog gevoerd word; als ook alle de Postwegen
met sekerheyd aengewesen; deselve zyn ook te bekomen by J. v. Oosterwyk, Boekverkoper
besijden 't Stadhuys, in Cicero, en by andere Konst‐ en Boekverkopers, soo hier, als in de
verdere steden.
187. 1701, 12 en 17 november
tTAmsterdam by Pieter Mortier werd verkogt een groote Kaert van het Theatre van den Oorlog
in Italien, inhoudende 't geheel Milanees, Tirol, Trenten, Vincentie, de Staet van Venetie,
Ferrare, Mantua, Brescia en de omleggende Landen, waer in exact aengewesen word de wegen
die de Legers gemarcheert hebben, van Saltzburg af door Insprugh, &c. als mede hoedanig de
Keysersche over het gebergte gekomen zyn, de machines daer toe gebruykt, &c. in Print‐
verbeelding heel netjes vertoond, en alle de groote wegen exact aengewesen met de
tegenwoordige staet van Italien, soe als het hedendaegs verdeeld is onder de Vorsten die het
besitten; als mede de origineele Kaert van Milano en omleggen‐de Landen: by deselve zyn
onderhanden alle de nieuwe particuliere Kaerten van Italien.
]88. 1701, 6 december
Tot Amsterdam by Andries van Damme, Boekverkoper op 't Rokkin bezyden de Beurs, is
gedrukt en werd uytgegeven, een nieuwe Ontdekking van een groot land gelegen in America,
tusschen Mexico en de Ys‐Zee: Behelsen‐de de gelegendheyd der selve nieuwe ontdekte
Landen, Rivieren, en groote Meeren, en voornamentlyk de groote Rivier Meschasipi genaemd.
(...) met een korte Aenmerking over de soo genaemde Straet Aniam, en 't middel om door een
korte weg, sonder de Linie ~quinoctiael te passeeren, na China en Japan te komen; alles met
goede Kaerten tot dese aenwysing nodig, en kopere platen versiert, door L: Hennepin (...)
189. 1702, 5 januari en 9 februari
Tot Amsterdam, by Petrus Schenck [9 februari: Schenk], op de Beurs‐sluys, is gedrukt en te
bekomen, Sedes Belli, of Oorlogs‐zetel in Italie; be‐helsende in 2 Folien Milanen, Mantua,
Parma, Modena, Genua, de Venetiaenssen en Kerkelyken staet, benevens de Marssen,
legerplaetsen en gevechten der Keis. en Frans. door een voornaem Ingenieur overgesien en van
veele fouten gesuyvert; als mede een Kaert van geheel Italie, in alle sijn verdeelingen, en een
dito, bevattende alle de Postwegen, getekend door Jac. Kantelli de Vignola, Geograph. de
Sereniss. Sigr. di Mod. en eyndelyk een Kleyne Atlas van 27 Kaerten van Sanson, alles met
Previlegie.
190. 1702, 16 maart en 25 mei
Tot Amsterdam is door Gerard Valk op den Dam, gemaekt een groote Kaert van 2 en een half
blad, genoemt Arca & Alea Belli, ofte 't Velt van Mars in Italien, waer op aen d'eene zyde de
Keyser, en aen d'andere zyde de Koningen van Spanje en Vrankryk voor jegenwoordig om 't
besit van 't Milanees den oorlog voeren: wordende daer in aengewesen hunner heirlegers
optogten; als mede de verdere marschen, en afsonderinge van verscheyde krygstroupen, waer
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dat deselvige haer neergeslagen, begraven, slag geleverd, eenige der groote Rivieren
overgetogen, en soo plaetsen als sterkten ingenomen en verovert hebben, tot de
onderneminge op Cremona.
191. 1702, 23 maart
Tot Amsterdam is door Nicolaus Visser, met d1octroy van d'Ed. Hoog Nog. de Heeren Staten
Generael der Geunieerde Provincien, uytgegeven, Ecn nette Kaert van de Stoel des Oor'logs in
Italien; waer in vertoont worden, de Staet van Milano, de Republyken van Venetien en Genua,
de Landen van Mantua, Parma, Modena, Ferrara, Brescia en andere: alwaer de Keyserlyke en
Gecombineerde Legers sig onthouden, met aenwysinge van hare Campementen, en Battaljes,
&c.
192. 1702, 18 en 25 april
Op Saturdag den 29 April 1702, sal men tot Amsterdam in 't Hof van Holland in de Kalverstraet,
's avonds ten 6 uuren, aen de meestbieden‐de verkopen alle de platen en teykeningen,
specteerende tot de Stede‐boeken van Italien, ten deele reeds gedrukt, ten deele nooit
uytgege‐ven; alles in die staet soo als het by wylen de Hr. Joan Blaeuw is nagelaten; zynde daer
by meest alle de platen of teykeningen van de steden en plaetsen daer nu de stoel des Oorlogs
in Italien, als Mila‐Mantua, Cremona, Parma, Cazal, Brescia, Verona, Bergamo, &c. als breeder
te sien is in de Catalogus daer van uytgegeven, en te bekomen by Rudolf en Gerard Wetstein,
Boekverkopers in de Kalverstraet.
193. 1702, 2 mei
Word bekent gemaekt als dat men met de verkoping van de Bibliotheek van den Hr. Albert
Bentes, in sijn Wel‐Edrs. leven schepen der stad Amsterdam, geavanceerd is tot aen de Historici
(...) dog de Globen en Sphaeren sullen immediaet na de Atlassen verkogt worden, het welk sal
zyn in 't laetst van dese week.
(in de voorgaande advertenties van deze veiling werd geen melding gemaakt van atlassen en
globes)
194. 1702, 23 mei en 27 juni
Tot Amsterdam by Pieter Mortier op de Vygendam werd verkoft de Nieuwe Kaert van het
Teatre van den Oorlog in Italien. Idem, in Vlaenderen, Braband, Cleefsland, Ceulen en aen den
Nede‐Ryn. Idem, een van den Opper‐Ryn, Moesel, Main, Neckar, en omleggende Landen. Idem,
een van geheel Braband soo Hollandsch als Spaensch met alle de wegen exact aengewesen.
Idem, een particuliere van Vlaenderen, en een van alle de Spaensche Nederlanden, en een van
de Seventien Provincien: alle in groot bestek. By den selven is gedrukt den grooten Land en Zee
Atlas in 4 deelen van Sanson, waer van de Catalogus by hem gedrukt is, en verkoopt yder Kaert
apart.
195. 1702, 30 mei
t'Amsterdam by P. Schenk, op de Beurssluys, zyn gedrukt en te bekomen:
Hecatompolis, of 100 voorname steden des werelds (...) Nog alle de Kaerten van Italie in 't
geheel en in deelen. Nog de vier deelen der werreld, seer naeukeurig uytgewerkt, waer onder
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Asia seer net is uyt‐gebeeld volgens de allerbeste aftekeningen. Nog een Kartesiaensche Kaert
der Hemispherien of Halfronden. En eyndelyk nog een kleyne Atlas van 27 Kaerten van Sanson,
afgeset, voor 6 gulden. Alles uytgegeven met Privilegie.
196. 1702, 1 juni
Tot Amsterdam, by Andries van Damme, Boekverkoper op 't Rokkin, besij‐den de Beurs, is
gedrukt (...) Nog is by Andries van Damme gedrukt, Nieuwe Ontdekkinge van een groot land,
gelegen tusschen Nieuw Mexico en de Ys‐zee, door L. Hennepin, met Platen en Kaerten daer
toe noodig voorsien, in 4to.
197. 1702, 3 augustus
N:B: Klaas Najer Schoolmeester en Voorsanger tot Kwadyk, leerd in sijn Konst en Kost‐School,
een grondige manier van Spellen, Lesen, Schryven, Cyferen, Singen, Italiaans en Scheeps‐
Boekhouden, de Konst der Stuur‐liden, Landmeten, Rooy konst van Vaten, en andere
Grootheden (...) Een yder kan voor af door een Brief, geaddresseerd in de Zevangs‐kelder by de
Nieuwe Brug tot Amsterdam en so voort; of anders in persoon, sig vervoegen aen
bovengenoemde Schoolmeester.
198. 1702, 31 augustus en 12 september
Tot Amsterdam by de Wed: van Nicolaes Visser, op den Dam in de Visser, is gedrukt en word
uytgegeven (met Octroy van de Hoog Nog: Heeren Staten Generael der Vereenigde
Nederlanden) een nette en curieuse Kaert van de Stoel des Oorlogs aen de Boven‐Ryn in de
Palts, en Elsas, groot 3 bladen, met Fortressen aen weer zyde; ook is by dito Wed: te bekomen
een Kaertboek genaemd de Stoel des Oorlogs in de Waereld, in 36 Kaerten, wit en marmer
band gebonden, a 9 guld: en werd by deselve gedrukt alle de particuliere Kaerten van
Flanderen, Braband, Luyker‐land, en heel groot van bestek.
199. 1702, 12 september
Door Gerard Valk, op den Dam, word nieuwlyks uytgegeven, 2 groote Kaer‐ten van 2 en een
half blad, d'eene genaemt Praesens Belli natus, of de tegenwoordige toestand des Oorlogs; als
mede een andre, getituleert Area & Alea Bella, of 't Velt van Mars in Italien: waer in men seer
net kan naspeuren de marschen der Legers, waer die haer onthouden, de plaets der veldslagen,
en de belegeringen, die by haer ondernomen zyn, of nog soude mogen worden; soo in 't
Duytsche Ryk, aen den Opper‐Ryn, Italien, de Nederlanden, Braband en Vlaenderen, &c.
200. 1702, 14 september
Op Woensdag den 20 September 1702 sal men tot Amsterdam, in 't Oude Heeren Logement, by
Anthony van Swanenburg, aen de meestbiedende verkopen, een kostelyke Inboel, bestaende in
(...) een Atlas in 4 deelen, in ider 100 kaerten, 't Carusel en diversche andere boeken, extraordi‐
nary konstig afgeset door Dirk Jansz. van Zanten, nagelaten by wylen Jan Bus, gelyk breder by
de Catalogus (daer van zynde) te zien is, en te bekomen zyn by Jan Pietersz. Z5mer, in de
Soutsteeg (...)
201. 1702, 5 oktober
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Men vind te koop by Henrik Schelte, Boekverkoper t'Amsterdam, Emporio de el Orbe, Cadiz
ilustrada (...) Por el R:P:F: Geronimo de la concep‐tion Religioso Descalzo de la orden de
Nuestra Senora de el carmen, y Gaditano de Origen, in Folio, met Platen, en een seer curieuse
exacte Kaert van Cadix.
202. 1702, 10 oktober
Te Amsterdam by Joannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwe‐brug‐steeg, in de jonge Lootsman,
werd uytgegeven de Astronomia of Hemelloop‐kunde (...) zynde (...) te samen gesteld en in 't
ligt gegeven door Simon van de Moolen, Mathematicus en Leermeester in de selve konsten
alhier.
203. 1702, 12 en 19 oktober
Tot Amsterdam by Pieter Mortier werd uytgegeven een nieuwe Caert van het groot Theater van
den Oorlog in Italien, opgedragen aen sijn Hoogheyd de Prins Eugenius van Savoye, en
getekend door de principael‐ste Ingenieurs, dienende de Legers in Italien, waer exact in Print
vertoont werd hoe de Keysersche in Italien gekomen zyn: 't weg voeren van de Marechal de
Villeroy uyt Cremona, de marschen van de Legers, haer Campementen, Bataillons, Attaques,
&c. alles exact aengewesen; dese Caert is groot 16 voet, nevens de tegenwoordige staet van
Italien, soo geestelyke als wereldlyke, by deselve zyn alle de particuliere Caerten van Italie te
koop; nog zyn by deselve onderhanden alle de steeden en forten van Italien, en zyn reeds
eenige gedaen en werde apart verkoft.
204. 1702, 12 en 21 oktober
Tot Amsterdam, by Pieter Mortier, zyn te koop de groote Kaerten van het Theatre van den
Oorlog in de Nederlanden, inhoudende alle de Grensen van die landen, van Duynkerken af tot
Ceulen, groot 18 voet in 't vierkant. Idem een van den Boven‐Ryn, Moesel, Saar, en Neckar,
groot 16 voet. Idem een van geheel Italien, groot 16 voet. Idem een van de Zwabise Kryts, met
een Tafel om aenstonds Ulm of andere steden te konnen vinden, groot 12 voet, sonder de
Tafel. Idem een van de Beyerse Kryts. Idem een van 't geheele Ceulsche land, en een van heel
Luykerland, alle in groot bestek. By deselve zyn te koop alle de fortificatien van Europa, in 12
deelen ingenaeyt, voor 20 guldens. Idem een groote Kaert van Spanje, nevens een Tafel der
verdeelinge van Spanje.
205. 1702, 14 oktober
Tot Amsteldam, by Petrus Schenk, is uytgegeven, 1. Hecatompolis, of honderd steden van de
vier Werelds‐deelen. (...) 4. Een kleene Atlas van 27 Kaerten; afgeset te bekomen voor 6 gl. 5.
Een dito van 50 Kaer‐ten. 6. De Schouburg van den Europischen oorlog; vertoonende de Krygs‐
operatien in Hoog en Neder‐Duytsland en Italie, in 4 bladen. 7. Voorname Steden en Fortressen
van Duytsland en Italie, in twee bladen; zynde alles geschikt en kortelyk beschreven door Lud.
Smits.
206. 1702, 21 oktober
Tot Amsterdam, by Joannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwebrug‐steeg, in de Jonge
Lootsman, is gedrukt en word uytgegeven, een nieuwen Schatkamer ofte Konst der Stierlieden,
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beschreven door Klaes de Vries, Geo‐metra en Leermeester der Wiskonst, waer in klaer en
volkomen aengewesen en met weynig moeyten voor Discipelen kan geleert worden wat een
Stierman aengaende de Konst behoordt te weten. (...)
207. 1702, 28 oktober
Tot Amsterdam by Joannes Loots Boekverkoper in de Nieuwe‐brugs‐steeg, in de Jonge
Lootsman, is op nieuw gedrukt de Schatkamer of Konst der Stierlieden, beschreven door
Abraham de Graef, sijnde dese derden Druk met veel nieuwe Exempelen en Tafelen
vermeerderd.
208. 1702, 16 december
Tot Amsterdam by Johannes Loots Boekverkoper in de Nieuwebrug‐steeg, in den Jongen
Lootsman, is te bekomen de Werkdadige Meetkonst, toonen‐de klaer en beknopt, hoe dat al
het geenen een Ingenieur en Landmeeter te meeten voorvallen kan, wiskonstig en sonder
hoekmeeting, door minste moeyte gemeeten word; mede een verhandeling van Roeden en
Land‐maten in Holland, Zeeland, Overyssel, enz. gebruykelyk, door Johannes Morgenster,
geadmitteerd Landmeeter van Overyssel: (...)
209. 1703, 18 januari
In 's Gravenhage by Anna Beek is gedrukt en werd uytgegeven, een pertinente groote Kaert van
de Baey en Haven van Vigos, met al de campementen, marsen en landing; en sal in 't kort daer
by volgen een Kaert
van de landing in Spanjen voor Cadix, alle seer exact getekent door den Ingenieur L. du Mee, en
op het koper gebragt door J. van Call, met Previlegie van de Heeren Staten van Holland en
West‐Vriesland.
210. 1703, 19 april
Hendrik Nieuwenhuys maekt aen een ider bekend dat hy t'Amsterdam een Frans en
Nederduyts Konst en Kost School heeft opgeregt, waer hy aen‐neemt om kinderen van 10 of 12
jaren, enz. een Meesterlyke vlugge Italiaensche Penhandeling te leeren (...) Die by den selve in
de kost komen konnen zich alle dagen noch bysonderlyk 3 uuren in de Stel‐ Meet‐en Star‐Konst,
nevens de Fortificatie, Navigatie en Geographie laten onderwysen. De voorn: woond op Cingel,
over de Warmoes‐graft, en te May op de Toorn‐Sluys in de Drie hoek.
211. 1703, 15 mei
Tot Amsterdam by Hendrik Donker Boek en Kaertverkooper in de Nieubrugssteeg, in 't
Stuurmans Gereedschap, is gedrukt en word uytgegeven een nieuwe seer correcte Kaert van de
rivier Don, of Tanais, een dito van Palus Meotis, en Asofsche Zee, nevens een dito van de
Swarte Zee, en Hellespont, of Straet van Constantinopolen, met alle der selver Diep‐tens,
Droogtens, &c. seer exact en accuraet vertoond, door seker ver‐maerd Liefhebber der Zeevaert,
in wiens presentie a. 1690 voorsz. re‐vier Don, en Asofsche Zee gepeyld, en afgemeten is,
staende dito rivier Don in 't korte in seer groot bestek van wel ruym 20 Kaerten, nevens een
beschryving van dien door den selven te werden vertoond. Item een pertinente afbeeldinge en
beschryvinge van 't beleg en 't veroveren der sterke vesting Notenburg, door sijn Czaerse Majt.
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212. 1703, 22 mei
Tot Middelburg by Aaron van Poulle, is gedrukt en werd uytgegeven, de Schatkamer of de Konst
der Stuurlieden, beschreven door Klaes Hen‐driksz. Gietermaker, in sijn leven Examinateur van
de Geoctroyeerde Oost en Westindise Compagnie, zynde desen druk verbetert met het zuy‐
veren van alle voor dese ingesloopen fouten, als ook de vergrootinge van figuuren, en 't
vernieuwen van alle d'exempelen na 't Jaer 1700. met Privilegie.
213. 1703, 24 en 29 mei
Tot Amsterdam by Pieter Mortier zyn nog te bekomen eenige Exemplaren van het deftig en
nooit voor desen soo uytgevoert werk, zynde KonstPrenten o~er de geheelen Bybel (...) nevens
een geleerde beschryving door D. Martin, Predikant tot Utregt, vertaeld door W. Séwel; hier zyn
by gevoegt en op het cierlykst uytgevoert, de Land Kaerten en Tafels tot ligt der Historien (...) in
folio, 2 Deelen, Op Royael papier a 55 guld., en op groot Mediaen a 42 guld. ongebonden. Dit
selve werk is ook te koop met kleynder Platen, meest door Jan Luyken, voor 15 guld.
ongebonden, heel nodig tot gebruyk voor Kinderen en Dienstbooden.
214. 1703, 31 mei en 21 juli
Tot Amsterdam by de Wed: van Nicol: Visser op den Dam, in de Visscher, is gedrukt en word
verkogt een Kaerten‐boek, genaemt de Stoel des Oorlogs in de Waereld, bestaende in 38 Land‐
kaerten groot en kleen, wit in een marmer band gebonden: f 10. Voorts word by de selven
verkogt de Stoel des Oorlogs in de Nederlanden groot 6 bladen, 2 dito van Swaben,
Wurtenburg, en Beyeren, ieder met een Register, 3 dito van Opper en Neder Oostenryk, 4 dito
3 particuliere Kaerten van Beyeren, en al de particuliere Kaerten van Braband, Vlaenderen,
Luykerkland, en de geheelen Rynstroom, &c.
215. 1703, 7 juli
Tot Amsterdam by Joannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwen‐brug steeg, in de Jonge
Lootsman, werd uytgegeven een seer nette aentekening van verscheyde waerneeminge, nu
onlangs gedaen aen de Zon, Maen en Sterren, met een instrument van 44 voeten half
middellyn, overtreffende alle voorgaende waerneeminge in volmaektheyd; als mede alle de
waerneeminge die zederd den Jare 1650 aen de Magneet‐naald zyn gedaen: neven een
verhandeling hoe dat alle Oost en West‐soekers tot heden toe hebben gedoold in 't vinden der
lengte in Zee, welke door dese naeuwkeurige waerneeminge Zonneklaer worden aengewesen;
(...) Gedaen en in 't ligt gegeven door D.J. Slikker tot Akersloot, oud‐schipper en groot Liefheb‐
ber der Wis‐konst: zynde dienstig voor Stierlieden, en alle Liefhebbers der Hemel‐loopkunde
(...)
216. 1703, 10 juli
Tot Amsterdam by Pieter Mortier is te koop een exacte Kaert van den oorlog in de Sevennes en
Languedok, en omleggende lande, alle de wegen en dieptens der Zee‐havens aengewesen, &c.
en 16 principaelste steden van dat land, alles op de plaetse getekent; dese Kaert is groot 16
voet in 't vierkant. Idem Theatre van den oorlog in Brabant en Vlaenderen en de Neder‐Ryn
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groot 18 voet. Idem de Boven‐Ryn, van Keulen tot Basel groot 16 voet. Idem Theatre van den
oorlog in Italien, opgedragen aen den Prins Eugenius van Savoyen groot 16 voet. Idem Theatre
van den oorlog in America met de principaelste havens, &c. By deselve staet in weinig dagen
uitgegeven te worden het Theatre van den oorlog in Beyeren, Oostenryk, Swaben, Franconie,
en omleggende landen groot 16 voet.
217. 1703, 24 juli en 18 augustus
Tot Amsterdam by Pieter Mortier is nu nieuwelyks uitgegeven de groote Kaert van het Theatre
van den Oorlog in Oostenryk, Beyeren, Swaben, Tyrol, en langs de Rivier de Danube, of Donau,
en omleggende lande, waer in alle de weegen heel exact zyn aengeweesen, groot 18 voet in 't
vierkant. Idem Theatre van den Oorlog in Braband, Vlaenderen, en Neder Ryn, groot 18 voet.
Idem de Boven Ryn, van Ceulen tot Basel, groot 16 voet. Idem Theatre van den oorlog in Italien,
groot 16 voet; dese Kaerten sluyten aen malkanderen, waer in alles kan gesien worden wat 'er
voorvalt in Holland, Braband, Vlaenderen, Cleefsland, Luyk, Ceulen, Metz, Trier, der Elsas,
Wurtenberg, Beyeren, tot Weenen, en verder na Italien, tot Boulonge toe. Idem Theatre van
den Oorlog in de Sevennes in Vrankryk. Idem in America, met alle de zeehavens, &c. By deselve
is de groote Zee en Land Atlas van Sanson te bekomen, in 4 deelen, waer van een gedrukte
Catalogus is; yder Kaert word apart verkoft, alles in groot bestek.
218. 1703, 24 juli, 14 augustus en 22 september
Op Maendag den eersten October 1703, en volgende dagen, sal door H. Wetstein,
Boekverkooper tot Amsterdam, by publyke opveylinge verkogt worden het uitmuntende Boek‐
en Kunst‐Kabinet van wylen de Hr. Pautus van Uchelen (...) In d'appendix zyn verscheyde groote
Atlassen en Italiaense Stedeboeken van Blaeu, Frans en Latyn, afgezet en onafgezet, gebonden
en ongebonden, &c. Alles breeder te sien by de Catalogus (...)
219. 1703, 1 november
In 's Gravenhage het zesde huys in de Poote by Anna Beek, is gedrukt en werd uytgegeven een
net Plaen en Bombardeeringe van de stad Gelder, het Plaen van Limburg, en het Plaen van
Hulst en de Kykuyt, alles met previlegie.
220. 1703, 24 november
Tot Hoorn by Elbert Beukelman, Boekverkoper op 't Oost, is gedrukt het Vermaek der Zeeluy,
zynde een regelstelling op de Navigatie en den Klootse Rekening, als mede een nette verklaring
over het gebruyk van den Hemel en Aerdse Globus, het maken van Sonnewysers, en veel meer
andere werken; aldus byeen gesteld door Adriaen Klaesz. Hellingwerf tot Hoorn, en zyn te
bekomen tot Amsterdam by Johannes Loots, Boek‐verkoper in de Nieuwenbrug‐steeg, in de
Jonge Lootsman.
221. 1704, 3 januari
Tot Amsterdam by Pieter Mortier op de Vygendam word verkoft een nieuwe groote Kaert van
de Stad Delft, soe als deselve tegenwoordig is met alle de nieuwe Gebouwen, de Kerken,
Tombes, en al de andere Gesichten, en onderhoorende Plaetsen, als Delfshaven, Voorburg,
Leydschendam, Overschie, &c. Deese Kaert is 6 en een half voet hoog, en 7 voet breed:
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222. 1704, 22 en 31 januari
t'Amsterdam by Pieter Mortier, is te koop de Nieuwe Kaert, Theatre van den oorlog in Spanjen
en Portugael, opgedragen aen den Koning Karel de III., inhoudende geheel Spanje en Portugael,
groot 16 voet in 't vierkant. Idem Theatre van den oorlog in Oostenryk, Beyeren, Swaben, en
langs de rivier de Donau. Idem Theatre van den oorlog in Brabant, Vlaenderen, en Neder‐Ryn.
Idem de Boven‐Ryn van Ceulen tot Bazel; en een Idem van Italien, dese Kaerten sluiten aen
malkanderen, waer in alles kan gesien worden wat 'er voorvalt in Holland, Brabant, Vlaenderen,
aen den Ryn, in Oostenryk, Beyeren en verders tot in Italien. Idem Theatre van den oorlog in de
Sevennes, in Vrankryk. Idem in America, met alle de Zeehavens, by de selve is de groote Zee en
Land Atlas van Sanson, in 4 deelen te bekomen, waer van hy een gedrukte Catalogus heeft, alle
in groot bestek.
223. 1704, 1 maart
Op den 18 en 19 Maert 1704, sullen tot Amsterdam in de Boekwinkel van Hendrik en de Wed:
Dirk Boom, verkogt werden veele treffelyke curieuse Nederduytse (...) Boeken, daeronder een
curieuse afgesette Atlas, in plano, veele uytgesogte Boeken op groot papier met kaerten en
figuren, seer kostelyk door Dirk Jansz. van Santen afgeset, ook twee schoone Globen, alle
nagelaten van Hendrik van Beest zalr.; (...) als breder
te sien is by de Catalogus (...)
224. 1704, 25 maart en 1 mei
Tot Amsterdam door Gerard Valk is gemaekt en word verkogt een Kaert van Spanje en
Portugael, groot 16 voet, verdeeld in sijn Geestelyk en Wereldlyk Gebieden, beneffens
verscheyde anderen op deese tyd, als een van Savoye, Milaen, en Venetien, van 2 en een half
blad. Idem in het Ryk, en de Nederlanden, 2 en een half blad. Idem van de Sevennes, 1 en een
half blad, noch verscheyde particulieren, als van Oostenryk, Tirol, Swaben, Bourgondien,
Lottharingen, Switserland, &c.
225. 1704, 12 april
Tot Amsterdam by Hendrik Donker, Boek en Kaertverkoper in de Nieuwenbrug‐steeg, is gedrukt
een nieuw en seer accuraet Kaertboek, waer in vertoont werd de Rivier Don of Tanais, met al
de daer in gelegene Eylanden, dieptens, droogtens, enz. Als mede een aparte of particuliere
Kaert van de doorgravinge om schepen uit deselve Rivier Don, in de Rivier Wolga te brengen;
insgelyks mede eenige accuraete Kaerten van de Palus Meotis, en Pontus Euxinus, met diverse
opdoeninge van Landen in de gemelde Zeen, tot aen Constantinopolen; bestaende in ?t geheel
in 17 Kaerten, alle groot bestek, 50 wel in Rusch als Nederduits, zyn‐de daer by gevoegt een
seer curieuse en pertinente Beschryvinge van de gelegentheyd en natuure der Landschappen,
bewoond by de Kosakken, nevens derselver Aerd, Zeden, Wetten, Oorlogshandelingen enz. Met
Privi‐legien.
226. 1704, 15 april
Tot Rotterdam by Elias Yvans, sal op Woensdag den 16. en Donderdag den 17 April verkogt
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werden een seer deftige Bibliotheek van veele rare Nederduytse en Fransse Boeken (...) waer
onder een seer schoone Atlas van de Hr. Johan Blaeu, gebonden in 9 Atlas banden en afgeset.
Waer van de Catalogen te bekomen zyn
227. 1704, 19 april
Tot Dordregt by Hendrik, Jacob en Pieter Keur, en t'Amsterdam by Pieter
Rotterdam, in Compagnie, is gedrukt en word uitgegeeven de Bybel in
kleyn Folio, met volkomen Annotatien, en de Kaerten daer by, op gemeen
Schild‐Papier (...)
228. 1704, 19 juni, 8 en 17 juli
Klaes Najer, Schoolmeester en Voorsanger tot Kwadyk, heeft tot meerder dienst en
accommodement der Kost‐Kinderen, nu meerder woonplaets als voor deese, alsoo dat noch
wel eenige persoonen (...) deswegen konnen bediend worden: Hy onderwyst in sijn Kost‐School
(reeds elf jaren met goede opgang gehouden) net en grondig Spellen, Leesen, Schryven, Cyfe‐
ren, Singen, Italiaens en Scheeps Boekhouden, de Konst der Stuurlieden, Landmeeten, Roed
Konst van Vaten, en andere grootheden der Geometrie. Alles soo kort en bondig, en voor soo
civile prys als by weten gepraktiseerd werd. (...)
229. 1704, 22 en 24 juli, 2, 9, 16 en 23 augustus
Op Dingsdag den 26 Augusti 1704, 's namiddags ten 2 uuren precys, sal tot Amsterdam in 't
Oude Heere Logement verkoft worden een uytstekende,
kostelyk gebonden, en overheerlyk met Gout, Karmyn, en Ultramaryn, door Dirk Jansz. van
Zanten afgezetten Atlas van Blaeuw, in 't Nederduyts, in 19 stukken, waer in behalve de
ordinaris Kaerten, alle de Nieuwe die daer van meer by andere gedrukt zyn, met veel Kunst‐
Printen en fraeije Gezichten zyn bygevoegt: Ook alle de Stede‐Boeken van Blaeuw, en meer
andere kostelyk afgezette Boeken, als mede het Karousel van Koning Lodewyk de XIV.,
weergaloos afgeset: Nog een zilvere Globe daer de geheele Aerdbodem konstig opgesneeden
is, &c. Breder blykende by de Biljetten en de Catalogus daer van die in de Boekwinkel van Boom
en in andere Steden by de Boekverkoopers te vinden is.
230. 1704, 24 en 29 juli
Tot Amsterdam by Pieter Mortier word verkoft de nieuwe Kaert van het Theatre van den
Oorlog in Oostenryk, Beyeren, Swaben, Tyrol en langs de Donaustroom, en omleggende
Landen, groot 18 voet in t vierkant, in welke men kan sien de mouvementen van de Legers, en
wel besonder die onder den Hertog van Marlboroug. Idem Theatre van den Oorlog in Bra‐band,
Vlaenderen, en Neder Ryn, groot 18 voet. Idem de Boven Ryn van Keulen tot Basel, groot 18
voet. Idem Theatre van den Oorlog in Italien, groot 18 voet; dese Kaerten sluyten aen
malkanderen, waer in alles kan gesien worden wat 'er voorvalt in Holland, Braband,
Vlaenderen, Cleefsland, Luyk, Ceulen, Metz, Trier, der Elsas, Wurtenberg, Beyeren, tot Weenen,
en verder na Italien, tot Boulogne toe. Idem Theatre van den Oorlog in de Sevennes in
Vrankryk. Idem in America, met alle de Zeehavens, &c. Idem Theatre van den Oorlog in Spanje
en Portugael, met alle de dieptens van de Zeehavens. By deselve zyn te bekomen de nieuwe
Atlassen van verscheyde grootens.
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231. 31 juli en 28 augustus
Tot Amsterdam by Pieter Mortier is gedrukt een Nieuwe Overzetting van alle de Werken van
Flavius Josephus, behelsende de 20 Boeken van de Joodsche Oudheden (...) overgezet door W.
Séwel, en verciert met nieuwe Plaaten (...) nevens de Kaerten om Josephus wel te verstaen, in
fol. 2 Deelen, met Privilegie van de Ed: Groot Nog: Heeren Staten van Holland en West‐
Friesland (...)
232. 1704, 28 augustus
t'Amsterdam by Pieter Rotterdam, Boekverkoper op de Vygendam, is gedrukt en word
uytgegeven, een Afbeelding van de Bataille, voorgevallen op den 13 Aug. 1704. aen den Donau
by Hochsted.
233. 1704, 2 september
In 's Gravenhage by Anna Beeck werd gedrukt en sal uytgegeven werden een correct Plaen van
de Bataille by Hochstet den 13 Augusty voorgevallen, en de ordre van Bataille met een correct
relaes geteekend door de Hr. Ivoy; ook de Bataille by Donewaerd met d'ordre van Bataille, als
mede het Campement en Plaen van Augsburg, alle met Previlegie.
234. 1704, 23 en 30 september en 7 oktober
Op Dingsdag den 14 October sal H. Wetsteyn, tot Amsterdam, in de Kalverstraet verkoopen de
nagelatene Boeken van wylen de Hr. Caspar van Collen, Schepen en Raed der stad Amsterdam
(...) waer onder (...) Atlassen van Sanson, de Wit, &c. (...) De Catalogen zyn
235. 1704, 23 en 28 oktober
De Hr. R. de Hooge heeft alle de Geschiedenissen des O. en N. Testaments door ontrent 800
origineele verbeeldsels in koper gebragt (...) bestaende in Kaerten, Landen, Steden, Tempels,
Priesterlyke gewaden, Kerk en Hofpligten, Krygstuygen (...) alles in de Fransche Tad door den
Hr. J. Bassenage Pred. te Rotterdam, beschreven, en een ample verklaring in Duyts daer by
gevoegt, in fol. (...)
236. 1704, 2 en 11 december
Tot Leyden by Daniel van den Dalen, t'Amsterdam by Andries van Damme, en in 5 Gravenhage
by Engelbert Bouquet, zyn te bekomen Brabantia Illustrata, of 't Verheerlykt Brabant (.~.) met
de Landkaerten soo van de Provincie in 't generael als desselfs deelen, van Loven, Brussel,
Antwerpen, en 'S Hertogenbosch in 't bysonder; met een korte Beschry‐vinge (...) uyt de
Schatkamer van Jacob le Roy, Baron van het Roomsche Ryk, en Hr. van St. Lamberts, &c. In 't
Latyn, Frans en Nederduyts, in groot Folio, voor de somme van 14 gulden ongebonden.
237. 1704, 13 december
Tot Amsterdam by Gerard van Keulen, Boek en Zeekaert verkooper aen de Nieuwenbrug, in de
gekroonde Lootsman, werd nieuwelyks gedrukt en uytgegeven de Nieuwe Groote
Vermeerderde Zee‐Atlas, of Water‐Wereld, bestaende in een menigte van seer curieuse
kaerten, yder groot omtrent 12 voeten, nooyt voor desen soo in 't ligt geweest, welke alle door
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nieuwe opgevingen, en nette ontdekkinge der landen te samen zyn gesteld en in 't ligt gegeven
door Gerard van Keulen: Ook is by hem nieuwt uytgekomen een groote kaert van de Baey en
Stad van Gibraltar, waer in te sien is de hoedanigheden, forten, en sterktens, aen desselfs
hooge berg gelegen, soo aen de zee als land zyde, midsgaders op wat wyse de schepen hebben
gelegen in de attaques, met een pertinente en omstandige beschryvinge daer by, deselve kaert
is groot 10 voeten.
238. 1704, 13 en 16 december
t'Amsterdam by François Halma is gedrukt en te bekomen (...) de driejarige Reyse van E.
Ysbrants Ides, of sijn Gesantschap wegens Zijne Czaerse Majt. na den Keyser van China, door
hem self opgestelt, en met een Reyskaert, nevens veele schoone Printverbeeldingen, voorsien.
Hier komt by een nieuwe en nette Beschryvinge van China, door D. Cao, een geboren Chinees,
beschreven in 4.
239. 1705, 17 januari
Tot Amsterdam by Francois Lhonore & Compagnie, is gedrukt en te bekomen een Atlas
Historique ou Nouvelle Introduction, a l'Histoire ~ la Chronologie & a la Geographie ancienne &
moderne; Representee dans de Nouvelles Cartes ou l'on remarque l'établissement des Etats &
Empires du Monde, leur durée, leur chute, & leurs differens Gouvernements; la Chronologie
des Consuls Romains, des Papes, des Empereurs, des Roys, & des Princes, &c. qui ont ete de
puis le commencement du Monde, jusqu'a present: Et la Genealogie des Maisons Souveraine
de l'Europe, par Mr. C
Avec des Dissertations sur l'Histoire de chaque Etat, par Mr.
Guedeville.
240. 1705, 27 januari
Tot Amsterdam by Johannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwenbrugsteeg, in de Jonge
Lootsman, werd uytgegeven een nette aftekening van de Baey en Stad van Gibraltar, in t groot
bestek, met een pertinente beschryving, zynde de netste afteekening die men weet dat tot nog
toe by yemant is uytgegeven. (...)
241. 1705, 24 maart
t'Amsterdam by Johannes Loots Boek en Zeekaertverkoper, in de Nieuwe‐brug‐steeg, in de
Jonge Lootsman, werd met privilegie uytgegeven nieuwe wassende Graden, Paskaerten van de
Middelandse Zee, beginnende van het Naeuw van de Straet of Gibraltar tot het Naeuw van
Messina, zynde het grootste Bestek en netste Aftekening dat by iemant is uitgegeven, door
Klaes de Vries Geometra.
242. 1705, 23 april
Klaes Najer, Schoolmeester en Voorsanger tot Kwadyk, die reeds wel 10 jaren met goede
opgang Kost‐School heeft gehouden, en nog continueerd, onderwyst, aen de Jeugt en Bejaerde
personen (nevens een goed tractement voor een civiele prys) net en grondig Spellen, Lesen,
Schryven, Rekenen, Singen, Italiaens en Scheeps Boekhouden, de konst der Stuur‐lieden,
Landmeten, de Roedkonst van vaten, en andere grootheden der Geometrie.
243. 1705, 2 en 14 mei
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Tot Amsterdam by Pieter Mortier zyn te koop de groote nieuwe Atlas van Sanson, in 2 Deelen.
Idem de Zee‐Atlas, in 2 Deelen; en een nieuwe Kaert van de Moesel, Ryn, Saar: Idem een van
Spanje en Portugael: een van de Nederlanden, Italien &c.: en een nieuwe Wereld‐Kaert groot
Bestek met alle de Observatie van de Franse Academie: By deselve sal in 't kort uitkomen een
groote Kaert van 16 voet in 't vierkant van Hongarie en Transilvania, &c.
244. 1705, 12 mei
t'Amsterd. by Gerard van Keulen, Boek en Zeekaertverkoper aen de Nieuwenbrug, is nieuws
gedrukt en werd uytgegeven de nieuwe grote vermeerderde Zee‐Atlas of Waterwereld. waer in
ontdekt werden alle de bekende Zeekusten, Havenen, Rivieren en Bayen, met hunne dieptens
en droogtens des geheelen aerdbodems, bestaende in een meenigte van seer nette Kaerten,
yeder groot omtrent 12 voeten, noyt voor desen dierge‐lyke in ~t ligt geweest; als mede een
pertinente en groote Kaert van de Baey en de Stad van Gibraltar, waer in te sien is alle de
Forten en Sterktens aen desselfs hoogen Berg gelegen, ook de rang der schepen in de attaques,
met een nette beschryving.
245. 1705, 21 mei
Tot Amsterdam, by de Wed: Nicolaus Visscher op den Dam, in de Visser, is gedrukt en word
verkogt een Kaertboek, genaemt de Stoel des Oorlogs in de Wereld, bestaende in 38 Kaerten
groot en kleen, wit in marmer‐band gebonden a 10 gl. voorts werd verkogt de Stoel des Oorlogs
in de Nederlanden, 6 bladen groot, dito al de particuliere Kaerten van Braband, Vlaenderen,
Luykerland, den Ryn, Donaustroom, en Hongaria: Ook is by deselve uytgekomen een nieuwe
accurate Kaert van Portugael anderhalf blad, en een dito van het land Donawerd en Hochstet,
alwaer de bataille kan nagesien worden; (...) Nog zyn by den selve uytgekomen en nog een
kleen Kaertje van de Franse linie: (...) Ook is by deselven gedrukt een Kaert van Lotteringen een
en een half blad, waer in de geheele Moeselstroom werd vertoond; een dito van Lutzenburg
anderhalf blad groot.
246. 1705, 6 juni
Tot Amsterdam by Andries van Damme, Boekverkoper op het Rokkin bezyden de Beurs, zyn
voor een civile prys te bekomen nog eenige weynige Origineele en allerbeste Drukken van een
konstig en speculatif Werk; bestaende in meer dan 200 playsante en Schilderagtige Gesichten
(...) van gants Braband, de Meyery van den Bos en omleggende landen. Voorsien van een (...)
Beschryving <in Duyts, Frans en Latyn) (...) Tussen beyde is dit voortreffelyke Werk voorsien van
noodige en curieuse Land‐kaerten der Provincien, in welke de genoemde Gebouwen zyn
gelegen. Alles op schoon Royael Papier, in Fol. Syn ook te bekomen tot Leyden by Daniel van
den Dalen, en in den Haeg by E: Bouquet in 't Halfstraetje Boekverkopers.
247. 1705, 14 juli
Met previlegie van de Hoog Mog: Heeren Staten Generael, en haer Ed:
Groot Mog: de Heeren Staten van Holland en West‐Friesland, is uytgekomen een nieuwe en
seer correcte Kaert van Beyeren en Swaben, diergelyke soo accuraet noyt gesien, en is te
bekomen tot Amsterdam by Gerard Valk, Chateleyn, en Honore, Leyden Evert van Swynen,
Rotterdam Leers en Houwens, en in den Haeg by de Wed: Beek, Husson, en Honore, in
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248. 1705, 18 juli
Jan Pietersz. Zomer Maekklaer, sal op Dingsdag den 21 July 1705 en volgende dagen tot
Amsterdam, in t Oude Heeren Logement aen de meest biedende verkopen de nagelaten
Rariteyten van wylen Paulus Theroude, bestaende (...) Stedeboeken van Vrankryk, Italien,
Engeland, &C. veel Kaerten (...) gelyk deselve daegs voor de verkopinge sal konnen gesien
worden.
249. 1705, 25 juli
Tot Amsterdam by Pieter Mortier is te koop de nieuwe Kaert van alle de
Linien in Braband, bemagtigt door de Geallieerde, in groot bestek 14
voet in 't vierkant.
250. 1705, 1 augustus
t1Amsterd. by G. Kuyper Boekverkoper bezuyden 't Stadhuys is te koop een Atlas Contractus
van 130 van d'aller accuraetste en nieuwste Kaerten, wit, gemeen en fijn afgezet; als mede
l1Atlas Militaire of de Krygs‐Atlas, zynde een versameling van alle de Kaerten van de Stoel des
Oorlogs van de geheele Weereld: alle van de beste en nieuwste soorten in de welke de Franse
linien in de Nederlanden naeuwkeuriglyk afgetekent zyn, volgens d1afschetsing der
vermaerdste Ingenieurs. Deselve kos~en onafgezet en gebonde 10 guld., afgezet en gebonden
12 guld., en fijn afgezet en gebonden ~4 guld.
251. 1705, 18 augustus
t'Amsterdam by Joannes Loots Boekverkoper in de Nieuwenbrugsteeg in de Jonge Lootsman,
werd uytgegeven, de Astronomia, zynde een grondig onderwys in de loop des Hemels: een
Maen, Eclips en Planeet wyser (...) met een naeuwkeurige aenmerking op de wetenschap van
Andreas van Lugtenburg in de vinding van Oost en West, Astronomia, Tydrekening, en wat van
zyn gedane prognosticatie is te geloven, alles door Simon van de Molen, Mr. Mathematicus tot
Amsterdam.
252. 1705, 20 augustus
Tot Amsterdam by Karel Allard op den Dam is te koop eerst 1. Atlas Major van 521. de beste
Kaerten, fijn afgezet en verguld in 3 Franse en andere Banden; de Register verkoopt men ook
apart. 2. Braband en Vlaenderen met de nieuwe Franse Linien. 3. 't Toneel des Oorlogs aen den
Ryn, Moesel, Maes, enz. 2 bladen, waer in 't doorbreeken der Franse Linien in Braband verbeeld
is. 4. Spanje en Portugael met een Landbeschryvend Tafereeltje in 4 bladen, zynde dese 5
laetstgenoemde Kaer‐ten mede te bekomen by Luggert van Anze in de Lange‐straet. 5. De Baey
en Straet van Gibraltar. 6. 't Gebied en Bisdom Straetsburg. 7. 't Groot Toneel des Oorlogs in de
Wereld van in de 60 Kaerten. (...)
253. 1705, 1 oktober
Pierre Dufourc maekt bekent dat hy nog Discipulen in de heele en halve Kost houd; men
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onderwyst tot sijnent de Franse en Latynse Talen, de beginselen van de Religie, de beschryvinge
der Aerde, gebruyk van de Globe, Boekhouden, Rekenen en Schryven, en andere dingen seer
nodig voor de Jeugt. Woont tot Amsterdam op de Gingel naest de Oude Luyterse Kerk.
254. 1705, 15 en 22 oktober
Tot Amsterdam by Pieter Mortier is gedrukt de Nieuwe Atlas van de beste Geographise
Kaerten, met de nieuwe observatie van de Franse Academie vertonende alle de gewesten der
wereld, en wel insonderheyd, daer de Oorlogen tegenwoordig gevoerd worden, als in de
Nederlanden, Ryn, Italie, Spanjen, &c.; nevens een Nederduytse beschryvinge tot de Geogra‐
phie, dat noyt in die tael gesien is, tot groot nut om de Geographie wel te verstaen, door de
Heer Sanson. Dit Boek bestaet in 63 Kaerten of Bladen beschryvinge, werd verkogt voor 15
gulden, afgeset in Marniel papier gebonden.
255. 1705, 31 oktober en 5 november
Klaes Nayer Schoolmeester en Voorsanger tot Kwadyk, maekt bekend, dat h~ in sijn Kost‐School
aen de jeugd en bejaerde personen onderwyst, net en grondig Spellen, Lesen, Schryven,
Cyferen, Singen, Italiaens en Scheeps‐Boekhouden, de Konst der Stuurlieden, Landmeten,
Roykonst van Vaten en andere Grootheden der Geometrie, alles soo kort en bondig, en voor
soo civile prys als by weete gepractiseert werd. De weetgierige kunnen alvorens door een brief
aen de Kwadyker‐schuyt by de Nieuwebrug tot Amsterdam, of in persoon sig addresseeren aen
bovengenoemde.
256. 1705, 19 november
Pierre Du Fourc maekt bekend dat hy zedert eenige jaren herwaerds Leerlingen in de Heele
Kost heeft gehouden, en voortaen deselve voor een
redelyke prys in de Halve Kost ook sal aennemen: Hy onderwyst de Latynsche, Franse, en
Nederduytsche Talen: Hy oeffent de eerste Gronden van de Christelyke Religie, de Beschryvinge
der Aerde, en het gebruyk der Aerd en Hemelsklooten; ook het Boekhouden, Rekenen en
Schryven, alles op een seer ligte manier. Des 'S avonds van vyf tot half agt werd by hem Collegie
in de Franse Tael gehouden, woont tot Amsterdam op de Cingel, aldernaest de Oude
Luytersche Kerk.
257. 1705, 12 december
Tot Amsterdam by Karel Allard, op den Dam, werd uytgegeven: 1. De op‐togt van Mars in
Europa, op Atlas formaat, behelsende behalven de gedenkwaerdigste Veldslagen, Belegeringen,
enz. van desen oorlog, de voornaemste Fortressen van Duytsland, Neerland, Italien, Spanje,
Portugal, enz. met beknopte Beschryvinge in 't Frans en Duyts; van derselver veelvoudige
Belegeringen en Veroveringen, en waer onder die steden tegenwoordig behooren, zynde dit
Boek curieus afgezet en onaf‐gezet te bekomen. 2. Een nieuw verbeterde Kaert van Catalonien,
waer in gesteld zyn verscheyde Forten, die in de voorige Kaerten ontbreken; als mede een
nieuw Alphabeth Registertje. 3. Barcelona in plattegronden, en prospect, en meer andere
Forten in Catalonien, na de nieuwste Tekeningen. 4. Een groot toneel des oorlogs in de wereld
van 57, de nieuwste Landkaerten, en een wegwysende Register. 5. Een Atlas Major van 521, de
beste Landkaerten, in 3 Franse banden, curieus afgezet en verguld. 6. Een Atlas van 260, in 2
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258. 1706, 23 februari
Op Woensdag den 3 Maert sullen tot Amsterdam ten huyse van Andries van Damme
Boekverkoper Op Tt Rokkin bezyden de Beurs verkogt werden, een partye
welgeconditioneerde Nederduytse Boeken (...) midsgaders eenige beste Instrumenten tot
wiskonstige oeffening en practyk van 't Landme‐ten behorende, nagelaten by wylen Herbert
Kramer, Stads Metselaer en Landmeeter tot Amsterdam (...)
259. 1706, 25 februari
Tot Amsterdam by Karel Allard op den Dam is te koop, 1. De Optogt van Mars in Europa, waer
in de voornaemste Belegeringen en Veldslagen van desen Oorlog, als ook de sterkste Forten
van Neerland, Duytsland, Ita‐hen, Spanjen, Portugael, met korte Byschriften (in 't Frans en
Duyts) van der selver Krygs‐wisselvalligheden tot nu toe, zynde dit Boek fijn afgezet en wit te
bekomen. 2. Kaert van Catalonien vermeerdert met veele nieuwe Forten, en een A.B.C.
Registertje. 3. De voornaemste For‐ten van Catalonien. 4. Een Atlas Major van 52] de beste
Landkaerten in 3 Franse banden, fijn afgezet en verguld. 5. Een van 260 Kaerten in 2 Banden
met Latynse Beschryving; een van 150 enz. 6. Het Groot Toneel des Oorlogs in de Waereld van
57 Landkaerten, en een wegwysende Register. 7. Een paer nieuwe zak‐Globusjes.
260. 1706, 18 maart
Op den 22 Maert en volgende dagen sal verkogt worden tot Leyden, ten huyse van Pieter van
der Aa, Boekverkoper, de nagelate deftige Biblio~eek van de Hr. Johan van Schagen, in sijn Ed:
leven Burgemeester to~ Bergen op Zoom, (...) waeronder een kostelyke Atlas, Stedeboeken,
enz.
(...) Alles breder op de Catalogus vermeld (...)
261. 1706, 24 april
De Erfgenamen van zalr. Dirk Jansz. Timmerman, in sijn leven Leeraer
onder de Friese Doopsgesinde tot Westzanen, zyn voornemens om op den
4 May ten huyse van den overledene aldaer, te verkopen, desselfs na‐gelate Boeken (...) waer
onder een Nederduytse Atlas in 9 deelen en
2 Stedeboeken van Blaeuw alle uytgesogt ongebonden; de Catalogus zyn
(. .
262. 1706, 29 april
Tot Amsterdam by Carel Allard op den Dam word verkoft 1. 't Toneel des Oorlogs in Catalonien,
met 30 der voornaemste Forten van dat Land. 2. De Optogt van Mars te Land en ter Zee,
begrypende in 't eerste Deel de voornaemste Forten, Belegeringen en Veldslagen van desen
Oorlog, met korte Historise Byschriften, en in het tweede verscheyde soorten van
Oorlogschepen, Scheeps Werktuygen, Boten, Sloepen enz., zynde dit Boek fijn afgezet of wit te
bekomen. 3. 't Gezicht en Platte Grond van Turin en Vercelli. 4. De voornaemste Grens‐Forten
van Portugael en Spanjen. 5. Een Atlas Major van 521 de beste Landkaerten deses tyds fijn
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afgezet, en verguld in 3 Franse Banden: noch een Atlas van 260 dito met Latynse Beschryving in
2 banden; vorder van 150 in een band, en meer andere. 6. 't Groot Toneel des Oorlogs in de
Wereld van 57 Kaerten met een wegwyzende Register. (...) NB. De bovengenoemde Forten en
Schepen verkoopt men ook elk apart. (...)
263. 1706, 25 mei
Pieter Blom Stads Drilmeester en Adjudant Major van de Borgerye tot Amsterdam, Philo‐
Mathematicus, houd tot sijnen huyse op de Cingel, op de hoek van de Warmoes‐graft,
Collegium Hathematicum, en onderwyst aldaer op een seer korte en ligte wyse de
fundamenten van de Mathesis, als de Arithmetica, en alle de Deelen van de Geometrie of
Meetkonst, Analytica Speciosa, Algebra of bysondere Stelkonst, mitsgaders de dee‐len van de
Cosmographie, als Astronomie, Geographie en Navigatie; ook het voornaemste van de
Polemica, als Fortificatie, Militaire Ordres, en Artillery‐Konst, de Mechanica, en de Deelen van
de Optica, en voorts alle 't gene tot de Wiskonst en bovengenoemde Physice Wetenschappen
behoord; ook neemt hy Leerlingen in de Kost onder goede opsigt en commoditeyt; deselve ook
instruerende in 't Italiaens Boekhouden.
264. 1706, 17 en 19 juni
Tot Amsterdam by de Wed: van Nicolaes Visscher op den Dam, in de Visser, is nieuwelyk
gedrukt en uytgekomen het Plan van de Bataille van Ramailles, met een kleyn Relaesje; voorts
is ook by dito Wed: gedrukt het Plan van de sterke stad Barcelona, Gibraltar en Turin, alles na 't
origineel getekent.
265. 1706, ] en 10 juli
Tot Amsterdam by Pieter Rotterdam Boekverkoper op den Vygendam, word uytgegeven een
extraordinaire nette en curieuse Plan of Platte Grond, nevens d'ordre van de Battaille,
afbeeldende de groote Victorie, be‐vogten door de Geallieerden, onder 't commando van sijn
Crootheyd de Prince en Hertog van Marlboroug, en sijn Excell: den Veldmaerschalk Heer van
Ouwerkerk, tegens d'armee der 2 Kroonen, gecommandeert door den Keurvorst van Beyeren
en den Maerschalk de Villeroy, op den 23 May 1706.: waer by een relaes van 't gepasseerde in
Duyts en Frans; dese Afbeelding is 50 exact en net gemaekt, waer in alles 50 klaer aengewesen
word dat een ieder die het siet daer van een begrip kan hebben als of hy selfs by de bataille was
geweest.
266. 1706, 10 en 14 augustus
By Francois van der Plaets Boekverkoper in de Gapersteeg, word verkoft de Afbeelding der stad
Turin, en desselfs Kasteel, met alle de nieuw‐gemaekte Fortificatien, 50 als het sig bevond in
July 1706, na het origineel getekent: (...)
267. 1706, 19 augustus
D. de La Feuille tot Amsterdam heeft in 't ligt gegeven de Oorlogs‐Tabletten, of uytgesogte
Kaerten voor de gemakkelykheyd der Officieren en Reysigers, behelsende alle de generale
Kaerten van de Wereld, met de bysondere, der plaetsen daer den oorlog in Europa gevoerd
werd, en met de Plans der Forten die meest aen dese tegenwoordige revolutien onderworpen
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zyn; verrykt door de militaire Bouwkunde, en door een korte manier om gemakkelyk de
Geographie te leeren, en begryp van de Wereldkloot te hebben.
268. 1706, 28 en 31 augustus
t'Amsterdam by Pieter Rotterdam, Boekverkoper op de Vygendam, werd uytgegeven het Plan
of platte grond van de Belegering en 't veroveren der stad Ostende met alle sijn sterktens en
forten, beneffens de afbeelding van het Leger te land en de Vloot te water, nevens de
Bombardeergaljoots, alles 50 als het door de Geallieerden is belegerd geweest onder 't
commando van den Hr. van Ouwerkerk, met een Relaes van alles, seer curieus, net en exact
waergenomen, door deselve hand die de glorieuse battaille van Ramielles getekend heeft, die
mede by de voorn:
P. Rotterdam te bekomen is; 't word alles soo klaer verbeeld dat die het siet een begrip daer
van kan hebben of selfs in de Battaille of Belegering was geweest.
269. 1706, 31 augustus
t'Amsterdam by Karel Allard op den Dam, word verkogt, 1 de Platte Grond van Meenen en 't
Hoomwerk van Hallewin, nieuwlyks vermeerderd en verbeterd, 50 ten opsigte van de
fortificatie als wegens de Belegering, verrykt met een naeuwkeurig Dag‐register van het
voornaemste dat in de Belegering is voorgevallen in t Duyts en Frans. 2. De optogt van Mars in
Europa te Land en ter Zee, waer in zyn de voornaemste Forten en Belegeringen van desen
Oorlog, allerhande Oorlogschepen enz.; welke alle elk apart verkogt werden.
270. 1706, 2, 19 en 26 oktober
Te Leyden by Pieter van der Aa is gedrukt en te bekomen (als ook by de andere Boekverkopers)
een uytmuntende fraeye versameling der Gedenkwaerdigste Zee en Land‐Reysen na Oost en
West‐Indien, mitsgaders andere Gewesten (...) doorgaens met nodige Kaerten en Konst‐Printen
verrykt, in Octavo, met Privilegie. Nota. Den eersten dag van ieder maend sal men een volgende
Deel kunnen alom bekomen tot dat dit werk ten eynde is; waer van het Register en alles
breeder voor aen in dit eerste Deel te sien is.
271. 1706, 23 en 28 oktober
De Liefhebbers kunnen te Leyden by Pieter van der Aa en alom by de Boekverkopers bekomen,
het twede deel van de Versameling der Gedenk‐waerdigste Zee en Land‐Reysen naer Oost en
Westindien &c. gedaen; waer in zyn de notable Reysen van Columbus, Vasco de Gamma en
andere. Ook apart de bysondere verwonderenswaerdige ~n hachelyke Reystogt van Jacob
Jansz. de Roy, van Batavia gevlugt 1691 na Bornes en Archin, waer in veel bysonderheden (na
een egt afschrift gedrukt en by P. van der Aa te sien) alle vol Landkaerten en konst‐Printen, in 8
met Privi‐legie.
272. 1706, 23 november
Alle Heeren en Kooplieden werd bekend gemaekt, dat B. Winkel, Duyts en Frans Kost‐School
houd tot Amsterveen, op de Hofstede genaemd Overburg, om te leren Lesen, Schryven,
Cyferen, Italiaens en Scheeps Boekhouden, de Navigatie of konst der Zeevaert, als mede (...)
alles op een korte en gemakkelyke wyse, en voor een civile prys. Die genegen is zyn kinderen in
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boven genoemde Konsten te laten onderwysen, addressere zig aen den voorn: in t Frans Kost‐
School.
273. 1706, 4 december
In 's Gravenhage by de Wed: Anna Beek Konst en Kaertverkoopster in het midden van de
Hofstraet, werden uytgegeven, de aftekeningen en plans van alle de Battailles en Belegeringen
in de Campagne van dese jare 50 in Spanjen, de Nederlanden, als Italien voorgevallen, als van
Barcelona, Rammellies, Oostende, Meenen, Derdermonde, Aeth en Turin, alle na de originele
tekeningen van den Staet; zynde by deselve Wed: vorder te bekomen alle andere plans van
Battailles en Belegeringen, 50 in dese als in de voorgaende Oorlog geschied.
274. 1706, 14 december
Klaes Nayer Kost‐Schoolhoudende tot Kwadyk, onderwyst aen de Jeugd en bejaerder Personen,
net en grondig Nederduyts Lesen, Schryven, Cyferen, Singen, Italiaens‐ en Scheeps‐
Boekhouden, de Konst der Stuurlieden, Landmeten, Rooy‐konst van Vaten, en andere
Grootheden der Geometrie:
te addresseeren by de Nieuwebrug in de Kwadyker‐kelder tot Amsterdam, en voort &c. &c. (...)
275. 1706, 23 en 25 december
Te Amsterdam by Nicolaes ten Hoorn Boekverkoper over 't Oudezyds Heeren Logement, werd
gedrukt en staet in weynig dagen uyt te komen kort begrip der Oude en Nieuwe Geographie, op
eene beknopte verhandeling van alle Koningryken, Landschappen, Vorstendommen,
Republyken, Heerschappyen, Steden, Eylanden, Zeeen, Rivieren, Maeren, Bosschen en Bergen
van de geheele Wereld, toegepast op de bekendste Landkaerten van desen tyd, waer in alles
bequanielyk te vinden is; met een kort onderwys tot de kennisse der Globe, door J: Huburr
Rueter, in de Doorl: Schole te Merseburg, in 8. (...) (zie ook 285, waarin de correcte naam van
de auteur: J. Huboer, Peetor ...)
276. 1707, 8 en 12 februari
De Erfgenamen van wylen de Wed: Albert Magnus tot Amsterdam, sullen in 't voorjaer
verkopen alle hare nagelate Boeken 50 gebonden als ongebonden (...) waer onder veele
schoone Atlassen en Stedeboeken van Blaeu
in verscheydene Talen, waer onder een seer heerlyk door Dirk Jansz. van Santen afgezet, en 19
Deelen Latyn, de weerga van Blok: Waer van de Catalogus by tyds sullen worden uytgedeeld, en
nader door de Cou‐ranten sal worden bekend gemaekt. (zie ook 279)
277. 1707, 24 februari
Tot Amsterdam by Karel Allard op den Dam word verkoft, (...) 3. Een Atlas Major van 521 de
beste Landkaerten deses tyds fijn afgezet en verguld in drie schilpads wys gemormerde en
vergulde banden. 4. Een dito Atlas Minor van 260 Kaerten met Latynse beschryving in 2
banden; een dito van 150 enz.; een Kaert van de Middellandse Zee van 2 bladen; een van de
Rynstroom enz. met Forten aen de zyden van een blad; voorts allerhande nieuwe modese
Schepen enz.
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278. 1707, 3 maart
Tot Utregt by Anthony Schouten, Boekverkoper, is gedrukt en werd uyt‐gegeven,
Gedenkwaerdige aentekeningen, gedaen van een Reysiger door geheel Engeland, Schotland en
Yrland (...) Alles met een Landkaert van dese drie Koninkryken, en schoone kopere Platen
verciert.
279. 1707, 12 en 22 maart
De Erfgenamen van wyle de Wed: Albertus Magnus tot Amsterdam, sullen op Maendag den 28
Maert en volgende dagen verkopen desselfs nagelatene Boeken 50 gebonden als ongebonden,
in verscheyde Faculteyten en Talen, waer onder vele Atlassen van Blaeu, Janssonius &c., in
verscheyde Talen, en andere schone Werken zyn, insonderheyd een Latynse Atlas van Blaeu, in
19 vol. heerlyk door Dirk Jansz. van Zanten afgezet; waer van de Catalogen te bekomen zyn (...)
(zie ook 276)
280. 1707, 15, 19 en 22 maart
Op Woensdag den 23 Maert, sal tot Amsterdam in de Boekwinkel van Hendrik en de Wed: Dirk
Boom verkogt worden een fraye Bibliotheek (...) Nog op Woensdag den 6 April een deftige
Bibliotheek van <...) Boeken, in allerley Talen, daer onder ook vele Nederduytse, en onder die
een schoone Nederduytse Atlas van Blaeu, in 9 (15 maart: h) Atlas banden gebonden, en seer
curieus afgeset, en de Steedeboeken van Savoyen en Piemont ook 50 gebonden. (zie ook 281)
281. 1707, 24 en 26 maart en 2 april
Op Woensdag den 6 April sal tot Amsterdam in de Boekwinkel van Hendrik en de Wed: Dirk
Boom verkogt worden, een deftige Bibliotheek (...) waer onder een schoone Nederduytse Atlas
van Blaeu, in 9 Atlas banden gebonden, en seer curieus afgeset, en de Steedeboeken van
Savoyen en Piemont, waer van de Catalogus te bekomen is (...) (zie ook 280)
282. 1707, 31 maart
Klaas Najer Schoolmeester en Voorsanger tot Kwadyk, die reets eenige tyd, en nog dagelyks
kontinueert Kost‐School te houden, onderwyst net en grondig Nederduyts Lesen, Schryven,
Rekenen, Singen, Italiaens en Scheeps‐Boekhouden, de Konst der Stuurlieden, Landmeten,
Roed‐Konst van Vaten, en andere Crootheden der Geometrie; te addressere by de Nieuwe‐brug
in de Kwadyker kelder tot Amsterdam &c. (...)
283. 1707, 12 april
Op Wôensdag den 27 April sal men tot Rotterdam ten huyse van den overleden Melchior
Maeshoek, op de Wynhaven verkopen alle desselfs nagelate Boeken (...) onder deselve een
curieuse Duytsen Atlas van Blaeu afgezet in een swaren ebbenhout cabinet; waer van de
Catalogen te bekomen zyn
284. 1707, 30 april
Op Dingsdag den 10 May sullen tot Amsterdam ten huyse van Andries van Damme,
Boekverkoper op 't Rokkin, by de Beurs verkogt worden een party rare en welgeconditioneerde
(...) Boeken, (...) waer agter ten selven dage mede verkogt sullen werden eenige voorname
Instrumenten en Manuscripten, rakende de Landmeet‐konst, Geometrie, en Vestingbouw,
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onder welke zyn 2 curieuse Astrolabiums, en een Mortier op houte rollen met sijn toebehoren
&c., nagelaten door Jacobus Bosch Stads Ingenieur, Land en Steen‐meeter &c. De Cataloge hier
van is te bekomen (...)
285. 1707, 19, 26 en 28 mei
By Nicolaes ten Hoorn Boekverkoper over 't Oudezyds Heere Logement tot Amsterdam, is
gedrukt en te bekomen 't Kort Begrip der Oude en Nieuwe Geographie, of een beknopte
aenwysing van de stand en gelegenheyd van alle de Koningryken, Prinsdommen,
Heerschappyen, Steden, en Rivieren van de gantsche Wereld. Een Werk van seer groote
nuttigheyd in de tegenwoordige oorlogstyd, om met een opslag de begeerde Steden of Land‐
schappen na te sien, geschikt na de bequaemste Landkaerten van desen tyd, door J. Hubner
Rector in de Doorl: Schole te Merseburg, in 8. (...~
286. 1707, 21 en 28 mei
Op Dingsdag den 31 May sal tot Amsterdam in de Boekwinkel van Hend. en de Wed: Dirk Boom
verkogt worden, een uytstekende Bibliotheek (...) daer onder een schoone Nederduytse Atlas
van Blaeuw in 6 stukken en andere. De Catalogus is te bekomen (...)
287. 1707, 7 en 11 juni
Te Leyden by Pieter van der Aa is gedrukt en werd uytgegeven (...) Met de Gedenkwaerdige
Oost en Westindise Voyagien, die alle maenden uyt‐komen, is men reeds soo verre gevordert,
dat het tiende deel al te bekomen is, waer in veel aenmerkelyke saken door Ferd. Cortes en
andere in Mexico en elders verrigt, vol nodige Kaerten en Konstprinten, in octavo: Met het l4de
stuk sullen de Portugeese en Spaense Reysen door Barror en Herrera beschreven eyndigen, en
daen na de volgende op de uytgegeve naemlyst vermeld, uytkomen.
288. 1707, 23 juni
Door Gerard Valk tot Amsterdam op den Dam, in de Wakkeren Hond, zyn gemaekt, en werd
ook by den selven uytgegeven en verkogt 3 paer nieuwe Globens, of Hemel en Aerd‐Bollen, van
9, 12, en 15 duym Diameters, zynde d'eerstgenoemde of Hemelsche ter neder gestelt, met der
selver nieuwe gevondene Sterre‐Beelden, uyt de Uranographia en Sterren Catalogus van den
grooten Astronomist J: Hevelius, agtervolgens zyne seer naeukeurige en exacte observatie, en
dat na de jegenwoordige constitu‐tie des Hemels, so als deselve met het ingaen deser 18 eeuw,
of jaer 1700 compleet op den middag den 31 December heeft gestaen; als mede de
laetste of Aerdsche na 't ontwerp en accuraetste observatie der beroem‐ste Geographici,
sullende ten meerder dienste der Liefhebberen van nog grooter soorten werden gevolgd; zynde
dese Globen met noyt voor dese gesiene Horizonten op nieuw geinventeert door Lotharius
Zumbach de Koes‐feld, MD. voorsien; als mede is door den selven geinventeert en door Gerard
Valk op 't koper gebragt, en by hem uytgegeven seker Astronomisch Instrument Planetolabium
genaemt, ter grootte van 2 voeten Diameters by form van drie beweeglyke ronde schyven gants
eenvoudig, waer door men de ware en sigtbare plaetsen van de 7 Planeten der vaste Sterren
na langte en breedte, de Eclipsen van Son en Maen, ook selve voor een iegelyke Horisont, de
bedekkinge der Sterren &c., voor alle gewesene, tegenwoordige en toekomende tyde, sonder
eenige (dog met gelyke nettigheyd der) uytrekeningen, en met noyt gedagte ligtigheyd
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vaerdiglyk nagespeurd, uytgevonden en werkstellig gemaekt kan worden, benevens een
Beschryvinge over ?t gebruyk 50 der Globen als 't Planetolabium, met Privilegie.
289. 1707, 28 juli
Tot Amsterdam by Karel Allard op den Dam word verkoft (...) 2. Een Kaert genaemt d'optogt
van de Hertog van Savoyen en de Prins Eugenius na 't Dauphine, Provence, Langedocq &c 2
bladen. 3. Het Toneel des Oorlogs in Spanje en Portugael 4 bladen, een dito in Spaens
Nederland en aen den Ryn &c., welke Kaerten mede verkoft worden by Luggert van Anze in de
Lange‐straet. 4. Een Atlas Major van 521 Kaerten fijn afgezet, en verguld in 3 Franse Banden &c.
290. 1707, 6 augustus
tTAmsterdam by Pieter Mortier werd uytgegeven een extra curieuse Kaert van het Theatre van
den Oorlog in Dauphine en Provence, groot 20 voet in t vierkant, een aparte Kaert van
Dauphine en een van Provence. Item de Stad en Haven van Toulon, Marseille en Antibes.
291. 1707, 16 augustus
By D. de La Feuille tot Amsterdam zyn gedrukt de Oorlogs‐Tabletten of uytgesogte
Kaerten voor de gemakkelykheyd van Officieren en Reysigers, behelsende alle de
generale Kaerten van de Wereld, met de bysondere der plaetsen, alwaer het theater
van den oorlog in Europa nu is, met ontrent 300 Plans van de Fortressen die het
meest aen dese revolutien des tyds blood leggen, verrykt met de Militaire
Architecture, en met een nieuwe verkorte manier om de Geographie te leeren en de
kennisse der Globen: men heeft hier nog bygevoegd de Kaert van Provence met 15
Plans van desselfs Fortressen, in het Frans, Engels en Duyts.
292. 1707, 8 en 11 oktober
Op Dingsdag den 18 October, 's morgens ten 9 uuren precys, sal tot Amsterdam in de
Boekwinkel van Hendrik en de Wed. van Dirk Boom, verkoft werden de uytstekende Bibliotheek
van de Hr. en Mr. Pieter Outgersz. zalr. (...) daer onder (...) een kostelyken Nederduytse Atlas
van Blaeu, in 9 Deelen, curieus afgezet, en in 9 hoorn overtrokke banden verguld gebonden, als
alles breder in de Catalogus te sien is (...)
293. 1707, 13 en 18 oktober
Tot Amsterdam by Pieter Mortier is te koop een extra curieuse Kaert,
groot 20 voet in 't vierkant van het Theater van den Oorlog in Dauphinee en Provence; waer in
heel exact is aengewesen alle de Wegen, Bergen, Dallen, daer de Legers passeeren, strekt van
Turin tot aen de Rhone Rivier; by deselve zyn de particuliere Kaerten van Dauphine, Provence,
Languedoc of Sevennes, de Stad en Haven van Toulon, Marseille, Antibes, en een curieuse Stad
Napels, op 2 bladen; een groote Kaert van het Theatre van den Oorlog in Vrankryk, groot 18
voet.
294. 1707, 13 oktober
B. Winkel, Frans Kost‐Schoolmeester, is van Amstelveen komen wonen tot Ouwerkerk op de
Hofstede van den Hr. Fred. Lodewyk van Kuffeler, genaemt Overbeek, regt voor de twede brug,
tot gemak en commoditeyt voor de Heeren, welkers kinderen by hem wonen, en daer gelieven
te bestellen, om te leere Lesen, Schryven, Cyferen, Italiaens of Koopmans Boekhouden, de
Navigatie, als mede de Franse Tael (...)
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295. 1707, 18 oktober
Door Gerard Valk tot Amsterdam zyn gemaekt en werd ook by deselve uytgegeven en verkogt 3
paer Nieuwe Globens, of Hemel en Aerd Bollen, van 9, 12 en 15 duymen diameters, zynde
d'eerstgenoemde of Hemelsche ter neder gesteld, met derselver 14 Nieuwe gevonden Sterre‐
Beelden, uyt de Oronographia en Sterre Catalogus van den Grooten Astronomist J: Hevelius,
agtervolgens sijne seer naeuwkeurige en exacte observatie, en dat op de tegenwoordige
constitutie des Hemels, so als deselve met het ingaen deser 18 Eeuw of Jare 1700. compleet op
den middag den 31 December heeft gestaen, als mede de laetste of Aerdsche na 't ontwerp en
accuraetste observatien der beroemste Geographici deser tyd, sullende ten meerder dienste
der Liefhebbers in t kort van die van 18 duym en van nog grooter soorten werden gevolgd,
zynde dese Globe met noyt voor desen gesiene Horizonten op nieuw geinventeert door
Lotharius Zum‐Bach de Koesfeld M.D. voorsien, benevens een Beschryving over 't gebruyk der
Globen, met Privilegie.
296. 1707, 3 en 8 december
Tot Leyden by Pieter van der Aa, is nu eerst nieuw gedrukt en alom te bekomen Beschryving
van Spanjen en Portugael, waer in op het naeuwkeurigste al het gene dat (...)
aenmerkenswaerdig nodig en vermakelyk om te weten is, verhaeld en door konstige
Printverbeeldingen en Landkaerten aengewesen werd; (...) in Folio, noit te voren 50 in onse
Tale ge5 ien.
297. 1707, 27 en 29 december
Tot Utregt by Willem Broedelet werd gedrukt, en staet binnen korten uyt te komen, de
Gevaerlyke en Verwonderlyke Reysen van Francois Leguat, met sijn byhebbende Geselschap,
naer, en op twee onbewoonde Eylanden in de Oostindien (...) uyt het Frans in 't Nederduyts
overgebragt, en met curieuse Landkaertjes en figuren voorsien, in 4. (...)
298. 1707, 29 december
Men maekt bekend dat voor de tweedemael is gedrukt en werd uytge geven Memoires de La
Guerre d'Espagne, de Flandre & de Baviere 2 voll. in
12., vermeerdert een vierdepart doorgaens in 't werk, en daer bygevoegd de Gampagne van 't
jaer 1707., verrykt met Platen, Plans en Battailles tot het selve Werk nodig; en also de eerste
Editie nu tot Brussel is
nagedrukt in een voll. sonder Platen en Plans, en vol fauten, werd sulks genotificeert op dat
niemant bedrogen werd.
299. 1708, 7, 17 en 21 april
Op Dingsdag den 24 April, 's morgens ten 8 uuren, sal tot Amsterdam in de Boekwinkel van
Hendrik en de Wed: Dirk Boom verkogt worden, een uytstekende fraye Bibliotheek (...) daer
onder ook een schone Neder‐duytse Atlas van Blaeuw, curieus afgezet en gebonden,
mitsgaders de Stedeboeken, alles breder te sien by de Catalogus (...)
300. 1708, 17, 24 en 28 april, 1 en 5 mei
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Dingsdag den 8 May (1 en 5 mei: Maandag den 7 May) en volgende dagen sal in de Boekwinkel
van H. Wetsteyn tot Amsterdam verkoft worden, de curieuse Bibliotheek van wylen den
geleerden Capt. J. Broukhuysen, nevens een fraeye Appendix van een ander Liefhebber, daer in
een Neerduytse Atlas van Blaeu, seer curieus met coleuren gedekt &c. De Catalogen zyn te
bekomen (...)
301. 1708, 8 mei
Tot Amsterdam by Karel Allard op den Dam word uitgegeven, 1. Planisphaerium Coeleste, of
een Nieuwe Hemelkaert, gecalculeert op 't jaer 1700, vermeerdert met vele Sterren, en
vercierd met verscheyde Konst stukken, op 2 bladen. 2. Een verbeterde Kaert van Holland en 't
Stigt Utregt met coleuren, verdeeld in der selven Kerkelyke Synoden en Classen. (...) NB. Het
bovengemelde is mede te bekomen tot Rotterdam by B. Bos, Hage J. Semeyns, Utregt C. Spegt.
6. Atlas Major van 521 de beste Kaerten fijn afgezet en verguld, in 3 Franse banden, enz.
302. 1708, 5 juni
W. Winkel, houd Frans en Duyts Kost‐School op de Hofstede genaemt Ouwerkerk, om te leeren
Lesen, Schryven, Cyfferen, Italiaens Boekhouden, de Navigatie, en de Franse Tael (...) Men kan
daer gemakkelyk aenkomen met het doorvaren der jaegschuyten van Amsterdam op alle de
Zuyd Hollandse steden.
303. 1708, 12 juni
Tot Utregt by Willem Broedelet is gedrukt en in alle steden by de Boek‐verkopers te bekomen,
de gevaerlyke en zeltsame Reysen van den Heere François Leguat met sijn byhebbend
Geselschap, na 2 onbewoonde Oostindise Eylanden, gedaen zedert den jare 1690 tot 1692 toe,
behelsende een naeuwkeurig Verhael van hun Scheepstogt, hun 2 jarig verblyf op 't Eyland
Rodrigue, en hoe wonderbaerlyk zy daer afgekomen zyn; alsmede de wreede mishandeling
door den Gouverneur van Mauritius, hun driejarig bannissement op een rots in zee, en hoe zy
door ordre van de Compagnie tot Amsterdam buyten verwagting daer afgehaeld, en na Batavia
gevoerd wierden, met nodige Landkaerten en Figuren voorsien, in 4. (...)
304. 1708, 23 en 26 juni
Te Dordregt by Mattheus de Vries Boekverkoper in Erasmus, is gedrukt en alomme te bekomen
de beknopLandmeetkonst door Mattheus van Nispen, zynde den vierden druk, waer in door
den autheur veele merkelyke saken ter materie dienende zyn bygedaen, voornamentlyk ontrent
het maken en bewaren van Dyken, Hoofden, Dammen &c., alles door eygene observatie
ondervonden in 8., daer by gevoegt is het Tractaetje van de Landmaten, eertyds opgesteld door
W:P: Douw, en F. Eversdyk.
305. 1708, 23 juni en 25 september
Cornelis de Bye, Mathematicus tot Tholen, presenteert sijn dienst aen alle Liefhebbers, omse te
onderwysen in de Geometrie, Navigatie, Astronomie, Fortificatien, de Bouwkunst enz. met
korte gedemonstreerde Regels, voornamentlyk, de Fortificatien en Bouwkonst, 50 na de oude
hedendaegse en Franse manier, als die van de Hr. Gen. Koehoorn; uytrekenende alle Linien en
Corpora; in de practyk op 't veld af te steken; alle gemaekte Werken net op 't Plan te brengen:
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Waer van de blyken zyn by Personen, tegenwoordig ten dienst van den Staet geavanceert.
Onderwyst ook het maken van alle Land en Zeekaerten, Perspective Tekenkonst na 't Leven,
enz.
306. 1708, 28 juni
Tot Amsterdam is te sien een Mathematisch Horlogie, zynde seer uytnemender, nuttiger, en
konstiger Werk als 'er ooyt is vertoond; waer door worden aengewesen alle bewegingen van
het Firmament des Hemels, 50 als deselve sig in den Hemels‐loop vertonen, behelsende dertig
afbeeldingen of verscheydene betekenissen. Men kan dit Horloge sien des morgens van
8 tot 12 uuren, en 5 namiddags van 2 tot 7 uuren, op de Cingel by het Leydse Veer, in 't Luykse
Bierhuys, by Mr. Joseph Terouf.
307. 1708, 31 juli en 4 augustus
Op Dingsdag den 7 Augusty sal by Executie tot Amsterdam in Tt Nieuwe Heere Logement, 's
morgens ten 9 en T ~ namiddags ten 2 uuren, verkogt worden, een Spheer na de stelling van
Copernicus, diverse Atlassen in Franse Banden, item ongebonden, diverse soorten van
Landkaerten afgeset en wit, Zeekaerten, Printen van Lusthoven, Gesigten Steden, Historien,
Schepen, Bloemen, afgeset en wit, gedrukte Miniaturen, extr. swarte Konstprinten,
Conterfeytsels van Helden en Geleerde Mannen, Historien en Sinnebeelden, Kaerten en
Printen, met lysten en opgerold op Doek, Kaertlysten, gemeen Winkelgoed, dubbelde en
enkelde Bladen, fijne en gemene halve Bladen, gebonde en ongebonde Boeken, Boeken om
Printen in te leggen, Fortificatiewerken, Pakpapieren, extr. kopere Drukkaerten, en verdere
Gereedschappen, breder by de Catalogus te sien.
308. 2 augustus
Tot Amsterd. is te bekomen een curieuse Kaert van de Stoel des Oorlogs in Vlaenderen, en
Braband, daer in vertoont word de mars van den Her‐tog van Marlboroug, en de Prins Eugenius,
de Hr. Veldmaerschalk van Ouwerkerk, en aengewesen de Batâille en de Vlugt van de Franse
tot Bellem, de mars van de Franse, de nieuwe Linien van de Franse, de Terryn van den geheelen
Oorlog, Neder en Opper Ryn, en den Elsas, Lotteringen, Trier tot Parys tot 4 bladen. Nog een
Kaert van Spanje 4 bladen; en een Kaert van Piemont, Savoyen, Provence en de Sevennis in 2
bladen, zyn te bekomen by Luggert van Anse in de Langestraet, en by Hendrik Fokken in de
Holsteeg in de Paskaert.
309. 1708, 11 september
t'Amsterdam by de Wed: Visscher, in de Visser, is gedrukt een Accurate Plan en Beleg der stad
Ryssel, met sijn Linie van Circumvalatie, Approches, en Batteryen, alle in 't leger voor Ryssel na
't leven getekent, door een voornaem Ingenieur gedaen.
310. 1708, 22 september
t'Amsterdam by A. Allard op den Dam, werd uytgegeven een verbeterde Figuur van 't belegerd
Ryssel, met de Linien van Circumvallatie, Attaque, Batteryen, namen van yder regiment, enz.,
nu laetst in 't leger getekend, met een Kaertje van de Casselnye van Ryssel.
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311. 1708, 2, 6 en 13 oktober
Op Dingsdag den 16 October sal tot Amsterdam op de Keysersgraft aen de westzyde tusschen
de Leydsestraet en graft, verkoft worden, de fraje en nette Bibliotheek van wylen de Hr.
Schepen Hillebrand Bentes, bestaende uyt Boeken (...) een schoone Spheer van Copernicus, 2
Globen van Blaeuw afgeset, eenige Mathematise instrumenten enz. De Catalogus is te
bekomen te Amsterdam in de Boekwinkels van Boom, en Jacob van Royen (...)
312. 1708, 13 en 27 oktober
Tot Amsterdam by Pieter Mortier op de Vygendam, werd gedrukt alle de Kaerten van Mr. de
l'Isle a 3 stuyv. 't stuk zyn reeds 12 a 15 gedaen, by deselve zyn gedrukt de grote Kaerten ieder
van ontrent 18 voet in 't vierkant van het Theatre van den Oorlog in de Nederlanden, idem aen
den Ryn, idem aen den Moesel, idem Beyeren en Oostenryk, idem Hongarie, idem Italien, en
geheel Italien, Savoye en Piemont, idem Dauphinee en Provence, idem Spanjen en Portugael,
idem Vrankryk, idem de Sevennes en Languedoc, idem in America; als mede de groote nieuwe
Atlas van Sanson, ieder Kaert op 2 bladen, met Registers, in 2 Deelen, in Plano, Idem de Zee‐
Atlas van de geheele Wereld, in 2 Deelen. Idem diverse soorten van Atlasse op een blad, van
50, 80, 100, tot 260 Kaerte toe, alle de nieuwe en van de beste Meesters als Jaillot, Sanson &c.
313. 1708, 16 en 23 oktober
Pieter Du Fourc (...) maekt (...) bekend, dat hy heeft in 't ligt gegeven (...) De gem: Du Fourc
maekt wyders bekend, dat hy de Leerlingen in de Heele en Halve kost aenneemt; en dat hy
buyten de bovengem: Talen mede onderwyst de Beschryving der Aerde, 't gebruyk der Globen,
en andere oeffeningen meer
314. 1708, 8 december
t'Amsterdam by Jan ten Hoorn Boekverkoper over 't oude Heere Logement, werd voor de
twedemael gedrukt, en sal in weynig dagen uytgegeven werden, de gehele Mathesis of
Wiskonst, hersteld in sijn natuurlyke gedaente, door Abr. de Graef, bestaende mde Geometrie
of Meetkonst, Astronomie of Sterrekonst, Landmeetkonst, en Wynroeyen, Fortificatie of
Vestingbouw, Gnomonica of Zonnewysers, Perspectief of Tekenkonst, de Optica of
Doorsigtkunde, Catoptrica of Spiegelkunde, Machcamica of Weegkonst, Algibra of Stelkunde, in
groot 4to. met 100 figuren.
315. 1709, 3 en 5 januari
Damus van Buuren geswooren Landmeter, Mathematische Meester, en KostSchool houdende
in de stad Breda, presenteert sijn dienst om aen de Jeugt, nevens in Duyts Lesen en Schryven,
ook te leeren (na de heden‐
daegse korte manieren) Cyfferen, Italiaens en Scheeps Boekhouden, Fortificatie, Wyn‐rooyen
en Peylen, Perspective, Beschryven van allerhande Sonne‐Wysers, Geographie, Cosmographie,
't gebruyk van Hemel en Aertsche Globen, beginselen der Astronomie, en meer andere dingen
tot de Mathesis behorende.
316. 1709, 8 en 12 januari
tTAmsterdam by Jan ten Hoorn Boekverkoper over 't Oude Heere Logement, is nu weder voor
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de tweedemael gedrukt en by alle Boekverkopers te bekomen, de geheele Mathesis of
Wiskonst, hersteld in sijn natuurlyke gedaente, door Abraham de Graef, bestaende in de
Geometria of Meetkonst, Astronomia of Sterrekonst, Landmeetkonst, en 't Wynroeyen,
Fortificatie of Vestingbouw, Gnomica of Sonnewysers, Perspectief of Tekenkonst, Dioptrica of
Weegkunde, Algebra of Stelkonst, in groot 4to met 100 printen tot dese konst behoorende.
317. 1709, 30 maart, 13 en 16 april
Op Dingsdag (16 april: Op heden) den 16 April sal men tot Amsterdam teh huyse van den Ed:
Heer Jacob Cromhout zalr., op de Heeregragt, tusschen de Huydestraet en Leydsegragt
verkopen, desselfs nagelate Bibliotheek, bestaende in seer veel overkostelyke Boeken, (...)
Atlas‐sen, Stedeboeken, seer curieus afgeset en gebonden, waer onder is een groote
Nederduytse Atlas van Blaeuw, met verscheyde byvoegsels van belang, in 18 stukken Atlas
wyse gebonden, en overheerlyk met Goud, Karmyn en Nitramaryn afgeset door Dirk Jansz. van
Santen, van wien nog verscheyde andere Boeken in dese Bibliotheek zyn afgeset (...) De
Catalogus is te bekomen (...)
318. 1709, 16 en 23 april
Op Dingsdag den 30 April, sullen door de Erven van Gillis Janssonius van Waesbergen onder de
Boekverkopers verkoft worden desselfs nagela‐tene ongebondene Boeken 50 Franse, Hoog als
Nederduytse, nevens eenige Atlassen en Stukken, in desselfs Talen; op de Paksolder de Kievit
op de Agterburgwal tusschen de Lynbaen en Korsjessteeg, 's morgens ten 8 en 's namiddags
ten 2 uuren. De Catalogus is te bekomen tot Amsterdam by Johannes Wolters Boekverkoper op
't Water, en in andere steden by de Boekverkopers.
319. 1709, 23 mei en 5 november
Pieter Dufourc maekt aen alle de geene die eenige Jongelingen begeren te laten onderwysen
bekend, dat hy een heel groot en wyd huys (op de Princegraft naest de hoek van de Leydse
Kruysstraet) daer het Collegium Grammaticum uithangt, bewoont, 't welk met 10 of 12 schone
vertrekken, plaets en tuyn voorsien zynde, heel gemakkelyk is om Leerlingen te oef‐fenen,
dewelke hy in de heele en halve kost aenneemt, en ten dien eynde zyne onderdanige diensten
aenbied. Hy onderwyst de Franse, Latynse en andere Talen; en ook de Beschryving der Aerde,
het gebruyk der Aerdse en Hemelse Globen, de Zeede‐lessen en andere dingen die de Jeugt
nodig zyn (...)
320. 1709, 2 juli
Op Maendag den 8 July sal tot Amsterdam in de Boekwinkel van Fredrik van Metelen in de
Warmoesstraet werden verkoft een treffelyke Bibliotheek, bestaende in schoone Theologische
Boeken, als mede een schoone Atlas van Blaeu 6 deelen, en verscheyde Stedeboeken. De
Catalogus is te bekomen (...)
321. 1709, 23 juli
t'Amsterdam by Gerard Valk is gemaekt een exact Plan der sterke stad Doornik, met desselfs
Linien van Circumvalatie, Aproches en onderaerdse Mynen, &c.; door een voornaem Ingenieur
getekent.

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811

Pagina 84 van 422

322. 1709, 23 juli
t'Amsterdam by de Wed: van Nicol: Visscher is gedrukt, een heel exact Plan van de sterke stad
Doornik, met de linien van circumvallatien en contravallatien, en alle d'aproches en
onderaerdse mynen, door een voornaem Ingenieur getekent; dito Plan is ook te bekomen by
Francois Renard Boekverkoper. (...) voorts is by deselve nieuwelyks uytgekomen, een heel
accurate Kaert van Artois, groot 2 bladen, waer in de stoel des Oorlogs kan nagesien worden.
323. 1709, 25 juli
t'Amsterdam by A. Allard op den Dam word uytgegeven een verbeterd Plan van Doornik, met
de Linien van Circumvallatie, de namen der regimenten, 't onderscheyd tusschen de Infantery,
Cavallery, en Dragonders, de Ondermynde Passagien, de Sluysen, en insonderheyd de attaques
volkomender als by alle andere enz.
324. 1709, 25 juli
t'Amsterdam is door Gerard Valk gemaekt, en word door den selven uytgegeven een exact Plan
van de sterke stad en kasteel van Doornik, met alle desselfs Fortificatie, onderaerdse Mynen,
Aproches, Baterie, Linie van Circumvalatie, &c. door een voornaem ingenieur getekent.
325. 1709, 30 juli
t'Amsterdam by A: Allard op den Dam word uytgegeven 1 een verbeterd Plan van Doornik, met
de Linien van Circumvallatien, Attaques, Mynen, het nieuw Retrenchement tusschen de Stad en
de Citadel enz. Nog zyn by dito en by Luggerd van Anse Plaetsnyder in de Lange‐straet,
tusschen de twee dwars‐straaten, en Hendrik Fokken in de Molsteeg, en in den Haag by P:
Husson te bekomen verscheyde Landkaerten van Tooneelen des Oorlogs, als de Optogt des
Hertogs van Marlboroug, en de Prins Eugenius in Braband en Vlaenderen, en speciael ontrent
het Beleg van Doornik enz. 2. Een Toneel dito in Duytsland, daer in de Opper en Neder‐Ryn,
Moesel, Maes, Saar, Elsas, enz. 3. Wordl aen het Toneel des Oorlogs ook gevoegd het Deel van
Vrankryk, meest bloot staende voor de Geallieerde Krygsmagt in Nederland, als mede het
Canael met al de Zeedieptens, Droogtens enz. 4. De Optogt van de Hertog, en de Prins E: van
Savoyen in Dauphine, Provence en Languedok, de Sevennes enz. De voorn: Kaerten kunnen van
een, een en een half, en 4 of meer stukken alle t'samen geplakt worden. 5. Een Tooneel in
Spanje van 4 bladen met de Zeedieptens enz.
326. 1709, 6 augustus
Tot Leyden by Daniel van den Dalen en tot Amsterdam by Andries van Damme
Boekverkopers, werd uytgegeven de Europise Mercure 1709, de zes eerste
maenden, verzien met Platen, en een Kaert van de doorsnydinge die zyn Czaerse Majt. heeft
laten doen, om met vaertuygen langs de Don, Volga, en Occa uyt de Swarte en Caspise te
komen in de Baltise Zee.
327. 1709, 29 augustus en 5 september
Den 12 Sept. sal men tot Amsterdam verkopen ten huyse van Dirk Makreel, op de Zeedyk by
de Molesteeg, de nagelate Boeken van Dirk Makreel, in sijn leven Mathematicus, bestaende
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meest in Nederduytse, Historici en Mathematise Boeken, met een Atlas, waer in door
d1overleedene alle de voornaemste plaetsen op een Alphabet zyn gebragt: Nog sullen daer
eenige ongebonde Exemplare verkoft worden door d'overleede self beschreeven, met
verscheyde Mathematise Instrumenten. De Catalogus is te bekomen (...)
328. 1709, 12 en 26 september
Men sal tot Amsterdam op Dingsdag den eersten October voor af verkopen alle de gebonden
Boeken, 50 als die tegenwoordig in de Boekwinkel van Hendrik en de Wed: van Dirk Boom
bevonden werden, bestaende in uytgelesene en welgeconditioneerde Boeken (...) daer onder
ook een seer schoone Atlas van Blaeu XI vol. groot papier afgezet, en andere deftige Werken
volgens Catalogus, te bekomen (...)
329. 1709, 7 november
t'Amsterdam by A: Allard op den Dam word uytgegeven. 1. Een konstige Afbeelding van de
Victorie by Bergen, vertoonende de zes bysondere Attaques, de Bossen, het Bombardeeren
der vyandlyke Retrenchementen enz.; met een geschakeld Tydverhael in 't Frans en Duyts. 2.
Een Kaert van 't Berger Gebied, met de omleggende Steden, behelsende de Campementen der
Legers in die Veldslag. (...)
330. 1709, 12, 17 en 21 december en 4 januari 1710 Burgermeesters en Regeerders der stad
Medenblik notificeeren, dat van meeninge zyn op goede en convenabele conditien 't Schryf‐
Schoolmeesters‐ampt aen te besteeden, ten eynde de Kinderen te leeren Leesen, Schryven,
Cyf feren, Singen, Boekhouden, Stuurmansschap en Navigatie &c. lemant zig hier toe bequaem
agtende gelieve zig t1adresseere aen Burgemeesteren van gemelte stad.
331. 1710, 15 februari
Te Amsterdam by A. Allard op den Dam word uytgegeven, (...) 3. De 11
Steden van Friesland, tot verciering van de reeds vermaerde Kaert van
Friesland. (...)
332. 1710, 25 maart
Op den 11 April sal de Weduwe van Fredrik de Wit, openbaerlyk aen de meestbiedende
verkopen, alle de Geographise Kaert en Konstplaten en alle daer toe behoorende, nagelaten
door den voorsz. Fredrik de Wit zalr.; ook word desselfs Huys te huur of te koop gepresenteert.
(zie ook 333)
333. 1710, 1 april
Op den 11 April sal de Wed: van Fredrik de Wit, t'Amsterdam verkopen, alle de Geographise
Kaert en Konstplaten, en alle daer toe behorende, nagelaten door Fredrik de Wit zalr:; ook
werd desselfs Huys te huur of te koop gepresenteert, 't Huys te bevragen aen de Makelaer
Corn. Roos. (zie ook 332)
334. 1710, 8, 12 en 15 april
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Jacob Magnus en Hendrik Sorg Makelaers, sullen den 16 April in 't Oudezyds Heere Logement
t'Amsterdam verkopen (...) 2 Atlassen en Steede‐Boeken, waer onder een Atlas cierlyk en
konstig afgeset (...) als in de Notitien te sien is, welke by de gemelde Makelaers te bekomen
zyn, alles nagelaten door de Hr. Mr. Wouter Valkenier, in sijn E. leven Bewindhebber van de
Oostindise Compagnie.
335, 1710, 24 mei
Jacob Magnus en Hendrik Sorg Makelaers, sullen t'Amsterdam op Dingsdag den 27 May en
volgende dagen verkoopen, in 't Oude Heeren Logement
een schoone afgezette en vergulde Atlas van Blaeuw, welke Inboel daegs voor de verkooping
sal te sien zyn.
336. 1710, 5 en 12 juni en 15 juli
Klaes Najer Schoolmr. en Voorsanger tot Kwadyk, jaerlyks met een goed getal Kostgaende
Leerlingen volduurig zynde: onderwyst tot iders dienst, prompt en grondig Nederduyts Spellen,
Leesen, Schryven, Cyferen, Sin‐gen, Italiaens en Scheeps‐Boekhouden, de Kunst der
Stuurlieden, 't gebruyk van de Hemels en Aerdse Globus, Landmeeten, de Roedkunst van
Vaten en andere grootheden; atles voor een redelyke prys, kort en klaer, of geen geld. Te
addresseere by de Niewe brug in de Zeevangs‐kelder tot Amsterdam, en soo voort.
337. 1710, 21 juni
Tot Amsterdam by Johannes Loots Boek en Kaertverkoper in de Nieuwenbrugsteeg, in de
Jonge Lootsman, werd uitgegeven 2 nieuwe Zeekaerte, een van de Noordzee, en een van het
Noorder deel van Europa, strekkende van de Jedder tot Nova Zembla, alles in 't groot bestek,
nevens een klare beschryving over de selven, als mede hoe en op wat manier men de
miswysingen der hedendaegsen genaemden Regtwysende Compassen, nog Noordwestering
moet rekenen, zynde noyt voor desen sulken correcten Kaerten van Moskovien en Groenland
by iemant uitgegeven; alles naeukeurig gedaen en by een gebragt door de Hr. Christoffel
Middagten Schout by Nagt wegens het Ed: Mo: Collegie ter Admiraliteyt in Friesland
residerende binnen Harlingen.
338. 1710, 15 juli, 7 en 9 oktober
Men maekt de Liefhebbers en kenners der Oudheden en Tekenkonst &c. bekend, dat (...)
afgedrukt is, 't heerlyk en lang gewenst werk, geintituleert Reliquae Antiquae Urbis Romae (...)
door wylen de Hr. Bonaventura van Overbeke ~...> en op 146 Platen, in plano, met eygen
handen, in 't koper gebragt (...) en het plan van de stad Romen, aenwysende de standplaetsen
van alle bovengenoemde Oudheden (...) alles in folio, verdeelt in 3 deelen op groot Mediaen
Schryf‐papier. Dit voorsz. werk is ongebonden voor 50 guldens te bekomen tot Amsterdam by
de Wed: Nicolaes Visser op den Dam, en R. en G. Wetsteyn, Boekverkopers in de Kalvers traet.
339. 1710, 24 juli en 26 augustus
Tot Amsterdam sal men verkopen (...) een Atlas in 4 deelen, overkon‐stig afgeschildert door
Dirk Jansz. van Zanten, en andere van dito (...) nagelaten by wylen de Hr. Dirk van der Hagen;
welke precise dag en waer deselve verkogt sal werden sal nader by Bilietten, Catalogus, en
Couranten bekend gemaekt worden. (zie ook 3~6 en 3~7)
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340. 1710, 26 juli
t'Amsterdam by A: Allard op den Dam word uitgegeven: 1. De Platte Grond van Bethune. 2. De
Stoel des Oorlogs in Artois, Picardie en Isle de France, strekkende tot Parys en Versailles, met
de nieuwe Linien by Arras, de Marssen der Legers, de Postwegen enz. op 2 bladen, veel groo‐
ter van Bestek als de voorige (...)
341.1710, 7 augustus
t'Amsterdam by Abr: Allard op den Dam word verkoft, 1. Bethune met Attaques in 't Plat, en
van buiten aen te sien. 2. De Stoel des Oorlogs in Artois, Picardie enz., tot Parys toe, grooter
van Bestek als alle de andere, waer in alle de Dorpen, Legermarssen, Nieuwste Franse Linien,
enz.
342. 1710, 9 september
Te Amsterdam by Abr. Allard op den Dam word verkoft, (...) 2. De Plan van Bethune met
Attaques, Arien en St. Venant. 3. De Stoel des Oorlogs in Catalonien, Arragon enz., op 1, 2, of 4
bladen. 4. De Stoel des Oorlogs in Artois, Picardyen, enz. tot Parys toe, van 't grootste Bestek,
met de autentike Linien, tusschen Hedin en Arras, de Legermarssen, enz.
343. 1710, 23 en 30 september en 4 oktober
Op den 6 October eerstkomende en vervolgens sal François Halma t'Amsterdam ten sijnen
huyse, voor aen in de Kalverstraet by den Dam, verkopen sijne gebondene, en ook een goede
partye ongebondene Boeken (...) als mede eenige fraye Printkunst, Landkaerten enz. breeder
by de Catalogus uitgedrukt, die te bekomen is (...)
344. 1710, 2 oktober
t'Amsterdam by Abr. Allard werd uitgegeven, (...) 3. 't Toneel des Oor‐logs in Artois enz., tot
Parys toe, 't grootste bestek. 4. Dito in Spanje, 4 bladen. 5. Bethune, Aire en St. Venant met
attaque. (...)
345. 1710, 9 oktober
Te Amsterdam by Abr. Allard op den Dam word uitgegeven 1. De wegwyser der Legertogten in
Spanjen en Portugael op 1 blad, beter als alle vorige, vermeerdert met veele en andere
Kaerten, onbekende Namen van Ge‐bergtens, Landschappen, Havens loopen enz., met een
beknopte Lyst aller Landen, uitmakende de geheele Spaense Monarchy. ~...> 4. Stoel des
Oorlogs in Artois tot Parys toe. (...) 6. Douay, Bethune, Arien en St. Venant met Attaques.
346. 1710, 18 en 21 oktober
Jan Pietersz. Somer Makelaer, sal tot Amsterdam op Donderdag den 23 October en volgende
avonden precys ten 4 uuren verkopen, alle de nagelaten Papier‐Konst van wylen de Hr. Dirk
vander Hagen (...) bestaende een Atlas in 4 Deelen, ongemeen konstig met goud &c.
overschil‐dert van D. Jansz. van Zanten, nooit 50 gesien (...) den Atlas, en de Meniaturen
gebonde erken sullen den 29 October verkoft werden. De Verkopinge sal geschieden by Jan
Hoos in de Kolveniers Doelen, alwaer de Konst twee dagen voor de verkopinge kunnen gesien
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worden. De Cata logus is te bekomen by Jan Pietersz. Somer. (zie ook 339 en 347)
347. 1710, 28 oktober
Voor de Liefhebbers van d'Edele Konst zy tot narigt, als dat men dagelyks voortgaet met het
verkopen van de uytmuntende Teken en Print‐Konst, nagelaten by wylen Dirk vander Hagen,
en dat men op Woensdag den 29 Octob., dien dag alleen 's morgens ten half tien uuren sal
beginnen, en 's namiddags ten half 3 uuren: en dien dag verkopen, d'Overkonstig
afgeschilderden Atlas, als mede andre Boekjens en losse Printen, door Dirk Jansz. van Santen
afgezet (...) (zie ook 339 en 346)
348. 1710, 4 en 25 november en 2 december
In Amsterdam by Gerard van Keulen Boek en Zeekaertverkoper aen d'Oost‐zyde van de
Nieuwebrug, op de hoek van de Nieuwebrug‐steeg, is nieuwlyks gedrukt en werd uitgegeven,
de nieuwe groote vermeerderde Zee‐Atlas of Water‐Wereld, bestaende in een menigte van
curieuse en groote Zeekaerten, verdeeld in vyf deelen of banden, heel groot formaat: waer in
vertoont wort alle des Werelds bekende Zeekusten, hunnen Havenen, Rivieren, en Bayen, der
selver Dieptens, Droogtens, en Klippen, als mede hoe sig alle de Landen in Zee vertonen;
mitsgaders een pertinente en breede Beschryvinge van ieder Kaert in 't bysonder, nooit voor
dee‐sen diergelyken in 't ligt geweest: (...)
349. 1710, 11 november
Te Amsterdam by Abr: Allard op den Dam word uytgegeven, 1. Een kaert genaemd de
Philipynse Aftogt uyt Spanje na 't Hof van Vrankryk, lopende uyt Spanje en Portugael verby
Parys tot Artois toe. 2. De Stoel des Oorlogs in Artois tot Parys toe. 3. Catalonien met desselfs
Forten. 4. Portugael en desselfs Zuiden, met de Grens‐Forten van Portugael en Spanje. 5. De
Optogt van Mars in Europa daer in alle deses Oorlogs‐Forten, Belegeringen en Battailjes, op
Atlas grootte. 6. De Batalje by Saragossa. (...)
350. 1710, 18 en 20 november
Op Dingsdag den 25 Novemb. sal tot Amsterdam in de Boekwinkel van Jan Boom verkogt
werden, verscheyde wel geconditioneerde Boeken ~...> waer ook onder een seer schoone
Atlas, van Blaeuw, Latyn XI. voll: als mede andere Atlassen (...) De Catalogus is te bekomen (...)
351. 1710, 22 november en 6 december
Cornelis de Bye, Mathematicus tot Tholen, presenteert zyn dienst aen de Liefhebbers, omse
Wiskonstig te onderwysen in de Ceometria, Wyn‐roeyen, Busschieterye, Fortificatie, Boukonst,
't maken der Plans en Practyk, met nieuwe en verbeterde Defensie als de Franse manier &c.
Nieuwe Hemels, Aerdse, Ronde en Platte Globen, en 't gebruyk; d'Astro‐nomia, Sonnewysers,
Perspective, Teken en Graveerkonst na 't leven; Konstige Waterpers, Peylinge, Zeesluysen,
Bestekken, Dykagien, perfecte
Landscheydingen; met veel andere saken, noyt in 't licht geweest.
352. 1711, 8 en 22 januari en 3 februari
Hendrik Desaguliers, Mathematicus en Boekhouder te Amsterdam, last hebbende van Heeren
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van Staat, om in de Geunieerde Provintien te vernemen na een bekwaem persoon in de
Geometrie en Lantmeetery, die door de oeffening, en ervaarenheid de praktyk heeft zo wel op
de gronden als op het papier bestekken te maaken van steeden, en te teekenen met alle hare
verdeelingen, van openbare plaetsen, markten, straaten, kerken en andere gebouwen,
haavenen, graf ten, bruggen enz., en verder alle fortificatien enz. naar proportie van deselve
grondregels, en ingevolge ervaaren zyn in de Architectuure en Perspectiven, om alles te kunnen
schetsen, gelyk ook van wapenen te teekenen, en op 't papier te stellen dTAspecten van
dezelven, en zich selven hier toe bekwaam bevindende, en geneegen zynde na vreemde landen
te reysen, sal hy een behoorlyk en vast tractement genieten, en de onkosten van zyn reize en
zyne familie daar en booven hem betaald worden.
353. 1711, 14 maart
Men sal op Dingsdag den 24 Maert, en volgende dagen, tot Amsterdam in de Boekwinkel
van R. en G. Wetstein, in de Kalverstraet by de St. Lucye‐steeg verkopen, een
Bibliotheek van veel fraye en welgeconditio‐neerde Boeken (...) als mede twee
curieuse Globen van de Hr. Blaeuw; waer van de Catalogen te bekomen zyn
354. 1711, 12 mei
Tot Amsterdam sal men op Dingsdag den 19 May in de Boekwinkel van Jan
Boom verkopen, verscheyde soorten van Boeken (...) waer onder is een Atlas in 't Engels, ook
een in t Nederduyts 4 voll. (...) waer van de Catalogus (...) te bekomen is.
355. 171], 28 mei
Pieter Bruyning Stads Schoolmeester en Voorzanger tot Purmerend (voornemens zynde
Kost School te houden, waer van reeds begin gemaekt is) presenteert zyn dienst om
de Jeugt te onderwysen in het Lesen, Schryven, Cyfferen, Italiaens Boekhouden,
Navigatie, Singen der Psalmen, &c. Imand van desselfs onderrigt gelieve gediend te
zyn, vervoege zig by gemelde Bruyning ter plaetse voorn.
356. 1711,11 juni
Te Amsterdam by Abr. Allard op den Dam word uitgegeeven 1. De Stoel des Oorlogs op
de grensen van Vrankryk en Neerland, als in Artois, Henegouwen, Vlaenderen,
Braband, Namen, Luyk, Champagne, Picardie, en Isle de France tot Parys toe, 4
bladen. 2. Steden Distancie Meeter van Neerland tot Parys toe, beschryvende de
Verlossing der 7 Provincie van onder 't jok van Spanje. 3. Steden‐Distancie‐Meeter
van Spanje tot Parys toe. 4. Spanje 2 bladen tot Parys toe (...)
357. 1711, 1, 6 en 11 augustus
Den 17 Augusty zal tot Amsterdam onder de Boekverkopers verkogt worden, alle de eyge
sorteeringe door wylen Pieter Mortier zelf gedrukt, als mede de Boeken daer groote
getale van zyn. De Catalogus zyn te bekomen (...) (z~e ook 360)
358. 1711, 4 augustus
Te Amsterdam by Abr. Allard op den Dam word verkogt, (...) 3. Stoel des Oorlogs in Artois tot

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Parys toe 4 bladen. (...)

Pagina 90 van 422

359. 1711, 4 en 15 augustus
Te Amsterdam by Nicolaes ten Hoorn, Boekverkoper over 't Oude Zeids Heeren Logement,
werd uytgegeven, kort begryp der oude en nieuwe Geographie, zynde een beknopte
onderwyzinge der Land en Kaertkennis; (...) met èen korte schets tot de kennisse der Globe,
door J. Hubner Rector in de Doorl. Schole te Merseburg. Deze tweeden druk merkelyk
verholpen met naeuwer bepalingen, nieuwe Landverdeeling, en aenwysing der beste
Landkaerten verrykt, in groot Octavo (...)
360. 1711, 15 augustus
Den 17 Augusty zal tot Amsterdam op de Nieuwendyk in 't Wapen van Embden onder de
Boekverkopers verkogt worden, alle de eyge sorteeringe door wylen Pieter Mortier zelf
gedrukt, als mede de Boeken daer groote getale van zyn (...) (zie ook 35~)
361. 1711, 27 augustus
t1Amsterdam by Abr. Allard op den Dam word uitgegeeven, 1. Bouchain met omleggende
Dorpen. 2. Artois enz., tot Parys toe op 4 bladen, met de autentike Franse Linien, van
Grevelingen af tot Namen toe. 3. De Stoel des Oorlogs in Polen, Moskovien en Turkyen tot de
Caspise Zee toe.
362. 1711, 8 en 12 september
Op den 22 Septemb. eerstkomende zal te Leeuwaerden, op de Stads Doelen, verkocht worden,
een zeer curieuse Bibliotheek (...) waer onder eenen schoonen Atlas van Blaeu, compleet
heerlyk afgezet, en met alle de beste niewe Landkaerten tusschen beiden, in Fransche banden;
nevens de voornaemste Stedeboeken, en Landbeschryvingen, met plaeten, nagelaten by wylen
den Heere Suffridus Doenga, tot Ylst: waer van de Catalogen te bekomen zyn
363. 1711, 22 september
A. Allard t'Amsterdam op den Dam, verkoopt (...) 2. Bouchains volkome attaq. 3. Artois,
Henegouwen en Namen, tot Huy en Parys toe, met de heele Franse linie, 4 bladen.
364. 1711, 26 november
Alle Liefhebbers van de Mathesis werden bekend gemaekt, dat tot Leyden by Daniel van den
Dalen, en t1Amsterdam by Johannes Loots en Andries van Damme Boekverkopers, nu alleen is
te bekomen, 't heerlyk en overtreflyk Werk van Abraham de Graef, zynde de geheele Mathesis
of Wiskonst, herstelt in zyne natuurlyke gedaente, bevattende in zig 13 Boeken, 't eerste Boek
spreekt van de Proportie, 't 2de van d'Arithmetica, 't 3de van de Geometria, 't 4de van de
Trigonometria of Driehoeksmeetring, 't Sde van d1Astronomia of Starrekonst, 't 6de van de
Landmeet‐konst, 't 7de van de Navigatie of konst der groote Zeevaert, 't 8ste van de Fortificatie
of Sterkte‐bouw, 't 9de van de Gnomonica of 't maken van Sonnewysers, 't lOde van de
Perspectief, 't Ilde van de Gezigt, Vergesigt en Spiegel kunde, 't 12de van de Mechanicy of
Weegkunst, en 't 13 Boek van de Algebra of Stelkonst.
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365. 1712, 23 februari, 8 en 26 maart
Maendag den 11 April, zal tot Leyden by Joh. vander Linden, Junior, verkogt worden
d'uitmuntende Bibliotheek van de Heer Henricus ter Borg, in sijn Ed. leven Burgermeester te
Deventer, en Gedeputeerde in 't Collegie der Heeren Staten Generael der Vereenigde
Nederlanden, bestaende in (...) Geographi, waer onder een curieuse Atlas Blavianus, 11 vol.,
Latine, zeer fraei afgezet (...) De Catalogus is te bekomen (. . .
366. 1712, 8 maart
Op Dingsdag den 15 Maert, zal in de Boekwinkel van Albert Klumpert, verkogt werden
verscheide (...) Boeken, nevens verscheide Atlassen en Printkonsten. De Catalogen zyn te
bekomen (...)
367. 1712, 2 april
Op Dingsdag den 12 April, zal men tot Amsterdam in de Boekwinkel van Pieter de Coup, in de
Kalverstraet in Cicero verkopen, de nagelate Boeken van wylen Mattheus van Wieringe (...)
waer onder is een uitmuntende Nederduytse Atlas van Blaeuw met de Stedeboeken, zeer
heerlyk in vergulde banden gebonden, en curieus afgezet (...) waer van de Catalogen te
bekomen zyn (...)
368. 1712, 12 april
t'Amsterdam by Joh. Loots Boek en Zee‐Kaertverkoper in de Nieuwe Brug‐steeg in de Jonge
Lootsman, werden uitgegeeven verscheyde nieuwe verbeterde Zee‐Kaerten, in t groot Besteck
van alle de bevaerbare Zeen van Europa &c., van de 32 graden Noorder breedte tot 80 graden
dito breedte incluys, bestaende in 10 groote Kaerten, en by ieder Kaert een Boekje handelende
over 't loopen der Stroomen en de miswysinge der Compassen, en alles wat diend geobserveert
te werden van Schippers en Stierlieden, alle naeukeurig gedaen en in 't ligt gebragt door den
Wel Ed. Heer Christoffel Middagten Schout by Nagt van Friesland. NE. De Hr. Schout by Nagt
verzekert alle Liefhebbers van de Zeevaert dat tot nog toe zulke correcte Kaerten by niemant
zyn uitgegeeven, en 50 iemant sustineerden reden te hebben om met goed fondament
contrarie te konnen bewysen, werd versogt sijn naem op te geeven by Johannes Loots, de Hr.
Schout by Nagt, zal dezelve bij sijn overkomst met groot playsier hoo‐ren spreeken.
369. 1712, 28 juli
Te Amsterdam by A. Allard vind men 1. 't Plan van Landreci. 2. Quenois Attaq. 3. 't Gebied van
Kameryk en Landreci enz. 4. 't Gebied van Bergen. 5. Stoel des Oorlogs in Neerland tot Parys toe
4 bladen, aen‐wysende alle Belegeringen en Veldslagen deezes Oorlogs. 6. Mars‐Optogt in
Europa waer in de veroverde steden en oorlogs voorvallen. 7. Tooneel des Oorlogs in de
Weereld van 70 Kaerten en een Wegwyser. 8. Neerlands Stedemeter tot Parys. (...)
370. 1712, 18 augustus
A. Allard te Amsterdam in de Beursstraet verkoopt. 1. Stoel des Oorlogs in Neerland van den
Haeg en Utregt tot Parys 6 bladen, waer in met goud en zilver alle Oorlogs actien, ook de mars
van Pr. Eugenius over Mons en Doornik na Douay. 2. Dito van Dort tot Parys 1 blad. 3. Stoel des
Oorlogs in de Weereld 70 Kaerten, en Wegwyser. 4. Mars Optogt in Europa waer in alle
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371. 1712, 24 en 29 september, 4 en 8 oktober
Op Dingsdag den 11 October en volgende dagen, zal men tot Amsterdam in de Boekwinkel van
A: Klumper, in de Bloetstraet by de Nieuwemarkt verkopen (...) Boeken, waer onder een Atlas
van Blaeu 11 Deelen, en Ste‐deboeken. De Catalogus zyn te bekomen (...)
372. 1712, 1 oktober
Dingsdag 4 Octob. zal H. Wetstein t'sijnen huize tot Amsterd. verkopen de Boeken van wylen de
Hr. Ph. van Limborg, Prof. Theol. onder de Remonstranten; waer onder (...) Atlas van Blaeu (...)
De Catal. zyn te bekomen (...)
373. 1712, 17 en 24 november
Tot Amsterdam by de Wed. Pieter Mortier op den Vygendam werden uitgegeven (...) Ook wort
by de voorsz. Wed. gecontinueert en verkoft alle nieuwe Kaerte, Theaters van Oorlog, nieuwe
Plans der Stede, Land, en Zee‐Atlasse met nieuwe Observatie, alle de Kaerte van de Wit,
Sanzon, l'Isle, Jaillot, en 23 nieuwe particuliere Kaerte van de Nederlanden &c. &c.
374. 1712, 3 en 10 december
t'Amsterdam by Johannes Loots, Boek en Zeekaertverkoper, in de Nieuwebrugsteeg in de Jonge
Lootsman, werd uitgegeven, verscheyde nieuwe Zeekaerten van Noord, Oost, West, en Straet,
alle in 't groot bestek, en by ieder Kaert een aparte beschryving over dezelve, wegens het lopen
der Stroomen, en op wat wyze men de miswysingen der hedendaegse regt‐wysende
Compassen nog Noordwestering moet rekènen: alles in 't ligt gebragt door den Wel Ed. Heer
Christoffel Middagten, Schout by Nagt van 't Ed. Mog. Collegie van Friesland; die aen alle
Schippers, Stuur‐luyden, Assuradeurs, Reders, en Koopluyde verzekert, dat nooit voor dezen
zulke correcte Zeekaerten by niemant zyn uytgegeven: En 50 iemant vermeynde reden te
hebben om het contrary te konnen aen tonen, of door experientie nog iets mogte gevonden
hebben, dat tot verbeetering van dit werk zoude konnen dienen, die werd vrindelyk verzogt by
de voorn. Loots zig aen te geven en zal voor sijn aenbrengen voldoening genieten:
ook zal de Heer Schout by Nagt by zyn overkomst dezelve met groot playzier horen spreeken.
375. 1712, 8 en 20 december
Men maekt bekend aen alle Liefhebbers van Historien, Land en Reysbeschryvingen, ook
voornamentlyk die, dewelke van Godtfriends Historise Kronyk, Aitzeman Bor, of Dapper,
voorzien zyn, dat nu eerst nieuw (op 't selve formaet als de voorsz. Kronyk &c) tot Leyden by
Pieter van der Aa gedrukt en te bekomen is, het voortreffelyk werk van Joh. Loden Cotfrieds
Gedenkwaerdige en Wydberoemde Verzameling van de aldervoornaemste Voyagien der
Portugeesen, Spanjaerden, Engelsen en andre Natien na Oost‐ en West‐Indien, midsgaders
door andere Cewesten gedaen, in folio in 8 deelen, vol schoone Landkaerten en nodige
Konstprinten.
(. .
376. 1713, 4, 11 en 14 maart
Op Vrydag den 17 Maert zal t'Amsterd. door de Erfg. van Justus Dankerts, ten huyse van
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Cornelis Dankerts, voor aen op de Nieuwendyk in den Atlas verkogt werden, een party kopere
Platen, benevens een groote party losse Kaerten en Atlassen, en andere Prentkonst van
verscheide Meester, breeder by de Catalogus (...)
377. 1713, 23 en 28 maart en 4 april
Op Dingsdag den 4 April zal men t'Amsterdam verkopen, de nagelatene
Bibliotheek van Do. Petrus Schaek, in sijn leven Bedienaer des H.
Euang., bestaende in zeerfraye (...) Boeken (...) waer onder (...)
ook is een ATLAS BLAVIANUS, XI. vol., curieus afgezet en verguld. De
Catalogus is te bekomen (...)
378. 1713, 15 april
t'Amsterdam by A. Allard in de Beursstraet werd verkoft, (...) 2. 't Land van Eidersted, groot
bestek; daer in alle de Oorlogs actien der Noordse volkeren. 3. Een Kaert van de Barriere in
Nederland. 4. Ton‐ningen in plano en profil.
379. 1713, 6 mei
Tot Amsterdam by Johannes Loots, Boek‐ en Zeekaertverkoper, in de Nieuwe Brugsteeg in de
Jonge Lootsman werd uytgegeven een nieuwe verbeterde Wad‐ en Buyten‐Caert van het Vlie
tot Hamburg, met alle desselfs Gront‐Gaten, Merk‐Courssen, Tonnen, Slinken en Balgen, 50
buiten als binnen de Wadden; alles in heel groot bestek, met een klare beschryving over
deselve; nooyt voor dezen van iemant 50 correct ver‐toont; tot groot nut der Zeevarende in 't
ligt gebragt door de Hr. Mathurin Guitet, ordinaris Capiteyn van 't Ed. Mog. Collegie ter Admi‐
raliteyt in Friesland. NB. Dese Caert met de Beschryving is heel'nodig voor Amsterdammers en
Bremers Stukgoetvaerders, als ook voor de Con‐voyers van Amsterdam op Hamburg, Bremen,
&c., op dat zy door andere quade Af tekeningen van Caerten niet verleyt werden: Dese Caerten
zyn ook te bekomen by Schotsman, Stads‐Drukker tot Harlingen.
380. 1713, 29 juni
Te Amsterdam by A. Allard in de Beursstraet werd verkoft, (...) 2. De Stoel des Oorlogs aen den
Ryn enz., met de Fortressen op een of 2 bladen. 3. Een Print van de Utregtse Vreede met die
stad in prospect daer by.
381. 1713, 6 juli
Werd bekent gemaekt dat een nieuwe Kaert van de Slooter Binnen en
Middelveltse Polders, gedrukt is by de Wed. N. Visser, en te bekomen
by Arent van Eybergen Penningmeester van de voorsz. Polders, in 't
Burger Weeshuys tot Amsterdam.
382. 1713, 29 juli
A. Allard t'Amsterdam in de Beursstraet verkoopt. 1. 't Toneel des
Vreedes in Spaens Nederland, aentonende de Barriere, en wat daer in by
de vreede toegelegt is aen den ~eizer, Holland, Pruyssen, Engeland en
Vrankryk. (...) 4. 't Toneel des oorlogs aen den Ryn. (...)
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383. 1713, 24 augustus
Te Amsterdam by A. Allard in de Beursstraet werd verkoft, (...)
2. Een Aerds Zakglobusje, in een doos waer in den Hemel drie duim dia‐
meters: werden ook met 2 stoeltjes gemaekt, en ook verkoft te Rotterdam by Nic. Bos. (...)
384. 1713, 5 september en 12 oktober
Jan Najer, Voorzanger en Schoolmeester te Jisp, presenteert zyn dienst om de Jeugd (in
navolging van wyle zyn Vader K. Najer) te leeren Leesen, Schryven, Cyfferen, 't Italiaens
Boekhouden, de Konst der Stuur‐lieden &c; en neemt ook Franse, of andere buytenlandse
personen in de Kost aen, om die de Nederduytse Tael te onderwysen.
385. 1713, 12 oktober
A. Allard te Amsterdam by den Dam heeft, 1. Een Aerds Zakglobusjemet de hemel in een kasje
daer om heen: ook met 2 stoeltjes. 2. Een Speertje daer toe, net van Ivoor gedraeid; zyn ook by
Nic. Bos te Rotterdam.
(. .
386. 1713, 30 november
A: Allard te Amsterdam by den Dam verkoopt, 1. Stoel des Oorlogs in
Wurttemberg van Landau af tot de Waltsteden toe, de gelegenheid van
Fryburg, de Holl‐Graben, de Duitse en Franse Linien, alle Dorpen en
Buurten, Postwegen, Bossen, Bergen, 't gebied van Ulm, enz.
387. 1713, 30 november en 7 december
t'Amsterdam by de Wed. P. Mortier werde verkoft de groote nieuwe Atlas van Sanson, ider
Kaert 2 bladen met Registers in 2 deelen. Item Zee‐Atlas van de gehele wereld in 2 deelen. Item
Atlas van de Wit 2 deelen. Jaillot de l'Isle een blad van 50, 80, 100 en 260 kaerten, alle nieuwe
en correcte observatien, als ook een Atlas van de oude Geographie, bestaende uit 100 Kaerten,
waer van de Catalogus by haer te bekomen zyn, als ook de nieuwe Plans der steden, verscheide
Theaters van den Oorlog in 4, en 6 bladen, de nieuwe Kaert van Moscovie 2 bladen, Picardie,
Iles de France, Artois. Idem de Kaert van de Nederlanden in 23 bladen, doorgaens gecorrigeert
met de graden en limitscheydinge als ook een groote Wereldkaert met de 4 deelen Europa,
Asia, Africa, America, ider 6 bladen groot bestek, met de nieuwe observatie van Messrs. de
l'Academie te Parys, &c.
388. 1714, 17 februari en 3 maart
J.P. Zomer, en P. Raket, Makelaers, zullen tot Amsterdam op Dingsdag den 6 Maert in de
Colveniers Doelen verkopen (...) een Atlas in 4 deelen, een Atlas Minor, (...) alle ongemeen
konstig en met goud afgezet van den vermaerden Dirk Jansz. van Zanten, nooit so gesien (...)
alles nagelaten by Willem van Beert (...)
389. 1714, 17 mei en 5 juni
Jan Najer, Voorsanger en Schoolmr. te Jisp, presenteert zyn dienst om de Jeugt (gelyk eertyds
zyn Vader K. Najer, in sijn leven te Kwadyk veele jaren heeft gedaen) te leeren Leesen,

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 95 van 422
Schryven, Cyfferen, Singen, 't Italiaens Boekhouden, de konst der Stuurlieden &c. (...) NB. Op
Maendag, Woensdag en Vrydag leggen de Jisper Schuyten by de Nieuwenbrug
t'Amsterd.; zynde heel gemaklyk om aen bovengen. t1addresseren.
390. 1714, 22 mei
B. Winkel, Frans Kost‐School houdende te Noordwyk, presenteert sijn dienst aen alle Heeren en
Kooplieden, om hare Kinderen te leeren Leezen, Schryven, Cyferen, Boekhouden, Navigatie,
Teekenkonst, de Fransse en Nederduytse Talen, midsgaders de beginselen der Leere Christi;
alles op een korte en grondige manier, voor een civile prys. (...) Ymand sijn kinderen in gemelde
Konsten willende laten instrueren, adressere zig aen voorn. School.
391. 1714, 5 juli
Tot Harlingen by Fred. Schotsman is gedrukt en in 't ligt gekomen, door de Hr. Christoffel
Middagten Schout by Nagt van Friesland, een nut en zeer dienstig boekje, genaemt het Takelasi
of Scheeps‐bouw (...) dezelve boekjes zyn mede te bekomen t'Amsterdam by Jochem
Hasebroek, Boek en Zee‐Kaert verkoper en Graetboog maker, in de Nieuwenbrugsteeg; alwaer
ook mede te bekomen zyn eenige van de nieuwe Zee‐Kaerten van de Hr. Schout by Nagt van
Friesland, dien hy nu van eenige foute nog gesuyvert heeft.
392. 1714, 23 oktober
Op Woensdag den 24 October zal men t'Amsterdam in de Boekwinkel van
Albert Klumper verkopen, verscheide fraye welgeconditioneerde (...)
Boeken, nevens verscheide kopere Platen, so Wereld kaerten, als anderen,
door een voornaem Meester gesneeden; de Catalogen zyn te bekomen (...)
393. 1714, 3 november
Tot Utregt by Willem Broedelet is gedrukt en alomme by de Boekverkopers te bekomen,
Hadriani Relandi Palaestina ex Monumentis Veteribus Illustrata 2 vol. 4to. Cum Mappis Geogr.
(...)
394. 1714, 27 december
t'Amsterd. by L. van Anse, op de hoek van de Haerlemmerdyk aen de Heere‐markt, werd
nieuwlyks uitgegeven, een Kaert van Spanje in 4 bladen, verbeeldende de Marchen,
Campementen, en Veldslagen in den laetsten oorlog voorgevallen, noit voor dezen so gezien.
395. 1715, 5 januari
Te Amsterdam by de Wed. van Barend Visscher, Boekverkoopster in de Dirk van Hasseltsteeg, is
te bekomen Pentateuchus, sive Mosis Philologico, Dissertationibus Criticis, Tabulis
Chronologicis ac Geographicis (...)
396. 1715, 30 mei
B. Winkel houd Kost School tot Noordwyk‐Binnen, presenteert zyn dienst aen alle Heeren en
Kooplieden, om te leeren Leezen, Schryven, Cyfferen, Italiaens en Scheeps Boekhouden, de
Navigatie of konst der Zeevaert, midsgaders de Nederduytse, Franse, en Latynse Talen, tot so
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verre iemand volkomen bequaem is tot de Academie, alles op een korte en gemaklyke wyze, en
voor een redelyke prys. Iemand genegen zynde in de gemelde konsten zig te laten onderwyzen,
kan hem addresseren ter plaetze voors z.
397. 1715, 24 september
Door Gerard Valk, tot Amsterdam op den Dam, zyn gemaekt en werden ook by denzelven
verkogt, verscheide nieuwe Globens, ofte Hemel en Aerd‐Bollen van 9, 12, 15 en 18 duym
diameter, zynde de Hemelsche ter neder gestelt, met derzelver nieuwe Sterre‐Beelden, uyt de
Uranographia en Sterre Catalogus van den vermaerden Astronomist Johannis Hevelius,
agtervolgens zyne naeuwkeurige observatien na de constitutie des Hemels, 50 als dezelve met
het ingaen der l8de eeuw, ofte jaer 1700 compleet op den middag den 31 December heeft
gestaen, en de Aerdkloot na 't ontwerp en accuraetste observatien der beroemst Geographici
dezes tyds, beneffens verscheide nieuwe Landkaerten en Atlassen &c.
398. 1715, 21 en 28 december
Te Amsterdam by Gerard van Keulen, Boekverkoper aen de Nieuwebrug, op de hoek van de
Nieuwebrug‐steeg, word nieuwlyks uytgegeeven een groote Nieuwe Zee‐Atlas, in 2 en in 5
banden, met een breede beschryving van alle de Zeehavenen over den geheelen Aerdbodem;
als ook heele groote Globes van 26 duym diameter, zo Hemelse als Aerdse, zeer curieus. Nog is
nieuw gemaekt een Kaert van de stad Straelzond en 't eyland Rugen, met de Zeehavens en 't
inkomen daer beoosten en bewesten.
399. 1716, 3 maart
Te Amsterdam by A. Allard aen den Dam, zal op den 2 April 1716, en volgende dagen, verkogt
werden een party kopere Platen, bestaende in extra curieuse en ordinaire Landkaerten,
Lusthoven, Steden, Historien, Bloemen, Lofwerk, Pourtretten &c. volgens de Catalogus die
onder de Pers is. Ook nog een party Papierkonst, en dagelyks Winkelgoed, en kaerten met
Lysten. Eindelyk een suffisante Drukpars en toebehooren
(. ..)
400. 1716, 19 maart
Tot Amsterdam by Gerard van Keulen, Boekverkoper aen de Nieuwebrug op de hoek van de
Nieuwebrug steeg, word nieuwelyks uytgegeven een nieuwe groote Kaert van Poelland, de
haven en stad Wismar, in t perspectiëf met alle de Toorens, en in Plano met al de Fortificatie‐
werken, en afsnydinge met des zelfs Bloccade: mitsgaders een groote Nieuwe Wereldkaert, van
alle de bekende Zeekustën, Rivieren, en Koningryken des geheelen Aerdbodems; nooit voor
deeze diergelyke in 't ligt geweest.
401. 1716, 7 mei
Alzo Mr. Jacob Roer, tegenwoordig woonende op de Princegraft op de hoe~ van de
Westermarkt, zyn dienst presenteert om de Jeugd door een net onderwys te leeren de Schryf,
Reken en Tekenkonst, Italiaens Boekhouden, de Navigatie, Klootwerk, en 't zingen der Psalmen
op Noten (...) 50 eenige konstlievende genegen zyn om de Tekenkonst of andere konsten te
zien, komen te zynen huyze.
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402. 1716, 7 juli
Tot Amsterdam by Gerard van Keulen aen de Nieuwenbrug op de hoek van de
Nieuwenbrugsteeg, werd uytgegeeven een nieuwe Kaert van 't land van Noorwegen in 't groot
bestek, vertonende Fredrikstad, Fredrikshal, de Swynsond, en de Brug door de Sweeden daer
over geslagen, de Post Spank de Schans Sponwiegen, Stroomstad, van Gottenburg tot aen de
Lange Sond,
Voorts staet ook nieuw uyt te komen een grote Kaert van de kust van Schoonen, van Col tot
Valsterbon, met de tegen over gelegen kust van Zeeland.
403. 1716, 14 en 23 juli
t'Amsterdam by de Wed. Pieter Mortier is uytgegeven een nieuwe Kaert, Theatre des Oorlogs in
Hongarie, groot 4 bladen, Oliphants papier, by dezelve is nog een nieuwe Kaert van ilongarie, 2
bladen, als ook een op een blad te bekomen; item alderhande soorten van Atlassen, groot en
kleyn, na de nieuwe observatien.
404. 1716, 15 september en 3 oktober
Op Maendag den S October, zal t'Amsterdam in de Boekwinkel van Albert Klumper, verkogt
werden een zeer deftige Bibliotheek, bestaende in (...) daerenboven verscheyde curieuse Kaert
en Steeden‐boeken curieus afgezet; nagelaten door een deftig Godsgeleerde. De Catalogus zyn
te bekomen (...)
405. 1716, 24 september
Haer Ed. Gr. Mog. hebben aen J. LINDENBERG, by de Molsluys t'Amsterdam, tegen een boete
van f 3000, by continuatie GEOCTROYEERT, om in 't Frans en Duyts alleenig te mogen drukken
en verkoopen 't BYBELS en GROOT WERELDS TAFEREEL, zynde een werk tot een gemakkelyk
begrip der
H. Bladeren in Konstprenten verbeeld (...) door de Hr. Lasnage Predikant in 's Gravenhage, en
Mr. Alewyn, en ook vermogende luyden, de gem. Konstprenten en Verklaringen, volgens
Texten‐ordre door Fol. Bybels gehouden, de Byb~l‐kaar~en en Ty~~ls zindelyk afgezet zynde,
werden gekogt; gelyk mede een Exemplaer in 2 deelen, Vorstelyk gebonden, in vergult Hemels‐
blaeuw Turks Leer, alle de Prenten en Kaerten door onnaspeurlyke lankmoedigheyt in Konst
met Goud en Waterverven afgezet, by hem te bekomen is, en dewyl deze 8ste Druk in
zindelykheid en luyster alle voorige overtreft, is nu dezelve opgedragen aen den w~l‐Ed. Gr.
Achth. Hr. en Mr. JOH. TRIP, Hr. van Berkenroode, (...) De Prys van 't gem. Werk cierlyk
gebonden, is 1 17:10, en op Royael papier f 22:10, de Bybel daer tusschen, in een band, de
Kaerten en Tytels alleenig afgezet 1 65 gl. zynde mede te bekomen in 's Gravenhage by de Mr.
P. Schultus.
406. 1716, 8 oktober
Te Dordrecht by D. en C.J. Goris zal op Dingsdag den 13 October en volgende dagen verkogt
werden, een fraye Bibliotheek (...) waer onder
een zeer curieuse Atlas van Blaeuw, IX. D. (...) waer van de Catalogen te bekomen zyn (...)
407. 1716, 10 november
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Op Woensdag den 18 November zal men tot Amsterdam in de Boekwinkel van Jan Boom
verkoopen, een fraeye en welgeconditioneerde Bibliotheek, be‐staende in alderhande soorte
van Boeken, waer onder is een groote Atlas van Blaeuw, neffens de stedeboeken, Nederduyts
in XI. voll. extr. afgezet, en zeer schoon gebonden; de Catalogus is (...) te bekomen.
408. 1716, 15 en 19 december
Men zal op Dingsdag den 22 December aenstaende, en volgende dagen, tot
Amsterdam by R. en G. Wetsteyn, Boekverkoopers in de Kalverstraet verkoopen, een fraye
Bibliotheek (...) waer onder veele Mathematische Instrumenten, Atlassen, Globes, curieuse
afgezette Paskaerten &c.; naer‐gelaten door wylen Hr. Michiel van Mekeren, M. Dr., en Mr.
Georgius Melchior, van welke laetste ook veele Manuscripten daer onder zyn; de Catalogen zyn
alom te bekomen.
409. 1717, 9 januari
By Joh. Hofhout Boekverkoper te Rotterdam, zal in kort uytgegeven worden, Les Avantures de
Telemaque Fils d'Ulysse, par Monseigneur François
de Salignac de la Mothe Fenelon, Archeveque Duc de Cambray. (...) in
2 Deelen, groot 12. verzien met een Landkaert en Figuren (...)
410. 1717, 21 januari
t'Amsterdam by Gerard van Keulen op de Hoek van de Nieuwenbrugsteeg, werd nieuwlyks
uytgegeven, een Kaert van Hongaryen en Donaustroom, vertoonende Belgrado, Temiswar,
Orzova, Beusova, Vipalanca, Semendria, &c. Item een groote Kaert van de Archipelagise
Eylanden, en Constantinopolen. Idem een Kaert van de Swynsond met het land daer rondom
gelegen. Idem een groote Kaert van de Zond, Schoonen, en Koppenhagen. Idem een van
Karelshaven, Karelskroon. Een van Gottenburg en Stokholm, alles zeer naeukeurig.
411. 1717, 25 maart
tTAmsterdam zal op den 30 Maert ten huyze van de Wed. Schelte in de Snoekjessteeg by de
Joode Breestraet onder de Boekverkopers verkogt werden, een fraye quantiteyt van
ongebonde Boeken, waer onder is (...) ook eenige Spaense Atlassen van Blaeuw, compleet en
ook aparte stukken van alderhande Atlassen (...) De Catalogus is (...) te bekomen.
412. 1717, 3 juni
Jacob Langedyk. Konst‐ en Kost‐School houdende te Delftshaven, presenteert zyn dienst, om
(voor een civiele prys) yemand in de heele of halve kost aen te neemen, 50 Engelse, Franse,
Schotse (om dezelve in de Duytse tael te onderwyzen> als Duytse, om deeze in 't lezen, schry‐
ven, zingen, hedendaegs rekenen, de Navigatie, Italiaens en Scheeps Boekhouden te
instrueeren.
413. 1717, 1 juli
Tot Amsterdam by de Wed. Pieter Mortier1 zal in 't kort uytgegeven werden een Kaert van
Ongaryen, op 6 bladen Oliphants papier, naer de originele tot Weenen, op ordre van den
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414. 1717, 15 juli
Tot Amsterdam by Joachim Ottens, Kaert en Konstverkoper, wonende op de Nieuwendyk, aen
de Oostzy by den Dam, in de Wereldkaert, is gedrukt en werd uytgegeven een nieuwe en zeer
accurate Kaert, van de Stoel des oorlogs in Hungarye, tusschen de Roomse en Turkse Keyzers,
met de Rivier den Donau, van Regensburg af tot Constantinopolen toe, en verder alle
omleggende Landen in 2 bladen, zeer naukeurig, naer de opvolginge der beste Landbeschryvers
vertoont; by welke in 't kort nog staet uyt te komen een zeer accurate Kaert van 't eyland Corfu;
ook is by dezelve te bekomen alle de sorteeringe, by de overledene Fredrik de Wit nagelaten.
415. 1717, 2 september
Tot Amsterdam by Joachim Ottens Kaert en Konstverkoper, aen de Oostzyde van de
Nieuwendyk in de Wereldkaert by den Dam is gedrukt en werd uyt‐gegeven een nieuw accurate
Kaert van de Theatre de la Guerre de Hungarie op 2 bladen, als mede een kaert van de
omleggende landen van Belgrado met desselfs belegering en marche der Keyzerl. Armee, ook
een nieuw accurate Kaert van 't eyland Corfu.
416. 1717, 5 oktober
Tot Amsterdam by de Wed. P. Mortier, en de Wed. P. Schenk, is te bekomen de Stoel des
Oorlogs in Hongaryen, van Weenen af tot Constantinopolen in 4 groote Bladeren, na de
originalen door order van den Keyzer gemaekt, alwaer dezelve kunnen gezien werden, als mede
het Plan van Belgrado.
417. 1717, 12 en 14 oktober
Men zal te Leeuwaerden op den 19 der loopende maend October, in de Stads Doelen verkopen,
eene fraeye aenzienlyke Bibliotheek (...) nagelaten by wylen den Heere Gellius Hillema van
Bouricius, in zyn leven Oud Overste Luytenant, waer onder een groote Atlas van Blaeuw 6
deelen, en verscheide Manuscripten; als ook curieuse Mathematische Instrumenten (...) van
stuk tot stuk in de Catalogus uytgedrukt; die te bekomen is te Leeuwaerden by F. Halma (...)
418. 1717, 18 november
Te Amsterdam by J. Loots, Boekverkoper in de Nieuwebrugsteeg, in de Jonge Lootsman, werd
uytgegeeven Wiskonstige Oeffening; behelzende een verhandelinge over veele voornaeme
zaken van de Mathesis, in 5 deelen onderscheiden: als 1. Weegkunde, 2. Musica, 3.
Zonnewyzers, 4. Vloeystoffen, Weegkonst als Waterwigt &c; dienstig voor alle liefhebbers die
zig in eenige deelen van de Wiskonst willen oeffenen, door P. Hellingwerf. NB. By den zelven
zyn voor alle liefhebbers voor niet te bekomen Catalogus of Registers, van veele nieuwe
Mathematische Boeken, Zeekaerten en Instrumenten, die by hem werden uytgegeven.
419. 1718, 12 en 26 mei en 2 juni
t'Amsterdam in de Boekwinkel van R. en C. Wetstein in de Kalverstraet by de St. Luciesteeg, is
gedrukt een nieuwe Reisbeschryving door de Zuydzee gedaen, op bevel van den Koning van
Vrankryk, in den jare 1712, 1713, en 1714, door den Heer Fresier Ingenieur, waer in men vind
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een naeukeurig onderzoek van alle die landen, zeehavens, gronden, dieptens, ontdekking van
nieuwe landen, en verbeetering der Paskaerten van die gewesten; (...) in 4to. met figuren (...)
420. 1718, 4 en 16 juni en 6 oktober
Te Amsterdam by Gerard van Keulen Zeekaert en Boekverkoper aen de Nieuwebrug, is gedrukt
en word uytgegeven, de Wegwyzer door de Heerlyk‐heyd Roosendael, of de Rosendaelsche
Vermakelykheden (...) door Jolzannes d'Outrein, de derden Druk merkelyk vermeerdert, op
Mediaen papier in Quairto, met eene kaert van de platte grond van Roosendael, en 19
byzondere fraeyste Gezigten (...) wordende ook alle de gezigten rondom de platte grond in
afgezette kaerten in lysten verkogt. Item worden by den zelven uytgegeven 2 curieuse kaerten,
eene van 't eyland Java, en eene van de kust van Cormandel en Malabar, door wylen den Heer
Professor Hadrianus Reeland.
421. 1718, 1 oktober en met gew. tekst 25 oktober
Tot Utregt zal in 't laetst van October of begin van November verkogt werden ten sterfhuyze
van den overleden, een groot en schoon gedeelte van de Bibliotheek van den Heer Hadriaen
Reland, in zyn leven Hoog Leeraer der Oosterse Talen en Heylige Oudheden: bestaende in zeer
schone, rare, en uytmuntende Boeken (...) onder welke uitmunten een weergaloze Atlas in 19
vol. met alle de Steedeboeken, volmaekt afgezet door van Santen (...) de precisen dag van
verkoping, en waer de Catalogi te bekomen zal zyn, zal nader in de Courant bekend gemaekt
werden. (Op 25 oktober is het eerste resp. laatste gedeelte als volgt: Den 7 Novemb. 1718 zal
tot Utregt in 't Sterfhuys van den overleden verkogt werden (...) waer van de Catalogus is te
bekomen (...))
422. 1718, 4 oktober
Tot Amsterdam by Joachem Ottens Kaert en Printverkoper op den Nieuwendyk, in de
Wereldkaert; is gedrukt en werd uytgegeeven een Nieuwe en zeernauwkeurige Kaert van de 10
Oostenrykse Provintien in Nederland, met de aengrenzende Landen van Holland en Duytsland;
dezelve Kaert diend tot een Ryskaert voor een reyziger uyt Holland tot Frankfort aen den Main,
als mede door de geheel Oostenrykse Nederlanden in 2 bladen.
423. 1718, 15 november
Tot Amsterdam by Gerard van Keulen Zeekaert en Boekverkoper aen de Nieuwebrug is gedrukt
en werd uytgegeven curieuse Kaerten, eene van 't eyland Java, en eene van de kust van
Cormandel en Malabar, door wylen den Heer Professor Hadrianus Reeland, en de kust van
Napels, als meede een Kaert van de Colonie van Suriname, met alle de Plantagien, en wie
dezelve bezitten.
424. 1718, 10 december
Tot Amsterdam by Andries van Damme en Johannes Ratelband Boekverkopers, is gedrukt
Dampier en Wafers Rystogten rondom de Waereld, met curieuse Landkaerten en Platen
verciert, 4 deelen in 4to. een band (...)
425. 1718, 20 en 29 december
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Tot Dordregt by Pieter Keur, en t'Amsterdam by Pieter Rotterdam zyn op nieuws gedrukt de
Folio Bybels, met volkome Annotatien en Kaerten (...) als de groot Folio Bybels (...) en de klyn
Folio Bybels mede met volko‐me Annotatien en Kaerten (...)
426. 1718, 3] december
Also Pieter van der Aa Boekverkoper tot Leyden verscheyden maelen in de Çouranten heeft
geadverteert, dat by hem gedrukt werden Voyages van Oleavius en Mandeslo, vercierd en
vermeerdert met Kaerten en Printen naer de origineele en eygenhandige tekeningen van wylen
den Heer
N. Witsen, in zyn leven Burgermeester der stad Amsterdam, 't welk zyn abusief en grove
onwaerheden, so zyn de Erfgenamen van gemelde Heer Witsen genoodzaekt dit te verwittigen,
te meer, dewyl zy bezig zyn 't werk van gezegde Heer uyt zyne nagelatene schriften, heel
uytvoerig en vermeerdert uyt te geeven.
427. 1719, 5 en 17 januari
Tot Leeuwarden by François Halma is gedrukt en by hem, gelyk ook t'Anr sterdam by Johannes
Oosterwyk, en in de voornaemste steden by de Boek‐verkopers te bekomen; het Geographisch
Woordenboek van 't land Kanaan, en d'omleggende Landen uit de II. Schrift (...) hier komen by,
tot nader ophelderinge en verklaeringe, de zeer geleerde aentekeningen van Jacobus
Bonfrerius Jesuit, en J. de Klerk Professor onder de Remon‐strantsgezinden t'Amsterdam,
tusschen beide komt de geheele Plaets‐wyzer der H: Lands, door den Heer N. Sanson, mede
met J. de Klerks aenteèkeningen (...) met overvloed van Landkaerten en fraye Printverbeel‐
dingen verrykt, een werk dat nimmer in volmaektheid, en naeuwkeurigheid, en tot verstand des
H: Schrifts in 't lezen zyn wederga heeft gehad:
in Quarto.
428. 1719, 21 en 28 januari
Te Leeuwaerden by François Halma Drukker der Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland, is
gedrukt en werd uytgegeven; Uytbeelding der Heerlykheid Friesland, 50 in 't algemeen, als in
haere dertig byzondere Grietenyen; door Dr. Bern. Schotanus a Sterringa, nu nieuwelyks met
bygevoegde aengrenzingen, en veel vermeerderingen; nevens de afteeke‐ning van Oud
Friesland, in zeven verscheyde Landkaerten, door den Heere Menso Alting; en de vertaelinge
der veroude naemen op die Kaerten, tot nader verstand aen beyde zyden van elke Kaert: dit
Werk is ook te be‐koomen by Johannes Oosterwyk Boekverkooper op den Dam, en Joachim
Ottens Kunst en Kaertverkoper voor aen op den Nieuwendyk t'Amsterdam, als ook by andere
Kunst en Kaertverkopers.
429. 1719, 21 januari en 2 februari
Tot Utregt by Willem Broedelet werd gedrukt, en zal binnen korten uyt komen Paleslina
Opgehelderd3 ofte de gelegentheyd van het Joodse Land uyt de Gedenkstukken der ouden
getrokken (...) door den Heer Adriaan Reland, in zyn leven Hoog Leeraer der heylige Oudheden
en Oosterse Talen in de Academie tot Utregt (...) met zeer exacte en nodige Landkaer‐ten ter
opheldering der stoffe voorzien (...) dienende dit werk dat op zekere en wiskonstige gronden is
uytgevoerd, 50 in opzigt van de stoffe als kaerten, tot byzonder ligt en opheldering van Godes
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430. 1719, 14 maart
Te Amsterdam by Joachim Ottens op den Nieuwendyk, tusschen den Dam en de Zoutsteeg in
de Wereldkaert, is gedrukt en werd uytgegeven, een nieuwe en zeer accurate Kaert, van de
tegenwoordige Oorlog, op 't eyland en Koningryk Sicilie, volgens de observatien der Academie
van de Koninglyke konsten te Parys, met de voornaemste steden van 't zelve eyland, in groot
bestek; nooit voor deze so goed in 't ligt geweest:
als mede de stad van Melazzo in Plano met de beleegering, so als het tegenwoordig van de
Spaense troupen berent is. Als mede de kaert van Hungarie met de grens scheyding: ook staet
'er in 't kort uyt te komen een accurate Kaert, van het Koningryk van Spanje en Portugal, in 4
Kaerten.
431. 1719, 27 april en 11 mei
Dewyl de Heeren Dykgraef en Heemraden van de Watergraefs of Diemermeer, een nieuwe
Kaert van dezelve Meer hebben doen etsen en drukken, werden
de Ingelanden van de opgemelte Meer, en alle anderen die zig van de‐zelve zullen willen
voorzien, by deezen geadverteert, dat de voorsz. Kaerten te bekomen zyn t'Amsterd. by Pieter
van den Berg Kaerverkoper op de Heylige Weg, voor 2 gl. 't stuk.
432. 1719, 2 mei
Vrydag den 12 May zal de Boekverkoper J. Oosterwyk t'Amsterdam in 't Oude Heere Logement
verkopen, de nagelate Boeken van wyle Juffr. Agne‐ta Blok, laetst Wed. van den Hr. Paulus
Verryn (...) waer onder een verzamelde Atlas in 3 deelen, en een Zee Atlas, beyde heerlyk door
D. van Santen afgezet. De Catalogen zyn te bekomen (...)
433. 1719, 16 en 25 mei
Tot Utregt by Willem Broedelet is gedrukt en in de andere steeden by de voornaemste
Boekverkopers te bekomen, Palestina opgeheldert, of de Gelegentheyd van het Joodsche Land
(...) door den Heer Adriaan Reland, in zyn leeven Hoogleeraer des H. Oudheden en Oosterse
Taelen, in de Academie tot Utregt (...) met de Landkaerten ter opheldering nodig voorzien (...)
434. 1719, 6 en 17 juni
J. Petit, Stads Frans Schoolmr. tot Harderwyk, is voornemens Kost‐School op te rigten, om te
onderyzen 't Italiaens of Koopmans Boekhouden (...), een cierlyke penhandeling, beknopte
Rekenkonst, Franse tael, ook de Nederduytse aen de Franse natie, de Geometrie of Land‐
meetkunde, en wat verder tot een goede opvoeding nodig is. Des hy Petit zyn dienst
presenteert aen Heeren en Kooplieden, hare kinderen, of vreemdelingen hun opzigt
aenbevolen, in de kost aen te nemen, voor een civile prys.
435. 1719, 13 juni
Tot Amsterdam is gedrukt en werd verkogt by l'Honore & Ch~telain Libraires, Atlas Historique
&c. fol. Tom. V. & VI., contenant l'Asie, l'Afrique, & l'Amerique Septentrionale & Méridionale;
oû l'on voit par de nouvelles Cartes tres exactes, la situation & l'etat present de ces trois Parties
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du Monde: l'Histoire, la Religion, le Coûtumes des Peuples qui y habitent: Le Commerce de
toutes les Compagnies & Nations qui 5 y sont etablies, & les Particularitez de leurs Decouvertes;
le tout accompagne de Dissertations ilistoriques, de Tables Chronologiques, & des Génealogies
necessaires pour l'intelligence de l'Histoire de tous ces differens Pars; & enrichi de plusieurs
figures originales, gravees par B. Picart le Romain. Ceux qui sauhoitent d'avoir cet Ouvra‐ge
complet, en 6 Vol. pourront s'addresser chez les susdits Libraires.
436. 1719, 13 juli
Te Amsterdam by de Wed. Joachim Ottens en Zoonen, op den Nieuwendyk aen de Oostzyde,
tusschen den Dam en de Zoutsteeg, in de Wereldkaert, is gedrukt en werd uytgegeven een
Acurate Kaert van de Stoel des Oorlogs in Spanje, in 4 bladen; als meede een Acurate Kaert van
de Stoel des Oorlogs op Sicilien, in 2 bladen, alle nooit voor dezen so goet in 't ligt geweest;
dezelve doen een iegelyk bekent maken, dat zy de Kaert en Konstwinkel van de overleedene
Joachim Ottens, zullen blyven continueeren.
437. 1719, 1 augustus
t'Amsterdam by de Wed. Joachim Ottens en Zoonen, op den Nieuwendyk aen de Oostzy,
tusschen den Dam en Soutsteeg, in de Wereldkaert, is gedrukt en werd uytgegeven, een
nieuwe Akurate Kaert van de Stoel des oorlogs in Spanje, in 4 bladen, als meede een Akurate
Kaert van den oorlog op Sicilia, alwaer de batalje is voorgevallen tusschen de Keyzerlyke en
Spaense armee; dezelve doen een iegelyk bekent maken, dat zy de Kaert en Konstwinkel van
den overledene Joachim Ottens zullen blyven continueeren.
438. 1719, 17 oktober
Donderdag den 19 October zal men tot Amsterdam op den Dam, ten huyze van den
Boekverkoper J. Oosterwyk verkoopen, een party (...) Boeken, waer onder is een curieuse
afgezette Atlas van Blaeuw, Nederduyts, in 9 vergulde Atlas banden compleet, waer by komt
een Appendix van Nederduytse Boeken, waerin mede een curieuse Atlas als boven, met de
Stede‐boeken mede afgezet, beyde door voorname Heeren t'Amsterdam nagelaten, waer van
de Catal. te bekomen zyn
439. 1719, 23 december en 9 april 1720
Dirk Boesens Konst‐Schryver en Reeken‐meester, houdende Konst en Kost‐School t'Amsterdam
in de Hartestraet (...) houd in zyn Huys Collegium Mathematicum, in 't welk geleert werd de
Geographie, Vestingbouw, de kennisse der Landkaerten, de loop der Cloben of Spheren, en
andere deelen der Wiskonst, alles op de bevattelykste en kortste wyze geschikt. Die de proef
daer van gelieft te neemen eer zy zig daer toe begeeven, konnen van de waerheyd onderrigt
werden door het examineren van den persoon, aenvaerd ook in de heele en halve Kost; en of'er
eenige liefhebbers waren die in 't byzonder geliefde geinstrueert te werden, heeft daer toe
schoone gelegentheyd.
440. 1719, 30 december en 2 januari 1720
Pieter en David Raket Makelaers, zullen op Donderdag den 4 January
1720, t'Amsterdam in t Oude Heere Logement verkopen, een fraye Inboel een curieuse
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441. 1720, 6 april
Hier by J. Oosterwyk is gedrukt en word uytgegeven C.G. Sorgdragers aloude en hedendaegse
Groenlandsche Visscherye, met een beschryvinge van Groenland, Ysland, Spitsbergen, Nova
Sembla, Jan Mayen Eyland, en de Straat Davis; benevens weergaloze correcte en na 't leven
getekende Kaerten dier gewesten, met hare kaepen, inhammen, klippen, bayen, en
ankergronden (.. .> in quarto. Dit boek zal dit jaer meede in 't Frans uit komen.
442. 1720, 25 juli
Tymon Akkerman Konstschool houdende tot Landsmeer, bied zyn dienst voor een civiele prys
iemant in de hele of halve kost aen te nemen, om de‐zelve wiskonstig langs een korte en ligte
weg grondig te onderwyzen de Aritmetica, Ceometria, Astronomia, Algebra, Navigatie, klootse
Trian‐gels, Mechanica, Zonnewyzers, Pegelkunde, Bosschietery, en andere wiskonstige werken;
mitsgaders 't Italiaens en Scheeps Boekhouden.
443. 1720, 26 september
t'Amsterdam by Joannes Loots, Boekverkoper in de Nieuwebrugsteeg in de Jonge Lootsman,
werd uytgegeven, Cosmographia of Verdeeling van de geheele wereld, als mede het maken van
de Hemels en Aertse Globen, en allerhande Kaerten, 50 platte als ronde, zynde heel dienstig
voor alle Liefhebbers van de Starre en Stuurmans konst, en inzonderheyd voor die gene die zig
in de konst van 't maken van Kaerten of Globen willen oeffenen.
444. 1720, 3] oktober
Tot Amsterdam by Gerard van Keulen Boekverkoper aen den Nieuwenbrug, op de hoek van de
Nieuwenbrugsteeg, is gedrukt en werd nieulyks uytgegeven een groote Kaert, waer in vertoont
werd de rivier van Mississippi, met alle zyne spruyten en de Bay van Pensacola, als mede de
rivier van St. Laurens met alle deszelfs lacken, lopende tot aen de Bay Hudson; als ook een
Kaert van 't eyland Quiracao, met de Bay St. Anna in 't groot, idem alle de eylanden van de
Sorlings aen 't eynde van 't Canael.
445. 1720, 23 november
De Wed. van Hendrik Donker, wonende tot Amsterdam in de Nieuwenbrugsteeg, daer het
Stuurmans Gereedschap uythangt, presenteert uyt der hand te verkopen haer Winkel en alle de
Winkelwaren, bestaende in Kaerten, Boeken, &c., en alle soorten van Stuurmans
Gereedschappen, midsgaders 't voorn. Huys en Erve, alwaer de Winkel door Hendrik Donker, en
zedert door desselfs Wed., meer dan 70 jaren met veel succes is gedaen. Imant genegen zynde
de voorsa. Winkel en Waren, met of zonder 't Huys te kopen, addressere zig aen de voorn.
Wed., of aen de Makelaers Cornelis de Roos, en Paulus Verryn Gysbertsz. (zie ook h14~>
446. 1720, 30 november, 14 december, 1 en 6 maart 1721
Tot Amsterdam by de Janssoons van Waesbergen Boekverkopers op 't Water, is gedrukt en
werd uytgegeven, het Leven van den Heldhaften Karel den
XII. Koning der Sweeden (...) met authentique stukken, Printverbeeldinge, Medailles, en een
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447. 1720, 14 december
Corn. de Roos, en Paulus Verryn Gysbertsz. Makelaers in Amsterdam, zullen in 't Oude Heere
Logement op Dingsdag den 24 December 's avonds ten 5 uuren verkopen, een Huys en Erve,
staende en leggende in de Nieuwebrugs‐steeg, daer het Stuurmans Gereedschap uythangt,
zynde een van ouds vermaerde Winkelhuys, alwaer dezelve Winkel van Boeken, Kaerten,
Stuurmans Gereedschap &c., meer dan 70 jaren door Hendrik Donker en Zoon in is gedaen, en
nog door desselfs Wed. werd geconti‐nueert; kunnende by de gegadingde het voorsz. Perceel
met of zonder de Winkel en Winkelwaren, uyt der hand werden gekogt: nader onderrigting is
by de voorsz. Makelaers te bekomen. (zie ook >4\45)
448. 1720, 14, 17 en 24 december, 2 en 14 januari 1721 t'Amsterdam by R. en C. Wetstein
Boekverkopers in de Kalverstraet, werd uytgegeven het Brittannise Ryk in Amerika, zynde een
Historische Beschryving van de Ontdekking, Bevolking, Inwoonders en Staat &c.,
van alle de Colonien die het Brittannise Ryk in dat gedeelte der wereld bezit (...) in 4. 2 deelen,
met nieuwe kaerten van de kusten en eylanden verrykt (...)
449. 1721, 22 februari en met gew. tekst 4 en 6 maart
Op Donderdag den 6 Maert zullen verkogt werden de nagelaten Boeken, wylen de Wed. P.
Mortier, tot Amsterdam op de Vygendam, alwaer de Catalogus by desselfs Erfgenamen te
bekomen zyn. (zie ook 452)
450. 1721, 4 maart
Tot Amsterdam by Gerard van Keulen, Boek en Zeekaertverkoper aen de Nieuwenbrug, op de
hoek van de Nieuwenbrugsteeg, is gedrukt en werd uytgegeven, een Nieuwe Kaert, waer in
afgeteekent is alle Banken, Ca‐naalen, Tonnen, en Dieptens, gelegen voor de stad Enkhuyzen,
waer in naeuwkeurig aengewezen werd hoe men uyt dito stad, na de vuurtooren, door het
Voorland, gevoeglyk kan maken een nieuwe Zeehaven, als mede een onderzoek, en betoog, dat
nergens over of door de Santplaet, maer alleen op gemelte plaetzen, een zekere, bestendige,
en voor de gemeene Navigatie, zeer gewenschte en nuttige Zeehaven te begrypen zy (welke
meede te bekomen zyn tot Enkhuyzen by Jan Belkmeer;> als meede Nieuwe Kaerten van de
Straat Davits, vertoonende alle desselfs Bayen, Visch en Handelsplaetzen, Ankergronden, en
Dieptens, met een beschryving van de Wilde; item een Nieuwe Kaert van 't Eyland Spitsbergen
in Groenland, met alle desselfs Bayen, Ankerplaetzen, en verdere gelegentheden, in 't groot
alles nooit voor deezen 50 in 't ligt geweest.
451. 1721, 8 maart
t'Amsterd. by Joannes Loots, Kaartverkoper in de Nieuwe Brugsteeg in de Jonge Lootsman,
werd uitgegeven een nieuwe Wassende Grade Pas Kaart van de Straat Davids, in 't groot bestek
met nieuwe Land‐vertoninge, nooyt voor deze by iemand 50 uytgegeven.
452. 1721, 11 en 15 maart
Op den 17 Maert zal men tot Amsterdam ten huyze van Rutgert Henkel, op de Nieuwendyk in 't
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Wapen van Embden, onder de Boekverkopers verkopen, alle de Ongebondene Boeken,
nagelaten by de Wed. wylen Pieter Mortier; de Catalogen zyn te bekomen by desselfs
Erfgenamen (...) (zie ook 449)
453. 1721, 22 mei
Tot Amsterdam by Gerard van Keulen Boek‐ en Zeekaertverkoper aen de Nieuwenbrug is
gedrukt en werd uytgegeven, een curieuse Kaert van de Rivier en Colonie der Barbice met hare
beschryvinge, als meede een nieuwe Kaert van 't Eyland Spitsbergen in Groenland, met alle
desselfs Bayen en verdere gelegentheid, in 't groot; item nieuwe Kaerten van de Straat Davits
met beschryvinge, en een Kaert van de nieuwe geconsep‐pieerde Haven van Enkhuyzen, met
een zedig onderzoek daer toe dienende.
454. 1721, 31 mei, 17 en 24 juni
Jacobus van Leyden, nu aengesteld tot Schoolmr. en Voorzanger der stede Ysselsteyn, van waer
daegs in twee uuren een trekschuyt, op en van Utregt vaert, presenteert zyn dienst, om de
Jeugd voor een civile prys, en goed tractement, te onderwyzen in de Lees, Schryf, en
Rekenkonst, ook in de Franse tael, Landmeetkunde, 't Italiaens en Scheeps Boekhouden
455. 1721, 10 juni
Dezen dag zal men tot Amst. by R. en C. Wetsteyns Boekverkopers in de Kalverstraet verkopen,
een fraye Bibl. (...) mitsgaders een kisje met Mathematise Instrumenten, door Mr. Metz
gemaekt, zynde een weerga van 't geen zyn Czaarse Majt. heeft, Notebome Kabinet met
Spiegelgla‐zen, om Globen &c. in te plaetzen, nevens veel andere frayigheden, Printen, &c.
456. 1721, 19 juni
Te Amsterd. by Joannes Oosterwyk, Boekverkoper op den Dam, is gedrukt (...) By gemelde
Boekverkoper zyn nog te bekomen, de aloude en hedendaegse Groenlandse Visserye, (...) met
weergaloze nette Kaerten en curieuse Printverbeeldingen, in quarto.
457. 1721, 10 juli
De Nederduytse Bybel naer het exemplaer van Nicolaas Biestkens (met desselfs 6 verbeterde
Kaarten wederom op nieuws herdrukt, en op de kant merkelyk vermeerdert) zyn te bekomen
tot Amsterdam (...)
458. 1721, 24 juli
Werd by dezen bekend gemaekt, dat tegenwoordig te bekomen zyn by Cornelis Mortier Boek‐
Kaert‐ en Kunstverkoper op de Vygendam, tot Amsterdam, alle de Boeken, Kaerten,
Kunstprinten &c. van alderhande groote, als voor deezen by wylen de Wed. Pieter Mortier in 't
zelve huys verkogt zyn (...)
459. 1721, 5 en 9 augustus
Dingsdag den 12 Augusty zal men een groote party kopere Platen verkopen, bestaende in Land
en Zeekaerten &c; benevens eenige compleete Atlassen van Blaeuw, alles breeder in de
Catalogus gespecificeert; nagelaten by de Wed. wylen Pieter Mortier, alwaer de Catalogen by
desselfs Erfgenamen op de Vygendam te bekomen zyn: De Verkoping zal zyn op de Solder van
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de Wed. Eldert van Velsen in de twee Sandlopers, op 't Rokking by de Olyslagers steeg, tot
Amsterdam
460. 1721, 11 december
Te Amsterdam zal men op den 30 Maert 1722 verkopen, de zeer vermaerde en kostelyke
Biblioteek (...) nagelaten door den Heer Theodore Boen‐dermaker zalr. ged., nevens een
weergalooze Atlas, bestaende in 103 stukken, door den overledene in een zeker ordre geschikt,
en op eene groote geplakt, maer nog ongebonden; de Catalogus zal in 't begin van January
1722, in de Boekwinkel van Jan Boom voor 15 stuyv. te bekomen zyn, en zal tegens het eynde
dezer maend bekend gemaekt worden door de Couranten, op wat plaetsen, en by welke
Boekverkopers de Catalogus buyten deeze stad, zal te krygen zyn. (zie ook 4~2)
461. 1722, 11, 20 en 27 december en 1 januari 1722
t'Amsterdam by R. en G. Wetstein (...) zyn nog te bekomen (...) Het Brittannise Ryk in America,
of Naeuwkeurige beschryving van alle de Engelse Colonien (...) 2 Deelen in 4to. met
Landkaerten. Item De Reyze door de Zuydzee, waer in alle de Spaense Colonien, Forten,
Sterktens, Negotie &c., naeuwkeurig beschreven werden, door de Heer Fresier, 4to., met
Figuren en Kaerten voorzien.
462. 1722, 8 en 20 januari en met gew. tekst 19 maart
Tot Amsterdam zal men op den 30 Maert 1722 verkopen, de zeer vermaerde en kostelyke
Bibliotheek, Atlas, Prentkonst, Antique Beelen, en verdere Rariteyten, nagelaten door wylen
den Heer Theodore Boendermaker (...) De Atlas bestaet in 103 stukken, en is zamen gestelt van
Kaer‐ten, Plans van steden, Pourtraiten, Zee en Veldslagen, Belegeringen, Lusthuyzen en
Paleyzen, en andere remarquable zaken, van de beste Meesters en drukken; zynde dit alles
geplakt op groot papier van een formaet. De Catalogus is (...) (zie ook 4~o)
463. 1722, 15 en 20 januari
By N. ten Hoorn, Boekverkoper t 'Amsterdam, is voor de derdemael gedrukt,
J. Hubners kort begryp der oude en nieuwe Geografie: zynde een beknopte onderwyzing der
Land‐ en Kaertkennis, verhandelt in eene beschryving der geheele vlakte des Aerdbodems. Met
een korte schets tot de kennisse der Globe, in groot Octavo.
464. 1722, 10 februari
Mr. Marten Calman, onderwyst 't cierlyk en net konst Schryven in 't Hoog en Nederduyts (...) 't
Reekenen, Koopmans en Scheeps Boekhouden, de Landmetery, Fortificatie, Constapels‐konst,
Navigatie, Astronomi, Algebra, en de Teekenkonst (...) neemt een ieder aen om haer de boven
genoemde konsten te leeren grondig verstaen, of geen geld daer voor te genieten, maer zal het
aen den Armen verbeuren, en 50 gl. daerenboven, heele en halve Kostschool houdende in de
Oudezyds Armsteeg tot Amsterdam.
465. 1722, 21 mei
Woensdag den 27 May, en volgende dagen zal Arnold Willis Boekverkoper
te Rotterdam, ten zynen huyze verkopen, een deftige verzameling van
(...) Boeken (...) als meede een paer der grootste Globen van Blaauw.
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466. 1722, 9 juni
Te Amsterdam by de Wed. J. Ottens en Zoonen, Kaertverkopers op de Nieuwendyk in de
Wereldkaert, is gedrukt en te bekomen de nieuwe en zeer nette Kaert van de Caspische zee,
met het omleggende land, door ordre van zyn Keyzerl. Majt. van Groot Rusland, met grote
moeyte en kosten gemeten en getekent, noit voor dezen so bekend, en waer uyt klaer blykt de
onkunde der oude en hedendaegse Wereld‐Beschryvers.
467. 1722, 4 juli
Tot Amsterdam by Gerard van Keulen Boek‐Zeekaertverkoper aen de Nieuwenbrug op de hoek
van de Nieuwenbrugsteeg, is gedrukt en werd uytgegeven, een nieuwe groote vermeerderde
Zee‐Atlas, bestaende in een, 2, en de aldergrootste in 6 deelen, met of zonder beschryving,
waer in alle havens, bayen, reeden, dieptens en droogtens op het naeuwkeurigst zyn
afgeteekent; item een nieuwe Kaert van de haven en stad Algiers, nevens deszelfs kasteelen; (. .
468. 1722, 4 juli
Tot Amsterdam by Johannes Covens en Cornelis Mortier, Boek‐ Kaert‐ en Kunstverkopers op de
Vygendam, zyn te bekomen (...) als meede allerhande nieuwe Boeken, Kaerten en Atlassen van
verscheyde groote.
469. 1722, 16 juli, 1 en 1] augustus, 28 november, 8 en 17 december, 10 april 1723, 4 en 20 mei
1723
Johan Hersant, geadmitteert Landmeeter tot Utregt, op 't Oude Kerkhof, neemt jonge Heeren
in de heele en halve kost, en onderwyst de Fortifi‐catie, Landmeetkonst, Geometrie,
Geographie; midsgaders 't Italiaens en Scheeps Boekhouden, Arithmetica, Schryv‐konst, de
Godsdienst, en de Fransche Tael, en voorts wat tot een goede opvoeding nodig is; en zullen by
hem vinden bequame Meesters, om alderhande exercitien te leeren, alles voor een reedelyke
prys.
470. 1722, 13 augustus
Tot Amsterdam by J. Covens en C. Mortier op de Vygendam, is te bekomen een zeer nette Kaert
van 't Eyland Malta, een bladt.
471. 1722, 20 en 29 augustus
Burgermeesters en Regeerders van Naerden maken bekent, dat met haer permissie binnen
haer stad opgeregt is door Jean Pierre Sauvaire een Frans Kostschool, welke Meester zeer
bequaem is om niet allenig de Jeugt te instrueeren in de Franse tael, maer ook in 't Schryven en
Cyfferen, als meede de Geographie, Teekenkonst en Navigatie, en neemt ook Kostgangers aen
voor een civile prys.
472. 1722, 25 augustus
t'Amsterdam by de Wed. J. Ottens en Zoone, Konst en Kaertverkopers op de Nieuwendyk in de
Wereldkaert, is gedrukt en te bekomen, de nieuwe en zeer nette Kaert van de Caspische Zee,
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met desselfs dieptens en omleggende landen, door ordre van zyne Keyzerl. Majt. van Groot
Rusland met groote moeite en kosten gemeeten en geteekent; als mede een nieuwe Kaert van
de Rivier den Don in twee bladen, van zyn oorspronk af tot zyn uytloop in de Palus Meotis of
Asofsche Zee, waer in mede aengetoont werd de berugte doorgraving door last van zyn Keyzerl.
Majt. van Groot Rusland gedaen uyt de Rivier Slafla tot in de Kamisinka, om den Don met de
Wolga te vereenigen, en door dat middel met scheepen van Moskou af te konnen varen na
Astrakan, en dus tot in de Caspische Zee, alles afgemeeten in tegenwoordigheyd van
hooggemelde zyne Keyzerl. Majt., door den Hr. Cornelis Cruis Vice Admirael van zyne Keyzerl.
Majts. zeemagt.
473. 1722, 10 oktober
t'Amsterdam by Gerard van Keulen, Boekverkoper aen de Nieuwenbrug op de hoek van de
Nieuwenbrugsteeg, werd uytgegeven, de Nieuwe groote Zee Atlas, of ligtende Zeefakkel,
bestaende in zes groote deelen, ver‐toonende alle de bekende Zeekusten, Baayen, en Reeden
van den geheelen Aerdbodem, zynde alle nieuwe ontdekkingen daer in begreepen, nooit voor
dezen 50 in 't ligt geweest, voorzien met een naeuwkeurige be‐schryvinge: Nog werd by hem
nieuws uytgegeven een Kaert van de Reeden, Haven, en stad Algiers, vertoonende alle desselfs
kasteelen. Item een Kaert van 't Eyland Malta en Goso.
474. 1722, 24 november
By de Wed. J. Ottens en Zoone, Kaart en Konstverkopers tot Amsterdam, staat binnen weynige
dagen uyt te komen, 't Plan van de stad St. Petersburg, benevens desselfs sterktens en Havens
by Kroonslot &c.
475. 1722, 10 december
Tot Amsterdam door Gerard Valk is gemaekt en werd uytgegeven, een Kaert van de Caspise
Zee, na de Originele tot Parys van de Franse Academie Royale de Sciences, door ordre van zyne
Czaarse Majt. geteekent door Mr. Carl Vanverden, in den jare 1719, 1720, en 1721, met alle
desselfs Rivieren, Bayen, en Diepten, op 2 Bladen.
476. 1722, 10 december
t'Amsterd. by de Wed. J. Ottens en Zoone Kaert en Konstverkopers op den Nieuwendyk by den
Dam in de Wereld‐kaert, is gedrukt en te bekomen een nieuw en accuraet Plan van de stad St.
Petersburg, door zyne Russise Keyzerl. Majt. in 't jaer 1703 aengelegt, als mede de gelegent‐
heyd der stad met desselfs sterktens en havens by Kroonslot &c., en den loop der rivier Neva,
nevens 't nieuwe gegrave Kanael langs het Meer Ladoga, en 't omleggende land &c. By dezelve
staet ook in 't kort uyt te komen een nieuwe Kaert van de Caspische zee, naer die van de
Koninklyke Academie tot Parys.
477. 1722, 19 en 24 december
Aen alle Liefhebbers der Nederlandse Oudheeden werd bekent gemaekt, dat in 't aenstaende
voorjaer by de Wed. van François Halma en Zoon te Leeuwaerden staet uyt te komen het lang
verwagt Algemeen Historisch, Staatkundig en Plaetswyzend Woordenboek (...) reeds tot de
letter W. voldrukt; zullende het zelve zeer heerlyk en met schoone Kaerten en
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Printverbeeldingen, die reeds alle gemaekt zyn, te voorschyn komen, in 2 stukken in Folio.
478. 1723, 8 mei
Te Amsterdam in de Boekwinkel van Andries van Damme, zullen op Dingsdag den 11 May
verkogt werden, verscheyde treffelyke en wel geconditio‐neerde Nederduytse Boeken (...) waer
by is de Atlas van Janson in 2 stukken, extra curieus afgezet (...) Het Register daer van is (...) te
bekomen (...)
479. 1723, 29 juni
Te Amsterd. by de Wed. J. Ottens en Zoonen, Kaert en Konstverkopers, is gedrukt en te
bekomen, een nieuwe en zeer nette Kaert van de Cara‐bische of Antillische Eylanden, gelegen
in de Golf van Mexico, en 't Eyland Martenico met desselfs regte gelegentheyd der kerken,
kloosters, gebouwen der Jesuiten en andere Geestelyken, met des zelvers districten, in 't groot
bestek; als meede een nieuwe net Plan van de Russise Keyzerl. Hoofd‐Resident en Zeestad St.
Petersburg, met alle deszelfs havens en sterktens by Kroonslot, nevens 't nieuwe gegraven
Canael:
(. .
480. 1723, 13 en 17 juli
t'Amsterd. by de Wed. J. Ottens en Zoone Kaert en Konstverkopers, is gedrukt een nieuw en
accuraet Plaan van de Koninglyke Sweedse Hoofd en Residentiestad Stokholm; met alle deszelfs
voorsteeden, omleggende Eylanden en Stroomen &c.
481. 19 oktober, 16 november, 4 en 11 december
Te Leyden zal by S: Luchtmans by inteekening gedrukt werden, het algemeen groot Historisch,
Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naem‐ en Woord‐Boek van den
gantschen H. Bybel, versiert met nodige Landkaerten en kopere Plaaten (...) in 't Frans
beschreven door den Eerw. Heer Augustinus Calmet, en nu in t zuyver Nederduytsch
overgezet, merkelyk verbetert, en met aenmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon 2 deelen
in Folio; met Privilegie en Approbatie van de Theologische Faculteyt te Leyden (...)
482. 1723, 30 oktober
t'Amsterd. by Marten Schagen, Boekverkoper op de Nieuwendyk op de hoek van de
Mandemakerssteeg in Erasmus, zyn nu met previlegie van de Hee‐ren Staten van Holland en
West Friesland te bekomen, alle de Werken van Flavius Josephus, in cierlyk Nederduyts naar 't
oorsprongelyke vertaelt door W. Sewel, met deftige en zindelyke Printverbeeldingen van Jan
Luiken, en met nodige Landkaerten verrykt, in folio (...)
483. 1723, 9 en 16 november
Nademael twee Landmeeters plaetzen in de Colonie van Suriname zyn komen te vaceeren, en
van noden zynde dat die plaetzen weder door twee andere capabele Persoonen werden
gesuppleert om de voorsz. bedieninge aldaer waer te nemen, op een tractement van f 300
Hollands, buyten de gestelde Emoluinenten; 50 doen Di~~c~~urcn van d~ G~octroye~rd~ Socie‐
t~yt van Su~~inam~~ by dezen alle die geene die hun zelven daer toe bequaem kennen, en tot
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de gem. bedieninge genegentheyd hebben, bekend maken, zig op 't spoedigste t'addresseeren
aen M~. Johan Wilhelm van M~e Secr~~aris van de voorn. Socie~ey~ ~ Amsterda':, die dezelve
verdere opening zal geeven.
484. 1723, 27 november
t'Amsterdam by Gerard van Keulen Boekverkoper aen den Nieuwenbrug, op de hoek van de
Nieuwenbrugsteeg, werd uytgegeeven de Nieuwe Groote Zee‐Atlas, of ligtende Zee‐Fakkel,
bestaende in 6 groote deelen of banden, vertonende alle de bekende Zeekusten, Bayen, en
Reeden van den geheelen Aerdbodem; zynde alle Nieuwe en Laetste ontdekkinge daer in
begreepen, voorzien met een naeuwkeurige en breede beschryvinge, nooit voor deezen so in 't
ligt geweest.
485. 1723, 4 december
Te Embden by H. van Senden is gedrukt, en t'Amsterd. by J. van Hekeren, en J. van der Putte, en
by de andre Boekverkopers in Holland te bekomen (...) Ook is by dito van Senden gedrukt J.J.
Harkenroht Oost Friesse Watersnood, met Oudheden en Prentverbeeldingen, en een Kaerte
des Dollarts uytgebreidt in 8., tweede druk.
486. 1724, 18 en 21 maart
Op Dingsdag den 28 Maert zal men tot Amsterdam by R. en G. Wetstein beginnen te verkopen,
de Bibliotheek van wylen den Heer Scheepen Mr. Pieter Calkoen, waer by een considerable
verzameling van over de 2000 uytgezogte Land en Zeekaerten, Batailles, Plans van Steeden &c.,
van de beste Meesters, en voor een groot gedeelte keurlyk afgezet, alle ongebonden, dienende
tot het formeeren van een weergalose Atlas: De Catalogen zyn (...) te bekomen.
487. 1724, 28 maart
Op den 3 en 4 April zal men t'Amsterd. op de Fluwele Burgwal agter de Oude Kerk, ten huyze
van wylen den Hr. George Bruyn, verkopen, desselfs curieuse verzameling van Nederduytse
Boeken, waer onder een Atlas van Blaeuw, curieus met goud en coleuren afgezet, in 9 deelen,
benevens een uytmuntende Zee‐Atlas van Van Keulen, rykelyk voorzien met getekende
Kaerten, en Forten, Steden, Plans, enz., alle afgezet, en verdeelt in 6 Atlas‐Banden (...) De
Catalogen zyn te bekomen (...)
488. 1724, 30 mei
Op Donderdag den 8 Juny enz., zal men in de Boekwinkel van Joh. Hof‐hout tot Rotterdam
verkopen, een treffelyke en welgeconditioneerde party (...) Boeken (...) by een vermaerd
Liefhebber nagelaten, waer onder is een Atlas, nevens de Nederlandse Stedeboeken van Blauw
(...) de Catalogen zyn te bekomen(...)
489. 1724, 24 juni
t'Amsterdam zal op Dingsdag den 27 Juny, ten huyze van Andries van Dammen Boekverkoper
bezyden de Beurs verkoft werden, een party Kopere Konstplaten, bestaende in Land‐ en Zee‐
Kaerten, Printen &c., nagelaten door Gerret van Schagen, in zyn leven Konstkoper tot
Amsterdam. NB. De Platen en Afdrukken, konnen daegs voor de verkoping gezien werden.
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490. 1724, 2 september
Tot Amsterdam, in 't midden van de Groote Leydse Dwarsstraet, by Gerrit de Broen, is gemaekt
en werd verkogt, de allerparticulierste afbeeldinge van de stad Amsterdam, op de groote van 4
Oliphants Bladen, nooit voor deezen 50 in 't ligt gebragt (. ..)
491. 1724, 16 september
Dingsdag den 26 September en volgende dagen, zal men ten huyze van wylen Hendrik Peigrom
Engebregt, op de Gelderse Kaey by de Stormsteeg tot Amsterd., verkopen, een schone
verzameling (...) Boeken (...) benevens een verzamelde Atlas van de beste Kaerten en'Printen,
door den beroemden Dirk Jansz. van Zanten afgezet, in 4 vergulde banden waer van de
Catalogus te bekomen is (...)
492. 1724, 14 oktober
Op Maendag den 23 October, en volgende dagen, zal t'Amsterdam op de Heeregraft, op 't
Pakhuys het Korhoen by de Utrechtse straet, verkogt werden, een considerabele verzameling
(...) Boeken (...) benevens een paer van zig zelfs bewegende Hemel‐ en Aerd‐Globen; alles by
een vergadert door G. Clermont: Waer van de Catalogen te bekomen zyn (...)
493. 1724, 5 december
Konst en Kost‐Collegie van Cornelis Stuurman, begint met primo January 1725, waerin door dito
Mr. Stuurman geleert word de Arithmetica, Geo‐metria, Navigatie, Konstapelschap, Algebra,
Astronomia, Koopmans en Scheeps Boekhouden, en voorts al wat tot de Mathesis behoort,
veele op eygen ondervinding gegrond; de voorn. Meester woont in de Goudsbloemstraet by de
eerste Dwarsstraet, en primo May 1725, op de Haerlemmer‐dyk schuyn over de groote Swaen,
tot Amsterdam.
494. 1725, 2 januari
Het Konst en Kost‐Collegie van Mr. Cornelis Stuurman, is begonnen met den eersten January
1725, daer in door dezelve Mr. geleerd word de Arithmet. Geometria, Astronomia,
Stuurmanschap, Koopmans en Scheeps‐Boekhouden, en al wat tot de Wiskonst behoort, veele
op eygen onder‐vinding gegrond, heeft zelfs eenige jaren ter zee gevaren; deze Mr. woont in de
Goudblomstraet, en May eerstkomende op de Haerlemmerdyk schuyn over de groote Swaen,
voor deze by hem bewoont; alwaer zyn naem aen de deur en uytsteekborden bekent zal staen,
tot Amsterdam.
495. 1725, 9 januari
Tot Ainsterdam by S. Schoonwald in de Kalverstraet is nu afgedrukt en te bekomen de Lutherse
Bybel in 4. (...) Tot deeze Bybel zyn nog geschikt 5 zeer nette Bybelse Landkaerten om in de
zelve te binden voor 10 stuyv. 't zaemen (...) men zal het zelve zonder fout in de Maend May
1725 afleeveren, en geene Exemplaeren meer drukken als die besteld zullen werden (...)
496. 1725, 6 en 8 maart
Op Dingsdag den 13 Maert zal men tot Amsterdam by R. en G. Wetstein in de Kalverstraet
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verkopen, een fraeye Bibliotheek (...) waer onder een curieuze Zee‐Atlas, van Van Keulen, in 6
vergulde banden, waer toe een notebome Kabinet met Spiegel glazen, als mede de
Topographien van Merian in 't Hoogduits, geheel compleet met schone figuren (...) waer van de
Cataloguen alom te bekomen zyn.
497. 1725, 8 en 25 maart
Op Dingsdag den 27 Maert, zal men te Amsterdam in de Boekwinkel van J. Oosterwyk op den
Dam verkopen, de nagelatene Boeken van wylen den Hoog Edele welgebooren Heer Pieter
Hieronimus Baron de Ripperda, Heere van Petticum, Beurse en Heersjansdam &c. <...> waer
onder zyn (...) de groote Atlas van Blauw in 't Spaens (...) waer van de Cataloge (...) te bekomen
zyn.
498. 1725, 15 en 22 maart
Johan Hersant Geswore Landmeeter tot Utregt, onderwyst de Fortificatie, Meet‐konst,
Geographie, Italiaens en Scheeps‐Boekhouden, Arithmetica, Schryf‐konst, en de Franse Tael
&c., en alles wat voorts tot een goede opvoedinge aen jonge Heeren nodig is, voor een civile
prys, en de heele en halve kost.
499. 1725, 17 en 24 april
t'Amsterd., zal op Maendag den 30 April door Jan Boom, ten huyze van den overleedene
verkogt werden, een deftige Bibliotheek (...) waer onder ook is een zeer schone Atlas van
Blauw, en andere Boeken, daer toe behorende, in 16 deelen (...) Alle nagelaten door Willem
Rannouw, in zyn E. leven Medicine Doctor, Vroedschap en oud Burgermeester der stad
Franeker. De Catalogus is te bekomen (...)
500. 1725, 21 april
Op Dingsdag den 24 April, zal men tot Amsterdam in de Warmoesstraet over de St. Annestraet
verkopen, de nagelate Boeken van wylen den Here Jan de Neufville (...) waer onder een zeer
schoone Atlas van Blaeuw in 11 deelen, curieus afgezet in Jugtleer gebonden en verguld, een
dito in 6 deelen, by den zelven (...) De Catalogus is te bekomen (...)
501. 1725, 14 juli
t'Amsterdam by S. Schouten, Boekverkoper in de St. Lucie‐steeg, zullen op den 17 en 18 July
verkogt werden de nagelatene Boeken van de Hr. Fredericus Sylvius, in zyn Eerw. leven
Predikant in de Graff, bestaende in (...) als mede een Atlas van Blaauw, met de steede Boeken
in 8 deelen: waer van de Catalogen alom te bekomen zyn (...)
502. 1725, 19 en 24 juli
Tot Leeuwaerden by Hendrik Halma, is gedrukt en t'Amsterd. by J. Oosterwyk en aldaer, als ook
in de andere steden by de voornaemste Boek‐verkopers te bekomen, Toneel der Vereenigde
Nederlanden en onderhorige Landschappen, zamen gesteld door F. Halma en vervolgt door M.
Brouerius van Nidek, met Kaerten en Platen, Fol. 2 deelen (...)
503. 1725, 18 augustus
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Te Amsterdam by Johannes de Ruyter Boekverkoper op de Agterburgwal naest het hoekhuys
van de Stilsteeg, werd gedrukt en staet in 't kort uyt te komen, het Getrouw en Nauwkeurig
Verhael van 't Schrikkelyk Treurspel, door de Jesuiten onlangs tot Thorn uytgevoert ~...> met
een uyttreksel van de Regte en Vryheden der Protestanten in Poolen en Litthauwen, verciert
met verscheyde Kunstplaeten (...) en een zeer net Land‐Kaertje, waer in meest alle plaetsen in 't
Werk gemeld, te zien zyn
504. 1725, 30 augustus, 25 oktober en 8 november
Tot Londen by W. en In. Innys in St. Pauli Church Yard, Benj. Matt in Fleetstreet en T. Osborne in
Grays Inn Boekverkopers, is gedrukt en te bekomen, Historia Caelestis Brittannica. Tribus
Voluminibus Contenta. Authore Johannis Flamsteedis, Astronomo Regis Sumptibus Authoris.
505. 1725, 6 oktober
By S. Schoonwald te Amsterdam in de Kalverstraet, is gedrukt en te bekomen, de Lutherse
Bybel met nieuwe en zeer keurlyke aenteekeningen in quarto, met en zonder de 5 Bybelse
Landkaerten (...)
506. 1725, 9 oktober
t'Amsterd. by Joh. de Ruyter op de Agterburgwal by de Stilsteeg, is gedrukt en werd uytgegeven
een Naeuwkeurig Verhael van 't schrikkelyk Treurspel door de Jezuiten onlangs tot Thorn
uytgevoert ~...> verciert met verscheyde Konstplaten ~...> en een afbeelding van 't klooster
Oliva, met een net Landkaertje, in 4to. (...)
507. 1725, 23 oktober en 8 november
Daniel de Neef, woonende buyten Middelburg in Zeeland, tusschen den Dam en Koepoort,
presenteert aen een ieder om in de heele of halve kost te leeren Leezen, Schryven, Cyfferen,
Italiaens en Scheeps Boekhouden, de Navigatie, Land~etery, en Fortificatie, en verdere konsten
van de Mathesis, alles voor een kost‐penning van 20 ponden vlaems in 't jaer, en de halve kost
na advenant.
508. 1725, 20 en 27 december en 5 januari 1726
Te Leeuwaerden by H. Halma en alom by de Boekverkopers in de voornaemste steeden van
Nederland, is te bekomen Toneel der Vereenigde Neder‐landen en onderhorige Landschappen,
door F. Halma, en vervolgt door M. Brouerius a Nidek, 2 Deelen, Fol., met Kaerten en
Printverbeeldingen.
509. 1726, 3 januari en 28 februari
Te Leyden by Abraham Kallewier is gedrukt en werd uytgegeven, als mede in alle steden van
Holland en Zeeland &C~~ by de voornaemste Boek en Kaertverkopers te bekomen, een Nieuwe
en noit voor dezen gedrukten extraordinaire curieuse Land‐Kaert, vervattende 't gehele Russise
Ryk, so als het by 't afsterven van den laetsten overledenen Keyzer geweest is, waer in
voornamentlyk de ware tegenwoordige staet van geheel Groot Tartarye, Siberien, en 't Nieuw
ontdekte Grote Land van Kamtzchatka, voor de eerste reyze, accuraet en distinct aengeweezen
is. De Liefhebbers werden geadverteert dat 'er maer een klyn getal van gedrukt zyn, vermits de
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510. 1726, 22 januari
r'Ainsterdam op de Beurssluys in de Visser by Andries en Hendrik de Leth, is uytgekomen (...)
Ook is by And. en Hend. de Leth uytgekomen een accurate Plan van Versailles, 2 Bladen groot
met Schrift aen weerzyde, nevens een accurate Kaert van de Zuyderzee, 2 Bladen groot, en een
van de Zuydpool.
511. 1726, 23 en 26 maart
By Covens en Mortier op de Vygendam, werd verkogt een Kaart van Zuyd Holland, en 't Stigt
van Uytregt, 6 bladen, waer in naeuwkeurig aenge‐weezen werden de Graefschappen,
Waarden, Baljuwschappen, Plaetzen, Dorpen, Buurten, &c.; welke onder water zyn gezet, als
mede een in een bladt.
512. 1726, 27 april
Isaak van der Valk, door Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Kampen, beroepen
zynde tot Voorzanger in de Bove‐kerk, en Schoolmeester aldaer, maekt bekend, dat hy ook
Leerlingen in de kost aenneemt, heeft daer toe bequame woning, geeft goed onderwys in 't
Schryven, Reekenen, Italiaens Boekhouden, Stuurmanskonst, Teekenkonst, Maetzang, &c., en
in de gronden der hervormde Godsdienst; bied zyn dienst aen die hem Leerlingen in de kost
gelieven te zenden, voor 110 gl. 's jaers van een Leerling (...)
513. 1726, 9 mei, 4 en 18 juni en 2 juli
Te Amsterdam by de Gebroeders R. en J. Ottens Kaert en Boekverkopers op den Nieuwendyk, is
van Hamburg in commissie toegezonden (...) Kruyden‐Wyn (...) Ook is by dezelven te bekomen
het alombekende Hamburger Oogwater, als mede het vermaerde Borst‐zap.
514. 1726, 9 en 14 mei, en met gew. tekst 1 en 6 juni
Te Amsterdam by Theodorus Dankerts, Konst, Kaert en Boekverkoper, word gedrukt (...) zyn
ook by hem gedrukt en te bekomen 6 zeer fraye Bybel Kaerten, om in folio Bybels te binden,
zynde de nieuwste, en op t allernaukeurigst nagesien (...)
[Op 1 juni e.v. is het adres: Tot Amsterdam by Theodorus Dankerts, Konst, Kaert en
Boekverkoper op de Nieuwendyk, daer de Atlas op de Luyfel staet.]
515. 1726, 15, 22 en 27 juni
Nademael twee Landmeters plaetzen in de Colonie van Suriname zyn komen te vaceren, en van
noden zynde, dat die plaetzen wederom door twee andere capabele Persoonen werden
gesuppieert om de voorsz. bedieningen aldaer waer te neemen, op een Tractement van 1 300
Hollands buyten de gestelde Emolumenten; so doen Directeuren van de Geoctroyeerde
Societeyt van Suriname by dezen alle die gene die hun zelven daer toe bequaem kennen, en tot
de gein. bedieninge genegentheyd hebben, bekend maken, zig op 't spoedigste t'addresseeren
aen Mr. Joan Hubert van Meel Secretaris van de voorn. Societeyt tot Amsterdam, die dezelve
verdere openinge zal geven.
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516. 1726, 5, 10 en 17 september
t'Amsterdam by Balthazar Lakeman, werd by Inschryving gedrukt een naeukeurige Beschryving
van de Kaap de GOEDE HOOP (...) alles geduurende een lang verblyf aen de Kaap, na waerheyd
beschreeven, door P. Kolbe, aldaer geweest Secretaris van Stellenbosch en Drakensteyn, enz.;
met curieuse en nodige Kaerten, en Printverbeeldingen opgeheldert en verciert, 2 Deelen in
Folio (...)
(met betrekking tot deze uitgave ook advertenties op 24, 26 en 28 september)
517. 1726, 8 en 15 oktober
Alzo bevonden word, dat van de 332 Exemplaren, die 'er so groote als kleyne papieren in 't
geheel compleet op het uytmuntent werk der alom beroemde en voortreffelyke
Reysbeschryvingen der Portugeesen, Spanjaer‐den, Engelsen en allerhande Natien, ter
ontdekking van OOST‐ en WEST‐INDIEN, en andere ver af gelegene Gewesten der Aerdryks, in 8
deelen, in Folio, met nodige Zee‐ en Landkaarten, en Prentverbeeldingen verciert, gedrukt zyn,
reeds het grootste gedeelte zyn ingeschreven; ver‐zoeken dierhalven de Wed. Bouquet en
Zoonen in 5 Gravenhage, en J. van der Deyster, en de Janssoons van der Aa te Leyden, alle de
Inteke‐naers in het voorn. Werk en de Boekverkopers, van hunne Naamen en het geld franco
hoe eerder hoe beeter aen hun over te zenden (...)
518. 1726, 2 november
t'Amsterdam door Gerard en Leonard Valk, werd uytgegeven een Plan of Ephimeris Geometrica
der Planeten voor 't jaer 1727 (...) door Conradi Zum Bach de Koesfelt, Med. Doct: en
Mathematicus tot Leyden (...) zyn ook te bekomen in de voornaemste steden van Holland, als
mede by Petrus Schenk tot Leypzig.
519. 1726, 5 november
By Abraham Kallewier Boekverkoper is gedrukt, en in alle de steden by de Boekverkopers te
bekomen (...) als meede nog eenige weynige van de Nieuwe Kaerte van Rusland en Groot
Tartaryen.
520. 1726, 17, 19, 21, 24, 26 en 28 december en met gew. tekst 31 december
Joh. Covens, en Corn. Mortier, den goeden voortgang hunner Inschryving ziende, van het alom
vermaerde Werk van den Heer de Larry, genaemt Geschieienis van Schotland, Engeland en
Ierland, &c., 4 Deelen in Folio, met 66 zeer keurlyke Portretten, enz.; hebben daerom besloten,
vyf schoone heele vels Kaerten, by het Werk te voegen, zonder dat de Intekenaers daer een
duyt voor zullen betalen; (...)
(al geruime tiijd eerder advertenties voor dit werk, zonder de kaarten)
521. 1726, 31 december
t'Amsterd. in de Boekwinkel van Jan Boom is te bekomen, de Reysbeschryving door de Zuydzee,
langs de kusten van Chili, Peru du Brazil, opgestelt op eene Reystogt. gedaen in den jare 1712,
1713, 1714, door de Heer Frezier; nevens (...) het eene uyt het Frans vertaelt (...) met veele
kopere Platen, verbeeldende de Zuydzee, nevens de Havenen, platte gronden, de steeden en
kleeding der Landkaert, in 4to (...)
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522. 1727, 11 januari
Te Amsterdam by Covens en Mortier op de Vygendam, is te bekomen een Nieuwe Kaart van de
Haven en Straat van Gibralter, benevens het Gezigt van de Land en Zee kant.
523. 1727, 14 januari
Te Amsterdam by de Wed. Petrus Schenk op den Vygendam werden uytgegeven (...) nog werd
by den zelven uytgegeeven een zeer accurate Plan van Gibralter, nevens de stad in Provilie.
524. 1727, 14 januari
By Covens en Mortier op de Vygendam, is te bekomen een Nieuwe Kaart van Gibralter, de
Havens met hare Dieptens, en de Straet, benevens het nieuw opgeworpe Retranchement om
Algezira, door de Spanjaerden.
525. 1727, 4 februari
t'Amsterd. by And. de Leth op de Beurssluys in de Visser, zal in een dag of twee uytkomen, een
Nieuwe en zeer naeuwkeurige corecte Plan van Gibralter, met alle zyn Fortressen,
Verbeeteringen, en Vastigheden van dezelve plaets, opgedragen aan den Wel. Ed. Lord
Portinore, na 't Engelsch Origineel in 't koper gebragt, met een explicatie in 't Frans en Duyts, en
een Relaas en Beschryving in 't Nederduyts: Onder dito Plan staen 2 kleyne Kaertjes van Porto
Bello, de Havana, en de Baey van Cadix.
526. 1727, 6 februari
Te Amsterdam by Covens en Mortier, op de Vygendam, werden uytgegeeven een zeer exacte
Plan van Gibralter, van de Haven met haere Dieptens, benèvens de Campementen der
Spanjaerden by St. Rogh en Algezira, haere opgeworpe Batteryen, &c.; als meede een zeer
nauwkeurige Kaert van de Spaense West‐Indien, de Baey van Porto Bello, (en de insluyting van
dien door het Engels esquader) hare Forten, &c., de Plans van de Havana en Vera Cruz, nog een
nette Plan van Ostende.
527. 1727, 8 en 11 februari
t'Ainsterdam by Reynier en Josua Ottens, is gedrukt en werd uytgegeven een nieuw en net Plan
van de stad en haven van Ostende. By dezelve staet meede in 't kort uyt te komen een nieuwe
Kaert van de steden en omlanden van Gibralter en Cadix, met desselfs sterktens, havens en
dieptens, &c. Item nog een Kaert van de omlanden van Porto Bello en Panumo.
528. 1727, 11 februari
t'Amsterdam by Andr. de Leth, op de Beurs‐sluys in de Visser, is uytgekomen een nieuw en zeer
naeuwkeurig correct Plan van Gibraltar, met al zyne Fortificatien en Verbeteringen, en van de
Vastigheden van dezelve Plaets, opgedragen aan den Wel Ed. Lord Portinore, na het Engels
Origineel getekent, nevens een Explicatie, Frans en Duyts, met een exacte beschryving in 't
Nederduyts; onder 't zelve Plan, staen drie kleyne Kaertjes, de Baey van Kadix, Porto Bello en de
Havenen, &c.
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529. 1727, 11 februari
t'Amsterdam by Covens en Mortier op den Vygendam, werden uytgegeven, eerst een zeer
exact Plan van Gibraltar, de Haven met hare dieptens, benevens de Campementen der
Spanjaerden by St. Rohg en Algezira, hare opgeworpe Batteryen &c. 2. Een zeer naeuwkeurige
Kaert van de Spaense Westindie~n, waer op de Baey van Porto Bello, (en de insluyting van dien
door het Engels Esquader) hare Forten, de Plans van de Havana en Vera Crux. 3. Een net Plan
van Ostende.
530. 1727, 13 februari
t'Amsterdam by de Wed. Gerard van Keulen en Zoon, aen den Nieuwenbrug, is gedrukt een
Nieuwe Kaert van het Eyland Minorca, en Port Mahon, en een Naeukeurige Kaert van de
Finsche Golf of Bodem, vertoonende de Reede van Revel en Petersburg, in 't groot; als mede
zeer Accurate Kaerten van de West‐Indien, vertoonende Cartagena, Porto Bello, de Havana, &c:
Ook staet by dezelve in 2 a 3 dagen uyt te komen een Kaert van de Baey en stad Gibralter, met
het campement by St. Roch, volgens de laetste af teekening.
531. 1727, 18 februari
By Covens en Mortier op de Vygendam t'Amsterdam, werden uytgegeven een Nieuwe Kaert
van de Spaense West‐Indien, waerop de Baey van Porto Bello, (en de Insluyting van dien door
het Engels Esquader) de Plans van de Havana en Vera Crux. 2. Een net Plan van de stad
Ostende. 3. Een Plan van Gibralter Profils wys, deszelfs Haven en gelegentheyd der Spaense
Campementen by St. Roch &c. Verders dient dezen tot narigt, dat boven‐gemelde
Boekverkopers alle vleyt aengewend hebben een Teekening van Gibralter en zyn Werken te
hebben, go die tegenwoordig zyn leggende, welke zy eyndelyk met de laetste Post over
Engeland hebben ontfangen; dezelve werd reeds op 't kooper gebragt en staet in 't kort
uytgegeeven te werden.
532. 1727, 20 februari
t'Amsterdam by de Wed. Gerard van Keulen en Zoon aen den Nieuwenbrug, is gedrukt een
Nieuwe Kaert van 't Eyland Minorca en Port Mahon, en een Kaert van de Baey en Stad
Gibralter, met het Campement by St. Roch, volgens de laetste Af teekening gedaen door den
Heer Capt. Hendrik Lynslager; en zyn dezelve by de Boekverkopers in de steeden te bekomen.
533. 1727, 6 maart
t'Amsterdam by Covens en Mortier, op de Vygendam, zal in een dag of 3 na de origineele
Tekeningen, werden uytgegeven een extra schoon Plan van Gibralter, met een gezigt van de
Straet, en het Noord Westen, des‐selfs Fortificatien, de Haven met hare dieptens, de
Campementen der Spanjaerden, en een Kaertje van Cadix tot Minorca, alles op een groot blad.
534. 1727, 22 maart
Te Amsterdam by And. de Leth, op de Beurssluys in de Visser, word uytgegeven, en is te
bekomen, een nieuwe KAERT van de Zuydzee, waer in vertoont worden de Reyzen, die de 3
Schippers gedaen hebben volgens ordre van d'Ed. Heeren der Westindise Comp., verder kan
men nazien een nette Af tekening van de Kaep de Bonne Esperance, voorts Vera Cruz, en
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Havana, St. Sebastiaen, 't Land van Darie, en Porto Bello. Daer nevens een KAERT van de Zuyd‐
Pool, die aenwyst de Reyzen van de voorn. Schippers tot op Batavia toe. Ook is by dezelve te
bekomen, een nieuw en zeer nauwkeurig en correct PLAN van Gibralter, met zyn Fortificatien
en Vastigheden, na 't Engels Origineel gemaekt, en opgedragen aen den Wel‐Ed. Lord Portmore;
nevens een Beschryving in 't Frans en Duyts. (...)
535. 1727, 27 maart
t'Amsterd. by And. en Hend. de Leth, op de Beurssluys in de Visser, werd verkogt en
uytgegeven, een zeer nette en correcte Kaert van t Naeuw van de Straet, en bygelegene
Kusten, go wel aen de kant van Barbaryen als die van Spanjen; als mede een Afteekening der
Landen en dito naeuwte, en de Berg van Gibralter, so als zig vertonende uyt de Middelandse‐
zee te zien; alles geteekend door den Hr. Hend. Lynslager, Capiteyn ter zee ten dienst dezer
Landen, na de observatien daer van by hem zelven gedaen. Voorts is by den voorn. And. de
Leth te bekomen, de stad Gibralter, plansgewyze; de Zuydzee, 2 Bladen, nevens de Zuyd‐pool,
&c.
536. 1727, 3 april
t'Amsterdam by Covens en Mortier, op de Vygendam, werd uytgegeeven een correct Plan van
Gibralter, met desselfs Fortressen, de Haven met haer dieptens, de opening der Loopgraven
door de Spanjaerden, haer Campe‐inenten, Batteryen &c., in koper gebragt, na de daer toe
expres gemaekte zeer naeukeurige Teekening. Een kaert van de Spaense Westindien met de
Roetens der Galjoenen, de Baey van Porto Bello, &c., en een Plan van Ostende met het
omleggende.
537. 1727, 29 april
Den 12 May, zal door den Secretaris P.R. Brouwer, tot Franeker by Auctie verkogt werden, de
zeer voortreffelyke Bibliotheek van den Heer Johannes Hilarides, in leven Rector der Latynse
Schoolen te Bolswaert. bestaende in (...) en een groote meenigte curieuse afgezette Kaerten en
Prenten; waer van de Catalogen te bekomen zyn (...)
538. 1727, 13 mei
Op Maendag den 26 May en volgende dagen, zal men t'Amsterdam op den Nieuwendyk in den
Atlas, verkopen, eenige (...) Boeken, nevens een groote party Landkaerten, Steeden, Lusthoven,
Landschappen, Watergezigten, &c., en andere meer, als ook een deel opgeplakt Winkelgoed
van dito soorten so op doek, op ramen, als in lysten, gekleurt en onge‐kleurt, beneffens een
party so gegraveerde als geetste koopere Konst‐platen, waer van de Gatalogen te bekomen zyn
(...)
539. 1727, 2 augustus
By Covens en Mortier, word uytgegeven een gemeete Kaert van de Vegt, met de daer aen
leggende Plaetsen; by dezelve werd uytvoeriglyk, en zeer exact in 't koper gebragt de Kaert van
Switzerland in 4 bladen; als mede Amsterd. in 't Profil, door Stopendael getekent.
540. 1727, 7 en 30 augustus
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Volgens Appointement van de Ed. Agtb: Heeren Scheepenen der stad Amsterdam, zullen de
Boekverkopers J. Oosterwyk, en S. Schouten, op Dingsdag den 2 September, in 't Nieuwezyds
Heeren Logement op de Haerlemmerdyk verkopen, een party kopere Konst‐Platen; bestaende
in Landkaerten, behoorende tot de Atlas van Dankerts, verders Steeden, Lusthoven,
Landschappen, so gewyde als ongewyde Historien, &c.; waer van de Catalogus alom by de
Boekverkopers, en t'Amsterdam by J. Oosterwyk, en S.Scouten, te bekomen zyn, by dewelke de
afdrukzels van alle de gemelde Platen, te zien zyn.
541. 1727, 21 en 26 augustus en 6 september
Te Amsterdam, zal op Maendag den 8 September, enz., door Gerard Onder de Linden verkogt
werden, een deftige Bibliotheek (...) nagelaten door D. Anthonius Menso, in zyn leeven Med.
Doctor en Palyater Amstelodamensis (...) Als meede een Appendix (...) waeronder uytmunt een
Atlas van Blaeuw, met de Stedeboeken in 't Latyn, 15 voll. cutieus afgezet en gebonden. De
Catal. zyn (...) te bekomen.
542. 1727, 2 september
t'Amsterdam by de Wed. Andr. van Damme, Boekverkoopster, is gedrukt en werd uytgegeeven
de Europische Mercurius (...) met een exacte afbeelding der stad en de belegering van
Gibralter, benevens een nette af‐teekening van het Naauw van de Straat, enz., eerste Deel, of 6
eerste maenden van 't jaer 1727, in 4to. (...)
543. 1727, 9 september
Tot Amsterdam werd door de Wed. Gerard Valk en Zoon uytgegeeven, een Plan of Ephimeris
Geometrica der Planeeten, voor het jaer 1728, met het gebruyk daer by behorende, gemaekt
na de nieuwste stellingen, door Conradi Zum Bach de Koesfeld, Med. Doct. en Mathematicus
tot Leyden en zal alle jaren verder na haer vervolg uytkomen, 3 maenden eer haer gebruyk
begint, tot gemak en vermaek der Liefhebbers; en zyn ook te bekomen in de voornaemste
steden van Holland, als meede by Petrus Schenk, tot Leypzig.
544. 1727, II september
Tot Amsterdam by Christiaen Gebhard Boek en Zeekaert‐Verkooper op de Texelse Kaay in de
Lootsinan, zyn te bekomen alle soorten van Globy van 2 tot 26 duym, en worden daer by
gemaekt Speeren van meenigerly Grode, Globy, so wel als Speeren met en zonder Horlogis; en
worden verder alderhande Geographisch en Geometrische Tekeningen gemaekt, en zyn ook
alderhande Mathematische Boeken en Zaken, te bekomen.
545. 1727, 13 september
By Petrus Schenk, voor aen in de Warmoes‐straet, kan nog ingeteekent worden in de Phisica
Sacra tot Donderdag, by dezelven is ook te bekomen een Accurate Plan van Port Mahon, door
een voornaem Ingenieur geteekent, so als 't door de Engelse nu gemaekt is, als mede het Plan
van de stad Leypzig, nevens 16 derzelver Gebouwen na 't leven geteekent (...)
546. 1727, 21 oktober, 1 november en met gew. tekst 4 november
Op Dingsdag den 4 November, en volgende dagen, zullen ten huyze van S: Schouten
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Boekverkoper in de St. Luciesteeg, verkogt worden, veele voortreffelyke Werken, (...) waer
onder (...) een Atlas van Blauw in 9 deelen, zeer fray afgezet, ook 2 curieuze Globen van den
zelven; waer van de Catal. (...) te bekomen is.
547. 1727, 6 november
Tot Amsterdam by de Wed. Gerard van Keulen en Zoon, Boek en Zeekaert‐verkoperen op de
hoek van de Nieuwenbrugsteeg, is gedrukt en werd nieuwlyks uytgegeven, de Nieuwe Groote
Ligtende Zee‐Fakkel, vertonende alle de Zeekusten van de Koningryke Engeland, Schotland en
Ierland, bestaende in omtrent 50 Kaerten zeer cûrieus, met de Beschryvinge van de
voornaemste Havenen, Reeden, Dieptens, en Ankergronden, &c.; onder opzigt van een
voornaem Liefhebber der Zeevaert in 't ligt gebragt:
ook werd by den zelven uytgegeven de Nieuwe groote vermeerderde Zee‐Atlas, in 6 deelen,
met de beschryvinge van alle de bekende Zeekusten des Werelds, in Frans en Duyts.
548. 1727, 6 november
t'Amsterdam by J. Covens en C. Mortier op de Vygendam, is gedrukt en te bekomen (...) een
gemeete Kaert van Loenen, Mynden, Loender Veen, Loendersloot en ter Aa, met zyn Landeryen
en Plaetzen, &c., een Plan van Londen in 3 Bladen, een Kaert van het Omleggende Land van
Londen, in een blad (...)
549. 1727, 15 november
Op Maendag den eersten December, zal men te Leeuwaerden ten huyzen van Tobias van
Dessel verkopen, een schoone party (...) Boeken (...) nagelaten door Hendrik Halma, in zyn
leven Boekverkoper en Landschapsdruk‐ker van Friesland, waer by komt een fraye Appendix
(...) waer onder is een Atlas van Blaeuw, in 't Nederduyts 9 Deelen, fraey afgezet in vergulde
Atlas Banden, en andere fraye Werken meer, waer van de Catalogen te bekomen zyn (...)
550. 1727, 20 november en 8 januari 1728
t'Amsterdam by Petrus Schenk, Konst en Kaertverkoper in de Warmoes‐straet, op het hoekje
van de Vissteeg (...)
551. 1728, 8 en 13 januari
Tot Amsterdam zal op Dingsdag den 20 January, in de Boekwinkel van Jan
Boom verkogt werden, veelderhande welgeconditioneerde Boeken (...)
waer onder is een Atlas van Janssonius, nevens twee Stedeboeken in een kasje, met een glas
daer voor; alle nagelaten by de Heer Gerard Emaus Ten Berg Advokaet; waer van de Catalogus
(...) te bekomen is.
552. 1728, 27 april en 1 mei
Op Maendag den 3 May, zullen ten huyze van S. Schouten, Boekverkoper in de St. Luciesteeg
verkogt werden, de nagelatene Boeken van Ds. Henricus Smit, in zyn Eerw. leven Bedienaer des
Goddelyken Woords te Enkhuyzen, waer agter 4 Appendices van schone (...) Boeken, onder de‐
welke een Atlas van Blaau, in 9 Deelen (zeer heerlyk afgezet>, en de Stedeboeken van den
zelven; waer van de Catalogus (...) te bekomen is.
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553. 1728, 15 juni
J. van der Valk, Schoolmeester te Kampen, Scholieren in de kost houden‐de, bied verder zyn
dienst aen die hem eenige Leerlingen in de kost gelieven te zenden voor een civile prys, hy
geeft goed onderwys in t Leezen, Schryven, Reekenen, Italiaens Boekhouden, Stuurmanskunst,
Teè‐kenen, Psalmen op Nooten &c. (...)
554. 1728, 17 en 21 augustus
De Tegenwoordige Staet van 't Keyzerryk China, zynde het eerste deeltje van de Hedendaegse
Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volken (...) in 't Engels beschreven door den Heer
Salmon, na den 4den druk vertaelt en vermeerdert door M. van Goch Med. Doctor, in groot
octavo, met nauwkeurige Landkaerten en Printverbeeldingen verciert; werd heden by Isaak
Tirion Boekverkoper t 'Anst. op de Voorburgwal, over de Nieuwe‐kerks Toren uytgegeven, en
zal vervolgens om de maend of twee dierge‐lyk een stukje uytgeeven, en daer mede
continueeren tot de Beschryving der geheele Wereld afgehandelt zal zyn, de prys van ieder
deeltje is 10 st. (Verdere advertenties met betrekking tot dit werk zijn alleen dan overgenomen,
wanneer er specifieke landkaarten genoemd worden)
555. 1728, 19 augustus
Isaak Tirion, Boekverkoper tot Amsterdam ôp de Voorburgwal, over de Nieuwe‐kerks Toren,
geeft op nieuws uyt Zorgdragers Bloeyende Opkomst der Aloude en Heedendaegse
Groenlandse Visschery (...) merkelyk ver‐meerdert en met nauwkeurige Landkaerten en
Printverbeeldingen verciert, in 4. (...)
556. 1728, 24 augustus, 11 en 21 september
t'Amsterdam by Reinier en Josua Ottens, Kaert en Boekverkopers op de Nieuwendyk is gedrukt
en werd uytgegeven, een nieuwe en zeer fraye (voor dezen nooit in 't ligt geweest zynde Kaert
van Gooiland, waer in heel net werden aengetoont de stad Naerden, de dorpen van 's
Graveland, Hilversum, Laren, Blaricum en Huysen, met haer omleggende Zaey en Bouw‐landen,
Lustplaetzen en Bossen &c. Als mede de nieuwe Lemietscheyding tusschen Gooiland en 't
Stight.
557. 1728, 14 oktober
By Petrus Schenk, Konst‐ en Kaertverkoper t'Amsterdam in de Warmoes‐straet op de hoek van
de Vissteeg, in N. Visschers Atlas (...)
558. 1728, 9, 16 en 18 november
t1Amsterdam by de Wetsteyns en Smith, en te Leyden by S. Luchtmans, is gedrukt de
Nederduytse Bybel in Folio, met volkomene Anotatien en zeer schoone Bybelkaerten op
Mediaen papier (...)
559. 1728, 4, 11 en 18 december
t'Amsterdam by Isaak Tirion, Boekverkoper op de Voorburgwal over de Nleuwekerks Toren (...)
ook geeft dezelve thans uyt met Privilegie, het derde stukje der Hedendaegse Historie,
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behelzende eene nauwkeurige Beschryving van Japan, met een nauwkeurige Landkaert verrykt,
in octavo.
560. 1728, 11, 14 en 16 december
t'Amsterdam by Reynier en Josua Ottens, is gedrukt en werd uytgegeven, een nieuwt en net
Plan van de Koningl. Residentie‐stad Koppenhagen, waer in heel net werd aengetoond de
Brand, die aldaer laetst is geweest.
561. 1728, 14 december
Tot Amsterdam, zyn door Gerard en Leonard Valk gemaekt, en werden door den zelven
uytgegeven en verkogt, de Nieuwe Globen, ofte Hemel en Aerd bollen van onderscheyde
groote; als van 3, 6, 9, 12, 15, 18, en nu in 't jaer 1728, die van 24 duym Diameter, zynde de
Hemelse ter neder ge‐stelt, met der zelver nieuwe gevondene Sterren Beelden, uyt de Urano‐
graphia en Sterre‐Catalogus, van den grooten Astronomist Joannes Hevelius, achtervolgens
zyne zeer nauwkeurige en exacte observatie op het jaer 1700 compleet; als meede de
Aerdkloot na 't ontwerp en accuraetste observatien der beroemste Geographici deezer Eeuw,
&c., zynde beyde 80 Hemelse als Aerdse, verzien naer onderscheyde nieuwe geinventeerde
Horizonten, welkers inhoud en bewerking in 't breede word verklaerd, in de Beschryving over 't
gebruyk der zelviger Globeu, in 't Latyn en Nederduyts.
562. 1728, 28 december en 15 januari 1729
By de Erfgenamen van de Wed. Johannes Mullerus, op 't Rapenburg tot Leyden, zyn nog eenige
Hollandse Bybels in Folio te bekomen, de eerste druk, van dezelve Platen als die der Heeren
Wetsteyn en Luchtmans, die dezer dagen in de Courant gestaen hebben voor 9 guld. 't stuk,
met de kaerten.
563. 1729, 17, 19 en 22 februari
t'Amsterdam by J. Covens en C. Mortier, Boek‐ en Kaertverkopers op den Vygendam, is gedrukt
en te bekomen (...) als meede een zeer uytvoerige Kaert van Switzerland in 4., Groote Oliphants
bl.
564. 1729, 1 en 5 maart
Op Woensdag den 9 Maert, zal men ten huyze van de Wed. van Albert Klumper,
Boekverkoopster in de Bloetstraet, by de Nieuw Markt vetkogt werden, verscheyde (...) Boeken
(...) nevens een schoone Appendix van Nederduytse Boeken (...) waer onder is een Atlas van
Blaeuw, in 6 Deelen, met de Steede Boeken, curieus afgezet. De Catalogus is te bekomen (...)
565. 1729, 5, 10, 12 en 15 maart
Nademael een Landmeeters plaets in de Colonie van Suriname is komen te
vaceeren, en van nooden zynde dat die plaets wederom door een ander kapabel persoon
werde gesuppleert, om de voorsz. bediening aldaer waer te ûemen op een tractement van drie
hondert guldens Hollands> buyten de gestelde emolumenten, so doen Directeuren van de
Geoctro~eerde Societeyt van Suriname by dezen allen die geene, die hun zelven daer toe
bequaem kennen, en tot de gem. bediening genegentheyd hebben, bekent maken, zig op het
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spoedigste te addresseeren aen Mr. Joan Hubert van Meel> Secretaris van de voorn. Societe~t
t'Amsterdam, die dezelve verdere opening zal geven.
566. 1729, 5 april
Te huur (...) een vermakelyke Hofstede genaemt SCHAAPEDOORN; gelegen aen de Vegt (...) Te
bevragen by Lodewyk Kraakhorst, Landmeeter, ten huyze van de Wed. Gunst, in 't gekroont
Eyndhoven, in de Warmoesstraet, t'Amst.
567. 1729, 12 en 19 april
Op Donderdag den 21 April, zal tot Amsterdam ten huyze van den overledenen op de
Heeregraft op de hoek van de Warmoesgraft verkoft werden, een fraye Versameling (...)
Boeken, nagelaten by wylen den Hr. Advo‐.. caat Joan van der Wall. Als mede een APPENDIX
van verscheyde (...) Boeken, waer onder een curieuse Atlas van Blaau, in 't Fransch, net
gebonden en afgezet, XII. Deelen. De Catalogus daer van is te bekomen tot Amsterdam by
Joannes Pauli, voor aen op den Nieuwendyk (...)
568. 1729, 26 mei
t'Amsterdam by Joannes van Keulen aen den Nieuwen Brug, zyn te bekomen 2 geteekende
Kaertboeken, het eerste Deel inhoudende Zuyd America of de Zuydzee en Brazil, het 2de Deel
houd in zig Noord America of de West Indien, en de kusten van Gunea, zynde door een groot
Liefhebber geteekent en geillumineert, eerst in generale Kaerten na vervolg, en dan de
particuliere Havens, Bayen, en Reedens, in 't groot gebonden in 2 Franse Banden op Atlas
formaet (...)
569. 1729, 2, 9 en 14 juni
Tot Amsterdam by Petrus Schenk Konst en Kaertverkoper voor aen in de Warmoesstraet, zyn te
bekomen (...) nevens een accurate Plan der generale Tuyn, Lustplaets van zyn Koningl. Majt.
van Groot Brittannien, tot Herrenhuyze by Hanover (...)
570. 1729, 11 juni en met gew. tekst 16 en 21 juni
Pieter Pekstok Juniot en Wouter Kerfbyl Makelaers, zullen op Woensdag den 22 Juny, ten huyze
van den overleedenen, op de Heeregraft by de Wolvestraet verkopen, een zindelyken Inboel,
bestaende in (...) fraye Boeken, daer onder een extra fraey Atlas van Blauw; breder by Biljetten
gespecificeert; alles nagelaten door J. Soudaen, daegs voor de Verkoping te zien.
571. 1729, 28 juli en 4 augustus
Te Alkmaer by Simon van Hoolwerff, is gedrukt en te bekomen, Historie der Revolutien in het
Keyserryk van Marokko, voorgevallen na de dood des laetsten Keyzers Muley Ismael (...) door
Capt. Braithwaite, die een ooggetuytgen van de merkwaerdigste voorvallen geweest is, waer by
gevoegt is een accurate Landkaert van dat Ryk: dezelve zyn te bekomen by J: Hayman
Boekverkoper bezyden de Beurs tot Amsterdam, en by de meeste Boekverkopers in andere
steden.
572. 1729, 28 juli
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Pierre vander Aa, a Leide, a nouvellement linprimé & vend, ltouvrage considerable, nomme‐: La
Galerie agreable du Monde, ou l'on voit en un grand nombre de Cartes exactes & de Belles
tailles‐douces, les princi‐peaux Empires, Royaumes, Republiques, Provinces, Villes, Borgs & For‐
tresses avec leur situation, & de ce qu' elles ont de plus remarquable; les Iles, C~tes, Rivieres,
Ports de Mer, & autres Lieux considerables:
Les Antiquitez, les Abbayes, Eglises, Academies, Colleges, Bibliothe‐ques, Palais, & autre
Edefices, tant publics que particuliers; Comme aussi les Maisons de Compagne, les Habillemens
& Moeurs des Peuples, les Jeux, les Fetes, les Ceremonies, les Pompes, & les Magnificences;
Item les Animaux, Arbres, Plantes, Temples & Idoles des Payens & autres raretez digne d'e~tre
vuès, dans les quatre parties de l'Univers; divi‐se‐es en LXVI. Tomes, in folio, Les Estampes
ayant e‐té dessine‐es sur les Lieux, & gravées exactement par Lûyke, Mulder, Goeree, Baptist,
Stoopendaal, & autres renomez. Nota, de cet Ouvrage ne sont plus Imprime‐es que cent
exemplaires, & ne sera jamais reimprimé. Le prix est de 416 Florins; il coutera avec le temps le
double ~ cause de petit nombre d1Exemplaire qui sont linprimé. Les Curieux qui voudront avoir
cet Ouvrage n'ont qu'a écrire a ce Libraire.
573. 1729, 4, 11 en 16 augustus
By Isaak Tirion Boekverkoper t'Amsterd. op de Voorburgwal over de
Nieuwe kerk in Grotius, is te bekomen Zorgdragers Bloeijende Opkomst
der Aloude en Hedendaegsche Groenlandsche Visschery (...) Deze nieuwe
Druk is met aenmerkelyke zaken (...) vermeerdert, 4., met naeuwkeurige
Kaerten en Printverbeeldingen versiert.
574. 1729, 9 augustus
Pierre vander Aa, a Leyde, a nouvellement Imprimé & vend, La Geographie Moderne, Naturelle,
Historique & Politique, dans une Methode Nouvelle & Aise‐e, par le Sr. Abraham du Bois,
Geographe, divise‐e en quatre Tomes, avec plusieurs Cartes & une Table des Matieres, in
quarto. (...) Item Recueil de divers Voyages curieux faits en Tartarie, en Perse & ail‐le‐urs,
Enrichi de Cartes & Figures, avec le traité de la Navigation & des Voyages de Decouverte &
Conquete modernes, 4o. 2 voll. (...)
575. 1729, 13 augustus en met gew. tekst 30 augustus
Op Dingsdag den 30 Augusty, zullen ten huyze van Sal. Schouten, Boek‐verkoper in de St. Lucie‐
steeg verkogt worden, een schoone verzameling van Nederduytse Boeken (...) onder dewelke
(...) de Meriaan Topographica Hoogd. in 9 banden, schoon afgezet, met goud en andere
couleuren; benevens een Nederduytse Atlas, en Stedeboeken in 6 deelen uytblinken, nagelaten
door Hendrik Leopold; waer van de Catalogus (...) te bekomen
is.
576. 1729, 27 augustus en met gew. tekst 24 september
Tot Zutphen zal men op Woensdag den 5 October 1729 en volgende dagen verkopen, een zeer
grooten en schoonen Bibliotheek (...) nagelaten
door den Heer J.S.W. Vryheer van Heyden, in zyn leeven Heeren van Brouk en Generael van de
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Cavallerye van zyn Koningl. Majt. van Pruyssen, &c.; zynde deze Bibliotheek verzien met veele
groote Werken (...) ~a11~ee~n 27 augustus: als ook een paer van de Beeren Globen, door Valk,
curieus afgezet]. De Catalogus is te bekomen (...) NB. Nog zal op den 7 October 1729 tot
Zutphen verkogt werden, twee schoone en groote Globen van agtien duym van Valk, curieus
afgezet; als meede Atlas van Sainson door Jaillot a Paris 1696 (...)
577. 1729, 1 september
Isaac vander Kloot~ Libraire a la Haye, donne avis au Public, qu'il a acheve‐ d 'jinprimer,
l'Histoire Militaire du Prince Eugene de Savoye, du Prince & Duc de Marlborough> & du Prince
de Nassau Frise> &c. &C &C en deux volumes in folio, forme d'Atlas. Ce Magnifique Ouvrage
(...) est enrichi de tres‐belle Tailles douces, qui representent les Plans des Batailles, Sieges, &c.
dessinés pour la pluspart sur les lieux par les plus habiles Ingenieurs. Les Descriptions, qui
accompagnent les Estampes du premier Volume, son faites par Monsr. du Mont, Baron de
Carelskroon, & celle du second sont de la main de Monsr. Rousset. Les Curieus qui voudront se
pourvoir de cet excellent & bel Ouvrage, pourront 5' addresser au dit van der Kloot, qui jusques
a la fin de la presente Anne‐e 1729, le vendra pour la somine de 40 florins argent d'Hollande en
feuilles, & qui passe‐ ce terme, ne les donnera pas a moins de 50 flo‐rins, & afin d1accomoder
le Public, le dit Libraire vend separement pour la &omme de 30 florins de second vol. avec le
supplement du Tome premier (...)
578. 1729, 10 en 22 september en 4 oktober
Pieter Huysvoorn, Wilhelm de Vries, Johan Wilhelm Fischer, Pieter Pekstok Junior, en Corn. van
Arrewyne, Makelaers, zullen op Woensdag den 5 October en volgende dagen, op de Y gragt ten
huyze van de overledene verkopen, een zindelyke Inboel (...) een extra fraye Atlas van Blaauw,
zeer curieus afgezet, in een Konings‐Houte‐Cabinet met zilver‐beslag
so als 2 dagen te voren breeder kan werden gezien; zynde alles nagelaten by wylen Vrouwe
Sara Tiewelen, Wed. den Hr. Fredrik Philippe d'Orville (...)
579. 1729, 10december en met gew. tekst 22 en 27 december Isaac Tirion, Libraire a
Amsterdam, sur le Voorburgwal vis a vis la Nieuwekerk, ~ l'Enseigne de Grotius, a achevé
dtlmprimer & debitera au primier jour, l'Histoire Moderne ou l1Etat Present de tous les Peuples
du Monde, Traduit de l'Anglois de Mr. Salmon, Enrichi de Re‐marques, de Cartes
Geographiques, & de plusieurs figures en taille douce, Tome premier, contenant une
Descrlption de l'Etat Present de l'Empire de Chine, in 8. ~22 en 27 december gr. 8. en
toegevoegd:
Cette partie sera bientot suivie d1une autre, contenant l'Etat present du~Japon3. (zie
opmerking bij ~54)
580. 1730, 7 januari
t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Boek en Zeekaertverkoper aen de Nieuwenbrug, werd
nieuwlyks uytgegeeven de Nieuwe Groote Zee Atlas, bestaende in zes Deelen, met de
beschryving in 't Frans en Duyts: als meede een Kaert van Guiné en Brasil, en van Ierland en St.
Joris Canael, een van 't Verkeerde Canael, een van 't eyland Barbados, een van Martinique, een
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van Quardeloupe, een van St. Christoffel en St. Kruys, een van Majorca, en een van Weekelax.
581. 1730, 22 en 26 augustus
Te Amsterdam by de Wetsteyns en Smith, en te Leyden by S. Luchtmans Boekverkopers, zyn
tegenwoordig nog te bekomen, de correcte en zonder fouten Nederduytse Bybel met volkome
Annotatien in Folio, op kleyn Me‐diaen papier, tot elf guld. ongebonden; als mede dezelve
Bybel met zeer veel curieuse en wel uytgevoerde kopere Platen en Kaerten, in 't byzonder de
Ceremonien en Oudheden der Joden betreffende, nooyt voor deezen 80 uytgegeeven, tot f
16:10. ongebonden (...)
582. 1730, 12 september
Isaak Tirion Boekverkoper tot Amsterdam op de Voorburgwal over de
Nieuwe kerk, geeft thans uyt (...) Ook is by den zelven te bekomen
Zorgdragers Aloude en Hedendaegse Groenlandse Visschery (...) in 4.
met kaerten en Printverbeeldingen versiert.
583. 1730, 3 oktober
't Amsterdam by Covens en Mortier op den Vygendam zyn nieuwe gemaekt en werden
uytgegeven de Kaerten van Persien, Switzerland, Denemarken, de Malabar en Cormandel, la
Louisiane ou Missisipi, door G. de l'Isle, zynde nu 50 Kaerten compleet, komende te zamen
afgezet op f 15, en onafgezet 1 12:10, een Atlas van die groote 50 gerenomeert als ooyt een het
ligt gezien heeft. By dezelve werd ook uytgegeven (...) Nog een zeer schoone Kaert van
Switzerland, in vier Bladen.
584. 1730, 19 en 21 oktober
Te Amsterdam by Cóvens en Mortier op de Vygendam, zyn nieuw gemaekt, en werden
uytgegeven de Kaerten van Persien, Zwitzerland, &c., door G. de Lisle, zynde nu met de andere
generaele Kaarten van gemelde Autheur te zamen 50 Kaerten compleet, komende op f 12:10,
en met cou‐leuren afgezet f 15, zynde een Atlas van die groote, 80 gerenomeert als ooyt het ligt
gezien heeft.
585. 1730, 26 en 28 oktober en met gew. tekst 31 oktober
P. Huysvoorn, Dan. Adr. Beukelaer, en Eg. Beukelaer Makelaers, zullen op Dingsdag den 31
October t'Amst. in de Keyzers Kroon verkopen, een zindelyke Inboel (...) een extra fraye
verzameling van Nederdûytse Boeken, waer onder een Atlas van Blaauw (...) alles daegs te
voren te zien, en de Cataloge by de Makelaers te bekomen.
586. 1730, 5 en 7 december
By Cóvens en Mortier op de Vygendam, zyn nieuw gemaekt de Kaerten van den zeer
beroemden G: de l'Isle, bestaende in een compleete Atlas van 50' der generaelste Kaerten van
de 4 gedeelten der Wereld, de prys is 1 13: en afgezet 1 15:10. By dezelve is mede gedrukt
korte, maer fraeye Inleyding tot de Geographie, om by de voorn. Atlas gebonden, of by andere
Atlassen gebruykt te konnen werden. Men kan door dit beknopte Werk de Geographie op een
gemakkelyke wyze in de grond leeren, de prys is 1 2:10. het zelve is meede in 't Frans gedrukt.
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587. 1730, 16 december
Gysb. Hol Makelaer, zal op Maendag den 18 December, t'Amst. in de Witte Moolen op de
Cingel verkopen, een groote party Papier‐Konst, door een voornaem Liefhebber nagelaten (...)
mitsgaders veel treffelyke en zindelyk gebonden Werken en Konst‐Boeken, en 2 curieuse
Globens, zynde 18 duym in zyn diameeters van Valk, en een fraye Atlas van Blaauw.
588. 1730, 30 december en 4 januari 1731
Tot Amsterdam by Johannes van Keulen, Zeekaertverkoper aen de Nieuwen‐brug, is gedrukt en
word uytgegeeven de Groote Zee‐Atlas, met beschry‐ving in 't Duyts of Frans, in 6 banden;
vertoonende alle de Zeehavens, Baeyen, Dieptens en Anker‐gronden, naer de nieuwste en
beste opgeevinge en ondervindinge van ervarene Zeelieden, nooyt te vooren so in t ligt
geweest. Ook zyn nog uytgekomen een Kaert van de Caribese Eylanden na Cartagena; een idem
van 't eyland Hispaniola met de Caiques, als meede een Kaert van 't Verkeerde Canael, en een
van Ierland, en staen in 't kort uytgegeven te werden eenige Kaerten van de kust van Guinea.
589. 1731, 20 en 23 januari en 27 maart (met wijzigingen in het hier weggelaten gedeelte>
By J. Cóvens en C. Mortier, Boekverkopers tot Amsterdam, word uytgegeven (...) By dezelve zyn
nieuw gemaekt de Kaerten van den zeer beroem‐den G. de l'Isle, bestaende in een compleete
Atlas van 50 der generael‐ste Kaerten van de 4 Gedeelten der Wereld, de prys is 1 13: en
afgezet 1 15:10. Als meede een korte maer fraeye Inleyding tot de Geographie, om by voorn.
Atlas gebonden, of by andere Atlassen gebruykt te konnen werden: Men kan door dit beknopte
Werk de Geographie op een gemakkelyke wys in de grond leeren; de prys is 1 2:10.
590. 1731, 27 februari
t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Boek‐ en Zeekaert‐verkoper op de hoek van de
Nieuwenbrug‐steeg, is gedrukt en werd nieuwlyks uytgegee‐ven een Kaert van de Straat Davids,
van de Staeten hoek tot de Vrouwen Eylanden, door de Schipper Reltje Bonk, als meede de
Hemelse en Aerdse Gloobe van Blaeuw, groot 28 duym, diameter, nooit so groot in t ligt
geweest.
591. 1731, 24, 27 en 31 maart
Op den 3 en 4 April, zal men in de Boekwinkel van de Wetsteins en Sinith, voor aen in de
Kalverstraet t'Amst. verkopen, de Bibliotheken van de lir. Nic. Colvius, in leven Predikant in de
Walse Gemeynte al‐daer, bestaende in een curieuse verzameling (...) Boeken, fraye Atlas van de
Wit, met veele particuliere Plans van steden, &c., (...) De Catalogus is (...) te bekomen.
592. 1731, 29 maart en 3 april
Op Vrydag den 6 April, zal men tot Amsterdam in de Boekwinkel van de Wed. Albert Klumper,
voor aen op de Zeedyk verkopen, een zeer fraeye verzameling van (...) Boeken (...) waer onder
is een Atlas in 6 Deelen, met de Stedeboeken (...) De Catalogus is (...) te bekomen.
593. 1731, 7 april
t'Amsterdam by de Wed. J. Loots en Isaac Swigters, is gedrukt en werd uytgegeven, Verklaring
van een deel der Algemeene Cirkel van haer Ta‐felen en Meetlynen, waer door zeer vaerdig de
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Regulen tot de Stuurmans konst, midsgaders tot de Tel en Meetkonst behorende, werden
opgelost, nodig voor alderley slag van persoonen, door den Heer Boussaye du Bo‐cage de zoon,
van Havre de Grace, uyt het Frans vertaelt, in 8. (...) Ook staet uyt te komen de Schatkamer van
C. de Vries, vierde druk, alle Exempelen vernieuwt en gezuyvert van drukfauten. Ook is gedrukt
Het Merg der Zeevaert, bestaende in 160 Vraegstukken, die alle met haer Tel en Meetkonstige
ontbindingen den Leerlingen werden geschonken, met een Toegift, door Mr. J. van der Boot tot
Z.Zee, nooit voor dezen so gezien.
594. 1731, 16 mei
t'Amsterdam by And. en Hend. de Leth, werd uytgegeven een accurate Kaart, van het Dykgraef
en Hoogheemraadschap der Zeeweeringe van den Hondsbossche en Duynen tot Petten, waer in
aengetoont werd de drie voorname Dyken, als de Waker, de Dromer, en Slaper, alles zeer accu‐
raet gemeeten door Jan Spruytenburg, gezworen Landmeeter.
595. 1731, 26 juni
t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Boek‐ en Zeekaertverkoper op de hoek van de Nieuwen
Brugsteeg, is gedrukt en werd uytgegeven Handboekje voor den Zee‐leerling, zynde een
beknopte Beschryving der toetakeling eens oorlogschip, 80 als ieder charter zedert eenige jaren
is uytge‐rust, nevens een verhael van verscheydene zaken die hy kennen moet, bevoorens zyn
bevordering tot Luytenant, door M. Lambrechts Commandeur ter zee.
596. 1731, 17 en 28 juli, 18 augustus en 1 september
By Isaak Tirion Boekverkoper t'Amst. op de Voorburgwal over de Nieuwe kerk, is te bekomen
Zorgdragers Bloeyende opkomst der aloude en hedendaegse Groenlandse Visschery (...)
vermeerdert met een naeuwkeurige Lyst van de Visschery in Groenland en de Straat Davids,
van 't begin tot den jare 1730 in gesloten, met keurlyke Kaerten en Printverbeel‐dingen
verciert, in 4.
597. 1731, 4 augustus
By Joh. Covens en Corn. Mortier Boekverkopers t Amsterdam, zyn nieuw gemaekt de Kaerten
van den zeer beroemden G. de l'Isle, bestaende in een compleete Atlas van 58 der generaelste
Kaerten van de vier gedeeltens der Waereld, de prys is 1 15:15, en afgezet 1 18:12: Als mede
een korte maer fraye Inleyding tot de Geographiae, om by de voorn. Atlas gebonden, of by
andere Atlassen gebruykt te kunne werden. Men kan door dit beknopte Werk de Geographie
op een gemakkelyke wyze in de grond le~ren; de prys is 1 2:10. (...)
598. 1731, 11 oktober
Tot Amsterdam zal men op Dingsdag den 16 Octob., in de Boekwinkel van
Jan Boom verkopen, veele welgeconditioneerde (...) Boeken; waer onder
is een Atlas van Blauw Nederduyts, in 6 Deelen afgezet; waer van de
Catalogus (...) te bekomen is.
599. 1731, 20 november en met gew. tekst 26 april 1732
Te Deventer by Jan de Lat Konst‐ Kaert‐ en Boekverkoper, is uytgegeven, en t'Amsterdam te
bekomen by Gerrit Bouman over het Meysjes Weeshuys by de Bloemmarkt, en Jacobus
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Verheyde op de hoek van de Molsteeg, Boek‐verkopers, een Nieuwe Steedewyzer over de 17
Nederlandsche Provincien, dienende om op 800 verscheyde vragen te beantwoorden hoe veel
uuren gaens derzelve voornaemste steden van malkanderen zyn gelegen, zeer nut om by geval
iets omtrent dier plaetzen voorviel, of dat men dezelve wil bereyzen, 80 ziet men hiet de
distantsie, hier nevens ziet men het verschil der mylen in Europa, voet‐ en land‐maet, en 1t
Compas of de naemen der vier Hoofd‐winden, nevens de 28 tusschen streeken, hier agter is
nog bygevoegt een Landkaertje van de XVII Nederlandsche Provincien; dit kan in een Almanak
of Sakboekjen by zig gedragen werden: Het zelve is in de andere steeden ook te bekomen; de
prys is 8 stuyv.
600. 1731, 27 november
Te Amsterdam by Jacobus Hayman Boekverkoper aen de Oostzyde van de Beurs, op de hoek
van de Heeremietesteeg, zal op den 4de en 5de Decem~ ber 1731, verkogt werden, een fraye
verzameling van Nederduytse Boeken (...) waer onder een fraeye Atlas van Visser, bestaende in
127 Kaerten curieus afgezet (...) nagelaten door wylen Pieter van Loo: de Catalogus is te
bekomen (...)
601. 1732, 19 februari
Tot Amsterdam by Johannes van Keulen Boek‐ en Zeekaertverkoper op de hoek van de
Nieuwebrugsteeg, werd nieuwlyks uytgegeven, een Kaert van het Zuyder‐gedeelte van de
Noordzee van Tessel tot de Hoofden; een idem van een gedeelte van ?t Canael van de Hoofden
tot Poortland: een idem van Poortland tot de Sorlings. en Heyzand; als mede een Handboekje
voor den Zee‐leerling, door M. Lambrechts Commandeur ter Zee, in 8.
602. 1732, 28 februari èn 1 maart
Te Amsterdam by de Erven van J. Ratelband en Comp., is gedrukt en werd uytgegeeven de
Europische Mercurius (...) vervattende de 6 laetste Maenden van het Jaer 1731. Ook werd in dit
Deel gevonden, een korte Historie van de Waldenzen, hun Oorsprong, Oudheyd, Godsdienst,
Oorlogen, Vervolgingen, enz.; benevens een nette Kaert der 3 Valeyen, en de nauwkeurige Lyst
der Collecte, in quarto.
603. 1732, 4 maart
Joh. Wagens Boekverkoper tot Utregt, zal in 't laetst van April dezes jaers verkopen, de
nagelaten Bibliotheek van de Hooggeleerde Heer Johannes Ens, in zyn leeven 5.5. Theol. Doctor
Professor en Predikant te Utregt, continens Selectissimos & rarissimos (...) Libros (...) interque
eos quâm plurinos Charta Majore; waer van de Catalogen by de Boekverkopers alom zullen
gezonden worden.
604. 1732, 15 mei
Isaak Tirion Boekverkoper te Amsterdam, geeft heden uyt het laetste stukje van 't 4de Deel der
Hedendaegse Historie, of Tegenwoordige Staet van alle Volkeren; behelzende eene beknopte
Beschryving van Tar‐taryen, opgeheldert door eene nauwkeurige Landkaert, volgens de aller‐
laetste ontdekkingen opgestelt. (...)
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605. 1732, 8 juli
Carel Hendrik Desaguliers, zoon van wylen Hendrik Desaguliers, onderwyst de Arithm~tica of
Rekenkonst, door wiskonstige grondregels, op de kortste en bondigste manier, ?t Italiaens en
Scheeps Boekhouden, de Geometria of Meetkonst, de Navigatie of Stuurmanskonst. Zy die van
hem gelieve gedient te zyn binnen of buytens huys addressere zig by Jaq. Desbordes
Boekverkoper op de Beurs‐sluys.
606. 1732, 29 en 31 juli, 7 en 9 augustus
tTAmsterdam by Reinier en Josua Ottens Kaertverkopers op den Nieuwendyk, staet in 't kort
uyt te komen een naeukeurige Af tekening van de stad Oran met deszelfs sterktens en
omleggende Landen &C~~ geteekent door ordre van d'Ed. Heer Capt. C. Schryver, op zyn Ed.
kruystogt voor Oran in t jaer 1724.
607. 1732, 29 en 31 juli
Tot Amsterdam by Joannes van Keulen Boek en Zeekaertverkoper op de hoek van de
Nieuwenbrugsteeg, werd gedrukt en zal heden te bekomen zyn, een Nieuwe Kaert van de stad
Oran met deszelfs Kasteelen, afgeteekent Ao. 1725.
608. 1732, 2 augustus
By Covens en Mortier op de Vygendam, is gedrukt en te bekomen een Kaart van Barbaryen,
voornamentlyk van Oran, Tunes, Algiers, &C
609. 1732, 5 en 12 augustus
t'Amsterdam by Hend. de Leth Kaertverkoper op de Beurs‐sluys in de Visser, werd heden
uitgegeeven, een nette accurate Kaert van Barbaryen, waer in komt de stad Oran, Cercelli,
Algiers en meer andere plaetzen langs de Barbaryse kust, met deszelfs Baye, Havens, Gronden
en Diep‐tens, met een nette Aftekening van de stad Algiers, met alle zyne Kasteelen en
Vastigheden, op deszelfs plaets, naer het leven getekent door een voornaem Heer en
Liefhebber.
610. 1732, 21 augustus
Fr. L'Honore Libraire a Amsterdam, aura acheve & debitera dans peu l'Histoire de l'Isle
Espagnole ou de St. Domingue, par le P. Charle‐voix, enrichie de Figures, gravees, & dirigees par
B. Picart, & de Cartes tres curieuses par le Sr. d'Anville, Geographe ordinaire du Roy, le tout en
4 Voli. 12. (...)
611. 1732, 2 en 4 september
Te Amsterdam by Hendrik Vieroot, Boekverkoper op de hoek van den Dam en Nieuwendyk, is
gedrukt en werd uytgegeven (...) Gedenkwaerdige en uytvoerig Historisch Verhael van de
verdrevene Ballingen, uyt het Aertsbisdom van Saltzburg, in 8.; met een Kaert van dezelve
Provintie, en Figuren.
612. 1732, 16 en 18 september
Te Amsterdam by Hendrik de Leth Kaertverkoper op de Beurssluys in de Visser, werd [16
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september: heden] uytgegeven, een net accuraet Plan van de situatie, en het Campement van
den Staat, geoccupeert den 5 September 1732, onder commando van zyn Excell. de Heer Graef
van Hompesch; by dezelve word ook uytgegeven een nette Kaart van de 17 Provintien, groot
bestek; ook een nette Kaert van Algiers en Oran, langs de kust van Barbaryen.
613. 1732, 18, 20 en 23 september
By P. Schenk voor aen in de Warmoesstraet, werd heden uitgegeven, de meergemelde Kaert
van de Baronie van Breda en Bergen op Zoom, op nieuw gecorrigeerd, en boven dien het
Campement aengeweezen, ook alle de plaetzen en rivieren daer om leggende, door een
Liefhebber naeukeurig onderzogt.
614. 1732, 4 oktober
Te Amsterdam by de Wed. J. van Egmont op de Reguliers Breestraet, en by Willem van Egmont
voor aen in de Stilsteeg, is gedrukt, (...) de Hollandse Spion voor de .maend September, waer in
men zal vinden al het geen in 't Campement by Oosterhout is voorgevallen; als mede het Plan
van 't zelve Campement (...)
615. 1732, 28 oktober
François l'Honoré Libraire a Amsterdam a imprime & debite l'Histoire de l'Isle Espagnolle ou de
Saint Dominge par le R.P. Charlevoix avec figures & Cartes tres curieuse (...) On trouve chez le
meme, La Rela‐tion Historique de l'Ethiopie par le R.P. Labat, 12. 5. voll. Fans, enrichies de
figures en taille douces & Cartes (...)
616. 1732, 25 november
Te Amsterdam by Reynier en Josua Ottens, Kaert‐ en Boekverkopers op den Nieuwendyk, is
gedrukt en werd uytgegeven, een nette Afbeelding van een Verduystering in de MAEN, welke
haer zal vertoonen den eersten van de maend van December van dit loopende jaer 1732, door
Hermanus Schaink: Als mede een nauwkeurige Kaert van vt Koningryk van Algiers, verdeeld in
zyne byzondere Provintien, waer in men aengetoont vind de legging van Algiers en Oran, &c.,
als mede de Kusten van Allikanten en Cartagena. Ook een nieuwe Af teekening van de
Omlanden van Oran, met alle desselfs Sterktens, Kasteelen, Havens, &C
617. 1732, 18, 20 en 23 december
By Covens en Mortier op de Vygendam t'Amsterd. werd uitgegeven (...) Als mede de nieuwlyks
gemaekte Atlas door den beroemden G. de l'Isle, bestaende in 58 der generaelste Kaerten van
de vier gedeeltens der Waereld, a f 15:15, en afgezet f 18:12; benevens een zeer beknopte
Inleiding tot de Geographie om by voornoemde of andere Atlassen gevoegt te werden, a 1 2:10.
618. 1732, 23 en 30 december
Te Amsterdam by Hendrik de Leth Kaertverkoper op de Beurssluys in de Visser, word heeden
uytgegeven, een nieuwe accurate Kaert van het Dykgraefschap en Ooster Baljuwschap van
West Friesland, genaemt Medenblik, en de vier Noorder Coggen, zynde dit het Ambagt waer de
plage der Wormen 't meest heeft gewoed, in 4 bladen. By dezelve is ook te bekomen (...) als
mede een nette Kaert van de kust van Barbaryen, waer in komt een accurate aftekening van de
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619. 1733, 20 en 24 januari
t!Amsterdam by d'Erven van J. Ratelband en Comp. is gedrukt en te bekomen, als meede by
Hendrik de Leth, Ontwerp van een Onkostbaer en Zeker Middel om de West Friesche Zeedyken,
door het afknagen van 't Paelwerk zeer gevaerlyk geworden, in de aenstaende Zomer 1733, te
stellen buiten eenig gevaer van Doorbrake, schoon de Zeewormen voortgaen met al het
Paelwerk door te knagen op de hoogte van de Dagelyksche Peil van 't Water tot de grond van
de Zee toe, met de nodige Kaerten en Afteekeningen, door Seger Lakeman Secretaris van
Dregterland, in Folio, kost een guld. ingenaeit.
620. 1733, 10 februari
t'Amsterdam by Hend. Vieroot, Boekverkoper op de hoek van den Dam en Nieuwendyk, zal
binnen wynig dagen uytgegeven werden 't 2de Deel van 't Uytvoerig Verhael der Saltzburgse
Ballingen, 8., met fig., en een Kaert van Pruyssen (...)
621. 1733, 17 en 21 februari
Te Amsterdam by de Erven Ratelband en Comp., is gedrukt en werd heeden uytgegeeven, de
Europische Mercurius (...) benevens een vervolg van de toestand der Zee‐Wormen in het
Paelwerk der Dykagien van Holland, Zeeland en Friesland, met de nodige Kaerten van deeze
Kusten, enz. Begrypende de 6 laetste maenden van 't jaer 1732, in quarto (...)
622. 1733, 10, 12, 14, 19 en 21 maart
Op Maendag den 23 Maert en volgende dagen, zullen tot Hoorn, ten huyze van de overledene
werden verkogt, twee extra zindelyke Inboelen (...) En op Maendag den 30 Maert daer aen
volgende, zal door Jacob Duyn in de Gouw tot Hoorn werden verkogt, een schoone verzameling
van Boeken, waer in uytmunten (...) een Franse Bybel par Sam. des Marets vol keurlyke
afgezette Kaerten en Prenten in 4 voll. gebonden, in Fol., van welke Boeken (...) de Catalogus te
bekomen is (...)
623. 1733, 24, 26 en 31 maart
Te Amsterdam by Hend. Vieroot, Boekverkoper op de hoek van den Dam en Nieuwendyk, is
gedrukt en werd uytgegeeven, en zyn mede alom te bekomen het tweede Deel van de
uytvoerige Historie der Saltzburgers, met figur., en een Kaert van Pruyssen in 8., (...)
624. 1733, 26 maart
t'Amst. by Joannes van Keulen, Boek en Zeekaerd verkoper, op de hoek van de
Nieuwenbrugsteeg, werd nieuwlyks uytgegeven Meetkundig Ontwerp van de groote Zon‐Eclips,
die wezen zal den 13 May 1733, waer in aengewezen werd, hoe dezelve zig t'Amsterdam zal
moeten vertoonen, nevens een verklaring hoe men dit door de Passer en 't Liniael kan
uytvoeren, &c., door Adriaen Spinder, geadmitteerde Landmeeter te Krommenie, de‐zelve zyn
ook by de Boekverkopers in de andere steden te bekomen.
625. 1733, 11 en 14 april

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 134 van 422
Sebastiaen Schram Makelaer, zal op Donderdag den 16 April, t'Amst. in de Doelen in de
Doelenstraet verkopen, een deftige Inboel (...) een keurlyke Atlas van over de honderd Kaerten,
extra fraei afgezet (...) Alles daegs voor de verkoping te zien.
626. 1733, 9 mei en met gew. tekst 12 mei
t'Amsterdam by Reynier en Josua Ottens, Kaert en Boekverkopers op de Nieuwendyk in de
Wereldkaert, is gedrukt en werd uytgegeven, een nette Af tekening van de merkwaerdige Zons‐
verduystering, die wezen zal den 13 May 1733, waer in aengeweezen werd hoe dezelve zig
boven Amsterdam en andere omleggende steden zal vertoonen, op een nieuwe wyze uytge‐
werkt na de Astronomische Tafels van den Hr. de la Hiere, nevens een nette Aftekening op de
Wereldkaert, waer en hoe ver deeze verduistering zal konnen gesien werden, door J. Panser
Mathematicus te Embden; de prys is 6 stuyv.
627. 1733, 11 juni
t'Amsterdam by d'Erven van J. Ratelband en Comp., is gedrukt en werd heden uytgegeeven, De
Historie van Carel den XII. Koning van Sweeden, in 't Fransch geschreven door den Heer de
Voltaire, en naer zyn Aenmer‐kingen, en die van den Hr. de la Motraye, verbeetert en in 't
Neder‐duitsch gebragt door J. Haverkamp, voorzien met een afbeelding des Konings, en een
nieuwe Kaert van alle zyne Optogten, 8., 2 Deelen.
(. .
628. 1733, 27 juni
By Isaak Tirion Boekverkoper te Amsterdam, thans woonende op de Nieuwen‐dyk, het tweede
huys van den Dam daer Hugo Grotius uythangd (...)
629. 1733, 27 juni
t'Amsterdam by d'Erven van J. Ratelband en Comp. aen den Dam, is gedrukt en te bekomen de
Wegwyzer door Amsterdam (...) met aenwyzing der graf ten, straeten, markten, Geestelyke en
Wareldlyke gebouwen (...) item het Geographisch Toneel, bestaende in 38 Kaerten van gantsch
Europa enz., ten dienste der Reyzigers; 't zelve is ook in vt Fransch te bekomen.
630. 1733, 4 augustus
Te Amsterdam by Hendrik de Leth Kaertverkoper op de Beurssluys in de Visser, word heeden
uytgegeven, Het Prinsen Hof binnen de stad Kleef, met alle des zelfs heerlyke Gezigten,
behoorende zyn Kon. Majt. van Pruyssen. Als mede een nieuw Plan van de steden Rotterdam
en Enkhuysen.
(. . . )
631. 1733, 20 augustus en 8 september
Tot Amsterdam by Joannes van Keulen Boek en Zeekaert‐verkoper op de hoek van de
Nieuwenbrugsteeg, is nieuwlyks gedrukt en werd uitgegeeven een Kaert van de Kust van Guine,
beginnende van Rio Sierra Leones, langs de Goud‐ Tand‐ en Slavenkust tot Cabo Formosa, als
meede een Kaert van het Eyland Hispaniola of St. Domingo, met het Eyland St. Jean de Porto
Rico, en de doorpasseering door de Caiques en de daeromtrent leggende Eylanden, naer de
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632. 1733, 3 september
Op morgen, zynde Vrydag den 4 September, zal ten huyze van Gerred de Broen, Boekverkoper
tot Amsterdam, op 't Rockin in Leyden Ontzet, verkogt werden een extra fraye Verzameling van
Nederduytse Boeken, waer
onder (...) een keurlyke Nederd. Atlas van Blaauw &C Nagelaten door den Heer Joan van
Sevenhuysen, Oud Direct. Generael van de Noord en Zuydkust van Africa: Alles heden te zien.
633. 1733, 3 oktober
Te Deventer by Jan de Lat Konst‐ Kaert‐ en Boekverkoper is uytgegeven, en t'Amsterdam by
Gerrit Bouman Boekverkoper over het Meysjes Weeshuys by de Blommarkt te bekomen, een
Nieuwe Steedewyzer over de 17 Neder‐landsche Provintien (...) hier agter is nog bygevoegt een
Landkaertje van de XVII. Nederlandsche Provintien (...) de prys is 8 st. (...) (zie ook 599>
634. 1733, 20 oktober en met gew. tekst 22 en 24 oktober
By Covens en Mortier op de Vygendam, zyn de volgende Kaerten te bekomen, een van 't Fort
Khel met de omleggende landen, een van Polen na de Lisle, en een van Lauterburg en Fort
Louis, daer de Fransen den Ryn gepasseert zyn, en 24 oktober toegevoegd:~ en een van
Savoyen en Piemont.
635. 1733, 27 oktober
Het Pourtrait van Koning STANISLAUS, is heeden alomme by de Boekverkopers te bekomen, en
wel inzonderheid t1Amsterdam by Iz. Tirion voor aen op de Nieuwendyk (...) ook zal in 't kort by
dezelve uitgegeven werden een Nauwkeurige Beschryving van Polen. met een nieuwe
Landkaert en curieuse Platen verciert.
636. 1733, 29 oktober en met gew. tekst 17 november
Te Amsterdam by Hend. de Leth, Kaertverkopers op de Beurssluys in de Visser, werd heeden
uytgegeven een nieuw, net en accuraet Plan van de stad Straetsburg, en het vermaerde Fort
Kehl, met alle desselfs omleggende Versterkingen en Vastigheeden, 50 als die tegenwoordig
zyn; als meede Philipsburg en Fort Louis, benevens Oud Breisach, alles met de grootste
nauwkeurigheid door een vermaerd Fransch Ingenieur na 't lee‐ven geteekend, ~ november
toegevoegd:~ de prys is 8 stuyvers.
637. 1733, 31 oktober, 3, 5 en 7 november
By Cóvens en Mortier op de Vygendam, is te bekomen een Kaert van 4 groote bladen, het
Theater van oorlog aen den Rhyn met de Fortificatien, en Plans van Brisach, Kehl, Straetsburg,
Fort Louis, Philipsburg, Man‐heim, &c. Een dito in 4 groote bladen het Theater van oorlog in
Italien, met desselfs Plan en Fortressen, en een Kaert van Polen na de L'Isle.
638. 1733, 10 en 17 november
By Is. Tirion Boekverkoper op den Nieuwendyk het 2de huis van den Dam
in Hugo Grotius, werd heden uitgegeven, het 3de Stukje van 't VI.
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639. 1733, 19 en 21 november
t'Amsterd. by Reynier en Josua Ottens, is gedrukt en alom te bekomen, een nieuwe en
nauwkeurige Af tekening van Oud en Nieuw Breisach, met alle zyne Sterktens en omleggende
Landen; als mede een Kaert van Itahen van l'Isle op een blad, en de Staaten van Savoyen,
Piemont, Milaen, Parma en Genua, in 2 bl. groot bestek; nog een nieuwe en nette Kaert van
Polen, Littauwen en Pruyssen, in 't groot bestek; als mede Polen op een blad van Jaillot, en een
naeuwkeurige Kaart van Duytsland; waer in men met een opslag van een oog kan zien, wat
landen aen den Keizer, Brandenburg, en den Keurvorst van Saxen behoren. Item de Kaerten van
Swaben, Franken, Beyeren en Saxen, &c. Alle van Jaillot.
640. 1733, 3 en 5 december
By Covens en blortier op de Vygendam, zyn te bekomen een Kaert van 4 grote Bladen, het
Theater van Oorlog in Italien met desselfs Plans, Fortificatien en Steden. Het Theater van Oorlog
aen den Ryn in 4 grote Bladen met de Fortificatien en Plans van Oud en Nieuw Brisach, Khel,
Stolhofen, Philipsburg, &c., een Kaert van 4 grote Bladen van geheel Italien, Napels, Sicilien,
Sardinien, Corsica, &c.; verders zyn gemaekt en te bekomen de Kaerten van Vlaenderen,
Neuchatel en de rivier van Senegal door den vermaerde G: de l'Isle tot vermeerdering van
desselfs Atlas, bestaende nu compleet in 60 der generaelste Kaerten van de 4 gedeeltens der
Waereld af 1 16:15:, en afgezet 1 19:16:, als meede een korte dog fraye Inleyding tot de
Geographie zeer dienstig om by deezen of by andere Atlassen gebruykt te werden a 1 2:10: De
Kaerten van Polen en van Italien ieder in een blad, zyn uyt genoemde Atlas apart te bekomen.
641. 1733, 31 december en 5 en 12 januari 1734
t'Amst. by Isaac Tirion Boekverkoper op de Nieuwendyk 't 2de huis van den Dam, in Hugo
Grotius, en in d'andere steden by de Boekverkopers werd heden uitgegeven de Tegenwoordige
Staat van 't Koningryk Polen en 't Groot Hertogedom Litthauwen, verciert met een Nieuwe en
naeuwkeurige Landkaert van Polen, en Plan van Dantzik (...)
642. 1734, 9 februari
t'Amst. by Covens en Mortier op de Vygendam, zyn te bekomen de Theaters van Oorlog aen
den Ryn, in 4 grote bladen; een dito in 6 grote bladen, met de plans en steden zeer correct in
heel groot bestek. Het Theater van Oorlog in Italien met desselfs plans en fortressen, in 4 grote
bladen. Een particuliere Kaart van Mantua met de omleggende forten, in een blad. Een Kaart
van geheel Duytsland, in 4 grote bladen. Een Kaart van geheel Italien, Napels, Sicilien, Corsica,
Sardinien en Venetien, in 4 grote bladen. Een dito in 4 bladen van geheel Vrankryk. Een dito in 4
bladen van geheel Spanjen met de afscheeping der troupen. Een Kaart van Polen door de l'Isle.
Verders zyn nieuw gemaekt en te bekomen de Kaarten van Vlaenderen, Neuchatel en van
Senegal, door den vermaer‐den G. de l'Isle, tot vermeerdering van desselfs Atlas, bestaende nu
compleet in 60 der generaelste Kaarten van de 4 gedeeltens der Waereld 1 16:15: en afgezet 1
19:16:, nevens een korte dog fraye Inleiding tot de Geographie f 2:10: zynde dit nuttig Werk van
groote dienst in de tegenwoordige omstandigheden van Oorlog.
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643. 1734, 9 maart
By Covens en Mortier, t'Amsterdam, werd gemaekt en staet in 't kort uit te komen een corect
Plan van de stad Dantzik, &c.
644. 1734, 11 en 13 maart
By de Janssoons van Waesberge Boekverkopers op 't Water, werd uytgegeeven de stad Dantzik
in Plano en Profils, nevens een uitlegging van alle Poorten, Gebouwen, Straten, Voorsteden en
Fortificatien; en staet in het kort by hun uyt te komen een korte Beschryving der stad, met de
afbeelding van alle de Gebouwen en Gezichten daer omtrent.
645. 1734, 11 maart
t'Amsterdam by Hendrik de Leth, op de Beurssluys in de Visser, werd uytgegeven, een nieuwe
en zeer accurate Afbeeldinge, vertonende het Plan en Profiel van de stad Dantzig, derzelver
Werders en verder om leggende Landen, onlangs door een vermaerd Mathematicus na 't
leeven gemeeten en geteekent.
646. 1734, 16 en 20 maart
Te Amsterdam by Hend. Vieroot, is gedrukt en werd uytgegeeven, Historie en Politise
Aenmerkingen, omtrent het geen 'er in Polen is voorgevallen zedert den dood van Koning
Augustus de Tweede, benevens een kort Historisch en Geographisch berigt van Polen, voorzien
met een extra nauwkeurige Landkaert van dit Koningryk, door een voornaem Staatkundige
beschreven, in 8. (...)
647. 1734, 27 maart
t1Amst. by Covens en Mortier op de Vygendam, werd uytgegeeven het Plan van Dantzik met
het omleggende.
648. 1734, 24 april
By Covens en Mortier op de Vygendam, werd uytgegeven een gemeete Kaart van Mynden en
Loosdregt, 2 Bladen (...)
649. 1734, 24 en 27 april
Te Amsterd. by Hend. de Leth op de Beurssluys, word thans uytgegeven, een geheel nieuw en
accuraet Plan van de stad Amsterdam, met veele vermeerderingen die in geene voorgaende
Plans gevonden werden; verciert aen weerzyden met de Wapens der Wel‐Ed. en Groot Agtb.
Heeren Burger‐meesteren deezer stad, zedert de Reformatie tot nu toe, door voorname
Liefhebbers nauwkeurig nagezien; als mede een nieuw Plan en Profiel van de vermaerde
koopstad Dantzik, en desselfs omleggende Land.
650. 1734, 13 mei
Te Amsterdam by R. en J. Ottens staet binnen 2 dagen uytgegeven te werden, een nieuwe
Accurate Kaert van den OORLOG aen den RHYN, en zal in 't kort door een andere daer op
sluytende, gevolgd werden.
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651. 1734, 13 mei
By Cóvens en Mortier op de Vygendam, werd uytgegeven het Plan der stad Dantzik met de
omleggende Forten en Landen a 6 st. Een zeer nette gemeete Kaert van Mynden en Loosdregt.
Het Plan van Amsterdam 2 bl. met de vermeerdering die in geen andere Plans so net
aengeweezen werden, a 8 stuyv. Benevens de Wapens der Wel‐Edele Groot Achtbare Heeren
Burgermeesteren dier stad, zedert de Reformatie tot nu toe, a 4 stuyv.
652. 1734, 18 mei en met gew. tekst 20 en 22 mei
Reynier en Josua Ottens, Kaert‐ en Boekverkopers tot Amsterdam, geeven heeden uyt het
eerste stuk van de nieuwe en heel nette Kaert van de Stoel des Oorlogs aen den Rhyn; [20 en
22 mei toegevoegd: waer in gezien word de overtogt der Fransen by Neckerau en Fort Louis, de
mars na Carelsruh, en verder na Philipsburg;] als mede Worms, Manheym, Heydelberg,
Landauw, Durlagh, Baaden, Straetsburg, Kehl, &c., door G. de l'Isle, de prys is 8 st. en afgezet 10
st. (20 en 22 mei toegevoegd: de andere daer op sluytende zullen in 't kort volgenj P.S. Voor de
Officiers en Reysigers zyn ze mede op Catoen en Zyde gedrukt.
By dezelve werd mede op heeden uytgegeven Bellone in Europa, zynde een Beschryving van
den tegenwoordigen Oorlog, met het Plan van Warschauw en de Beleegering van Kehi, in 4., de
prys is elf stuyv. (...)
653. 1734, 20 mei
Isaak Tirion Boekverkoper te Amsterdam voor aen op den Nieuwendyk, geeft thans uyt het 3de
en laetste stukje van de Historie van Polen, so dat nu de Historie van Polen compleet te
bekomen is, versiert met een nauwkeurige Kaert van Polen, Plan van de stad Dantzik, en andere
fraeye Platen (...)
654. 1734, 27 mei en 1 juni, en met gew. spelling 15 juli, 17 augustus, 25 september, 21
oktober, 13 november, 4 december en 5 en 31 mei 1735 Te Amsterdam by de Erven J.
Ratel~and en Uo':o. aan den Dam is gedrukt en te bekomen: Geographi~ch Toneel of
uytgezogte KAARTEN tot gemak der Officie~en, Reizigers en Liefhebbers van Nouvelles, enz.,
bestaende in de generaele Waereld‐kaert, Europa, Asia, Africa, America, generale Kaart van
Duitsland, Hongaryen, Zevenbergen, Beyeren, Graafschappen aen den Rhyn, Neufchatel,
Engeland, Schotland, Ierland, Spanjen, Andalusien en Granada, Catalonien, Portugal en Algarve,
Vrankryk, Dauphine, Langedoc, Provence, Moscovien, Poolen, Zweeden, XVII. Provintien, Zuyd‐
en Noord‐Holland, Rhyn en Amstelland, Braband, Vlaanderen, Artois, Bergen in Henegouwen,
Luyk, Lotharingen, Italien en Piemont, 38 Stukken, kost ingeb. 3 Gls.
655. 1734, 8 juni
Te Deventer by Jan de Lat, Konst, Kaert en Boekverkoper, werd uytgegeeven, en is te bekomen
t'Amsterdam by Gerrit Bouman Boekverkoper in de St. Luciesteeg, 't tweede huys van de
Weesplaets, in de Segryne Bybel, een Nieuwe Steedewyzer over de 17 Nederlandsche
Provincien (...) Hier agter is nog by gevoegd een Landkaertje van de 17 Nederlandsche Provin‐
cien (...) de prys is 8 stuyv.
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656. 1734, 24 en 26 juni
t'Amst. by Reinier en Josua Ottens, werd uytgegeven 't tweede Stuk van den Stoel des Oorlogs
aen den Ryn, a 8 st., en afgezet 10 st.; als mede een nieuwt Plan en 't omleggende Land van
Philipsburg, tegenwoordig door de Fransen belegerd, de prys is 8 st.
657. 1734, 8 juli
François l'Honore Libraire a Amsterdam imprime (...) 11 a imprime & debit l'Histoire des Rois de
Pologne, & des Revolutions arrivees en ce Royaume depuis le commencement de la Monarchie,
jusqu'~ present, par Mr. P. Massuet, in 8., 5 volumes, N. Edition, considerablement augmentee,
corrigee & enrichies de Cartes (...) Le Journal du Siege de la Ville de Turin & de sa Citadelle, en
1706, avec le veritable Plan.
658. 1734, 8 en 10 juli
t'Amsterd. by R. en J. Ottens werd uitgegeeven, 't 2de stuk van Bellone in Europa, zynde het
zaekelyken van den tegenwoordigen oorlog, met de Plaenen van Pizighitone, Giera en 't kasteel
van Milaen, 4to, 9 stuyvers: Item een nieuw Plaen en Omlanden van Philipsburg 8 stuyv.; en 't
Theater van den Oorlog aen den Ryn 2 stukken a 10 st. 't Blad afgezet, en 8 st. wit.
659. 1734, 10 juli en met gew. tekst 20 juli
Isaak Tirion Boekverkoper t'Amsterd., heeft gedrukt en geeft thans uyt, De Tegenwoordige
Staet van Gr. Rusland, versiert met een naeukeurige Landkaert van Moscovien, en een Plan van
de stad Petersburg, in gr. 8.
(. .
660. 1734, 29 en 31 juli
t'Amsterdam by Hend. de Leth, Kaertverkoper in de Visser, word uitgegeeven een waere
Afbeelding van de beleegering van Philipsburg, met alle zyne Attaques, Loopgraven en zeer
sterk Retrenchement rondom haer leger, en desselfs Insluyting en Attaques door de Keizerlyken
onder den Prins Eugeunius van Savoyen; in 't Leger zelve door een Ingenieur na 't leven
geteekend.
661. 1734, 12 en 21 augustus en met gew. tekst 14 augustus
Tot Amsterdam by Petrus Schenk voor aen in de Warmoesstraet, is te bekomen (...) nevens de
origineele Kaert van Poolen na de vermaerde l'Isle; en verders zeer nette Kaerten van de Paltz,
Mentz, [14 augustus toegevoegd: Trier,~ en Stoel des Oorlogs in Italien.
662. 1734, 21 en 24 augustus
Te Amsterdam by R. en J. Ottens, word uytgegeeven, het derde stuk van den Stoel des Oorlogs
aen den Rhyn, waer in vertoond worden de steden Mentz, Frankfort, &c., en daer de Keyzerse
en Fransche legers tegenwoordig campeeren, de prys is 10 st. afgeset. (...)
663. 1734, 28 augustus
By François l'Honoré is gedrukt en te bekomen (...) l'Histoire des Rois de Pologne, par Mr.
Massuet 8., 5 vol. avec des Cartes Geograph. l'Histoire de St. Domingue, par le Pere Charlevoix,
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in 12., 4 vol., Enrichies de Cartes & de figures. Bossuet Discours sur l'Histoire Uni‐verselle, 12, 3
voll., Enrichies de Cartes Nouvelles (...)
664. 1734, 31 augustus en 4 september
t'Amsterdam by Pieter Alderwereldt Boekverkoper in de Wolvestraet op de hoek van de
Keyzersgraft, is gedrukt en werd heden uytgegeeven, Historische en Politische Aenmerkingen,
herhalende het geen 'er in Polen is voorgevallen zedert de dood van Koning Augustus den II.,
tot heden toe, beneffens een kort Historisch en Geographisch Berigt van Polen, en een
naeuwkeurige Landkaert van dat Koningryk, door een voornaem Staetkundige beschreven, uyt
het Hoogduytsch vertaeld door Isaak
le Long; de prys 10 stuyv.
665. 1734, 30 september en met gew. tekst 5 oktober
Te Amsterd. by Reynier en Josua Ottens op de Nieuwendyk, werd uytgegeven, BELLONE IN
EUROPA, derde stuk in 4., zynde een zaekelyke Beschryving van den tegenwoordigen oorlog,
versiert met (...) Printverbeeldingen, daer in 't Portrait van Augustus de III., 't Plan van de stad
Dantzik met de Beleegerering, 'f Fort Weixelmonde en de Westerschans in profiel de prys is 12
stuyv. ~5 oktober toegevoegd: Nog een nieuw Plaen en Omlanden van beide de Brisachs~
666. 1734, 19 oktober
Te Amsterdam by Hendrik de Leth op de Beurs‐sluys, werd uytgegeven, een nauwkeurig Plan
van de battailje by Parma, tusschen de Keyzerlyke en Geallieerde Kroonen, met de Naemen der
Regimenten volgens het Origineele, opgedragen aen den Koning van Vrankryk door J.B. Nolin
(...)
667. 1734, 23 en 30 oktober en 16 november
In 's Hage by P. de Hond is gedrukt, Gerard van Loons aloude Hollandse Historie der Keyzeren,
Koningen, Hertogen en Graven, welken zedert de komst der Batavieren in het thans genaemde
Holland, tot de herstelling van 's Graven Florents den eerstens zoon, aldaer het hoog gebied
hadden, vercierd en opgehelderd met de nodige Landkaerten, Geslagts‐Lysten, Keyzer‐ en
Koninglyke Penningen, en veelvuldige andere Gedenkstukken in die veroude Tyden gemaekt, 2
deelen, in Folio, waer van de prys is 24 guld. op gemeen, en 36 guld. op groot papier (...)
668. 1734, 28 oktober
By Wetstein en Smith, Boekverkopers t'Amsterd. word heden uytgegeeven, la description de
l'Isle de Sicile & de ses cotes maritimes avec les cartes & plans de toutes ses fortresses, tires
selon l'etat ou elles se trouvent presentement, par P. del Callejo y Angulo suivant l'edition qu'en
a fait l'Imprimeur de sa Maj. Imp. & Cath. a Vienne (...) 8., de prys is 25 stuyvers (...)
669. 1734, 4 en 9 november
t'Amsterdam by d'Erven J. Ratelband en Comp., aen den Dam, is gedrukt en alom te bekomen,
een korte Beschryving van Engeland, door John Macky, Schildknaep, uyt het Engels na den Sden
druk, vertaelt door P. van der Meersch, 2 Deelen, in 8vo., kost 2 guld. ingenaeit: Dit Werk is
voorzien met een Kaert en het Plan der stad Londen (...)
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670. 1734, 6 november
Te Amsterdam by Covens en Mortier op de Vygendam, worden uytgegeven, nieuwe en zeer
correcte Plans van Brisach, Fryburg, Mantua, en Mantua met zyn omleggende Landen, ieder in
een Oliphants blad. Een zeer correcte en gemeene Kaert van Meynden en Loosdrechten. Een
dito van Loenen en Kroonenburg (...)
671. 1734, 16 november
Te Amsterdam by Hendrik de Leth, Kaertverkoper in de Visser, werd uytgegeeven, een accuraet
Plan van de stad en 't kasteel van Milaen, met des zelfs laetste attaque; als meede van de
steden Pizichitona, Gera, Guastalla, Valenza, Mantua, Cremona, Mortara, Tortona, Lodi en
Novara, de prys is 8 stuyv.; als mede de battailje by Parma, opgedragen aen den Koning van
Vrankryk, door J.B. Nolin, Geographus; de Beleegeringen van Philipsburg, 't Fort Kehl, en de
steden Straetsburg en Dantzik met de omleggende Landen (...)
672. 1734, 18 november
By F. l'Honore Boekverkoper tot Amsterdam, werd gedrukt na de Paryse druk, l'Histoire
Generale de Portugal, en 8 volumes 12, & 3 voll. 4., avec Cartes Geographiq.
673. 1734, 9 en 11 december
By Wetstein en Smith Boekverkopers tot Amsterdam, word uytgegeeven (...) Description de la
Sicile avec des Cartes & les Plans de toutes ses Fortresses, &c. in 8. (...)
674. 1734, 16 december
By François l'Honore werd gedrukt, La Vie de l'Empereur Julien, 12. en 2 parties, avec des Cartes
& des Medailles.
675. 1734, 30 december
Tot morgen den laetsten deezer maend, zal by Covens en Mortier op de Vygendam te bekomen
zyn, het groot volkomen Moolenboek (...) By dezelve is ook te bekomen een Kaert van Holland
in 20 bladen. Een nieuw gemeete Kaert van Mynden en Loosdregt. Een dito van Loenen en
Nieuwersluys.
676. 1735, 8 januari
By Franchois l'Honore werd gedrukt, en zal in 't kort uytkomen, VIE de L'EMPEREUR JULIEN,
enrichie de Cartes & Medailles, als ook Histoire Generale de Portugal, par la Clade 12. 8
Deelen, en 2 Deelen in 4to. avec Cartes.
677. 1735, 8 februari en met gew. tekst 15 februari
Op Dingsdag den 15 February, zullen ten huyze van S: Schouten Boekverkoper in de
Kalverstraet, verkogt werden, veele voortreffelyke (...) Boeken; onder dewelke uytmunten J.
Blauws grooten Atlas met de Steede‐boeken in 't Duyts, zeer heerlyk afgezet, in elf banden
gebonden (...) nagelaten door twee voornaeme Liefhebbers, waer van de Catalogus (...) te
bekomen is.
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678. 1735, 12 februari
Op Maendag den 14 February en volgende dagen, zal Willem Kroon Boekverkoper te Utregt,
ten huyze van Jacobus van Bosvelt, Erf huysmeester aldaer, verkopen een schoone Bibliotheek
(...) nagelaten door wylen de Heer Daniel Vink, in zyn Ed. leven Med: Dr.; waer by gevoegt is
een Appendix (...) en agter dezelve verscheyde Rariteyten, als (...) 2 fraye Globen van Blauw,
groot 15 duym diameters, met goud afgezet (...) De Catalogen zyn (...) te bekomen.
679. 1735, 15 en 19 februari
Op Dingsdag den 22 February, zullen ten huyze van Gerrit Tielenburg Boekverkoper in de
Gasthuys Molensteeg, tot Amsterdam verkogt worden, veele voortreffelyke (...) Boeken, onder
dewelke uytmunten Atlas Historiques 7 Tomes (...) de Catalogus is (...) te bekomen.
680. 1735, 1 maart
Te Amsterdam by R. en J. Ottens, word uytgegeven, het vyfde stuk van Bellone in Europa, in 4.;
de prys is 7 stuyv. Deezen reeds uytgekomene 5 stukjes, vervatten een zakelyke Beschryving
van den tegenwoordigen Oorlog, desselfs Oorspronk, Begin en Voortgang, 50 in Polen als aen
den Rhyn, Italien, Napels en Sicielen; vercierd met (...) Prent ver‐beeldingen, 't zesde stukje zal
in 't kort volgen met een Register op de 6 stukjes, die dan te zamen een band zullen uytmaken.
681. 1735, 8 maart
By Wetstein en Smith Boekverkopers tot Amsterdam, zyn gedrukt en werden tegenwoordig
uytgegeven (...) Description de la Sicile avec 2 Cartes & les Plans de toutes ses Forteresses, 8.
(...)
682. 1735, 23 april
t'Amsterdam by R. en J. Ottens werd uytgegeven, Bellone in Europa, 6de Stukje, vervattende
den Oorlog in Lombardyen, waer by een Kaert van Mantua en de battaille by Parma, de prys is
elf st.; de 6 Stukjes (die t' zamen uytmaken een Historische Beschryving van den Oorlog 50 in
Polen, Italien, als aen den Ryn) zyn nu compleet te bekomen voor 55 stuyv.
683. 1735, 14 en 24 mei
Reinier en Josua Ottens Kaertverkopers op den Nieuwendyk tot Amsterdam, geven heeden uyt,
het 4de Stuk van hun Groot Toneel des Oorlogs aen den Rhyn, door G. de l'Isle, bevattende dit
Stuk in zig een gedeelte van Swaben, Franken,en Beyeren, met deszelfs voornaemste steden,
als Heilbron, Wimpfen, Stutgart, Hale, Neurenberg, Donauwert &c., de prys is 8 st. en 10 st.
afgezet, de andere twee daer nog op sluytende Stukken zullen in 't kort volgen.
684. 1735, 17 en 31 mei en met gew. tekst 2 juli en 21 januari 1736 Denys Audebert,
Orlogiemaker t'Amsterd. agter de Beurs, maekt bekend, dat door hem (met Privilegie van haer
Ed. Gr. Mog. de Heeren Staten van Holland en West Friesland) is uytgevonden, de nieuwe
Hemel en Aerd‐globens, aenwyzende de uuren van dag en nagt; item alle de maenden des
Jaers, ieder met zyn dagen verdeelt; mitsgaders het lange en korten der dagen door den op‐ en
ondergang der Sonne: En nadien de Son door het Primum Mobile, alle 24 uuren van 't Oosten
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na 't Westen omgevoerd werd, 50 heeft hy nogtans zyn tweede en eygentlyke beweegingen
daer tegen van 't Westen na 't Oosten, door de 12 tekenen Sodiak langs de Ecliptica in een
gantschen Jaer, doorloopende tweemael des Jaers de Linie Equinoctiael, namentlyk die van de
Lente beginnende den 21 Maert, en die van de Herfst den 22 Sept. en op andere tyden daer van
afwykt, deeze beyde Globens lopen agt dagen, en werden gelyk een Orlogie opgewonden, en
kunnen door de Liefhebbers by de voorzeyde Maker dagelyks bezigti~d werden.
2 jUli en 21 J.ani~ari 173~ met gewijzigd begin en eind: Denys Audebert Horologiemaker
t'Amst. op 't Rokkin by de Beurs (...) loopen 8 dagen, en zyn by den voorseyde Maker te
bekomen voor 100 ducatons 't Paar, tot welke prys, [alleen 2 juli: hy door naeuwe
uitreekening,] en tot
aenmoediging der koopers geresolveert is.
685. 1735, 21 en 24 mei
Op den 31 May, zullen de Janssoons van der Aa ten huyze van Fr. Thistlethwit, op de Lange brug
in 't kasteel van Antwerpen, te Leyden, finalyk onder de Boekverkopers verkopen, de
ongebonde Boeken, Copyen en Inlandse Assortimenten, van wylen hunnen Oom Pieter van der
Aa; waer van de Catalogus by hen en in de andere steden by de Boekverkopers te bekomen is.
686. 1735, 30 juni
Te Amsterdam by Cóvens en Mortier op de Vygendam, werd uytgegeeven, een Kaert van de Po,
zynde het tegenwoordige Theatre van oorlog met de nette Aentekeningen der Battailjes in de
tegenwoordige en vorigen oorlog voorgevallen, door P. Placides in 5 bladen: als mede het
Theater van oorlog aen den Rhyn in 3 bladen; benevens de daer aen sluytende Kaerten van
Franken, Swaben en Beyeren, door G. de l'Isle.
687. 1735, 5 en 7 juli
Isaak Tirion Boekverkoper t'Amst. voor aen op den Nieuwendyk, geeft thans uyt, Het VIII. Deels
Eerste Stukje der Hedendaegse Historie, behelzende de Historie van het Duytse Keyzerryk,
versiert met een nièuwe en1nauwkeurige Landkaert van 't geheel Duytsland. (...)
688. 1735, 19 juli
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, is compleet afgedrukt en alom te bekomen, het Groot Toneel
des Oorlogs op de frontieren van Vrankryk en Duytsland, vervat in zig den loop van den Rhin
van Strasburg tot Bon, de Opper en Neder Elsas, den Phals, Mens, Trier, Swaben, Wurtemberg,
Brisgouw, Baden, Suurgouw, een gedeelte van Beyeren, Franken, Hessen, Keulen en
Lotharingen, versiert met de voornaemste Vestingen in 't groot, in 6 bladen, door G. de l'Isle, de
prys is afgezet 3 guld., en onafgezet 48 stuyv.; dezelve zyn meede op Zyde gedrukt te bekomen.
689. 1735, 30 juli
Cóvens en Mortier Boekverkopers t'Amsterdam, maken bekent, dat by haer nog een zeer klein
getal van de Neptune François of Zee‐Atlas door de Heeren Cassini en andere, 2 voll., te
bekomen zyn voor 60 guld. 't Exemplaer, tot ultimo October aenstaende; en zullen als dan de
Exem plaren (indien 50 verre strekken) niet minder na die tyd verkogt werden als tot 75 guld.;
de koopere Platen van 't bovengenoemde Werk zyn ver‐spreyd en voor 't grootste gedeelte
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uytgesleepen: Het zelve is mede dienende tot een 4de Deel van de vermaerde Atlas van
Sanson, zynde van een formaet en groote.
690. 1735, 9 augustus en 13 maart 1736
Tot Amsterdam by Joh. van Keulen Boek‐ en Zeekaertverkopers aen de Nieuwenbrug, is gedrukt
en werd uytgegeven, Uytrekeningen van 3 MaenEclipsen (...)
691. 1735, 16 en 18 augustus
Tot Amsterdam by R. en J. Ottens Kaert‐ en Boekverkopers op de Nieuwen‐dyk, is gedrukt,
Abrege de la Vieille & Nouvelle Geographie, augmente d'une introduction profitable a ceux qui
Commencent, par Mr. Jean Hubner, traduit de l'Allemand & augmentee avec des Cartes
necessaires a cet ouvrage suivant les Observations de Messrs. de l'Academie Royale des
Sciences, &c. in 8. 2 deelen, de prys is 3 gulden. By den zelve is mede gedrukt een nieuw en net
Plan van de stad Mantua, met des zelfs Sterkten, Wateren en omleggende Landen, en 't heele
Seraglio, tegenwoordig door de Geallieerden berend; de prys is 8 stuyv. en afgezet 10 stuyvers.
692. 1735, 1 september
t'Amsterdam by F. l'Honore is gedrukt en te bekomen, Histoire de la Guerre Iresente contenant
le qui s'est passe de plus important en Ita‐lie, sur Rhin en Pologne & dans la plupart des cours
de l'Europe enrichi des Principaux Plans des Sieges & des Batailles~ in 8. (...)
693. 1735, 27 september, 4 oktober en met gew. tekst 20 en 27 oktober
Te Amsterdam by de Erven van J. Ratelband en Comp. aen den Dam, is nu tot perfectie gebragt
en by een verzameld, een kleyne en beknopte Atlas of Toneel des Oorlogs in Europa;
begrypende meer als 200 accurate Kaerten en Plans der voornaemste sterke Vestingen in
Duytsland, Vrankryk, Spanjen, Portugal, Groot Brittannien, Poolen, Zweeden, Deenmarken,
Moskovien, Marocco, de 17 Nederlandse Provintien, Italien en Savoyen, benevens de
Afbeeldsels der Koningen van Vrankryk, de Hertogen van Braband, de Graven van Vlaenderen
en Holland, enz.; zynde voor aen het Werk gevoerd een korte Methode tot begrip der
Geographie. NB. De dag was gesteld op primo October, om dit Werk na die tyd niet minder als
15 guldens te geeven in rood Leer en afgezet, maer om dat 'er geen ge‐noegzaem getal
Exemplaren konden gereed weezen, 50 zullen de Liefheb‐bers dit Werk tot 12 guldens de
gehele maend October nog kunnen bekomen, en daer na niet minder als tot 15 guldens. Item
het Zak‐Atlasje van 38 Kaerten is tot 3 guldens apart, als voor deezen, ook nog te bekomen. 20
en 2T oktober nieuwe tekst na NB: Dit Werk is niet langer als tot den laetsten October 1735, tot
12 guld. afgezet en in rood Leer te bekomen, en zal daer na niet minder als 15 guld. verkogt
werden; dog wyl er geen genoegzaem getal Exemplaren afgezet, kan gereed weezen, 50 sal die
voor de gestelde tyd inteekent, dat zelve voordeel genieten.
694. 1735, 1 en 13 oktober
Cornelis van Essen, Makelaer, zal op Maendag den 24 October, t'Amst. in de Kalverstraet in de
Keyzers Kroon verkopen (...) nevens een ongemeen schoone Atlas, by een verzamelt door den
Overledene in~15 Banden, (...) nagelaten door den vermaerden Konstenaer Abraham
Rademaker, alles Vrydag en Saturdag voor de Verkopinge te zien; de Catalogus is te bekomen
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695. 1735, 25 oktober
Te Deventer by Jan de Lat, Konst‐ Kaert‐ en Boekverkoper, werd uytgegeeven, en is te bekomen
t'Amsterdam by Gerrit Bouman Boekverkoper in de St. Luciesteeg in de Segryne Bybel, een
Nieuwe Steede Wyzer over de 17 Nederlandsche Provintien (...) Hier is nog by gevoegt een
Landkaertje van de 17 Nederlandse Provintien, dit kan in een Almanak gebragt werden, a 8
stuyv.
696. 1735, 29 oktober
By Covens en Mortier tot Amsterdam, zal men tot den laetsten deezer kunnen bekomen, den
beroemden Zee‐Atlas, door de Heer Cassini en anderen, 2 deelen, a 60 guld., indien de zeer
weynige Exemplaren welke nog overig zyn, 50 lange zullen strekken: Dit Werk het welk nooit zal
herdrukt werden, zal door der zelver exactheyd, en deweynige Exemplaren zeer raer te
bekomen zyn, en extra in prys opklimmen, het zelve Werk is dienend tot een vierde Deel van de
groote Atlas van Sanson, een for‐maet en groote.
697. 1735, 3 en 8 november
Heeden werd by Is. Tirion Boekverkoper t'Amsterdam voor aen op de Nieuwendyk uytgegeven,
het VIII. Deels 3de Stukje der Hedendaegse Historie, behelzende een Beschryving van den
tegenwoordigen staet van Saxen, Mark Brandenburg, Pomeren en de andere Landen tot de
Opper Saxi‐se Kreits behorende, versiert met een naeukeurige Kaert (...)
698. 1735, 15 november
t'Amsterd. by R. en J. Ottens op den Nieuwendyk, word uytgegeven in t Frans, de compleete
Hubners Geographie met 25 nodige Kaerten na de l'Isle 2 deelen in 8. de prys is 3 guld. Als
mede het compleet groot Toneel des Oorlogs aen den Rhyn en Moezel &c., met de
voornaemste Plaans der steden in het groot bestek door de l'Isle in 6 bladen. De Kaerten van
Trier op 1 en 2 bladen, de Plans en Ommelanden der steden Brisach, Fryburg, Phillpsburg en
Mantua; Spanjen en Portugael 4 bladen, Poolen 2 bladen, Vrankryk, Italien, Duytsland, Spanjen
en Poolen ieder op 1 blad. Nog werden by dezelve uytgegeven de volgende Atlassen van de
nieuwste en beste Autheuren, net afgezet, geschikt naer de ordre van de Hr. Hubners
Geographie, de prys is die van 33 Kaerten 10 guld., van 55 Kaerten 17 guld., van 106 Kaerten 32
gl. en meer andere van verscheide banden: ook de Atlas van 52 Particuliere Kaerten van geheel
Italien.
699. 1735, 19 en 24 november
G. Schoemaker, J. Mynssen, en A. Schoemaker, Makelaers, zullen op Woensdag den 30
November, in 't Oude Heeren Logement verkopen, een zin‐delyke Inboel, bestaende in (...)
Heemel en Aerd Globen (...) van al 't welke de Catalogus (...) zal te bekomen zyn.
700. 1735, 24 december
t'Amsterdam by Covens en Mortier op de Vygendam, werd in Nederduyts uytgegeven, Hubners
compleete Geographie, 8., benevens de Origineele Kaerten van F. de Wit, na de ordre van den
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zelven Autheur geschikt in Atlassen van 25, 50, 100 en 160 Kaerten, als ook van andere en
nieuwer Autheuren, en wel de nieuwste en beste van den vermaerden G. de l'Isle, bestaende in
69 Kaerten, en uyt dezelve apart het Theater van Oorlog aen den Ryn, in 6 egale bl. Het Theater
van oorlog aen den Rhyn, Franke, Suabe, Beyeren, Boheemen en Saxen, 8 bl. Een dito Theater
in groot bestek, van den Ryn en Moesel, in 6 bl. Een generale Kaert van Duyts‐land, in 4 bl. De
Plans van Dantzig, Philipsburg, Brisach, Fryburg, Khel en Straetsburg. Het Theater van Oorlog in
Italien, 4 bl. Een Kaert van de Po, 5 bl., door P. Placide. Een Kaert van Mantoue. Een Atlas van
de Nieuwste kaerten van geheel Italien, 52 Kaerten. Het Oorlogs Theater van Savoyen en
Piemont, 8 bi. De Battaille by Ruistello. Een generale Kaert van geheel Italien, 4 bl. Het Theater
van Oorlog in Spanje en Portugal, 4 bi., dito in Poolen, 2 bl., dito in Braband en Vlaenderen, 6
bi., en ook in 24 bi. Een generale Kaert van Holland, in 20 bl. Een gemeete Kaert vanMeyndenen
Loosdrecht. Een dito van Loenen, yder in 2 bladen.
701. 1736, 4 februari
t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Boek‐ en Zeekaertverkoper, op de hoek van de
Nieuwenbrugsteeg, is gedrukt en werd nieuwlyks uytgegeven, een Kaert van de kust van
Laborador, leggende ten Zuyden van de Straet Davids, strekkende van 52 graeden 50 minuten,
tot 57 graeden 5 minuten, Noorder breete; als meede drie nieuwe Kaerten van de
Middelandsche Zee, strekkende van Cadix door 't Naeuw van de Straet, tot Civita Vechia.
702. 1736, 21 februari
Op heeden den 21 February, zullen ten huyze van S. Schouten Boekverko‐per in de Kalverstraet,
verkogt werden een verzameling (...) Boeken (...) onder dewelke een Nederd. Atlas (...) De
Catalogus is by den voorn. te bekomen (...)
703. 1736, 24 maart
t'Amsterdam by R. en J. Ottens is gedrukt en werd alom uytgegeven, naeuwkeurige Af tekening
der loop van Mercurius om de Zonne dezes jaers 1736, nevens de verschyninge in dezelve, ook
de afbeeldinge van de Maans Verduysteringe (...) alles net getekent en kort verklaert door Sr.
Panser, Stads Mathem. &c. tot Embden.
704. 1736, 1 mei
Te Deventer by van de Lat (sic!), Konst‐ Kaert‐ en Boekverkoper, is gedrukt en t'Amsterdam by
Gerrit Bouman Boekverkoper in de St. Lucie‐steeg, in de Segryne Bybel, en Jakobus Verheyen
Boekverkoper op de hoek van de Molsteeg te bekomen, een nieuwe Steede‐Wyzer over de 17
Provintien (...) hier agter is by gevoegt een nieuw Land‐kaertje van de 17 Provintien, dienstig
om de nette geleegentheyd der zelve Landen te weeten, om met fondament daer van te
kunnen spreeken (...) de prys is 8 stuyv.
705. 1736, 19 mei
De Erven J. Ratelband en Compagnie t'Amsterdam, nu aen de Inteekenaers het bepaelde getal
hebbende afgeleevert, van de kleyne en beknopte Atlas of Toneel des Oorlogs in Europa,
begrypende 217 Kaerten en Plans der voornaemste sterke Vestingen in Duytsland, Vrankryk,
Spanjen, Groot Brittannien, Poolen, Sweeden, Deenemarken, Moskovien, Marocco, de XVII
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Nederlandsche Provintien, Italien en Savoyen; benevens de Afbeeldzels der Koningen van
Vrankryk, de Hertogen van Braband, de Graven van Vlaenderen en Holland; als meede
Afbeeldingen van de voornaemste Lusthuyzen, Veidsiagen, Vuurwerken, enz., met een kort
begrip der Geo‐graphie, in Folio: kost nu 15 gulden afgezet, in rood Leer en verguld Papier
gebonden. NB. Het kleyne Atlasje van 39 Kaerten is als voor deezen ook nog te bekomen tot 3
gulden in dito band.
706. 1736, 26 mei
Te Deventer heeft Jan de Lat Konst Kaert en Boekverkoper uytgegeven, en is te bekomen
t'Amsterdam by Gerrit Bouman in de St. Luciesteeg en Jacobus Verheyden op de hoek van de
Molsteeg, Haeg P. van Thol, Leyden J. van Abcouw, Dord van Braem, Rotterdam Smithof, Utregt
H. Besseling, en alom by de Konst‐ en Boekverkopers, een nieuw en beknopt Kaert‐Boekje,
vertonende de 17 Nederlandse Provintien; als mede de Hertogdommen Kleef en Gulik, 't
Graefschap Meurs, de Bisdommen Keulen en Luyk, en de omleggende Landschappen, en de
Noordzee tot op de Engelse kust, voor eerst in een generael en wederom door 22
aenmalkander sluytende Kaertjes in 't groot verdeelt, volgens het laetste Tractaet van Barriere;
hier agter is ook bygevoegt een Wyzertje, hoe veel uuren de voornaemste Steeden van
malkander zyn gelegen, tot dienst van alle Heeren, Officieren, Reysigers en andere Liefhebbers
der Geographie, konnende het zelve beknopt by zig dragen en daer meede de gelegentheyd en
situatie van 't Land leeren kennen, de prys is 3 gulden. NB. Daer is ook apart te bekomen het
Steede‐wyzertje, aentoonende hoe veel uu‐ren de voornaemste Steden van malkander zyn
gelegen, waer agter is ge‐voegt een Kaertje van de 17 Provintien, dit kan in een Almanak of Sak‐
Boekje gedragen werden, de prys is 8 st
707. 1736, 2 juni
Denys Audibert, Horlogiemaker op 't Rokkin over de Gapersteeg t 'Amsterdam, maekt en
verkoopt met Previlegie beweegbare Globes, waer van de Hemelsche dagelyks draeyt van 't
Oosten na 't Westen, overeenkomstig met de Sterren aen den Heemel, de Son doet alle dagen
een keer meede van 't Oosten na 't Westen, terwyl hy jaerlyks in zyn weg omloopt van 't
Westen na 't Oosten, en dat na zyne ware beweeging (die d'eene tyd radder is als d1anderen)
wyzende daer door de tyd volmaektelyk aen, en niet, gelyk andere Horlogies alleen maer doen,
de middelbare tyd, de Maen beweegt zig in zyn eyge weg na de middelloop, en toont de tyd
van nieuwe, volle en quartieren Maenen aen, gelyk ook de Son en Maens Eclipsen; d'op en
d'ondergang van Son, Maen en Sterren, haer lengte en breedte, de hoogte boven of 't beneden
den Horisont, en verdere standplaetse aen den Hemel zyn klaer te zien: De Aerdsche Globe
wyst aen de tyd hoe laet het is op ieder plaets des Aerdbodeins en beyde deze Werken werden
om de agt dagen eens opgewonden.
708. 1736, 19 juni
t'Amsterdam by Hendrik de Leth, Kaertverkoper op de Beurssluys in de Visser, werd heeden
uytgegeeven (...) nevens een nieuw Plan van Amsterdam, met de Wapens van haer Ed. Groot
Agtbare de Heeren Burgermeeste‐ren dier Stad, zedert het jaer 1578 tot nu toe: Nog een Kaert
van de vermaerde vesting Asoph.

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 148 van 422
709. 1736, 28 juni
t'Amsterdam by Joannes van Keulen Boek‐ en Zee Kaertverkoper aen de Nieuwenbrug, is
gedrukt en werd uytgegeeven, een nieuwe af teekening van de stad Algiers en deszelfs
Kasteelen, door den Heer Martinus Lam‐brechts Capiteyn ter Zee; als meede een Kaert van de
Swarte Zee en Palus Meotides, vertoonende de vaerweg van Constantinopolen na Asoff; nevens
een beschryving van de stad Asoff en de rivier den Don.
710. 1736, 19 juli
Pieter Mons maekt bekent, dat hy verkoopt curieuse Waereld‐Globen van differente grootens,
op deze Globen ziet men, vermits een kleyn instrument, wat uur en minute de Son by alle
Natien der waereld op en onder‐gaet. 2, By welke Volken het te gelyk morgen, middag en
avond werd. 3, Over welke Landen en Zeen het licht of dag is, en over welke het duyster of
nacht is. 4, Welke Volkeren of Natien elke uur of minut de Son vertical boven het hoofd staen
hebben, of over welke Landen Zeen de Son 't geheele jaer door haren loop neemt. 5, Wat uur
het is by alle Natien der waereld. Op de voet van elke Globe is een groot Cyfferblad van 24
uuren, met minuten en met een wyzer als een draeybord, deze wy‐zer werd met de hand
gedraeit op het uur of minut van den dag, en men schuyft dan maer het Sonnetje dat daer aen
is, op de hoogte van dien graed in welke de Son haer voor dien tyd van 't jaer bevind; dus werd
alles te gelyk vertoond, de duysternisse of de nacht welke de halve aerde altyd bedekt, werd
door een fyn swart Zyde Floers gerepresenteert, het welk neffens het Sonnetje met drayen
rondom de Globe gaet, staende de Globe onbeweeglyk: Deeze nieuwe inventie is van veele
geleerde mannen gepreezen; die 1er van gelieft gedient te zyn addresseere zig by den
Uytgeever deezer Courant. [Dat is: Jan Spanjert, Bezyden de Beurs by het Axitwerpse Post‐
Comptoir~
711. 1736, 24 juli, en met gew. tekst 1 september en 25 oktober t'Amsterdam by Hend. de Leth,
Kaertverkoper op de Beurssluys in de Visser, werd uytgegeeven (...) als meede een nieuw Plan
van Amsterdam, met de Wapens van haer Ed. Gr. Agtb. de Heeren Burgermeesteren der stad
Amsterdam, zedert de Reformatie Ao. 1578 tot nu toe; ~alle~e~n op 24 juli volgt:~ nog een
nieuwe Kaert van de vermaerde vesting Asoph thans door de Russen beleegert, met de geheele
Asophse zee en het omleggende Tar‐taryen.
712. 1736, 4 augustus
t'Amsterdam by F. l'Honoré is gedrukt en te bekomen, l1Histoire de la derniere Guerre & des
NEGOTIATIONS pour la PAIX enrichie des Cartes necessaires pour servir de suite a l'Histoire de la
Presente Guerre avec L'HISTOIRE de la VIE & des ACTIONS MEMORABLES de S.A.S. le PRINCE
EUGENE de SAVOYE in 8., 3 voll., L1HISTOIRE de POLOGNE depuis le Co~ mencement de cette
Monarchie jusqu'a present (...) le tout par Mr. P. Massuet, 8., VIII Tomes complets, enrichie de
Cartes, Sieges & Plans de Battailles (...)
713. 1736, 25 augustus
t'Amsterdam by Reynier en Josua Ottens, Kaertverkopers op de Nieuwen‐dyk by den Dam, is
gedrukt een zeer nette Kaert van den Oorlog tusschen de Keyzerin van Rusland, en den Turk, na
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714. 1736, 1 september
t'Amsterdam by Hend. de Leth en by Pieter Schenk in de Warmoesstraet, werd uytgegeeven
een nieuwe Kaert van het Toneel des Oorlogs tusschen de Russen en Tartaren, volgens de
oirspronkelyke Copye te St. Petersburg gedrukt, geteekent op de plaetzen zelve door de
Ingenieurs van de Russise Keyzerin, verbeeldende Kleyn Tartaryen, de Crim en Asoph, en de
Campementen van 't Russise leeger.
715. 1736, 18 september
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, zyn nog eenige Afdrukken te bekomen van de Geheele Maens
Verduystering, die weezen zal tusschen den 19 en 20, dezer des nagts (...)
716. 1736, 20, 22 en 25 september
By Petrus Schenk in de Warmoesstraet, werd uytgegeeven (...) By den zelven is meede te
bekomen de Kaert van Polen, Hongarie, Turkeyen en Crims Tartary &c. (...)
717. 1736, 20 en 25 oktober
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, is gedrukt (...) als meede een Nieuwt PLANEET‐OLABIUM (...)
eerst nieuws uytgevonden door Daniel Schaink, Leermeester der Wiskonst alhier: Item het
tweede en laetste Deel van Bellone in Europa, vervattende in zig, nevens het eerste Deel, (waer
van nog maer een kleyn getal te bekomen ~5~) eenen korte dog zakelyken beschryving van den
laetsten Oorlog, so in Polen, Lombardyen, Napels en Sicilien, als aen den Rhyn en Moezel &c.,
versiert met (...) Prent‐verbeeldinge, 50 van Kaerten , Plaens, en Belegeringen &c., in 4to.
718. 1736, 8, 20 en 29 november
By Izaek Tirion, Boekverkoper t'Amsterdam, voor aen op den Nieuwendyk, word heeden
uytgegeeven, het IX Deels 3de stukje van de Hedendaegse Historie, behelzende het zelve eene
beknopte Beschryving van Schwaben, het Keurvorstendom Beyeren, en 't Aertsbisdom
Saltzburg, met een naukeurige Landkaert voorzien. (...)
719. 1736, 22 november
t'Amsterdam by Covens en Mortier op de Vygendam, werd uytgegeven (...) Hubners Oude en
Nieuwe Geographie, 8. De Atlas van den vermaerde Gr. de L'Isle, bestaende in 69 generaelste
Kaerten van de 4 gedeeltens der Wereld; benevens een korte dog fraeye Inleyding tot de
Geographie, Fol. By denzelve is ook te bekomen de Kaert van Les Deserts de Egypte, door E.
Michalet, 2 bladen.
720. 1736, 29 november
t'Amsterd. by F. l1Honore, is gedrukt en te bekomen, Histoire de la derniere Guerre & des
Negations pour la Paix, avec l'Histoire de S.A.S. Le Prince EUGENE de SAVOYE, enrichie de
Cartes, Plans, Siéges & Batailles, Seconde Edition corrigee, augmentee & divisee en V. Parties, in
8vo.
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721. 1737, 2 en 5 februari
J. Lovering en J. Roman de Jonge, Boekverkopers te Amsterdam, geven heeden uyt, de
HISTORIE VAN FRANCOIS EUGENIUS, PRINS VAN SAVOYE SOISSONS, 2 Deelen in 8vo., met
konstryke Kaerten en Platen, verbeeldende de Tochten, Beleegeringen, Veldslagen, het
Afbeeldsel en de Graftombe van zyne Hoogheyd; zullende het derde en laetste Deel van dit
Werk binnen drie weeken meede uytgegeeven werden (...)
722. 1737, 26 februari en 16 maart
t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Boek‐ en Zeekaertverkoper op de hoek van de
Nieuwenbrug‐steeg, is gedrukt en werd uytgegeven, Uytvoerige verklaringe over de
Astronomische Tafelen van Ve la Hire (...) met veele nieuwe bereekende Exempelen voorzien
door Gerrit Spinder, geadmitteerde Landmeeter tot Crommenie; en aenmerkingen over 't
bereekenen van de Zon Eclipsen op een voorgestelde plaets door Nic. Struyk.
723. 1737, 30 maart en 2 april
t'Amsterdam by d'Erven J. Ratelband en Comp. is gedrukt en werd uytgegeven, de Europische
Mercurius, berigtende de Gesteltenissen der Zaeken van Staet en Oorlog in Europa,
voorgevallen in de 6 laetste maenden van 1736, met een nieuw Kaertje van de Krim en de
geheele omtrek van de Swarte Zee, van Azof tot Constantinopolen, en een Kaertje van Cor‐sica,
in 4.
724. 1737, 4 mei
Fr. L'Honore Libraire a Amsterdam, debite (...) les Discours sur l'His‐toire Universelle par J.B.
Bossuer, N. Ed. 4 voll. 12, avec Cartes
(. .
725. 1737, 16 en 23 mei
t'Amsterdam by de Boekverkopers J. Loveringh en Jan Roman de Jonge, is gedrukt en werd
heeden uytgegeeven, het derde en laetste Deel van de HISTORIE VAN FRANCOIS EUGENIUS
PRINCE VAN SAVOYE‐SOISSONS, in 8., verciert met kunstryke Veldslagen en Beleegeringen (...)
726. 1737, 23 en 30 mei en 4 juni
t'Amsterdam by Isaak Tirion voor aen op de Nieuwendyk, is gedrukt en werd nu alom in de
andere steden uytgegeven, De Filosofische Onder‐wyzer, of te Algemeene Schets der
ondervindelyke Natuurkunde, waer in de gansche Natuurkunde op eene korte en verstaenbare
wyze verhandeld, en met veele Plaaten en Kaerten opgeheldert werd, door B. Martini; uyt het
Engels vertaeld, in gr. 8., de prys is 1 2. Ook werd by denzelven tans uytgegeeven, De
Tegenwoordige Staet van Hungaryen, Zevenbergen en de Frontierlanden des Keyzerryks, met
een nauwkeurige Landkaert op‐geheldert.
727. 1737, 1 juni
t'Amsterdam by Cóvens en Mortier op de Vygendam, is gedrukt (...) By dezelve Boekverkopers
werd ook verkogt de Atlas van den vermaerden G. de l'Isle, bestaende in 69 Caerten van de 4
Gedeeltens der Waereld, benevens de Caerten en Theaters betrekkelyk tot de tegenwoordige
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en laetsten Oorlog aen den Rhyn, Italien en Persien, en een Korte Inleyding tot de Geographie,
afgezet f 25. Ook de Atlas van de Oude Geographie, door den vermaerden Professor le Clerc,
bestaende in 100 Caerten, afgezet f 36. De Groote Atlas van Sanson in omtrent 700 Bladen,
Plans &c., best afgezet f 300. Le Neptune François of Groote Zee Atlas, afgezet f 100. De Groote
Caert van Holland, in 20 Bladen, f 10. De Gemeeten Caert van Mynden en Loosdrecht, 2 Bladen;
f 2:10. De Gemeeten Caert van Loenen en Kroonenburg, met alle daer in leggende Plaetsen en
Landeryen aen de Vegt, zeer net in zyn verdeelingen, met de naemen der Eygenaer& f 2:10.
Verders allerley Caerten by 't blad.
728. 1737, 27 juni
t'Amst. by Isaek Tirion Boekverkoper voor aen op de Nieuwendyk, is gedrukt en alonine te
bekomen, De Tegenwoordige Staet van Hongaryen en Zevenbergen, en van de Frontierianden
des Keyzerryks, waer in de gelegenheid dier Landen, die waerschynlyk het Toneel van den
Oorlog staen te worden, beknoptelyk beschreven is; ook vind men daer in eene korte Historie
van de staet des Godsdienst, en inzonderheid van de Un tani in Zevenbergen, alles met een
naeuwkeurige Landkaert dier Landen opge‐heldert in groot Octavo.
729. 1737, 2 juli
t1Amsterdam by Hend. de Leth Kaertverkoper op de Beurssluys, werd uytgegeven (...) Als
meede een Nieuw Plan van Amsterdam, met de Wapens van d'Ed. Groot Agtb. Heeren
Burgemeesteren der stad Amsterdam, zedert de Reformatie tot nu toe (...)
730. 1737, 9 en 13 jUli
t1Aiasterdam by Isaek Tirion Boekverkoper voor aen op den Nieuwendyk, en in andere steden
by de voornaemste Boekverkopers, zal in 't begin van de aenstaende wèek uytgegeven w~rden,
het eerste Stukje van de TEGENWOORDIGEN STAAT DER NEDERLANDEN (...) het zelve is met
een zeer naeuwkeurige Kaert der XVII. Provincien (...) verciert, in groot Oc~a‐vo.
731. 1737, 25 juli
t'Amsterdam by Cóvens en Mortier op de Vygendam, zyn gedrukt, de Theaters van Oorlog in
Kleyn Tartarye Crimea, 2 bi., Hongrie, Zeevenbergen, Bosnie, Wallachyen, in 4 bl., Nimierow en
verders de heele Ukraine, in 4 bl., een Kaert van Corsica na de origineele goed gekeurde Af
tekening van den Baron van Nieuhof: De Atlas van den vermaerden G. de l'Isle, bestaende in 72
der generaelste Kaerten van de 4 gedeeltens der waereld, waer in ook zyn de Kaerten of
Theaters van den tegenwoordigen Oorlog in Hongaryen, Kieyn Tartaryen, als meede van den
laetsten Oorlog aen den Ryn, Italien, Persie &c.
732. 1737, 20 augustus en met gew. spelling 10 oktober, 2 en 26 novem ber en 7 december
t'Amsterd. by d'Erven J. Ratelband en Comp. aen den Dam, is gedrukt en te bekomen, het
GEOGRAFISCH TONEEL of uytgezogte Kaerten, tot gemak der Officieren, Reyzigers en
Liefhebbers van de Courant‐Nouvelies, enz.; beheizende de 4 Deelen van de Waereld, Generale
Kaert van Duytsland, Hongaryen, Zevenbergen, en nog 14 andere Kaerten; waer op dan volgt
Moscovien, en vermeerdert met een Kaert van Azof tot Constantinopolen, met de Oevers van
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de Zwarte Zee, enz.: Zynde een beknopt ZakAtlasje van 40 Kaerten; kost afgezet 63 stuyvers.
733. 1737, 24 september
By Cóvens en Mortier op de Vygendam zyn nieuw gemaekt en te bekomen de gemeete Kaerten
van Castricum, de Meynden en Loosdrechten, Loenen en Kroonenburg, ieder in 2 bladen; een
nieuwe Kaert van het Theater van Oorlog in Kleyn Tartaryen, Crimea &c., 2 bl.; een dito in
Hongaryen, Moldavien, Walachyen, Bosnien &c., in 4 bl., dezelve in 2 bl. en ook in een bl.;
Niemerow en de heele Ukraine in 4 bi.; de Atlas van den vermaerden G. de Lisle, bestaende in
72 der generaelste Kaerten van de 4 gedeeltens der waereld, waer in ook zyn de Theaters van
de tegenwoordige en laetsten Oorlog aen den Ryn en Italien: By dezelve werd uytgegeeven een
Kaert van Corsica, na het origineel van den Baron van Nieuwhof, met zyn Wapen en Ridder‐
orde.
734. 1737, 24 september en 1 oktober
t'Amsterdam by Reynier en Josua Ottens Kaert en Boekverkopers op den Nieuwendyk, is
gedrukt een Nieuwe Naeukeurige Kaert van Dalmatie, Bosnie, Servie en Crouatie, waer in de
situatie van Banjaluca, Nissa en Widin naeukeurig vertoont worden &c.; als meede de Kaert van
Hongarye, Sevenb., Walachie, Moldavie &c., op 2 Bladen; een van de Krim en Kleyn Tartarye,
met de Swarte en Asophise Zee; een van Theatre de Russe en Turquie; als meede de Nieuwe
Kaerte van 't geheel Russis Gebiet; een van Persie en Turquie; een van Polen; en een van
Griekenland en de Archipel.
735. 1737, 15 oktober
Op Woensdag den 6 November, zal men ten huyze van Christiaen Wyers, Boekverkoper op de
Beurssluys t'Amsterdam verkopen, een extra fraeye verzameling van Nederduytse Boeken,
meest in vergulde Franse Banden gebonden, en eenige door Dirk Jansz. van Santen heerlyk
afgezet, waer van uytmunten den Atlas van Blaeuw, met de Steede‐Boeken, Zee‐Atlassen,
Waterwereld, Hemelsloop en andere stukken, te zamen 24 Deelen, in root Turx Leer gebonden
(...) nagelaten door den Wel Ed. Heer Marinus van der Gryp, in zyn E. leven Postmeester van 't
Hamburger Comptoir, De Catalogen zyn (...) te bekomen (...)
736. 1737, 17 oktober
t'Amsterdam by Leonardus Schenk op den Vygendam, werd uytgegeeven (...) als mede een
Accurate Kaert van Hungarie, Moldavie, Walachyen, Bosnien &C~~ in 4 Bladen, groot bestek.
NE. Deeze Kaert is gemaekt naer de Origineele, die zyn Keyzerl. Majt. heeft doen teekenen.
737. 1737, 22 oktober
t'Amsterdam by Covens en Mortier op de Vygendam, zyn op nieuw gedrukt de Theaters van
Oorlog in Hongaryen, Moldavien, Walachien, Servien, Bosnie met de nette Aftekeninge van de
Campementen te Czazack en belegerde vestingen van Zwornick, Uzitza &c., in 4 bl. Het Theater
van Oorlog in Kleyn Tartaryen, de Crim &c., in 2 bl. Een zeer nauwkeurige Kaert van Nimerouw
en de heele Ukraini, in 4 bl. Een Kaert van Corsica na het Origineel van den Baron van Nieuhof
met zyn Wapen en Ordre der verkoren Ridder op Corsica. Als meede de Atlas van den
vermaerden G. de Lisle, bestaende in 72 Kaerten van de 4 gedeeltens der Waereld, waer in ook
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738. 1737, 2 november
Louis Foubert Boekverkoper t'Amsterdam in de Gapersteeg, zal den 4 en 5 November, ten
zynen huyze verkopen, een zeer deftige verzameling (...) Boeken (...) nagelaten door wylen
Pierre Morin, in zyn leven Krank‐Bezoeker van de Waelse Gemeenten t'Amsterdam, waer onder
andere Werken uytblinken (...) Atlas Historique, Fol. fig.; (...) De Catalogus is alom te bekomen,
en de Boeken heden te zien.
739. 1737, 21 december
t'Amsterdam by d'Erven J. Ratelband en Comp. aen den Dam, is gedrukt en te bekomen, Het
Geografisch Toneel of uytgezogte Kaerten, tot gemak der Officieren, Reyzigers en Liefhebbers
van de Courant‐Nouvelles enz.; behelzende de 4 Deelen van de Waereld, Generale Kaert van
Duytschland, Hongaryen, Sevenbergen, en nog 14 andere Kaerten; dan Moscovien, met een
Kaert van Azof tot Constantinopolen, met de Oevers van de Zwarte Zee enz. Zynde een
beknopt Zak‐Atlasje van 40 Kaerten; kost afgezet 63 stuyvers.
740. 1738, 16 januari
t'Amsterdam by Hendrik de Leth, Kaertverkoper op de Beurssluys, werd uytgegeeven (...)
nevens een nieuw Plaen van Amsterdam, met de Wapens van haer Ed. Groot Agtbare de
Heeren Burgermeesteren dier stad, zedert het jaer 1578 tot nu toe.
741. 1738, 13 februari
t'Amsterdam by Cóvens en Mortier op de Vygendam, zyn te bekomen alle de Kaerten, Plans en
Prenten van wylen den Heer Pieter van der Aa, als mede de volgende Zak‐Atlasjes, als een
bestaende in 50 der generaelste Kaerten van de 4 Gedeeltens der Wereld, a f 3:10. Een van
Duytsland in 50 Kaerten, a f 3:10. Van Vrankryk in 26 Kaerten, f 2:5. Van Engeland, Schotland en
Ierland in 26 Kaerten, f 2:5. Van Spanje en Portugal in 10 Kaerten; 1 1. Van Sweeden,
Deenmarken, Noorweegen en Moscovien in
19 Kaerten, 1 1:10. Van Asia, Africa en America in 31 Kaerten, 1 1:10. De groote, of alle de
voorgaende in een Atlas van 212 Kaerten, a 1 15:
Als meede een Atlas wat grooter als de voorgenoemde van formaet in 106 Kaerten, nieuw en
zeer naeuwkeurig in 't koper gebragt na de aenteke‐ningen van de Accademie te Parys, a 1 10.
By dezelve werd ook uytge‐geeven de Atlas van C. Allard in 55 Kaerten, Oliphants formaet, afge‐
zet, 1 11. Dito van 50 Origineele Kaerten van F. de Wit afgezet f JO:
van 100 Kaerten f 20: van 190 Kaerten zynde de Atlas compleet, 1 38. Verders de Kaerten of
Theatres van Oorlog in Hongaryen, kleyn Tartaryen, de Ukraine &c., welke ook komen in de
Atlas van den vermaerde G. d'Isle, die by de bovengemelde Boekverkopers werd uytgegeeven,
de prys is 1 26:18, afgezet.
742. 1738, 8 en 13 mei
By Petrus Schenk voor aen in de Warmoesstraet, zyn te bekomen (...) ook een nieuwe Caert van
de Crimse Tartaryen van Bender tot Asoph 1737 in July getekent, en nooit so in 't ligt geweest.
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743. 1738, 13 mei
Op heeden den 13 May, zullen ten huyze van S. Schouten Boekverkoper in de Kalverstraet
verkogt werden, een zeer uytmuntende verzameling .... Boeken, waer onder Atlas Blavianus, in
XI. voll., afgezet met het Theatrum Belgicae & Italiae, alle zeer schoon geconditioneert: De
Catalogus is te bekomen (...)
744. 1738, 13 en 20 mei
Op Woensdag den 4 Juny, zal tot Amsterdam op de Cingel tusschen de Bergstraet en Blauw
Burgwal verkoft werden, een deftige verzameling van Nederduytse Boeken (...) waer onder een
Atlas en Stedeboeken van Blaauw, heerlyk afgezet: De Catalogus is te bekomen by Ad. Staets
Boek‐verkoper in de Heerestraet.
745. 1738, 27 en 31 mei
By Petrus Schenk voor aen in de Warmoesstraet, werd heden uytgegeven (...) als meede
nieuwe Kaert van de Crimse Tartayye, waer van het tweede Stuk in 't kort volgen zal.
746. 1738, 7 juni
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, zyn nog eenige weinige Afdruksels te bekomen van de Nieuwe
Kaert van BENGALE, door J.A. Cobbé; de prys is 25 stuyvers.
747. 1738, 28 juni
Denys Audebert, Horlogiemaker op 't Rokkin over de Gapersteeg t'Amsterdam maekt en
verkoopt mot PriviZogi~, Beweegbare Globes, waer van de Heemelsche dagelyks draeyt van het
Oosten na het Westen, overeenkomstig met de Sterren aen den Heemel, de Zon doet alle
dagen een keer, meede van het Oosten na het Westen, terwyl hy jaerlyks in zyn weg omloopt
van het Westen na het Oosten, en dat na zyne wae~~ b~w~oging, (die de eene tyd radder is als
d'anderen) wyzende daer door de tyd volmaekte‐lyk aen, en niet, gelyk andere Horologies
alleen maer doen de middelbare tyd; de Maen beweegt zig in zyn eyge weg na de middelloop,
en toond de tyd van nieuwe, volle en quartieren Maenen aen, gelyk ook de Zon en Maens
Eclipsen, de op‐ en onder‐gang van Zon, Maen en Sterren, haer lengte en breedte, de hoogte
boven of beneeden den Horisont, en verdere standplaetsen aen den Heemel zyn klaer te zien;
de Aerdsche Globe wyst aen de tyd, hoe laet het is op ieder plaets des Aerdbodems; en beyde
deeze werken werden om de agt dagen eens opgewonden: Nader informatie, en dagelyks te
zien by den voorn. D. Audebert.
748. 1738, 28 juni
Te Deventer is door Jan de Lat, Konst‐ Kaert‐ en Boekverkoper, t' zamen gesteld en in 't ligt
gegeeven, en is mede alom in de andere steeden te bekomen, een Vervolg op zyn nieuwe
Stedewyzer, komende regt onder het voorige te sluyten, en aenwyzende nu t! zamen in plaets
van 40 de afgelegenheden van 84 Nederlandse steden, of beantwoording van 3536 ver‐scheyde
vragen, hoe veel uuren gaens d'eene plaets van d'andere is ge‐leegen; hier nevens ziet men de
afgelegenheden van verscheyde buyten‐landse steeden; het Compas of namen der vier hoofd‐
winden, en zyn 28 tusschen‐streeken; het verschil der mylen in Europa, Land‐ en Voet‐maet, en
de partagie in lOO guldens, wat ieder van de zeven Provintien moet betalen; Hier agter is by
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gevoegt een Land‐Kaertje van de 17 Provintien, en vervolgens tot op de Engelse kust, alles met
couleuren afgezet, en beknopt gebonden om gemaklyk in de zak te dragen; de prys is 12 stuy‐
vers.
749. 1738, 1 juli
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, zullen binnen weynig dagen uytgegeven worden, het TONEEL
DES OORLOGS tusschen de Russen en Turken, verbetert door de Generaels Munni~ en Lascy, na
de Orgineele van de Academie tot Petersburg.
750. 1738, 5 juli
Te Deventer heeft JAN de LAT, Konst‐ Kaert‐ en Boekverkoper, uytgege‐ven en is mede in de
andere steden by de Konst‐ en Boekverkopers te bekomen, een nieuw beknopt KAERTE‐BOEKJE
van de 17 Nederlandse Provintien; vertonende meede de Hertogdommen Kleef en Gulik, het
Graefschap Ments, de Bisdommen Keulen en Luyk, nevens de omgrenzende Landschappen,
Zeen, en overtogt op de Engelse kust; voor in een Generaele‐ en dan wederom door 22 aen
malkander sluytende Kaertjes zeer net in t groot vertoond; waer door een ieder zeer ligt alle de
Verdeelingen en Situ‐atien van 't land kan leeren kennen, en met fondament daer van spree‐
ken: Hier agter zyn bygevoegt 2 aen malkander sluytende Steden‐Wyzers, vertonende met een
oogs opslag hoe veel uuren gaens d'eene Plaets van d'ander is geleegen: Dit Werkje is zeer
dienstig voor alle Heeren, Officieren, Reyzigers en andere Liefhebbers der Geographie; de prys
is 3 guldens.
751. 1738, 8 juli en met gew. tekst 10 juli
By Izaak Tirion Boekverkoper te Amsterdam op den Nieuwendyk by den Dam, werd heeden
uytgegeeven het Eerste Stukje van den TEGENWOORDIGE STAET DER VEREENIGDE
NEDERLANDEN (...) versiert met een Nieuwe kaert van ons Land (...) in groot 8. ~0 juli
toegevoegd:~ de prys is 10 stuyv.: en werd het zelve om de twee maenden vervolgt. (Verdere
advertenties met betrekking tot dit werk zijn alleen dan overgenomen, wanneer er specifieke
landkaarten genoemd worden)
752. 1738, 10 en 24 juli, 7 en 30 augustus
t'Amsterdam by de Erven J. Ratelband en Comp. aen den Dam, is gedrukt en te bekomen, het
Geografisch Toneel of beknopte Zak‐Atlasje nu van 41 Kaerten, zynde de 4 Delen van de
Waereld, benevens geheel Duytsland tot Constantinopolen toe, zie Kaert 8, 9, 10 en ‐ 10;
vervolgens Engeland, Spanjen, Vrankryk, Portugal, Moskovien, van Astrakan tot Constan‐
tinopolen, zie Kaert 24 en ‐ 24; verder Poolen, Zweeden en deeze Pro‐vintien, met de naest
daer by geleegene enz., kost nu afgezet 65 stuy‐vers.
753. 1738, 15 juli en met gew. tekst 17 juli
t'Amsterdam by Covens en Mortier op de Vygendam, is gedrukt en werd uytgegeeven, het
Tooneel van Oorlog van den jare 1736 en 1737, gevoert door de krygsmagt van de Keyzerin van
Rusland tegen de Turken en Tar‐taren, getrokken uyt de egte Af tekeningen van de Academie
der Wetenschappen te Petersburg, met de Beschryv ing in 4 bladen. [ii juli volgt na Petersburg:
in twee groote Kaerten, met de Beschryving, voor 14 stuyvers 3.
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754. 1738, 15 en 17 juli
t?Amsterdam by Reynier en Josua Ottens, is gedrukt en alom te bekomen, de Nieuwe en geheel
accurate Kaerten van het Tooneel des Oorlogs door ~et krygshe~r der Keyzerin van Rusland,
tegens de Turken en Tartaren, Ao. 1736 en 1737 gevoerd, en Waeragtige Afbeelding van de
Chersonesus Taurica of de Crim, en der zelver omleggende Landschappen; insgelyks van den
togt door het Russische leger Ao. 1736 en 1737, tegen de Tar‐taren ondernomen; getekend
door de Heeren Veldmaerschalken van Munnio~ en Lascy, overgezonden aen de Academie van
Petersburg, in twee Kaerten
en een blad Beschryving en Verklaring in vier taelen.
755. 1738, 19 juli
t1Amsterdam by R. en J. Ottens, is gedrukt een ASTRONOMISCHE HEMEL‐SPIEGEL, waer in
vertoond werden op een geheelen Wereld‐Kaert, de merkwaerdigste Hemelsche Verschynselen
aen Zon, Maen en Sterren, en hoe zig de zelve 50 tot Amsterdam als elders zullen vertonen, van
den 15 Augusty eerstkomende, tot den 13 January 1740; waer meede is byge‐voegt de groote
Zonsverduystering die wezen zal den 26 July 1748, door S.J. Panser, Stads Mathem. tot Embden.
756. 1738, 22 en 24 juli
By Jan Catuffe, Boekverkoper t1Amsterdam in de Kalverstraet op de hoek van de Weyde Kapel‐
steeg, zyn de volgende Boeken gedrukt en te bekomen, La Figure de la Terre, déterminée par
les Observations de Mrs. de Maupertuis, Clairaut, Camus, le Monnier &c. de l1Académie Royale
des Sciences, faites par ordre du Roi au Cerde Polaire, par Mr. de Mauper‐tuis, in 12, fig.
Ouvrage ou l'on trouve, outre les Observations Astro‐nomiques & les Opérations
Géometriques, quantlté de Remarques curieu‐ses sur la Laponie (...) Dit laetste Werk, als mede
het eerste, zullen by den zelven Boekverkoper ook in 't Nederduyts gedrukt werden.
757. 1738, 26 augustus
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, is gedrukt en werd uytgegeven, een nieuwe naeuwkeurige
Kaert van Moscovien in 2 blad., de prys is 12 stuyv.: Ook een netten afbeelding der Belegering
van t sterke fort ORSOVA, met de forten CAROLI en ELISABETH; nevens een relaes van 't
gepasseerde daer omtrent, tusschen de Legers van den Rooms Keyzer en der Turken in de
maend July 1738, de prys is 6 st.
758. 1738, 9 oktober
In het begin van de aenstaende week zal by Covens en Mortier te Amsterdam uytgegeven
werden, Theatrum Belli ad Borysthenem Tyram et Danubium fluvios, of Tooneel des Oorlogs
aen de Rivieren de Dnieper, Niester en Donau, na de af tekening van de Academie te
Petersburg.
759. 1738, 14 oktober
t'Amsterdam by Covens en Mortier is gedrukt en te bekomen, Theatrum Belli ad Borysthenem,
Tiram et Danubium fluvios gesti 1738, of Toneel des Oorlogs aen de Boristhenes, de Tira en
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Donau, in den jare 1738 voorgevallen. Als meede het Toneel des Oorlogs in Kleyn Tartaryen en
de Crim, met een Beschryving in 't Frans, Hoog en Nederduyts, getekend by de Academie te
Petersburg.
760. 1738, 30 oktober en 4 november
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, is gedrukt en alom te bekomen, een nieuwe geheel correcte en
net gesneede Kaert van het THEATER DES OOR‐LOGS in het BANNAT VAN TEMESWAR, verdeeld
in alle zyn districten, waer in aengeweezen werden de Zilvre, Koopre en Yzere‐Mynen, als mede
de Postwegen; en in 't groot een exact Plan der Stad TEMESWAR; de prys is 8 stuyv. Nog werd
by dezelve uytgegeeven in groot Formaet, een nieuwe en naeuwkeurige POST‐KAERT door 't
geheele KEYZERRYK, en de voornaefl~ ste Staeten van Europa, zeer nut en dienstig voor alle
Kooplieden en
101 /O~ a

Reyzigers; de prys is 20 stuyv. Ook de Kaerten van ?t Toneel des Oorlogs, gevoerd door de
Generaels Munnich en Lascy in Tartaryen en de Crim, met eene naeuwkeurige Beschryvinge, in
3 bladen; de prys is 20 stuyvers: ook alle de verdere Kaerten relatief tot den tegenwoordigen
Oorlog.
761. 1738, 6 en 9 december
By Peterus Schenk voor aen in de Warmoesstraet, werd heden uytgegeven, Theatre de la
Guerre ouvert en Hongrie, getekent door een voornaem Ingenieur 1737, en verbeetert door
verscheyde Ingenieurs, deeze laetste Veldtogt, bestaende in 2 Stukken op Atlas papier, waer
van een derde staet te volgen (...)
762. 1739, 22 en 27 januari en 3 februari
R. en J. Ottens, Kaert‐ en Boekverkopers voor aen op de Nieuwendyk t? Amsterdam, geven
kennis, dat dezelve by inkoop zyn magtig geworden eenige weynige Exemplaren, van de lang
gemanqueerde Zee‐Atlas, genaemt ATLAS DE LA NAVIGATION ET DU COMHERCE, of ATLAS VAN
SCHEEPVAERT EN KOOPHANDEL, verklarende door 33 stuks byzonder en net gesneedene Kaer‐
ten, en 51 bladen beschryvinge van alle Kusten en Zeehavens van de geheele Waereld, de
Gesteltheid, Vrugten en Manufacturen van ieder Landschap op zig zelve; de Godsdienst,
Regeering en Levenswyze van alle Volkeren: Wat Koopmanschappen in ieder gewest meest
gewilt zyn &c., en word in dezelve zeer accuraet aengeweezen de Coursen, Eylanden, Zand‐
banken, Klippen, Dieptens der Havens, Ankergronden, en verder alles wat eenigzins de
Scheepsvaert betreft; sluytende de Kaerten zeer net den een op den andere, en gaen dus
rontom de geheele Waereld. Nog zyn hier bygevoegt 4 groote bladen, dienende tot onderwys
om op eenen nieuwe en gemaklyke wyze allerley sterktens aen te leggen, te attaqueeren en te
defendeeren, alles opgemaekt uyt de allernieuwste waernemingen, overzien en verbetert,
uytgegeven door den Hr. L. Renard, Agent van zyn Koningl. Majt. van Engeland t1Amsterdam,
met Privilegie van hun Ed. Gr. Mog. de Heeren Staten van Holland en West Friesland: en dat dit
Werk by hen tot primo May dezes jaers zal te bekomen zyn tot 12 gl., en by aldien 'er overig
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763. 1739, 10 en 14 februari
t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Zee‐Kaert en Boekverkoper aen den Nieuwenbrug, is
gedrukt de Groote Zee‐Atlas met de Beschryving van alle de Havens, Bayen, Reedens, Dieptens
en Ankergronden, door de dagelykse bevindinge der voornaemste Zeelieden vermeerdert en
verbeetert, tot algemeen gebruyk en nut derzelver, in 6 Deelen, bequaem gebonden in 6 Franse
Banden en gecouleurt voor 1 300: dito Zee‐Atlas in 2 Franse Banden gebonden, afgezet, voor 1
160: dito Zee‐Atlas van de voornaemste Kaerten in een Franse Band, afgezet voor 1 90: dito
Zee‐Atlas onafgezet op kleyn papier, me~ Beschryvinge, in 2 Banden, voor f 60: als mede Zee‐
Atlasje van 25 generale Kaerten, groot bestek, bevattende de geheele Waereld, onafgezet in
Burgermeesters Band, voor 1 14. Ook is by hem ~e bekornen Schema Astronomicum Eclipsis
Solis Ao. 1739, Aug. 4 die ap‐pariturae, ad meridianum Trajectensem repraesentatum per G.N.
Bak,
Mathem: & Astron: Stud: daer by een extract van de bereekening, in 't Latyn.
764. 1739, 12 februari
t'Amsterdam by d'Erven J. Ratelband en Comp. aen den Dam is gedrukt en werd uytgegeven, de
Europische Mercurius (...) voor de 6 laeste maen‐den van 't jaer 1738, verciert met een accuraet
Plan van Orsova, in 4.
(. .
765. 1739, 10 maart
t'Amst. by J. Lovering in de Kalverstraet, en by de meeste Boekverkopers in de buyte‐steden,
werd heden uytgegeven: Historie van de Erfvolging in Gulich, Berg, Kleef, Ravens~erg en
Ravesteyn; (...) opgeheldert met een naeukeurige Geslagt‐Tafel en een nieuwe en nette Kaert,
vertaeld uyt het Engeisch, vermeerdert met zeer fraye Byvoegzelen die in het Origineele niet
gevonden werden, in Octavo, de prys is 14 stuyvers.
766. 1739, 10 maart
t'Amst. by Hendrik de Leth, in de Visser op de Beurssluys, word in 't Frans en Nederduyts
uytgegeven, een nieuwe Astronomische, Geographische en Historische Zak‐Atlas, dienende tot
klaer verstant en gemakkelyke oefening der Hemel‐ en Aerdrykskunde, en der Historien; als
meede tot begrip der openbare Nieuwstydingen, 60 in Oorlog als in Vreede; overzien en
vermeerdert door den Heer Rousset, Lid der Academien van Pe‐tersburg en van Berlyn, volgens
de aenmerkingen van de Academie der Wetenschappen te Parys: Deze Zak‐Atlas bestaet uyt
een zeer beknopte en klaere beschryving van de Spheer of Hemel‐kloot, van den ganschen
Hemels‐loop, en van alle de Deelen en Landen der Aerde, met een kort begrip der Historie van
de voornaemste der zelven, waer door een iegelyk met een opslag en zonder moeyte een
klaere bevatting verkrygt van het zamenstelsel der Waereld, van den loop des Hemels, en van
de ge‐steltheid der Aerde: Waer op volgen 33 nieuwe Kaerten, den Hemels‐loop betreffende,
en alle de Deelen en Landen der Aerde vertoonende; waer by onder anderen gevonden
werden, 2 nette Kaertjes van Zuyd‐ en Noord Holland, 2 naeuwkeurige Stedewyzers, en een
afbeelding der Vlaggen van alle zeevarende volkeren. Zynde dit heerlyk Werkje in langwerpig
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Octavo gedrukt, naeuwkeurig afgezet, bequaem om in de zak te dragen, en voor 4 gl. te
bekomen; en zyn mede te bekomen in 's Hage by Scheurleer en Blok, Delft Boitet, Leyden de
Wed. Horsman, Haerlem Kleynhengst, Dord van Braem, Utregt Besseling, Nimwegen Heyman,
en Alkmaer Winder.
767. 1739, 7 en 21 april, 16 en 26 mei en 4 juni
t'Amsterdam by Hend. de Leth op de Beurssluys, werd uytgegeeven een nieuwe
Astronomische, Geographische en Historische Sak‐Atlas, bestaende uyt een beknopte
Beschryving van de Spheer of Hemel kloot, van den Hemels‐loopen van alle Landen der Aerden,
met een kort begrip der Histonen van de voornaemste der zelve; waer door een iegelyk met
een opslag en weynig mocyten van dat alles een genoegzaeme klaere kennisse verkrygt:
volgende daer by 34 nieuwe Kaertjes, den Hemels‐loop betreffende, en alle Landen der Aerden
vertoonende, waer onder 2 nette Kaert‐jes van Zuyd en Noord Holland, 2 naeukeurige
Stedewyzers, en een afbeelding der Vlaggen van alle Zeevarende Volkeren: Dit heerlyke Werkje
is in langwerpig Octavo gedrukt, naeukeurig afgezet, bequaem in de zak te dragen, en voor 4
gulden te bekomen. (op ~ en 21 april en mei staat er '3' in plaats van '34')
768. 1739, 7 en 14 mei
Op Dingsdag den 19 May en 4 volgende dagen, zal Reynier Boitet te Delft op St. Lucas
Gildekamer verkopen een uytmuntende fraye Bibliotheek (...) nevens ingebonde en losse
Printkonst, Kaertboeken, Losse Land en Zee‐Kaerten, Mathematische Instrumenten en
Rariteyten, alles negelaten door wylen den Wel‐Ed. Gr. Agtb. Heer M. Reyer vander Burgh, in
zyn Wel‐Ed. leeven Raed en Burgermeester der stad Delft &c.; waer van de Catalogus te
bekomen is (...)
769. 1739, 23 mei
Tot Amsterdam by Z. CHATELAIN Boekverkoper op den Dam, is wederom in de Franse Tael
gedrukt en werd uytgegeeven het zeer doorwrogt Werk, genaemt ATLAS HISTORIQUE &c.,
zynde deeze Nieuwe Druk veel uytvoeriger en vermeerdert, ook met zeer veele schoone kopere
Platen; Land‐Kaerten &c. voorzien, Folio 7 Deelen, op schoon royael papier: dit nuttig en
voortreflyk Werk, geeft als in eene opslag volkome en nette kennis van alle staetverwisseling,
opkomst, en ondergang, regerings‐form, inkomsten, koophandel, voordeelen, en byzondere
intrest van alle Ryken, Landen en Steden; ook de Chronologie en Genealogie van alle Vorsten en
Machten der Waereld; als meede al het wetenswaerdige 50 van den beginne der Waereld tot
nu toe, van alle Persoonen van Staet en Rang, verdient gekent te zyn; de prys is 1 150.
770. 1739, 2 en 25 juni
t'Amsterdam by A. v. Huyssteen op de hoek van de Gapersteeg, en by S.
v. Esveidt in de Beurssteeg het eerste huys van den Dam inkomende aen de linkerhand; zyn te
bekomen (als by inkoop zynde magtig geworden) Naeuwkeurige Beschryvinge van de Caep de
Goede Hoop (...) alles gedurende een lang verblyf aen de Caep beschreeven door P. Kolbe
Meester der Vrye Konsten (...) 2 Deelen Fol., met ses accuraete heele vels Kaerten, en 46 half
vels fraye Plaeten; <welk Werk de Liefhebbers werd aengepresenteert, indien 't getal 50 verre
strekt, tot primo July de‐zes jaers, voor tien guldens, en na dien tyd niet minder als agtien
gulden, als 'er overig zyn, dat niet te denken is, also 'er nog maer zeer weynige zyn.
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771. 1739, 30 juni, 7 en 28 juli
t'Amsterdam by Hend. de Leth (...gelijk aan 767 tot) kennisse verkrygt:
overzien en vermeerdert door den heer Rousset Lid der Academien van Petersburg en Berlyn;
volgens de aenmerkingen, van de Academie der Wetenschappen te Parys, volgende daer by 34
nieuwe Kaertjes, waer onder 2 nette van Zuyd en Noord Holland, 2 naeukeurige Stedewyzers,
en een afbeelding der Vlaggen van alle Zeevarende Volkeren: dit heerlyk Werkje is in
langwerpig 8vo gedrukt> naeukeurig afgezet, bequaem in de zak te dragen, en voor 4 gulden te
bekomen.
772. 1739, 4 en 18 juli
By Joannes van Keulen op de hoek van de Nieuwebrug‐steeg, is gedrukt Afbeelding van de Zon‐
Eclips, die wezen zal den 4 Aug. 1739, voor Amsterdam, Berlyn, Koppenhagen, Hamburg,
Lisbon, Madrid, Moscou, Parys, Romen, Stokholm en Weenon, waer op alle byzondere tyden,
grootheeden en gedaente zeer ligt gevonden werden, op een byzondere manier uytge‐vonden,
door C. Douwes, Leeraer in dc Wiskonst en Navigatie alhier:
Ook is by hem nog te bekomen Schema Astronomicum Eclipseos Solaris, den 4 Aug. 1739,
apparixurae, ad meridianum, Trajectensem, per G.N. Baks, Mathem. & Astronom. Stud., de prys
is 8 stuyvers.
773. 1739, 4 en 20 augustus
t'Amsterdam by d'Erven J. Ratelband en Comp. aen den Dam, is gedrukt en te bekomen, Het
Nieuwe Verbeeterde GEOGRAPHISCH TONEEL, of beknopte ZAK‐ATLASJE, van 41 Kaerten,
behelzende alle de Generale Kaerten van de Waereld, met byzondere Landschappen in en
buyten Europa, daer den Oorlog gevoerd werd, en voor al in Duytsland, van waer men het
Toneel des Oorlogs kan volgen van Weenen tot Konstantinopolen, en verder van daer de
geheele Situatie van de Zwarte Zee, de Crim, geheel Tartaryen en Moscovien, zie Kaert 8, 9 en
10 met een sterretje, en Kaert 24 enz.:
Daer en boven vind men ook op de meeste Kaerten de Wapenen van ieder Koningryk of
Landschap; als ook de meeste Plans der sterke Vestingen van Europa op de kant afgebeeld; kost
afgezet en gebonden 65 stuyvers.
774. 1739, 13 augustus
t'Amsterdam by Leonardus Schenk op den Vygendam, werd uytgegeven (...) als meede een
Accurate Kaert van Hungariae, Moldavien, Walachyen, Bosnien &c., in 4 Bladen, gr. bestek. NB.
Deze Kaert is gemaekt na de origineele die zyn Keyzerl. Majt. heeft doen teekenen.
775. 1739, 27 augustus
Hend. de Leth op de Beurssluys, t'Amsterdam, geeft uyt in 't Fransch en Nederduytsch, Nieuwe
Astronomische, Geographische en Historische Sak‐Atlas, of beknopte Beschryving van de
Spheer of Hemel kloot, van den Hemels‐loop en van alle Landen der Aerden, met een kort
begrip der Historien van de voornaemste der zelve; waer by zyn 34 nieuwe Kaertjes, den
Hemels‐loop betreffende, en alle Landen vertonende, onder andere een naeuwkeurig Kaertje
van Hongarye en de byleggende Landen, alwaer tegenwoordig de Keysersen, de Russen, en de
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Turken Oorlogen, 2 naeukeurige Stedewyzers, een afbeelding der Vlaggen; alles naer de naeuw‐
keurigste waernemingen van de Academie der Wetenschappen te Parys:
overzien en verbeterd door den heer Rousset, Lid der Academien van Petersburg en Berlyn;
deze Atlas is langwerpig 8vo gedrukt, fraey afgezet, bequaem in de zak te dragen, en kost 4
gulden.
776. 1739, 8 en 15 september
t'Amsterdam by Hend. de Leth Kaertverkoper op de Beurssluys, werd uytgegeven Het Oud
Adelyk Huys en Ridderhofstad Ter Meer, toebehoorende den Hoog Welgeb. Heer Vincend
Maximiliaen Baron van Lockhorst, Heer van Ter Meer, Maersen &c. &c. bestaende in een groot
algemeen Plan en 26 byzondere gezigten, kunnen bequamelyk gevoegt werden by de gezigten
van de Vegtstroom; a 1 2:10.
777. 1739, 12 september
Denys Audibert Horologiemaker t'Amsterdam, maekt bekent, dat (benevens zyne beweegbare
Globes, die present in voorraed zyn> door hem is gemaekt een heerlyke en extra fraje
Beweegbare SPHAERA, aenwyzende den Loop en Plaets der Zonne, na hare Wacre beweging,
gelyk ook die der Maene na de middelbare beweging, en de tyden van Nieuwe, Volle en Quar‐
tieren Mane, d'Eclipsen van Zon en Maen, d'Op en Ondergang van Zon,
Maen en voornaemste Sterren, haer Streek en Hoogte op ieder tyd; de Uuren werden door de
Zon na de Ware Tyd (en niet na de middelbare Tyd, gelyk andere Horologies doen) aengetoond;
op d'Aerdkloot in 't midden van de Sphaera gestelt, kan gezien werden hoe laet het is op alle
plaetzen van dezelve; lopende dit werk agt dagen, en is, gelyk mede de Globes, dagelyks te zien
ten huyze van voornoemde Maker.
778. 1739, 26 september
Werd genotificeerd, dat te zien is een KONST‐WERK, verbeelden de Stad Jerusalem~ gelyk als
die voor oude tyden in 't Land van Israe~l met zyne Stads Muuren en 30 Poorten, nevens alle
zyne Kasteelen, de Borg Zion, het Paleys Salomons, den Tempel Salomons, straten, steegen,
fonteynen, bergen, en meer aenmerkenswaerdige gebouwen, geweest is, waer by de
uytlegging word gedaen volgens de Bybelse Kaert: alles op de verbeurte van een goude ducaet
voor die geene, welke ooit diergelyke hier meer gezien heeft; zynde het zelve in zyn bestek 30
Amsterdamse voeten groot:
De Vertoonplaets is op de Botermarkt, alwaer de Schilderyen uythangen.
779. 1739, 27 oktober
Heden is by F. l'Honore‐ en Zoon te bekomen Historie des Isles Espagnolles, waer in gevonden
werd het Plan van Panama en Vera‐Crux; als meede de Caerten van America, opgesteld door de
Heer D'ANVILLE, Ordinaris Geographicus van de Koning van Vrankryk, waer in men zien kan het
geene Vrankryk, Engeland, Spanjen en Holland in America bezitten, alles in 't Fransch
beschreeven, in 4 Deelen, 12, met schoone Figuuren van B. Picard, de prys is 7‐10 (...)
780. 1739, 27 oktober
t'Utregt by J. Broedelet werd gedrukt en staet in 't kort uyt te komen, Naeuwkeurige en
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Historische Beschryving van het Russische Keyzerryk (...) met Landkaerten en nodige
Printverbeeldingen verrykt, in Quarto.
781. 1739, 31 oktober
Te Deventer heeft Jan de Lat, Kaert‐ en Boekverkoper, uytgegeeven een nieuw beknopt KAERT‐
BOEKJE van de 17 Nederlandse Provintien, vertoonende mede de Hertogdommen Kleef en
Gulick, het Graefschap Meurs, de Bisdommen Keulen en Luyk, en verdere omgrenzende
Landschappen, Zeen en Overtogt op de Engelse Kust, voor eerst in een Generale en dan
wederom door 22 in malkander sluytende Kaertjes zeer net in t groot vertoond, waer door
ieder zeer ligt alle de Verdeelingen en het Situatie van 't Land kan leeren kennen en met
fondament daer van spreeken: Hier agter zyn bygevoegd twee aen malkander sluytende
Steede‐Wyzers, vertoonende met een oogs opslag hoe veel uuren gaens d'eene Plaets van
d'andere is geleegen: Dit Werkje is zeer net en dienstig voor alle Heeren Officieren, Reyzigers
en andere Liefhebbers der Geographie; dit is ook alom by de Konst‐ en Boekverkopers in de
andere steeden te bekomen; de prys isdrie guldens.
782. 1739, 10 november
Op hceden den 10 November en volgende dagen, zullen ten huyze van S.
Schouten Boekverkoper in de Kalverstraet verkogt werden, een voortreflyke verzameling van
Boeken (...) waer agter volgen veele keurlyke
Muzykboeken en Mathematische Instrumenten, benevens 2 uytmuntende Gb‐
ben; nagelaten door den Hr. en Mr. L.V.J. De Catalogus is (...) te bekomen.
783. 1739, 17 en 19 november
Hend. de Leth Kaertverkoper t'Amsterdam op de Beurssluys in de Visser> geeft uyt een
Naeuwkeurige Kaert van de geheele Zuydzee, waer in zyn Spaensche Westinde en alle de
Eylanden van America, als meede de Plaens Veracruz, Havane, Panama, St. Sebagtiaen en Baey
van Porto Bello, fraey afgezet en in 2 bladen; kost 16 stuyvers.
784. 1739, 19 november
By F. l'Honoré en Zoon, zyn te bekomen de Histoire des Isles Espagnol‐les, dat is, de Historie der
Spaense Eylanden in de West‐Indien (...) daer by komen ook de Naeukeurige WEST‐INDISCHE
KAERTEN van alle de Eylanden van America, als ook van veele Vaste Landen welke voor die
Eylanden staen, en om de Golf van MEXICO, de particuliere KAERT van het Gouvernement
Venezuela, Caracas, Curaçao, 't Spaense Eyland St. Domingo, Panama, op de Kust van
Carthagena, het Plan van Vera‐Cruz, waer in men het Huys van de Assiento‐Compagnie zien
kan, en veele andere Plans en Kaerten, nooit 50 uytgekomen, en alle opgestelt door den Heer
d'ANVILLE, Geographicus van den Koning van Vrankryk, in IV Deelen, 12.; de prys is ongebonden
1 7:10, en ingenaeit 1 7:16.
785. 1739, 24 november, 1 en 22 december en met gew. tekst 9 februari
1 740
Hend. de Leth t'Amsterdam, geeft uyt in 't Frans en Nederduyts, Nieuwe Astronomische,
Geographische en Historische Zak‐Atlas, tot klaer verstand en gemakkelyke oeffeninge der
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Hemel en Aerdrykskunde, en der Histonen, als mede tot begrip der openbare tydingen 50 in
den Oorlog als in den Vreede, overzien en vermeerdert door den Heer Rousset Lit der
Academien van Petersburg en van Berlyn, volgens de aenmerkingen van de Academie der
Wetenschappen te Parys, waer by zyn 34 Nieuwe Kaertjes, onder andere een Kaert van alle de
Spaensche Eylanden in America, 2 van Noord en Zuyd Holland, 2 Steedewyzers, een Afbeelding
der Zeevarende Vlaggen: Deeze Atlas is in langwerpig Octaaf gedrukt, fraey afgezet, bequaem
om in de zak te dragen, en kost 4 gulden. ~Op 9 februari 1740 in plaats van "onder andere ...
Holland": onder andere 2 Kaertjes van Noord en Zuyd‐Hollandg
786. 1739, 10, 17 en 24 december
By J.F. Bernard op de Pypemarkt is gedrukt, Recueil des Voiages dans l'Amerique Meridionale,
contenant des remarques curieuse sur le perou et autres pais, Iles &c. ocupez par les Espagnols
avec une Carte de la mer du sud une du perou, les Plans de Lima, Callao, Arica, Carthagene,
Porto‐Bello, la Havana, Mexique; une Carte de Rio de la Plata &c. 3 voll., 12; le pris est 1 3:10.
Nog is by hem te bekomen Recueil des Voiages au nord, ou sont inserees des Relations de la
Colonie de Geor‐gie et pais voisins de la Louisiane ou Missisippi &c., 10 voll., avec Fig. origineele
Kaerten &c.; de prys 1 15.
787. 1739, 10 en 12 december
t1Amsterdam by Covens en Mortier werd uytgegeeven, Theatre de la Guerre en Amerique telle
qu'elle est a present possede‐e par les, Espagnols,
Anglois, François et Hollandois &c., of een correcte Kaert van de Mexicaense Golf met alle de
daer in leggende Eylanden, Bayen, Havens, Steden Plans, en de Route welke de galjoenen
neemen, benevens een nette Aenteekening van het geene de Spanjaerds Engelse, Franse en
Hollanders daer zyn bezittende.
788. 1739, 10, 17 en 24 december
t'Amsterd. by A. Wor en d'Erve G. Onder de Linden, is gedrukt en op heden te bekomen, als
mede te Dord by J. van Braem en andere steden by de meeste Boekverkopers, Batavia (...) in 6
Boeken, door Jan de Marre, in Quarto (...) met de Afbeelding van de Platte Grond van Batavia,
de prys is 52 stuyvers.
789. 1739, 17 december
Te Rotterdam by Philippus Losel is gedrukt en werd op heeden uytgegee‐ven (...) By den voorn.
Losel is mede nog te bekomen (...) Beschryving van de stad Brielle en den Lande van Voorn,
door K. van Alkemade en Mr. P. van der Schelling, in Folio, met Kaerten, ingen. 1 7,10 (...)
790. 1739, 24, 26 en 29 december
Wetstein & Smith, Libraires a Amsterdam, viennent d'achever & debitent actuellement:
l'Histoire Militaire de Charles XII, Roi de Suede, de‐puis l'An. 1700, jusqu 'a la Bataille de
Pultowa en 1709 (...) par Mr. Gustave Adlerfeld (...) 12, 4 Vols., enrichie d'un très beau Portrait
du Roi, in Quarto, & plusieurs Plans de Sie‐ges & de Batailles (...)
791. 1740, 5 januari
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By Johannes van Keulen op de hoek van de Nieuwenbrug‐steeg, is te bekomen Astronomische
Afbeelding van de Maen‐Eclip, den 13 January 1740, vertoonende hoe de schaduwe der Aerde
over de Vlekken des Maens pas‐seeren zal, benevens de tyd van 't begin, midden en eynde der
Eclips, voor 11 byzondere plaetsen; de prys is 8. stuyv.
792. 1740, 27 februari en 26 maart
Vincent Posthumus, en Johannes Jolles, Makelaers, zullen op Woensdag den 30 Maert, t 'Amst.
ten huyze van de Overleede op de Buytekant by de Kalkmarkt verkopen, een deftige Inboel,
bestaende in (...) 2 extra groote Aerd en Hemel Globes (...) Breeder by Biljetten en alles 2 dagen
voor de Verkoopdag te zien.
793. 1740, 10 en 24 maart
Den 29 Maert zal men t 'Amst. in de Kalverstraet in Graef Floris de Eerste verkopen, een
uytmuntende verzameling der allervoortreffelykste Boeken, waer van veele door van Santen en
andere Meesters konstig afgezet, meest op groot papier en alle heerlyk gebonden, waer onder
is den Atlas met de Stedeboeken van Blauw, extra fraey afgezet, in 16 vergulde rood Turksleere
Banden, nevens eenige Matematische Instrumenten, Rariteyten &c; nagelaten door C. van
Boneval: Waer van de Catalogus te bekomen is by S. Schouten in de Kalverstraet, en C. Weyers
op de Beurs‐sluys.
794. 1740, 2 en 14 april
t'Amsterdam by Covens en Mortier, werd uytgegeeven het Theater van Oorlog in America,
waer in aengetoont werden de kusten van Carolina, Florida, Louisiana, Nieuw Spangne, Terre
Firma, alle de eylanden in de Mexicaense Golf, de Baeyen, Havens en Steeden, als St. Augustin,
de Habana, Porto Bello, Panama, Cartagena &c., in 2 Bladen; een dito in een Blad van G. de
Lisle, de prys is 6 stuyv. afgezet: een particuliere Kaert van de Havana; een dito van Porto Bello;
en een van Cartagena; als mede de nieuwste en beste Kaert van geheel America, door de Lisle,
in een Blad afgezet 6 st.; een dito in 2 Bladen 12 st., in 4 Bladen 1 gl., in 6 Bladen 1 1‐10; een
dito wat grooter op swaer Papier gedrukt na die van de Accademie te Parys 1 3, alle afgezet:
Verders de vermaerde Atlas van G. de Lisle, bestaende in 91 der generaelste Kaerten van de 4
Gedeeltens der Wereld, waer in America komt in 11 Kaerten, zeer net verdeelt.
795. 1740, 30 april
t'Amst. by R. en J. Ottens is gedrukt de Nieuwe Verbeterde Wereldkaert in 2 groote Bladen,
zynde de N. en Z. Pool, in de N. Pool is 't Land van Camschatka &c., dat zig ruym 40 gr.
Oostelyker uytstrekt dan voor dezen bekent is geweest, aengetoont, waer van daen Kapt.
Spanberg in 16 dagen gezeyld is naer eenige Eylanden, volgens berigt van den Hollandschen
Resident tot St. Petersburg 1740, in de Z. Pool is te zien de Nieuwe Ontdekking gedaen 1
January 1739, op 53 gr. bezuyden de Caep de Goede Hoop, met een Korte Beschryving in 't
Frans en Duyts; de prys is 24 stuyv.
796. 1740, 10 mei
Op Dingsdag den 17 May, zullen ten huyze van den Overleedene, op de Reguliersgragt tusschen
de Heere en Keyzersgragt aen de stille zyde verkogt werden, een zeer uytmuntende
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verzameling van Boeken, in dewelke (...) uytblinkt de Atlas van Blaeuw, met de Steede Boeken,
in elf vergulde Banden gebonden, curieus afgezet; nagelaten door wylen den Heere Hendrik
Trip, in zyn Ed. leven Bewindhebber der 0.1. Maetschappy: De Catalogus is te bekomen by
Salomon Schouten, Boekverkoper in de Kalverstraet t'Amsterdam.
797. 1740, 12 mei
t'Amst. by R. en J. Ottens, werd uytgegeven de Nieuwe Verbeterde Originele Waereld, zynde de
Noord en Zuyd Pool in 2 groote Bladen, met der zelver Beschryvingen van de Nieuwe
Ontdekkinge, in 't Frans en Duyts, en de 2 Eerste Stukken van 1t Groot Toneel des Oorlogs in
America, 2 Bladen. de Nieuwste en Beste Kaert van America, 6 El., en de Golf van Mexico, een
Blad.
798. 1740, 24 mei
t'Amsterdam by Pieter Mortier, Boekverkoper voor aen in de Kalver‐straet, zal binnen 2 a 3
dagen uytgegeeven werden, een accurate Plan van de Stad, Haven en Forten van Porto Bello,
door den Engelschen Vice Admirael Ed. Vernon ingenomen, na de origineele teekening op de
Plaets gemaekt door den Luytenant Philip Durell. By den zelven is meede te bekomen een Plan
van de Stad, Haven en Forten van Cartagena.
799. 1740, 14 juni en met gew. tekst 21 juni
Op Dingsdag den 21 Juny en volgende dagen, zal men ten huyze van Salo
mon Schouten Boekverkoper in de Kalverstraet, verkopen twee zeer voor‐treffelyke
verzamelingen van Boeken (...) onder de welke uytblinkt een Nederd. Atlas van Blaau, fraey
afgezet, in IX Deelen, en twee Stede‐boeken; waer by komt een curieuse Collectie van
Mathematise Instrumenten, twee Globen enz. (...) De Catalogus is (...) te bekomen.
800. 1740, 5 en 9 juli
By Jacobus Loveringh Boekverkoper t'Amsterdam in de Kalverstraet, is
gedrukt en heden alom te bekomen, HISTORIE VAN DEN LAETSTEN OORLOG IN
SPANJE EN PORTUGAL, meerendeels bygewoont en beschreeven door den Heer
C.P. de Vooght van Rynevelt (...) versiert met een nieuwe en nette
Kaert van Spanje en Portugal, en de Afbeelding van eenige Steeden, in
Octavo, de prys is 1 3.
801. 1740, 26 en 30 juli en met gew. tekst 3 september
Te Leeuwarden by T. van Dessel, werd uytgegeeven de nieuwe, zeer uytvoerige en fraye Kaert
van Friesland, op order der Ed. Mog. Heeren Cedeputeerde Staten van Friesland vernieuwd en
verbetert, 7 Bladen con~ pleet: dezelve is ook geplakt aen drie Quartieren en also geschikt om
by de Atlas van Friesland ingebonden te werden; de prys is 3 guld. 6 stuyv. afgezet: Zynde deeze
Kaerten meede te bekomen t 'Amsterdam by Ottens, Covens en Mortier, Schenk, Ratelbands
Erven, Leyden Luchtmans, 's Hage G. Blok en van Thol, Rotterdam Beman, Utregt Broedelet en
Besseling, Deventer de Lat, Groningen W. Spandauw en Febens.rop 3 september begint de
advertentie als volgt: Te Leeuwarden by Tobias van Dessel, is gedrukt (...) By den zelven is nog
gedrukt, de nieuwe, zeer . .3
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802. 1740, 2 augustus
t'Amst. b~ Jan Hartig, werd uytgegeeven Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden omtrent der
Sypen, gelegen in West Friesland, over veel honderd jaren verdronken, met nog alle
handelingen Bedykingen en Inundatien, die van het jaer 1552 tot 1598, 50 by die eerste
Bedykers, en ook ten lesten van de Sype geschiet zyn, gepractiseert, en eensdeels in rym gestelt
door den E. Dirrick Adriaensz. Valcooch, in Quarto, met een Kaert van de Zyp, kost 1 gulden.
803. 1740, 6 oktober
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, is gedrukt en te bekomen, het nieuw GROOT TONNEEL DES
OORLOGS IN AMERICA, waer in naeuwkeurig aengewezen werd de Spaense, Franse, Engelse en
Hollandse Colonien, in die gewes‐ten; als meede de Havens en Steeden van St. Augustin, de
Havanna, St. Domingo, Porto Bello, Cartagena en 't eyland Curaçao, in 't groot bestek in 4
bladen, de prys is 36 stuyv., het 3 en 4de Stuk is apart te bekomen voor die de 2 eerste Stukken
mogen hebben voor 16 stuyv.:
Als meede een Kaert van het BISDOM LUYK, waer in met coleuren aenge‐toont worden de
aenlendende Vorsten, als den Keyzer, Vrankryk, Pruyssen en den Staet, de prys is 8 stuyvers.
804. 1740, 15 oktober
Te Deventer is door J. de Lat Kaert en Boekverkoper t'zamengestelt en nu uytgegeeven, een
Groote Steden‐Wyser, vertoonende me~ een oogs opslag de distantie of de afgeleegentheyd
tusscben 108 steeden, behooren‐de tot de 17 Nederlandse Provintien, met een Aenwyzing
waer en in welke
Provincie een ieder van die steeden gelegen is: Nevens nog een aenhangzel van 50
Buytenlandsche of aengrenzende steeden, hier door kan men circa 6000 vragen beantwoorden
hoe veel uuren gaens de eene stad van den ander is geleegen: Dit alles is gestekt op een
Oliphants Blad of Atlas Papier, in 't Duyts en Frans, dienstig in een Atlas of Kaertboek geschikt;
als meede nut op de Cantooren, by Herb~rgiers en alle Liefhebbers om het zelve in haer
Vertrekken op te hangen: De prys is net met couleuren afgezet 8 stuyvers. NE. Daer is ook nog
een diergelyk nut en bequaem in de zak by zig te dragen, waer agter nu is gevoegt een nieuw
geinventeerde Tyd‐Tafel of altoos duurend Almanak; de prys 16 stuyv.: Als meede een accuraet
Kaert‐Boekje van de 17 Nederlandse Provincien en Engelse kust, zeer net verdeelt volgens het
laetste trac‐taet van Barriere, en zuyver afgezet a 3 gulden; dit is ook alom in de andere
steeden by Konst‐ Kaert‐ en Boekverkopers te bekomen.
805. 1740, 25 oktober
Op Maendag den 31 October en volgende dagen, zal in de Boekwinkel van
0. en P. van Thol in 's Hage verkogt werden de nagelaten Bibliotheek van wylen de Wel‐Ed.
Gestr. Heer Dr. Jacob de Bye, in zyn Wel‐Ed. lee‐ven Oud Burgermeester en President Schepen
van 's Hage, als meede Doctor Generael van de Legers van den Staet &c., bestaende in (...)
onder veele andere raere en voorname Werken munt ook uyt een heerlyke Atlas van Blaeu, in 't
Fransch, in 12 Delen op groot papier, zeer fraei afgezet: De Catalogen zyn alom te bekomen (...)
806. 1740, 27 oktober en 22 november
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Hend. de Leth t'Amsterd., geeft nyt in 't Fransch en Nederduytsch, nieuwe Astronomische,
Geographische en Historische Zak‐Atlas, of be‐knopte beschryving van de Spheer of
Hemelkloot, van den Hemelsloop, en van alle Landen der Aerde, met een kort Begrip der
Historie van de voornaemste der zelve: waer by nu zyn 42 nieuwe gesneeden Kaertjes, den
Hemelsloop betreffende, en alle Landen vertoonende, onder andere de Kaertjes der
Vereenigde Provintien; zynde dit Werkje met 6 van de‐zelve en 2 van Brabant en Vlaenderen
vermeerderd; benevens een Chronologische Naemlyst van alle Pauzen, Keyzers, Koningen en
Vorsten der voornaeme Ryken en Vorstendommen, met de tyd en wyze van hunnen dood, alles
na de waerneemingen van de Academie der Weetenschappen te Parys, overzien &c. door den
Heer Rousset, Lid der Academien van Petersburg en Berlyn: Dit Werkje is in langwerpig Octavo
gedrukt, fraey afgezet, bequaem om in de zak te dragen, en nu om de aenmerkelyke
vermeerdering en compleetheid voor 5 gulden te bekomen. NE. De Vermeerdering word ook
apart uytgegeeven, en 't geheele Werk voor de Liefhebbers op groot Papier.
807. 1740, 29 november en met gew. tekst 6 december
Op Dingsdag den 6 December en volgende dagen, zullen tot Amsterdam ten huyze van S.
Schouten Boekverkoper in de Kalverstraet verkogt werden, een aenzienlyke party Boeken (...)
waeronder (...) een considerable Atlas van over de 3000 Kaerten, uyt de voornaemste Atlassen,
door een voornaem Liefhebber by een verzameld: De Catalogus is (...) te bekomen.
808. 1740, 17 december
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, is op nieuw gedrukt en werd uytgegeeven, de Kaert van de
MAES van ROTTERDAM tot in ZEE, in 4 Bladen, nevens de Afbeeldingen der Gezigten,
wederzyds de Maes te zien, en eenige andere Gezigten rakende het Post‐jagt en de Posteryen
in 17 Platen, op 7 Bladen verbeeld, alles opgestelt in deh jaere 1665 door J. Quacq, Postmr. te
Rotterdam, waer in nieuw merkelyk verbetert, vertoont word de tegenwoordige gedaente van
't EYLAND ROOSENBURGH, met zyn onlangs aengedykte Polders en Landeryen, bestaende in
Oud en Nieuw Roosenhurg, Blankenburg, de Ruyge Plaet, het Koyland en de Krabbe; als meede
de tegenwoordige gesteltheid en aenwas van den HOEK VAN HOLLAND, de prys te zamen is 1 3‐
18. Ook nog eenige Exemplaren van de MOND van de MAES, in 4 Bladen, door gemelde Quacq,
in 1665 in 't ligt gebragt, waer in de oude gestrektheid van den Hoek van Holland en 't Eyland
Roosenburg te zien zyn; de prys is 1 1‐16.
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, is gedrukt en werd uytgegeeven, een nieuwe gemeeten Kaert
van de COLONIE DE BERBICE, met derzelver Plantagien, en de namen der Bezitters en
Directeurs, nevens een Kaertje van de COLONIEN DE BERBICE EN SURINAMEN, met deszelfs
aengrenzende Landen; de prys is 24 stuyv.
Nog adverteert gemelde R. en J. Ottens (...)
809. 1740, 24, 27, 29 en 31 december
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, is gedrukt een Nieuwe Kaert van de Colonie de BERBICES, a 24
st. Een Kaert van de MAES van Rotterdam tot in Zee, met de Gezigten in 11 Bladen, waer in de
tegenwoordige gedaente van 't Eyland Roosenburg en den Aenwas van den Hoek van
HOLLAND, nauwkeurig vertoont werden, de prys is 1 3:18. (...)
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810. 1741, 10 januari
t'Amsterdam by R. en J. Ottens werd uytgegeeven een Kaert, waer in werd aengeweezen
de Geinundeerde Landen en Dyk‐Breuken in Zuyd‐Holland, Gelderland en Staets Brabant; de
prys is 8 stuyv.
811. 1741, 12, 14 en 17 januari
By Petrus Schenk in de Warmoesstraet werd uytgegeeven, een Kaert 1 en 1 half blad, waer in
aengeweezen werden de geinundeerde Landen en Dyken in Zuyd‐Holland, Gelderland, en
Staets Braband, ook van Zuyd Holland, groot bestek &c.
812. 1741, 14 januari
t'Amsterdam op de Vygendam by Cóvens en Mortier, zyn te bekomen 2 Kaer‐ten, waer in
aengetoont worden de OVERSTROOMDE LANDEN, in Gelderland, Holland en Brabant, met de
Aenteekeningen der Doorbraken.
813. 1741, 14 januari en met gew. tekst 17 januari t'Amsterdam by d'Erven J. Ratelband en
Gomp. aen den Dam, is gedrukt en werd heden uytgegeeven, een Korte Beschryvinge van het
Overlopen der Rivieren en het Doorbreeken der Dyken te Hedikhuysen by de stad Heusden, en
te Kedichem by Leerdam enz.; met een Accuraet Land‐Kaertje, waer in de Landen, so die in den
jare 1726, 1740 en 1741, te gelyk zyn overstroomd, en die in 1726, 1740 en 1741, in 't byzonder
zyn onder‐geloopen, ieder gedeelte met aparte couleuren afgezet. Di januari
toegevoegd: de prys is 8 stuyvj.
814. 1741, 4 februari
t'Amsterdam by d'Erven J. Ratelband en Comp. aen den Dam (...) By den zelve werd uytgegeven
een accuraet Land‐Kaertje, met een korte beschryving der Dyk‐breuken in deze Provincien, 50
in den jare 1726, als nu in 1740 en 1741 voorgevallen, ieder met byzondere couleuren afgezet
en onderscheyden.
815. 1741, 7 februari
Leonard Vaik, zal in Amsterdam op Donderdag den 2 Maert, ten zynen huyze op den Dam
verkopen, een groot getal van kopere Platen, daer onder een Atlas van 270 Kaerten, en
verscheyde Werken van voorname Meesters, als van Laires, Lasage, Jordaens, Jardyn, de
Godvrugtige Almanach &c.; benevens een groote Party Papier‐konst, in lange jare by een ver‐
gadert, waer van de Catalogus op den 13 February te bekomen is.
816. 1741, 7 februari
t'Amsterdam by A. van Huissteen op 't Rokkin op de hoek van de Gapersteeg, en by S. van
Esveidt in de Beurssteeg 't eerste huys van den Dam inkomende aen de linkerhand, is gedrukt
en werd op heeden ~...> uytgegeeven, een Historisch Verhael van Duure Tyden,
Hongersnooden en Watervloeden (...) Nog een Plaet na 't leeven geteekend en gesneeden van
de doorbraek van de Banddyk by Elten, in Piano, a 3 st. Op heden werd by de bovengem.
Boekverkopers uytgegeven een Piano Vel, zynde een Nauwkeurige Aenwyzinge van alle de
Doorbraken aen de Dyken, als mede de Rampen aen dezelve door d'Overstroomingen
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veroorzaekt, benevens de Vertoning van alle de droevige Ongelukken, die 'er door het Water
aen Menschen en Vee gebeurt zyn, na 't leeven geteekent met derzelver om‐standige
Beschryving.
817. 1741, 16 februari
A. van Huyssteen op de hoek van de Gapersteeg en 't Rokkin, en S. van Esveld in de Beurssteeg
't eerste huys van den Dam inkomende aen de linkerhand t'Amst. geven op heden uyt op een
allergrootst piano vel, de afbeeldinge na 't leven van het overstromen der Rivieren en het door‐
breeken van den dyk by Elden, gelegen na by de stad Arnhem en Heusden, tot aen Cuylenburg,
met alle de steden en dorpen, de geheele Betuwe, 't Graefschap Buren, Cuylenburg, de
Tielerwaert, alles na de maetschael na 't leeven geteekent en in 't koper gebragt door Jan Smit,
in 't jaer 1740 en 1741; de prys is agt stuyvers.
818. 1741, 21 februari
t'Amsterdam by R. en J. Ottens op de Nieuwendyk, werd uytgegeeven een Kaert, daer in
aengetoont werd de Geinundeerde Landen in Holland, Gelderland en Staets Brabant, so in den
jare 1726, als in den jaren 1740 en 41, met aenwyzing der Dyk‐Breuken en de Hulp‐Gaten
gemaekt, tot ontlasting der overstroomde Landen, de prys is 8 stuyvers.
819. 1741, 23 februari
t'Amsterdam by A. van Huyssteen op 't Rokkin op de hoek van de Gapersteeg, en by S. van
Esveld, in de Beurssteeg het eerste huys van den Dam inkomende aen de linker hand, als ook in
alle steden; werd op he
den uytgegeven op een allergrootst Piano vel, een Prentverbeelding met een Kaert na de
Maetschael, zeer correct, zynde een waere Afbeelding na 't leven, door Jan Smith geteekent en
in 't koper gebragt; van het overstroomen der Rivieren, en 't doorbreeken van den Dyk by
Elden, gelegen na by de stad Arnhem en Heusden, tot aen de stad Cuylenburg, met alle de
Steeden en Dorpen, de geheele Betuwe, het Graefschap Buuren, Cuylenburg, de Tielerwaerd,
&C 1740; de prys is 8 stuyvers.
820. 1741, 28 februari
A. van Huissteen en S. van Esveidt Boekverkopers t'Amsterdam, als ook alle Boekverkopers,
geeven op heden uyt, een Naeuwkeurige Beschryving van alle de Doorbraken en
Overstroomingen der Wateren, geene uytgezondert, die 'er in 't laetst van het jaer 1740, en dit
jaer 1741, tot nu toe zyn voorgevallen, met een Plaet en een Kaert na 't leven van alle de
Droevige Rampen en Elende daer door veroorzaekt, in 8.; de prys is 11 stuyvers.
821. 1741, 2 maart en met gew. tekst 18 maart en 4 april, en met opnieuw gew. tekst 20, 27 en
29 april
Op Dingsdag den 2 May en volgende dagen, zal ten huyze van den Overleedene verkogt
werden, een schoone verzameling van (...) Boeken (...) nevens diverse fraye Atlassen, konstige
Tekeningen en Prenten; Globens, Mathematische Instrumenten, Rariteyten en Antiquiteyten
~...> Alles nagelaten door den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. Theodorus Huygens, Heer van Honcoop
&c., Schepen en Raed der stad Amsterdam. De Catalogus zal te bekomen zyn by Gerrit en
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Johannes de Broen, Boekverkopers op 't Rokkin, en by Vincent en Jacob Posthumus, Makelaers.
822. 1741, 16 en 23 maart
A. van Huyssteen op 't Rokkin op de hoek van de Gapersteeg, en by S. van Esveld in de
Beurssteeg het eerste huys van den Dam inkomende aen den linkerhand t1Amsterdam, geven
op heden uyt een Printverbeelding na 't leven, en de Kaert na de maetschael der
Overstrooming van de Provincien Gelderland en Holland, in den jaren 1740 en 1741,
inzonderheid van de Alblasserwaerd, het Land van Gorcum, en 't Land van Vianen, waer in de
omgeleegene Landen, Rivieren, Killen, Steden, Dorpen, Doorbraken, Huipgaten en
aenmerkelykste voorvallen, met de uyterste naeuwkeurigheid vertoont worden; de prys 8
stuyvers: By dezelve is voor de tweedemael herdrukt de Historische Beschryving van Duure
Tyden, Hongersnoden en Watervloeden, in Octavo.
823. 1741, 30 maart
t'Amsterdam by Kornelis de Wit, Boekverkoper op den Nieuwendyk tusschen de 2 Haerlemer
sluyzen, word heden uytgegeven, Nederlands Water‐nood van den jaren 1740 en 1741, in
Digtmaet gebragt door P. Bakker, met een konstige Titel‐Plaet, getekend en in 't Koper gebragt
door J.C. Philips; als mede een Kaert met de afteekeninge der Overstroomde Landen, op Groot
Mediaen Schryf‐Papier, in Quarto, a f 1 2: De Plaet is meede apart te bekomen voor 6 stuyvers.
824. 1741, 27 april
t'Amsterdam by Hend. de Leth Kaertverkoper op de Beurssluys, werd uytgegeeven een
Accurate Kaert van geheel Silesien, Bohemen, Moravie en
Lusatien; de prys is afgezet 6 stuyv.: Als meede een Kaert van America en de Zuydzee, in twee
Bladen.
825. 1741, 29 april
t'Amsterdam by Cóvens en Mortier is gemaekt en te bekomen, een Nieuwe Kaert van Opper en
Neder Silesien, als meede een Kaert van Brandenburg.
826. 1741, 2 en 6 mei
A. van Huyssteen op de hoek van de Gapersteeg, en S. van Esveld in de Beurssteeg het eerste
huys van den Dam inkomende aen de linkerhand t' Amsterd., geven op heden uyt de derde
Plaet deroverstrooming,waer in vertoond word de bevelgeving der Heeren Dykgraven aen de
Arbeydslieden tot het repareren der Dyken &c., alles na 't leven, en de Kaert na de maetschael;
de vierde Plaet staet eerstdaegs te volgen, en dus zal in 't bestek van 4 Platen alles vertoont zyn
wat 'er by die droevige om standigheid is gebeurd. (De vierde plaat wordt geadverteerd op 20
mei, zonder kaart)
827. 1741, 9 en 25 mei, 9 juni, 1 augustus en met geheel gew. tekst
22 augustus, 30 september, 19 en 31 oktober
Salomon Schouten Boekverkoper in de Kalverstraet t'Amsterdam, door inkoop zynde magtig
geworden alle de nog overig zynde Exemplaren van Larrey Geschiedenis van Engeland,
Schotland en Ierland Fol., 4 Deelen, verciert met 67 heerlyke Pourtraiten, Platen en de
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allernaeuwkeurigste Kaerten van deze 3 Ryken, door de voornaemste Meesters gemaekt;
adverteert de Beminnaers van voortreffelyke Geschiedenissen, dat dit gemelde Werk (het welk
voor dezen voor 57 gl. verkogt is) voor een zeekere be‐paelde tyd by hem te bekomen zal zyn
voor 29 gl. De Conditien hier van breeder meldende, zyn by de Boekverkopers in de
buytensteeden, en by den voornoemde gratis te bekomen. (in de latere advertenties wordt
vermeld dat het werk tot 1 november 1741 voor 1 29, en daarna voor f 42 verkocht zal worden)
828. 1741, 3 juni
t'Amsterdam by Kornelis de Wit Boekverkoper op den Nieuwendyk tusschen de twee
Haerlemer Sluysen, werd heden uytgegeeven ~...> Als meede nog weinige Exemplaren van
Nederlands Waternood van den jare 1740 en 1741, in Digtmaet gebragt door P. Bakker, met
een konstige Tytelplaet en Kaert, met de Afteekening der overstroomde Landen, op gr. Med.
Schryfp.,
4., a f 1:2.
829. 1741, 6, 20 en 22 juni en met gew. tekst 27 juni
Jacob van Aron Parera, Izaek Abas, en Gerard Clemens, Makelaers, zullen op Woensdag den 28
Juny en volgende dagen, ten huyze van den overledene Heer Manuel Ximenes Belmonte,
t'Amsterdam op de Heeregragt tussehen de Utregtsestraet en Binnen‐Amstel verkopen, een
groote en deftige Inboel, bestaende in (...) een fraeye verzameling van Boeken, waer onder een
compleete Atlas van Blaeuw, fraey afgezet (...) breder by Biljetten en Catalogus, die in tyds by
gemelde Nakelaers zullen te bekomen zyn:
Alles 2 dagen voor de Verkoping te zien.
830. 1741, 6 juni
Door Leonard Vaik werden gemaekt en verkogt, de nieuwste Hemeische en
Aerdsche Globen, van 24, 18, 15, 12, 9, 6 en 3 duym Diameter, en Zak‐Globen; als meede
Ruyten of Patroon‐Papier voor Fabriceurs en Lint‐werkers &c.: woont voor aen op de
Roosegragt Zuydzyde, op de hoek van het Vosse‐Hofje.
831. 1741, 6 juni
t'Amsterdam by Pierre Mortier Boekverkoper in de Kalverstraet is te bekomen een Plan van
Garthagena met de Forten, door de Engeischen in‐genoomen; de prys is 8 stuyv. onafgezet, en
10 stuyv. afgezet; als ook een Plan van Porto Bello: (...)
832. 1741, 6 juni
Heden deeze middag ten 2 uuren, zal by dtErven J. Ratelband en Comp. aen den Dam,
uytgegeven worden een accuraet Kaertje van de Spaensche Westindien, met een omstandig
verhael van de expeditie der Engelsehe Vloot, onder het opper gezag van den Vice‐Admirael
Vernon en den Bri‐gadier Wenthword, op de Haven en Stad Cartagena enz., kost 8 stuyvers.
833. 1741, 8 juni
t'Amsterdam by d'Erven J. Ratelband en Comp. aen den Dam, werd heden uytgegeeven een
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Accuraet Kaertje van de geheele Spaensche Westindien, waer in men de Kusten van Panama,
Porto Bello, Carthagena, de Havana, Jamaica en andere steden, Landschappen en Zeekusten
met den opslag kan zien; met een bygevoegd omstandig Verhael van de Expeditie der Engelsche
Vloot, onder het oppergezag van den Vice Admirael Vernon en den Briga‐dier Wentworth, op
de stad Carthagena en deszelfs onderhorige Forten enz.; a 8 St.
834. 1741, 10 juni
t'Amsterd. by R. en J. Ottens, Kaert‐ en Boekverkopers op den Nieuwendyk, is nu compleet
afgedrukt en te bekomen, het Nieuw GROOT TONEEL DES OORLOGS IN AMERICA, in 6 groote
Bladen, inhoudende de geheele Golf van Mexico, en de Landen van Florida, Louisiana, Mexico,
Guatimalo, Carthagena, de Caraques, en de onderhoorige Eylanden, met de voornaemste Plans
der Steeden en Havens in 't groot bestek, als van Acapulco, Vera‐Crux, St. Augustin, de Havana,
St. Domingo, Porto Bello, Carthagena, en 't Eyland Curasouw, alles na de beste en nieuwste
observatie der Spaensche, Engelsche, Fransche en Hollanders in 't ligt gebragt, de prys is
afgezet 48 stuyvers: Ook de beste Kaert van Geheel America, in 't groot bestek 6 bl. afgezet 42
stuyvers: En de Kaert van Boheemen, Silesie, Moravie en Lusatie, 6 stuyvers.
835. 1741, 15, 22 en 27 juni
Heden word t'Amsterd. by den Boekverkoper Isaek Tirion uytgegeven, het Ilide Deels tweede
Stuk van de Tegenwoordige Staet der Vereenigde Nederlanden, zynde in dit ITIde Deel vervat
eene beknopte beschryving van gansch Ge[d~r'lanJ, (...) vercierd met de Kaerten van de
gansche Provincie, en van ieder Quartier in 't byzonder; als mede met Plans en fraye Gezigten
van de voornaemste Steden, en andere Figuren, in groot
8., kost 3 gi.
836. 174], 20 en 27 juni
Op Dingsdag den 27 Juny en volgende dagen, zullen ten huyze van Salomon
Schouten Boekverkoper in de Kalverstraet verkogt werden, een zeer voor‐treffelyke
verzameling (...) Boeken (...) onder dewelke uytblinkt een zeer uytmuntende Nederduytsche
Atlas van Blauw, in 9 Deelen, zeer heerlyk afgezet, met de twee Stedeboeken (...) De Catalogus
is (...) te bekomen.
837. 1741, 6 juli
H. de Leth t'Amsterdam, geeft uyt in 't Fransch en Nederduytsch: Nieuwe ZAK ATLAS, of
beknopte beschryving der Spheer, Hemelskloot, Hemelsloop, en van alle Landen der Aerden,
met een kort begrip der Historie, waer in nu zyn 42 nieuwe Kaertjes, de Hemelsloop en alle
Landen, onder anderen de 7 Vereenigde Nederlandsche Provincien, Braband en Vlaenderen in
10 Kaertjes vertonende; met een Chronologische Naem‐Lyst van Pauzen, Keyzers en Koningen,
met de tyd en wyze van hun dood, alles na de waer‐neemingen van de Academie der
Weetenschappen te Parys, overzien door den Heer Rousset, Lid der Academien van Petersburg
en Berlyn: Dit Atlasje is, om de vermeerdering en compleetheid, voor 5 guldens te bekomen, en
voor Liefhebbers op groot Papier.
838. 1741, 22 juli
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t'Amsterdam by d'Erven J. Ratelband en Comp. aen den Dam, is gedrukt en werd heden
uytgegeeven, Nederlandsch Gedenk Boek of Europische Mer‐curius (...) vervattende de 6 eerste
maenden van 't jaer 1741, waer in (...) als mede een accurate Kaert van het Vorstendom
Silesien te vinden is, in Quarto (...)
839. 1741, 8 en 10 augustus
Op heden is by F. l'Honore en Zoon op de Keyzersgragt by de Reestraet gedrukt en te bekomen,
les Annales d'Espagne & de Portugal (...) Avec la Description de ces Royaumes (...) le tout
enrichie de Cartes Geogra‐phiques, & de tres belles figures, qui sont toutes d1une beaute &
exactitude, a etre estimees par les Connoisseurs (...) NB. Les Figures & Cartes des Premieres
Epreuves.
840. 1741, 8 en 10 augustus
Heden is gedrukt voor den Autheur, de Afbeelding na het origineel van de stad Batavia, en hoe
het verraed der Chineezen op dezelve, door de Europiaenen is vereydeld geworden; zyn te
bekomen t'Amsterdam by Ber‐nardus Mourik, Middelburg Meerkamp, Rotterdam Kentelink en
Beman, Delft Boitet en V.D. Kloot, Hoorn Duyn en Beukelman, Enkhuyzen van Giezen, en verder
by de Boekverkopers in alle steeden, de prys is 6 stuyvers.
841. 1741, 19 en 22 augustus
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, Kaertverkopers op den Nieuwendyk, is gedrukt een
naeuwkeurig Plan van de stad St. Petersburg, Croonslot en 't eyland Ritsuort &c., met der zelver
Ommelanden, de prys is 8 stuyv.; als uieede een nieuwe naeuwkeurige Kaert van
Schandinavien, daer de geheele Oostzee en de grensscheyding van Sweeden en Rusland
naeuwkeurig vertoont werden.
842. 1741, 19 en 22 augustus
t'Amsterdam by Hend. de Leth op de Beurssluys in de Visser, werd uyt‐gegeeven in het Frans en
Duyts, Nieuwe Astronomische Geographische en Historische Zak‐Atlas, tot klaer verstand en
gemakkelyke oeffeninge der Hemel‐ en Aerdrykskunde, en der Historien, als mede tot begrip
der openbaere Tydingen 50 in den Oorlog en in den Vreede, door den Heer Rousset Lid der
Akademie van Petersburg en Berlyn; waer by zyn 42 Nieuwe gesneedene Kaertjes; Nog werd by
denzelven uytgegeeven (...) ook een Kaert van America in 2 Bladen, een dito van Silesien,
Bohemen en Moravien.
843. 1741, 21 en 31 augustus
S. Schouten Boekverkoper t'Amsterdam, zal op den 2 October verkopen, de uytmuntende
Bibliotheek van den overleden Heer G. Uilenbroek, be‐staende in de voortreffelykste en raerste
Boeken en Editien, ook Manuscripten in alle Faculteyten en Talen, waer onder (...) en verders
zeer veele groote en considerable Werken van 't geen fraeist in Europa te zien is, 50 van
Architectuur, Schilder en Beeldhouwers Konst &c., daer in uytmunt het Aerdryks Groot Schouw‐
Toneel, bestaende in. 125 groote Volumina; in dezelve zyn vervat alle Koningryken en Steden
van alle Gewesten der Aerde, derzelver Situatien, Platte gronden, Beleege‐ringen, Land en
Zeestryden, Kasteelen, Tempels, Plaetsen, Gebouwen, Lûstplaetsen, Fonteynen &c., alle de
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Oudhedens Gedenkstukken, Triumphen en Plaizierspeelen, Inhaelingen, Ceremonien,
Pourtraiten van Koningen, Prinsen, grootste en beroemdste Mannen &c.; zeeker een
Verzameling, die wegens deszelfs uytmuntendheyd geen weerga heeft, 50 veel bekend is (...)
Alles volgens Catalogus, die by tyds (...) te bekomen zyn.
844. 1741, 26 en 29 augustus
t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Boek‐ en Zee‐Kaertverkoper aen de Nieuwenbrug, is
nieuwlyks gedrukt en werd uytgegeven een Kaert van de Finse Golf, strekkende van Dager‐oord
na Petersburg, waer in vertoont werden de Havenen van Wekelax, Wyburg, Petersburg, Narva
en Revel, na de nieuwste Afteekeningen van Petersburg; als meede een Nieuwe Kaert apart van
de Haven van Wekelax; en een Nieuwe Kaert van Ysland met alle deszelfs Havenen.
845. 1741, 9 en 14 september
Op Dingsdag den 19 September, zal men ten huyze van Salomon Schouten Boekverkoper in de
Kalverstraet, verkopen een voortreffelyke verzameling van Nederd. Boeken (...) (onder dewelke
uytblinkt een Nederd. Atlas van Blauw, in 6 Deelen, keurlyk afgezet) ~...> nagelaten door den
Hr. Gerard Verpoorten. De Catal. is by S. Schouten te bekomen.
846. 1741, 9 september
Te Haerlem by Bernardus Cleynhens, werd heeden uytgegeeven de WapenKaert der Steeden en
oud Adelyke Geslagten in de magtige republyk van Holland en West Friesland (...) Gemelde B.
Cleynhens geeft ook uyt een net accuraet Geographis Atlasje of Kaert‐Boekje van het Keyzerryk
en geheel Duytsland, bestaende in 23 net afgezette Kaertjes, behalve het generaele Kaertje,
met een Geographische Beschryving in 't Frans en Duyts, en een Bladwyzer om de Steeden en
Plaetzen op een makkelyke wyze te vinden, dienstig voor alle Ryzigers en Liefhebbers der
Geographie, om by haer in de zak te dragen, de prys is f 1‐16, en zyn meede te bekomen by de
Kaert en Boekverkopers voornoemt. (Dit zijn.) te Delft by Boitet, Gouda Stael, 's Hage van Thol,
Leyden Abkoude, Middelburg Mar
ke, Amsterdam Ottens en de Leth, Alkmaer Cleman en Hoorn Duyn.
847. 1741, 3 oktober
t'Amsterdam by H.W. van Welbergen Boekverkoper in de Kalverstraet, is gedrukt en werd op
heden uytgegeeven, Historie van 't Leven en Wonder‐werken van Jezus Christus (...) door den
Heer Augustyn Calmet, en ver‐rykt met 62 kopere Plaeten, en een Kaert van 't Heylige Land, in
groot Octavo, de prys is ingenaeit f 2:10.
848. 1741, 5 oktober
t'Amsterdam by COVENS en MORTIER werd uytgegeeven, Het Theater van Oorlog in Oostenryk,
Beyeren en Bohemen &c., in 4 Bladen. Een Plan van Weenen 1 Bl., een dito in 6 Bl. Een Kaert
van geheel Sweeden, in 1 Bl. Een dito van 6 Bl. Een Kaert van Finland met aenwyzing der steden
Wilmanstrand, Frederiksham, Abo, Wyburg, Petersburg &c. Een Plan van Petersburg,
Croonstad, Croonslot &c. Een Kaert van de geheele Oostzee. Een Kaert van Opper en Neder
Silesien. Een Plan van de stad en baey van Carthagena. De Atlas van de vermaerde G. de Lisle,
bestaende niet alleen in de generaelste Kaerten van de vier gedeeltens der Waereld, maer ook
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in de speciaelste Kaerten van Europa, Azie en America, waer den Oorlog tegenswoordig werd
gevoerd.
849. 1741, 7 oktober
t'Amsterdam by Covens en Mortier werd uytgegeeven, een Kaert van Swee‐den in een Blad en
in 6 Bladen, met de nette Afteekening der Frontieren van Rusland en Sweeden: Een Kaert van
Finland met aenwyzing der Vestingen Wilmanstrand, Fredriksham, Abo, Wyburg, Petersburg
&c.; benevens de Aenteekening van de Battailje voorgevallen tusschen de Russen en Sweeden:
Een Plan van Petersburg, Cronstad en Cronslot: Het Theater van Oorlog in Oostenryk, Bohemen
en Beyeren, in 4 Bladen: Een Plan van de stad Weenen: Een Kaert van Opper en Neder Silesien:
Een Plan van de Beleegering voor Cartagena door de Engelsche.
850. 1741, 10 oktober
Heden is gedrukt voor den Autheur de Plaet na het Origineel van de stad Batavia, waer in te
zien is op hoedanige wyze dat de Edele Heeren Im‐hoff, van Aerden en andere, met hunne
troupen te rug komen uyt de Bovenlanden, de betrekking van de wagt op 't kasteel, de
bezetting der Straeten, en aen de Utregtsche en Diestpoorten; als meede de bestorming van 't
huys van Kapt. Chinees &c.; dienstig om in de Beschryvinge te binden, en zyn te bekomen t
'Amsterdam by B. Mourik in de Nes, en in alle steeden.
851. 1741, 14 oktober
Adam Lobe en Zoon, Boekverkopers t'Amsterdam in de St, Janstraet (als door inkoop machtig
zynde geworden) geeft thans op nieuw uyt Historie van François Eugenius, Prins van Savoye, in
8., 3 Deelen; en Historie van Joan Churchil, Hertog van Marlboroug, in 8., 4 Deelen; beyde be‐
schreven door A. de Vryer, voorzien met Nieuwe Kaerten, konstryke Afbeeldingen van
Veldslagen, Steden en van platte gronden, nevens de Afbeeldzel deezer beroemde Veidheeren,
gesneeden na de origineele Aftee‐keningen van den Heer Picart en den Ridder van der Werf: 4e
prys van 't eerste is 1 4:16, en van 't laetste 1 7, van we~kers twee laetste
Deelen nog eenige weinige Exemplaren tot 4 guld., apart te bekomen zyn.
852. 1741, 19 oktober en met gew. tekst 24 oktober
H. de Leth t'Amsterdam op de Beurssluys in de Visser, geeft uyt, 5 nieuwe en zeer
naeuwkeurige Kaerten van de Heeren Sanson, overzien, verbeeterd, en met nieuwe
Ontdekkingen vermeerdert door den Heer Ro‐bert, Ord. Geogr. van den Kon. van Vrankryk,
zynde de Aerdkloot, en de vier Waereld‐Deelen, met een korte Beschryving der zevenderly
Verdeelingen, na welke deze Kaerten ook kunnen afgezet en gedekt werden: 1. Aentoonende
de Lengte en Breedte: 2. de Climaeten: 3. de Middaglynen: 4. de Natuurlyke Geographie: 5. de
Politique Geographie: 6. de Gods‐diensten: en ten 7. de Taelen, nooit go uytgegeeven; de prys
van ieder Kaert is agt stuyvers afgezet: En zyn meede te bekomen te Dord by van Braam,
Rotterdam Burgman, Delft Boitet, 's Hage Scheurleer en van Thol, Leyden Abkoude, Haerlem
Kleinhenst, Utregt Broedelet, en Middelburg Marke. (24 oktober zonder de namen van de
andere boekverkopers)
853. 1741, 2 november
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Nicolaes Goetzee Boekverkoper te Gorinchem, maekt aen alle Boekverko‐pers en
Boekbeminnaers bekent, dat hy voornemens is met primo December dezes jaers te gaen
drukken, 't Vervolg van zyne NAEMLYST van nieuw uytgekomen en herdrukte Boeken, Plaeten
en Land‐Kaerten enz., in den jare 1741 (. ..)
854. 1741, 19 en 28 december en 2 januari 1742
By Isaek Tirion Boekverkoper t 'Amsterdam, is gedrukt en word heden uytgegeeven
TEGENWOORDIGE STAAT DER VERENIGDE NEDERLANDEN, vierde Deels eerste stuk,
vervattende eenen aenvang der Beschryvinge van Holland, (...) in groot Octavo, met een
naeukeurige Landkaert van Holland en fraeye Konstplaten versierd.
855. 1741, 28 december
H. de Leth, in de Visser, op de Beurssluys t'Amst., geeft uyt met permissie en approbatie van de
Ed. Heeren Directeurs van de Colonie de Berbice, een naeuwkeurige Kaert van dezelve Colonie,
met de gemeeten Plantagien, en de Naemlyst van alle de Eygenaers des zelve, gemeeten en
geteekent door last en op kosten der E.E. Heeren Directeuren, door den Ingenieur Jan Dan.
Knapp, de prys is 36 St. NB. In weynig dagen zal nog by H. de Leth uytgegeven werden, een
Algemene Kaert van de Colonie van Surinamen, met de Rivieren, Districten, Ontdekkingen, door
Militaire Togten, en de grootte der gemeeten Plantagien; door last, op kosten en met
approbatie der E.E. Heeren Directeurs van de Sociteyt, naer de nauwkeurigste Waerneemingen
door den Ingenieur Alexander de Lavaux.
856. 1742, 6 februari
t'Arnsterdarn by Covens en Mortier, werd uytgegeeven het Theater van Oorlog in Oostenryk,
Beyeren, Bohemen, Moravien, Tirol &C~~ in 4 groote bladen. Duytsland, Italien, Vrankryk en
Spanjen, ieder in 4 bladen. Silesien een blad. Moravien een bl. Sweeden een b] . , dito in 6
bladen. Een Kaert van de geheele Oostzee in 2 bl. Een van Finland in een bl. Een Kaert van
Westphalen in een bl. dito in 2 bI., met aenwyzing van
de Naemen wien de Landen daer in leggende, zyn toebehorende. Oostenryk, Beyeren,
Bohemen, Munster en Milaen, ieder in 2 bladen. De Plans van Munchen, Weenen, Frankfort,
Keulen, Luyk, Praeg, Munster, Osnabrug, Hildesheym, Milaen en Petersburg, ieder in een blad;
en in weynig dagen zal men kunnen bekomen het schoone Werk van America, door den Heer
Pople, voor 1 4, en afgezet 1 5. gem. Kaerten (als mede de Atlas van de l'Isle) zyn te bekomen
by Mr. Overton te Londen.
857. 1742, 22 mei
R. en J. Ottens t'Amst., geven kennis, dat zy hunne Kaert‐ en Boekwinkel hebben verplaetst in
de Kalverstraet, 't Sde huys benoorden de St. Luciesteeg, daer de Waereld‐Kaert uythangt, en
dat by haer is gedrukt en uytgegeeven werd: Een nieuw en naeuwkeurig Plan en Ommelanden
der stad Weenen, met der zelver Voorsteeden en Linien, 8 st. Het Bisdom Munster, 2 bladen,
12 st. Het nieuw groot Toneel des Oorlogs in Amen‐ca, na de nieuwste observatien en met de
voornaemste Plans en Havens, in 't groot bestek, 6 bladen, 48 st. Een nieuwe Kaert van
Brandenburg, 8 st.; en de Kaerten van Boheemen, Silesien en Moravien, Oostenryk, Opper‐ en
Neder‐Oostenryk, Beyeren, Swaben, Westphalen &C~~ 6 st. 1t blad. Een groote Post‐Kaert van
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Duytsland, door 1. Dankerts, in 4 bladen, 30 st., en het generael Ontwerp van de Vestingbouw,
in 4 groote bladen, in 't Fransch beschreeven, 40 stuyvers.
858. 1742, 22 mei
By Isaak Tirion Boekverkoper t'Amsterdam, thans wonende in de Kalver‐straet het 9de huys van
den Dam, daer Hugo Grotius uythangt, is te bekomen een Naukeurige Beschryving van Braband,
Vlaenderen en de andere Nederlandse Provincien, versiert met naukeurige Kaerten, Plans van
de voornaemste sterke steden en andere Printverbeeldingen, in gr. 8., kost 1 3. Het zelve
behoort by den Tegenwoordige Staet der Vereenigde Neder‐landen, waer van binnen korten
het 2de Stuk van Holland staet uyt te komen.
859. 1742, 9 juni
H. de Leth, in de Visser, op de Beurssluys t'Amsterdam, geeft uyt met Octrooy van d'ed. Agtb.
Heeren Burgermeesteren en Regeerders der stad Amsterdam, een algemeene Kaert van de
Colonie of Provintie van Suriname met de Rivieren, Districten, Ontdekkingen door Militaire
Togten, en de grootte der gemeete Plantagien, door last en op kosten der E.E. Heeren
Directeurs van de Societeyt, naer de naeuwkeurige waerneemingen door den Ingenieur
Alexander de Lavaux; als meede een naeuwkeurige Kaert van de Colonie de Berbice, met de
gemeete Plantagien en de Naemlyst van alle de Eygenaers derzelve; gemeeten en geteekend
door last en op kosten der E.E. ileeren Directeuren, door den Ingenieur Jan Dan. Knapp; de prys
van ieder Kaert 36 stuyv., en zyn afgezet in Lysten te bekomen.
860. 1742, 3 juli
Jan Blok Adriaensz., Vincent en Jacob Posthumus, Makelaers, zullen op
Woensdag den 4 July, tTAmst. in de Kalverstraet in de Keyzers Kroon
verkopen, een deftige en zindelyke Inboel, bestaende in (. . .) een Aerd
Globe van 26 duym Diameter &c.
861. 1742, 10 juli
Te Deventer heeft Jan de Lat, Kaert‐ en Boekverkoper, uytgegeven een beknopt KAART‐BOEKJE
van de 17 Nederlandse Provincien, vertoonende een generale, nevens 22 aen malkanderen
sluytende Kaertjes, waer door een ieder zeer ligt alle de verdeelingen en situatie van 't Land kan
lee‐ren kennen, en met fondament daer van spreeken. Hier agter zyn bygevoegt twee aen
malkandere sluytende Steedenwyzers, vertoonende met een oogs opslag, hoe veel uuren gaens
de eene Plaets van de andere gelegen is: Dit Werkje is net afgezet en dienstig voor alle Heeren
Officieren, Reyzigers en andere Liefhebbers der Geographie; en is alom by de KonstKaert‐ en
Boekverkopers in de andere steeden te bekomen: de prys is 3 guld. NB. Daer staet in t kort uyt
te komen een vervolg op dit bovenstaende, bestaende in een generale en 31 aen malkander
sluytende Kaertjes, vervattende het grootste gedeelte van Duytsland.
862. 1742, 9, 16, 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 4 december en met gew. tekst 18
en 25 december
t'Amsterd. by A. Schoonenburg zyn tot den eersten January 1743 (so het 50 lang strekt) te
bekomen de Algemeene Kerklyke en Wereldlyke Geschiedenissen (...) met schoone Figuren van
Picart, en nodige Kaerten door
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G. Suykers, in Fol., 10 Deelen, tot f 36 klein, en tot 1 60, op gr. papier, ook de 6 laetste Deelen
apart, zullende na die tyd (so 'er over blyven) niet minder verkogt werden als tot f 56 klein en 1
90, op groot pap.; de Conditien overal gratis.
863. 1742, 16 en 18 oktober
t'Amsterd. by Petrus Schenk, werd uytgegeven een accurate Plan der stad Praeg met zyn
onderhoorige plaetzen, door een voornaem Ingenieur geteekent; ook is by hem te bekomen
een nette Kaert van geheel Duytsland, in 2 bladen, een dito in een blad; een van Italien in 2
bladen; de vier Deelen der Wereld, door A.F. Zurner; als meede Kaerten van geheel Vlaenderen
en Brabant &c.
864. 1742, 1 december en met gew. tekst 6 december
t'Amsterd. by C6vens en Mortier op de Vygendam, werd uytgegeven een Atlas van de
Oostenrykse en Franse Nederlanden, bestaende in 26 50 de generaele als particulierste
Kaerten, en 27 der voornaemste gefortifi‐ceerde Steeden; het Theater van Oorlog in Beyeren,
Boheemen &c.; het Theater van Oorlog in Savoyen, Piemont, Dauphine in Provence, in 9 extra
groote bladen; dito in Vlaenderen en Braband in 6 bl.; in Italien in 4 bl.; de generaele Kaerten
van Duytsland, Vrankryk, Spanjen, Ita‐hen, Oostenryk, Hongrie en Braband, yder in 4 bl.;
Sweden, Deenmarken en Noorwegen, Engeland, Schotland en Ierland, ieder in 6 bl.; America
door Pople in 7 bl.; Duytsland, Bohemen, Beyeren, Frankenl., Swaben, Westphalen, Vrankryk,
Spanje, Italien, Savoye en Piemont, Milan., de 10 Provintien, Vlaenderen en Braband, ieder in 2
bl.; de Middelandsche Zee~in 3 bl.; de Noord en Oostzee ieder in 2 bl.; Finland 1 bl.; de Plans
van Weenen in een en 6 bl.; Munchen, Praeg, Duynkerke, Petersburg, en de voornaemste
Steeden van de 4 gedeeltens der Wereld, ieder 1 bl.
6 december, in plaats van "Milan.": Milanees, den Kerkelyken Staet en Toskanen, en de tekst na
"Petersburg" is vervangen door: &c.)
865. 1742, 20 december S. Schouten en C. Wyers Boekverkopers, zullen t'Amst. op den 20
February 1743, verkopen een Atlas waer van geen weerga bekent is, zynde 82 Deelen, met
fraye Teekeningen, oude en nieuwe Kaerten en Printen, waer onder veele die raer zyn, waer in
afgebeeld worden alle de Steeden, Dorpen, Adelyke Huyzen, Hofsteeden, Wapens, Pourtraiten,
Belegeringen en verdere gebeurtenissen der Vereenigde Nederlanden en onderhoorige
Landschappen; by een verzameld door wylen de Heer Mr. Mattheus Brouerius van Niedek: De
Catologus is te bekomen (...) (zie ook 866)
866. 1743, 14 februari en met geheel gew. tekst 26 februari en 14 maart
S. Schouten en C. Wyers, zullen om de Dank en Bededag niet op den 20 February maer den 14
Maert 1743, t'Amsterd., in de Keyzers Kroon, verkopen den Atlas van wylen de Heer Mr.
Mattheus Brouerius van Niedek; bestaende in 82 Deelen, met Kaerten, Printen, dog meest
Teekeningen van alle de &teden, Dorpen, gebouwen en Gezichten der Vereenigde Neder‐
landen en onderhoorige Landschappen, van welke Atlas geen weerga bekent is (...) (zie ook
865)
867. 1743, 11 april
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Hend. de Leth t'Amst., geeft uyt (...) Als mede een gemeete Kaert van
Surinamen, door den Ingenieur als de Lavaux, en een van de Berbice
door den Ing. J.D. Knapp, en zyn mede te bekomen te Haerlem Kleynhenst,
Leyden Abkoude, Utrecht Broedelet, 's Hage O.P. Thol, Delft Boitet,
Rotterdam Burgman.
868. 1743, 22 juni en met gew. tekst 18 juli, 15, 27, 29 en 31 augustus Maendag 2 Sept., en 5
volgende dagen, zal Reynier Boitet, op St. Lucas Gildekamer, binnen Delft verkopen, 2
uytmuntende BIBLIOTHEKEN (...) nagelaten door J.V., enM.V.H., waer in onder anderen
uytmunten (...) de Steeden‐Boeken van Italien, Savoyen en Piemont (...) waer van de Catalogus
binnen weynige dagen te bekomen zal zyn (...)
869. 1743, 6 juli
t'Amsterdam by R. en J. Ottens in de Kalverstraet, is gedrukt een naeuw‐keurige Kaert van de
Phals, alwaer de plaets der laetste Battailje tusschen de Franschen en Geallieerden by dinstinge
aen den Main te zien is, de prys is 6 st.; als meede 't groot Toneel des Oorlogs aen den Ryn, in 6
bl., strekkende van Lottharingen tot in Beyeren en Franken, en van Bon tot Basel, inhoudende
verder de Landen van de Phals, 'lessen, Trier, Ments, de Elzas, Swaben &c.; de prys is 50 st.
870. 1743, 6, 9 en 12 juli
t'Amsterdam by Covens en Mortier, werden uytgegeven de Theaters van Oorlog aen den Rhyn,
Mayn, Necker, Beyeren, Bohemen, Frankenland en Swaben in 8 bladen; dito in Italien in 4 blad.,
in Savoyen, Piemont, Daûphine en Provence in 9 dubbelde blad., in America in 7 bl., in Swee‐
den in 6 blad., de Oostzee in 2 blad., de Noordzee in 2 bl., en de Middelandze‐Zee in 3 bladen.
871. 1743, 23 juli
tTAmst. by R. en J. Ottens Kaert en Boekverkopers in de Kalverstraet, werd op morgen ogtent
uytgegeeven een naeukeurig Plan van de victorieuse batt. by Dettingen, tusschen de
Geallieerde en de Fransche Armeen den 27 Juny 1743, voorgevallen, met korte verklaring.
872. 1743, 15, 20, 22 en 27 augustus
Op Donderdag den 29 Augustus en volgende dagen zal tot Culenborg, ten Sterfhuyse van wylen
de Heer A. Ziegenhirt werden verkogt deszelfs naergelatene Bibliotheek bestaende uyt veele
wel geconditioneerde Boeken in allerly Faculteyten en Talen, onder welke uytmunten een
groote Atlas van Blaeuw XI Deelen keurlyk afgezet (...) alles 2 daegen voor de Verkôping te zien,
en is de Catalogus alom te bekomen.
873. 1743, 1 oktober
t'Amsterdam by Petrus Schenk, voor aen in de Nes by de Vygendam, en by Leonard Valk voor
aen op de Roosegragt, zyn te bekomen (...) alsmede het heerlyk Wonder‐Gebouw, het Stad‐
Huys van Amsterdam, nevens derzel‐ver Verklaring in 't Frans, vertonende het Stad‐Huys van
vooren, agter, ter zyden, platte gronden, Beelden, Historien, Cieraden en Fistonnen, die haer 50
binnen als buyten vertonen (...)
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874. 1743, 31 oktober
t'Amsterd. by R. en J. Ottens in de Kalverstraet, is gedrukt en alom te bekomen, een geheel
nieuwe en naeuwkeurige Kaert van Lutzenburg, met de grenzen van Lottharingen en
Champagne, waer in met aparte couleuren word aengetoond wat Steeden onder Vrankryk
behooren; gelyk ineede in een Kaert van Henegouwen en in een van Vlaenderen word
vertoond: Item, een geheele nieuwe Kaert van Kleef; de prys van ieder Kaert is 8 stuyvers:
Als meede 1t Groot Toneel des Oorlogs aen den Rhyn en den Elzas, in 6 groote bladen, tot 50
stuyvers: Nog een kaert van geheel Duytschland, in 4 bladen, waer in met een opslag van een
oog kan werden gezien, de Landen welke 't Huys van Oostenryk van~Vrankryk eyscht, en voor
dezen aen 't Duytsche Ryk behoord hebben; als mede den marsch der Hollandse Troupen, de
prys is 30 stuyvers: Ook een nieuwe Kaert van 't Prinsdom Luyk, met 't Plan dier stad, door N. le
Clerk, in 4 bladen; de prys is 50 stuyvers: Nog de Plans en Environs van Oud en Nieuw Brisach,
en een van Fryburg.
t'Amsterd. by R. en J. Ottens in de Kalverstraet, is gedrukt en alom te bekomen, een nieuwe
gemeeten en net gesneedene Kaert van de vyf Heeren Landen, gelegen tusschen den Dief‐ en
Zouwendyk, als de Landen van Arkel, Vianen, Hagesteyn, 't Graefschap Leerdam en Everdinge,
met derzelver Heerlykheden, Dorpen &c.; mitsgaders de Dykbreuken van de Jaeren 1726 en
1741; bestaende dezelve in 4 bladen, behalven de Wapenen der Heeren Dykgraven en Hooge
Heemraden, en den Tytel; de prys is 1 4‐10: Ook word nog by dezelve uytgegeven, den Loop
van Mercurius om de Zonne des Jaers 1743, benevens de Verschyning in dezelve, den 5 No‐
vember des middags, door S. Pancer, Stads Mathematicus te Embden; de prys is 6 stuyvers.
875. 1743, 31 oktober
t'Amst. by Cóvens en Mortier op de Vygendam, zyn te bekomen 't geheele Theater van Oorlog
aen den Ryn, de Elzas, Lottharingen, Mentz, Paltz, Franken, Beyeren, Boheemen, Oostenryk, en
Swaben, iefl 8 op elkander sluytende Bladen, dito particulier aen den Ryn, de Elzas en Swaben,
in 6 Bladen door G. de Lisle, dito in Savoyen, Piemont, Dauphine en Provence, in 9 extra grote
Bladen, dito in Italien in 4 Bladen. De generale Kaerten van Duytsland, Vrankryk, Italien,
Spanjen, Ongaryen, Oostenryk en Switzerland, ieder in 4 Bladen, Vlaenderen en Braband,
Sweeden, Deenmarken en Noorwegen, Engeland, Schotland en Ierland, ieder in 6 Bladen. Ook
alle de bovengem. Kaerten, ieder in 't byzonder op een Blad a 6 st. afgezet. Verders de nieuw
gemaekte Plans van Straetsburg, Oud en Nieuw Brisach, Fryburg, Duynkerken, de Bourtange,
Geertruydenberg, Petersburg, Hamburg; 27 stuks der voornaemste gefortificeerde steden in
Vlaenderen en Braband, met de Kaerten in 24 Bladeren door Fricx.
876. 1743, 21 en 24 december
De Kaert vanden Lande van Utregt in 17 blad., gemeete volgens ordre van de Ed. Mog. Heeren
Staeten, zal tot den eersten January 1744 te bekomen zyn, voor 1 8:10, by Covens en Mortier
op de Vygendam t'Amst., en na die tyd f 10. By dezelve is ook te bekomen de Kaert van Holland
in 20 bl. f 10. Brabant en Vlaenderen in 24 bl. door Frix f 12.
877. 1743, 26, 28 en 31 december
Tot Leeuwaerden by Abraham Ferwerda, is gedrukt WERKDADIGE MEETKONST, toonende klaer
en beknopt, hoe dat al 't geene een Ingenieur en Land‐meeter, te meeten, voorvallen kan,
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Wiskonstig met en zonder Hoekmeeting door de minste moeyte gemeeten word: Hier is
bygevoegt een Verhandeling van Roeden en Landmaten, in de voornaemste Plaetsen van de 7
Vereenigde Provintien, en eenige andere daer omtrent leggende Plaetsen, gebruyke‐lyk; voor
dezen beschreeven door Johannes Morgenstar, en nu dezen twee‐den Druk overzien, veel
vermeerdert en in Kopere Plaeten gebragt, door Johann Hermann Knoop, Liefhebber der
Mathematische Weetenschappen, in groot 8., kost f 4:14 (...)
878. 1744, 18 januari
Op Maendag den 20 January, zullen t'Amst. ten huyze van S. Schouten
Boekverkoper in de Kalverstraet verkogt werden veele uytmuntende (...)
Boeken, waer agter eenige Mathematische Instrumenten, ook een heerlyke
beweegbare Sphaera van D. Audebert; nagelaten door Arnoldus de Roy: De
Catalogus is (...) te bekomen. Alles heeden te zien.
879. 1744, 6 februari
By Dan. Langeweg Boek en Kaertverkoper in de Vlamingstraet in 5 'lage
(. . . )
880. 1744, 11 februari
t'Amst. by B. van Gerrevink en Erven Ratelband aen den Dam, is gedrukt en te bekomen (en zal
met open water allom verzonden werden) Nederlands Gedenkboek of Europische Mercurius
(...) begrypende de 6 laetste maen‐den van het jaer 1743, in 4. NB. In dit 2de Deel komt het
plan van de Veld‐Slag by Dettingen, en de relazen so van de Geallieerden als Franschen,
dieswegen over en weder opgesteld.
881. 1744, 20 en 29 februari
By Petrus Schenk voor aen in de Nes by de Vygendam, werd heden uytgegeven in t Frans en
Duyts, Kaert van de Operatien aen den Ryn, van het leger van hare Majt. de Koningin van
Ongaryen en Boheemen, onder 't conmando van zyn Hooght. Prins Karel van Lottharingen, en
van de bewegingen van 't Fransche daer tegens gemaekt, na een origineele Teekening door een
voornaem Ingenieur gedurende de veldtogt geteekent, a 12 st., en gecouleurd 16 st., en zal ook
by 't open water in de meeste steden te bekomen zyn: Het bovengem. kan ook in 't Sak‐Atlasje
van den Ryn gebonden werden; 't zelve zal ook in 't kort verbeterd uytkomen.
882. 1744, 5 en 12 mei
t'Amst. by Covens en Mortier op de Vygendam, zyn nu afgemaekt en te bekomen alle de
Kaerten van de vermaerde G. de l'Isle na zyne laetste uytgaven, bestaende in de 90, en
vermeerdert met in de 20 nieuw gemaek‐te Kaerten, te zamen makende een compleete Atlas
van 100 en in de 20 so generaele als particuliere Kaerten van de 4 Gedeeltens der Waereld, als
mede die betrekkelyk zyn tot den tegenwoordigen Oorlog, benevens een korte dog fraye
inleyding tot de Geographie. De Heeren Beminnaren welke reets voor een gedeelte van dit
schone Werk voorzien zyn, kunnen het nu gesupleert krygen om het zelve compleet te maken,
a 6 st. het bald afgezet (...)
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883. 1744, 12 mei
t'Amst. by Adam Lobe en Zoon Boekverkopers in de St. Jansstraet, is gedrukt Historie van Joan
Churchil hertog van Marlborough en Prins van Middelheim, beschreven door A. de Vryer, in 8.,
4 Deelen (...) voorzien met (...) een naeuwkeurige Kaert van de togten des hertogen van
Marlborough en des Prinsen van Savoye in de Nederlanden en Duytschland, met de
afbeeldingen der veldslagen daer voorgevallen, nevens derzelver plattegronden, de prys is f 7:
(...)
884. 1744, 11 en 18 juli
t'Amst. by Covens en Mortier zyn te bekomen de Theaters van Oorlog in Vlaenderen, Brabant,
Luxemburg &c., in 6 bl. Het zelve in 24 bl. na Friex., met de voornaemste Plans en Vestingen in
26 bl. Het Theater van Oorlog aen den Ryn in 6 bl., door G. de Lisle, dito in Piemont, Savoye,
Dauphine, &c., in 9 groote bladen, Napels in 2 bl., geheel Italien in 4 bl., Spanje, Vrankryk,
Duytsland, ieder in 4 bl., Engeland, Schotland, en Ierland 6 bl., de 17 Provintien 9 bl., een
complee‐te verzameling van 50 der beste particulierste Kaerten van Italien. De weergalooze
fraeye Kaert van Noord America door Popple, in 7 bladen.
885. 1744, 8 augustus
Op Maendag den 24 Augusty en volgende dagen, en niet op den 17 Augusty, (so als in vorige
Couranten en op de Catalogus vermelt staet), zal t'Amst. ten huyze van S. Schouten
Boekverkoper in de Kalverstraet, ver‐kogt werden een considerable Collectie van de allerraerste
Boeken (...) hier by komt een weergalose Atlas van Amsterdam, bestaende in 36 deelen, die
ongesplitst in een koop verkogt zal werden, op Maendag den 31 Augusty, des namiddags ten 4
uuren. De Catalogus is te bekomen (...) (zie ook 886)
886. 1744, 18 en 22 augustus
Word berigt dat de considerable Verkoping van Boeken, te houden ten huyze van Salomon
Schouten, die van den 17 op den 24 Augusty gesteld was, wederom geprolongeert is (door
tusschenkomende ziekte van den
Verkoper) tot op den 7 September 1744, gelyk dan ook den Atlas acht dagen daer na op den 14
dito zal verkogt werden. (zie ook 885)(Op 3 september is een advertentie geplaatst met tekst
vrijwel gelijk aan 885, maar met de nieuwe verkoopdagen)
887. 1744, 17 en 24 september
t1Amst. by Covens en Mortier op de Vygendam, is te bekomen een nieuwe en fraye Kaert van
het Koningryk Boheemen, in een blad, gemaekt na die van Muller, in 25 bladen. Als mede een
van Moravie, in een blad. De Theaters van Oorlog in Boheemen, Beyeren, Franken, Swaeben,
Paltz, Mentz, Lottharingen, 't Luxemburgsche, de Elzas &c., in 8 blad. Dito van den Rhyn 6 bl.
van de Lisle. Dito in Piemont, Savoye, Dauphine en Provence,. 9 blad. Dito in Vlaenderen en
Brabant, 6 blad. Dito in 24 bi. na Frix, met de voornaemste Plans en Vestingen in 26 blad.
Piemont in 2 bi. na de Lisle. Den Kerkelyken Staet een gedeelte van 't Napelsche daer de legers
zig bevinden, en Toscanen in 2 blad. Napels in een blad. Het Plan van Fryburg &c.
888. 1744, 1 oktober
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t'Amst. by B. van Gerrevink en Erve Ratelband aen den Dam, wert heden uytgegeven de
Afbeeldinge der stad Praeg in platte gront, 50 als dezel‐ve 1742 is belegert en ingenomen, en
daer neffens ook 60 als dezelve zig met zyn Gebouwen vertoont. Kost 8 stuyvers.
889. 1744, 6 en 15 oktober
Op Dingsdag den 20 October 1744 en volgende dagen, des Voor en Namiddags, zal men te
Haerlem op de Zael van 't Princenhof verkopen, een extraordinaire fraye collectie van Gedrukte
Pourtraiten (...) mitsga‐ders verdere Print Konst, Kaerten en eenige Schilderyen (...) Alles
nagelaten door den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. Cornelis Ascanius van Sype‐steyn, in zyn Wel Ed.
Leeven Regeerend Burgermeester en Raed der stad Haerlem, &c. Waer van de Catalogus te
bekomen is (...)
89~ 1744, 6 en 10 oktober
Men zal op Dingsdag den 13 October, t'Amst. in de Keyzers Kroon verkopen (...) waer van de
Catalogus te bekomen by Hend. de Leth, Konst en Kaertverkoper op de Beurssluys: By dezelve is
ook te bekomen, in 't Fransch en Nederduytsch, een nieuwe Astronomische, Geographische en
Historische Zak‐Atlas, door den Heer Rousset; als meede een dito van geheel Spanje en
Portugal; aenwyzende alle desselfs Koningryken, Prinsen Hertogdommen, alle Steden, Dorpen,
Rivieren en Wegen van de eene tot de andere plaetze, in 24 Kaerten, groot bestek; een Kaert
van Bra‐bant en Vlaenderen, in 6 bladen; een dito van Boheemen op een blad.
891. 1744, 7 november
t1Amsterdam by de groote Compagnie Boekverkopers, is gedrukt en werd uytgegeven, Historie
van Schach Nadir, gezegt Thamas Kuli Khan, thans Koning van Persien (...) in het Engeisch
beschreeven door den Heer Jacob Fraser; versiert met een fraye Landkaert van Persien en de
omleggende Landen; de prys is f 1:2.
892. 1744, 19 november en met gew. tekst 3 en 12 juni 1745
Te Utregt by J. Broedelet is gedrukt en te bekomen (...) eene zeer uyt‐voerige Historie van
Moscovien, tot tytel voerende Oude en Nieuwe Staet van 't Russische of Moscovische Keyzerryk
(...) alles uyt de beste Schryvers en verderé echte stukken te zamen gestelt, met nodige Kaerten
en fraye Printverbeeldingen, door den vermaerden J.C. Philips gesneeden, versiert; onder
opzigt, met byvoegselen en Voorrede van den Heere Joh: Fred. Reitz, Med. Doctor en Rector
der Hieronymiansche Schoolen te Utregt, 4 Deelen, 4to. ingen. 1 6:12, gr. pap. f 8.
en 12 juni i~4~ toegevoegd:] en met afgezette Kaerten in twee curi‐euse Geschilpadde Banden
gebon~en 1 12: De zeer accuraete Kaert van het geheele Russische Keyzerryk, waer in de
nieuwe ontdekkingen van Capt. Spanberg gevonden werden, is op Atlas formaet, afgezet voor 6
st. te bekomen.
893. 1744, 12 december
t'Amst. by Covens en Mortier op de Vygendam, zyn afgemaekt en te bekomen alle de Kaerten
van de vermaerden G. de Lisle, na zyn laetste uitgaeve; bestaende in omtrent de 100, en
vermeerdert by de 30 nieuwe gemaekte Kaerten; zynde nu een compleete Atlas van omtrent
130 so generale als particuliere Kaerten van de 4 gedeeltens der Waereld, als mede die
betrekkelyk zyn tot den tegenwoordige Oorlog; nevens een korte dog fraye Inleyding tot de
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Geographie. De Heeren Beminnaers welke reeds voor een gedeelte van dit schone Werk zyn
voorzien, kunnen het nu gesuppleert krygen om te completeeren a 6 st. 't blad afgezet. (...)
894. 1745, 9 en 12 januari
t'Amst. by A. van Huyssteen en Z. Romberg Boekverkopers, zyn nog eenige weinige Exemplaren
te bekomen van de Historische, Geographische Konst en Reys AL~l~ACH, voor den jare 1745 (...)
overzien en t nodige op de breedte en lengte van Amsterdam overgebragt; als ook met eenige
byvoeg‐zelen vermeerdert door de Hr. J. vanden Dam; verciert met 13 fyne Kunst‐Plaetjes, en 6
afgezette Land‐Kaertjes, voorstellende de schaedeluke bederf des Oorlogs, nevens het voordeel
des dierbaren Vreede &c. (...) Ook zyn hier bygevoegt verscheide Tractaetjes, als eene
Geographie van geheel Duytsland. 2. Een Nieuw onderrigting voor de Reyzigers waer in te zien
wat ieder persoon van stad tot stad met de Postwagen rydende betalen~moet, en in hoeveel
dagen men van Amsterdam tot Frankfort, Leypzig, Hamburg &c., aenkomt (...) de prys is met
Kaertjes in vergulde bandjes f 1:13, zonder Kaertjes in dito bandjes f 1:4; iets mindere bandjes,
ook in groen~pergument veTguld 18 stuyv., in styf papier gebonden voor 15 stuyv. (...)
895. 1745, 1 april
Op Maendag den 12 April en volgende dagen, zullen ten huyze van S. Schouten, Boekverkoper
in de Kalverstraet verkogt werden 2 uytmuntende verzamelingen van (...) Boeken (...) nog 2
fraye Globe van Valck 12 duym diameter, en een Astrolabium van de vermaerde Steur (...) de
eerste verzameling is nagelaten door den Wel Ed. Gestrengen Hr. Balthazar Boreel, in zyn Wel
Ed. leven Schepen en Raed der stad Amsterdam (...) De Catalogen zyn ....) te bekomen.
896. 1745, 15 april
t'Amst. by Covens en Mortier op de Vygendam, zyn nieuw en zeer uyt‐voerig gemaekt en te
bekomen, een Kaert van 't Keurvorstendom Beyeren, als mede een nieuw Plan van de stad
Mentz met zyn Nieuwe Werken en omleggende landen, in 2 Bladen; een dito van Luxemburg in
2 Bladen, en een Plan van de stad Geneve op een Blad.
897. 1745, 25 mei
t'Amsterd. by R. en J. Ottens, is nu in 't Nederduyts afgedrukt en te bekomen, de lang verwagte
ZEE‐ATLAS of Atlas van Zeevaert en Koophandel door de geheele Wereld, vertoonende in
byzondere op elkander volgende Kaerten, alle deszelfs Zeekusten, Havens, &c. met
beschryvingen van de Natuur, Voortbrengselen, Handwerkselen, Godsdiensten, Bestier en
Koophandel van alle Gewesten; voorheen in de Franse Tael uytgegeven, door L. Renard, Agent
van zyn Majt. van Groot‐Britt., en nu door de Uytge‐vers alle de Kaerten op 't naeukeurigste,
met hulpe van voorname kundi‐gen, na de laetste ontdekkingen vernieuwt, en een groot getal
Plaetzen, als meede verscheyde nieuwe Kaerten daer in gebragt. De Beschryvingen met veele
vereyschte Zaken vermeerderd, na den tegenwoordigen tyd geschikt, en met nieuwe
Beschryvingen en Aenmerkingen over de Sterre‐ en Aerdrykskunde, Zeen, Compas en Winden
&c. verrykt, door Jan v.d. Bosch Melchiorsz. Dit Werk, waer op maer een kleyn getal is
aengelegt, word de Liefhebbers tot primo November aengeboden voor 20 guld. gebonden, en
na die tyd niet minder als tot f 25 te bekomen. De afgezette Exemplaren kosten 6 guld.
meerder.
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898. 1745, 10 en 12 juni
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, Kaert en Boekverkopers in de Kalver‐straet, is gedrukt en werd
uytgegeven, een zeer nette Afbeelding der Attacque van 't Geallieerde Leger te Fontenay by
Doornik, op den 11 May 1745, met een korte Beschryving in 't Fransch en Duytsch, daer ter
plaetze geteekent en beschreeven door den Hr. Adam van Broekhuyzen, Luytenant Collonel en
Fungeerende Major over 't Regiment Guardes te voet; de prys is 6 stuyvers.
899. 1745, 26 augustus
t1Amsterd. by ISAAK TIRION, Boekverkoper voor aen in de Kalverstraet, is met Privilegie
gedrukt en te bekomen, de tegenwoordige staet der OOSTENRYKSE en FRANSCHE
NEDERLANDEN; behelzende onder andere inzonderheid eene beknopte Beschryving van
Brabant en Vlaenderen, en van alle de Steden, versiert met nieuwe Landkaerten, Kopere Platen
en Plans der Steden, als onder andere Doornik, Yperen, Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen en
Ostende, in groot Octavo, kost 1 3.; dit is een Werk op zig zelven, en kan ook gevoegt werden
by den tegenwoordige staet der Ver‐eenigde Nederlanden,waer van thans het VI Deel, het
platte Land van Holland beschryvende, op de Pars is.
900. 1745, 7 september
t'Amst. by de Boekverkopers J. Loveringh op den Nieuwendyk, 't 2de huys van den Dam, en B.
Lobe in de St. Jansstraet, word heden uytgegeven, en is alom te bekomen het derde en laetste
Deel van de Memorien van den Luytenant Generael Feuquiere, behelzende zyn grondregelen
en krygs‐kundige Lessen van den Oorlog, bevestigd door Exempelen, in Historische
en krygskundige Aenmerkingen, go over al het geene tot den oorlog betrekkelyk is als over de
meeste Veldslagen, Beleegeringen, Tochten &c., van den jare 1667, 1711, in Italien,
Duytschland en de Nederlanden voorgevallen, in 8, f 1: van dit nuttig Werk, 't geen met Kaerten
en Plaeten verrykt is, zyn nôg eenige Exemplaren in drie Deelen compleet a f 4: te bekomen.
901. 1745, 13 en 20 november
Op Maendag den 22 Novemb. en volgende dagen, zullen t'Amst. ten huyze van Salomon
Schouten Boekverkoper in de Kalverstraet verkogt werden twee uytmuntende Verzamelingen
van Boeken (...) waer onder een keurlyke Atlas in 't Nederd. van Blaeuw, in 9 Deelen, fraey
afgezet (...) De Catalogus is (...) te bekomen.
902. 1745, 16 november
Dirk van Beek Makelaer, zal op Woensdag den 17 Nov., op de Keyzersgragt Westzyde, op de
hoek van de Lelygragt verkopen, een deftige en zinde‐lyke Inboel, bestaende in (...) een Staate
Bybel met keurlyke afgezette Duytsche en Fransche Kaarten door J.H. van Santen (...) alles he‐
den te zien.
903. 1745, 16, 25 en 30 november en met gew. tekst 18, 21, 23 en 25 december
R. en J. Ottens Kaart en Boekverkopers t1Amst. in de Kalverstraet adverteeren, dat hunne
Nieuwe Atlas van Zeevaerd en Koophandel door de geheele Weereld, tot ultimo Dec. 1745, nog
tot 20 gl. zal te bekomen zyn, zullende na die tyd (die 'er overig mogte zyn) niet minder dan tot
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25 gl. verkogt werden: de afgezetten Exemplaren kosten 6 gl. meer; een breder berigt van dit
Werk is alom by de Boekverkopers voor niet te bekomen.
[Vanaf 18 december twee wijzigingen, "Dec. 1745" is vervangen door: dezer, en toegevoegd is:]
Nog werd by dezelve uytgegeven een Kaert van Engeland, Schotland en Ierland, in 4 bl.; de prys
30 st.
904. 1745, 2 december
By Is. Tirion Boekverkoper t'Amst., is te bekomen een Nieuw en Naeuw‐keurig Kaartje van
Groot Britt., behorende tot den tegenwoordigen staet van Engeland, Schotland en Ierland, die
hy onderhanden heeft en binnen korten staet uyt te geven: dog is thans, al zeer nuttig by 't
leezen der Nieuws Tydingen, apart te bekomen (...)
905. 1745, 28 december en met gew. tekst 30 december
Tot aenstaende Vrydag den laetsten dezer en langer niet, zyn by R. en
J. Ottens Kaert‐ en Boekverkopers t'Amst. in de Kalverstraet, te bekomen hunne nieuwe Atlas
van Zeevaert en Koophandel door de geheele Wereld, tot 20 gl., zullende na dien tyd (die 'er
nog overig mogten zyn> niet minder dan tot 25 gl. verkogt werden: de afgezette Exempla‐ren
kosten 6 gl. meer. Een Berigt van dit Werk is alom by de Boekverkopers voor niet te bekomen.
[30 december gewijzigd begin: Tot Morgen den laetsten dezer en langer niet..
906. 1746, 1 januari
t'Amsterdam by A. van Huyssteen en Z. Romberg, werd als vooren (en tot groot gemak voor de
Kooplieden> uytgegeven, de Geographische, Histori
sche, Konst‐ en Reys‐Almanach, voor den jaere 1746, gevoigt na die van de Berlynse Societeyt
der Wetenschap van Berlyn, versiert met een fraey afgezet Kaertje en 12 Kopere Plaaten (...)
907. 1746, 1 maart
t'Amsterdam by Cóvens en Mortier zyn nieuw gemaekt en heden te bekomen, de volgende
Plans van Brussel, Gent, ~ons, Doornik, de Citadel van Doornik, Luxemburg en Philippeville.
908. 1746, 17 maart
In 's 'lage by P. de Hondt word na de Paryssche Editie in 't Fransch en
Nederduytsch gedrukt, Histoire Generale des Voiages, traduite de 1?
Anglois, par Mr. l'Abbé Prevost, avec des Cartes Geographiques, & des
Figures, en plusieurs volumes in Quarto.
909. 1746, 24 maart
t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Boek‐ en Zeekaert‐verkoper aen de Nieuwebrug, is onder
andere nieuwelyks uytgekomen, een nieuwe Wassende Kaert van de Groenlandse
Scheepsvaert, waer in is gecorrigeert de strekking van de Laplandse Kust van Wardehuys tot de
Witte Zee, en 't inkomen van Archangel, als mede de legging van de Zuydhoek en Noord‐
westhoek van Spitsbergen: Nog een nieuwe Wassende Kaert na de StraetDavids, waer in ten
gronde van de Correctie zyn genomen de Franse, Engelse en Nederduytsche geobserveerde
lengtens: De Staaten‐hoek is daer in gelegt volgens de observatien van de Zeelieden op 326
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Duytsche mylen, meest regt West van Hitlands Zuydhoek na de West van de StraetDavids, die
nu omtrent 50 mylen Oostel. gelegt is als voorheen, als mede Caep Walsingham een graed
zuydelyker: De Kusten van Terreneuve en daer omtrent zyn by de oude plaetsing gebleeven, om
dat de Engelsche en Fransche opgevingen aldaer op zommige plaetzen met malkander over 3
graden in de lengte verschil hebben; dog de nieuwe opgevingen van de Laboradoorsche Kust
zyn aldaer in agt genomen: De Graedstok der wassende breedte is als nog in beyde Kaerten na
de veronderstelling van een bôl‐ronde Aerdkloot opgemaekt; alzo dezelve na een Elliptische
Aerdkloot niet wel kan geschikt werden, eer dat alle geinteresseerdens in dit geschil met
malkander eenparig bepaeld hebben, hoe elleptisch de aerde is.
910. 1746, 7 en 12 juli
t'Amst. by Dirk Sligtenhorst, Boekverkoper in de Kalverstraet over de Kapel, zal op Dingsdag den
12 July, werden uytgegeven Kort en Bondig Verhael van een Reyze gedaen op order van den
Koning van Vrankryk, en de Academie der Wetenschappen van Parys, om de graeden der Aerde
te meeten, door 't binnenste Zuydelyk gedeelte van America, van de Zuyd‐zee tot aen de kusten
van Brazil en Cujane, de geheele Rivier der Ama‐zoone af zakkende, geleezen in de publyke
Vergadering van de Academie derWetenschappen van Parys, door den H. M. de la Condamine
Lid derzelver Academie, verrykt met een Nieuwe Kaert van de Rivier der Amazoone, nevens een
Plaet van 't Oproer te Cuenca; uyt het Fransch vertaeld in gr. 8., de prys is 1 1:2. ingenaeit; (...)
911. 1746, 23 en 26 juli
By L'Honore en Zoon, is gedrukt ANNALES D'ESPAGNE & PORTUGAL of Jaer
boeken, van die twee Koningryken van het begin deezer Monarchienen, tot het Jaer 1741
incluys, met meer dan 200 so Kaerten als Kooperen Plaeten verciert, en in het Fransch
beschreeven, uyt de beste Spaense Autheuren (...) 4 deelen in Quarto, op Mediaen Papier 1 20,
op Royael Papier kost 1 30. NB. van deeze zyn 1er zeer weynig; en een Druk in 8 deelen in
twaelve kost 1 18.
912. 1746, 13 augustus
ttAmst. by B. van Gerrevink en de Erve Ratelband aen den Dam, is gedrukt en alom te
bekomen: Nederlands Gedenk‐Boek of EUROPISE MERCURIUS (...) met al 1t Gedenkwaerdige
der 6 verlopene maenden van dit jaer
en daerenboven vercierd met een Kaert van Schotland en een dito van den omtrek van Brussel
en Mechelen, alwaer in die maenden de voornaemste Oorlogsbedryven zyn voorgevallen, om
den Lezer des te klaerder schets van alles te geven, in 4 (...)
913. 1746, 6 september
Op den 3 October en 5 volgende dagen, zal te Rotterdam door J.D. Beman verkogt werden, de
uytmuntende Bibliotheek van de Wel Ed. Gestr. Heer en Mr. Adolph Visscher in zyn Wel Ed.
Leven Raed in de Vroedschap der stad Rotterdam, en Secretaris ter Admiraliteyt op de Maze,
bestaende in zeer veele raere en voortreffelyke (...) Werken (...) Woorden‐Boeken en
Geographische Kaert‐Boeken, met eenige zeer fraye Manuschripten, Kaerten, Statutae
Antiquae & Vasa Hetrusca; waer van de Catalogus (...) te bekomen zyn.
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914. 1746, 20 september
Op Maendag den 26 September, zal ten huyze van S. Schouten Boekverkoper in de Kalverstraet,
verkogt werden een schoone Verzameling ~...> Boeken (...) agter dezelve volgt een groote
Collectie van veele fraeye Phy‐sische en Mathematische Instrumenten, ook Globens van
Blaeuw. De Catalogus is (...) te bekomen.
915. 1746, 24 september
t'Amst. by Leonardus Schenk, Konst en Kaertverkoper op den Vygendam, en tot Haerlem by B.
Clynhens, werd uytgegeeven een fraye groote Plan van de stad Luyk, met een nette aenwyzinge
van alle deszelfs Kerken en Straeten, in 3 dubbelde Oliphants Banden (sic!); de prys is f 1:16,
ongeplakt.
916. 1746, 27 oktober en 8 november
Te Utregt by J. Broedelet is gedrukt en te bekomen (...) eene zeer uyt‐voerige Historie van
Moscovien, tot tytel voerende Oude en Nieuwe Staet van 1t Russische of Moscovische
Keyzerryk (...) alles uyt de beste Schryvers en verdere egte stukken te zamen gesteld, met
nodige Kaer‐ten en fraye Printverbeeldingen, door den vermaerden J.C. Philips ge‐sneeden,
verciert; onder opzigt, met byvoegselen en Voorrede van den Professor J.F. Reitz, 4 Deelen, 4to,
ingen. 1 6:12. De zeer accuraete Kaert van het geheele Russische Keyzerryk, waer in de
nieuwste ontdekkingen van Capt. Spanberg gevonden werden, is op Atlas formaet, afgezet voor
6 st. te bekomen.
917. 1746, 10 december
Balthazar Lobé, Boekverkoper in de St. Janstraet t1Amst., geeft thans uyt, en is alom te
bekomen: Grondregelen van den Oorlog, go voor een Vorst als voor een Generael en minder
Officieren (...) door den Mark‐graef van Feuquiere, Luyt. Generael; uyt het Fransch vertaeld,
met Aentekeningen vermeerderd en met Kaerten en Plaeten verrykt, de prys is 1 4. Nog geeft
dezelve thans uyt tweede druk van de Historie van Joan Churchill, Hertog van Marlborough en
Prins van Mindelheym, door
A. de Vryer, in 4 Deelen, in 8., de prys is 1 7.
918. 1746, 24 december
J. Bosch, Boekverkoper te Haerlem heeft by inkoop gekreegen alle de Werken van F1.
JOSEPHUS in 4., 2 Deelen, en Octavo 6 Deelen; welke uytgave van Letter tot Letter gevolgt is
naer de beste in Folio, zynde in een vloeyender styl geschreven dan de voorige; verciert met
128 echte, fraye Konstplaten van J. en K. Luyken, 3 Plano Platen van Jerusalem, de nodige
Kaerten, enz.; en deeze lopende maend (maar geen dag langer,) te krygen a 1 10:10.
919. 1747, 2, 7 en 11 maart
t1Amsterdam by R. en J. Ottens Kaart en Boekverkopers in de Kalver‐straet, is gedrukt en alom
te bekomen een geheel nieuw fraey gesneden Plan der Passagie van de Oostenryksche en
Sardinische troupen over de rivier de Vare in Provence den 30 September 1746, met het Plan
en haven van de stad Antibes en 't fort Quare‐; item een Plan van de Ylanden St. Margarite en
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van St. Honore met der zelver bombardeering en landing op dezelven, op den 14 December
1746, beyde daer ter Plaetzen door een voornaem Ingenieur getekent, de prys is te zamen 14
St., ook zyn by dezelve te bekomen de Nieuwste Kaerten van Provence en van de republyk
Genua a 6 stuyv.
920. 1747, 1 en 8 april
Te Deventer werd door Jan de Lat Kaert‐ en Boekverkoper, en J. Keyzer Plaetsnyder te Almelo,
uytgegeven, en is verders by de Kaert en Boek‐verkopers in de andere Nederlandse steeden te
bekomen, een Hand‐Kaert‐boekje, getituleert het nieuwe Toneel van den tegenwoordigen
Oorlog, geopent in de Oostenryksche, Fransche en Staetse Nederlanden, bestaende in 37 zeer
particuliere aen malkander sluytende Kaerten van groot bestek, waer voor gevoegt is een
generaele Kaert verstrekkende tot een Register van 't geheele Werk, zynde alle te zamen
gestelt volgens de origineele Kaerten van Fricx, de l'Isle en andere Liefhebbers der Geog?aphie,
tot grootnut en comoditeyt van alle Heeren Officieren, inzonderheid die te velde trekkën, maer
ook niet onvermakelyk voor alle thuys blyvende Liefhebbers van Nouvelles; kunnende dit
gemaklyk in de hand nemen, en also stil zittende de marcheerende Legers van camp tot camp
naspeuren; de prys is 6 guld.
921. 1747, 11 en 16 mei
Op Dingsdag den 23 May 1747, en volgende dagen, zal te Delft door Andries Voorstad op St.
Lucas Gildekamer verkogt werden, een uytmuntende fraeye Verzameling extra
welgeconditioneerde Boeken, waer in onder zeer veel andere capitaele Werken uytmunten (...)
de Atlas van Blaeuw zeer fraey afgezet in 9 Atlas‐banden, leggende in een Noteboom Cabi
net; de Stedeboeken der Nederlanden, van Italien, Piemont en Savoyen enz.; (...) nagelaten
door een voornaem Liefhebber. Waer van de Catalogus (...) te bekomen zyn.
922. 1747, 13 mei en met gew. tekst 3 juni
Op Maendag den 5 Juny, zal ten huyze van S. Schouten, Boekverkoper in de Kalverstraet
verkogt werden een voortreffelyke verzameling van (...) Boeken (...) waerby komt een
uitmuntende en weergaloze Atlas of Tooneel des Aerdryks in 125 Deelen bestaende, nevens 6
Deelen van Ro‐meynsche Oudheden; nagelaten door de Hr. J. Uilenbroek (...) De Catalogus is
(...) te bekomen. r3 J~i toegevoegd:] de Boeken heden te zien.
NB. de gemelde Atlas zal op Maendag den 5 Juny, 's namiddags ten 4 uuren werden verkogt.
(zie ook 8~3)
923. 1747, 20 en 27 mei
t1Amsterdam by Petrus Schenk voor aen in de Nes by de Vygendam, is te bekomen (...) Ook is
by dezelve te bekomen, het groot en byna gedurige Schouburg van den Europische oorlog,
behelzende geheel Brabant en Vlaenderen, in 4 bladen a 30 stuyv., als meden in 3 bladen 1 1.
Voorts verscheiden particuliere Kaerten van Brabant en Vlaenderen, de 17 en 7 Provintien, ook
al deszelfs particuliere in 't bezonder, tot 6 st. En 't groot Hollands Oorlogschip (...)
924. 1747, 27 en 30 mei
t'Amst. by R. en J. Ottens,~is gedrukt en alom te bekomen (...) ook de groote Kaert van Zeeland

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 190 van 422
in 9 bl., en derzelver stukken apart; item een groot Tonneel van den Oorlog in de Nederlanden
4 bl. 1 2:, en een nieuwe Kaert van de Omlande van Genua.
925. 1747, 27 juni
t'Amsterdam by H. de Leth, werd uytgegeven (...) Nog een nieuwe Kaert van de 17 Provintien,
in 4 Bladen> waer in aengeweezen worden de landen doo~ den Koning van Vrankryk, 't Huys
van Oostenryk, de Koning van Pruyssen, en den Staet der Vereenigde Nederlanden
geconquesteert, volgens het laetste Tractaet van Barriere, afgezet a 1 guld.
926. 1747, 8 juli
t'Amst. by Covens en Mortier op de Vygendam is te bekomen, een zeer naeuwkeurige Kaert
van het omleggende van de Steden Maesstrigt, Bilsen, Tongren en Valkenburg, alwaer de
battaille den 2de deezer is voorgevallen> a 12 st. Als meede de stad Maesstrigt op een blad
apart, a 10 stuyvers.
927. 1747, 11 juli
By R. en J. Ottens, Kaert en Boekverkopers t'Amsterdam, is gedrukt twee naeuwkeurige aen een
sluytende Kaerten van 't district van Maesstrigt, Luy~, Leuven, Hasselt, Tongeren &c., alwaer de
Battailje den 2 dezer is voorgevallen, en waer in is afgebeeld 't forceeren der Fransche Linie
1705, en de roemrugte Battailje voor Ramilly 1706, door de Heer van Medtman; de prys is
afgezet 16 st.: Nog het Toneel des Oorlogs in de Nederlanden, 4 bladën, door Keyzer, 1 2, idem
in 6 bl. 1 4, en een Plan der Ommelanden van Genua, 6 st.
928. 1747, 27 juli
By R. en J. Ottens Kaert en Boekverkopers t'Amsterd., is gedrukt en alom te bekomen, een
Nieuwe Af tekening van de stad Bergen op Zoom en 't Fort Lillo, daer ter plaetse geteekend,
door een Frans Ingenieur, de prys 6 st. Nog zyn apart te bekomen, de 3 Stukken van 't Groot
Zeeland, behelzende de Landen en situatie van Bergen op Zoom, Tholen, Steenbergen,
Sandvuet, Lillo, de Willemstad &c., alles in 't groot bestek tot 30 st. Als mede de groote Kaert
van Zeeland in 9 bl., 1 3‐10. En 't Toneel des Oorlogs in de Nederlanden, 4 bl., 1 2.
929. 1747, 3 augustus
By R. en J. Ottens Kaert‐ en Boekverkopers t'Amsterdam, is gedrukt en te bekomen, een nieuw
Plan der stad Bergen op Zoom met de Linien, door een Frans Ingenieur getekend; de prys is 6
st.; en de belegering der Fransche hunne loopgraven en batteryen &c.
930. 1747, 2 september
By R. en J. Ottens Kaert en Boekverkopers t'Amst. in de Kalverstraet is gedrukt en alom te
bekomen, een Kaart vertoonende alle de Werktuygen die behooren tot de krygskunde,
vestingbouw en artillery, als mede tot de Belegering van steden, veldslagen &c., de prys is 6 st.;
ook is by dezelve gedrukt 't Plan van Bergen op Zoom met de Linie en Battery‐en der Franschen,
en 't Plan van Maesstrigt met de St. Pietersberg en alle desselfs nieuwe Werken a 6 st.~ nog de
groote ennaeuwkeurige Kaart van Zeeland in 9 bladen tot f 3:10: en de 3 stukken van 't zelve
apart vertonende de landen en situatien van Bergen op Zoom, Thoolen, Steenbergen, Santvliet,
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Lillo, de Willemstad &c., alles in 't groot bestek tot 30 st., en het tooneel des Oorlogs in de
Nederlanden 1 2.
931. 1747, 5 september
t'Amsterdam by Hendrik de Leth Kaertverkoper op de Beurssluys, zal binnen weynige dagen
uytgegeven werden, een exact en naeuwkeurig Plan van
Bergen op Zoom, met de attacque der Franschen tot op den 29 Augusty
1747.
932. 1747, 12 september
t'Amsterdam by R. en J. Ottens, Kaertverkopers in de Kalverstraet, is gedrukt en alom te
bekomen, de nette Af tekening van het Lunet Zeelandia te Bergen op Zoom, met de contra
Lunet, de Bedekte Weg, de Casumat met de Capitaele Gragt en Wallen, Ravelyns &c., daer ter
plaetze geteekent door een voornaem Liefhebber; de prys is 5 en 1 halve stuyv.
933. 1747, 12 september
Op heeden word t'Amst. by Hend. de Leth, uytgegeven een exact en naeuwkeurig Plan van
Bergen op Zoom, in 't welk byzonderlyk werd aengewee‐zen alle de Bastions, Ravelynen,
Lunette, en de attacque van de Fran‐schen op de Lunette 50 verre die voortgezet was op den
29 Augusty 1747, de prys is 10 stuyv.
934. 1747, 16 september en met gew. tekst 30 september
Op Maendag den 2 oktober, zal t'Amsterdam ten huyze van den Overledene op de Cingel over
de Warmoesgragt verkogt werden, een curieuse Verzameling van Nederduytsche Boeken (...)
als meede een uytmuntende Collectie
van veele Machines, ook een dubbelde en enkelde Lugtpomp, een beweegbare Hemel‐Globe
van 15 duym, met desselfs Radewerk en Horlogie van binnen, gemaekt door D. Audebert (...)
alles nagelaten door Willem van der Steeg. De Catalogus is by de Boekverkopers, als mede by S.
en Petrus Schouten te bekomen.
935. 1747, 19 september
t1Amsterdam by S. van Esveld in de Beurssteeg werd op heden uytgegeven, en zullen ook
eerstdaegs alom verzonden werden, een Printverbeelding met desselfs uytlegging, waer in
Bergen op Zoom na het leven is afgebeeld, met alle de Fortificatien en de daer omleggende
Steeden, Dorpen en Sterktens, als meede de belegering der Franschen door hun ondernomen
op den 16 July 1747, en voortgezet tot den 16 Sept., als wanneer eyndelyk na een twee
maenden belegering die stad aen de Franschen is overgegaen; de prys is 6 stuyvers.
936. 1747, 23 september
t1Amsterd. by S. van Esveld in de Beurssteeg, en alom in de andere steeden by de
Boekverkopers, werd op heden uytgegeven, een Prinverbeelding waer in Bergen op Zoom na
het leven is afgebeeld, met alle derzel‐ver Fortificatien, en de daer omleggende Steden, Dorpen
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en Sterktens, als Tholen, Steenbergen, Halsteren, Burgvliet, Wouw enz., als mede de Belegering
der Franschen voor Bergen op Zoom, so als die door hun is ondernomen op den 16 July 1747,
en voortgezet tot den 16 Septemb. van dit zelve jaer, als wanneer eyndelyk die Vesting na een
twee maendelykse belegering in de handen der Franschen gevallen is; a 6 st. (...)
937. 1747, 26 september
By Is. TIRION, Boekverkoper t'Amst. voor aen in de Kalverstraet (...) By denzelven word ook
uytgegeven een nieuwe Kaert van het overmeesterde Staets Vlaenderen, in de gansche
Westerschelde tot Antwerpen en Bergen op Zoom, en de gelegentheyd der Forten Lillo enz.,
naeuwkeurig aengewezen worden.
938. 1747, 5 oktober
t'Amsterdam by S. van Esveidt in de Beurssteeg, is gedrukt en alom te bekomen (...) Als ook een
fraeye Plaet van het beleg en de onverwagte verovering van Bergen op Zoom, a 6 stuyvers.
939. 1747, 14 oktober
t'Amsterd. by S. van Esveld in de Beurssteeg, en alom by de Boekverko‐pers in de andere
steden, zyn te bekomen (...) Als ook een fraeye Plaet zynde het beleg van Bergen op Zoom, met
alle de Sterktens, Steden en Dorpen; a 6 st.
940.. 1748, 9 januari
t1Amsterdam by Leonardus Schenk, Konst en Kaertverkoper op de Vygendam, werd
uytgegeven (...) Als mede de Schouburg van den Oorlog, bestaende in 34 Oliphants Bladen met
de Tytel, beginnende van den jaere 1700, tot den jaere 1727 incluys: de prys is f 11‐10 geb.
Rood Leer, ongebonden tot 6 st. 't blad; welke mede te bekomen zyn tot Haerlem by B.
Clynhens, en tot Utregt C. Kribber.
941. 1748, 22 februari en 2 maart
t'Amst. zal ten huyze van Jan Roman de Jonge Boekverkoper in de Kalverstraet op Dingsdag den
5 Maert verkogt werden een party meest Nederduytsche (...) Boeken, waer onder de Atlas van
Blaauw met de Steede Boeken XI Deelen (...) de Catalogus is (..,) te bekomen.
942. 1748, 5 maart en met gew. tekst 23 maart
Op Maendag den 25 Maert, zal t'Amst. ten huyze van Salomon Schouten Boekverkoper in de
Kalverstraet verkogt werden, een zeer considerable Verzameling van uytmuntende (...) Boeken,
waer onder de voornaemste Werken, als (...) De Zee Atlas by van Keulen, schoon afgezet in 5
deelen &c. Benevens 2 extra groote en zeer fraeye Globens by Vaik. De Catalogus is te bekomen
(...)
943. 1748, 28 maart en 2 april en met gew. tekst 16 april
By R. en J. Ottens, Kaert en Boekverkopers t'Amsterdam, is met veel moeyte en groote kosten
in 't ligt gebragt, gedrukt en werd uytgegeven, met goedkeuring van zyn Doori. Hoogheyd den
Prince van Oranje en Nassau &c., een geheele nieuwe en accurate Zak Atlas van Holland, 't Stigt
van Utregt, en een gedeelte van Gelderland en Staets Brabant, afgebeeld in
Heemraedschappen, Baljuwschappen, Heerlykheden, Waerden> Districten en uytgeveende
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Waterplassen, bestaende in 44 aen een sluytende Kaerten, met een generaele Kaert; alles zeer
net en naeuwkeurig nagegaen, en met een nodig Register van alle de Plaetzen voorzien; zeer
nut en dien‐stig voor Reyzigers en Liefhebbers der Wetenschappen; de prys is afgezet en
gebonden 6 guld. Nog zyn by dezelve te bekomen, het Toneel des Oorlogs in de Nederlanden,
in4bl., strekkende zig van Amsterd., tot aen Parys, a f 2; en de naeuwkeurige Kaert van Zeeland,
in 9 bi., tot f 3‐10. (16 april zonder de tekst "Nog zyn ... f 3‐10")
944. 1748, 16 april
By R. en J. Ottens, Kaert en Boekverkopers t'Amst., is gedrukt en werd uytgegeeven een Nieuwe
en Accurate Kaart van de Omlanden van Maasstrigt, Luyk, Leuven en Limburg, &c., in 2 bladen
groot bestek, de prys is 16 st., als mede een Nieuw Plan van Maasstrigt, Wyk en de St.
Pietersberg, met al zyn Fortificatien, tot 6 st. ?t Toneel des Oorlogs, strekkende van Amsterdam
tot aen Parys, in 4 bladen, tot 2 guld.; en 't groote Toneel des Oorlogs in 6 bi., tot 4 guld.; item
de groote Kaert van Zeeland, in 9 bladen, tot f 3‐10.
945. 1748, 2 mei en met gew. tekst 11 mei
Op Maendag den 13 May, zal t'Amst. ten huyze van S. Schouten Boekver koper in de
Kalverstraet verkogt worden, een extra curieuse verzameling van Fransche Boeken (...) daer
onder een weergaloze verzameling van 195 Kaerten en Plans van de allerbeste Meesters, met
goud en andere beste couleuren afgezet, in 3 Deelen (...) De Catalogus is te bekomen
(. .
946. 1748, 4 mei
By Isaak Tirion, Boekverkooper t 'Amsterdam, voor aen in de Kalverstraet; word thans
uitgegeven een nieuw en zeer accuraat Plan der stad MAASTRICHT, met aanwysing van alle
voornaame Gebouwen, Kerken, Kloosters en alle de Buytenwerken, zo als dezelve niet lang
geleeden door een
voornaem Ingenieur getekend zyn, kost 4 st. By den zelven is ook te bekomen een accuraet
Kaertje van 't Toneel van den Oorlog in Braband, Limburg en opper Gelderland; als mede
Kaertjes van 't Land van Overmaese, de Myery van den Bosch, de Baronny van Breda en
Staatsviaanderen apart, als mede van alle de Nederlandse Provincien en ook van andere
Landen, naauwkeurig afgezet, a 6 stuyvers het stuk.
947. 1748, 1 juni
t'Amst. by Covens en Mortier, op de Vygendam, en by S. Covens de Jonge, op de hoek van de
Waermoestraet en Vygendam, zyn nieuw gemaekt en te bekomen, op vier blaeden, de Mayery
van 's Hertogenbosch, de Baronye van Breda, het Marquisaet van Bergen‐op‐Zoom, en Zeeland,
dienende en sluytende aen op de nieuws verbeterde Kaerten van Braband en Viaende‐ren &c.
op 24 blaeden van Frlcx, nu 28 bi., de 17 Provincien 9 bi., de 7 Provintien 6 en 1 half bi.,
Gelderland 4 bi., Holland 20 bi., Zeeland
2 bi., Uytrecht 17 bi., Overysel 4 bi., Vriesiand 8 bi., Groningen 1 bi.; als mede de voornaemste
Steeden en Vestingen in de 17 Provintien 100 blaeden; Savoeye, Piemont, Dauphine en
Provence 9 bi., de Repubiicq Genua 2 bi., Theatre de Italie 4 bi. Duytsland, Vranktyk, Spanje, Ita‐
iie en Hongrie ieder 4 bi. Groot‐Brittan1e en Sweeden ieder 6 bi. Ver‐ders zyn nieuw gemaekt
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en te bekomen, het Hertogdom Silesien 4 bi., Poolen, Moravien, Bohemen, Franken en Mentz 5
bi. den Rhyn van Bon tot Basel 6 bi., De Engeische, Fransche en Holiandsche Colonien in
America door Pople, 7 blaeden. ("S." Covens de Jonge: op 12 november i~h8 een advertentie
van J. Covens de Jonge op het zelfde adres, de "S" moet hier als een zetfout beschouwd ~orden)
948. 1748, 11 juni en met gew. tekst 13 juni
Op Donderdag den 13 Juny, zal t'Amsterd. ten huyze van S. Schouten Boekverkoper in de
Kaiverstraet, verkogt werden een zeer keurlyke Verzameling (...) Boeken (...) nagelaten door
den Heer Jan Isaak Robide, waer agter (...) ook twee paer Globens by Vaik. De Catalogus is ~...>
te bekomen.
949. 1748, 20 juli
By R. en J. Ottens, Kaert en Boekverkopers t'Amst. is gedrukt en alom te bekomen, een nette in
't Koper gesnedene Afbeelding van de groote en merkwaerdige Zons verduystering, die wezen
zal op aenstaende Ddnder‐dag, zynden den 25 dezer, beginnende 's morgens ten half 10 uuren,
en eyndigende ten half een uur, de zwaerste Verduystering zal zyn ten 11 uuren; als mede een
nette aenwyzing waer de Middeipunts Schaduwe zal passeeren, en hoe verre dezeive ten
Zuyden en Noorden zal kunnen gezien worden, alles door de Meetkonst betoogt door Simon
Panser Stadsm. &c. tot Embden; de prys is 6 stuyvq
950. 1748, 5 december
By 'Is. Tirion Boekverkoper t'Amst., word heden uytgegeeven, Reyze rond‐som de Wereld,
gedaen in den jaeren 1740 tot 1744, door den Heere G. ANSON, Opperbevelhebber over een
Esquader Engeische Scheepen op een Expeditie naer de Zuydzee: Opgesteld uyt de Papieren en
Bescheyden van den Admiraei Anson zelven, en onder zyn opzigt uytgegeeven door R. Walter
zyn Hooghd. Kap~iiaen, in groot Quarto, met veele Plaeten en Kaer‐ten opgehelderd.
951. 1748, 10, 12 en 19 december
By Is. Tirion Boekverkoper t'Amst. voor aen in de Kaiverstraet, is ge‐drukt en thans te bekomen,
G. ANSONS Reyze rondsom de Wereld, op een expeditie naer de Zuydzee, 50 als dezelve uyt de
Papieren en onder de directie van den Admiraei~Myiord Anson zelve is opgesteld, door zyn
Hooghds. Kapeilaen R. Walter, uyt het Engels vertaeid en opgeheidert met 34 groot Kopere
Platen, behelzende omtrent 50 50 groote Kaerten als Plans en Af tekeningen van Landen,
Kusten, Havens, Dieren, Vaertuy‐gen enz., alles op ordre van de Heer Anson zelve gedurende de
reys na het leven getekend; in groot Quarto.
952. 1749, 22 maart
Te Amsterdam by G. de Groot Boekverkoper op de Heyiige Weg, zyn nog deeze Maend, so die
50 ver strekken, te bekomen 15 Exemplaren van de Algemeene Kerkelyke en Wereidlyke
Historien (...) met daer toe nodige Kaerten en Piaeten; door G. Suykers en Is. Verburg. Fol. 10
Deelen, tot f 36 (in zilver geld> ongebonden, volgens berigt daer van by G. de Groot gratis te
bekomen; als mede in andere steden by de Boekverkopers. NB. Dit zyn alle de Exemplaren die
van de gantsche druk nog overig zyn.
953. 1749, 1 mei
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By Is. Tirion Boekverkoper ttAmst., voor aen in de Kalverstraet, word
heden uytgegeven; de Nieuwe Druk van Mylord ANSONS Reyzen rondsom de
Wereld, en door de Zuydzee, 50 als dezelve uyt zyn eygene Journalen en
Papieren, en onder zyn eygen directie is beschreeven door zyn Hooghds.
Kapeilaen R. Walter, en met omtrent 50 50 Af tekeningen, Kaerten en
Plans voorzien, in groot 4to.; een Lyst van verbeteringen, en een nieuw
Kaertje dezer Rystogt, waer mede deeze Druk vermeerderd is, konnen de
Kopers van den eersten Druk voor niet bekomen.
954. 1749, 10 juni
t'Amsterdam by S. van Esveidt in de Beurssteeg, is gedrukt en in alle steden mede te bekomen,
de Historie van den tegenwoordig geeyndigden Oorlog in Vlaenderen en Braband, van zyn
eerste begin in den jare 1743, tot deszeifs eynde door den Vreede van Aken in den jare 1748
(...) ver‐rykt met een Kaert van Vlaenderen en Braband, met aenwyzing van de Mar‐schen en
Gampement, der Franschen en de voorgevallen Veidsiagen, door
J.D.J.
955. 1749, 12 en 17 juni
By Is. Tirion, Boekverkoper t'Amst. vooraen in de Kalverstraet, is ge‐drukt en heden te bekomen
DE VADERLANDSCHE HISTORIE, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde
Nederianden van de vroegste Tyden af; uyt de geioofwaerdigste Schryvers en egte
Gedenkstukken zamengesteid; met Konstplaeten en Kaarten opgehelderd. Eerste Deel
beginnende met de aenkomst der Batavieren hier te lande, en eindigende met Ao. 800, in gr. 8.
Een Berigt van dit keurig Werk word gratis uitgedeelt. (Verdere advertenties met betrekking tot
deze serie zijn alleen dan overgenomen, wanneer er specifieke kaarten genoemd worden; zie
ook blz.
956. 1749, 28 juni
t'Amsterdam by S. van Esveid in de Beurssteeg is gedrukt, een Historie van den jegenwoordig
geeyndigden Oorlog, in Viaenderen, Brabant en de
Nederlanden, van desselfs begin in den jare 1743, tot desseifs eynde door de Vreede van Aken,
in den jare 1748, met een accurate Kaert waer zig het Toneel des Oorlogs vertoond heeft (...)
door J.D.J.; a 30 stuyv.
957. 1749, 29 juli en met ingekorte tekst 19 augustus en 4 en 9 september
E. de Hen Boekverkoper in 's Hage, zal op Dingsdag den 9 Sept. en 3 volgende dagen, by
openbare veylinge aen de meestbiedende, voor contant zilver of volwigtig gangbaer goud‐geld
verkopen, de zinlyke en fraeye Bibliotheek, nagelaten door de Wei‐Ed. Heer ADRIAAN WITTERT,
Heer van 't Hoogland en Emmeclaer; dezelve bestaet in veele fraeye en groote Werken, in
welke onder andere uytmunten (...) Atlas van Blaeuw in een Nooteboom Cabinet met
Spiegelgiasen, de Steedeboeken (...) De Catalogus is te bekomen (...)
958. 1749, 11 oktober
Steven Ledet en Compagnie, Boekverkopers t'Amst. ,2'hebben in commissie ontfangen en
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bieden de Liefhebberen voor f 32 aen, een Plan of Platte Grond der stad ROOMEN, onder den
tytel van IVuovo Pianta di Roma data in Luce da Giambattista Nolli. in XIX blaeden Atlas
formaet, dit werk is zo ten aensien van Teekening, Snyding en Papier met de uiterste fraeyheyd
uitgevoerd.
959. 1749, 14 en 21 oktober
In Amsterdam, op Dingsdag den 28 Octob. en volgende dagen, zal op de
Princegragt regt over de Lelysluys, door Jan Roman en Jan Roman de
Jonge verkogt werden, een uytmuntende Verzameling van Nederduytsche
Boeken (...) onder welke de Atlas van Blaeuw 9 Deelen extra fraey afgezet, Stedeboeken, Atlas
van Visser afgezet (...) Nagelaten door de
Heer Gerrit Hendriksz. Klyn. De Catalogus is (...) te bekomen.

960. 1749, 16 oktober
Jacobus Haf fman Boekverkoper t'Amsterd. op 't Ruschiand, geeft thans uyt, de eerste
Beginselen der Sterre‐ en Aerdrykskunde, op een duyde‐lyke wyze voorgesteld door het
gebruyk van Globen en Kaerten, als ook door het oplossen van eenige aengenaeme
werkstukken; tot gebruyk der Leerlingen beschreeven door ISAAK WATTS, na den 3de druk uyt
het Engels vertaeid, en uytgegeven onder het opzigt van en met eenige byvoegzelen en
veranderingen ten nutte der Nederlanders, door den Heer JAN VAN DEN DAM, in groot Octavo;
de prys is 1 gulden.
961. 1749, 28 oktober en 1 november
t'Amst. by S. van Esveidt in de Beurssteeg, is gedrukt (...) Ook de Historie van den Oorlog zedert
1743 tot 1748, met een Kaert van Bra‐band, Vlaenderen en de Nederlanden, door J.D.J., 30
stuyv.
962. 1749, 2 december
t'Amst. by S. van Esveld in de Beurssteeg, is gedrukt en ook alom te bekomen, Beschryving van
Ysiand, Groenland en de Straet Davids, tot nut der wetenschappen, den koophandel en de
zeevaert door den Hr. Johan Anderson, Doctor der beyde Rechten, en in leven eerste Burger‐
meester der stad Hamburg, verrykt met Platen en een nieuwe naeuwkeurige Landkaert der
ontdekkingen, waer van in dit Werk gesproken word (...) uyt het Hoogduyts vertaeld door J.D.J.,
4to, de prys 2 gulden. By den zeiven zyn nog eenige weynige Exemplaren te bekomen van den
Oorlog zedert den jare 1743, tot de Vreede van Aken 1748, met een Kaert van Vlaenderen,
Brabant en de Nederlanden, en van al 't gebeurde in dien tyd, kost 30 stuyv.
963. 1749, 6, 13 en 16 december
t'Amst. by S. van Esveld, mde Beurssteeg is gedrukt de Beschryving van Ysland, Groenland en de
Straet Davids (...) door den Hr. Johan Anderson, verrykt met Platen en een nieuwe Landkaert,
waer van in dit Werk gesproken word: uyt het Hoogduyts vertaeld door J.D.J., de prys is 2 gi.
964. 1749, 13 december
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Te Haerlem by J. Bosch is gedrukt en alom verzonden, volkomen Samenstel der
Aerdryksbeschryving in het algemeen, verkiarende de Natuur en Eygenschappen der Aerde (...)
het nut en de konst om Giobes, Land en Zee‐kaerten te maken (...) in 't Latyn beschreven door
B. VARENIUS M.D. in 't Engels met Aenteekeningen opgeheldert door den Ridder IS. NEWTON
en Dr. JURIN; vertaeld na de Latynse en laetst verbeterde Uytgave van Dr. SHAW, met Fiaeten,
2 Deelen: Het tweede Deel zal in weynig weeken volgen. NB. Dit Werk heeft de alom beroemde
NEWTON en andere gebruykt om 'er op hunne Hooge Schooien de Studenten uyt te
onderwyzen. Dit Deel kost ! 2‐10.
965. 1750, 1 januari
t'Amsterdam by Arent v. Huyssteen Boekverkoper is gedrukt in Fransch en
Duytsch de Historische Geograefische Konsten, Reys‐Alrnanak voor 't jaer
1750, met een fraye Kaert van Asia (...)
966. 1750, 29 januari
Op Vrydag den 30 January, 's morgens ten 9 uuren, zal men ten huyze van de Overieedene op
de Martelaersgragt tusschen de Haringpakkery en Nieuwendyk verkôpen, een nette en
zindelyke Inboel, bestaende in (...) een fraeye Aerdglobe (...) breeder by Biljetten, en heeden te
zien.
967. 1750, 14 februari
(..) t'Amsterdam by S. van Esveld in de Beurssteeg (...) Den gem. Es‐veld heeft gedrukt de
Beschryving van Ysiand, Groenland en Straet Davids (...) met een fraeye Kaert en verscheyde
Platen; a 2 guld. (...)
968. 1750, 21 februari
Verkopinge op Dingsdag den 24 Febr. t'Amst. in de Piantagie voor aen in de Middeiiaen, van
een nette en zindelyke Inboel, bestaende in (...) een Marmere Giobe 20 a 21 duym in zyn
Diameter (...) Nagelaten door Wylen Julius Teekman; alles daegs te vooren te zien.
969. 1750, 3 maart
t'Amst. by S. van Esveidt, in de Beurssteeg, is gedrukt de Beschryving van Ysiand, Groenland en
de Straet Davids (...) met verscheyde fraye Platen, en een nieuwe Landkaert, 2 guid. By den
zelve is gedrukt de
Historie van den geeyndigden Oorlog in Vlaenderen, Braband en de Nederianden, van den jare
1743 tot de Vreede van Aken in den jare 1748, met een accurate Kaert, en waer in behalven dat
ook gevonden word alles wat hier te landen zedert dien tyd is gebeurt, voor 30 stuyvers.
970. 1750, 14 maart
J. Loveringh Boekverkoper voor aen op de Nieuwendyk, zal op den 26 Maert en volgende
dagen, verkopen de nagelatene Boeken van wylen den Wei‐Eerw. Heer J. Landsberge, rustend
Predikant te Eerswoud, en van wylen Jacobus vander Streng (...) waer in uytmunt een
verzamelde ATLAS van de 7 Nederlandsche Provincien en geheel Asia, meerendeels na de konst
afgezet, in 7 Banden ~...> de Catalogussen zyn van ieder apart te bekomen.
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971. 1750, 23 april
By Isaak Tirion Boekverkoper t1Amsterdam, is gedrukt en word heden uyt‐gegeven: Eene
naeuwkeurige Beschryving van Kennemeriand, Amstelland, Goyland, Muyden, Naerden,
Weesp, Woerden, Oudewater enz., met curieuse Printverbeeldingen, Pians van Steeden, en
nieuwe Landkaerten vercierd, in groot Octavo; zynde dit het VIIste Deels eerste Stuk van den
tegen‐woordigen staet der Vereenigde Nederianden, en wei het laetste op eén na van de
Beschryving van Holland.
972. 1750, 15 oktober
t'Amst. by Petrus Schenk, zyn nog voor handen en te bekomen, eenige Exemplaren van de korte
Schets over het Droog maken van de Groote Meer te Leyden by Ger. Portvuet Ao. 1743
gedrukt, als meden 2 Kaerten over het droog maken van de Groote Meer &c.
973. 1750, 10, 17 en 21 november
Hendrik Vieroot Boekverkoper t'Amst. op den Nieuwendyk aen den Dam, zal op Dingsdag den
24 November en volgende dagen, ten huyze van den Overiedenen op de Keyzersgragt by de
Vyzelstraet verkopen, de nagela‐tene Bibliotheek van den Heer ~r. Daniel Bernard Andriesz. in
leven Heer van Cattenbroek en de Uyterdyken van Mastwyk &c., bestaende in uytgelezene
weigeconditioneerde Boeken (...) onder welke zyn de Atlas van Biaeuw en Janssonius en
derzelver Stedeboeken (...) 50 als breder kan gezien werden uyt de Catalogus die heeden by
bovengem. Hendrik Vieroot te bekomen is (...)
974. 1750, 3 en 5 december en met gew. tekst 26 december t'Amst. by A. van Huyssteen op 't
Rokkin by de Beurs, werd als voorheen uytgegeven in 't Frans en Duyts (tot groot gemak van de
Kooplieden) de Geographise, Genealogise en Historise Konst‐ en Reys‐Almanach, voor den jaere
1751, gevoigt na die van de Berlynse Societeyt der Wetenschappen (...) met veel byvoegzelen
vermeerderd, als een nieuwe Kaert van Africa en 12 extra fraeye Konstplaetjes, gesneeden door
den vermaerden Konstenaer J. Philips (...)
975. 1750, 3 december
By B. MOURIK Boekverkoper t'Amst. in de Nes, is gedrukt, en in alle steden by de
Boekverkopers te bekomen: De Tegenwoordige staet der Volkeren in America, met een Verhaei
van het gepasseerde, en den Koop‐
handel in Mexiko, Peru, Curacao, Jamaica, Buenos Ayres, Vera Crux, Cuba, Havana, Porto Bello,
Carthagena, Lima, Chila &c., en van de Kustbewaerders in de geheele Westindien, en van den
verboden Handel der Hollanders, Engelse, Franse, Deenen, Portugeezen &c., met de Kaerten
daer toe dienende, kost f 1.
976. 1751, 2 februari
Op Maendag den 22 February, zal men ten huyze van G. Tielenburg, Boek‐verkoper in de
Gasthuys Molensteeg t'Amsterd. verkopen alle de gebonde Boeken, mitsgaders eenige
Mathematische Instrumenten, als mede een Hemel en een Aard‐Globe van W. Blaau, 1640,
groot 26 duym diameeter, zynde 2 overheerlyke stukken; en den 31 Maert daer aen volgende,
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zal den voorn. onder de Boek en Konstverkopers ten huyze van J. Westhuyzen op de Cingel in
de Witte Moolen verkopen, alle de ongebonde Boeken met alle de kopere Platen of Zeekaerten
van byna de gantsche Waereid, waer onder veele nieuwe bestekken; alles nagelaten door
wylen Isaak Swigters, dewelke gecanteerd heeft op de namen van Johannes Loots, en daer na
op desselfs Weduwe Sara Swigters; waer van de Catalogen in tyds zuilen te bekomen zyn. (zie
ook 9T~, 980 en 983)
977. 1751, 13 februari
Op Maendag den 22 Feb., zal men ten huyze van G. Tielenburg, Boekverkoper in de
Gasthuysmolensteeg t'Amst. verkopen, alle de Gebonde Boeken, mitsgaders eenige
Mathematische Instrumenten, waer onder uytmunt een Hemel en een Aerd‐Giobe van W.
Biaeuw 1640, groot 26 duym Diameter, met Zyde Kleeden, zynde 2 overheerlyke stukken, waer
vande~Catalogus te bekomen is, en Saturdag voor de Verkooping te zien. (zie ook 9~6, 980 en
983)
978. 1751, 13 en 23 februari en 4 maart
C. Kribber Boek‐ en Landkaertverkoper te Utregt, zal op Maendag den 8 Maert en volgende
dagen verkopen, een Verzameling van verscheyde deftige en zindelyk gebondene Boeken (...)
waer onder een goed getal Mathe‐matische of Wiskonstige, en daer by een heerlyk in rood
Turks Leer ge‐bondene Atlas van Sanson in 2 Deelen (...) mitsgaders Mathematise en Muziek‐
Instrumenten, en andere Rariteyten; breder in de Catalogus uyt‐gedrukt, die (...) te bekomen is.
979. 1751, 11 en 27 maart
Op Maendag den 29 Maert, zal men ten huyze van de Wed. S. Schouten en Zoon verkopen, 2
curieuse verzamelingen van uytmuntende en fraye geconditioneerde (...) Boeken, waer in
onder veele Groote Werken uytmunten
een fraey Afgezette Atlas van de nieuwste en beste Kaerten, in 4 Delen (...) nagelaten door de
Ed. Heer J.C. Looseken, Gouverneur op Tagal, en de Heer R.K. De Catalogus is (...) te bekomen.
980. 1751 , 13 maart en met gew. tekst 23, 25 en 27 maart Op Woensdag den 31 Maert, en
volgende dagen, zal Gerrit Thielenburg, t'Amst. op de Cingel in de Witte Mooien onder de
Boekverkoopers verkopen, alle de ongebonde Boeken, Kopere Zee‐Kaarten, waer onder veele
bestekken F13 maart: bestacke~ Druk en Schryfpapieren, en verdere Winkelwaren; alles
nagelaten door Isaak Swigters, die gecanteert heeft op de namen van Johannes Loots, en daer
na op desselfs Wed. Sara en Isaak
Swigters; waer van de Catalogus te bekomen is (...) (zie ook 976, 977 en 983)
981. 1751, 13 en 16 maart
Barth. Sligtenhorst en Pieter de Mortier, Makeiaers, zuilen op Woensdag den 17 Maert,
t'Amsterd. ten huyze van den Overledenen op de Cmgel tusschen de Oude Lely‐ en
Bergstraeten verkopen, een extra fraeye en zindelyke Inboel, bestaende in (...) nevens een
extra fraeye afgezette Atlas, en Stedeboeken van Joan Blaau, alles nagelaten door wylen
Mejuffrouw Catharina Anna Muys van Holy, Wed. de Heer Willem Ter Borch; waer van de
Catalogus (...) te bekomen is (...)
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982. 1751, 18 maart
Op Dingsdag den 23 Maert, zal men op de Brouwersgragt by de Oranje‐straet verkopen, een
nette en zindelyke Inboel, bestaende in (...) een
Bybel met Kaerte en Piaeten (...) nag~laten door wylen Hendrik Egber~e
Prins.
983. 1751, 30 maart
Op Morgen den 31 Maert, zal Gerrit Tielenburg, Boekverkoper, t'Amst. op de Cingel in de Witte
Moolen verkopen, alle de ongebonde Boeken, Zee‐Kaerten, Druk en Schryfpapieren, en verdere
Winkeiwaeren; nagelaten door wylen Isaak Swigters; als meede een party Ebben en
Pereboomen Hout, 't geene van de Gegadigdens ten Sterfhuyze in de Nieuwebrugsteeg kan
gezien worden. (zie ook 976, 977 en 980)
984. 1751, 30 maart
By Isaak Tirion Boekverkoper t'Amsterdam, is gedrukt en te bekomen, de Rivierkundige
Verhandeling van den Landmeeter C. VELSEN, waer in de aloude en tegenwoordige toestand
der Hollandsche Rivieren word overwogen, en het yslyke gevaer van Holland en Utregt, door de
slegte gesteldheid van de Ryn, Lek, het Panderse Canael enz., aengetoond werd, benevens de
middelen tot verbetering derzeive en voorkoming van verdere overstroomingen; alles door
naeuwkeurige Kaerten en Plaeten opgehelderd.
985. 1751, 30 maart
By R. en J. Ottens, Kaert en Boekverkopers t'Amst. in de Kalverstraet, zyn nog te bekomen
eenige Kaerten van Holland met Utregt, waer in naeuwkeurig werde aengeteekend de
Dykbreuken in den jare 1726, en in den jare 1740 en 1741 voorgevallen; waer by gevoegt de
Dykbreuken nu by Jaersveid ingevallen, wordende daer in met aparte kleuren heel net
afgetekend, hoe verre die Landen ter dier tyd zyn geinundeert geweest; de prys is 6 stuyvers.
986. 1751, 27 april en 4 mei
Alle die geenen welke iets te pretendeeren hebben van, of verschuldigt zyn aen den Boedel van
Agatha Valk, Wed. Petrus Schenk in de maend October des voorleeden jaers tot Amsterdam
overieeden, gelieven zulks schriftelyk op te geven voor primo July 1751, ten Comptoire van de
Notaris Gerrit Bouman op de hoek van de Cingel en Toorensteeg t Amsterdam. (zie ook 988)
987. 1751, 27 april, 1 en 6 mei
Die genen die ietwes te pretendeeren hebben ofte verschuidigt zyn, van en aen den nagelaten
Boedel van wylen Mattheus de Vries, in leeven Landmeeter en Boekdrukker te Dordregt,
werden verzogt zulks op te geeven aen Anthony Bax Notaris &c. te Dordregt, uyterlyk voor de
maend July aenstaende.
988. 1751, 13 mei en 8 juni
Op den 14 Juny zal men ten Sterfhuyze van Agatha Valk, Wed. Petrus Schenk, op den Vygendam
t'Amst. verkopen, een groote meenigte Kopere Kunst‐Plaeten, bestaende in een Atlas van

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 201 van 422
Landkaerten, Atlas Coeiestis, en veele andere Werken, Gezigten, Lusthoven, Paleyzen,
Landschappen, Historien, Vorstelyke, Geleerde en andere Portraiten &c.: In veele jaeren byeen
verzameld, waer van de Catalogus te bekomen zyn by Petrus en Leonardus Schenk, Konst en
Kaertverkopers t'Amsterdam. (zie ook 986)
989. 1751, 29 juli en 3 augustus
Werden mits dezen verzogt, alle de geene die genegen zyn, en de ver‐. eyschte bekwaemheden
hebben, om in de Stads Schoole te Purmerende te onderwyzen 't Lezen, Schryven, de
Aritmethica, Geometrie, Stuurmans konst, het Itaiiaens‐ en Scheeps Boekhouden en de
Kerkdienst waer te nemen, op een jaeriyks Tractement van Vier honderd Guldens en verdere
Emolumenten daer annex, ten spoedigste zig aen te geven ter Secretary der stad Purmerende.
990. 1751, 31 juli en 12 augustus
Hendrik Birrius en Jan Schut, Hakeiaers, zullen op Dingsdag den 10 Augusty (in plaets van
Woensdag den 4 Augusty, t'Amsterd. op de Binnen‐Amstel by de Halvemaens‐brug verkopen,
een zindelyke Inboel, bestaende in (...) en een party Boeken waer onder een Atlas; alles breder
by Biljetten.
991. 1751, 7 en 14 september
Op Woensdag den 15 Sept. zullen de Wed. S. Schouten en Zoon, ten huize van den Overledene
op de Keyzersgragt by de Vyzelstraet verkopen, een fraye party van Nederduytsche ~...>
Boeken, onder welke behalven andere voorname Werken uitbimken (...) de Atlas van Blaau
afgezet in elf Deelen, die benevens de Stedeboeken der Nederlanden, Savoyen, Piemont,
Napels en Sicilien &c. alle in het Latyn, legt in een fraey Veriakt Oostindisch Spiegel Comptoir
Cabinet &c.; nagelaten door den Heer Coen‐raed van Son: de Boeken zyn daegs voor de
Verkoping te zien, en de Catalogus ~...> te bekomen.
992. 1751, 16 september en met gew. tekst 18 september
Op Maendag den 20 Sept., zal ten huyze van de Wed. S. Schouten en Zoon verkogt werden, een
fraeye party Fransche Boeken (...) en op Dingsdag en Woensdag den 21 en 22 dito een groote
party alle Nederduytsche (...) Boeken, waer onder zeer veele groote Werken; als (...) Atlas van
Blaeu 6 Deelen (...) alles zeer wel geconditioneert en door 2 voornaeme Liefhebbers nagelaten.
De Catal. zyn afzonderlyk (...) te bekomen; den 18 Sept. te zien.
993. 1751, 21 en 28 oktober en 4 november
By Z. CHATELAIN en ZOON, Boekverkopers op de Biommarkt t'Amsterdam (...) By gem.
Boekverkopers word ook verkogt: Algemeene Historie van Spanjen, van Joan de Ferreras, uyt 't
Spaensch in 't Fransch overgezet door M.D. Hermilly, met Ndoten, Vignetten en Geographische
Kaerten voorzien &c., 10 Deelen in Quarto, a f 55 Hoiiandsch (...)
994. 1751, 30 oktober, 6, 18 en 27 november
t'Amsterd. by Jan Hartig zal op Maendag den 29 Nov. en volgende dagen, verkogt werden een
considerabele Verzameling van (...) Boeken (...) waer onder een Atlas van Biaeuw in 't
Nederdûyts, in 20 Franse Banden, leggende in een Nooteboomhoute Cabinet met groote
Spiegeigiasen, als ook een fraye Verzameling van zeldzame Manuscripten, voornamentlyk van
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deze stad, nog Mathematise Instrumenten, Kaerten &c., zynde meest alle heerlyk
geconditioneert, en in veele jaren door een voornaem Liefhebber by een verzameld. De
Catalogus is by gem. Hartig te bekomen.
995. 1751, 18 november en met gew. tekst 4 december
Op Maendag den 6 Dec., zullen de Wed. Schouten en Zoon, ten haren huyze in de Kaiverstraet
verkopen, een extra fraeye Verzameling ~...> Boeken (...) daer agter voigd een groot getal
Geographische en Hoogheemraed‐schaps Caerten, met couleuren afgezet, (waer van men
wegens de zeidzaemheyd weynig weerga vind) en veele van dèze en de andere Provintien, &c.;
met veel moeite door een voornaem Liefhebber byeen vergaderd. De Catalogus is (...) te
bekomen, en alles twee dagen voor de Verkoping te zien.
996. 1751, 30 december
t'Amsterd. by de Wed. A. van Huyssteen en Zoon op 't Rokkin, is gedrukt en heden te bekomen
in t Frans en Nederduyts de Historische Geographise KONST‐ en REYS M~~ANACH, voor den
Jaere 1752 (...) voorzien met een extra fraye afgezette Kaert van America en 12 fraye Platen,
door F.C. Philips (...)
997. 1752, 22 januari
Op Donderdag den 27 January 1752, zal ten huize van den Overledene op de hoek van de Cingel
en Brouwersgragt verkogt werden verscheyde Ne‐derduytsche Boeken, waer onder een Atlas
van Biaeuw, 6 Deelen fraey afgezet (...) waer van de Catalogus te bekomen is by A. Slaats Boek‐
verk. in de Heerestraet.
998. 1752, 12 februari
Op Donderdag den 17 February, zal men t'Amsterd. in de Lindestraet het 7de huis van de
Noorderkerk Z.Z. verkôpen, een zindelyke Inboel, be‐staende in (...) een Nederduytsche Bybel
met afgezette Kaerten (...) nagelaten door wylen Jacob Keyser, Varkenslager: Daegs te vooren
te zien.
999. 1752, 23 mei en 1 juni
Op Vrydag den 2 Juny, zal men ten huyze van Pieter Moerel in de Keyzers Kroon onder de
Boekverkopers verkopen, een fraye party van meest Nederduytsche BOEKEN, waer agter een
groot getal van zeer fraye en koper gesneede Platen, so Afbeeldingen, Gezigten, Platte Gronden
van Steeden, voorname Gebouwen &c., als ook vreemde Natien, Vogelen, Visschen en ailerley
Gediertens, inzonderheid exceilente nieuwe gesneede Caerten, item van Hooms, Schuipen,
Zeegewassen, Planten, Heesters &c. van de beste Meesters gesneeden, behoorende tot
Valentyn Beschryving van Oost‐indien. De Catalogus is te bekomen t'Amsterd. by A. Wor en D.
Onder de Linden.
1000. 1752, 23 mei en met gew. tekst 10 juni
Op Maendag den 12 Juny en volgende, zullen ten huyze van de Wed. S. Schouten en Zoon
verkogt werden: Twee zeer aenzienlyke Verzamelingen van (...) BOEKEN, alle uitmuntend
geconditioneerd, daer onder munten uit (...) aiierley Atlassen en Kaertboeken, en verscheyde
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andere groote Werken, benevens veele losse Kaerten; nagelaten door de Heeren Mr. JOAN
DOLS TEN OEVER, en den Procureur J. COMMELIN: De Catalogen zyn alomme te bekomen.
Vrydag en Saturdag te vooren te zien.
1001. 1752, 1 juni
Te Haerlem by J. BOSCH is gedrukt en t 'Amsterdam en in de meeste steden by de
Boekverkopers te bekomen: De Water‐Wereld kortelyk be~chouwd, en de byzonderheden
langs de Kusten aengewezen, ten nutte der Koopvaer‐dye en Zeevaert, byzonderlyk ook voor de
0. en W. Indise Handel, beginnende met de Rheede van Texel; waer agter eenige
aenmerkingen, be‐trekkelyk tot de Zeevaert, veel al uit eygen bèvinding opgem~ekt, ten
dienste eenes Jongelings welke zig tot den Koophandel schikte door J. de Bucquoy, met Pl., a 22
st. (...)
1002. 1752, 6 juni
t'Amst. by Johannes van Keulen, Konst en Kaertverkoper, en Dirk Onder de Linden, Bybel en
Boekverkoper, word gedrukt, De Oorsprong der laet‐ste Beroerten in het Ryk van Bantam,
zedert het begin der Regeeringe van de Koningin Regentes tot op haer overlyden ~...> Waer by
gevoegt is een Beschryving van het Ryk van Bantam en het Eyiand Java, 60 verre tot
opheldering dezer Beroerten behoort; met aenwyzing van de Togten en krygsverrigtingen in
Kopere Kaerten, Platte gronden en Afbeeldingen; alles uytgetrokken uyt de nieuwste en egtste
Berigten uyt Oostindien.
1003. 1752, 27 juni, 11 en 15 juli
t'Amsterdam is met Privilegie van haer Ed. Groot Mog. de Heeren Staeten van Holland en
Westvriesiand, voor den Autheur gedrukt, en by R. en J. Ottens Boek‐ en Kaertverkopers te
bekomen, een nieuwe Waereld‐Kaert in twee bladen, vertoonende in desseifs Noord en Zuyder
Sphere, de wonder‐lyke Magneetsche kragten en werking over den geheelen Aerdkloot; zeer
naeuwkeurig so door eygen bevindinge als die van andere Natien bevonden, en door Linien
afgebeeld; waer uit met behulp der observatien van het Pylcompas dagelyks de le~gtens op Zee
kan worden nagegaen, en de Variatien van 't Compas op de geheele Kloot kan werden ontdekt;
zeer nuttig voor Zeeluyden en Natuurkunde; de prys in 't Frans en Nederduyts f 1‐10, met
Engeische Letterdruk f 1‐12, en afgezet f 2‐6.
1004. 1752, 9 december
Dirk Onder de Linden, Boekverkoper, heeft nu afgedrukt en zal aenstaen‐de Donderdag [= 14
decembea uitgeven, en in de andere steden mede te bekomen zyn, de lang verwagte
Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zedert den aenvang des jaers 1714, tot aen den
dood van zyn doori. Hoogheid den Heere Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Unie,
in den jare 1751; verrykt met Afbeeidzeis van Vorsten, Veidsia‐gen, vermaerde Gebeurtenissen,
Belegeringen enz., in 't koper gebragt door Houbraken, Tanje, Philips, van Jagen en andere
beroemde Konstenaers, benevens 2 uitvoerige Kaerten van de 17 Provincien, geteekend, en
met een Geographische uitiegging opgehelderd door W.A, Bachine, Pre‐dik. te Kuylenburg (...)
1005. 1752, 12 december
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Te Rotterdam by de Wed. P. van Gust is gedrukt en werd heden uitgegeven, de Gronden der
Wiskunst, waer in (na een ligte wyze) de Trigono‐metrie behandeld, en alle voorsteli. van die
zoort konnen opgelost worden, met een aenhangzel van 25 vraegst. die in het volgende stuk
zullen beantwoord werden, door L. Praeider; kost 24 stuyv. ingen. (...)
1006. 1752, 21 en 26 december
HENDRIK PANSER, Leermeester der Wis‐, Ster‐ en Zeevaerd‐Kunde in Emden, maekt aen alle
Liefhebbers der Zee‐Vaerd bekend, dat by hem voor 25 gul. Hou. de Navigatie prompt zal
worden geleert, ja meerder als een Stuurman op Oost‐ en West‐Indien nodig heeft te weeten.
En die genee‐gen is zig by hem ter Kost en Siaapsteede te bestellen, zal des Weeks voor 3 gul.
Hou. goede Accommodatie ontfangen, en de prys van t Leergeld ook nog weiniger kunnen
bedingen.
1007. 1752, 21 december
t'Amsterdam by Jan Hartig, Boekverkoper op de Cingel, zal op Woensdag den 3 January 1753,
en volgende dagen, verkogt werden een considerabele party (...) Boeken ~...> waer onder
uitbunkt een schoone Atlas van J. Biaeuw in 9 Deelen, zynde de laetste en compleetste druk, in
ordinaire Atlas banden (...) waer van de Catalogus (...) te bekomen is.
1008. 1752, 23 december
K. VAN TONGERLO, Boekverkoper t'Amsterd., zal op den 10 en 11 January
1753, ten zynen huyze verkopen, een extra fraye en welgeconditioneerde
Verzameling van Nederduytsche BOEKEN, waer onder een curieuse Atlas in
15 Deelen (...) waer van de Cataloguen (...) te bekomen zyn.
1009. 1752, 28 december
G. van HUYSSTEEN, Boekverkoper op 't Rokkin t'Amst., geeft thans uit in 't Nederduyts en Frans,
den Historischen Geographischen KONST‐ en REYS‐ALMANACH voor 't jaer 1753 (...) voorzien
met 12 fraye Konstpiaten door J.C. Philips, en eene afgezette Kaert van Portugal, vervat‐tende
verders (...) eene beknopte beschryving van Portugal (...)
1010. 1753, 1 en 3 maart
t'Amst. by Joannes van Keulen, word nu uitgegeeven een nieuwe Zee‐Kaert van de Oost‐Finse
Golf, ten dienste der Zeevaert.
1011. 1753, 6 maart
Te Leeuwaerden zal op den 20 Maert en volgende dagen by Auctie worden verkogt een
voortreffelyke Bibliotheek (...) en een extra groote meenigte van de beste Landkaerten,
nagelaten door wylen den Hr. en Mr.
JOHANNES BALCK, in leven mede oudste Advocaet voor den Hove van Friesland. De Catalogus is
te bekomen (...)
1012. 1753, 12 en 17 mei
By R. en J. Ottens, Kaert, Konst‐ en Boekverkopers t'Amst., is gedrukt en alom te bekomen, een
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geheel Nieuwe en nooit voor dezen uytgegeven ZAKATLAS, bestaende in 25 zeer accurate
Kaerten van de 17 Nederlandsche Provintien, zeer exact gecoulleurd, en zeer naeuwkeurig
nagegaen na de beste gemeete Kaerten en Tekeningen door S. Keyzer, de prys is gebonden f 3,
item van de Zeven Geunieerde Provincien apart, bestaende in 15 Kaerten gebonden voor f 1:16
(...)
1013. 1753, 15 en 19 mei
De Erfgenamen van wylen de Wed. Joannes van Braam, in zyn leven Boekver‐koper &c., te
Dordregt zyn voornemens op Maendag en Dingsdag den 4 en 5 Juny, onder de Boekverkopers,
te verkopen desselfs nagelate ongebonden Boeken (...) en op Woensdag den 6 Juny en
volgende dagen by publyke Auctie desselfs nagelaten gebonde Boeken (...) waer onder (...)
Atlas Biavianus Major, 12 Voil. (...) waer van de Catalogen (...) te bekomen zyn.
1014. 1753, 31 mei en met gew. tekst 12 en 19 juni
GEORGE SMITH en CHARLES HAMBLETON HOLMES, als hier toe by de Heeren Burgermeesteren
en Vroedschappen der stad Woerden geauthoriseert, doen by dezen een iegeiyk adverteeren,
dat zy in een wel daer toe geappro‐pieert Huys binnen Woerden, de Jeugd zuilen instrueeren
volgens de grondregels in de Latynsche, Fransche en Engeische Tael, mitsgaders Schryvenn,
Cyfferen, Italiaensch Boekhouden, Geographie, Geometrie, Trigonometrie, Navigatie, Tekenen
en verdere Wetenschappen, als mede de gronden der Gereformeerde Religie; zuilen ook jonge
Heeren in de kost aennemen, en voor derzelver opvoeding goede zorge dragen.
1015. 1753, 11 en 25 augustus
N. v. Vucht, G.T. van Paddenburg en A. van Paddenburg, Boekverkoper te Utregt, zullen op
Dingsdag den 28 Augusty onder de Boekverkopers verkopen, een verzameling (...) Boeken, waer
onder (...) de Folio en Quarto Bybel, met volkome Annotatien, verrykt met veele nieuw
uytgevondene Land Kaerten, door Do. Bachine, Predikant te Guylenborg, met een La‐tynsche
Letter cierlyk gedrukt te Gornichem waer van de Catalogus te bekomen is (...)
1016. 1753, 6 september
J. Loveringh, Boekverkoper t'Amst., op den N.Dyk, 't 2de huys van den Dam, geeft heden uyt
Vindinge der Lengtens van den geheelen Aerdbodem, of het lang gezogte OOST EN WEST
UYTGEVONDEN; waer in de Miswyzinge ten kiaersten worden aengetoond, zeer dienstig voor
alle Liefhebbers der Wiskunde, en voor alle Zeevaerende Lieden, met Print en Cyffertal
opgeheldert en beschreven door A. MAASDORP, Liefhebber der Mathematische Konsten op de
Kaep de Goede Hoop, in gr. 8vo., 10 st. (...)
1017. 1753, 13 september
P. Lozel, H. Brand, D. Onder de Linden, 0. van Grafhorst, G. de Groot,
P. Schouten en Compagnie, adverteeren dat zy van 't Eerw. Consistorie
der Lutherse Gemeente t 'Amsterdam gekogt hebben en by haer nu te bekomen is, de Groote
Quarto NEDERDUITSCHE BYBEL, na de overzetting van Dr. M. LUTHERUS, met nette
Landkaerten en nieuwe zeer keurlyke Aenteekeningen of Ophelderingen, accurate Summarien,
geiykiuydende Texten &c., geschikt volgens de Annotatien van den Eerw. Heere NICOLAES
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HAES, Past. Prim. & Inspector te Budiszin; de prys is ongebonden ses gulden.
1018. 1753, 6 oktober
Op Maendag den 8 October, zal ten huyze van de Wed. S. Schouten en
Zoon verkogt werden, een curieuse en groote Verzameling (...) BOEKEN
(...) hier agter een fraye party losse Land en Zee‐Kaerten, (...) nagelaten door den Wei‐Ed. Gestr.
Heere LEONARD VAN HOESEN, in zyn Wei‐Ed.
Leven Schepen &c. der stad Amsterdam. De Catalogus is (...) te bekomen
(. . .
1019. 1753, 11 en 25 oktober
t'Amsterd. by IS. TIRION is met Privilegie gedrukt en thans te bekomen, het XX. Deel van de
Hedendaegsche Historie van alle Volken3 zynde het
X. van den Tegenwoordigen Staet der Vereen. Nederlanden. Dit Deel behelst het vervolg en slot
van de naeuwkeurige Beschryving van Zeeland, en wei in 't byzonder van de steeden Goes,
Tholen, Vlissingen, Veere en van alle de Zeeuwsche Eylanden, opgehelderd en versiert met
veele curieuse Gezigten, door de Hr. C. Pronk na 't leven geteekend, met Pians van de Steden
en inzonderheid met nieuwe naeuwkeurige Kaerten van alle de Zeeuwsche Eyianden, op ordre
van wylen Z.D.H. meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, in groot Octavo; kost 1 4.
NB. De Liefhebbers konnen deze uitmuntende Kaerten tot voimaking hunner Atlassen op groo‐
te en kieyne Bladen apart bekomen~.
1020. 1753, 1 november en met gew. tekst 3 november
Jacob Posthumus en Hendrik de Leth, Makelaers, zullen op Maendag den 5 Nov. t'Amst. in de
Keyzers Kroon in de Kaiverstraet verkopen, een uitmuntend Kabinet van diverse Rariteyten en
Antiquiteyten, een groote Verzameling Prentkonst van eenige duyzend Portraiten, Plans van
Steden en Kaerten &c. (...) nagelaten by wylen den Hoog Welgeb. Hr. Colionel J.D. v. Portz;
breder volgens Catalogus.
1021. 1753, 8, 13 en 29 november
Te Amst. by F. Houttuyn, en te Gorinchem by Corn. Goetzee, worden thans gedebiteerd de
~olio en Quarto Bybels met Romeinsche Letter en volkomen aentekeningen, by N. Goetzee te
Gorinchem in zyn leven gedrukt, voor de volgende zeer civiele pryzen in contant geld; de Folio
Rojael Bybel compleet met alle toebehôren, daer van zeer weinige Exemplaren zyn, f 36. de
Folio Mediaen Bybe~ compleet f 16. de Quarto Bybel compleet, doch zonderKaerten, die in 't
vervolg daer by niet zuilen geleverd worden, f 8:10.
1022. 1753, 13 en 29 november
Op Dingsdag den 4 Decemb., zal men ten huyze van de Wed. S. Schouten en Zoon verkopen,
een uitmuntende Verzameling van (...) BOEKEN, waer in veele der beste Atiassen (...) hier by
een goed getal der beste en raerste Hoog Heemraeds en andere KAARTEN (...) De Catalogus is
(...) te bekomen, en alles daegs te voren te zien.
1023. 1753, 15 en 29 november
S. VAN ESVELDT, t'Amst. in de Beurssteeg, Eygenaer geworden zynde van de volgende Boeken,
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bied alle Liefhebbers dezelve aen gedurende dit lopende jaer voor deze zeer geringe pryzen, als
(1) K. van Alkemade Beschryving van den Briel en Landen van Voorn, met Kaerten, in Folio
ongebonden f 4 (..)
1024. 1753, 20 november
By DIRK ONDER DE LINDEN, Boekverkoper t'Amsterd., is gedrukt en te bekomen, als mede in
alle steden by de Boekverkopers: Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zedert den
aenvang des jaers 1714, tot aen de dood van zyne Doorl. Hoogheid den Heere Prince van
Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Unie, in den jaere 1751, verrykt met 2 nieuwe zeer
uitvoerige Kaerten van de 17 Provincien, geteekend en met eene Geogra‐phische Uytlegging
opgehelderd door W.A. Bachine, Predikant te Kuylen‐burg (...)
1025. 1753, 22 en 29 november
De Wed. S. Schouten en Zoon, J. Hayman, J. Roman, G. de Groot, J. Loveringh, G. Tielenburg, S.
van Esveld en G. Huyssteen adverteeren, dat nog eenige weinige Exemplaeren te bekomen zyn
van de Historie van Francois Eugenius, Prins van Savoye Soissons, 3 Delen in 8vo. a 4 guld. Als
mede de Historie en 't Leven van Joan Churchil, Hertog van Marlboroug, &c. 4 Delen in 8vo. a 5
guld. (...) door Abraham de Vryer (...) voorzien met uitmuntende Plaeten en Kaerten, benevens
de Afbeeldingen van Steden, Velds lagen &c., gesneden door van der~Laen en Punt: Deze
Werken zyn ook apart te bekomen.
1026. 1753, 25 november
Gab. Nesman Mag. A., presenteerd zyn dienst om de Latynsche, Engelsche, Fransche en
Hoogduytsche Taelen binnen of buytens huys te onderwyzen, met Collegien des avonds; als ook
het Rekenen en Schryven in de Engel‐sche Spraek: Informeert ook in de voorn. Taelen in de
Metaphysica, Logica, Jure Naturae, Politica, Mathesi Pura, Gnomonica, Mechanica, Usu
Globorum, Geographia &c.: Logeert t'Amsterdam ten huyze van Pr. van den Berckenbosch in de
Nes by de Langebrugsteeg.
1027. 1753, 4 december en met gew. spelling 25 december
G. van Huyssteen, Boekverkoper t'Amst., geeft thans uyt als voorheen in 't Duyts en Frans den
Historischen, Geographischen Konst‐ en Rys‐AI~~fENACK, voor 't jaer 1754, gevolgt na de
Almanack van ?t Koningl. Genootschap der Geleerden te Berlyn, voorzien met 12 fraye
Konstplaeten door J.C. Philips, en een afgezette Kaert van Spanje, vervattende verders (...) eene
korte Beschryvinge van Spanje (...)
1028. 1754, 26 januari
By Joannes van Keulen, Boek‐ en Kaertverkoper in de Nieuwebrugsteeg, is voor eenige tyd
gedrukt: Aenwyzing voor de Zeelieden, door de Orcadische Eylanden en het Noorderdeel van
de Lewys, met daer toe behorende Paskaerten, vertaeld uit 't Engelsche Handschrift van
Murdoch Maken‐zie, en gecollationeert met de Engelsche druk, waer by nog een nieuwe Kaert
van Hitland door den zelven; alles met Landvertooningen en particuliere Havens verrykt, so van
den zelven Heer als van anderen; zynde
dit Werk zeer nodig voor die benoorden om moeten, of in dit Vaerwater hebben te kruyssen.
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1029. 1754, 19 februari, 5 en 14 maart
Op Vrydag en Zaturdag den 15 en 16 Maert, zal door G. en J. de Broen, Boekverkopers t'
Amsterd., verkogt werden de zeer curieuse en vermaerde Bibliotheek, verzameld en nagelaten
door de Heeren Jacob en Joan Couck, bestaende in veele uitgezogte Werken, Koninglyke
Atlassen &c., meest alle op groot papier en treffelyk geconditioneert (...) breeder volgens de
Catalogus te zien, welke by de voorn. Boekverkopers &c. te bekomen
is.
1030. 1754, 19 februari
Op beeden den 19 February en volgende dagen, zal ten Huize van den overledene op de Y‐gragt
by de Peperstraet verkogt worden, een fraye Verzameling (...) Boeken (...) 2 Globens van Valk,
en andere Rariteitten; nagelaten door den Heer J.A. v. Orsoy, waer van de Catalogus te beko‐
men is by A. Waldorp, Boekverkoper op 't Rokkin, en de Boeken &c.; op heeden ten Huize van
den overledene te zien.
1031. 1754, 30 maart, 2 en 6 april
Alle de geene die iets te pretendeeren hebben of verschuldigd mogten zyn aen of ten behoeve
van den Boedel van Maria van der Gouwe, Wed. van Isaak Tirion, den 7 February in de
Goudsblomstraet t'Amst. over‐leeden, werden verzogt benevens hunne behoorlyke bewyzen,
zulks ten spoedigste op te geven voor den eersten May 1754, ten Compt. van den Advt. en
Nôtaris Ploos van Amstel t'Amst., zullende na die tyd geen pretentien aengenomen werden,
maer een eeuwig stilswygen en silentium.
1032. 1754, 25 april en 7 mei
Op Woensdag den 8 May en volgende, zal men ten huyze van de Wed. S. Schouten en Zoon
verkopen: Bibliotheca Ter Smitteniana (...) daer by een groot getal van de beste Franse en
Nederd. Boeken, waer onder con‐siderabel veele Werken en de beste Atlassen, alle fraey
geconditio‐neerd; hier agter veele Mathematische Instrumenten en andere Rarltey‐ten;
nagelaten door den Wel‐Ed. Ge str. Heer Mr. HENRICUS TERSMITTEN, in zyn Wel‐Ed. Gestr.
leven Burgermr. en Raed dezer stede, en Commissaris der Posteryen &c. De Catalogen zyn (...)
te bekomen.
1033. 1754, 30 april
Mr. R. Ernaud, adverteert zyne Discipelen dat hy in deeze stad wederom gekomen is, en dat hy
zal continueeren met het Fransch en Engelsch te onderwyzen volgens de kortste reegels van de
Gramatica, so wel binnen als buytens huys; hy informeerd ook de Sphaere en Geographie; 't
adres by Mr. Lens, Horologiemaker in de St. Luciesteeg t'Amsterdam.
1034. 1754, 6 juni
Christ. Boelhouwer, Schipper ten dienste der 0.1. Comp., Collegie hou‐dende in de Arithmetica,
Geometria, Algebra, Astronomica, uit de voor‐naemste Mannen, als Halley, Newton, Cassini, en
Landmetrie, Wynroye, Globe, Kaert en Sonnewyzers, Italiaensch Boekhouden, inzonderheid de
Zeemans konst, so als in Scheeps werken, ondervindinge> ontmoetinge en ervarendheid, hooge
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en lage Stuurmans‐konst, leert de exercitie op
alle Instrumenten, tot zelfs op de onweetend makende en blindhoudende Schuyfschael, alle
Clootse werk, stukke schuyven &c., gevende ook lessen buytens huys, woond op de Zeedyk in
de Mathesis.
1035. 1754, 6 en 11 juni
Kryn Lagewaard, Stads Schoolmeester en Voorzanger tot Wyk by Duurstede, Presenteert zyn
dienst aen een ygelyk, om voor een geringe prys Kinderen in de Kost aen te nemen, en dezelve
te onderwyzen in 't Lezen, Schryven, Cyferen, Italiaens Boekhouden, Navigatie of Stuurmans
Konst, Psalmzingen, en wat verder tot een goede opvoedinge en Educatie behoort.
1036. 1754, 6 juli
Op den 18 en 19 dezer, zal t'Amsterdam ten huyze van K. van Tongerlo in de Kalverstraet over
de Keyzers Kroon, verkogt werden een fraye Verzameling van meest Nederduytsche Boeken,
waer onder (...) een curi‐euse Atlas &c., en andere deftige Werken meer; waer van de Catalogus
<...) te bekomen zyn.
1037. 1754, 30 juli
In 't midden van de maend September, zal ten huyze van de Wed. Schouten en Zoon, benevens
een fraye verzameling van Boeken, verkogt werden een ATLAS van de stad AMSTERDAM,
bestaende in veele duyzende van Oude en Nieuwe Groote en Kleyne Kaerten, Teekeningen,
Printverbeeldingen en Beschryvingen, als mede Portraiten, 36 Deelen, zoals nader in de Cata‐
logus vermeld en van de Liefhebbers vroegtydig zal kunnen bezigtigd werden (...) (zie ook
1039>
1038. 1754, 20 augustus
Te Haerlem by Iz. en Joh. Enschede is gedrukt en alom verzonden, en t'Amsterd. by N. en C.
Potgieter en D. Swart, en by de voornaemste Boekverkopers in de steden dezer en andere
Provincien te bekomen: Het EUROPEIS MAGAZYN der byzondere Zaken, in 't Ryk der Natuur, in
de Staeten en in de Wetenschappen voorvallende; 1. stuk voor de maend July 1754, (zullende
maendelyks vervolgt werden,) behelzende, behalven de korte Voorrede en 't Bestek van 't
Werk. 1. De Astronomise en Geogra‐phise Waereld‐Machine, vervaerdigt door J.G. Nestsel,
voor zyne Keyzerl. Majt. FranciscusI, en wegens dat Konststuk beschonken met een Goude
Ketting en Medaille en tot Keyzerl. Mechanicus aengesteld. (...)
XIV. Vragen uit de Arithmetie, Geometrie en Navigatie door Cave, More en Johnson opgegeven
(...) 5 Bladen in 8., de prys 4 st. Zullende dit Werk van tyd tot tyd intressanter~werden.
1039. 1754, 22 augustus en met gew. tekst 14 september
Op Dingsdag den 17 Sept. zal ten huyze van de Wed. S. Schouten en Zoon verkogt werden, een
zeer uitmuntende Verzameling van (...) BOEKEN, wa~r onder de voornaemste Werken, als (...)
Atlas Historique, Spaensche en andere van de beste Atlassen, en een Atlas van de
wydberoemde We‐reldstad Ansterd., in 36 Deelen Atlas formaet; alles zeer fraey gecon‐
ditioneert, en met groote kosten by een verzameld door een groot Liefhebber: De Atlas zal
Woensdag den 18 Sept. 's namiddags ten 4 uuren geveyld werden. De Catalogus zyn alomme en
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by bovengem. te bekomen. (op 14 september zijn de verkoopdagen gewijzigd in 23 resp. 2h
september) (zie ook 1037)
1040. 1754, 29 en 31 augustus
Op Dingsdag den 3 Sept. 's morgens ten 9 uuren, zal ten huyze van Jan
Roman, Boekverkoper in de Kalverstraet, verkogt werden een party meest
Nederduytse (...) Boeken, waer in uitbunkt (...) Atlas van Blaeuw 9
Deelen afgezet, Steedeboeken 11 Deelen (...) de Catalogen is in andere
steeden en by Jan Roman te bekomen.
1041. 1754, 29 oktober
Te Haerlem by J. Bosch, en by de Boekverkopers in de meeste steden is te bekomen
Verhandelingen, enz. uytgegeven door de Hollandsche Maetschappy der Wetenschappen
opgerigt te Haerlem, Iste Deel a 1 2:16, in het welk men vind (...) het Antwoord op de bewuste
Vraeg over de Oorzaek van de Verzandingen onzer Rivieren en de beste Hulpmiddelen, door
M. Bolstra; waer op de prys eener goude Medaille is toegeweezen; met eene Afbeelding dier
Medaillie en verdere Kaerten en Plaeten; Gem. Bosch geeft uyt Varenius Aerdrykskunde, met
de verbeteringen van den grooten Newton en Jurin, 2 Deelen, met Pl. 1 5:6, Rost beginzelen der
Sterrekunde en der Zeevaert, met Pl. 1 2:10, Bucquoy Waterwereld 1 1:2; zyn 16 jarige Reyze a
28 st.
1042. 1754, 5, 7 en 10 december
Op Woensdag den 11 December, voormiddags ten 9 uuren, zal men ten huyze van den
Overledene op de Fluwele Burgwal tusschen de Pylsteeg en St. Janstraet verkopen, een nette
en zindelyke Inboel (...) als mede eenige Mathematische Instrumenten en Landmeeters
Gereedschappen, waer onder twee fraye Astrolobien, Ketting &c.; alles nagelaten by Jan
Spruytenburg, en daegs te vooren te zien.
1043. 1754, 7 december
Op Dingsdag den 10 Decemb. en volgende, zal ten huyze van de Overledene op de Keyzersgragt
over 't Huys met de Hoofden verkogt werden: Collec‐tio Nitidiss. sive Catalogus Librorum (...)
(hier by een Collectie van de beste Nederduytsche (...) Boeken, waer onder (...) een heerlyk
afgezette Atlas van Janssonius, 10 Deelen (...) alle fraey geconditio‐neerd.) Oues reliquit vir
expertissimus & insignis PETRUS LEPPER,
J.U.D. & Collegii Orphanstrophici Praefectus. De Catalogus is alomme en by de Weduwe S.
Schouten en Zoon te bekomen.
1044. 1754, 19 december en met gew. spelling 24 en 31 december t'Amst. by G. van Huyssteen,
Boekverkoper, werd als voorheen uytgege‐ven in t Frans en Duyts, (tot groot gemak van de
Kooplieden,) de Historische Geographische KONST en REYS ALMENACK, voor de jaere 1755,
gevolgt na die van de Berlynse Societeyt der Weetenschappen (...) met veele byvoegzelen
vermeerdert, als een nieuwe Kaert van Vrankryk, en 12 extea Konst Plaetkes gesneeden door
den vermaerde Konstenaer J. Philips (...)
1045. 1755, 9 januari
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Op Maendag den 27 January en volgende, zullen ten huyze van de wed. S. Schouten en Soon
verkogt worden, Bibliotheca Duae sive Catalogus Li‐brorum (...) waer by komst een fraye
verzameling van zeer goede Neder‐duytsche (...) Boeken, onder welke uytmunten (...)
verscheide van de beste Atlassen fraay geconditioneert; nagelaten door de Heeren Mr.
S.O.B. en B.L.M. De Catalogus is allomme en by bovengem. te bekomen. (op 6 februari 1755
volgt een advertentie, dat laatsgenoemde verzameling op 11 februari verkocht zal worden)
1046. 1755, 13 februari
De Wed. S. Schouten en Zoon, J. Hayman, J. Roman, G. de Groot, J. Lo‐vering, G. Tielenburg, S.
van Esveld en G. van Huyssteen, Boekverkopers t'Amsterd., zullen tot den laetsten April 1755,
(indien 't getal der Exemplaren 50 lang strekt) afleveren het zeer keurig en kostbaer Werk,
genaemt Historische Beschryving der Ryzen, of nieuwe en volkome Verzameling van de
allerwaerdigste en zeldzaemste Zee en Landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaen (...)
verrykt met een meenigte uitmuntende Konstplaten, 50 Plans als Gezigten en onvergelykelyke
Geogra‐phische Kaerten &c.; naeuwkeurig in 't Nederduytsch overgebragt volgens den
Engelschen druk, en verrykt met het wezentlyke der Fransche ver‐meerderingen, Elf Deelen in
groot Quarto, tot een matige prys van 1 40, de kleyne Papieren, en de groote Papieren (waer
van maer een zeer kelyn getal is) tot 1 55, ongebonden; alles breder in de Conditie te zien, die
in alle steden by de Boekverkopers gratis te bekomen is. (zie ook iohï)
1047. 1755, 4 maart
De Wed. Schouten en Zoon, J. Hayman, J. Roman, G. de Groot, J. Love‐ring, G. Tielenburg, S. van
Esveldt en G. van Huyssteen, Boekverkopers t'Amst., zullen tot den laetste April 1755
afleeveren, het zeer keurig en kostbaer Werk genaemd HISTORISCHE BESCHRYVING DER
REYZEN DOOR ALLE DE GEDEELTENS DER WAERELD, verrykt met een meenigte uitmuntende
Konst‐Plaeten, en boven dien met de allernieuwste en naeuwkeurigste Kaerten, die 'er tot nog
toe zyn bekend geweest, opgemaekt door de ervaerendste Geleerden so in Engeland, Vrankryk
als Holland, elf deelen in groot Quarto, tot de zeer geringe prys van 1 40, de kleyn Papieren, en
de groot Papieren (waer van maer een zeer klein getal is) tot 1 55, ongebonden: alles breder te
zien in een uytvoerlge Conditie, waer in zo wel de uytvoering van het Werk, als den korten
Inhoud, met de Lyst der nieuwe en keurige Kaerten te vinden zyn, en by de voornaemste
Boekver‐kopers in alle de steden gratis uytgegee~en word. (zie ook 1o~6)
1048. 1755, 6 en 22 maart en 5 april
Op Maendag den 7 April en volgende 1755, zal ten huize van de Wed. S. Schouten en Zoon in de
Kalverstraet, verkogt worden: Bibliotheca Trip‐piana (...) als mede een door zig zelf
~eweegende Hemel en Aerd Globe van een nieuwe Inventie; alles uitmuntend geconditioneerd,
nagelaten door den Wel‐Ed. Gestr. Heere Mr. Cornelis Trip, in syn Wel‐Ed. Gestr. leven Vryheer
van 0. en N. Goudriaen, en Burgermeester &c. der stad Amsterdam. De Catalogen zyn alomme
en by gem. te bekomen.
1049. 1755, 29 maart
Op Donderdag den 24 April, zal ten huyze van den Overleedenen op de
0.Z. Agterburgwal, op de hoek van de Princenhofsteeg verkogt werden, een fraye Verzameling
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van (...) Boeken, waer onder een Atlas van Blaeuw in het Latyn XI Deelen, heerlyk afgezet &c;
hier komt by een uytmuntende Collectie van Mathematische Instrumenten, meest van C. Metz,
eenige Verrekykers, twee Globens van Valk, 18 duym Diameter enz.,
Hoogheemraeds Kaerten, Tekeningen en Prenten; nagelaten door den Wel Ed. Gestr. Heer Mr.
Job de Wild, in zyn Wel Ed. leeven Ontfanger Ce‐nerael ter Admiraliteyt te Amsterdam. De
Catalogus is te bekomen by de Wed. Schouten en Zoon. (zie ook 1053)
1050. 1755, 1 april
François Changuion Libraire a Amsterd. a imprime (...) on trouve chez
lui quelques Exemplaires de l1Histoire d'Alger par Mr. Laugier de
Tassy avec la Carte du pais & un plan tres exact & de la ditte Ville.
1051. 1755, 22 april en 1 mei
Op Maendag den 5 May en volgende, zal ten huize van de Wed. S. Schouten en Zoon verkogt
werden, BIBLIOTHECA MULLIANA (...) waer by een verzameling van Nederduytsche (...) Boeken,
daer onder (...) een Atlas van Blaeu met de Stedeboeken in 16 Deelen, op 1t heerlykste afgezet,
in rood Turks Leere vergulde Banden, leggende in een Cabinet van Saker‐danenhout met
Deuren van Spiegeiglas enz., alles extra zindelyk ge‐conditioneert; als mede een beweegbare
Hemel en Aerd Globe van Audebert; nagelaten door den Heere Mr. THADE MIJL, in zyn Ed.
leven Praesident Schepen der stad Enkhuisen. De Catalogus is (...) te bekomen. (zie ook
loss)
1052. 1755, 22 april en 3 mei
Op Maendag den 5 May en volgende dagen zal door de Erve J. van Braem, tot Dordregt, by
auctie verkogt werden verscheide uitmuntende en zeer welgeconditioneerde Boeken (...) waer
onder Atlas Blavianus Major XI Voll. (...) nagelaten by den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. Cornelis van
der Dussen, in zyn Wel Ed. leven Burgermeester en in den Oud‐Raed der stad Dordrecht enz.
(...) waer van de Catalogen te bekomen.
1053. 1755, 24 april
Op heden begint men ten huyze van den Overleedenen Heere Mr. JOB DE WILDT, op de hoek
van de O.Z. Agterburgwal en de Princenhofsteeg te verkopen, een uitmuntende verzameling
van (...) Boeken, Globens, Mathematische Instrumenten, Kaarten en Prenten; de Mathem.
Instrumenten zullen dezen namiddag ten 5 uuren precys yerkogt worden. (zie ook 1049)
1054. 1755, 6 mei
Op Dingsdag den 13 May 1755, zal Louis Tallefert Davidszoon te Middelburg in het Schuttershof
op de Balans verkopen, een groote Verzameling van (...) Gedenkpenningen, en veelerhande
Liefhebberyen, bestaende in Mathematische Instrumenten (...) en Landkaerten, nagelaten door
den Heer Pieter de Timmerman (...) waervan de Catalogus (...) te bekomen
is.
1055. 1755, 8 mei
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Heden continueert men ten Huize van de Wed. S. Schouten en Zoon, met het verkoopen van de
Boeken in Folio van de Uitmuntende Bibliotheek van wylen den Heere Mr. THADE MUL,
zullende dezen namiddag ten 5 uuren precys, de weergalose Atlas van Blaau, 16 Deelen heerlyk
afgezet en gebonden, met desselfs Sakerdane Houte Cabinet en de beweegbare Gbbens van D.
Audebert geveilt worden. (zie ook iosi)
1056. 1755, 15 mei
t'Amst. by JAN HARTIG, Boekverkoper op de Cingel, zal op Dingsdag den 20 May en volgende
Namiddagen, verkogt worden een groote Verzameling van Heemraeds‐Kaerten, Prent‐
Konst,Pourtraittenen Teekeningen, van voorname Nederlandsche, Fransche en Engelsche
Meesters, benevens een party gebondene Prent‐Werken; waer van de Catalogus by gemelde
Hartig te bekomen is.
1Q57. 1755, 7 juni
t~Amst. by de Wed. S. SCHOUTEN en ZOON, is nu te bekomen Verhael van een Reyze gedaen in
't binnelands gedeelte van Zuyd‐America, van de Zuyd Zee tot aen de Kusten van Brazil en
Guiane, de Rivier de Amazoonen afzakkende, door den Heer Ridder de la Condamine, met een
Plaet van 't Oproer van Cuenca en een Kaert van de Maragnon of de Rivier der Amazoo‐nen,
door den zelven getekent, gr. 8vo., de prys f 1; (...)
1058. 1755, 19 juli
Pieter Mortier, Coenraed van de Gaele, Peter Grim en Paulus Schuckink, Makelaers, zullen op
Woensdag den 23 July, t'Amst. ten huize van den overleden op de Buitekant tusschen de
Bantemer en Schippe straten, verkopen, een deftige en zindelyke Inboel, bestaende (...) eenige
Ne‐derduytsche en andere Boeken, waer onder een Atlas van Blau 6 Deelen &c.; alles nagelaten
door wylen de Heer Carel Marchand; breder by Catalogus die by de Makelaers te bekomen is.
1059. 1755, 2 augustus
Op Maendag den 25 Augusty, zal men ten huize van de Wed. S. Schouten en Zoon verkopen,
een uitmuntende Verzameling van meest Nederduytsche (...) Boeken, waer onder zeer veele
groote Werken, als (...) verscheyde Atlassen &c., (...) als mede Kaerten en Prenten (...)
nagelaten door den Heer P.v.d.H. De Catalogus is alomme te bekomen.
1060. 1755, 2 augustus
Te Purmerende by P. Jordaen, t'Amsterdam J. Kannewet, en verdere Boek‐verkopers in alle
Provincien, werd heden uytgegeven derde Deels eerste stukje van de Mathematische
Liefhebberye met het Nieuws der Fransche en Duytsche Schoolen in Nederland, in dit stukje is
te vinden (...) Brieven van verscheyden Wiskonstenaren geschreven aen Dirk Rembrandsz. van
Nierop, met zyne Antwoorden op dezelve, behelzende verscheyden dispueten over de Sonnen
stilstand en Aardkloots bewegingen, midsgaders Mathematische voorstellen met hare
ontbindingen, en andere Astronomische en Geographische Stoffen, ten deele by een gebragt
door Pieter Rem‐brantsz. van Nierop, en verder vervult door Govert Oostwoud, in zyn leven
Mathematicus tot Hem, nooyt voor dezen gedrukt, de prys is 4 stuyv.
1061. 1755, 2 augustus
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Aen alle Liefhebbers word hier meede bekent gemaekt, dat alhier in Amsterdam in de Dykstraet
in de Oude Burg te zien is, een Machine, waer in Son, Maen en Starre, als meede verscheyde
Plaetsen van de Wereld, beweeglyk voorgestelt wordën, het welk den Liefhebbers een
byzonder genoegen geven zal; en is te zien 's namiddags ten 3, 6 en 9 uuren, de Persoon betaelt
na haer eigen goetdunken. Voorschreeve Machine is meede te koop. (zie ook 1069)
1062. 1755, 2 en 7 augustus
t'Amsterdam by COVENS EN MORTIER op de Vygendam, is nieuw gemaekt een Kaart van Noord
America, de Golf van Mexico en een gedeelte van Zuyd America, Surinamen ingesloten,
uytvoerig in groot bestek op 7 Blaeden; aenwysende de bezittingen der Engelschen, Franschen,
Spaanschen en Hollandschen, door Pople, de prys is 1 5‐10 afgezet.
1063. 1755, 28 augustus
By R. en J. OTTENS, Kaert, Konst en Boekverkopers t'Amst., word gedrukt en staet binnen kort
uitgegeven te worden, een Nieuwe en zeer Accuraete KAERT van de Bezittingen der
ENGELSCHEN en FRANSCHEN in NOORD‐AMERICA; beneffens een korte dog zaekelyke
Beschryving van de Gelegendheyd, Oorspronk en Landaerd dezer Colonien en Volkeren.
1064. 1755, 2 september
t'Amsterd. by den Boekverkoper K. VAN TONGERLO, word thans uitgegeven de
NEDERLANDSCHE POSTRYDER, voor de maend Augustus (...) In dezelve komt onder anderen
voor, een Beredeneerd Onderzoek van den Staet der Tegenwoordige Geschillen tusschen
Vrankryk en Groot‐Britt. in Noord‐America, met een naeuwkeurig nieuw Kaertje van dat
Werelddeel, waer op de Bezittingen der onderscheyde Mogendheden, en de Landen over welke
het geschil ontstaen is, met byzondere couleuren worden aengewezen (...) de prys is 4 stuyvers,
en is in den Boekwinkel van den Boekverkoper F. Houttuyn ook te bekomen.
1065. 1755, 4 september
Te Purmerende by P. Jordaen en t'Amst. by J. Kannewet, werd op heden uitgegeven
Hathematische Liefhebbery met het Nieuws der Fransche en Duytsche Schoolen in Nederland,
3de Deels 2de stuk voor de maend Aug.; in dit stukje is te vinden gelyk meede in het
voorgaende, tweede Brief van Dirk Remberantsz. van Nierop, inhoudende verscheyde disputen,
over de Zonnen stilstand en des Aerdkloots beweeginge &c., welke maends daer meede zal
vervolgt werden, nooit voor dezen gedrukt, de prys is 4 st. (...)
1066. 1755, 6, 16 en 25 september
t'Amst. by Jan Hartig, Boekverkoper op de Cingel over 't Kleereveer, zal op Maendag den 29
Sept. en volgende namiddagen, verkogt werden een considerabele Verzameling van Kaerten,
Prentkonst en Pourtraitten, zynde de voornaemste Kaerten, Prenten en Pourtraitten van de
geheele Wereld, dog voornamentlyk van deeze Nederlanden, waer onder een meenigte die
zeldzaem zyn, bestaende by de zestig volle en swaere Konst‐Boeken Atlas Formaet; waer van de
Catalogus by gem. Hartig te bèkomen is.
1067. 1755, 6 en 18 september en 14 oktober
Jan Cloppenburg Makelaer, zal op Maendag den 20 October, t'Amst. in t Oude Heeren
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Logement verkopen, een wel ter neering staend Konst en Kaertwinkel Huys, in de Kalverstraet
over de Gapersteeg, daar N. Visschers Atlas uithangt. De bewyzen van Eigendom zyn 4 dagen
voor en op de Verkoping te zien by de Notaris C. van Omringh op de Heeregragt; nader
onderrigtinge by gem. Makelaer, en by Biljetten aengeslagen.
1068. 1755, 6 september
By de Wed. S. Schouten en Zoon zyn te bekomen (...) Strabonis Geographia ex exit. Casanboni &
Almeloveen, fol. c. fig. (...)
1069. 1755, 13 september
Den Liefhebber word bekend gemaekt, dat door den welbekenden Opticus &c. P.J. Ruyter,
logeerende in de Oude Burg in de Dykstraet, tegens aenstaende Kermis op de Botermarkt in de
Nieuwe Tent van de Vergulde Z9n, een verwonderingswaerdige Astronomische Machine (hier in
Amsterd. voor de eerstemael uitgevonden) voorgesteld zal werden, als het Firma‐ment, de vier
Elementen, alles beweeglyk in zyn eygenschap de natuur gelykformig, het welk den
Spectatoribus verwondering maken zal; ver‐zoekende een ieders gunst. (zie ook 1061)
1070. 1755, 16 en 20 september
By R. en J. Ottens, Kaert‐ Boek‐ en Kunstverkopers t'Amsterdam in de Kalverstraet, is thans
gedrukt en alomme te bekomen: Een geheele nieuwe en fraey gesneedene Kaert van de
Engelsche en Fransche Bezittingen in het vaste Land van Noord‐America, waer in zeer
naeuwk~urig worden aengewezen niet alleen de Colonien der Engelschen en die der Franschen,
benevens die Landen in bezitting van de Geallieerde Natien, of die onderhoorig zyn aen de
Engelschen en hen door de Franschen betwist worden, maer ook alle de Forten door de
Franschen gestigt of door hen van de Engelschen ingenomen, 't geen door bezondere couleuren
verbeeld word, op sodanige manier, dat alle met een opslag van het oog op deze Kaert kan
gezien werden. Hier is nog bygevoegt een beknopte Geographische en Historische Beschryving
van deze Landen en Volkeren, dienende tot verklaring van deze Landkaert, ten nutte der
Nederlanderen uit het Fran‐sche van de Hr. Agent J. Palairet vertaeld, in gr. Octavo; de prys van
deze Kaert met de Beschryving is 24 stuyvers.
1071. 1755, 16 september
t'Amsterdam by Is. Tirion is gedrukt en zal tegen het eynde van deze, of in het begin der
volgende maend werden uitgegeven, het l3de Deel der VADERLANDSCHE HISTORIE, gaende tot
het jaer 1672. Als mede het 2de Deels 2de of laetste stuk van de H~dendaegse Historie van
Groot‐Brittannien, behelzende een naeuwkeurige Beschryving van Schotland, Ierland en van de
kleyndere Eilanden; als mede van de Bezittingen der Engelschen in andere Werelddeelen,
opgehelderd met drie Kaerten, een van Schotland, een van Ierland, en een van de Engelsche
Bezittingen in America, na de nieuwste Kaert van den Heer Mitchel verkleynd.
1072. 1755, 27 september
By COVENS en MORTIER op de Vygendam te Amsterdam, is gemaekt en zal in weynig daegen te
bekomen zyn de beroemde Kaert door DOCTOR MITCHELL van Noord America in 8 groote
blaeden, aenwyzende de bezittingen der Engelschen en Franschen derzelver Colonien,
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Graefschappen, Steeden, Sterktens, Weegen, Distantien &c., op het allernaukeurigste. By
dezelve is te bekomen Noord America, de Golf van Mexico en een gedeelte van Zuyd America,
Surinamen ingeslooten in 7 blaeden door POPPLE.
1073. 1755, 2 oktober
By B. MOURIK Boekverkoper t'Amst. in de Nes, is gedrukt en in alle steden te bekomen: DE
SCHRANDERE HOLLANDSCHE KOOPHANDELAAR, onderwyzende al het geene tot de Scheeps‐
Bouwkunst behoord, ieder stuk in 't byzonder, ook van de Charters der Scheepen endie van
Oorlooge, met de afgetekende Platen, de miswyzinge van 't Compas, en de gronden na Oost en
Westindien, met een Kaert van Duinkerken, waer in de Rysbank en 't Canael is, en waer het nu
versterkt word; kost 1 gulden.
1074. 1755, 7 oktober
G. Rebel, J. Ottens de Jonge‐, en P. Grim, Makelaers, zullen op deezen dag den 7 October,
t'Amst. in 't Oude Heeren Logement verkopen, een deftige en zindelyke INBOEL, bestaende in
(...) diverse Zeekaerten (...) De Catalogus is by gem. Makelaers te bekomen.
1075. 1755, 11 oktober
Op heden word met Privilegie van de Heeren Staeten van Holland &c., by de Comp. van Agten
t'Amst. uitgegeven het 12de Deel van de Historische Beschryving der Reyzen, of nieuwe en
volkomene verzameling van de allerwaerdigste en zeldzaemste ZEE‐ EN LANDTOGTEN (...)
verrykt met een meenigte uitmuntende Konstplaeten en onvergelykelyke Geographische
Kaerten, in Quarto; de prys is f 4‐5, en op groot papier f 6, ongebonden; van de voorige elf
Deelen zyn mede nog eenige Exemplaren te bekomen (...) (zie ook ioh6 en io4~; voor verdere
advertenties met betrekking tot dit werk, zie blz.
1076. 1755, 23 oktober
Nademael twee Landmeeters Plaetzen in de Colonien van Surinamen zyn komen te vaceeren,
en van nooden zynde dat die plaetzen wederom door twee capable Persoonen werden
geâupleert om de voorschreeve bedieninge aldaer waer te neemën,op een Tractement van drie
hondert guldens Hollands, buyten en behalven de gestelde Emolumenten, 50 doen Directeuren
van de Geoctroyeerde Societeyt van Suriname by dezen alle die geene, die hun zelven daer toe
bequaem kennen, en tot de gemelde bedie‐ninge geneegentheid hebben bekent maken zig op
't spoedigsten te adres‐seeren ter Secretary van de voorsz. Societeyt t 'Amst., alwaer dezelve
verdre openingen zullen bekomen.
1077. 1755, 6 november
By COVENS en MORTIER op de Vygendam t'Amst., is gemaekt en te bekomen de beroemde
Kaert door DOCTOR MITCHELL van Noord America, in 8 groote Bladen; aenwyzende de
Bezittingen der Engelschen en Franschen, de zelver Colonien, Graefschappen, Steeden,
Sterktens, Weegen, Distantien &c. Nog daer by gevoegt de Plans en Fortressen van Quebec,
Louisburg en Halifax, op het allernaeuwkeurigst; de prys is 1 8. afgezet. By de‐zelve is nog te
bekomen Noord America, de Golf van Mexico, en een gede~te van Zuyd America, Surinamen
ingeslooten> in 7 Bladen, door POPPLE; de prys is f 5‐10, afgezet.
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1078. 1755, 6 november
By IS. TIRION is gedrukt (...) By den zelven is ook te bekomen een nieuwe KAERT van Noord
America, waer in het Toneel van den tegenwoordigen Oorlog en wederzydsche Pretentien
aldaer, naeuwkeurig aengeweezen werden.
1079. 1755, 15 november
By de Heer B. WILBERS, Praeceptor te Harderwyk, zyn te bekomen de meer‐gemelde
GORNICHENSCHE BYBELS (...) Mediaen Folio met 12 nieuwe Kaerten en Berigten, 1 15;
ongebonden 1 12, dito Royale 1 33, ongebonden 1 30, (. .
1080. 1755, 4 en 9 december
By de Wed. Joannes van Keulen en Zoonen is te bekomen een Kaert, ver‐toonende de
Engelsche en Fransche Bezittingen in NOORD‐AMERICA, opgesteld voor 40 a 50 jaeren, omtrent
de tyd van de Utregtse Vreede; in welke Kaert nu zyn geplaetst de Steden, Forten en Havens,
die naderhand zyn aengelegt: Deze Kaert vertoond de Limiten 50 als die op die tyd waren, en is
zeer dienstig om de heedendaegse wederzydse Pretensien met de bepalingen van die tyd te
collationeeren; èn is daer en boven een Zeekaert vertoonende op wat streeken de Havens en
Caepen van malkanderen bezeylt werden. NB. De naem van GEORGIA, die eerst na 1730 is
opgekomen, kan volgens ouder Limiten niet geplaetst werden, om dat desselfs uitgestrektheid
om de West afhankelyk is van die van CAROLINA, dat de Engelschen tegenwoordig veel
Westelyker uitstrekken; de prys is 12 stuyv.
1081. 1755, 20 december
Te Amsterdam by R. en J. Ottens word uitgegeeven: een Profiel der Stad Lissabon in 4 groote
Bladen met de Beschryving dier wydberoemde en thans ongelukkige Stad, in de Nederduitse,
Franse en Latynse Taalen, voor dezen uitgegeven door Carel Allard met Privilegie van de E. Gr.
Mog. Heeren Staaten van Holland en West‐Friesland: de Prys is 30 st. Item een Plan derzelver
Stad op een Blad, voorheen uitgegeven door C. Dankers: de prys is 6 st., en een dito Profils
gewys op een Blad, laeter uitgegeven door Husson: a 8 stuiv.
1082. 1755, 25 december
By R. en J. Ottens, Kaert, Konst en Boekverkopers t'Amst., word heden uitgegeven, 't generael
Gezigt van de beroemde en thans ongelukkige stad Lisbon (...) en 't gezigt van de stad Coimbra
in Portugal; de prys is te zamen 1 1:10; item 't Profiel van de zelve stad in vier aen een
sluytende Bladen met de Beschryving a 30 stuyv., en de Platte Grond, waer in word
aengewezen met Cyfers de Gebouwen dier ~tad a 6 stuyv.
1083. 1755, 27 december
G. VAN HUYSSTEEN t'Amsterdam, geeft thans uyt in 't Nederduyts en Frans, den Historische
Geographische KONST‐ en REYS‐ALMANACH, voor 't jaer 1756 gevolgt na die van 't Koninglyk
Genoodschap der Geleerden te Berlin, voorzien van 12 fraeye Konst‐Plaeten door J.C. Philips,
en een afgezette fraeye Kaert van GROOT‐BRITTANJE, vervattende verders
een beknopte Beschryving van Groot‐Brittanje (...)
1084. 1756, 3 januari en met gew. tekst 8 en 17 januari t'Amsterdam by den Boekverkoper K.
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VAN TONGERLO, word op heeden uytgegeeven: De Nederlandsche POST‐RYDER, voor de
Maend December 1755, waer in voorkomt een naeuwkeurig Verhael van de Aerdbevingen, die
in de laetste maenden van het nu afgelopen Jaer in verscheyde gedeeltens van
Europa bespeurd zyn: En inzonderheyd verscheyde nieuwe berigten weegens het gebeurden te
Lisbon, opgehelderd met een omstandige Beschry‐ving van die Stad en een kopere Plaet
vertonende, deszelfs deerlyke Verwoesting, welke opgemaekt is, volgens een nette Af tekening
van die Stad, in den Jaere 1752, volgens een Acte van het Parlement, te Londen uytgegeven. De
prys van dit Stukje (...) is 6 stuyv. Dog voor degene die het zonder de kopere Plaet begeeren, 4
stuyv. Het zelve is by den Boekverkoper F. Houttuyn, meede te bekomen. (op 8 en l~ januari
resp. Tweede en Derde druk)
1085. 1756, 17 januari
Pieter Grim, Makelaer, zal op Dingsdag den 27 January, t'Amsterdam in de Kalverstraet by de
Gapersteeg verkopen, een nette en zindelyke IN‐BOEL, bestaende in (...) diverse
Mathematische Instrumenten en dito Rariteyten, als een Sphaera Equatoria Astronomica, om
het Oost en West te vinden, met zyne Beschryving, een Astronomis en Geometris Quadrant van
Voogt (...) breeder by Biljetten.
1086. 1756, 29 januari
Op Woensdag den 11 February 1756, zal men t'Amsterdam op de Cingel by het Utregtse Veer
verkopen, een fraeye Versameling van welgeconditioneerde Nederduytsche (...) BOEKEN, waer
in onder meer andere uytmunten een Atlas met de Steede Boeken van Blaeuw, in 9 Banden,
leggende in een mooye Noteboome Tafel (...) waer van de Catalogus by Kornelis de Veer,
Boekverkooper, in de Beursstraet te bekomen is.
1087. 1756, 29 januari
t'Amsterdan by Petrus Schenk en Zoon, Konst en Kaertverkopers in de Kalverstraet, word heden
uitgegeven: Afbeelding der stad Lisbon in zyn volle luyster (...)
1088. 1756, 6 en 8 april
t'Amst. op de Vygendam by Covens en Mortier, is nieuw gemaekt en te bekomen, eenKaert
Majorka, Minorka en Yvica met de Afbeelding van de Haven, de stad Port Mahon en Casteelen,
in grooter bestek, de prys is 10 st.; als meede een fraye Kaert van de Middelandsche Zee, met
de daer in leggende voornaemste Havens, Steden en Vestingen, in grooter bestek, 3 blaeden a
1 1‐10.
1089. 1756, 10 april
Op Maendag den 26 April en volgende dagen, zal door d'Erve J. van Braam te Dordregt in de
Groote Zael van 't Schutters Hof by Auctie verkogt werden, een Verzameling van (...) Boeken
(...) nagelaten door den Heer Mr. Johannes van Nispen; mitsgaders nog een groot aental van
insgelyke fraye en welgeconditioneerde Boeken (...) waer onder een Nederduytsche Atlas van
Blaau, met goud en andere couleuren curieus afgezet, 6 Voll., (...) nagelaten door de Heeren
D.J.W. en M.J.S.; waer van de Catalogen (...) te bekomen zyn.
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1090. 1756, 4 mei
t'Amsterd. by de Boekverkopers K. van Tongerlo en F. Houttuyn word op heden uitgegeven, de
Nederlandse POSTRYDER voor de maend April 1756, waer in (...) ook eene algemeene
omschryving der Aerdbevinge van den
eersten Nov., waer in dezelve vergeleeken word met andere swaere Aerbevingen zedert 100
jaeren herwaerds: Gem. Boekverkopers hebben tot een duydelyker denkbeeld daer van een
Waereldkaert doen vervaerdigen, waer op de uitgestrektheid dezer Aerdbeving met Couleuren
word aenge‐wezen, welke ook in de Postryder gevoegt kan worden, kostende met de‐zelve dit
Stukje 6 stuyvers; dog voor de geenen die het zonder de Kaert begeeren, volgens gewoonte,
niet meer dan 4 stuyvers. De Kaert apart, op Schryfpapier gedrukt, kost 4 stuyv.
1091. 1756, 4 mei en met gew. tekst 13 november en 18 en 28 december t'Amsterd. by J. VAN
DAALEN op de Coiveniers Burgwal by de Staelstraet, word voor niet uitgegeven: Een BERIGT,
volgens welke hy aflevert voor de geringe prys van 1 2, gedurende dit jaer, indien de
Exemplaren 50 verre strekken, Beschryvinge van Ysland, Groenland en de Straet Davids (...)
door den Heer J. Anderson, in zyn leven Burgermeester te Hamburg; verrykt met een nieuwe
Kaert en veele fraye Platen, met de Verbeteringen door den Heer N. Horrebow, opgemaekt in
zyn twee jarig verblyf ôp Ysland; de Verbeteringen zyn reeds uitverkogt.
1092, 1756, 8 mei
MARC MICHEL REY, Libraire a Amsterdam, publie la Banque rendue facile aux principales
nations de l'Europe, nouvelle edition (...) par P. Giraudeau l'Aine~ 4to. 3 parties 1 Tome 1756:
Cartes des Comptoirs de l'Europe en fenille par le meme
1093. 1756, 20 mei
Te Utregt by H. BESSELING is gedrukt en heeden alom by de voornaemste Boekverkopers in de7
Provincien te bekomen: Schouwtoneel der akelige en deerlyke Verwoestingen, Rampen en
zonderlinge Gebeurtenissen, zedert den eersten Nov. 1755 (...) door de Aerdbevingen,
Waterberoeringen, Overstroomingen en zeldzame Lugtverschynsels verwekt en voorgevallen
(...) bevattende een bâknopte Beschryving 50 wel van Lisbon, als van alle de voornaemste
Steeden, waer in die Rampen voorgevallen zyn, maer ook met een naeuwkeurige Afbeelding
van de beklaeglyke uytwerkselen en gevolgen der ysselyke Aerdbeving binnen i;isbon, volgens
een accuraet Plan dier stad, in dan jaere 1752 gemaekt, door een voornaem Plaetsnyder in 't
koper gebragt, in groot Octave, groot 340 bladzyden, behalve het Voorwerk; de prys is 1 1‐8
ingenaeyt (...)
1094. 1756, 22 mei
Te Leeuwaerden by P. Koumans, is gedrukt Aenmerkingen op 't naeukeurig Voorberigt van den
schrikkelyken Komeet, tot nader ligt van de Komeet Roede en tot wat eynde die worde
vertoond, waer by een Plaen van ieder Planeets Loopkring om de Zon en de jaerlykse Krulloop
der Maen om den Aerdkloot; nevens de vier Lopers om Jupiter, en de vyf om Saturnus, wyders
ieder Planeets regte stand in den Sodiaks, groot 8vo., a 5 stuyv. (...)
1095. 1756, 25 mei en 1 juni
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J. Schut, G. Rebel en M.R. da Veiga, Makelaers, zullen op Woensdag den
2 Juny, t'Amst. in 't Oude Heeren Logement verkopen, een deftige In‐boel, bestaende in (...)
Boeken, daer onder de Atlas van Blaeuw; alles
daegs te vooren te zien, en breder by Biljetten.
1096. 1756, 25 mei en 1 juni
By Z. CHATELAIN en ZOON, Boekverkopers t~Amst., werd uytgegeeven (...)
By den zelve zyn nog te bekomen (...) Atlas Historique ou nouvelle Introduction ~ l'Histoire a la
Chronologie & ~ la Geographie Ancienne &
Moderne 7 Vol. Fol. Fig. (...)
1097. 1756, 29 mei
t'Amst. by DIRK SWART, Boekverkoper in de Oude Lelystraet, staet aenstaende Dingsdag den
eerste Juny uytgegeven te werden, DE EUROPISGHE STAETS‐SECRETARIS, waerin (...) nadere
beschryving van t Eyland Minorva, met een Relaes van die expeditie tot nu toe, voorzien met
een nauwkeurig Landkaertje van dat Eyland (...) voor de ordinaire prys van 4 st.
1098. 1756, 5 juni
t'Amsterdam by de Boekverkopers K. van Tongerlo en F. Houttuyn word op heden uytgegeeven,
DE NEDERLANDSCHE POSTRYDER voor de maend May 1756, bevattende onder anderen een
Brief (...) waerin de byzonderheden der Aerdbeving van den eersten November des voorleden
jaers (...) naeuwkeurig beschreeven worden (...) Tot opheldering van dit Verhael is by 't zelve
gevoegd een Kaertje van Lissabon, de Taag en de Baey of Haven, waerin de hoogte van het
Water op de onderscheyde Plaetsen in de Rivier de Taeg naeuwkeurig aengewezen word (...) De
prys is 4 stuyvers.
1099. 1756, 26 juni, 1, 3 en 10 juli
t'Amst. by Jan Hartig, Boekverkoper op de Cingel, zal op Maendag den 12 July, en. volgende
dagen, verkogt worden, een Uitmuntende Collectie van Latynsche en Nederduitsche (...)
Boeken, zynde onder veel andere Werken (...) de Atlas van Blauw &c.; Waervan de Catalogus te
bekomen is (...)
1100. 1756, 1 juli
Op Donderdag den 8 July, zal men ten huyze van de Wed. S. Schouten en Zoon verkopen, een
uitmuntende Verzameling van (...) Boeken (...) waer onder (...) een fraey Kaertboek van de
Engelsche Kusten in Manuscript &c., gedeeltelyk nagelaten door den Heer Nic. Sanderus,
rustend Predikant; de Catalogus is alomme te bekomen.
1101. 1756, 3 juli
t'Amsterd. by D. Swart, Boekverkoper in de Oude Lelystraet, word uytgegeven: De EUROPISE
STAATS SECRETARIS van de maend Juny 1756 (...) Van de voorige 5 maenden, waer in te vinden
is, een Medaille op de Verwoesting van Lisbon, en een Kaertje van het Eyland Minorca, met de
nodige Beschryving, zyn weder te bekomen, ider maend a 4 stuyv.
110.2. 1756, 8 juli
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De Heer Bernhard Wilbers, derde Praeeeptor te Harderwyk, door inkoop magtig geworden
zynde (...) Ook zyn nog by hem te bekomen de keurige Gorinchemsche Bybels, met 12 nieuwe
weergalose Kaerten en Berigten, van den Wel Eerw. Heere Bachiene, en twee nieuwe Registers
voor de Folio Royale a f 30, en Mediaen a 1 12, Quarto (...) a 1 6:10, (...)
1103. 1756, 22 ~uli, 14 augustus en 2 september
t~Amst. by Gerrit Tielenburg, in de Gasthuys Molensteeg, word voor niet uytgegeeven, een
Berigt waer by hy aenbied voor de zeer geringe prys van 1 4, de kleyn en 1 6 de groot Papieren
van de Rym Chronyk van de Heer Klaes Kolyn (...) verrykt met de nodige 50 Letterkundige als
Historische Aenteekeninge (...) door M. Gerard van Loon (...) de bovengenoemde geeft meede
uyt de Nederlandsche Oudheden (...) vercierd met het oudste Kaertje van ons Land, waer in
geen Zuyder Zee te vinden is, en 26 kopere Plaeten (...) kost 25 st. (...) deze doorwrogte
Werkjes van de Oudheid van ons Land zyn zeer nut en zakelyk voor t gemeen die zig wil
oeffenen in de oudheyd en dierhalven aenpryzens waerdig.
1104. 1756, 10 en 21 augustus
Ab. Semach Aboab Isaakz. en Pieter Grim, Makelaers, zullen op Dingsdag den 24 Augusty,
t'Amst. op de Muyderstraet over de Joode Kerk verkopen, een extra Kabinet van allerhande
Math. Instrum., als Wiskundige en andere Rariteyten, antique Medailjes, een extra Planetario
door T. Wrigt, Zonne‐Stellen, Landmeters Gereedschappen (...) alles nagelaten door den
Liefhebber Mordechay Semach Acoab; breder by Catalogus.
1105. 1756, 26 en 20 oktober
tTAmst. by CORNELIS WILT, Boekverkoper in de Kalverstraet, is gedrukt de Nieuwersluyse
Ontmoeting, ofte Samenspraek tusschen Kees Krynen, Dirk Lammertse en Klaes Jacobse, over
het verschil het geen 1er geweest is wegens het sogenaemde Kronenburgs Laentje, geleegen
aen de Vecht by het Dorp Loenen, tot tydkorting voor de Wintersavonden en uytroeying der
oude Vooroordeelen, met een Plaet wegens de Plattegrond van de Hofsteeden Kronenburg en
Nieuwerhoek.
1106. 1756, 4 en 20 november
Op Dingsdag den 23 Nov. en volgende dagen, zal men t'Amst. ten huyze van de Wed. Schouten
en Zoon verkopen, de nagelatene Bibliotheek van de Heer PETRUS REES, in leven Leeraer onder
de Remonstranten te Blyswyk, bestaende in (...) Boeken, waer onder veele voorname Werken,
als (...) de uytmuntende Atlas van Homann (...) De Catalogus is alom te bekomen.
1107. 1756, 20 november
By J.H. Schneider, Boekverkoper in de Nes t'Amst., word aenstaende Dingsdag [=23 november~
uytgegeven een egte en fraye in koper gesnedene Plan van de Battailje by Lobischitz in
Bohemen, opgenomen door een Officier van distinctie by de Pruysische Armee.
1108. 1756, 2 december
t'Amsterd. by K. van Tongerlo en F. Houttuyn word op heden uitgegeven, de NEDERLANDSCHE
POST‐RYDER, voor de maend Nov. 1756, waerin (...) de Afbeelding van de plaetzing der
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1109. 1756, 28 december, en 1 januari 1757
G. van HUYSSTEEN t1Amst. geeft thans uyt, in ?t Nederduytsch en
Fransch, Historische, Geographische KONST‐ en REYS‐ALMANACH, voor 't
jaer 1757, gevolgt na die van t Koninglyk Genoodschap der Geleerden
te Berlyn, voorzien met 12 fraye Konstplaten, door J.C. Philips, en
een afgezette Kaert van geheel Duytsland, vervattende verders (...)
een beknopte Beschryving van Duytsland (...)
1110. 1757, 1 februari
In den NEDERLANDSCHEN POSTRYDER voor de maend January deezes Jaers, by K. VAN
TONGERLO en F. HOUTTUYN uitkomende vindt men behalve het voornaemste STAATS‐ en
OORLOGS‐NIEUWS van Europa, een Nieuw Kaertje van het LAND DER ANGRIANEN, met een
nette Afbeelding der Vesting van den Oostindischen Zeerover ANGRIA, uitgegeven door den
Heere NIG. STRUYCK, en een uitvoerig Verhael van den afkomst en het bedryf van Angria (...)
1111. 1757, 8 februari en met gew. tekst 1 maart
Op Dingsdag den 2 Maert 1757, zal men ten huize van den Overleedenen op de Keisersgragt by
de Westermarkt verkopen, een fraye Verzameling van (...) Boeken, waerin behalven zeer veele
groote Werken uitmunt, een uitneemende fraye versamelde ATLAS van alle de Deelen der
Wereld, bestaende in ruim 600 Kaerten, ongemeen zindelyk geconserveert en op groot
Oliphants papier geplakt. Nog komen hier by verscheide welgeconditioneerde Mathematische
Instrumenten van de beste Meesters &c., nagelaten door den Wel‐Ed. Heere Mr. JACOB
BOENDEKMAKER, de Catalogus is te bekomen by Petrus Schouten.
(1 maart bijgevoegd: De ATLAS zal op Donderdag ten 12 uuren precys verkogt werden.)
1112. 1757, 30 april en 10 mei
t'Amst. by Jan Hartig, Boekverkoper op de Cingel, zal op Donderdag den 12 May en vervolgens,
verkogt worden een uitmuntende Verzameling van voortreffelyke Nederduitsche en eenige
Latynsche Boeken, bestaande in (...) Atlassen, Kaart‐Boeken, &c.; waar van de Catalogus by
gem. Hartig te bekomen is.
1113. 1757, 10 mei en met gew. tekst 31 mei
Op Woensdag den eersten Juny, zal men ten huize van P. Schouten verkopen een uitmuntende
Verzameling van Nederduitsche Boeken, zonder weerga fraay geconditioneerd, waar in veele
voorname Werken, als (...) Zee‐Atlas 5 Deelen (...) alles in geribde Banden. Hier by komt een
Collectie van Mathematische en Musiek Instrumenten, Globens, Vioolen, Prenten en andere
Rariteiten, nagelaten door de Hr. A. Middelman. De Catalogen zyn alom te bekomen, en de
Rariteiten alleen op Saturdag den 28 May te zien.
1114. 1757, 12 en 19 mei
By IS. TIRION word nu uitgegeven (...) Nog is by denzelfde gedrukt De verschrikkelyke
Watersnoo~ langs de Waal en Maas, in February 1757, met'derzelver droevige gevolgen,
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benevens het eenig middel van Redres:
door den Ingenieur J. Pierlinck. Alles opgehelderd door een naukeurig Kaart~e, gr. 8.
1115. 1757, 28 mei
De Boekverkoper F. Houttuyn, heeft thans in de Nederlandsche Steden verzonden het stukje
No. 5. van het Nieuwe Werk, dat by hem on de drie
Maenden word uitgegeven, onder den Titel van Uitgezogte Verhandelingen uit de Nieuwste
Werken van de Societeiten der Wetenschappen van Europa, en van andere Geleerde Mannen,
met nauwkeurige Kopere Platen opgehelderd, waar in de volgende stukken voorkomen (...) III.
Aanmerkingen over de verscheide manieren om de Aarde te meeten. IV. Beschryving van een
Nieuw Geographisch Werktuig (...) De Prys is 18 stuyv. welke ook de Prys is der vier vorige
Stukjes, die nog te bekomen zyn.
1116. 1757, 31 mei
IS. TIRION, continueerd met het uitgeven van de Hedendaagse Historie van alle Volken (...) de
meeste voorgaande Deelen (...) kan men apart bekomen: Ook de HAND‐ATLAS, behelzende 88
Land‐Kaarten, waar onder die van Duitsland, Bohemen, Silesie, Saxen, Westfalen en andere
Kreitzen.
1117. 1757, 2 juni
t~Amst. by K. van Tongerlo en F. Houttuyn, werd uitgegeven de NEDERLANDSCHE POSTRYDER
voor de maand May deezes jaars, waar in (...) als ook een Kaartje van Westphalen.
1118. 1757, 30 juni, 5 en 9 juli
t'Amsterd. by Jan Hartig, Boekverkoper op de Cingel, zal op Dingsdag den 12 July, verkogt
worden een schoone verzameling van (...) Boeken
waar onder uitblinkt den Atlas van Blauw met de Stedeboeken, in 8 Rood Turksleere Banden,
leggende in een Kasje (...) waar van de Catalogus by gem. Hartig te bekomen is.
1119. 1757, 2 juli
t'Amsterd. by D. SWART, Boekverkoper in de Oude Lelystraat, word uitgegeven (...) Nog zyn
eenige Exemplaren te bekomen van de Erfvolging en Beschryving van de Landen van Gulich,
Berg, Cleef, Ravensberg en Ravensteyn, met een nieuwe Kaart van gem. Hertogdommen; de
prys 8 St.
1120. 1757, 23 juli
By J.W. Kanneman te Bommel, als mede by de meeste Boekverkopers in andere steeden is te
bekomen accurate af tekening, of gezigt van den overstroomden Bommelrewaard, zoo als
dezelve zig heeft vertoond by den Doorbraak van den Maasdyk by HEDEL, op den 14 Feb. 1757,
waar in men vind de loop der Revieren, de gelegenheid der Dorpen, de Doorbraken in de Maas
en Meydyk, met haare lengte en diepte. De uytwateringen der Watermolens en Sluysen &c., na
t leven getekent, en door den vermaar‐den Konstplaatsnyder J.C. Philips in t koper gesneden,
met naukeurige aanmerkingen daar onder gedrukt van de groote van ider Dorp, en welke in
deze Doorbraak moeten betalen, beneffens de begroting der kosten volgens publieke
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besteedingen; als mede een berigt van de Doorbraken sedert meer dan hondert jaren, en een
verhaal van deze laatste Doorbraak by een versamelt door een liefhebber die voor t meest van
alles oog getuigen is geweest, op Olifants Papier, de prys is 11 stuiv. (...)
1121. 1757, 13 en 23 augustus
t'Amsterd. by Jan Hartig Boekverkoper op de Cingel, zal op Woensdag en Donderdag den 24 en
25 Augusty, verkogt worden, een Uytmuntende verzameling van (...) Boeken (...) benevens een
party Muzyk, Speel‐Instrumenten, Globen, &c. waar van de Catalogus by bovengem. Hartig te
beko
men is.
1122. 2757, 6 augustus
Op den 24 Augusty, zal door J.D. Beman, te Rotterdam verkogt worden, een zeer zindelyke
verzameling van Fransche en Nederduitsche Boeken, meest nieuw gebonden in Franse en Ribbe
Banden, waar onder uitblinken Blaauw Atlas en Stedeboeken <...> allen nagelaten door de Heer
Paulus Schepers, in zyn Ed. leven Hoofd‐Participant van de Oost‐Indische Maatschappy ter
Kamer Rotterdam, waar van de Catalogen (...) te bekomen zyn.
1123. 1757, 18 en 23 augustus
By B. MOURIK, t'Amsterd. in de Nes is gedrukt en in alle steeden te bekomen, de Historie van
Holland (...) Waar agter de Mercurius berigtende wat in Europa voorvald, waar in een Accuraate
half vels Kaart, van het Vorstendom Oostvriesland, de Wezer, Hanover en de Aangrenzende
Landen, daar nu 't Toneel des Oorlogs is; kost 6 stuiv.
1124. 1757, 20 oktober
Uit der hand te koop een Vorstelyke Verzameling van allerley buitengemeene Frayigheden (...)
te bevragen by A. Bartelink, Notaris en Makelaar te Enkhuisen: Item nog apart twee zeer fraye
Globens, gaande zeer accuraat door een uurwerk dat om de 8 dagen word opgewonden,
staande op twee fraye Pedestallen.
1125. 1757, 10 november en 3 december
Op Maandag den 5 December, en volgende Dagen, zal men ten huyze van P.
Schouten verkopen, twee verzamelingen van (...) Boeken (...) en onder
die zeer veele groote Werken en verscheide Atlassen (...) Item eenig
Musiek, Prenten, Globens, &c. De Catalogus is alomme te bekomen.
1126. 1757, 24 en 26 november en 1 december
t'Amsterd. by Dirk Onder de Linden is gedrukt en word heden uitgegeven en alom verzonden:
Historische Beschryving der doorlugt. Daden, aanmer‐kelyke Krygsverrigtingen en andere
bedryven van Fredrik den Grooten, thans regeerend Koning van Pruissen, Keurvorst van
Brandenburg enz. (...) met authentique stukken bewezen, en met Af tekeningen der Veld‐slagen
versierd; eerste Deel in Octavo. (Voor verdere advertenties met betrekking tot dit werk, zie blz.
1127. 1758, 3 januari
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t?Amst. by T. CRAJENSCHOT, Boekverkoper op de hoek van de Heeregragt en Heysteeg, in de
Berg Sinai, en by de Boekverkopers in de Buytenstee‐den is te bekomen, in 't Frans en Hollands:
De nuttige en aangenaame STAATS‐M~~ANACH, voor den jaare 1758, voorzien met 14 fraaye
Plaatjes, bestaande in (...) Afbeelding der stad Dresden, en desselfs innemen door den Koning
van Pruissen, met een korte Beschryving des aangaanden In de Almanach vind men: (..~> 2. De
Afbeelding des Aardryks (...)
1128. 1758, 14 januari
t'Amst. by den Boekverkoper F. Houttuyn, word uitgegeven het Verheerlykt en Vernederde
Portugal, begrepen in III Boeken (...) door Frans de Haas, in gr. 4to., met het Pourtrait van den
Autheur, een nieuwe
Kaart van Portugal en eenige Konstplaten, de prys is f 3 10, zonder het Pourtrait f 2‐16 (. ..)
1129. 1758, 21 januari
Petrus Schouten (...) By dezelve zyn te bekomen: Voyage de Monsr. Shaw, 4to. 2 voll. f 6, avec
fig. & Gartis Geographi quet. (...)
1130. 1758, 4 en II februari
Op Dingsdag den 14 Febr. zal men t'Amst. in de Kalverstraat, tusschen de Gaaper en
Duifjessteegen, ten huize van den Overleedenen, verkopen een zindelyke Inboedel, bestaande
in (...) eenige Boeken, waar onder 2 Atlassen van Visser en van Keulen, heerlyk afgezet, en 2
fraje Globen van G. Valk &c.; alles nagelaaten door wylen Jan van Anklam, daags te vooren te
zien: En zo iemand iets op gemelde Boedel mogt hebben te pre‐tendeeren of daar aan schuldig
te zyn, worden verzogt zulks ten spoedigste op te geeven aan de Notaris H. van Heel.
1131. 1758, 11 februari
t'Amst. by COVENS en MORTIER en JOH. COVENS Junior, als mede te Utrecht by J.J. van
POOLSUM, is op nieuws gedrukt en by open water voor een ieder te bekomen J. HUBNER, kort
begrip der Oude en Nieuwe Staatkundige Geographie, waar by gevoegd een onderrigt tot het
gebruik der Globe, en verkiezinge der beste Landkaarten enz., nu na den hedendaagschen
toestand van zaaken verschikt, van misstellingen gezuiverd en doorgaans met nieuwe
Aanteekeningen vermeerderd door de Hr. W.A. BACHIENE, Predikant te Kuilenburg, zesde Druk
in groot Octavo.
1132. 1758, 25 maart en 8 april en met gew. tekst 15 april Hendrik de Leth, Makelaar, zal op
Maandag den 17 April, t1Amst. in t Oude Heeren Logement verkopen, een heerlyk Cabinet
Schilderyen ....> als ook (...) een magnificque afgezette Atlas van Blaauw, met de Stede‐Boeken
(...) alles by een verzameld door een voornaam Liefhebber: waar van de Catalogus in tyds by
den voorn. Makelaar te bekomen zal zyn.
1133. 1758, 15 april
Op Maandag den 17 April, zal men ten huyze van Gysb. de Groot Keur, op de Nieuwendyk by de
eerste Haarlemmer Sluys, onder de Boekverkopers verkopen, een Uitmuntende party
Ongebondene Boeken, waar onder veele fraaje Copyen, als (...) Hanway Reizen, net uitvoerige
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Kaarten en Platen, 2 Deelen 4to. (...) waar van de Catalogus in de buitensteden alomme te
bekomen is, en t1Amst. by Petrus Schouten.
1134. 1758, 18 april
By P. Schouten zyn gedurende twee maanden voor f 6 te bekomen, de overige Exemplaren van
het uitmuntend Boek genaamt Voyages de Monsr. SHAW, dans plusieurs provinces de la
Barbarie & du Levant, contenant des observations Geographiques, Physiques, Philologiques &
Melées sur les Royaumes d1Alger & de Tunis, sur la Syrie, l'Egypte, & l~Arabie petree avec des
Cartes & Figures. Traduits de l'Anglois in Quarto 2 Tom.
1135. 1758, 2 mei
t'Amst. by K. van Tongerlo en F. Houttuyn, word uitgegeeven de NEDERLANDSE POSTRYDER,
voor de Maand April, bevattende (...) eene Beschry
ving en naauwkeurige Afbeelding van de Steden en Handel‐Plaatzen aan de Ganges in 't Ryk van
Bengaale (...) de prys is 4 stuivers.
1136. 1758, 13 mei
t'Amst. by JOANNES VAN KEULEN EN ZOONEN, is uitgekomen, een Nieuwe Kaart van een
gedeelte van de Oost‐Kust van het Eyland Martenique, opgesteld door een Frans Zee‐Capitein,
die veele jaaren op dito Oost‐Kust gevaren en gewoond heeft, blykende daar uit dat aldaar een
schoo‐ne Haven is; dewelke voor deezen niet is bekend geweest.
1137. 1758, 3 en 24 juni
Op Dingsdag den 27 Juny, zal ten huize van P. Schouten te Amsterdam verkogt werden, een
Uitmuntende verzameling van (...) Boeken, waar onder een zeer groot getal swaare Werken, als
(...) verscheide der beste Atlassen, Theatre de la Gr. Bretagne &c. &c. (...) Nagelaten door ISAAC
CLOCKENER (...) De Catalogus is te bekomen.
1138. 1758, 22 juli
Op Maandag den 24 July, zal men ten huize van Jan Roman, Boekverkoper in de Kalverstraat,
verkopen een fraaye Verzameling van meest Nederduytsche en weynig Fransche Boeken, waar
in uitmunten (...) Veldslagen van Eugeen, 2 Deelen, Steedeboeken van Pimond, 2 Deelen (...) en
andere voorname Werken; de Boeken zyn heeden te zien.
1139. 1758, 17 en 19 augustus
Hendrik de Leth, Makelaar, zal op Maandag den 21 Augusty, t'Amst. in de Keyzers Kroon
verkopen, een Uitmuntend Cabinet (...) Mathematise Instrumenten, Planetarium, Telescopium,
Zonnestel (...) nagelaten door wylen den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. Salomon van Groenewegen, in
zyn Wel Ed. leven Raad en Oud Schepen der stad Delft &c.; de Catalogus is by de Makelaar te
bekomen.
1140. 1758, 19 oktober
Heeden met de halve maand October, is t'Amst. by B. MOURIK, in de Nes en in alle steeden te
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bekomen, de Historie van Holland (...) waar agter de Mercurius, verhaald veele zaken van den
oorlog en een nette afbeelding van Kaap Breton en Louisburg, met het Bombarderen en door
de Engelsche ingenomen &c. (~..> kost 6 stui~.
1141. 1758, 23 december, 1759, 2 januari en met gew. tekst 26 april en
2 juni
By B. Wilbers, Praeceptor van het Veluwsche Gymnasium, is ten voordeele van het Burger
Weeshuis te Harderwyk, den 20 Nov. gearresteert een tweede verlotinge van Bybels, in Royaal
en Mediaan Folio, met volkomen Kanttekeningen, 12 nieuwe Kaarten en Berigten, en in groot
Quarto
(. . . )
1142. 1758, 26 december
t'Amsterdam by J. HARTIG, Boekverkoper op de Cingel, zal in de maand February 1759 verkogt
worden, 't uitmuntend en weergaloos KUNST‐KABINET of SCHOUWBURG der NEDERLANDEN,
door 2 voornaame Liefhebbers met zwaare kosten in veele jaaren by een verzameld, in 110
DEELEN Atlas Formaat, en begreepen in verscheide duizenden van Tekeningen, Kaarten,
Prenten
en Portraiten, van de alderbeste Meesters; breder in de Catalogus vermeld, die in tyds te
bekomen zal zyn by gem. Hartig, K. van Tongerlo,
M. Woordman op de Angeliersgragt, en in de voornaamste Buitensteden. (zie ook 1141)
]143. 1758, 28 december
In 's Hage by P. Servaas, t'Amst. by Ten Houten en Magerus, werd uitgegeeven de Nieuwe
Princelyke Haagse Almanach voor 't jaar 1759, waarin gevonden werd (...) de prys is 6 stuiv., en
met Plaaten en een Land‐Kaartje van geheel Duitschiand, met zilvere Bansjes 12 stuiv., en
verguld 20 en 24 stuivers.
1144. 1759, 6 en 30 januari
Op Dingsdag den 30 January, zal men t1Amst. ten huize van P. Schouten verkopen, een zeer
fraaye Verzameling (...) Boeken (...) waar by komen twee paar extra fraaye Globens &c.
Nagelaten door den Heer Mr. MATTHYS MATEN DE JONGE. De Catalogus is alomme te
bekomen.
1145. 1759, 20 januari
Petrus Schouten (...) By dezelve zyn te bekomen: Voyage de Monsr. Shaw, 4to. 2 voli. f 6. Avec
fig. & Cartis Geographiquet. (...)
1146. 1759, 3 februari
Op Dingsdag den 20 February, zal men ten huize van P. Schouten verkopen, een fraaye Collectie
(...) Boeken (...) Hier agter zyn eenige weinige Musyk Instrumenten, Prente, 2 Globen van Valk.
De Catal. is te bekomen.
1147. 1759, 10 maart
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t'Amst. by Jan Hartig, Boekverkoper op de Cingel over het Kleereveer, zal op Maandag den 26
~aart, en volgende Dagen, des Voor‐ en Namiddags verkogt worden, het Schouwburg der
Nederlanden en Onderhoorige Landschappen, bestaande in een Verzameling van Hondert en
Tien Deelen, waar in Duizenden van Prenten, Teekeningen, Kaarten, Gezigten en Pourtraiten
van de Voornaamste Meesters gevonden worden; waar van de Cata‐logus by gem. Hartig, by K.
van Tongerlo, Boekverkoper in de Kalver‐straat, en by M. Woortman, Konstverkoper ôp de
Angeliersgragt, voor 2 Sesthalven te bekomen zyn. (zie ook 11h2)
1148. 1759, 17 maart
Op Dingsdag den 20 Maart en volgende Dagen, zal men ten huize van P. Schouten te
Amsterdam verkopen> een zeer fraaye Collectie (...) Boeken. waar onder uitblinken (...) als
mede verscheide Atlassen, Kaarten &c. (...) nagelaten door den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. ABR.
VAN HELSDINGEN, in leven Burgermeester &c. der stad Brielle. De Catal. is alomme te
bekomen.
1149. 1759, 20 maart
Een goede Kopere Plaat‐Drukker of Persoon die dat werk wel verstaat, geneegen zynde zig voor
een paar maanden te engageeren om buiten de stad Amsterdam gee~mployeerd te worden,
moet zig, zonder tyd te verliezen, aan de Heer Jan Valk, Kruidenier in de Warmoesstraat by de
Oude Brug, adresseeren.
1150. 1759, 22 mei
By den Boekverkoper TIRION is heeden met Privilegie van haar Ed. Groot Mog. gedrukt en
alomme te bekomen, De ]]edendaa~sche Historie of te~en‐woordige Staat van SPANJE en
PORTUGAL~ behelzende eene naauwkeurige beschryving van de beide Koningryken, in groot
8vo., met Kaarten en Plaaten vercierd, waar onder uitmunten twee Gezigten binnen de Stad
Lissabon na de Aardbeving van den 1 Nov. 1755, afgetekend, welke ook voor de Liefhebbers
apart te bekomen zyn.
1151. 1759, 19 en 26 juni
JEAN TIQUET, door de Heeren Burgermeesteren der stad Gouda aangesteld zynde, tot Stads
Schoolmeester, en van voorneemen is zyn School te beginnen den 2 July aanstaande, zo
presenteert denzelve zyn Dienst om Jongelingen in de Kost te neemen, en dezelve te
Onderwyzen in 't Leezen, Schryven en Cyfferen, de Fransche en Nederduitsche Taalen, de
Gronden der Waare Religie, de Historie en 't Landmeeten, en verders het geene tot een goede
Educatie behoord.
1152. 1759, 18 augustus
M. v.d. Linge, P. v.d. Schley, P. Magenius en J. Gaubert, Makelaars, zullen op Woensdag den 29
Aug., t'Amst. in de Kalverstraat in de Kei‐zers Kroon verkopen, een nette en zindelyke Inboel,
bestaande in (...) als mede 2 capitale Gloobens van Blauw (...) daags te vooren te zien.
1153. 1759, 1 en 17 november
Op Dingsdag den 20 Nov., zal men ten huize van Petrus Schouten verkopen, de nagelatene
Boeken van wylen den Heere ABRAHAM ST~LMAN, waar onder de Atlas van Blaau XI Delen,
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afgezet en veele andere groote Werken gevonden worden (...) alles op den ~9 November te
zien.
1154. 1759, 11 december en met verkorte tekst 18, 22 en 27 december en 1 januari 1760
By den Boekverkoper TIRION voor aan in de Kalverstraat, is met Privilegie van haar Ed. Groot
Mog. gedrukt en thans te bekomen DE VADERLANDSCHE HISTORIE, behelzende de
Geschiedenissen der Vereenigde Neder‐landen, van de vroegste tyden af, tot op de dood van
den laatst overleden Erfstadhouder, in 't jaar 1751, met eenige Landkaarten, veele
Konstplaaten en met meer dan 80 keurlyke Portraiten van de voornaamste Staatsmannen,
vercierd, in groot 8vo., Een‐en‐twintig Deelen. Eenige der laatste Deelen zyn insgelyks nog apart
te bekomen.
1155. 1759, 27 december en 1760, 1 januari en met gew. tekst 10 januari t'Amst. by S. v.
Esveldt, in de Kalverstraat het 3 huis van de Roomse Kerk de Papegaay, is gedrukt (...) in 't
Nederduits en Fransch, met Privilegie, Historische, Geographische, Konst en Reis Almanach van
Berlyn, voor den jare 1760, verciert met 12 Platen (...) en 2 zeer acèurate afgezette Kaarten,
voor de prys van 12, 20, 25 en 30 stuiv.
1156. 1760, 3 januari
t'Amsterdam by K. VAN TONGERLO en F. HOUTTUYN, Boekverkopers, word uitgegeven de
NEDERLANDSCHE POST‐RYDER voor de maand Dec.; waar in de omstandige verhaalen van de
Staats‐ en Oorlogs zaaken in Europa; in 't byzonder die van het Zeegevegt tusschen de Groot‐
Britt. en Fransche
Vlooten, by Belle‐Isle, opgehelderd door eene naauwkeurige Kaart van de Kust van Vrankryk,
tusschen de Haven van l1Orient en de Baay van Bourneuf, daar het zelve is voorgevallen (...)
1157. 1760, 12 januari
Heden word by den Boekverkoper Crajenschot, uitgegeven en is alomme te bekomen, de
nuttige en aangenaame Staats‐Almanach, voor den jaare 1760, (in 't Hollands en Fransch)
verrykt met 14 fraaye konst Plaaten (...) Idem 6 voornaame Bataljes, als die van Lowositz, Praag,
Chitze‐mitz, Hastenbeek, Rosbach en by Leuthen, Tytelplaat, en een nette afgezette Kaart van 't
geheel Keurvorstend. Saxen. In de Almanach vind men (...) Beschryving van 't Keurvorstendom
Saxen, met zyn nette en nieuwe Kaart (...)
1158. 1760, 13 mei
Op Woensdag en Vrydag den 14 en 16 May, zal men t'Amst. ten huyze van David Weege,
Boekverkoper op de Nieuwendyk verkopen, een fraaye verzameling (...) BOEKEN (...) benef fens
eenige Omslage met Tekeningen, Prenten en Kaarten; nagelaten door J.S., waar van de
Catalogus is te bekoomen en heden te zien.
1159. 1760, 5 juli
t'Amsterdam by Covens en Mortier, op de Vygendam, zyn nieuw gemaakt en te bekomen: De
Opper en Neder Lausnitz, Saxen, Silesien, Maagdenburg, Halberstad, Osnabrug en Paderborn,
ieder op een blad. De beroemde Kaart van Noord America, op 8 bladen, door Dr. Mitchel. De
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Kaart van Noord‐America met de Golf van Mexico, Surinamen ingeslooten, op 7 bladen, door
Pople. De nieuwe Kaarten van Westphalen, op 12 bladen. Oostvriesland op 2 bl. Brandenburg
en Sweeds Pomeren 2 bl. Postkaart van Duitsland 1 blad. Atlas Top9graphique en Militaire
Compleet door de Hr. Julien. Als mede alle de Kaarten van den Hr. d'Anville, benevens het
eerste en tweede gedeelte van Europa.
1160. 1760, 2 augustus
t'Amst. by K. VAN TONGERLO en F. HOUTTUYN, word uitgegeven de NEDERLANDSCHE
POSTRYDER voor de Maand July, bevattende (...) Ook is 1er, tot opheldering van de
tegenwoordige Krygsbedryven in Saxen, een naauwkeurige Kaart ingevoegd van 't omleggende
land van Dresden en Meissen (...)
1161. 1760, 9 en 12 augustus
Op Maandag en Dingsdag den 25 en 26 Aug., zal ten huize van Petrus Schouten, verkogt
worden een uitmuntende Verzameling (...) Boeken (...) benevens eenige Microscopen,
Telescopen en Globens van Valk; nagelaten door den Heer ANTHONY VAN MAURICK, waar van
de Catalogus (...) te bekomen is. En op Woensdag den 27 dito, ten bovengem. huize, een kleine
dog fraye Collectie (...) Boeken, waar agter (...) 2 Telescopen van den beroemden van der Bilt
(...) 2 Globens en andere Rariteiten; alles Saturdag te vooren te zien.
1162. 1760, 13 en 20 september en met gew. tekst 23 oktober
By J.W. KANNEMAN, Boekverkoper te Zalt‐Bommel, is gedrukt en by de
Boekverkopers in de meeste steeden te bekomen, Eerste Beginzelen der
Geographie, opgesteld door en Wel Eerw. Heer W.A. BACHIENE, Predikant te Maastrigt en Lid
der Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen te Haarlem, in groot 8vo., de prys is 30
stuiv. Nog is by denzelven te bekomen een accurate Kaart van den Tielerwaard, van de steden
Tiel tot Gorinchem, met derzelver buiten en binnen Wateren, Sluisen, Molens, Kribben,
Projectdyken &c., alles tot op deezen tyd verbeeterd door gem. Heer W.A. Bachiene, zeer fraay
in het Koper gebragt, op 2 dubbelde Olyfants Bladen, de prys is ! 5‐5: (...) (Tekst van 23 oktober)
1163. 1760, 1 november
t'Amsterd. by K. VAN TONGERLO en F. HOUTTUYN word uitgegeven de POSTRYDER, voor de
maand October 1760, waar in (...) voorts is dit stukje met een Kaart van Hessenkassel en de
aangrenzende Landen, alwaar thans zig de Hanoversche en Fransche Armeen bevinden,
voorzien.
1164. 1760, 9 december en met gew. tekst 27 december
T'Amst. by S. van Esveldt in de Kalverstraet, het 3 Huis van de Roomse
Kerk de Papegaay, is in #t Fransch en Nederduitsch gedrukt (...)
Historische Geographische Konst‐ en Reis‐Almanach voor den jaare 1761,
(...) met 12 fraije Platen en Vaersjes Ter onder, en een zeer accuraat afgezet Kaartje (...)
1165. 1760, 16 en 20 december
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Rudolph Steenbergen, Makelaar, zal op Maandag den 22 Dec., t1Amst. op de Keizersgragt,
tusschen de Vyzel en Spiegelstraten, ten huize van de Overledene, verkopen een Inboel (...) Op
Dingsdag den 23 dito, zal men verkopen, de fraje Verzameling van verscheide konstig gemaakte
Optische, Phisische, Mathematische en andere Instrumenten, daar onder een Newtoniaansche
Spiegel Verrekyker van 8 voeten, een uitmuntend Planeet‐ en Comeet‐Labium C2Ô dec.:
Planeet‐ en Comeetolabium~ ; een beweeglyke Hemelglobe, een zeer nauwkeurig gemaakt
Werktuig, om door een enkele beweging met de hand, een Straal ligt in een donkere Kamer, in
een zelve streek te behouden &c. als mede een fraaje Collectie (...) Boeken (...) volgens
Catalogus, heden te bekomen, Vrydag en Saturdag voor de Verkoopdag te zien.
1166. 1761, 2 mei
Op Woensdag den 6 May, zal men te Amsterd. ten huize van S. v. Esveidt, in de Kalverstraat, het
3de huis van de Roomsche Kerk de Papegaay verkopen, eenige (...) Boeken, waar in uitmunten
(...) een Atlas van Allard, fraay afgezet, en zoortgelyke meerder; de Catalogus is (...) te
bekomen.
1167. 1761, 19 mei
A.B. en J. STRABBE, Instrueeren in de Stuurmans Konst, de Geometria, Algebra, Cosmographia,
Geographie, Fransche Taal, Aritmetica en Italiaans Boekhouden; Residerende in de
Oudebrugsteeg tusschen de Oudebrug en Warmoesstraat.
1168. 1761, 19, 26 en 30 mei en 4 juni
Te Harlingen by Folkert van der Plaats, Franeker N. Uding en t 'Amst.
K. van Tongerbo, word uitgegeven, een zeer nette in Koper gesnedene
Plaat, door de vermaarde Plaatsnyder Philips de Oude, een Afbeelding
van de Planeet Venus, zo als dezelve op den 6 Juny nevens het Vlak der Zon zal beweegen,
zynde dit verschynzel nog maar eens, in 't jaar 1639, door de Sterrekundigen waargenomen, en
kan dus door de Liefhebbers, volgens deeze Plaat, naauwkeurig beschoud en nagespoord
worden, gereekend volgens de Tafels van den vermaarden E. Halley, door de Heer N. Ypei,
Hoogleeraar in de Wiskonst &c., op Vrieslands Hooge School te Franeker, en zyn meede te
bekomen (...)
1169. 1761, 20 juni
By COVENS en MORTIER, op de Vygendam t'Amst., zyn te bekomen de Kaarten van het Eyland
Belle‐Isle, de Stad en Casteel Palais, ieder op een blad a 6 St. Alle de Kusten, Havens, Steden en
Eylanden van Vrankryk, zo in de Noord als Middelandsche Zee, op 40 aan een sluytende bladen
a f 8.
1170. 1761, 25 juli
De Hemel en Aard Globens 12 duim Diameter, na de allernieuwste ontdekkingen, gemaakt na
de Accademische waarnemingen te Upzal in Swee‐den, als mede de nieuwst gemaakte Kaarten
van Sweeden, zo de Generaale als Particuliere, zyn te bekomen op de Vygendam t'Amsterdam
by COVENS en MORTIER.
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1171. 1761, 6 augustus
t'Amst. word by J. Hayman, J. Roman, G. de Groot, J. Lovering, G. Tielenbug, S. v. Esveldt en P.
Schouten met succes gedebiteerd: Historische Beschryving der Reisen, in 4to. 19 Delen, met
een meenigte uitmuntende konstplaten, zo Grondtekeningen als Gezigten en afbeeldingen van
Steden enz. In het sestiende Deel dezer Reizen, vind men den oorsprong des Fransche
vastigheid te Pondichery, benevens een Grondtekening van Pondichery, en een Ample
Beschryving van die gantsche Kust, de prys van dit sestiende Deel is f 4‐15 klein, en f 6‐12 groot
Papier.
1172. 1761, 15 augustus en 10 september
H. BESSELING, te Utregt, maakt bekend dat het 2de Stuk van het 2de Deel van de
HEEDENDAAGSCHE HISTORIE staat uit te komen (...) Verder worden ook geen defecte van de
Algemeene Historie meer gegeven, om dat veele defecte Exemplaren tot zeer laage pryzen (tot
decline van dit voortreffelyk Werk> verkogt worden, als 3 guld. ieder Deel £10 september: ieder
VelJ en 12 stuyv. ieder Kaart of Plaat, zo hy die Defecte magtig is.
1173. 1761, 15 augustus
Op Dingsdag den 1 September, zal ten huize van P. Schouten te Amst. verkogt worden, een
fraye Verzameling (...) Boeken: nagelaten door den Eerw. Heer J. van DEVENTER, in leven
Bedienaar des Godl. Woords te Weesp. Hier by komt een collectie van (...) Boeken (...) Onder de
Groote Werken munt uit: (...) Atlas de Gudeville en andere. Agter aan volgt een versameling
van oude zeer rare Manuscripten en Kaarten: nagelaten door den Wel Ed. Gestr, Heer Mr. N.
WITZEN, in leven Burgerm. t ' Ams t.
1174. 176], 24 september
t'Amst. by J. MORTERRE, Boekverkoper, over het Zaandammer Veer, is gedrukt en werd heden
uitgegeven A. de Graaf Exemplaar‐Boekje van de Arithemetica, vermeerderd met een Appendix
of Aanhangzel van Geometrise Questien, eertyds ontworpen door Marten Wilkens, en nu op
nieuw van eenige Fouten gezuiverd door A.B. Strabbe, Leermeester der Arithemeti‐ca en
Wiskonst t 'Amst., de prys is 16 st. (...) By gem. J. Morterre is gedrukt (...) Clairaut beginzelen
der Geometrie vermeerderd met een Trigonometrie a f 1‐10, (...)
1175. 1761, 26 september
By C.E. PESENECKER, Boekverkoper op de Stroo‐Markt t1Amsterdam, word heden uitgegeven
(...) Als mede zyn by denzelve te bekomen allerhande zoorten en van de beste Autheuren,
Hoogduitsche Boeken (...) ook Land‐Kaarten van Noord‐America, Brandenburg, van de Figuur
des Aards‐Kloots, van Duitschland, ook Pourtraits (...)
1176. 1761, 10, 15 en 29 december
By R. en J. Ottens, Kaart‐, Konst‐ en Boekverkopers t'Amsterdam, is gedrukt en heeden te
bekomen: den lang verwagte NIEUWE KAART VAN OOST‐INDIEN, op 4 Blaaden Olyphants
Papier gedrukt, naar de nieuwste Afteekeningen en Manuscripten van voornaame
Geographisten en Reysigers, met veel moeite en kosten in 't Kooper gebragt; de prys is zeer
exact afgezet 1 2‐10: zynde mede alom te bekomen.
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1177. 1761, 19 en 31 december, en met geheel gew. tekst 9 januari 1762 t'Amst. by S. VAN
ESVELDT, is met Privilegie, in het Fransch en Nederduitsch, voor het Jaar 1762, gedrukt (...) De
alom beroemde Historische Geographische, Konst‐ en Reys‐ALMANACH (...) met 12 konstige
Plaaten en een afgezet Kaartje van den geheelen Kerkelyken Staat (...)
1178. 1761, 29 en 32 december
t1Amst. by T. CRAJENSCHOT, en in andere steeden by de Boekverkopers, is te bekomen, den
Nuttigen en Aangenaamen STAATS‐AIMANACH, (in 't Hollandsch en Fransch) voor den Jaare
1762, met 18 fraaye Konst‐Plaaten (...) en 7 uitslaande Plaaten, als (...) Inneemen en Afbeelding
der Stad Berlyn, Bataille by Torgan op den 3 Nov. 1760, en Tytel Plaat. In de Almanach vind men
(...) Beschryvinge van Neder Saxen, Hanover, Westphalën, Hessen &c. Met zyn nieuwe en nette
afgezette Kaart (...)
1179. 1762, 9 en 23 februari
Op Donderdag den 25 February, zal ten huize van Petrus Schouten t'Amst. verkogt worden, een
kleine doch fraaye Collectie (...) Boeken, waar onder veel groote Werken; als (...) verscheide
Atlassen en Hee~ raads‐Kaarten (...) nagelaten door een voornaam Liefhebber. De Catalogus is
alomme te bekomen.
1180. 1762, 22 april
G.W. STRACK, presenteerd zyn Dienst, aan alle de geenen, welken Onderrigt verlangen, in 't
Hoogduits~h Schryven, Reekenen, Geometrie en Trigonometrie; woonende t'Amst. in de
Warmoesstraat, by de oude Arm‐steeg in de Stad London.
1181. 1762, 11 mei
G.W. STRACK, welke gewoond heeft t'Amsterdam in de Warmoesstraat by de Oude Armsteeg,
in de Stad London, om te onderwyzen in 1t Hoogduitsch Schryven, Leezen, Cyfferen, en de
Geometrie, maakt aan alle Liefhebbers bekent> dat hy tegenswoordig woond op de Zeedyk by
de Stormsteeg, in de Gekroonde Stad Bremen.
1182. 1762, 1 juli
COENRAAD HOLMAN, woonende op 't Water tusschen de Oude en Nieuwe Brug t1Amst., welke
byna 5 Jaaren de Onderwyzing heeft genooten van den beroemden Heer NICOLAAS STRUYCK,
Lid der Koninglyke Societeiten van Londen en Parys, en van de Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen, welke 10 Jaaren Collegie heeft gehouden in de Rekenkonst, Geometria,
Algebra &c. en 't Boekhouden. Presenteerd zyn Dienst om in deeze Wetenschappen te
onderwyzen, tot ieders genoegen.
1183. 1762, 6 juli
t'Amst. by H. DE LETH, word uitgegeven (met Octroy van de Ed. Gr. Agtb. Heeren
Burgemeesteren der stad Amsterdam) een Nieuwe Kaart van de Colonie van SURINAMEN, met
de Rivieren, Districten, Ontdekkingen door Militaire Togten, en de groote der gemeetene
Plantagien, door Last en met Approbatie der E.E. Heeren Directeurs van de Societeit, na de
naauwkeurigste waarneemingen door den Ingenieur A. DE LA VAUX en andere, groot 4 en 1 half
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Blad, a 1 4, en Afgezet f 5; als mede een Nieuwe Kaart van de Middelandsche Zee, in 2 Blaaden,
benevens de Afbeelding van de voorn. Havenen, Baayen en Gronden langs de Midde‐landsche
Zee, te zamen 20 stuks, a 1 1‐16; een dito van het Naauw van de Straat, met een Gezigt uit de
Middelandsche Zee, door den Wel Ed. Gestr. Heer HENDR. LYNSLAGER, a 12 stuiv.; het Nieuw
Toneel des Oorlogs in Europa, vertoond in 24 Geographische Land‐Kaarten, groot Bestek;
geheel Spanjen en Portugal> aanwyzende alle deszelfs Koningryken, Prins‐ en Hertogdommen,
alle Steeden, Dorpën, Rivieren en Weegen, van de eene tot de andere Plaatsen, tot nut en
gemak geschikt voor alle Officiers en Reizigers, om in de Zak te draagen; als mede agter het
Werk een Register der voornaamste Steeden, Dorpen en andere Plaatsen, met het Cyffer getal
der Kaarten, waar dezelve te vinden zyn; alles volgens de laatste en beste Kaarten van de
Heeren G. DE IISLE, SANSON en DU FER; de prys is 36 stuivers.
1184. 1762, 8 en 17 juli
Jacob Posthumus, Eduard Croese, Johannes Blaauw en Jolle Albertus Jolles, Makelaars, zullen
op Dingsdag den 20 July, tTAmst. in de Colveniers Doelen in de Doelenstraat verkopen, een
magnifique en zeer deftige Inboel (...) mitsgaders (...) een uitmuntende Collectie van extra net
geconditioneerde Boeken, nevens een Vorstelyke Geillumi‐neerde Atlas van Blaauw met de
Steede Boeken en zyn Spiegel Kabinet, een verzameling van Mathematise Instrumenten, waar
onder een ongemeene Newtoniaanse Telescoop van circa 7 vt. (...) breder by Catalog., in tyds te
bekomen. Zaturdag en Maandag te voren te zien.
1185. 1762, 7 oktober
Op Woensdag den 20 October en volgende dagen, zal men ten huize van
P. Schouten, t'Amsterd. verkopen; een groote uitmuntende Verzameling
(...) Boeken, onder welke zeer veele groote Werken, als: (...) Atlas‐sen van Blaauw (...) De
Catalogus is alomme te bekomen.
1186. 1762, 16 december
Op Woensdag en Donderdag den 29 en 30 December, zal men ten Huizen van P. Schouten
verkopen: een zeer fraaye verzameling van welgeconditioneerde (...) Boeken, en enige
Rariteiten. Onder de Groote Werken zyn (...) verscheide Atlassen (...) De Catalogus is alomme
en by den bovengem. te bekomen.
1187. 1762, 18 december en met gew. tekst 28 december
t1Amst. by S. v. Esveldt in de Kalverstraat, het 3de Huis van de Roomse Kerk de Papegaay, zyn
te bekomen (...) De Historische, Geographische, Konst en Reis AIMANACH der Geleerden te
Berlyn, voor 1t Jaar 1763, in t Nederduitsch, ook in het Fransch, met 12 Konstpl. en een
afgezette Kaart (...)
1188. 1763, 18 januari
t1Amst. by T. Crajenschot, Boekverkoper, op de hoek van de Heerengragt en Heisteeg, in de
Berg Sina~, en in de Buitensteden by de Boekverko‐pers, word heden uitgegeven de nuttige en
aangename Staats Almanach, voor den Jaare 1763, (in het Hollands en Frans) met 17 extra
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fraaye Konst‐Plaaten (...) 3 uitslaande Batailjes en Belegeringen van Stee‐den, een afgezette
Kaart van Holstein, Meekelenburg en Pomeren, en een fraaye Tytel‐Plaat (...)
1189. 1763, 27 januari
Ten Huize van K. VAN TONGERLO, in de Kalverstraat, over de KeizersKroon, zal op den 3 en 4
February 1763 verkogt worden: een fraaye Collectie van Nederduitse en Franse BOEKEN, waar
onder eenige voornaame Werken, als (...) Veldslagen van Eugeen en Marlburgh, Steden Boeken
van Italien (...) Waar van de Catalogus heden word uitgegeven.
1190. 1763, 29 januari
Avec Privilëge de Sa Majeste Britannique, imprime elegamment en Angle‐terre, en Trois Tomes,
en folio: L1Ecriture Sainte (...) NB. On peut avoir, le Nouveau Testament a part & pour ome cet
Ouvrage, tant plus, on fournira, une Centaine des plus belles tailles douces, des Circonstances
des plus remarquables du Vieux Testament, avec des Cartes de Geographie &c., & soixante‐huit
dito du Nouveau Testament. Pour evi‐ter les Erreurs, 11 est necessaire de remarquer, que le
susdit Ouvrage est imprimé pour Monsieur Robert Goadby, & vendu par Monsieur Richard
Baldwin, Libraire en Pater Noster Row, & les Libraires des Universites.
1191. 1763, 3 februari en met gew. tekst 7 en 12 april
Hendk. de Leth, Makelaar, zal op Dingsdag den 12 April, t'Amst. ten Huize van de overledene op
de Reguliersgragt tusschen de Bootermarkt en Heeregragt verkopen, het uitmuntend CABINET
van veelerlei Mechanische, Optische, Astronomische, Physlsche, Mathematische Machines en
Instrumenten, benevens een fraaye Bibliotheek; alles nagelaten by wylen den zeer vermaarde
Heer MARTINUS MARTENS, in leven Leeraar in de Wis Sterre‐ en Zeevaard‐Kunde, op de Illustre
Schoole derzelver
Stad; waar van de Catalogus in t Fransch en Duitsch, in tyds, by gem. Makelaar te bekomen zal
zyn.
1192. 1763, 12 mei
t?Amst. by JOHANNES VAN KEULEN en ZOONEN, is uitgekomen het Vierde Deel van de
Middelandsche Zee, groot Bestek, volgens de Fransche, ten deele volgens de Kaarten van de
Fransche Academie, en gedeeltelyk volgens die van den Heer Bellin, bevattende het vervolg van
de drie bekende Kaarten van Michelot en Brenond.
1193. 1763, 23 juni en 28 juli
P. DE HONDT Boekhandelaar in 's Hage, heeft gedrukt: Les Vies des Gouverneurs Generaux,
avec l'Abrege de ltHistoire des Etablissements Hollandois aux Indes Orientales (...) ome des
Portraits (...) & en‐richi de plusieurs Cartes, Plans & Figures, graves par, ou sous la direction du
célebre van der Schley & suivi des Considerations sur l1Etat present de la Compagnie par Mr. Le
Baron d1lmhoff, ci devant son Gouverneur General aux Indes Orientales par J.P.I. Du Bois, la
Haye 1763, in 4to.
1194. 1763, 25 en 30 juni en met gew. tekst 12 en 19 juli
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H. Crommenie, N. Blinkvliet, P. Posthumus en A. Molleman, Makelaars, zullen op Woensdag
den 20 July, t'Amst. ten huize van den Overledenen op de Keizersgragt, naast de Remonstrantse
Kerk, verkoopen (...) een schoone Collectie van welgeconditioneerde Nederduitse Boeken, waar
onder Atlassen van Blaauw en van Keulen, konstig afgezet, en verdere kostbaare Rariteiten;
nagelaaten by wylen den Heer Anthony Christiaan Muller; als breeder by Catalogus, die intyds
by de gemelde Makelaars te bekomen zullen zyn.
1195. 1763, 11 augustus
t'Amst. by HENDRIK DE LETH, word uitgegeeven (met Octrooy van de Ed. Groot agtb. Heeren
Burgermeesteren der stad Amst.) een nieuwe KAART van de Colonie van Surinamen, met de
Grootte der gemeetene Plantagien, groot 4 en 2 half Blad. Als mede een naauwkeurige KAART
van RIO de BERBICE, met derzelver Plantagien, gemeeten en geteekend door den Ingenieur J.D.
KNAPP, gr. 2 Bladen. Nog een nieuwe Kaart van de Rivier DEMERARY, van ouds Immerary,
geleegen op de Zuid‐America's Noord‐Kust, met alle de Grootte der gemeete Plantagien en een
Gedeelte van het Inkomen van de Rivier Rio de Essequibo, alles zeer accuraat gemeeten en
geteekend, door den Ed. Gestr. Hr. Laurens Lodewyk van Bercheyck; daar by een Kaartje van
het geheele Land GUAYANA, waarin legt Suri‐neme, Berbice, Demerary, &c.; op twee Bladen.
1196. 1763, 13 september en 4 oktober
Op Woensdag den 5 October en volgende, zal men ten Huize van den Overledene, op de
Leidsegragt by de Keizersgragt, verkopen: De Bibliotheek Manuscripten en verzamelde Atlas in
XII Deelen, alsmede een fraaije Collectie van Zee‐ Land‐ Heemraads‐ en andere Kaarten; nage‐
laten door den Heer W.F. VAN DER WILP, in leven Conrector Emeritus te Amsterd. De Catalogus
is alomme en by den Boekverkoper Petrus Schouten te bekomen.
1197. 1763, 22 september
De Weduwe 0. van Thol en Zoon, continueeren op de Groote Zaal van 't Hof in 's Hage, te
verkopen: de nagelaten Bibliotheek, van wylen den Heer Lambertus Mulder, in zyn E. Leven
Vroedschap in 15 Hage (...) benevens eenige Landkaarten, Getekende Plans van Steeden en
fraaye Rariteiten (...)
1198. 1763, 11 en 25 oktober
Op Woensdag den 26 October en volgende dagen, zal ten huize van P. Schouten verkogt
worden: een uitmuntende Verzameling (...) Boeken waar onder veele groote (...) en de beste
Heemraads Kaartboeken,
in Franse Banden, door een voornaam Liefhebber nagelaten. De Catalo gus is alomme en by
den bovengem. te bekomen.
1199. 1763, 22 november en 3 december
Op Maandag den 5 Decemb., zal ten huize van P. Schouten verkogt worden, een kleine dog
fraaye verzameling van welgeconditioneerde (...) Boeken (...) waar agter een Collectie van
Mathematische Instrumenten, onder welke eene beweeglyke Hemelglobe met een Slinger
Uurwerk, lopende 8 dagen, &c. Nagelaten door den Heer Jan ten Tye.
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1200. 1763, 1 december
ANZONS REIZE rondsom de Waereld, gedaan in de Jaaren 1740 tot 1744, naar de Zuid Zee,
onder opzigt van Mylord ANZON zelve uitgegeven door
R. WALTER, met meer dan 40 heerlyke Gezigten van Landen, Zeehavens, Kaarten en Plans
versierd, gedrukt t1Amst. by Is. Tirion, in groot 4to. Dit Werk word tot den laatsten Decemb.
1764 afgeleverd voor de laage prys van f 4‐16, by J. LE MAIR, S.J. BAALDE en C. VAN
HOOGEVEEN, Boekverkopers te Leiden en Amsterdam.
1201. 1763, 22 december
Te Amst. by Pieter Mortier, Stads Drukker en Boekverkoper, is gedrukt en alomme te bekomen,
Intree Reedevoering over de Opkomst en den Voortgang van de KONST DER ZEEVAART,
uitgesprooken in de groote gehoorzaal van het Athenaeum Illustrae binnen Amsterdam, door
PYBO STEENSTRA, op den 2lsten November 1763, toen hy aldaar het ampt van openbaar
Leeraar der Wiskunde, Zeevaart en Sterrekunde plechtig aanvaarde, in quarto.
1202. 1764, 14 januari
G. DE GROOT en ZOON, leveren voor 1 25, in Roodleere Banden af: De Geschiedenissen van
Engeland, Schotland en Ierland, met een kort Begrip der aanmerkelyke Zaaken, in andere Ryken
en Staaten voorgevallen:
Beschreeven door den Heer DE LARREY, 4 Deelen in Folio, op groot Mediaan Papier gedrukt,
groot 780 Blaaden, met 67 Heerlyke Portraitten, 5 Kaarten, 2 Plaaten, behalve 2 Kopere Tytels
en eenige Vignetten.
1203. 1764, 24 januari
Deze dag en langer niet, word by den Boekverkoper S.J. BAALDE, op den
Dam, afgeleverd voor 26 stuivers, REISBESCHREIVING DOOR ENGELAND, 2
Deelen, in Octavo; met een generaale Kaart van Engeland en de Platte
Grond van Londen, Westmunster en Southwark, na de vyfde Druk uit het
Engelsch vertaald; dit Werk is zeer nuttig voor die Engeland willen
doorreizen, en bekwaam om een onverwart denkbeeld van 't geheele
Koningryk en derselver merkwaardigheden te verkrygen: en zal na deze dag, niet minder als f 2‐
16 verkogt worden, zoo ter overblyven.
1204. 1764, 2 februari
Geduurende de Maand February, dog langer niet, zo de Exemplaaren zo lange mooge strekken,
word, by ondergemelde Boekverkopers, voor de goedkoop prys van 16 st., zynde meer dan de
helft minder dan voorheen, afgeleeverd, het Leezenswaardige Werkje getyteld: WONDERBAAR
SCHOUW TONEEL van Verwoestingen, Rampen, Ongevallen en Verbazende Gebeurtenissen
dezer Waereld (...) Hier is bygevoegd een Grondteekening van Lisbon en Omleggende Plaatzen
(...) 't word afgeleeverd t'Amst. by Kok, Baalde, Bom en de Wit, Haarlem Bosch, Leiden Le Mair,
de Peeker en Hogeveen, Delft van der Smout, 'S Hage E. van Os, 0. van Thol en Bakhuizen,
Rotterd. Burgvliet, Arrenberg en D. Vis Junior, &c.
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1205. 1764, 14 februari
JACOBUS KOK, Boekverkoper, in de Warmoesstraat, adverteerd by deezen, dat door het sterk
debiet van het fraaye en in deze dagen nuttige en lezenswaardige Werkje, genaamt SCHOUW‐
TONEEL DER VERWOESTINGE, RAMPE en ONGEVALLEN in de voornaamste DEELEN der
WAERELD, enz. (In voorige Couranten breedvoeriger vermeld> in gr. 8vo., gr. 340 Pag, versiert
met eene fraaye Afbeelding van de eiselyke Verwoesting van Lisbon en naauwkeurige
Grondteekening dier Stad en omleggende Plaatzen; genoodzaakt is de gestelde tyd van
geduurende de Maand February het zelve te leveren voor de laage prys van 16 stuivers, te
bekorten tot op den I7den dezer, zullende als dan, zoo tegens vermoede, nog Exemplaaren
mogten overblyven, niet minder te bekomen zyn, als 32 stuivers.
1206. 1764, 10 en 24 maart
Op Dingsdag den 27 Maart en 3 volgende dagen, zal men t'Amst. ten
Huize van P. Schouten verkopen, een groote Verzameling (...) Boeken
(...) 2 fraaije Globen van Valk en een Simplicie‐Kas &c. De Catalogus
is alomme en by bovengem. te bekomen.
1207. 1764, 3 mei
G. DE GROOT en ZOON, leveren voor 1 22 ongebonden, en 1 25, in Rood‐leere Banden af: De
Geschiedenissen van Engeland, Schotland en Ierland, met een kort Begrip der aanmerkelykste
zaaken in andere Ryken en Staaten voorgevallen, beschreven door den Heere DE LARREY, 4
Deelen in Folio, op groot Med. Pap. gedrukt, groot 780 Blaaden met 67 heer‐lyke Pourtraiten,
(welke alleen voor 1 33‐10 verkogt zyn) 5 Kaarten, 2 Plaaten, behalve 2 kopere Tytels en eenige
Vignetten.
1208. 1764, 26 en 31 mei
By den Boekverkoper DIRK ONDER DE LINDEN, te Amsterdam, word heeden uitgegeven: 1. Een
Nieuwe Kaart van de 10 zogenaamde Oostenryksche Nederlanden, afgebeeld door W.A.
BACHIENE, Predikant te Maastricht, en Lid der Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen
te Haarlem, en in 't Koper gebragt door den beroemde Konst‐Kaartsnyder J. VAN JAGEN. NB. In
deze Kaart, die op het naauwkeurigste en Sierlykste uitgevoerd is, vind men mede de
aanwyzingen der Plaatsen, in welker Nabuurschap Batailjes voorgevallen zyn. II. Een dito
Nieuwe Kaart, van de Zeven
Vereenigde Nederlanden, mede afgebeeld door gem. W.A. BACHIENE, Pred. te Maastricht, en in
't Koper gebragt door J. VAN JAGEN.
1209. 1764, 2 juni
By J. Le Mair, S.J. Baalde en C. van Hoogeveen Junior, en verder by de Boekverkopers in alle
Steden word voor niet uitgegeven, een Bericht van Inschryving, wegens een nieuwe en beetere
Uitgave van het voor het Algemeen zo vermakelyk als nuttig Werk van den Heer G. ANSON,
REIZE RONDSOM DE WAERELD, met 49 keurige Gezichten, Kaarten en Plaaten; waar van de
Inschryving voor f 4‐16, geduurende de Maanden Juny en July geschied; te betaalen by de
Aflevering van het Werk. Dit uitmuntend Boek zal na dien tyd niet minder dan f 7, verkogt
worden.
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1210. 1764, 3, 7 en 12 juli
(...) Nog is by hun (= de Boekverkopers Lovering, de Groot en Zoon, Tongerbo en Baalde te
Amsterdam, en Blusse te Dordt) te bekome eene Conditie van Inschryving tot het drukken
eener Kaart van den Alblasserwaart en vyf Heeren Landen, waar van de Heeren Boekhandelaars
het getal der Ingeschrevene voor ultimo July gelieven op te geven, aan Blusse te Dordt.
1211. 1764, 4 oktober en met gew. tekst 27 en 29 december
M. MAGERUS en B. GIBERT, Boekverk. t'Amst. en in 's Hage, zyn door inkoop magtig geworden,
alle de Exemplaren van: VIES DES GOUVERNEURS GENERAUX, avec l'Abrege de l'Histoire des
Etablissemens Hollandois aux INDES ORIENTALES, par Mr. DU BOlS, avec les CONSIDERATIONS
sur l'Etat Present de la Compagnie par Mr. le Baron DE IMHOFF. Dit Werk in groot 4to. zeer
sierlyk en fraay gedrukt, beslaat 400 Paginaas, versierd met 27 Pourtraiten der Gouverneurs en
34 Geographische Kaarten, Plans en Afbeeldingen, in 't Koper gebragt door J. V.D. SCHLEY. Gem.
Boekverkopers bieden dit Werk de Liefhebbers geduurende dit Jaar 1764 aan, voor de
goedkoop prys van f 6‐10, in plaats van 1 10‐10, gelyk de prys geweest is; nader berigt van gem.
Werk is te vinden in zeker Advertissement, 't welk gratis te bekomen is.
1212. 1764, 16 en 20 oktober
Op Dingsdag den 23 October en volgende dagen, zal ten Huize van P. Schouten t'Amst. verkogt
worden: een uitmuntende Verzameling (...) Boeken, waar onder uitblinken (...) een Afgezette
Nederduitsche Atlas van Blaauw en andere Atlassen (...) item 2 Globens van Valk van de
allergrootste zoort &c.; nagelaten door een voornaam Liefhebber: de Catalogus is alomme en
by bovengem. te bekomen.
1213. 1764, 16 oktober
FRIED. AUG. BABST, die ervaaren is in de Geometrie en de daar toe be‐hoorende Reekeninge,
Latynsche Spraak, Geographie en Historiekunde, presenteerd zyn dienst aan de geenen, die
daarin gelieven onderweezen te zyn, neemt dezelve aan tot een civiele prys, en belooft een
goede onderwyzing te doen; logeerd ten Huize van Jacob Jansen Wiel, op de Geldersche Kaay
by de Waterpoortsbrug, te Amsterdam.
1214. 1764, 25 oktober
t'Amst. by F.W. GREBE, Konst‐ en Kaartverkoper bezyden het Stadhuis, word heden uitgegeven:
een fraaye Konst‐Prent (...) Als ook een Nieuwe Steeden Wyzer van de 17 Provincien, met 't
Generaale Kaartje daar by, zeer accuraat.
1215. 1764, 15 november
De Boekverkopers v.d. Eik, de Groot, Tongerlo en Schouten geven uit:
(...) De bovengemelde continueeren met succes af te leveren, de Algemeene Historie, vertaald
door Westerbaan &c., in XIX zwaare Deelen, met uitvoerige Kaarten en fraaye Plaaten, tot f 40.
1216. 1764, 24 november en met gew. tekst 29 december
t' Amst. by S. van Esveldt, in de Kalverstraat het 3de Huis van de Roomse Kerk de Pappegaay, is
gedrukt in 1t Nederduitsch en Fransch, en zyn alomme te bekomen: De alomberoemde
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Konst‐ en Reis‐Almanach voor 1765, van t Koninglyk Genootschap te Berlyn (...) met 12 extra
konstige Plaaten (...) Een afgezet Kaartje
en de Beschryving van Denemarken en Noorwegen ~...>

1217. 1764, 1 december, en 7 mei 1765
CORN. VAN DER ZOO, Fransch en Duitsch Konst‐ en Kost‐Schoolhouder te Barneveld,
presenteerd zyn Dienst aan een ieder, om Kinderen in de Kost te neemen, en te onderwyzen in
de Fransche en Nederduitsche Taa‐len, ?t Schryven, 't Rekenen, Italiaans Boekhouden,
Navigatie, en alles wat tot een goede Educatie behoord.
1218. 1765, 1 en 3 januari
t'Amst. by T. CRAJENSCHOT, op den Hoek van de Heerengragt en Heysteeg, word uitgegeven de
nuttige en aangename STAATS‐AIMANACH, in 't Hol‐landsch en Fransch voor den Jaare 1765,
met 18 fraaije Konstplaaten
en een Kaart van de ~O Nederlandsche Provintien afgezet, met zyn Beschryvinge en uitlegginge
op alle de bovengenoemde Plaaten (...)
1219. 1765, 3 en 10 januari
Een in Wetenschappen zeer wel ervaren Persoon, presenteerd aan de Heeren Liefhebbers zyn
dienst, om voor een civiele prys te informee‐ren in de voornaamste deelen der Mathesis, als in
de Arithmetica, zo wel na de Koopmans styl, als Mathematisch; in de Geometrie, of Aard‐
meetkunde; in de Trigonometrie; in de Gnomica en Geographie, als ook in het Italiaansch
Boekhouden. Hy woond aan de Buitenkant over het Zeeregt, by de Weduwe Bekker, in de
Zwaan.
1220. 1765, 12 en 16 maart
Alzo het Schoolmeesters en Voorzangers Ampt is komen te vaceeren, op den Eilande van Texel
ter Steede den Burg, op een Tractement van twee hondërd en tien Guldens des Jaars; zo
worden die geene verzogt, die de vereischte bekwaamheden zyn hebbende, mids de Stuurmans
Konst verstaande, hunne gaaven te laaten hooren, uiterlyk voor primo May 1765:
zullende na dien tyd geen Sollicitanten worden aangenomen.
1221. 1765, 30 mei
Iemand bekwaamheid en genegenheid hebbende, om in de Colonie de Ber
bice te fungeeren als LANDMEETER; of iemand bekwaam en genegen zynde om in de
bovengemelde Colonie te dienen als MOOLENMAAKER; gelieven zig aan te geven ten Compt.
van dezelve Colonie, t'Amst. op de Cingel over de Lutherse Oude Kerk: alwaar nader informatie
te bekomen is.
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1222. 1765, 25 juni
J. V. VEEN, Fransch Konst‐ en Kost‐Schoolhouder te Rhenen, presenteerd aan alle Heeren en
Burgers, hun Eds. Kinderen te instrueren in de Fransche Taal, volgens de Grondregels,
Koopmans Rekening, Boekhouden, Navigatie, 't Zingen der Psalmen, de Gronden der
Gereformeerde Religie, en voorts eene goede Opvoeding; voor een civiele prys.
1223. 1765, 16 juli
J. TRAILL, van London, Practiseerende Wiskonstenaar, woonende t'Amst. op de Nieuwendyk het
2de Huis van de Graavelstraat naast het Oude Wapen van Embden, maakt en verkoopt in 't
Gros en in 't Klyn, allerhande zoorten van Optiseer, Wysgeerkundig en Mathematische
Instrumenten, in de nieuwste Smaak der Engelschen en Franschen; Planetariums van 1 soo a f
6000; Hoepel Spheers; Sterreloopkundige Quadranten; Telescoopen met Micrometers om de
kleine Driehoeken te meeten; Microscoopen; Lugtpompen en Electrisiteit Machines met alle de
toebehooren; Asimut en andere Compassen; Quadranten van Hadleys met de verbeterings daar
aan gemaakt in 't jaar 1764; en verscheide andere Instrumenten, welke net en naauwkeuriglyk
zullen klaar gemaakt worden, op de Eerste Vraag van de geen die genegen zullen zyn om te
koopen, alles tot dezelfde Prys, zo als die in Londen te bekomen zyn; en de geene die dezelve
koopen om weder te verkoopen, zullen een goede Gratificatie op de Prys genieten. NB. In geval
een of meer gebreeken mogten gevonden worden in de Instrumenten, op dewelke zyn Naam
staat Gegraveerd of Gedrukt, hy beloofd om dezelve wederom te neemen en het beloop daar
van te restitueeren. Bovengem. J. TRAILL, Onderwyst in een zeer korten tyd de Spelling en
opregte Uitspraak der Engelsche Taal.
1224. 1765, 7 en 14 september
Op Dingsdag den 17 Sept., zal ten Huize van P. SCHOUTEN t'Amst. ver‐kogt worden een kleine
doch keurige Verzameling (...) BOEKEN. Onder de voornaame Werken munten uit (...) eenige
Atlassen en Gebondene Printwerken (...) De Catalogus is alomme te bekomen.
1225. 1765, 10 september
Op Donderdag den 12 Sept. en volgende dagen, zal men t'Amsterd. ten Huize van den
Overledenen op de Keizersgragt by de Leidsestraat verkoopen, een fraaye Verzameling (...)
BOEKEN (...) als mede (...) Gb‐ben van Valk, en verscheide andere Rariteiten; alles nagelaten
door wylen den Heer J.P. DROILHET: De Catalogus is by den Boekverk. M. Magerus te bekomen.
Heden te zien.
1226. 1765, 7 november
JOHN TRAILL, laatst Onderwyzer in de Mathesis, in de Militaire Academie by Londen,
adverteerd 't Publiek, dat Hy is verhuist van den Nieuwendyk in den Nieuwenbrugsteeg, het
2de Huis van den Nieuwenbrug, tot Amsterdam: En continueerd aldaar te verkopen alle zoorten
van Optische, Philosophische en Mathematische Instrumenten, voor dezelve
prys als in Londen. En volgens permissie van de Wel Edele Groot Acht‐baare Heeren
Burgermeesteren dezer Stad, Onderwyst Hy 't gebruik van alle zodanige Instrumenten, welke
ter Zee of te Land gebruikelyk zyn, of welke dienen tot opheldering van de Philosophica
Naturalis door Experimenten.
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1227. 1765, 14 en 23 november
JACOB LEEN, Schoolmeester te Vreeswyk, anders genaamd de Vaart, (naby de Stad Utregt,) en
zyn Zoon A. LEEN, presenteeren haar Dienst, Jonge Heeren aan te neemen in de Kost, en te
Onderwyzen in de Fransche en Nederduitsche Taalen, Leezen, Schryven, Psalmzingen,
Koopmans Rekenen, Stel‐, Landmeet‐ en Stuurmans‐Konst,~Italiaans Boekhouden, Gronden van
de Gereformeerde Religie, en wat verder tot een goede Educatie behoord; voor een civiele prys
(...)
1228. 1765, 16 november
JAN BROEKHUIZEN, Boekverkoper te Zaandam, zal op Dingsdag den 19 November en de twee
volgende dagen, ten zynen huize verkopen, alle de nagelatene Boeken van Dos. BREUWER en
K.P. KLEYNDERT, waarin uitmunten (...) Atlas van Blauw, in quarto, 6 Deelen (...) breeder in de
Catalogus, die by hem te bekomen is, en te Wormerveer by de Wed. Breuwer en J.W. Blauw.
Op den 16 en 18 te zien.
1229. 1765, 31 december
S. VAN ESVELDT, t'Amst. in de Kalverstraat, het 3de Huis van de Roomsche Kerk de Papegaai,
heeft gedrukt (...) De beroemde en by een ieder voor lang goedgekeurde Historische,
Geographische Konst‐ en Reis‐Almanach voor 't jaar 1766, waar in 12 (...) Plaatjes, door den
konstigen PLaatsnyder Simon Fokke geteekend en gesneeden (...) en afgezet Kaartje van 't
Koningryk Poolen en deszelfs Beschryving (...) Gem. Almanach is ook in 't Fransch, zeer fraay.
1230. 1766, 1 februari
By H. VIEROOT, t1Amst. in de Kalverstraat, word thans uitgegeven Nieuwe Beschryving van
Bohemen, Moravien en Silesien, met alle der‐zelver Steden, Vestingen, Sterkten, Gelegenheid,
Oude en Hedendaagse Gesteldheid, Staatkundige Belangen, uit de Beste en Beroemdste Latyn‐
se, Hoog en Nederd. Schryvers, met veel moeite, opgestelt, en door allernieuwste en
accuraatstè~ Landkaarten dezer drie Gewesten opgeheldert; 8vo. a f 1‐16.
1231. 1766, 8 maart
t1Amst. by PETRUS SCHENK en ZOON, Konst‐ en Kaartverkoopers in de Kalverstraat, word
heden uitgegeven (...)
1232. 1766, 8, 13 en 22 mei
Op Maandag den 26 May 1766 en volgende dagen, zal men binnen Alkmaar voor het Sterfhuis
van den Overleedene in de Langestraat verkopen, een zeer nette en deftige Inboedel (...) op
Woensdag den 11 Juny daar aan volgende, een zindelyke Bibliotheek (...) en een Verzameling
van Kaarten, Prenten en Tekeningen (...) de Catalogus van Boeken, Schilderyen als anderzins, te
Alkmaar by J. Coster Hz. gedrukt, is (...) (gratis> te bekomen (...)
1233. 1766, 3, 10 en 17 juli
Alle de geene die iets te pretendeeren hebben of verschuldigt zyn van of aan den Boedel van
den Heer HENDRIK DE LETH, in leven Makelaar, ge‐woont hebbende en overleeden te
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Amsterdam op de Beurssluys; worden verzogt daar van ten spoedigsten kennisse te geven ten
Huize van den Overleedenen, uiterlyk voor primo Augusty dezes Jaars. (zie ook 1235)
1234. 1766, 26 augustus
t'Amsterdam by F.W. GREEBE, Konst‐ en Boekverkoper bezuiden het Stadhuis, is gedrukt en
word heden uitgegeven: een fraye en accurate Plan van de weidberoemde Koopstad
Amsterdam, met zyn Verdeeling van de zestig Burgerweyken, alle Publique Stads en andere
Gebouwen, op 't allernauwkeurigst opgenoomen, en zeer exact in t Koper gebragt, door
C. Philips Jacobsz., is opgedragen aan de Wel Ed. Groot Agtbare Heeren de Heeren Regeerent‐
Burgermeesteren, in den Jaare 1765. &c., &c.
(. .
1235. 1766, 20 september
J. Ottens de Jonge, C. van Ophoven, A. Jolles, A. de Lange, J.M. Cok en L. Roeper Bosch,
Makelaars, zullen op Dingsdag den 30 September, t, Amst. in 't Oude Heeren Logement
verkopen, een deftige en zindelyke Inboel, bestaande in moderne Meubelen (...) capitaale
Gecouleurde en Ongecouleurde Teekeningen, Prenten, gebonde en ongebondene Printwerken,
Land‐ en Zee‐Kaarten, Ivoore, Palmhoute en andere Beeldjes, eenige Rariteiten, Mathematische
en andere Instrumenten (...) als mede een To‐neeltje met zyn Ornamenten en een groote
quantiteit Kopere Plaaten:
alles nagelaten door wylen HENDRIK DE LETH; breeder by Catalogus, die by de gem. Makelaars
te bekomen is. (zie ook 1233)
1236. 1766, 30 oktober en 6 november
De Algemeene KAART van de Colonie of Provincie van SURINAME, met de Rivieren, Districten,
Ontdekkingen door Militaire Togten, en de grootte der gemeeten Plantagien &c., in vier Bladen;
zyn nu te bekomen met en zonder Lysten, gecouleurd en zwart, te Amsterdam by PETRUS
SCHENK en ZOON, Konst‐ en Kaartverkoopers in de Kalverstraat by de Gapersteeg.
1237. 1766, 13 en 20 december
Op Maandag den 22 December, zal t'Amst. ten Huize van P. Schouten verkogt worden, een
fraaye Verzameling (...) Boeken (...) als mede een paar fraaye Globens. De Catalogus is alomme
te bekomen.
1238. 1766, 25 december
t'Amst. by H. VIEROOT, word uitgegeeven: Nieuwe Beschryving van Bohemen, Moravien en
Silesien, derzelver Steden, Vestingen, Sterkten, Lotgevallen, Staatkundige Belangen,
Godsdiensten en Vryheden der Protestanten enz., met zeer naauwkeurige Kaarten voorzien, in
groot Octavo, a

1239. 1766, 27 december, en 3 januari 1767
t'Amst. by T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper, word uitgegeven, de nuttige en aangenaame
STAATS‐ALMANACH, (in 't Fransch en Hollandsch) voor den Jaare 1767, met 14 fraaye Toneel
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Tafereeltjes (...) en 2 Nieuwe Kaarten van Zuidholland, Portugal en Spanje, door J. v. Jagen, met
Couleuren Afgezet (...)
1240. 1767, 5 en 14 maart
Op Woensdag den 18 Maart en volgende dagen, zal men t'Amst. ten Huize van P. Schouten
verkopen, twee uitmuntende verzamelinge van fraaije geconditioneerde (...) Boeken, waar
onder veele capitaa~e Werken, als (...) Atlas van Blaau XI Deelen Afgezet (...) zynde de 2de
Verzameling nagelaten door den Hr. FRANS LAKEMAN; de Catalogus is alomme heden te
bekomen.
1241. 1767, 31 maart
De Boekverkoper Hendrik Wolfsen, zal op Maandag den 13 April en volgende dagen, binnen
Nymegen ten Huize van wylen den Heer en Mr. J.J. de Man, verkopen deszelfs nagelatene
voortreffelyke Bibliotheek, waarin onder anderen uitmunten (...) Toneel van Savoijen en
Piemond, Atlas van Blaauw en andere groote Werken, alle net geconditioneerd (...) waar van de
Catalogus te bekomen zyn
1242. 1767, 7 en 14 april
Hendrik de Winter en Jan Yver, Makelaars, zullen op Woensdag den 15 April, t'Amst. in 1t Oude
Heeren Logement verkopen, een fraai Kabinet met konstige Schilderyen (...) als mede (...)
Instrumenten (...) Rariteiten, Tekeningen, Prenten, Nederduitsche Boeken, waar onder de Atlas
van Blaauw met de Steeden Boeken, te zamen 19 Deelen, extra fraai, door D.J. van Zanten
afgezet, enz. Alles nagelaten door JAN DE KOMMER. De Catalogus is (...) te bekomen.
1243. 1767, 20 en 25 juni en 2 juli
Alzo LEONARDUS SCHENK, in zyn leven Konst‐ en Kaartverkooper, op de Vygendam t~Amst. is
overleeden, word een iegelyk die van den Boedel iets te pretendeeren heeft, of aan dezelve
schuldig is, verzogt, zig ten spoedigsten te addresseeren, aan het voornoemde Sterfhuis; daar
ook dezelve Konst en Kaartverkopery zal gecontinueert worden door PETRUS SCHENK Junior, by
welke ook alle zoorten van GLOBENS zullen te bekomen zyn.
1244. 1767, 11 juli
WILLEM CAVAILHES, Stads Fransch Schoolmeester te Campen, en aldaar
Kostschoolhouder‐, zyn Dienst aan een ieder aanbied om Jonge Heeren in
de Kost aan te neemen, kunnende dezelve by hem onderwezen worden in de
Franse en Latynse Taalen, Schryven, Rekenen, Italiaans Boekhouden,
Geographie, Algebra, Geometria, Navigatie, Landmeetery, Tekenkonst, het
Muziek, de Gronde van de Gereformeerde Religie, &c. Berigt by E. van
Harreveld, Boekverkoper in de Kalverstraat t'Amst.
1245. 1767, 19 september
By de Boekverkopers G. de Groot en Zoon, P. Schouten en R. Ottens, word afgeleverd ten pryze
van f 14, ongebonden: een getal van 90 Exemplaren van de ATLAS van ZEELAND, vervattende
naukeurige Kaarten van alle de Eilanden, op order van Z.D.H. den Prins van Oranje, meetkundig
opgenomen door de Heeren Hattinga, benevens de Grondtekeningen en Gezigten der Steden,
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Afbeeldingen der voornaamste openbare Gebouwen, Dorpen, Sloten, Heerenhuizen, &c., na 1t
leven getekend door den Konstryken C. Pronk; als mede de Pourtraiten van eenige der
voornaamste Staats~annen en Zeehelden, in ~t Koper gebragt door Houbraken; alle Eerste
Drukken op Best Papier.
1246. 1767, 17 en 24 november en met gew. tekst 26 november Op Donderdag den 26
November, zal men ten huize van P. MEIJER, t'Amst. vooraan op den Vygendam verkoopen: een
fraaije Verzameling van welgeconditioneerde BOEKEN, waar onder verscheiden uitmuntende
Werken, en in 't byzonder een Vorstelyke ATLAS van de beste moderne Kaarten, heerlyk door
H. GANS afgezet en keurlyk gebonden. Leggende in een Noteboom Kasje met Spiegelglas; (...)
Alles nagelaten door den Heer DANIEL DE VOS; waar van de Catalogus by bovengem. te
bekomen is.
1247. 1767, 21 november
t'Amst. by JAN ROMAN, Boekverkoper in de Kalverstraat, word uitgegeven:
Het Zeegepraalende KENNEMERLAND, in 100 Heerlyke Gezigten ~...> benevens een Kaart van
Noord‐Kennemerland, door den Konstenaar H. de Leth, en een Beschryving van M.B. van Nidek,
2 Deelen in Fol. tot 7 Gl. Zo daar eenige Lustplaatsen van Eigenaars veranderd zynde, gelieven
haare Naamen en Tytels aan J. Roman toe te zenden, die hy voor zyn Rekening het in 't koper
zal laten brengen, en een Plaat van de opgegevene Plaats gratis toezenden (...)
1248. 1767, 24 december en met gew. tekst 31 december en 2 januari 1768 Op heden en
vervolgens tot den laatsten December, en niet langer, zal by den Boekverkoper P.J. ENTROP,
t?AmSt. op de hoek van de Heeregragt en 't Koningsplyn, in plaats van f 7‐10, voor de goedkoop
prys van 1 5‐5 ingenaait, en f 6, in een Roodl. Band met Goude Letters worden uitgegeven: Het
Verheerlykt WATERGRAAFS of DIEMERMEER, by de Stad Amsterdam, vertoond in verscheide
vermakelyke Gezigten (...) alle na 't Leven getekend door D. Stoopendaal, en beschreven door
M.B. v. Niedek. Behalve 60 keurlyke Gezigten, pronkt dit Werk met een extra fraaije Tytelplaat,
benevens een Kaart van de Nieuwe Plantagie, Diemer‐Meer, en een geheele Nieuwe Plaat van
de Platte Grond der Stad Amsterdam en deszelfs regtsgebied. NB. Wegens het klyn getal
worden dezelve niet in Commissie gezonden.
(31 december begin als volgt: Tot aanstaande Saturdag den 2 January 1768, en absolut niet
langer, indien de weinige overige Exemplaaren zo lange toereiken (...)) (zie ook 1251)
1249. 1767, 26 en,31 december
T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper te Amsterdam, geeft uit, de aangenaame STAATS‐AD~ACH,
voor den Jaare 1768, in 't Fransch en Hollandsch, met 18 extra fraaije Konst‐Plaaten, 4 groote
Uitslaande Plaaten en 2 Afgezette Kaartjes van Noordholland en Zeeland, alle uitgevoerd door
voornaame Schilders en Plaatsnyders (...) in de ALMANACH vind men by al het noodige de
Beschryving van alle de Plaatjes en Kaartjes (...)
1250. 1768, 23 april
Jacob Posthumus, Willem van Aalst Willemsz. en Zacharias Handler, Makelaars, zullen op
Dingsdag den 26 April, t'Amst. in 't Oude Heeren Logement verkoopen, een magnifique Inboel
(...) midsgaders (...) Schilde‐ryen, Teekeningen en Kaarten, Mathematische Instrumenten,
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Scheeps Militaire en andere Monteering (...) nagelaten by wylen den Wel Ed. Gestrenge Heer
JACOB DE WILDE, in leeven Luitenant Colonel en Capitein ter Zee (...) Breeder by Catalogus.
1251. 1768, 30 april
Alleen nog deezen DAG, en na het eindigen van dien, nooit meer, levert
den Boekverk. p.J. ENTROP, t'Amst., af voor de goedkoop prys van f 5‐5:
HET VERHEERLYKT WATERGRAAFS OF DIEMER‐MEER, vertoond in 60 keurlyke
Gezichten (...) benevens 2 accurate Kaarten van de gem. Meer, en de
Plantagie, met de Beschryving van dien, door M.B. VAN NIEDEK, in Folio.
NB. Na deezen Dag niet minder als f 7‐10. (zie ook 12~8)
1252. 1768, 30 april
Van heden af word aan de Inteekenaars afgeleverd, de Kaarte van den
Alkmaarder Hout, te Amsterdam op de Leidsegragt, by de Prinsegragt by
Jan van Jagen, en te Alkmaar by A. van Panders.
1253. 1768, 14 juni
Word bekend gemaakt, dat de Latynsche en Hoogduitsche Boekewinkel van J.C. SEPP verplaatst
is van de Roosegragt naar de Zeedyk, recht over de St. Olofs‐Kapel, ten huize van den Heer G.
FOCKING, Koopman in Papieren. In gem. Winkel zyn ook te bekomen alle zoorten van Zee‐Kaar‐
ten, Zee‐Boeken en Stuurmans‐Gereedschappen; voor de civielste pryzen.
1254. 1768, 23 juni, 13en 27 augustus, 3 september; en 1769, 24 en 31 januari
JOH. COVENS Junior, Boekverkoper op den Vygendam t'Amst., biedt den Liefhebbers aan het
beroemde en alomme zeer bekende Werk, door wylen den Hr. P. MORTIER in 't licht
uitgegeeven: Getyteld Historie des Oude en Nieuwen Testaments, verrykt met omtrent soo
Printverbeeldingen in 't koper gegraveert, neffens een Geleerde Beschryving, door wylen den
Hr. D. MARTIN (...) Hier zyn bygevoegt en op het sierlykste uitgevoerd, de Land‐Kaarten en
Tafels tot het Licht der Historie, zynde zoo uit‐muntende, dat het zelve voor geen andere in
fraaiheid behoeft te wyken; in Folio 2 Deelen, tot de zeer geringe prys van f 25 ('t welk
voorheen altoos is verkogt voor f 42.> zoo lang als het gering getal, daar van zynde, kan
strekken. (...)
1255. 1768, 25 augustus
De Nauwkeurigste Beschryving van GROENLAND, door den Heer DAVID CRANZ,
3 Deelen, gr. 8vo., met Plaaten en Kaarten, word uitgegeeven: te Haarlem by de Boekverkooper
C.H. Bohn; Amsterdam H. de Wit, de Groot en
Zoon, Onder de Linde, Wed. Tongerlo en Zoon, Erven Houttuin, Esveld,
P. Meyer en de Veer; Leiden S. en J. Luchtmans, van der Eyk en de Wed.
Honkoop en Zoon; 's Hage P. v. Thol en Thierry; Delft van der Smout;
Rotterdam Bothal, Maronier, Burgvlied, Vis Junior, Losel en Bosch;
Dordr. Erven van Braam, Blusse en Wittich; Utrecht Wed. van Poolsum,
A. v. Paddenburg, &C
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1256. 1768, 22 november
De Boekverkoopers ROMAN, DE GROOT, LOVERINGH, TIELENBURG, ESVELDT en SCHOUTEN,
leveren tot ultimo Maart 1769, voor 1 60 klein, en f 70 groot Pap. af, de Verzameling van de
allerbeste en zeldzaamste Zee‐ en Land‐Reizen door Europa, Asia, Africa en America, uit het
Engelsch vertaald, met 480 Konstplaaten, 27 Pourtraiten en circa 100 onvergelykelyke nieuwe
Geographische Kaarten, XXI Deelen in groot Quarto (...)
1257. 1768, 17 en 24 december
Op Dingsdag den 27 December en volgende dagen, zal ten Huize van den
Boekverkooper P. SCHOUTEN t'Amst. verkogt worden, een groote Verzameling (...) Boeken,
waar onder uitmunten (...) een verzamelde Atlas in
5 Deelen (...) De Catalogus is (...) te bekomen.
1258. 1768, 22 en 29 december
By den Boekverkooper P.J. ENTROP, t'Amst., gelyk mede by zyne Correspondenten in de andere
Steden, is thans te bekomen: De Nuttige, Stigtelyke, Leerzaame en Vermakelyke HUIS en
BYBEL‐AIIINACH, voor t Jaar
1769 (...) verciert (...) met een afgezet Kaartje (...)
1259. 1768, 27 december
Van de alom beroemde Historische, Geographische, KONST‐ en REYS‐ALMANACH, voor 1769,
met 12 uitmuntende Plaaten (...) eneen afgezet Kaartje van het Turkse Ryk in Europa (...) zyn 'er
nog maar weinigen in 't Nederduits te bekomen (...) Ook dezelve Almanach in 't Fransch (...)
1260. 1768, 29 december, en 3 en 7 januari 1769
DIRK ONDER DE LINDEN te Amsterdam heeft gedrukt, geeft uit en heeft verzonden: Kerkelyke
Geographie der Vereenigde Nederlanden (...) uit Egte Stukken verzameld, en met daar toe
behoorende Land‐Kaarten voorzien, door W.A. BACHIENE, V.D.M. en Professor in de Sterre‐ en
Aardryks‐Kunde te Maastrigt, Lid der Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen, met
Privilegie der H.H.M. Staaten van Holland en Westvriesland, Eerste Stukje, behelzende de
Beschryving van de Geldersche Synode, met daar toe byzonderlyk behoorende drie zeer fraai
afgezette en naauwkeurige Land‐Kaarten, eene algemeene Kaart van de Nederlandsche
Republiek, verdeeld naar derzelver Kerkelyk bestuur, en in de Tweede word de Synoode van
Gelderland vertoond, als bestaande uit zes Classen, die tot de Provincie zelve behooren, terwyl
de Derde de Generaliteits Classen van 's Bosch en van Peel‐ en Kempeland afschetst. Van de
Zuid‐Hollandsche en de andere Classen staan in het kort mede uit te komen.
1261. 1769, 24 januari
t' Amsterd. by T. CRAJENSCHOT, en by de meeste Boekverk. in d~ andere Steden is te bekomen,
de nuttige en aangenaame STAATS‐AUIANACH in 't Fransch en Hollands, voor 't Jaar 1769, met
17 Konstplaaten en 2 afgezette Kaarten van Utregt en Vriesland (...) by deze (...) vind men (...)
de Beschryvinge der Provincien Utregt en Vriesland (...)
1262. 1769, 31 januari, 4 en 7 februari
De Wel Edele Groot Agtbaare Heeren Burgermeesteren en Thesaurieren Ordinaris deezer Stad,
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zyn voorneemens by publike Veilinge te verkoopen een gedeelte der nog Onbebouwde Grond
van het Eiland Wittenburg, zoo als dezelve reeds op het gemelde Eiland in Erve verdeeld,
afgebakent, en op de Kaart te zien is, welke neffens de Conditie daar van gedrukt en te
bekomen is by den Stads Drukker P. MORTIER. De Verkooping zal geschieden op Maandag den
27 February eerstkomende, 's namiddags ten 4 uuren, in het Oude Heeren Logement.
1263. 1769, 11 en 25 maart
Op Dingsdag den 28 Maart en volgende dagen, zal ten huize van den Boek‐verkoper P.
SCHOUTEN, t'Amst. verkogt worden de nagelatenen Bibliotheek
van wylen den Wel Eerw. Heer Johan Temmink, Wemm. Fil., in leven Bedienaar des Godl.
Woords t'Amst., waar agter een tweede en derde Verzameling (...) Boeken, waar onder veele
schoone Werken, onder anderen een verzamelde Atlas van Italien, Vrankryk en Duitsland, in
XIX. Deelen, en andere voorname Werken. De Catalogus is alomme te bekomen en by P.
Schouten voornoemt.
1264. 1769, 30 mei
By F. VAN DER PLAATS, N. UDING en YNTEMA en TIBOEL, Boekverkopers te Harlingen, Franeker
en Amsterdam, word heden uitgegeeven: Afbeelding van den Weg der PLANEET VENUS,
gerekend naar de Tafelen der Zon van de la Caille, en Halley's Tafelen van Venus, uit de
Waarneemingen van den grootsten Sterrekundigen de la Lande verbeterd; op de Middaglyn van
Franeker, door den Professor N. Ypey. En zo als dit Verschynzel zig zal vertoonen op den 3den
Juny 1769, in 't Kooper gebragt door J.C. PHILIPS, in Plano, de prys is 8 Stuiv.
1265. 1769, 3 juni
By YNTEMA en TIBOEL wordt uitgegeeven: Afbeelding van de Planeet VENUS, zoals dezelve zig
heden zal vertoonen voor de Schyf der Zon; berekend door den Professor N. YPEY, te Franeker:
In 't Koper gebragt door J.C. PHILIPS. In Plano. De Prys is 8 stuivers.
1266. 1769, 27 juni en 8 juli
Op Maandag en Dingsdag den 10 en 11 July, zal men t'Amst. ten huize van den overledene op
de Agterburgwal, agter de Brouwery de Zwaan verkopen: een uitmuntende Verzameling (...)
BOEKEN; als mede Kaarten en Manuscripten, getekende Insecten en verscheide Instrumenten,
onder welke uitmunten vier kunstig vervaardigde Cometaria of Werktuigen, om den waren loop
der Cometen om de Zon te bepalen &c. &c.; nagelaten door den Heer Nicolaas Struyk, in leven
Lid van verscheide Societeiten der Wetenschappen en voornaam Mathematicus alhier. De
Catalogus is in de buitensteden en by den Boekverkoper PETRUS SCHOUTEN, t'Amst. te
bekomen.
1267. 1769, 6 juli
GUILLAUME CAVAILHES, Fransche Kostschool‐meester, presenteerd zyn dienst om Jonge Heere
te onderwyzen in de Fransche Taal, Schryven, Reekenen, Geographie, Romeinsche en
Vaderlandsche Historie, de Gronden van den Gereformeerden Godsdienst, Algebra, Geometria,
Landmeetkonst, Italiaans Boekhouden, en wat verder tot een goede Educatie verstrekt, in of
buiten de Kost: houd ook Avond‐Collegie; de Conditien by gem. Meester, woont op de
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1268. 1769, 9 en 14 september
t' Amst. by JOANNES VAN KEULEN EN ZOONEN, is gedrukt en thans te bekoomen, Verhandeling
Over de Zeevaart van Vrankryk naar de Indien, door
M. d'apres de Mannevillette, uit het Fransch vertaald, door P. STEENSTRA, A.L.M., Phil. Doct.
Lector der Wiskunden, Zeevaart, en Sterre‐kunde aan het Athenaeum Illustre, en Examinateur
der Stuurlieden van de E, Oostindische Comp. ter Kamer Amsterdam.
1269. 1769, 5 en 10 oktober
waar van de Catalogus te bekomen is in de Kaart, Konst en Boek‐
winkel van de Wed. JOSUA OTTENS, in de Kalverstraat ....>
1270. 1769, 23 november
Een ongehuwd Persoon, van een goed gedrag, bekwaam vpor Schryver geemploijeert te
worden, en het Landmeeten kundig zynde, zoekt occa‐sie om na Surinaame geemploijeert te
worden. Hy is gereed om met de eerste Schepen te kunnen vertrekken, men kan zig
addresseere by den Boekverkoper KORNELIS DE VEER, in de Beursstraat, te Amsterdam.
1271. 1769, 30 december
t'Amst. by S. v. ESVELDT, in de Kalverstraat, het 3de Huis van de Rôomsche Kerk de Papegaay,
en alomme, zyn noch maar eenige zeer weinige te bekomen; van de Nederduitsche en Fransche
Alomberoemde Historische Geographische Konst en Reis ALMANACH, met 12 curieuse kopere
Plaatjes, van S. FOKKE, een afgezet Kaartje van 't Turksche Ryk in Asia (...)
1272. 1770, 2 en 4 januari
By DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, is uitgegeeven en verzonden: Het Tweede Stuk der
Kerkelyke Geographie van de Vereende Nederlanden: in zig behelzende de Naauwkeurige
Beschryving van de Generaliteits Classen, en van de Zuid‐ en Noord‐Hollandsche Synoden;
voorzien met de daar toe behoorende Nieuwe Kaarten, en met de nodige Byvoegselen en
Verbeeteringen, en Naamwyzer van het Eerste Stuk, als ook met de Naamwyzer tot dit Stuk
behoorende, door den Heer W.A. BACHIENE, V. D . M. Professor in de Sterre‐ en Aardryks‐
kunde, en Lid van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen; de prys is 1 1‐18. Van het
eerste Stuk deezes geagten Werks zyn nog eenige Exemplaaren te bekomen.
1273. 1770, 13 januari
By de Weduwe ISAAC TIRION, (verhuist zynde uit de Kalverstraat op de
Heeregragt by de Vyzelstraat te Amsterdam,> zyn deze onderstaande
Boeken te bekomen. Ook heeft gemelde Weduwe, dezelve in Commissie ge‐geeven om te
verkoopen, aan A. VAN DER KROE, Boekverkooper op den Dam.
De Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren,
XXXII Deelen in groot 8vo. ~...> De Handt‐Atlas in Folio (...)
1274. 1770, 25 januari
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By YNTEMA en TIBOEL, is van de Pers gekomen: Natuurlyke HISTORIE van MOLLAND, door J. LE
FRANCQ VAN BERKHEY, M.D., Ilde Deel. Eerste Stuk, met noodige Afbeeldingen, in groot 8vo. , a
1 2‐8: In dit Stuk vind men onder anderen een Af tekening van de Ligging der Gronden onder
Amsterdam, zo als bevonden is in de Delving van een Put aldaar, ter Diepte van 232 voeten (...)
1275. 1770, 15 mei en met gew. tekst 19 mei
Men zal op Maandag den 21 May, t'Amst. in 't Oude Heeren Logement verkoopen, een schoone
Verzameling van Schilderyen (...) alsmede een fraaije Atlas van Amsterdam, bestaande in Platte
Gronden, Profilen, Kloosters, Kerken en andere Gebouwen, Pourtraiten der Magistraaten en
andere Persoonen, uit deze Stad oorspronglyk, Geschiedenissen van al 't geen Merkwaardigst is
voorgevallen, &c. (...) Alles sedert veele jaaren uit de beste Collecties met groote moeiten en
kosten byeen verzameld en nagelaten door den Hr. FLORIS BONTEKONING. De Catalogus is te
bekomen voor 2 St. by P. Yver, J. Smit en R. Ottens, te Amsterd.
1276. 1770, 31 mei
By den Heer CRESP, Horologiemaker op de Beurssluys, Is alle dagen te zien ('s morgens van elf
tot twee uuren op 'S namiddags van vier tot zes uuren, uitgezonderd Saturdag en Zondag) het
door Hem vervaardigde Cabinet van Horologien: bestaande in nieuwe uitgevondene
Uurwerkkundige Stukken, alle van onderscheidene t1zamenstelling: als 1. Een Pendule met een
beweegende Hemel en Aardkloot, waar door klaar zal aangetoond worden hoe dat de Waereld
de geheele revolutie of omloop om de Son doet. Een dito dat van zelfs loopt zonder Gewigt.
Verscheiden zeer zeldzame Stukken, die enkeld door de Lugt altoos zyn opgewonden. Van al 't
welke den Hr. Cresp een uitlegging zal geeven. De prys, voor ieder Persoon
1 1‐10.
1277. 1770, 31 mei, 5 en 9 juni
Ter Drukkerye van V. VAN DER PLAATS JUNIOR, te Harlingen, is van de Pers gekomen eene
NIEUWE ALGEMEENE BESCHRYVING VAN DE COLONIE VAN SURINAME, door PHILIP FERMIN,
M.D. Dit Werk, door bovengem. Heer opgesteld geduurende een verblyf van ettelyke Jaaren
daar te Lande, en opgedraa‐gen aan de E.E. Heeren Bewindhebberen, is voorzien met een
Nieuwe zeer uitvoerige Kaart van de gantsche Colonie, waarop ieder PLANTAGIE en haare juiste
uitgestrektheid en ligging naauwkeurig wordt aangeweezen. Iste Deel in gr. 8vo., a 20 Stuiv.
ingenaaid; is alom te bekomen. Het 2de of laatste Deel is op de Pers, en zal binnen 6 ~ 7
Weeken volgen.
1278. 1770, 3 en 12 juli
t 'Amst. by de Wed. ISAAK TIRION, op de Heerengragt by de Vyzelstraat, word heden
uitgegeeven, een geheel nieuwe verbeterde Druk van de VADERLANDSCHE HISTORIE (...) met
zeer veele Pourtraiten, Konstplaaten en Kaarten opgehelderd; zynde de Verbeteringen en
Byvoegzels van den Autheur, voor den Bezitters van den Eersten Druk, apart te bekomen (...)
Gemelde WEDUWE heeft al het bovenstaande, in Commissie gegeeven aan A. VAN DER KROE,
Boekverkoper op den Dam, by wien het ook te bekomen is.
1279. 1770, 25 september
H. VIEROOT, geeft thans wederom uit: De Beschryving van de Stad DANTZIG en het Kasteel
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WEISSELMUNDE, met het Vervolg, door J.L. SCHUER, 2de Uitgave, verciert met vyftig zo Folio,
Quarto als Octavo Kopere Platen, a 1 3 10, en zonder Platen a 1 1 16. Ook zyn by denzelven nog
te bekomen: De Nieuwe Beschryving van Boheemen, Silisien en Moravien, voorzien met de
beste Landkaarten dezer drie Gewesten, Octavo, a 1 2.
1280. 1770, 11 oktober
By den Boekverkoper H. KOSTER, te Leyden, zal op Maandag en Dingsdag den 22 en 23 October
verkogt worden: een extra fraaije Verzameling net geconditioneerde BOEKEN (...) onder welke
meest uitmunten (...) Atlas‐sen 9 Deelen, de Tooneelen der Steeden en Stedeboeken, 6 Deelen
(...) alles nagelaten by wylen den Wel Ed. Geb. Heeren ADAMUS VAN HALFFWASSENAER. Van
welke Verzameling de Catalogus alomme te bekomen is.
1281. 1770, 25 oktober
ADRIAAN DE KLERK, maakt bekend, dat by Hem te Amsterdam in De Groene
Leeuw, ten huise van J.D. Bosse, Mr. Kok, op de Prinsegragt by de
Leidsestraat, te zien is, een Kabinet: bestaande in 52 Kassen van onderscheide groote, alle
gevuld met fraaije zoo In‐ als Uit‐Landse Opgezette Viervoetige DIEREN en VOGELEN (...) By
hem zyn te bekomen alle soorten van Opregte ZEEUWSCHE CHOCOLAAD, als mede een
SPHEERA PERFECTA, gemaakt door JAN VAN DEN DAM, en twee extra fraaye Chineese Beelden.
1282. 1770, 6, 17, 22 en 27 november en met gew. tekst 6, 11 en 13 december
TIENJAARIGE REIZE door SIBERIEN naar KAMTSCIIATKA, op Allerhoogst Bevel van Haare Rusch‐
Keizerlyke Majesteit gedaan, door de Professoren GMELIN, DE L'ISLE, DE LA CROYERE en G.F.
MULLER, 4 Deelen, groot 8vo, behalven de Voorredenen 1870 Bladz., met Koopere Plaaten en
Kaarten, word tot den 15 December dezer Jaars (indien het klein getal zoo lang strekt) voor 1 5‐
5, in plaats van 1 8, afgeleverd, te Amsterd. by M. DE BRUYN, in de Nes by de Halsteeg. NB. Een
uitvoerig BERICHT van dit Werk is alom Gratis te bekomen.
1283. 1770, 13 november
A. van PADDENBURG door Aankoop bekomen hebbende de nog overig zynde
zeer weinige Exemplaaren van de GRONDREGELEN VAN DEN OORLOG (...) door
den Markgraaf van FEUQUIERE, drie Deelen in Octavo (...) verciert met
13 Plans van Veldslagen en Belegeringen, bied het zelve (indien de
Exemplaren zo lang strekken) aan tot den laatsten October (sic!) â
1 3 5, (...)
1284. 1770, 13 november
Te Amsterd. by H. VIEROOT zyn nog te bekomen: Eenige weinige Exemplaaren van de
Beschryving der Stad Dantzig &c. (...) a 1 3‐10; alsmede de
Beschryving van Bohemen, Silezie en Moravie, met derzelver accuraate
Landkaarten, a 1 1‐16 (...)
1285. 1770, 13 november
By J. LOVERINGH, te Amsterdam op den Nieuwendyk by den Dam, word uitgegeeven, de
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Tweede, met 5 nieuwe keurige afgezette KAARTJES vermeer‐derde, en merkelyk verbeterde
Uitgaave, des beknopten en zaak'lyken ONDERWYS in de Gronden der GEOGRAPHIE, by Vragen
en Antwoorden, zo in 't Fransch als in 't Nederduitsch, door den Heer OSTERVALT, in 8vo, a 1 1‐
5. Een Werkje, het welk allergeschikst is om aan de Jeugd, zo wel de Fransche Taal, als een
volmaakt Denkbeeld, der geheele Aardrykskunde eigen te maken; en dus met recht, in de Kost‐
Scholen en Collegien een plaats verdiend, waarom het dan ook, op een ongemeene lage prys
gesteld
is. Ook is gem. Werkje, zonder Kaarten, in 't Nederduitsch alleen, a 9 St. te bekomen.
1286. 1770, 29 november
HEEDEN en MORGEN en absolut niet langer, leverd F. DE KRUYFF, op de Zeedyk by de Kolksluis
t'Amst. tot 1 7‐10, af: REIZE van Londen ter Zee door Rusland, na en in Persie~n, en van daar te
Land te rug door Rusland, Pruissen, Pommeren, Brandenburg, Saxen, Hanover, Holstein,
Bremen, Westphalen en de Nederlanden, door J. HANWAY, 2 Deelen, in groot Quarto, verciert
met XIX fraaije Kaarten en Plaaten; zullende na dien dag, niet minder als tot 1 10‐10 te
bekomen zyn. Een uitvoerig BERIGT is alom, gratis, te bekomen.
1287. 1770, 4 en 20 december
J. VAN CAMPEN, Boekverkooper te Nymegen, heeft verzonden Berichten en Voorwaarden,
volgens welke hy van voorneemens is, by Intekening uit te geeven de Nieuwe Reistogten
rondom de Waereld, gedaan door de Heeren William Dampier en Lionel Wafer, in 't Engelsch
Beschreeven en Vertaald door W. Sewel, 4 Deelen in groot Quarto, op best Mediaan Druk‐
Papier, groot 112 Vellen, en versierd met 43 fraaije Kooperen Plaaten en Kaarten; waar van
volgens beloop der Vellen, Plaaten en Kaarten, de prys zouden moeten gesteld worden op 12
Gulden; doch ter meerder aanmoediging zyn wy geresolveerd om op een favorable Conditie de
Intekening open te stellen tot den laatsten December 1770, tot de extra geringe Prys van 7 Gl.
10 St.; het zelve zal ook op kleinder best Druk‐Papier gedrukt worden, waar van mede de Prys
zoude moeten gesteld worden op 7 Gl. 2 St.; het welk by Intekening zal afgeleverd worden voor
de extra geringe Prys van 5 Gl. 5 St. Boven het getal der Intekenaars zal niet meer als 25
Exemplaaren van ieder overgedrukt worden. NB. Word by de Intekening geen Geld betaald.
1288. 1770, 15 december
De Nieuwe Zak en Reis ATLAS DER GEHEELE WAERELD van 42 Plaaten en Afgezette Kaarten,
met derzelver Beschryving, tot klaar verstand in de Hemel en Aardryks‐Kunde, en Historien, en
volkomen Begrip der openbaare Tydingen van Oorlog en Vrede, door den Heer ROUSET,
volgens de Aanmerkingen van de Academie der Wetenschappen van Parys, samengesteld, en
met Byvoegzelen tot dezen tyd vermeerderd, word DEZEN DAG, in lang 8vo., halve Engelsche
Band, voor 1 3 15, dito gr. 8vo 1 4‐14; daar na voor een half meerder in prys, afgeleverd in de
Boekwinkel van S.J. BAALDE, te Amst. in de Gravestraat.
1289. 1770, 18 december
Te koop (...) gelieve zig te addresseere by G. BOM, Boekverkoper in de Molsteeg, by wien voor
de Prys van 1 1‐6, in plaats van 1 3‐5, te bekomen is: HISTORIE van den OORLOG in SPANJE en
PORTUGAL, bygewoond en beschreven door C.P. DE VOOGHT VAN RYNEVELT, Majoor in dienst
van den Staat; 2 Deelen, groot 1086 Bladz. met kopere Platen, en een groote en naauwkeurige
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1290. 1770, 18 december
DE WATER WAERELD ten Dienste der KOOP‐ en ZEE‐LIEDEN, die op Oost‐ en West‐Indien, en
alle Buiten Gewesten Handelen, Beschreeven door den Hr. BUCQUOI; aanwyzende alle de
Byzonderheden langs alle Kusten, de Stroomen, Stranden, Blinden en Zigtbaare Klippen der
Waereld; beginnende met Tessel, langs de Hollandsche, Zeeuwsche en Vlaamsche Kusten, de
Engelsche, Schotsche, lersche, Fransche, Spaansche en Portugeesche, de Eilanden der
Middelandsche Zee, Asia, Africa en alle andere Kusten; de aanwyzing der Misstellingen in de
Kaarten; af en toeneemende Mis‐wyzing van 't Compas, over 't Vertrek der Schepen;
Beschryving der Baai Fals, met een Nieuwe Kaart enz., in 4to. Dit Werk word tot den 22
December 1770, voor 1 Gl., en daar na voor 36 Stuiv., afgeleverd in de Boekwinkel van den
Boekverkoper BAALDE, in 't midden der Gravestraat.
1291. 1770, 18 december
Nadien de Globen van den Heer ADAMI, volgens oordeel der beste Kenneren, veel
voortreffelyker zyn dan eenige anderen tot nu toe bekend, en
(door het vertaalen van het Tractaat over dezelve) hun gebruik voor de zodanigen die de
Engelsche Taal niet verstaan, gemakkelyker gemaakt is: zo word het publiek mits deezen
geadverteerd, dat de gemelde Gb‐ben, nevens het Tractaat, 't zy in 't Nederduits of Engels,
verkogt worden by CUTHBERTSON en CHAMPNEYS, op den hoek van de Kromelleboog en
Beurssteegen te Amsterdam. Tot de navolgende prysen: de achtien duims met groene
Dekkleeden 1 140. Twaalf duims met dito 1 72. Alwaar ook te bekomen zyn allerhande soorten
van Mathematische, Physische en Optische Instrumenten, zo van hun eigen maaksel als van
eenig ander Meester in Londen; tot de minste prysen; en met behoorlyke Korting aan
Winkelieren, of den zulken die dezelve weder verkoopen.
1292. 1770, 20, 25 en 29 december
Uit 't Magazyn van G. TIELENBURG, Boekverkoper in de Gasthuismolenstraat by de Heeregragt,
word afgeleverd: Beschryving van Guiana of de Wilde Kust van Zuid‐America, betreffende de
Aardrykskunde en de Historie des Lands, als Essequibo, Demerary, Berbice en Surinamen,
derzel‐ver Rivieren met de nodige Kaarten en Afbeeldingen der Forten, waar by eene
Verhandeling over de Aart en Gewoontens der Neger‐Slaven, alles uit echte Stukken opgestelt
door Mr. J.J. HARTSINK, Charter‐ en Request‐meester van 't Edel Mogende Collegie ter
Admiraliteit tot Amst., mids‐gaders Directeur van 't Zeeusche Genoodschap der
Wetenschappen te Vlissingen, 2 Deelen, in groot 4to., klein Papier en groot Papier; de prys van
't klein 1 12, en 't groot 1 15, met 15 Plaaten, in 't koper gebragt door VAN DER SCHLEY,
kwekeling van den vermaarden PICART; (...)
1293. 1770, 22 en 27 december
Dewyl 'er nog 14 Exemplaaren, eerste Drukken, overig zyn van de ATLAS DER STAD
AMSTERDAM; zo zyn dezelve tot den laatsten dezer te bekomen
~ 1 3, en daar na 1 4, ieder Verzameling. Dit Werk wordt uitgegeeven te Amst. by Ottens, Yver,
Smit, Grebe, v.d. Kroe en Sepp. NB. De Derde en Vierde Verzameling zullen zo spoedig als
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1294. 1770, 25 december
Te Amsterdam by T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper op den hoek van de Heeregragt en
Heisteeg, word uitgegeeven: De Nuttelyke en Aangenaame STAATS‐ALMANACH, voor het Jaar
1771, (in het Fransch en Hollandsch) vercierd met 16 extra fraaije Konst‐Plaatjes (...) Is mede
vercierd met een Nieuw Tytel Plaatje, en twee nette Afgezette Kaartjes van Groningen en
Overyssel, met de Beschryvingen (...)
1295. 1770, 29 december
t' Amst. by S. VAN ESVELDT, in de Kalverstraat, het 3de Huis van de Roomsche Kerk de
Papegaay, is in t Nederduitsch, als mede in 't Fransch gedrukt en alomme te bekomen: De
alomberoemde HISTORISCHE, GEOGRAPHISCHE, KONST en REIS‐ALMANACH, voor 't Jaar 1771,
met 12 extra konstige en nieuw geinventeerde Plaatjes (...) een afgezet Kaartje van SIBERIEN en
TARTARYEN. (...)
1296. 1771, 1 en 3 januari
Iemand (...) te addresseeren by F. DE KRUYFF, Boekverkooper op de Zeedyk by de Kolksluis te
Amsterdam: by wien te bekomen is HISTORIE van den Waereldv~rmaarden Krygsheld Prins F.
EUGENIUS van Savoyen, 3 Dee
len, in 8vo., met Kaarten en Plaaten; a 1 4‐16.
1297. 1771, 5 en 8 januari
t' Amst. by DIRK ONDER DE LINDEN EN ZOON, Bybel en Boekhandelaars, word met Privilegie
van Hunne Edele Groot Mog., &c., uitgegeven, en is in de andere Steden mede te bekomen:
KERKELYKE GEOGRAPHIE DER VEREENIGDE NEDERLANDE, in zig behelzende eene Beschryving
van den Staat der SYNODEN, CLASSEN en GEMEENTEN der HERVORMDE KERKE, van ZEELAND,
UTRECHT en VRIESLAND, met veele Byzonderheden uit Echte Stukken verzameld, en, benevens
daar toe behoorende drie Land Kaarten, van Zeeland, Utrecht en Vriesland, in het Licht
gebracht door WILL. ALB. BACHIENE, Leeraar dër Hervormde Gemeente, en Hoog Leeraar der
Sterre‐ en Aardryks kunde te Maastricht, Medelid der Hollandsche Maatschappy der
Wetenschappen, Derde Stuk, in groot Octavo. Van de Twee voorige Stukken, behelzende
Gelderland, Zuid‐ en Noord‐Holland, met zeven daar toe behoorende Land‐Kaarten, zyn 'er
mede nog, dog zeer weinige, te bekomen. Het Vierde en Laatste Stuk, zal zoo ras mogelyk is,
volgen.
1298. 1771, 22 januari
MARC MICHEL REY, Libraire a Amsterdam, imprime & debite (...) Le meme Libraire a imprime &
debite (...) Histoire de la Guerre des Bataves & des Romains, d'apre Cesar, C. Tacite, &c. avec 36
Planches d'Otto Vaenius, gravees par A. Tempesta, redigee par le Marquis de St. Simon, &
accompagnèe de VI. Plans & Cartes nouvelles fol. a f1. 25; (...)
1299. 1771, 16 februari
Een fatzoendelyk Heer (...) geneegen zynde een (...) Voor‐Kamer (...) te huuren (...) gelieve zig te
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addresseere by PETRUS SCHENK Junior, op den Vygendam te Amsterdam, in de Gloobemakery.
(...)
1300. 1771, 21 februari
Te Amsterdam, by JOHANNES VAN KEULEN en ZOONEN, word thans uitgegeeven, eene Nieuwe
Generaale PASKAART van de Kust van PORTUGAL, strekkende van Kaap FINISTERRE tot Kaap St.
VINCENT.
1301. 1771, 23 april
Te Amsterdam by H. VIEROOT, zyn noch voor een korten tyd te bekomen:
de BESCHRYVING VAN DANTZIG, &c. (...) en de Beschryving van BOHEMEN, SILESIEN en
MORAVIEN, met derzelver Accurate en Nieuwe Kaarten afgezet, tot 1 2:‐, en onafgezet tot 1
1:16.
1302. 1771, 23 april
ADRIAAN DE KLERK, maakt bekend dat by hem t'Amst. in de GROENE LEEUW, ten huize van J.D.
BOSSE, Mr. Kok, op de Prinsegragt by de Leidsestraat, te zien is een KABINET (...) By hem zyn te
bekomen alle soorten van opregte ZEEUWSCHE CHOCOLAAD, als meede een SPHAERA
PERFECTA, gemaakt door JAN VAN DEN DAM; en een extra fraai groot ORGEL, door BAKKER.
1303. 1771, 30 april en 23 mei
Te Harlingen by Volkert van der Plaats, te Amsterdam by Yntema en Tiboel, Conradi en elders,
word uitgegeven: NIEUWE ALGEMEENE BESCHRYVING VAN DE COLONIE VAN SURTNAME (...)
door PHILIP FERMIN, Doctor der Medicynen, Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur‐
Onderzoekers, en van
de Zeeuwsche Maatschappy der Weetenschappen te Vlissingen. Dit Werk (...) is (...) voorzien
met eene Nieuwe zeer uitvoerige Kaart van de gantsche Colonie, waar op ieder Plantagie en
haare juiste Uitgestrektheid en Ligging naauwkeurig word aangewezen, in groot Octavo, twee
Deelen Compleet; de prys Ingenaaid 4 Guldens.
1304. 1771, 11 mei
Te Amsterdam by JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, word thans uitgegeeven:
Een Nieuwe en zeer Accuraate Zee‐Kaart van de PROPONTIS of ZEE VAN
MARMORA, met de twee Straaten HELLESPONT of STRAAT van de Oude en
Nieuwe DARDANELLEN en 't Naauw van CONSTANTINOPEL, met deszelfs Caapen,
Golven, Casteelen, Ankergronden &c.
1305. 1771, 13 en 25 juli
Absolut niet langer dan tot den Isten Augustus aanstaande, word by IN‐TEKENING, doch zonder
betaling van Intekengeld, aangeboden voor den Prys van 1 11, en na dien tyd niet minder dan 1
14; het alom zeer beroemd WERK van den Wel Eerw. en nu in den Heere rustenden J. PLEVIER,
in leven een zeer gelieft Euangeliedienaar in Middelburgs Kerk Gemeente, 's Mans zeer
voortreflyk Werk over de HANDELINGE DER APOSTELEN, 4 Deelen, in Quarto, met eene
naauwkeurige LANDKAART ~an de REISEN der
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H. APOSTELEN (...) breeder by eene gedrukte Conditie, die het licht ziet (gratis) te Amsterdam
by de Erven van F. HOUTTUYN, en te Utrecht by J.C. TEN BOSCH (...)
1306. 1771, 10 september
By G. BOM, Boekverkooper te Amsterdam in de Molsteeg, word thans uitgegeeven:
WATERBESCHRYVING DER VEREENIGDE NEDERLANDEN. Waarin alle de verscheidene Wateren,
die deeze Landen bespoelen, beschreeven zyn, en aangeweezen word, hoe de overstroomingen
in dezelve konnen plaatse hebben; verrykt met eene zeer naauwkeurige KAART van de loop der
Rivieren, de Rhyn, de Waal en de Maas; benevens eene beknopte Beschryving der 7
Nederlandsche Provintien: door D.H. DAUTUN, Onderwyzer in de Aardrykskunde, enz., te
Amsterdam. De prys is 1 ~.
1307. 1771, 17 september
Tot den laatsten November 1771, indien de Exemplaaren zo lang strekken, worden by M.
MAGERUS, Boekverkooper t'Amst. tegens constant Geld, de volgende BOEKEN, voor bygestelde
verminderde Prysen afgeleverd: 1. ATLAS HISTORIQUE, par Gueudeville, VII. Vol., grand Folio,
avec au dela de 300 Cartes & Figures, in plaats van 1 100, 1 45. (...) Breder by Catalogus die by
gemelde, gratis, word uitgegeeven.
1308. 1771, 15 oktober
By H. VIEROOT, te Amst., word thans uitgegeven: DE KONST VAN OORLOG
(...) By bovengemelde Boekverkooper zyn ook nog te bekomen: de Beschryving van DANTZIG
met 50 kopere Plaaten; 8vo, a 1 3‐10. En de Nieuwe
Beschryving van BOHEMEN, MORAVIEN en SILESIEN, met Nieuwe accuraate
Kaarten; 8vo, a 1 1‐16.
1309. 1771, 17 oktober
By M. MAGERUS, Boekverkoper t'Amst., worden, tegens contant Geld, de volgende BOEKEN,
voor zeer verminderde Prysen afgeleverd, tot het einde van de Maand November 1771, indien
de Exemplaren zoo lang strekken,
welke door sterk debiet reeds zeer verminderd zyn, waarom den Boek‐verkoper aan zig het
recht behoud die tyd te verkorten; kunnende men ook vaste staat maaken, dat zodra de
weinige nog voor hande zynde Exempl. van den ATLAS HISTORIQUE, zullen afgeleverd zyn, men
zonder uitstel de Kopere Plaaten zal verbreken, dus dit Werk nooit weer zal herdrukt worden:
1. ATLAS HISTORIQUE, par Gueudeville, VII Vol., grand Folio, avec au dela de 300 Cartes &
Figures, in plaats van 1100, 1 45. (...) Breder by Catal., die by gem., gratis, word uitgegeven.
1310. 1771, 7 en 21 november
By A. BLUSSE en ZOON, Boekverkoopers te Dordrecht, en hunne mede Handelaaren in alle
Steden, kan van nu af tot het einde dezes Jaars Ingetekend worden, op een geheel nieuw en
allernuttigst Werk: REIS rondom de WAERELD op Bevel des KONINGS van VRANKRYK gedaan, in
de Jaaren 1766, 1767, 1768 en 1769, door den Heere DE BOUGAINVILLE, Opper‐Bevelhebber
enz. enz., met het Fregat la Boudeuse (of de Grimster) en het Fluit‐Schip l'Etoile (of de Ster>,
met 20 Kaarten en Plaaten versierd, in groot Quarto; waar van het breedvoerig Bericht,
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Schetzende de Nieuwe Ontdekkingen en Byzonderheden van deze Reistogt, alomme gratis te
bekomen is. NB. By de Intekening word twee Gulden betaald.
1311. 1771, 14 november
t'Amst. by S. VAN ESVELDT, in de Kalverstraat, 't 3de Huis van de Roomse Kerk de Papegaai, is
gedrukt (...) By bovengem. zyn reeds te bekomen, voor die ze ter Verzending nodig hebben. De
HISTORISCHE GEOGRAPHISCHE KONST‐ en REIS‐AIMANACH, met een afgezet Kaartje van
PERSIEN, en 12 Platen (...) voor 't jaar 1772 (...)
1312. 1771, 23 november
By M. MAGERUS, Boekverkoper t'Amst., worden, tegens contant Geld, de volgende BOEKEN,
voor zeer verminderde Prysen afgeleverd, tot het einde van de Maand November 1771, indien
de Exemplaaren zoo lang strekken,
1. ATLAS HISTORIQUE, par Gueudeville, VII. VOL., grand Folio, avec au dela de 300 Cartes &
Figures, 1 45 (...) ‐ NB. Dient tot Bericht, dat van den ATLAS HISTORIQUE, &c. Folio, niet meer
dan 15 Exempl. voor handen zyn, welke aan de eerst zich opdoende Liefhebbers zullen worden
afgeleverd.
1313. 1771, 28 november
In de Maand April des Jaars 1772, zal men ten huize van den overledene verkoopen: de
nagelatene aanzienlyke Bibliotheek, Atlas en Prentkonst van wylen den Heere Mr. HARMANUS
NOORDKERK. Zullende de Catalogus van de voorsz. Bibliotheek, in tyds, te bekomen zyn by den
Boekverkoper PETRUS SCHOUTEN, t'Amst., en die van den Atlas en Prentkonst by REINIER
OTTENS, een voorts by de voornaamste Boekhandelaars en Konstverkoopers in de
Buitensteden. (zie ook 1320)
1314. 1771, 30 november
By M. MAGERUS, Boekverkooper t'Amst., worden alleen DEEZEN DAG en langer niet, tegens
contant Geld, de volgende BOEKEN, voor zeer verminderde Prysen, afgeleverd: 1. ATLAS
HISTORIQUE, par Gueudeville, VII. VOL., grand Folio, avec au dela 300 Cartes & Figures, in plaats
van 1 100, 1 45. (...) Dient tot naricht, dat men de weinige nog voor handen zynde Exempl. (zoo
lang die strekken) aan de Eerst zich opdoende Liefhebbers zal afleveren.
1315. 1771, 3 december
t'Amst. by T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper, word heden uitgegeeven: De
Nuttelyke en Aangenaame~STAATS‐ALMANACH, voor het Schrikkeljaar 1772
(in het Fransch en 't Hollandsch) vercierd met 18 fraaije, in het
Kooper gesneede Plaatjes (...) en twee met couleuren nette afgezette
Kaartjes van EUROPA en ASIA met derzelver Beschryvingen (...)
1316. 1771, 17 december en met gew. tekst 28 en 31 december
Te Amst. by S. VAN ESVELDT, in de Kalverstraat, het 3de Huis van de
Roomsche Kerk de Papegaai (...) By gem. ESVELDT is gedrukt (...) De
HISTORISCHE, GEOGRAPHISCHE, KONST‐ en REIS ALMANACH, in het Nederduitsch en Fransch,
met 12 Nieuwe GeTnventeerde Plaaten (...) en een
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1317. 1771, 28 december
Niet langer dan tot den laatsten December deezes Jaars 1771, indien een gering getal der nog
overig zynde Exemplaaren zoo lang kan strekken, is by T. CRAJENSCHOT, Boekhandelaar te
Amsterdam, voor de geringe prys van 12 Gulden de klein, en 16 Gulden de groot Papieren te
bekoo‐men: Het van een ieder met regt geroemde Werk van den Heer J. LE CLERG, Histoire des
Provinces Unies des Pays Bas avec les principales Medailles & leur Explication, 4 Tomes, in groot
Folio, groot 1441 Paginas buiten de Voorreeden, en vercierd met een fraaije Kaart der Neder‐
landen, een nette Afbeelding des groote Audientie Zaal in 's Hage en 117 Plaaten; zullende het
zelve na de verloope tyd, indien buiten verwagting eenige Exemplaaren mogten overblyven,
niet dan voor de prys van 25 Gulden te bekoomen zyn.
1318. 1772, 21 januari
JOHANNES VAN KEULEN en ZOONEN, Boek‐ en Zeekaartverkoopers te Amsterdam, zullen in t
kort uitgeeven, een Nieuwe en zeer accuraate Pas‐
Kaart, van het Schagerrak, met alle verbeteringen van Nieuwe gemaakte
Baakens en Vuuren, volgens Bevel van zyn Koninglyke Majesteit van
Denemerken uitgegeeven.
1319. 1772, 15 februari en met gew. tekst 22 februari
P. Slagregen, H. de Winter en J. Yver, Makelaars, zullen op Maandag den 24 February, t'Amst. in
de Keizers Kroon verkopen: (...) een Verzameling van KAARTEN, uitmakende een algemeene
Atlas van de vier Waerelddeelen, liggende ongevouwen in 10 Deelen of groote Omslagen,
bestaande in 1336 stuks zo Plans van Steeden als Kaarten, en ten minste voor 3 quart gedeelten
met de Ornamenten, fraai afgezet en van de beste Auteuren; een schoone party gemeete
Kaarten van Byzondere Heemraatschappen en Districten in de VII. Provintien, &c. Alles byeen
verzameld en nagelaten door wylen den Hr. ALDERT PRONK; waar van de Catal. by de gem.
Makelaars, en by P. YVER, Konsthandelaar, voor 4 st. te bekomen is.
1320. 1772, 7, 14 en 18 april
Op Saturdag den 18 April, 's middags ten 12 uuren precies, zal men ten Huize van den
Overledene op de Keizersgragt by de Beerestraat te Amsterdam verkoopen: twee uitmuntende
ATLASSEN, als een van de Veree‐nigde Nederlanden, begrepen in 120 Deelen, en een van de
S~ad Amster‐dam in 51 Deelen, Atlas Formaat, beiden sedert veele Jaaren verzameld
en nagelaten door den Heere Mr. HERAANUS NOORDKERK; waar van de Catalogus te bekomen
is by R. Ottens, in de Kalverstraat. (zie ook 1313)
1321. 1772, 7 april
By PETRUS SCHENK, in de Kalverstraat te Amst., word uitgegeven: een Afbeelding van zeker
Concept, tot Bedyking van de HAARLEMMER‐, LEIDSCHE en andere byleggende MEEREN,
uitgevonden door JACOB BARTELS VEERIS, en verdere omleggende Wegen &c. (...)
1322. 1772, 26 mei
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JAN MOL Pietersz., op den Cingel het 2de Huis van de Oude Spiegel‐straat te Amsterdam, geeft
heden uit de KAART VAN AMSTERDAM en de DIEMERMEER; â 1 1. Nog een dito KAART van de
PLANTAGIE; ~ 10 Stuiv.
(. . . )
1323. 1772, 11 juli
Te Amsterdam by JOHANNES VAN KEULEN en ZOONEN, Boek‐ en Zee‐Kaartverkoopers, word
thans uitgegeven een Nieuwe en zeer accuraate PAS‐KAART, van het Schager‐Rak of Kattegat,
gevolgt na de nieuwste en beste Deensche Observatien, en zal in weinig dagen volgen, een
nieuwe Zee‐Kaart van het Inkomen van de Zond, met de onlangs nieuw opgerigte Vuur‐Tooren
&c.
1324. 1772, 4 en 6 augustus
By C. KRIBBER, Boek‐ en Landkaart‐Verkooper te Utrecht (...)
1325. 1772, 22 september
Te Utrecht by J. van Schoonhoven en Comp. en G. van den Brink Jansz., is gedrukt en alom by
de Boekverkoopers te bekomen Het Iste Deel der voortreffelyke Reize door NOORD‐AMERICA,
met alle oplettendheid in een togt van byna vier Jaren gedaan, van den beroemden Hoog‐
Leeraar
P. KAD~; (....) Dit Werk, met alle mogelyke netheid vervaardigd en met verscheide Konst‐
Plaaten nevens eene uitvoerige en naauwkeurige tweeVels Kaart van Noord‐America vercierd,
is gedrukt in groot Quarto, op gelyk Formaat als de zeer geagte Reize door Zuid‐America van
den Heeren D'ULLOA, welk Werk, deze Beschryving van 't aangrenzend NoordAmerica des te
volkomener maakt. Tot den 15 October kan op het zelve worden ingeteekend voor 1 3‐5 het
iste en 1 3 het 2de Deel, en eenige weinige op best gr. Med. Papier 1 8, en daar na niet minder
dan de Ordin. 1 8 en 1 10 de beste Papieren (...)
1326. 1772, 29 oktober
H. VIEROOT, t'Amst. in de Kalverstraat, geeft uit de volgende Werken:
(...) (3) De BESCHRYVING van BOHEMEN, MORAVIEN en SILESIEN, met de
Nieuwste Landkaarten dezer drie Gewesten opgehelderd; in gr. Oct.; ~
1 1‐16.
1327. 1772, 17 en 26 november
H. de Winter, Makelaar, zal op Donderdag den 26 Novemb., t'Amst. in 't Oude Heeren
Logement verkopen: een fraaije Verzameling van Astronomische, Geometrische,
Mathematische, Optische en andere INSTRUMEN
TEN: bestaande in (...) een zeer fraaije lopende Hemel‐Globe door Denys Audebert, ~ Amst., en
verdere Instrumenten meer (...) De Catalogus is by de gemelden Makelaar, voor 2 Stuivers voor
den Armen, te bekoomen.
13~8. 1772, 1 december
~ Op de meergemelde beroemde REIZEN door NOORD‐AMERICA van den Hoog Gel. Heer
PIETER KALM, met nieuw gegraveerde fraaije Plaaten en uitvoerige twee‐vels Kaart, 2 Deelen in
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gr. 4to. De Inschryven gesloten zynde, worden de Boekhandelaaren verzogt de nog op te
gevene Naamen der Heeren, die by hun hebben ingeteekend, voor het einde dezer Maand op
te geeven aan J. van Schoonhoven en Comp., of G. van den Brink Jz., Boekverkoopers te Utrecht
(...)
1329. 1772, 8 december
t'Amst. by S. VAN ESVELDT, in de Kalverstraat, het 3de Huis van de
Roomsche Kerk de Papegaai, is gedrukt, in ?t Nederduitsch en Fransch:
De Historische, Geographische, KONST‐ en REIS‐ALMANACH voor 't Jaar
1773, met 12 extra konstige Plaatjes (...) een Afgezet Kaartje van
Mogol en Bengalen (...)
1330. 1772, 10 december; 1773, 28 januari en 4 februari
J. VAN CAMPEN, te Nymegen, heeft verzonden aan de Heeren Intekenaars, het derde en vierde
Deel van de naauwkeurige Reistogten rondom de Wereld, in het Engelsch beschreven door W.
DAMPIER en L. WAFER; vertaald door W. SEWEL, waar mede dat fraaije Werk nu wederom
compleet te bekomen is; in 4 Deelen in 4to., vercierd met 45 naaukeurige Land‐kaarten en
kopere Platen, waar van nog eenige weinige op groot Papier overig zyn, a 7 Gl. 10 St., en het
klein papier a 5 Gl. 5 Stuivers.
1331. 1772, 22 december
t'Amst. by T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper, word uitgegeeven: De nuttelyke en aangenaame
STAATS‐ALAIANACH voor den Jaare 1773, (in 't Fransch en Hollandsch met 15 fraaije Plaatjes
(...) en een fraai Kaartje van America met couleuren afgezet. By het vereischte nuttige vind men
in dezelve nog: (...) Beschryving van America (...)
1332. 1773, 16 maart
P. BACKER, Schoolmeester te Schellingwoude, presenteerd zyn dienst Leerlingen te
Onderwyzen, in 't Leezen, Schryven, Zingen, 't Rekenen der Aritmetica en Navigatie, Algebra,
Geometrie, Boekhouden &c., zullende dezelve Leerlingen verzorgen van Spys en Drank &c.,
voor een civiele prys; adres by gem. Backer, Schoolm. te Schellingwoude voornoemd.
1333. 1773, 6 april
Te Amsterdam, by JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, word thans uitgegeven een Nieuwe en
zeer accuraate PASKAART, van de Gronden voor Enchuisen, strekkende van de Geldersche
Hoek, tot aan het Hoornse Gat, alles naauwkeurig opgenomen en gepeild, door JAN ROOD.
1334. 1773, 13 april en 13 mei
t'Amst. by DIRK ONDER DE LINDEN EN ZOON, Bybel en Boekverkoopers, is met Privilegie van
Hun Ed. Groot Mog. de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, gedrukt en verzonden:
KERKELYKE GEOGRAPHIE der Vereenigde Nederlanden, in zich behelzende een Beschryvinge
van den Staat der Synoden, Classen en Gemeenten der Hervormde Kerk in Ons Vaderland, met
veele byzonderheden uit Echte Stukken verzameld, en
benevens daar toe behorende Landkaarten in 't Licht gebracht door WILLEM ALBERT BACHIENE,
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Leeraar der Hervormde Gemeente en Hoogleeraar der Sterre en Aardrykskunde te Maastricht,
Medelid der Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen, Vierde en laatste Stuk met drie
daar toe behorende Kaarten, door bovengemelde getekent, en J. VAN JAGEN, gesneeden; in
groot Octavo; de Prys is 1 2. Dit Stuk behelst niet alleen de drie Classes van OVERYSSEL, STAD
en LANDEN, en DRENTHE. Maar ook de Verbeteringe en Vermeerderingen tot de voorige
Stukjes. Benevens de Opkomst en hedendaagsche Bestiering der Walsche Synodens in de
Nederlanden. Van de vorige drie Stukjes behelzende de Synoden van Gelderland, Zuid‐ en
Noord‐Holland, Zeeland, Utrecht en Vriesland, met tien daar toe behoorende Kaarten, zyn nog
eenige te bekomen.
1335. 1773, 4 mei
By M. MAGERUS, Boekverkooper t'Amst., is gedrukt en te bekomen:
RIVIERKUNDIGE WAARNEEMINGEN, uit ondervinding opgemaakt, dienstig tot het bepaalen van
Middelen ter voorkoming van Overstroomingen der aangeleegenste Rivieren in Gelderland en
Holland, opgegeeven door den Wel Ed. Gestr. Heere M. VAN BARNEVELT, &c., &c., in ?t ligt
gebragt door JACOB PLOOS VAN AMSTEL, M.D., met een fraay Tytel‐Vignet vercierd, en een
Kaart van 't Plan van den Overlaat door de Lande van Altena; in groot 8vo.: de prys is 16 St. (...)
1336. 1773, 4 mei
By de Boekverkoopers F. VAN DER PLAATS & JUNIOR (...) By bovengem.
F. van der Plaats en Junior, als mede te Amsterdam by Yntema en Tiboel,
P. Conradi, A. van der Kroe, G. Warnars en elders, zyn nog eenige weinige Exemplaaren te
bekomen van de bekende NIEUWE ALGEMEENE BESCHRYVING VAN DE COLONIE VAN
SURINAME; (...) door PHILIP FERMIN, Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur‐Onderzoekers
en van de Zeeuwsche Maat‐schappy der Weetenschappen te Vlissingen. Dit Werk (...) is,
beneffens nog andere Af tekeningen van Suiker‐Molens enz., voorzien met een nieuwe zeer
uitvoerige Kaart van de gantsche Colonie, waarop ieder Plantagie en haare juiste
Uitgestrektheid en Ligging naauwkeurig wordt aangeweezen; in groot Octavo, twee Deelen
compleet; de Prys ingenaait vier Guldens.
1337. 1773, 16 oktober
D. ONDER DE LINDEN en ZOON, leeveren heeden weeder af (...) ‐ Nog hebben gemelden
gedrukt en verzonden: het vierde en laatste Deel van de Kerkelyke Geographie der Vereenigde
Nederlanden, in zig behelzenden een Beschryving van de Staat der Synooden, Classen, en
Gemeente der Herformde Kerke in ons Vaderland, met veele Byzonderheden uit egte Stukken
verzameld, en benevens drie daar toe behoorende Landkaarten in 't Ligt gebragt, door WILLEM
ALBERT BACHIENE, Leeraar der Herformde Gemeente, en Hoogleeraar der Sterre en
Aardrykskunde te Maastrigt, Medelid der Hollandse Maatschappy der Weetenschappen;
behelzende dit vierde en laatst& Deel, de Synodens, Classen en Gemeentens van Over‐yssel,
Stad en Landen en Drente. Zie breeder hier van de Boekzaal Sept. 1773, Pag. 323 en 329.
~ 1773, 23 oktober
~ ADRIANUS ERZEY, Leermeester in de Wis en Bouwkonst, zal op aanstaande Maanda~ den 25
October, benevens het gewoone Dag Collegie,
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ook zyn Avond Collegie in de Wiskunde, Navigatie, Bouwkunde &c. wederom beginnen, woond
in de Keizerstraat by de Oude Schans, daar COLLEGIUM MATTHEMATICUM.uitstaat, te
Amsterdam.
1339. 1773, 26 oktober
Tot den laatsten dezer Maand word by A. BOTHALL, D. VIS en P. HOLSTEYN, Boekverkoopers te
Rotterdam, en in de andere Steden by de meeste Boekverkoopers ingetekend, op de
uitmuntende Reize rondom de Waereld, gedaan op Bevel van Zyne Majesteit den thans
Regeerende KONING VAN GROOT‐BRITTANNIE, door den Commandeur en Capiteinen BYRON,
WALLIS, CARTERET en COOK, uit de Dag‐Registers der gemelde Bevelhebberen en uit de
Papieren van den Heer J. BANKS in order gebragt door den Heer HAWKESWORTH, 3 Deelen in
groot Quarto, voorzien met XXIII kostbaare Plaaten, gesneeden door den beroemden
Plaatsnyder J. PUNT, en XXIX Zee‐ en Land‐Kaarten door de beste Meesters. De Conditie van
Inschryving is alom voor niet te bekomen.
~ 1773, 2 november
~ By JOANNES VAN KEULEN EN ZOONEN, t1Amst., word thans uitgegeeven:
een nieuwe en zeer accuraate ZEEKAART van de HOLLANDSE WAL, strekkende van de Maas tot
Texel, met deszelfs Droogtens en Dieptens, naauwkeurig opgenomen, door JAN ROKUSZ.
DOUW. Als mede een zeer accuraate BESCHRY‐VING van dito Kaart, van alle de Merken,
Vuuren, Ankerplaatsen, Dieptens, het loopen der Stroomen en Water‐Gety‐Rekening, en wat de
beste middelen zyn om zig te redden ingevalle van Strandinge, door AGGE
ROSKAM KOOL.
1341. 1773, 4 december en met gew. tekst 30 december
t'Amst. by S. VAN ESVELDT, in de Kalverstraat, het 3 Huis van de Roomsche Kerk de Papegaai, is
gedrukt en alomme te bekoomen: De alom beroemde HISTORISCHE, GEOGRAPHISCHE, KONST
en REIS ALMANACH, in t Nederduitsch en Fransch, voor den Jaare 1774, met 12 extra konstige
Plaatjes, weder nieuw geinventeert en gesneden door S. FOKKE, met een afgezet Kaartje van
MALABAAR en CHOROMANDEL; dus maaken de Plaatjes over de Nederlanden al 96 stuks, en
een Verzameling van 28 Kaartjes.
(. . . )
1342. 1774, 1 januari
t'Amst. by T. en J.A. CRAJENSCHOT, Boekverkoopers op den Hoek van de Heerengragt en
Heisteeg en op den Vygendam, word uitgegeeven: De nuttelyke en aangenaame STAATS‐
ALMANACH, voor den Jaare 1774, in 't Fransch en Hollandsch, met 15 fraaije in 't Kooper
gesneeden Plaatjes
en een naauwkeurig Kaartje van Africa met Couleuren Afgezet. Men vind by het nuttige, dat in
de M~~ACH word vereischt, het volgende (...) Beschryving van Africa ~...>
1343. 1774, 27 januari
MARC‐MICHEL REY, Libraire ~ Amsterdam (...) On trouve chez lui les Ouvrages suivans (...)
l?Histoire de la Guerre des Russes & des Turcs, en l'Année 1769, 1 Vol., in 4to, avec IX grandes
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Cartes, ~ 1 12; le m~me Ouvrage in 8vo; (...)
1344. ]774, 26 februari
H. de Winter en T. van Otten, Makelaars, zullen op Dingsdag den Isten
Maart, t'Amst. in het Wapen van Amsterdam, verkoopen: een fraaije
Verzameling van Physische, Optische, Mathematische, Astronomische,
Geometrische en andere INSTRUMENTEN, bestaande in ....) kapitaale
Hemel‐ en Aard‐Globens door Adams, een fraaije Hemels‐Sphera, loopen‐de 8 dagen, gemaakt
door Audebert, (...) De Catalogus is voor 3
Stuivers by bovengemelde Makelaars te bekomen.
1345. 1774, 1 maart
Op Woensdag en Donderdag 2 en 3 Maart, zal men t'Amst. ten huize van C.N. GUERIN,
Boekverkooper, op de Heerengragt by de Hartestraat ver‐koopen; een schoone verzameling
van Nederduitsche BOEKEN, benevens eenige TEEKENINGEN, KAARTEN en PRENTEN, en twee
Globens van Valk; heeden te zien, de Catalogus is (...) te bekomen (...)
1346. 1774, 7 april
P. HAYMAN, Boekv. in de St. Luciasteeg t'Amst. geeft uit, een Stel
PLAATEN, zo van binnen als buiten de Stad HEUSDEN, alle door voornaame
Meesters Geteekend en Gegraveerd. 1. De Platte Grond. 2 (...) en 9.
De Kaart van de Maasdyk met aanwyzing der Doorbraak, 20 St. (...) De
Plaaten kunnen geplaatst worden in 't 7de Deel van de Tegenwoordige
Staat der Vereenigde Nederl.
1347. 1774, 28 april en 3 mei
1. Bruyn, C. van Noorle Harmanusz., H. de Winter, J. Yver en C. Nieuwout de Jonge, Makelaars,
zullen op Donderdag den 5 May, t'Amst. in 't Wapen van Amsterdam verkoopen, een extra
groote Verzameling van Koopere KONST PLAATEN; bestaande in een Atlas van de voornaamste
Land‐Kaarten, de Atlas Celestis, verder veele fraaije Werken door voorname Meesters, als: G.
de Laresse, R. de la Fago, C. du Jardin, de Landschappen door Glouber en van der Laan, het
Stadhuis van Amsterdam, als mede verscheide Gezigten van Steden, Lushoven, Spiegel van de
Amsterdamsche Zomer‐Vreugd, Hollands Arcadia, gebonde en losse Prent‐Werken van
Pourtraiten van Koningen, Vorsten en Geleerden; alles in veele Jaaren byeen verzameld en
nagelaaten door LEONARDUS SCHENK, waar van de Catalogus by de gem. Makelaars te
bekomen zyn.
1348. 1774, 7 juni
Te Amsterdam by COVENS en MORTIER en COVENS Junior, werd uitgegeven:
een nieuwe Hemelkaart, na de nieuwste Waarneemingen, en geschikt na de Vatbaarheid van
ieder een, dat zelfs Kinderen met een opslag van 't Oog ten allen tyden gemakkelyk kunnen
zien, elk uur van den Dag zo wel als des Nachts, den Staat des Hemels, dat is te zeggen, alle de
Sterren en Planeeten die Op of Ondergaan of welke verheeven zyn boven den Horizont van elk
Land waar men zig bevind, &c., met een Beschryving van deszelfs~gebruik door P. LE CLERC
gezegt DE LA PIERRE: De Prys van deze Kaart, met een Beschryving in 't Fransch en Dultsch is 30
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Stuivers, afgezet 50 Stuivers en op Bordpapier geplakt met zyn Horizont 1 5:10, en met
Couleuren fraai afgezet 1 6:10. De Kaart dient ook om in Atlassen gebruikt te worden.
1349. 1774, 5 en 9 juli
PIERRE FREDERIG GOSSE, Libraire de S.A. SERENISSIME a LA HAYE, debite actuellement: LE
TABLEAU DE L1EUROPE, ou le SEPTIEME VOLUME de l'Histoire Philosophique & Politique des
Etablissements & du Commerce des Europeens dans les deux Indes, imprime en Grand in 8vo.
(...) Prix Un Florin (...)
1350. 1774, 14 juli
~ Uit de hand te koop een fraaije Engelsche TELLURIUM en een dito PLANETARIUM; te
bevragen by G. TEN HOEKELAAR, Boekverkooper bezyden de Beurs te Amst. (...)
1351. 1774, 6 en 11 augustus
PIETER FREDERIK GOSSE, Boekverkooper van ZYNE DOORL. HOOGHEID in 's GRAVENHAGE,
leverd thans af, de Nieuwe en Echte Uitgaaf van het
Werk genaamt L1HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE DES ETABLISSEMENTS ET DU
COMMERCE DES EUROPE'ENS DANS LES DEUX INDES. Dit Werk is in het ligt gegeeven geweest
door eenen ontrouwen Uitgeever, die zig verstout heeft den inhoud op eene ongelooflyke
Wyze te veranderen. De Eerste Uitgaaf is Letterlyk Gecopieerd door de geenen, die ze gevolgd
hebben. Zie hier 'er eindelyk eene, die getrouw, naauwkeurig, compleet en volgens de
Handschriften van den Autheur gemaakt, met een derde vermeerderd en beslooten is door dat
TABLEAU DE L'EUROPE, 't welk nog maar slegts is aangekondigd geweest. Het Werk bestaat uit
zeeven Deelen, in gr. 8vo., met de aanwyzingen en Tafelen, (...) ieder Deel is vercierd met een
Plaat (...) en verrykt met eene Kaart, ontworpen door Mr. Bonne, Mathematicus. De prys is f 18.
(...)
1352. 1774, 13 augustus
By YNTEMA en TIEBOEL, is van de Pers gekomen: vervolg der Aanmerkingen op de Verbeetering
der Ontlasting van Rhynlands Boezemwater op het YE. Behelzende een Onderzoek naar den
eersten Oorsprong van den gebrekkigen toestand van Rhynlands Waterstaat, en het bederf van
het Noor‐der Spaaren. Alsmede van de Aanslyking van het Ye en de Wykermeer. Door een
Liefhebber der Waterloopkunde, in gr. 8vo., met een Kaart,
~ 15 Stuivers. Van het eerste Stukje zyn ook nog eenigen te bekomen,
~ 11 Stuivers.
1353. 1774, 20 oktober
H. de Winter en T. van Otten, Makelaars, zullen op Donderdag den 27sten October, en volgende
dagen, in het Wapen van Amsterdam, t' Amst. op 't Rusland, verkoopen: een keurlyke
Verzameling Physische, Optische, Astronomische, Mathematische, Geometrische en andere
Instrumenten; bestaande in (...) zeer accuraate Hemel‐ en Aard‐Globens en Sphera's, (...) Waar
van de Catalogus by gem. Makelaars voor 4 St. te bekomen is; (...)
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1354. 1774, 10 november
Op Heden zal men te Amsterdam ten Huize van PETRUS CONRADI, Boekverkooper in de
Kalverstraat over de Jonge Graaf van Holland beginnen te verkoopen, twee fraaije
VERZ~ELINGEN van Latynsche en Nederduitsche (...) BOEKEN, onder welke uitmunten (...) een
fraaije Atlas, bestaande uit meer dan soo superbe afgezette Kaarten, 5 Deelen, in Schil‐padde
Banden (...) Waar van de Catalogus (...) te bekomen is. (zie ook 13(0)
1355. 1774, 13 en 27 december
t'Amst. by S. V. ESVELDT in de Kalverstraat, 't 3de Huis van de Roomse Kerk de Papegaai, is
gedrukt en alom verzonden: De Historische‐, Geographische‐, Konst‐ en Reis‐ALMANACH, voor
't Jaar 1775, zoo in t Fransch als in 't Nederduitsch, met 12 extra konstige Pl. van SIMON FOKKE
(...) met een afgezet Kaartje (...)
1356. 1775, 17 januari
(...) J.C. SEPP, Boekverkooper op de Haarlemmerdyk, tusschen de Buiten‐Brouwerstraat en
Korte Prinsegragt. Dezelve geeft uit: De Nieuwe Geographische Nederlandsche REIS‐ en ZAK‐
ATLAS, van 74 nieuwgeteekende, gegraveerde en gecouleurde, ook accuraat aan elkander
sluitende Kaarten, van de Vereenigde Nederlanden, met eene Geographie en Beschryving ten
dienste der Reisigers; ~ 1 5.10, ingenaaid.
1357. 1775, 26 januari
MARC‐MICHEL REY, Libraire ~ Amsterdam, debite actuellement (...) l'Histoire de la Campagne
de 1769 entre les Russes & les Turcs, travaillée sur les Memoires tres authentiques; les Cartes &
Plans sont des Copies exactes & fideles de ceux‐memes qui ont ete dresses alors sur lieux, par
ordre du Chef‐Commandant de l'Armee, 8vo., un Vol., a f1. 6‐‐. (...)
1358. 1775, 31 januari
H. de Winter en T. van Otten, Makelaars, zullen op Dingsdag den 7 February, 's morgens ten 10
en 's middags ten 3 uuren, en volgende da‐gen, t'Amst. in t Oude Heeren Logement verkoopen:
een fraaije Verzameling van Physische, Optische, Mathematise, Astronomise, Geometrische en
andere Instrumenten, bestaande in (...) Hemel‐ en Aard‐Globens, door Adams en anderen (...)
nagelaten door den Hr. Jan Hulst (...) De Catalogus voor 2 St, by gem. Makelaars.
1359. 1775, 1 en 15 april
Op Dingsdag den 18 April en volgende dagen, zal men ten huize van den Boekverkooper P.
SCHOUTEN, t'Amst. verkoopen: eene uitmuntende Verzameling van zindelyke geconditioneerde
Hoog‐ en Nederduitsche BOEKEN, onder welke veele groote en aanzienlyke Werken, fraaije
Atlassen, &c., &c., &c., by een verzameld door wylen den Heer COENRAAD CHRISTOFFERS, en
nagelaten door deszelfs Vrouwe Weduwe (...) De Catalogus is (...) te bekomen (...)
1360. 1775, 4 en 13 april en 6 mei
By den Boekverkoper PETRUS CONRADI, t'Amst. in de Kalverstraat, is thans tot een matige Prys
te bekomen: Een fraaije en allercompleetste ATLAS, bestaande uit meer dan soo superbe
afgezette Kaarten en behel‐zende niet alleen die geene, welke tot den Nieuwen Atlas van
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COVENS en MORTIER behooren, maar is daar en boven verrykt met een groot aantal van
Origineele Kaarten van de eerste en voornaamste Aardryksbeschryvers, als van SANSSON, DE
L'ISLE, JAILLOT en anderen, 5 Deelen in Schilpadde Banden, een overheerlyk Exemplaar en
uitmuntend geconditioneerd, het welk dagelyks by bovengemelde door de Liefhebbers kan
worden gezien. (zie ook 1354)
1361. 1775, 20 mei
NIET LANGER als DEZE DAG kan INGETEEKEND worden op de BYBELSCHE HISTORICUS en
GEOGRAPHICUS.van den beroemden Geleerden J.J. SCHMIDT, 4 Deelen in gr. 8vo., met XV. fraai
Gegraveerde en naauwkeurig Gecouleurde LAND‐KAARTEN; dus de geene, welke deze Werken
nog ontbreeken, om hunne BYBELSCHE PHYSICUS, MATHEMATICUS en MEDICUS compleet te
bezitten, en daar van nog geen opgaave van Inschryving gedaan hebben, zulks ten spoedigsten
gelieven te doen, vermits Ter geen meer Exemplaaren gedrukt worden, als 'er Ingeteekend zyn,
en dus de Bezitters der DRIE reeds uitgegevenen Werken, dezelve, buiten deze Inteekening,
nooit compleet kunnen maken. NB. Niet meer als 8 Exemplaaren, van de VYF Werken, kunnen
nog Ingeteekend worden; de Opgaave, die Ter meerder geschied, zal men terug zenden. Te
Amsterdam by M. DE BRUYN, in de Kalverstraat, by wien de gedrukte Conditie voor niet word
uitgegeven.
1362. 1775, 5 september
Te Amsterdam by COVENS en MORTIER en COVENS Junior, op den Vygendam is te bekomen: DE
KAART van den HAARLEMMER HOUT cum Annexis, zynde Gemeeten en Gekaarteerd, in het Jaar
1756 en met de daar ingemaakte Veranderingen in Plaat gebragt, door Jan van Varel P.Z.,
Ordinaris Landmeeter der Stad Haarlem, in het Jaar 1769.
1363. 1775, 3 oktober
G.I. Pex, A. Gerrits, R.H. Koch, T. van Otten en G. ter Horst, Make‐laars, zullen op Woensdag den
15 November, t'Amst. in t Oude Heeren Logement verkoopen een magnificque en deftige
Inboel: bestaande in (...) als mede een keurlyke Versameling Pysische (sic'.), Optische,
Mathematische, Astronomische, Geometrische en andere Instrumenten, bestaande in (...)
Hemel‐ en Aard‐Globens door ADAMS en andere, (...) Breeder by Catalogus, in tyds, by de
Makelaars.
~ 1775, 12 oktober
~ JOHANNES SMIT, Boek‐ en Kunstverkooper te Amsterdam, zal in 't begin van de aanstaande
Week uitgeven, onder Opzicht van den Heer J. H. HERING, Ee~s te Sch~ve~ der Ams terdamsche
Stads Courant, een KLEIN KAARTJE van het tegenwoordig OQrlo~s‐Toneel te BOSTON, benevens
een korte Beschryving dier Landstreek, volgens den beroemden Heer BUSCHING, strekkende
tot opheldering by het Lezen der Nieuwspapieren, van het geen aldaar voorvalt. (12 oktober
1175 was een don4erdag)
1775, 19 oktober
'L JOHANNES SMIT, Boek‐ en Kunstverkooper te Amsterdam, geeft HEDEN uit: een KLEIN
KAARTJE van het tegenwoordig oorlogs‐Tooneel te BOSTON, benevens eene korte Beschryving
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dier Landstreek, volgens den beroemden Heer BUSCHING, door den Heere J.H. HERING, Eerste
Sch~ver der Amsterdamsche Stads Courant; strekkende tot opheldering by het Lezen der
Nieuwspapieren, van het geen aldaar voorvalt. Dezelve worden niet in Commissie verzonden.
De Prys is Onafgezet 5 en een halve Stuiver, en Afgezet 6 Stuivers.
1366. 1775, 26 en 31 oktober
In de Boekwinkels van de Wed. J.J. Poolsum, G.T. en A. van Faddenburg en J. van Schoonhoven
en Comp. te Utrecht; by M. de Bruyn t'Amst. en alom by de Boekverkoopers, word aan de
Heeren Intekenaaren afgeleverd:
het Iste Deel van WOUTER SCHOUTENS REIZE naar en door Oostindien, 4de Druk, veel
verbeterd en vermeerderd, vercierd met een aantal van LIII. fraaije Printverbeeldingen en
naauwkeurige Kaarten. Het Tweede en Laatste Deel zal nog dit Jaar worden afgeleverd (...)
1367. 1775, 5 december en met gew. tekst 28 en 30 december
De Historische, Geographische Konst‐ en Reis‐ALMANACH, voor den Jaare 1776, met 12 extra
fraaije Plaatjes, geinventeerd en gesneeden door den konstryken SIMON FOKKE (...) een afgezet
Kaartje van China (...) is in t Nederduitsch en Fransch te bekomen t'Amsterd. by S. V. ES‐VELDT,
in de Kalverstraat, het 3de Huis van de Roomsche Kerk de Papegaay (...)
1368. 1775, 12 december
(...) in de Boek‐ en Kunstwinkel van JOHANNES SMIT en ZOON (...) NB.
By bovengemelde 1. SMIT, zyn nog eenige te bekomen van het Klein
KAARTJE van het Oorlogs‐Toneel te BOSTON.
1369. 1775, 28 december; en 6 januari 1776
Te Amsterdam by DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, is met Previlegie van Hunne Edel Groot
Mog., de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, gedrukt: De Kerkelyke Geographie der
Vereenigde Nederlanden (...) alles met veele Byzonderheden uit echte stukken verzameld, en,
benevens dertien daar toe behoorende Landkaarten in het Licht gebracht, door WILLEM
ALBERT BACHIENE, Leeraar der Hervormde Gemeente, en HoogLeeraar der Sterre‐ en
Aardrykskunde te Maastrich, Medelid der Hol‐landsche Maatschappy der Weetenschappen, 4
Deelen; in groot Octavo. NB. Deeze evengemelde 13 Kaartjes, die Professor BACHIENE
geteekend heeft, en door J. VAN JAGEN sierlyk zyn in 't Koper gebracht, welke een Atlasje van
de Zeven Provintien uitmaken, zyn mede afgezet apart te bekoomen, en zeer geschikt om daar
in te kunnen zien, alle de Doorbraaken en Overstroomingen door den laatsten storm
veroorzaakt. (Uit andere advertenties blijkt dat hiermee de storm van 14/15 november 1775
bedoeld wordt)
1370. 1775, 30 december
Heden dezen dag word nog INGETEKEND op de Wysgeerige en Staatkundige GESCHIEDENIS van
de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen in de BEIDE INDIEN, uit het Fransch
vertaald, 7 Deelen in gr. 8vo., versierd met fraaije Tytelplaaten, Geographische Kaarten, en met
de nodige Bladwyzers voorzien. ‐ Het eerste Deel word by de Intekening afgeleverd voor f 2‐10,
en de volgende Deelen zullen spoedig het licht zien. Een Bericht van dit Werk is te vinden in de
Vaderlandsche Letteroeffeningen 4de Deel No. 11, en Nederl. Bibliotheek 3de Deel No. 30, en
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word gratis uitgegeeven te Amsterdam by M. SCHALEKAMP, over de Beurs, en in de meeste
Boekwinkels in de 7 Provincien.

137]. 1776, 2 januari
Te Amsterdam by JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, Boek, Zeekaart‐verkoopers, Compas,
Octant, Graadboog‐ en Mathematische Instrumentmakers, worden thans uitgegeven deze
volgende Nieuwe Zeekaarten, als:
Eene geheele Nieuwe en zeer accuraate PASKAART, groot bestek, met deszelfs Beschryvinge,
strekkende van OSTENDE tot VEERE, en behelzen‐de voornamentlyk het inkomen van den
DEURLOO en het VEERGAT, met alle deszelfs Droogtens, Dieptens, Merken en Tonnen;
opgenomen en te zamen gesteld door den Burgemeester STEPHANUS VAN DER LOEFF, en den
Capitein ter Zee BONIFACIUS CAU.
Een Nieuwe en zeer accuraate KAART OF THE WINDWARD PASSAGE van JAMAICA, met een
gedeelte van het FRANSCH en SPAANSCH HISPANJOLA, verbeterd naar de Nieuwste Engelsche
en andere Observatien.
Eene Nieuwe en accuraate KAART van de GOLF van JAMAICA, en het West‐einde van CUBA, in 't
groot.
Eene Nieuwe en accuraate KAART van het Eiland JAMAICA, in 't groot, met de Haven van
KINGSTON.
Eene Nieuwe PASKAART van de Zeekusten van PROVENCE, tusschen BOUG en Caap TAILLAR.
Eene Nieuwe en zeer accuraate KAART van de Golf van GASCOGNE naar het Rond, met alle
deszelfs Dieptens en Droogtens, meestendeels gevolgt na de Nieuwste Kaarten die op order des
Konings van Vrankryk zyn opgenomen.
Eene Nieuwe en zeer accuraate PASKAART van de Rivier van COLA, in 't groot.
Eene accuraate KAART van den Hollandschen Wal, met eene ampele Beschryving, waar in de
middelen worden aan de hand gegeven om zig te redden by geval van Stranding, door AGE
ROSKAM KOOL.
1372. 1776, 5 maart
Word geadverteerd, dat by BIANCHY PRIHAVESY en COMP., in de Hoog‐straat by de Fluweele
Burgwal in de GROENE BRIL, te koop zyn de NIEUWE GLOOBENS, van den beroemden Mr. DE LA
LANDE, van 't Jaare 1775, en meer andere INSTRUMENTEN.
1373. 1776, 20 april
Op Dingsdag den 23 April, zal men ten huize van den Boekverkooper C.N. GUERIN, verkoopen;
een extra keurlyke BIBLIOTHEEK (...) waarin uitmunten (...) een fraaije ATLAS of Stede‐Boeken
van Nederland, door BLAAUW, met veele ingevoegde Historische Prenten en Lykstatien, voor‐
namentlyk van Amsterdam, in 5 Deelen, Atlas formaat: Alles nagelaten door een voornaam
Liefhebber. De Catalogus is by bovengemelde te bekomen. Heden te zien.
1374. 1776, 25 april
J. Posthumus en H. Hoogewal, Makelaars, zullen op Vrydag den 26 April, t'Amst. ten Huizevan
den Overledene op de Keizersgragt Noordzyde, tusschen de Leidsche en Spiegelstraten,
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verkoopen: een deftige en zeer propere INBOEL (...) als ook twee magnifique groote Aard‐ en
Hemel‐Globen, eenige fraaije Mathematische en andere Instrumenten, &c. Alles nagelaten by
wylen den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. JACOB HOP Hendriksz., in zyn Wel Ed. leven Secretaris van
de Assurantie‐Kamer der Stad Amsterdam, &c. Breeder by Catalogus, Reden te zien.
1375. 1776, 30 april en 4 mei
H. Baars Willemsz., J. van den Hoedt en G. Cramer Jansz., Makelaars, zullen op Woensdag den 8
Mey, t'Amst. op Kattenburg aan het end over de Jagthaven, aan de Werf de Vergulde Buis,
verkoopen: een propere en zindelyke INBOEL; bestaan in (...) Staaten Bybel met Kaarten by
KEUR a Dordrecht (...) alles nagelaten by wylen JAN VAN DER LINDEN, Mr. Scheeps‐Timmerman;
breeder by Catalogus (...)
1376. 1776, 9 en 30 mei
Te Utrecht by de Wed. J.J. van POOLSUM, J. van TERVEEN en G. VAN DEN BRINK Jansz., zyn nog
eenige Exempl. te bekomen van J. WATTS, Kort Begrip der geheele Schriftuurlyke Historie,
nevens een vervolg der Joodse Hist., (...) 3den DRUK, vermeerderd met een korte aanleiding tot
de H. Tyd en Aardrykskunde, en de daar toe behorende Landkaartjes, nevens nog 24 fraaije in 't
Koper gesnedene Bybelse Platen, in 8vo. f 1‐16. Die meer Berigt van dit fraaije Werk begeert,
leze 't Uittrekzel in de Boekz. van Febr. 1776.
1377. 1776, 9 mei
By G. WARNARS en P. DEN HENGST, als mede by H.W. DRONSBERG, Boekverkoopers t'Amst.,
werd uitgegeven het Tweede en Laatste Stukje van het Historisch VERHAAL der
Overstroomingen in de Nederlanden, byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand 1775, (...)
hierby een Kaart van den Zeevang met de nette aanwyzing der Doorbraken; in 8vo., de prys is
16 St. Ook nog Compleete a 26 St.
1378. 1776, 13 juni
Heden en Morgen, zullen de Boekverkoopers J. SCHURING en P. TARTARA, ten huize van de
eerstgemelde, in de Nes t1Amst. verkoopen: een party (...) BOEKEN (...) benevens een party
Opgezette Vogelen, in Kasten met Glas, Zee‐Kaarten &c. (...)
1379. 1776, 13 en 18 juli
t1Amst. by J. v. KEULEN en ZOONEN, zyn thans te bekomen de navolgende
KAARTEN: Een geheel nieuwe en accurate Kaart van de Rivier van Nantes in 't groot, waarin de
nieuwe Merken en Toorens van Aguillor, alle Droogtens, Klippen en 't Gety, met een korte
Beschryving daar van in de Kaart zelve. 2 dito Kaarten van Cuba en Hispaniola. 1 dito Kaart van
de Kusten van Provence, van Caap Boue tot Caap Taillar; alle deze Kaarten zyn na de nieuwste
en accuraatste Observati~n zo na die van de Fransche Academie als Engelsche Transactie, en na
de bevinding der Officieren, welke in die Gewesten gecommandeerd hebben, opgesteld en
getekend. Een geheel nieuwe Kaart van den Deurbo en 't inkomen van ter Veere, met een
ample Beschryving door de Wel Ed. Gestr. Heeren
S. v~n de~ Loef en B. Cau. Een nieuwe Kaart van de Hollandsche Wal met een Beschryving, waar
ook in gevonden word de Middelen ter behoudenis in geval van Stranding. Een nieuwe Kaart
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van de Rivier Cola, na de Engelsche Observatie. Een generaale accurate Kaart van de geheele
Kust van Noord‐America. 4 Kaarten van deze bovengem. Kusten in 't groot. In Augustus zal
volgen een geheel nieuwe en accurate Kaart van de beele Oostzee in een blad, na de beste en
nieuwste Russische, Zweedsche, Deensche en Hollandsche Observatien en bevindingen, in
plaats ~an de oude en in veele deelen defecte Kaart. In 't kort zal
volgen eenige nieuwe Kaarten van de Nephtune Francois en Eng. Observatie.
1380. 1776, 10 oktober
In den Boekwinkel van de Erven van F. HOUTTUIN, te Amsterdam, zyn eenige van de nog voor
handen zynde exemplaaren te bekomen, van de voortreffelyke Reisbeschryving van geheel
ZUID‐AMERIKA, gedaan op bevel des Konings van Spanje, door Don. G. JUAN en Don A. DE
ULLOA, 2 Deelen in gr. Quarto, vercierd met een aanzienlyk getal Plaaten en Kaarten. (...) De
kopere Plaaten tot dat Werk behoorende zyn alle aan stukken geslaagen, zo dat 'er nimmer een
tweede Druk van aan gelegt kan worden. ‐ (...) de Prys is Twaalf Guldens. ‐
1381. 1776, 29 oktober
H. de Winter en T. van Otten, Makelaars, zullen op Donderdag den I4den November en
volgende Daagen, te Amsterdam in 't Oude Heeren Logement verkoopen: Een Collectie
Phisische, Optische, Mathematische en andere INSTRUMENTEN, bestaande in (...) een paar
uitmuntende Hemel‐ en Aard‐Globes van 18 duim, door Adams; als mede een paar van 24 en 12
duim, door Hondius en Valk; een Planetarium door Adams; een extra fraai Tellurium, met de
daartoe behorende Globens en Ringen, &c.; (...) Waarvan de Catalogus 14 dagen voor den
Verkoopdag by gem. Makels. te bekomen is.
1382. 1776, 29 oktober en met gew. tekst 16 november
By JOHANNES GEYGER, Boekverkooper op de Leidschestraat tusschen de Keizersgragt en
Kerkstraat te Amsterdam, is berigt te bekomen wegens een nieuw opgeregt COLLEGIE in de
FORTIFICATIE, ARTILLERIE, TACTIQ, en het TEEKENEN van PLANS en LAND‐KAARTEN; niet alleen
voor zulke die zelfs ten Oorlog willen dienen, maar ook voor zulke die zig in staat willen stellen
om van zaken tot den Oorlog behoorende, te kunnen spreeken en oordeelen.
43~3. 1776, 7, 9 en 12 november
~ De Boekverkoopers H. BEMAN en BENNET en HAKE te Rotterdam, A. VAN PADDENBURG en J.
VAN SCHOONHOVEN en COMP. te Utrecht, geeven uit, en hebben aan hunne Correspondenten
in de Nederlandsche Steden verzonden:
De uitmuntende REIZEN van EDWARD IVES, uit ENGELAND naar INDIE ter Zee, ondernomen in 't
Jaar 1754, en van daar te rug over PERSIE naar ENGELAND, langs een ongewoonen Weg; ~...> 2
Deelen, gr. 4to. met Kopere Pl. en Kaarten. Een Berigt is alom gratis.
1384. 1776, 5 december
De tot ST. NICOLAAS‐ en Nieuwjaars‐Geschenken zeer geschikte en alom geroemde HIST.
GEOGR. K[INST‐ en REIS‐ALMANACH, voor 1777, in het Ne‐derduitsch en Fransch; word heden
uitgegeven by de Wed. VAN ESVELDT en HOLTROP, in de Kalverstraat, te Amsterdam, en is
verrykt met een afgezet en keurig Kaartje van Japan en 12 Kunstplaatjes (...)
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1385. 1776, 19 en 31 december
Te Amsterd. by T. en J.A. CRAJENSCHOT, Boekverkoopers, en in de andere Steden der 7
Provincien, word uitgegeven. de nuttelyke en aange‐naame STAATS‐AI~fANACH, voor den Jaare
1777, in het Fransch en Hollandsch; in de Almanach vind men (...) 18 fraaije Kopere Plaatjes
en een afgezet Kaartje van PORTUGAL, met zyn beschryvinge (. . .
1386. 1776, 31 december
De Wed. VAN ESVELDT en HOLTROP t'Amst., geeven uit en hebben verzonden: 1. Den alom
geroemden en tot NIEUWEJAARS~ESCHENKEN, zeer geschikten HISTORISCHEN, GEOGRAPH.
KONST‐ en REIS‐ALAIANACH, voor den Jaare 1777, verrykt met een afgezet Kaartje van Japan en
12 KonstPlaatjes (...) II. ALMANACH Hist. Geogr. Geneal. de Voyage, des Arts & des Sciences,
pour l'Année 1777, enrichi de Figures en taille douce, d'une Carte du Japan (...)
1387. 1777, 14 januari
By JOHANNES VAN KEULEN en ZOONEN t'Amst. is gedrukt en word alom verzonden: MILITAIRE
AIIANACH, beginnende Ao. 1777 tot 25 Maart 1778
(. .
1388. 1777, 1 en 6 februari
P. van Waalre, H. de Winter en T. van Otten, Makelaars, zullen op Donderdag den 6 February,
t1Amsterdam in 't Oude Heeren Logement verkoopen: Een fraaije Verzameling van Physische,
Optische, Astronomische, Geometrische, Mathematische en andere INSTRUMENTEN,
bestaande in (...) Hemel‐ en Aard‐Globens (...) nagelaaten door den Heer PIETER EYSENBROEK,
Liefhebber der Phisica enz., te Haarlem (...) Breder by Catalogus, die voor 2 Stuivers by gemelde
Makelaars (...) te bekomen is.
1389. 1777, 18 en 27 februari en 6 maart
G. VAN DEN BRINK Jansz., te Utrecht, heeft gedrukt en alomme verzonden: MEETKUNDIGE
OEFENINGEN, tot Inleiding in de kennis der SPHEERen AARDKLOOT‐KUNDE, zeer nuttig voor de
geenen, die zig op eene gemaklyke wyze, deze kundigheden zoeken eigen te maken; uit het
Fransch vertaald, en met aantekeningen en ophelderingen verrykt, in 8vo. met 14 kopere
Plaaten, ~ f 1‐16. Dit Werkje behoort tot de bekende Geo‐graphische Oefeningen, en word van
kundigen als uitmuntend geroemd, behelzende volledig alles, wat tot de kennis van de eerste
beginzelen der Spheer‐ en Aardkloot‐kunde vereischt word, en 't geen men van de Meetkunde
dient te weten, om zig een regelmatig denkbeeld van die wetenschap te vormen, op de
gemaklykste en klaarste wyze voorgesteld. Een breedvoeriger berigt van deszelfs nuttigheid
vind men in de Vaderl. Letteroef. 6de Deel. No. 1.
1390. 1777, 4 maart
T. en A.J. CRAJENSCHOT, Boekverk., zullen op Maandag den 10 Maart, t'Amsterd. ten Huize van
T. CRAJENSCHOT verkoopen: een uitmuntende Verzameling van (...) BOEKEN, meerendeels
welgeconditioneerd en gebonden, waar onder veele voornaame Werken zyn, met overheerlyke
Plaat‐drukken; als ~...> Steden‐Boeken van Piemont, Savoyen en Italien, (...) Nagelaten dôor C.J.
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BORGE, in zyn Eerw. Leven Pastoor in de Egmonde, en door een voornaam Liefhebber, waar
van de Catalogus by gemelde (...) te bekomen zyn.
1391. 1777, 11 maart
In den Boekwinkel van YNTEMA en TIEBOEL is te bekomen: Een berigt wegens eene zeer oude
en ongemeene raare Kaart van Noord‐Holland en
Westvriesland, in 1575 gemaakt door JOOST JANS BEELDSNYDER; om dezelve op nieuw, by
Intekening, in 't Koper te laten brengen en uit te geeven, onder opzigt van den Heer J. LE
FRANCQ VAN BERKHEY, M.Dr. enz. Van welks Natuurlyke Historie van Holland by gem. nog
eenige Exem‐plaaren compleet te bekomen zyn, a f 22:18. (...)
1392. 1777, 10 en 15 mei
Te Amsterdam by JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, word Heden uitgegeeven:
KORTE GRONDBEGINSELEN DER NAVIGATIE ofte STUURMANS‐KONST; bevattende ?t geene een
Stuurman tot de groote Zeevaart noodig heeft: Als mede een BESCHRYVING over DE
PROPORTIONAAL‐PASSER, en een Byvoegsel, lee‐rende hoe men zonder Behulp der Sinus
Tangens en Secans kan werken, met Privilegie; door ADRIANUS ERSEY, Leermeester der Wis‐ en
Zeevaartkunde. Alsmede 't NIEUW GRAAD BOEK, inhoudende Naauwkeurige Tafelen van de
Zons‐Declinatie tot het Jaar 1785, en verscheiden andere zeer nuttige Tafelen voor den
Zeeman, met derzelver Verklaaringen, enz.
1393. 1777, 17 juli
Op Dingsdag den 22 July en volgende dag, zal te Amsterdam, ten Huize van J. VAN STENDEL,
Boekverkooper in de Wolvestraat, verkogt worden:
Een extra fraaije Verzameling van (...) BOEKEN (...) als mede een extra fraaije Boekenkas, fraaije
Prent‐ of Kunstkas, Globen, Mathe‐matische Instrumenten (...) breeder volgens Catalogus, die
by gemelde te bekomen is.
1394. 1777, 19 juli
H. BRANDT, P. SCHOUTEN en J. DE GROOT, Boek‐ en Bybelverkoopers te
Amsterdam, zyn Eygenaars geworden van de vermaarde DOROSCHE Druk der
GROOT en KLEIN Mediaan Folio BYBELS, met volkomene Annotatien en
Kaarten (...)
1395. 1777, 23 augustus
Te Amsterdam by JOHANNES VAN KEULEN en ZOONEN, word uitgegeven: een nieuwe en zeer
naauwkeurige ZEEKAART van 't SCHAGER‐RAK, van den hoek van SCHAGEN tot door de ZOND,
met alle de Diepten en hoedanigheden der Gronden; merendeels gevolgd naar de laatste
opneemingen welke in 't Jaar 1776 op order van zyn MAJESTEIT den KONING VAN
DENEMARKEN gedaan zyn: als mede een naauwkeurige KAART van NOORD‐AMERICA, welke na
de Fransche opneemingen gevolgd is: Een KAART behelzende het inkomen van TEXEL en 't VLIE,
zo als het in 't Jaar 1706 geweest is, en waar op te zien is dat het ZUIDER GAT van TEXEL toen
ter tyd zeer veel overeenkomst hadde met het tegenwoordige nieuwe ZUIDER GAT, welk ook by
ons word uitgegeven: Een oude LOOTSMANS WEGWYZER met Kaarten, opgesteld door wylen
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1396. 1777, 23 oktober
Een GROOT‐HOROLOGIEMKERS KNEGT, zyn Werk wel verstaande, en genegen
zynde voor behoorlyk Weekloon te werken, kan zig addresseeren by
JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, op den hoek van den Nieuwenbrug, te
Amsterdam.
1397. 1777, 27 november
Te Brussel by G. POUWELS, is gedrukt (zo in 't Fransch als Hollandsch) en in de Zeven
Vereenigde Provintien, te Amsterdam by T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper op den Hoek de
Heeregragt en Heisteeg, te bekomen: HET VERHEERLYKT en OPGEHELDERD BRUSSEL (...) door
den Heere J.A. ROMBANT:
versiert met 10 kopere Plaaten (...) De Plaaten in dit Deel zyn: Plan der Stad, (...)
1398. 1777, 2 december
t'Amst. by JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, word uitgegeven, een Nieuwe en zeer
Naauwkeurige KAART: behelzende 't inkomen van de Rivier Maro‐wyne in t groot, door ELDERT
KRAAY; als mede een dubbeld Bestekboek, weleer opgesteld door wylen Adriaan Teunez van
Veur, dog nu zeer veel verbeterd; dezelve geven Heden uit: een geheel Nieuw en veel verbe‐
terde Druk van de SCHATKAMER of KONST der STUURLIEDEN, door wylen Klaas de Vries, zynde
op nieuws overgezien van alle voorgaande feilen verbeterd, met naauwkeurige Zon‐ en Sters‐
Declinatie‐Tafelen verrykt, en grootlyks vermeerderd met Sinus Tangens en Streek‐Tafelen enz.,
ingebonden, a f 3.6, met Nieuwe verbeterde Sinus‐Tafelen, a ! 4‐4, (. . . )
1399. 1777, 4 en 20 december
Te Amsterdam by T. en J.A. CRAJENSCHOT, Boekverkoopers, en in de Buitensteden der 17
Provintien, word uitgegeeven: De Nuttige en Aangenaame STAATS AIMANACH voor den Jaare
1778; (in 't Fransch en Hol‐landsch> waarin men vind (...) 15 fraaije kopere Plaatjes (...) en een
afgezet Kaartje van den Kerkelyken Staat, met zyne Beschryving
(. . . )
1400. 1777, 4 december
De tot St. NICOLAAS‐ en NIEUW JAARSGESCHENKEN zeer geschikte en alom bekende
HISTORISCHE, GEOGRAPHISCHE, GENEALOGISCHE KONST‐ en REIS MMAMACH voor 't Jaar
1778, versierd met een fraai en afgezet KAARTJE van de Moluksche Eilanden, en 12 Keurige
KONST PLAATJES (...) is thans te bekomen by de Wed. VAN ESVELDT en HOLTROP t'Amst., en
alonxne in de Buitensteden (...) NB. Deeze ALMANACH word ook in 't Fransch uitgegeven.
1401. 1777, 6 en 13 december
Conditie alom by de Boekhandelaars te bekomen, van negen differente Werken, die door IS.
VAN KAMPEN, Boekverkooper te Nymegen worden afgeleverd, op voordeelige Conditie, tot den
laatsten December 1777, indien de kleine getallen, die 'er nog overig zyn, tot die tyd toe‐
reikende zyn: tot gemak der Boekhandelaars zyn alle deze Werken mede te bekomen:
t'Amste~d. in de Boekwinkel van de Erve van F. HOUTTUIN.
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‐ (1) DAMPIERS en WAFERS, Nieuwe Reistogten rondom de Wereld, vercierd met 44
Landkaarten en kopere Plaaten, uit het Engelsch vertaald, door W. SEWEL, 4 Deelen groot
Quarto, Tweede Druk, 1771. Zynde het resteeerende klein getal van 60 Exemplaaren en geen
meer, die aan de eerstkomende zullen afgeleverd worden, voor de goedkoope prys van 7 Gl. 10
St., die anders na de ordinaire prys gerekend, per Vel en
44 Plaaten, komt op II Cl. 10 St., en het klein Papier op 7 Cl. 10 St., word nu afgeleverd voor 5 Cl.
5 St., waar van niet meer als 22 Exempl. overig zyn. (II) (...)
1402. 1777, 16 december
t'Amst. by JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, word met veel verbeteringe
uitgegeven de MILITAIRE ALMANACH, beginnende met 1t Jaar 1778 tot den
26 Maart 1779 (...) ‐ Op Donderdag den 18 December zal by bovengemelde
uitkomen: DE SCHATKAMER, door wylen CLAAS DE VRIES.
1403. 1778, 1 januari
De van ouds bekende Winkel van BIANCHI PRIMAVESI & COMP., zedert het afsterven van
PRIMAVESI schryvende BIANCHI & COMP., uit de Oude Doelen‐of Hoogstraat, verplaatst in de
Kalverstraat 't 3de Huis van de Spaar‐potsteeg Z.Z. alwaar de GROENE BRIL uithangt, is voorzien
met een allerkeurigst aantal zelfs gemaakte en andere uitneemendste MATHEMA‐TISCHE,
PHYSISCHE, OPTISCHE en andere INSTRUMENTEN, BAROMETERS en THERMOMETERS, waar van
de Liefhebbers in een daar toe gereed Vertrek de vereischte Proeven kunnen neemen
1404. 1778, 3, 8 en 10 januari
Ph. van der &chley, Makelaar, zal op Maandag den 12 January, en volgende namiddagen, ten
Huize van J. Sinkel, Castelein in het Schild van Vrankryk, op de Pypen‐Markt verkoopen: een
fraaije Verzameling van gekleurde en ongekleurde TEEKENINGEN en PRENTKONST (...) kapitaale
gebonden en losse PRENTWERKEN, benevens een Atlas van de vier Deelen der Wereld, een
fraaije Collectie van HEEMIAAAD, LAND~ en ZEE‐KAARTEN, PLANS der voornaamste Steden zo
in als buiten Europa, alles nagelaten door een kundig Liefhebber. Zullen de gemelde
Kunstwerken Saturdags voor den Verkoopdag voor een ieder te zien zyn, en de Catalogus te be‐
komen zyn (...)
1405. 1778, 15 januari
Op Donderdag den 22 January, zal men te Amsterdam, ten Huize van den
Boekverkooper C.N. GUERIN, verkoopen: Een keurlyke VERZAMELING van
(...) BOEKEN; waarin uitmunten: (...) At~s du Danube> Atla8 Gueudeviiie> en andere voorname
Werken (...)
1406. 1778, 22 januari
De Boekverkoopers YNTEMA en TIEBOEL, te Amsterdam, zullen binnen weinige dagen
uitgeeven en aan hunne Correspondenten verzenden: Het EERSTE DEEL der Geschiedenis van
America, door WILLIAM ROBERTSON: in gr.
8vo. ‐ Het TWEEDE DEEL is werkelyk op de Pers; en de Kaarten tot dat
Werk behoorende, zyn onderhanden. ‐44~7. 1778, 27 januari
~ Wort op voordeelige Conditie aan den eerstkomende tot den laatsten January 1778,
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afgeleverd (indien de kleine getallen tot die tyd toe‐reikende zyn) en tot gemak van de
Boekhandelaars zyn dezelve te bekomen in den Boekwinkel van de Erve van F. HOUTTUYN, te
Amsterdam, terwyl door verzuim met January 1778, de Berigten eerst gevoegt zyn, by de
Maandelykse uitkomende Werkjes, zo zal de Aflevering wezen, doch niet langer als tot
bovengemelden tyd.
1. Niet meer als 19 Exemplaaren zyn 'er nog overig voor 7 Gulden
10 Stuivers andere volgens ordinaire prys 11 Gl. 10 St. Het fraaije
Werk van W. DAMPIERS en WAFERS Nieuwe Reistogten rondom de Wereld, 4
Deelen in groot 4to., vercierd met 44 naauwkeurige Landkaarten en ko‐
pere Plaaten, uit het Engelsch vertaald door W. SEBEL. NB. Het klein Papier is uitverkogt.
(. .
1408. 1778, 5 en 14 maart
Een Nieuwe en extra naauwkeurige wassende Graade KAART van de ZWARTE ZEE, opgedragen
aan Zynen D.H. Willem de Vyfde Prins van Oranje en Nassau &c. &c. &c., volgens de beste
Observatien van den Wel Ed. Gestrengen Heer Capitein JAN HENDRIK KINSBERGEN, Ridder der
Russische Militaire Order van St. George enz., door den Hr. JAN van WOENSEL, Commandeur
ter Zee; te Amsterdam by JÔANNES van KEULEN en ZOONEN, op ordinair Papier 16 St., en op
best Papier f 1.
1409. 1778, 19 maart
In den Boekwinkel van YNTEMA en TIEBOEL te Amsterdam, word heden uitgegeven: (...) Ook
geven dezelven uit: Het Eerste Deel der GESCHIEDENIS VAN AMERICA door den beroemden W.
ROBERTSON, in gr. 8vo., a 36
Stuivers. Het Ilde Deel is op de Pers, en de Kaarten, tot dit schoone
Werk behoorende, zyn onder handen.
1410. 1778, 16 en 28 mei, 16, 20 en 23 juni
J. Posthumus, J. van Orsoy, H. de Winter, J.H. Viruly en J. Schelte, Makelaars, zullen op
Woensdag den 24 Juny, te Amsterdam op den Cingel, tusschen de Romeins‐Armsteeg en Oude
Spiegelstraat verkoopen: een uitmuntend KABINET van NATUURKUNDIGE WERKTUIGEN, waar
van de Catalogus in 't Fransch en Nederduitsch (...) te bekomen zyn. Schoon deze Verzameling
(...) gansch ongemeen is, munten 'er echter de volgende stukken, zo wegens derzelver
byzonder Zamenstel als weergalooze juistheid en schoonheid in uit; een Engelsch Orrery; (...)
1411. 1778, 25 juni
In den Boekwinkel van YNTEMA en TIEBOEL word uitgegeeven: Het Eerste Deel der
Geschiedenis van AMERICA, door W. ROBERTSON, in groot 8vo. a 36 St. Het Tweede Deel van
dit beroemde Werk ligt afgedrukt, en zal in 't voorst van July worden uitgegeeven, zynde het
Derde Deel werkelyk op de Pers. Ook zyn de noodige Kaarten reeds verre gevorderd.
1412. 1778, 28 juli en met verkorte tekst 11 augustus
In October dezes Jaars, zal men ten Sterfhuize van den Heere FLORIS LYNSLAGER, verkoopen:
deszelfs nagelaatene considerabele PAPIERKONST, meest ons Vaderland betreffende, waar in
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veele zeer zeldzame stukken gevonden worden; zy bestaat vooreerst in een ATLAS der Zeven
Provin‐cien met circa agt duizend Kaarten, Plans, Gezigten en Pourtraiten, waar onder tuim 600
Teekeningen van PRONK, RADEMKER, DE HAAN, DE BEYER, VAN WINTER, STELLINGWERF en
andere beroemde Meesters. (...) Wyders veele uitmuntende gebondene Prent‐Werken en
Manuscripten, At‐lassen en Kaarten. (...) De Catalogus zal, zo vroeg zulks mogelyk is, in de
voornaamste Steden van Nederland, Braband en Vlaanderen te bekoomen zyn. (zie ook 1h21)
1413. 1778, 28 juli
Een Huis te Huur (...) adres by J. GROENEWOUD Jansz., op den hoek van de Molsteeg, te
Amsterdam. By Denzelven en C. GROENEWOUD, op 't Water, word uitgegeven: Geographische
Beschryving van BOHEMEN, MORA
VIEN en SILESIEN, met drie afgezette Landkaarten; in groot Octavo, a 36 Stuivers. NB. De drie
Kaarten apart a 15 Stuivers.
1414. 1778, 11 augustus
Een Ordentelyke Jufvrouw (...) bied zig aan (...) ter bestiering van
't Huishouden; nader adres by F.W. GREEBE, bezyden 't Stadhuis te
Amsterdam; by denzelve is te bekomen een Accurate KAART, van BOHEEME,
MORAVIE en SILEZIE, a zes Stuivers.
1415. 1778, 22 en 25 augustus
A. de Lange, J. Wachtels, H.H. Helmers, J. Schut, G. Cramer Jansz. en
J. Looten Gerritsz., Makelaars, zullen op Woensdag den 26 Augustus en volgende dag, te
Amsterdam op de Ygragt, op de Oosterhoek van de Geldersche Kaai, verkoopen: een deftige en
zindelyke INBOEL, bestaande in
en laatstelyk Hemel‐ en Aard‐Globe, als meede een Sphaera, door DESNOS; alles naargelaaten
door wylen den Heer HENDRIK VAN MEURS; breeder by Catalogus (...)
1416. 1778, 25 augustus
Uit de hand te koop (...) te bevraagen by J. GROENEWOUD Jansz., Boekverkooper op den hoek
van de Molsteeg; by denzelve en by C. GROENEWOUD, op 't Water, word uitgegeeven, drie
Nieu~~e Accurate LAND‐KAARTEN, van BOHEEME, MORAVIE en SILESIE, (in welke Plaatsen 't
Tooneel des Oorlogs geopent is.) De prys der 3 Kaarten is 15 St., en met de Beschryving 36 St.
1417. 1778, 10 september
By de Boekverkoopers YNTEMA en TIEBOEL (...) By denzelve word uitgegeven: GESCHIEDENIS
VAN AMERICA, door W. ROBERTSON, Ilde Deel, in groot 8vo., a 30 Stuivers. Het Derde Deel, van
dit beroemde en ongemeen wel ontvangen Werk, is byna afgedrukt, en zal, spoedig, met twee
nodige Kaarten vercierd, het licht zien.
1418. 1778, 15 en 29 september en 24 oktober
H. de Winter, B. de Bosch Jeronimusz. en J. Yver, Makelaars, zullen op Maandag den 26 October
en volgende dagen, te Amsterdam in ~t Oude Hee‐ren Logement, 's namiddags ten 4 uuren
precies, verkoopen: Een uitmuntende Verzameling van PRENTEN en POURTRETTEN,
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behoorende tot de Vaderlandsche Historie; als mede een zeer fraaije ATLAS van de Stad
Amsterdam, met de POURTRAITTEN daar toe specteerende (...) Alles zedert veele Jaaren byeen
verzameld en nagelaten door den Wel Ed. Heer JACOB GUILLOT, waar van de Catalogus intyds
zal te bekomen zyn by de boven‐gemelde Makelaars, als mede by REINIER OTTENS, Kaart‐,
Konst‐ en Boek‐verkooper, in de Kalverstraat.
1419. 1778, 15 september
Een fatzoenlyk Heer genegen zynde een Voorkamer (...) te huuren, ad‐dresseere zig by M. DE
BRUYN, in de Kalverstraat, die ter opheldering der uitgegeevene droevige Verhaalen wegens de
10 in Groenland gebleven Schepen, noch deeze Maand, voor f 2‐10, daar na 1 4, afleverd:
Nauwkeurige Beschryving van de groote Eilanden YSLAND, GROENLAND en de STRAAT‐DAVIS,
door de zeer kundige Heeren ANDERSON en HORREBOW, met kopere Plaaten en eene nieuwe
accurate Landkaart, in 4to., 470 Bladz:
1420. 1778, 22 september
Twee gehuwde Lieden ~...> genegen zynde een gedeelte van een huis te huuren (...) adres by J.
GROENEWOUD Jz., Boekverkooper, op den hoek van de Molsteeg. By denzelve en C.
GROENEWOUD, word uitgegeeven Geografische Beschryving van BOHEMEN, MORAVIEN en
SILESIEN; in gr. 8vo., met 3 nieuwe Landkaarten, a 36 St.; de Kaarten apart 15 St.
1421. 1778, 3, 8 en 13 oktober
Op Maandag den 19 October en volgende dagen, zal men te Alkmaar op het Dronken Oort, ten
Sterfhuize van den Heer FLORIS LYNSLAGER, 's morgens ten half 10 en 's namiddags ten half 3
uuren, verkoopen: deszelfs nagelatene considerabele PAPIER‐KONST (...) De Catalogus is reeds
te bekomen voor 6 Stuiv. ten behoeve der Armen (...) (zie 1412)
1422. 1778, 6 oktober
In den Boekwinkel van YNTEMA en TIEBOEL in de Kalverstraat, word heden uitgegeven:
GESCHIEDENIS VAN AMERICA, door W. ROBERTSON, IlIde Deel, in groot 8vo. â 54 Stuivers, met
twee Kaarten vercierd. Het IVde Deel van dit voortref lyke Werk is op de Pers.
1423. 1778, 3 november
Een HUIS te huur (...) te bevragen by J. GROENEWOUD Jansz., Boekverkooper op den hoek van
de Agterburgwal en Molsteeg; by dezelve en C. GROENEWOUD, Op 't Water, word uitgegeven:
een volkomen Geographische Beschryving van BOHEMEN, en alle de daarom leggende Steeden
en Vesten, alwaar de Legers van de tegenwoordig in Oorlog zynde Mogendheden worden
ingekwartiert: vercierd met drie fraaije LAND‐KAARTEN, in groot Octavo, ~ 36 Stuivers. ‐ NB. De
KAARTEN zyn apart, a 15 Stuivers te bekomen.
1424. 1778, 24 november en 15 december
In de Boekwinkel van M. SCHALEKAMP te Amsterdam, en alom by zynde Correspondenten
wordt thans COMPLEET afgeleeverd: WYSGEERIGE en STAAT‐KUNDIGE GESCHIEDENIS van de
BEZITTINGEN en den KOOPHANDEL der Europeaanen in de BEIDE INDIEN, uit het Fransch
vertaald, 7 Deelen in groot 8vo., voorzien met fraaije Tytelplaaten, Geographische Kaarten, en
het Portrait des Schryvers. (...)
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1425. 1778, 5 december
Te Amsterd. by T. en J.A. CRAJENSCHOT, en in de buiten Steden by de meeste Boekverkoopers,
word heden uitgegeven: de nuttige en aangenaame STAATS‐AI~IANACH, (in 't Fransch en
Hollandsch) voor den Jaare 1779, waarin men vind (...) En is versierd met 18 fraaije Plaatjes (...)
en een Afgezet Kaartje van Duitschland (...)
1426. 1778, 5 december
A. FOKKE S.Z., Boekverkooper op den hoek van de Wees‐Sluis te Amsterdam, heeft gedrukt en
is alom by de meeste Boekverkoopers te bekomen:
DE NIEUWE VADERLANDSCHE ALMANACH, voor den Jaare 1779, waarin (...) een uitvoerig fraai
afgezet KAARTJE van de Engelsche Colonie~n in Noord‐Amerika, met de Beschryving van dien;
(...)
1427. 1778, 8 december
In den Boekwinkel van YNTEMA en TIEBOEL, in de Kalverstraat, word heden uitgegeven: (...) III.
Geschiedenis van AMERICA, door den voortref‐lyken Historie‐Schryver en Hoogleeraar W.
ROBERTSON; 3de Deel, in gr. 8vo., met 2 Kaarten, a 54 St. Het 4de Deel is op de Pers. Als mede
deszelfden Schryvers GESCHIEDENIS VAN SCHOTLAND.
1428. 1778, 10 en 12 december
Te Amsterdam by JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, Zeekaart‐ en Boekverkoopers, is heden
te bekomen DE MILITAIRE ALMANACH voor 't Jaar 1779 (...) Als mede 't zeer nuttige Werk: A.
VERWER, Nederlandsche Zeerechten, Avaryen, Bodemaryen en Placaten van Keizer Karel den
Vyfden 1551, en Koning Philips den Tweeden 1563. Mr. Q. WEITZEN, over het recht der
Hollandsche Bodemaryen en Bylagen, vermeerdert met Advyzen, Certifi‐catien en Gewysdens,
van het vergoeden der binnenlandsche schadens, die de Schepen ma~ander aandoen &c.; in
4to. a 36 St. J. VAN LEEUWEN, over de Ordonnantie van Assurantie en Avaryen, voor de Steden
Amsterdan, Rotterdam en Zeeland, in 8vo., a 8 Stuiv. De oprechte Wisbuische Zeerechten, &c
in 4to. a 24 St. Ook heeft gem. Joannes van Keulen en Zoonen werkelyk op de Pers: HANDBOEK
voor de ZEELIEDEN, bestaande in 6 Deelen, waarvan de volgende 5 Deelen thans in gereedheid
te bekomen zyn: namelyk 't Graadboek, a 12 St. 't Dubbelde Bestek‐Boek, a 8 St. t Ronde
Bestek‐Boek, ~ 10 St. De Zeemans Almanak, â 8 St. De Mond‐Examen, a 14 St. en met Privilegie
van Hun Ed. Gr. Mog. de Heeren Staa‐ten van Holland en West‐Vriesland
1429. 1778, 19 december
Ten dienste der Liefhebbers van Vaderlandsché Oudheden, kan nog tot Maandag den 2lsten
Deezer, worden ingeteekend op de vernieuwde Uitgaave der KAARTE van Noord‐Holland en
West‐Vriesland, mitsgaders van een groot gedeelte van Rhynland; in den Jaare 1575 door
JOOST JANSZ BEELDSNYDER vervaerdigd, en thans op nieuw aan 't licht gebragt door J. LE
FRANCQ VAN BERKHEY, Med. Doctor, enz. bestaande deeze Kaart in twee Bladen, Atlas
Formaat; in 't Koper gebragt door den kundigen J. VAN JAGEN; de Exemplaaren zullen agt dagen
daar na, aan de Heeren Inteekenaaren, tegen contante Betaaling, afgeleverd en verzonden
worden door de Boekverkoopers YNTEMA en TIEBOEL, te Amsterdam, by wien en alom de
Inteekening tot gemelden 2lsten Deezer open staat. De Prys der Kaart, is volgens Inteekening,
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gesteld op 1 7:10:‐ en een noodig Berigt wegens dezelve, a 20 Stuivers. NB. Het Koper der Kaart
zal,.volgens belofte, terstond na het Drukken verbroken worden.
1430. 1778, 26 en 29 december; en 2 januari 1779
Alzo de Compagnieschap, gecanteerd hebbende onder de Firma1s van CHRISTIAAN HULST en
COMP., en JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, met wederzyds genoegen, zederd October
dezes Jaars is gescheiden. Zo worden alle de geene die iets te pretendeeren hebben van, of
verschuldigd zyn aan de bovengenoemde Firma's, zulks aan te geeven aan GERARD HULST VAN
KEULEN, op den hoek van de Nieuwenbrugsteeg, uiterlyk voor ultimo Febr. 1779.
1431. 1778, 31 december
De HISTORISCHE, GEOGRAPHISCHE, GENEALOGISCHE, KONST en REIS‐ALMANACH, voor den
Jaare 1779, zo in 't Fransch als Nederduitsch, vercierd met
XII. Kunstplaaten, (...) een Geographisch Kaartjen (...) Word uitge
geeven te Amsterdam by de WED. van ESVELDT en HOLTROP, en alomme in de Nederlandsche
Steden.
44~2. 1778, 31 december
~ NOG DEEZEN DAG en niet langer, word by PETRUS CONRADI, t'Amst. in de Kalverstraat, voor
den geringen Prys van ! 1‐6, daar na 1 2‐10, afgeleverd: DE RIVIERKUNDIGE VERHANDELINGEN
van den Heer C. VELSEN, waar‐in de aloude en tegenwoordige Toestand der Rivieren
overwoogen; de Gevaren die men uit derzelver verandering te dugten heeft aangewezen, en de
Middelen ter verbeteringe derzelve en ter voorkominge van OVERSTROOMINGEN worden
voorgesteld: opgehelderd door verscheiden naauwkeurige KAARTEN en PLAATEN van den loop
der Rivieren; als mede AFBEELDINGEN van het DOORBREKEN VAN DYKEN enz. De TWEEDE
DRUK, merkelyk verbeterd en vermeerder, in groot Octavo.
1433. 1779, 19 en 30 januari
Te Amsterdam by JOANNES VAN KEULEN en ZOON, Boek‐ en Zeekaartverkoopers, zal
eerstdaags worden uitgegeven: Eene nieuwe en zeer accurate KAART, strekkende van de
Eilanden Baltrum en Heiligeland tot Tonderen, be‐helzende voornamentlyk 't inkomen der
Rivieren de Elve tot Hamburg toe, de Weezer, de Jaade en de Eyder, de diepten en
hoedanigheden der Gronden, Vuuren, Baakens, 't liggen der Tonnen met de Merken en het
loopen der Stroomen; alles heel naauwkeurig op nieuws kortelings opgenomen en met een
volledige Beschryving voorzien. Zynde deze Kaart zeer dienstig, niet alleen voor Schippers welke
direct op Hamburg, Husum &c. vaaren, maar tef fens ten uiterste noodzakelyk voor Zeelieden,
welke door Storm‐winden genoodzaakt zyn de Elve binnen te loopen. Bovengemelde geven
thans uit een nieuwe en accurate Kaart van de Rivier Droina tot Archan‐gel, met deszelfs
peilingen, diepten, 't liggen der Tonnen en Baakens &c.
1434. 1779, 21 januari
De Stads Vendumeesters L. CONSTANT en ZOON, zullen op Maandag den Isten van Maart 1779,
te Rotterdam op de Nieuwe Haven verkoopen: (...) twee extra groote GLOBEN (...)
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1435. 1779, 30 januari
NIEUWE ALGEMEENE BES CHRYVING van de COLONIE van SURINAME, en haare Onderhorige
DISTRIKTEN, door P. FERMIN, 2 deelen, in groot 8vo., met Plaaten en een Echte en Uitvoerige
heele vels Kaart der geheele Colo‐nie, waar op nette Groote, nevens de Naamen van alle de
Plantagien worden aangewezen, de loop der Rivieren, Kreeken &c. (...) De aflevering geschied
te Amst. by de Boekverkoopers JAN ROOS en ZOON, en in de Buiten Steeden by de
voornaamste Boekverkoopers. De Prys is 3 Guld. (...)
1436. 1779, 11 en 18 februari
~ Te Amsterdam by PETRUS SCHENK P.Zoon, Konst‐, Kaart‐ en Boekverkooper, in de
Globenmakery van L. Vaik in de Kalverstraat, word op heden uitgegeven: De Kaart van de Rivier
DEMERARY met derzelver Plantagien, â f 1:16, zwart en gecouleurt a f 2:10. NOORD‐ en ZUID‐
POOL 2 Bladen ~ f 1. DE AZOFSCHE ZEE â 6 St. 't Plan van LOUISBOURG en CAAP BRETON a 10
St. Plan van LONDEN â 10 St. Een Stedenwyzer van de geheele Wereld ~ 3 St. SPHAERA
ARMILLARIS â 12 St. Het Gezigt van 't
BINNEN‐HOF in 5 Hage 2 Pl. a 1 1. Kaasmarkt van ALKMAAR a 10 St. Het STADHUIS te Utrecht a
10 St. Een Prent van M. LUTHERS Jubel‐Feest met de Beschryving ~ 12 St. Alle voor deezen door
wylen H. DE LETH uitgegeven. By bovengemelde is ook te bekomen het bekende SLUISEN‐BOEK
geb.
~ f 20:12. MOOLEN‐BOEK door J. van Zyll en Polly ~ f 20:12. TRAPPEN‐BOEK door P. van der
Horst a 1 8. KAPPEN‐BOEK door J. Bolley a f 4:10. Een Plaat Afbeeldinge van 2 K»fEELEN om de
Oorlogs‐Schepen over Pampus te brengen a 1 2. De Nieuwe Saxische ATLAS in 49 Kaarten
gebonden 1 26, en met de Prospecten 1 30. Een Kaart van Boheeme naar Muller 6 St.
1437. 1779, 16 februari
Les Heritiers de feu F. HOUTTUYN & E. VAN HARREVELD, Libraires ~ Amsterdam, delivreront,
durant le cours de ce mois, a ceux qui se pre‐senteront les premiers, l'HISTOIRE DE LA BIBLE (...)
par JAN LUYKEN, consistant en 62 Estampes en entier & 5 Cartes (...)
1438. 1779, 23 en 27 februari
Een Persoon (...) genegen zynde zig te engageeren in een aanzienlyk Kost‐School (...) kan zig
addresseeren by C. GROENEWOUD, Boekverkooper op het Water, over de Koorenbeurs, te
Amsterdam. (...) By denzelve en
J. GROENEWOUD Jansz., zyn nog te bekomen: Drie Nieuwe Afgezette LANIKAARTEN van
BOHEMEN, MORAVIEN en SILESIEN, ~ 15 St. Nevens de BESCHRYVING van gemelde
Landschappen, in groot 8vo., ~ 22 St. en compleet met de Kaarten, â 36 Stuivers.
1439. 1779, 25 februari
Te Amsterdam by JOANNES VAN KEULEN en ZOON, Boek‐ en Zeekaartverkoopers, word
uitgegeven: Nieuwe Sinus Tangens en Secans Tafelen (...) Ook zal by bovengemelde worden
uitgegeven een Nieuwe KAART van 't CANAAL in 't groot, strekkende aan de Engelsche Kust van
de Rivier de Teems tot het St. Georgs Canaal, en de Fransche Kust van Duinkerken tot Nantes,
gevolgd naar de jongste Engelsche en Fransche Observatien, door JEFFREYS &c.
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1440. 1779, 27 februari
Nog 20 Exemplaaren van het Werk van JAN LUIKEN Bybelsche Geschiedenissen, bestaande in
62 Heele vels Plaaten en 5 Kaarten, met een nette Beschryving in Folio, word nog geduurende
deeze Maand February aan de eerstkomende afgeleverd a f 12, in Burgemeesters Band, en 1
12:10, in een halve Engelsche Band, in den Boekwinkel van de Erven van F. HOUTTUYN (...)
44~1. 1779, 9 maart
~ Iemand genegen zynde een (...) Winkel over te neemen (...) adres by J. GROENEWOUD Jansz.,
op den hoek van de Molsteeg. By denzelve en
C. GROENEWOUD zyn te bekomen drie accuraate Landkaarten van de Koningryken BOHEEMEN,
MORAVIE en SILESIEN, 't Graafachap GLATZ &c. ~ 15 St. De Beschryving van gem. Koningryken
met de Kaarten compl. a 36 St.
1442. 1779, 13 april
Worden geaverteerd, dat, by BERNARDO RIO en JAN BABTIST BRUNELO en
COMP., woonende in de Kalverstraat by de Gaapersteeg, in de KEYZERS
HOED, te bekomen is alle soorten van Engelsche, Fransche, Italiaansche en Duitsche PRENTEN,
van de beste Meesters, ook SPIEGELS, OPTI
CA'S en LANDKAARTEN, Napelse FIOOLSNAEREN, enz. Alles tot een civiele prys.
1443. 1779, 22 april
In den Boekwinkel van M. SCHALEKAMP, te Amsterdam over de Beurs, zyn nog eenige
Exemplaaren te bekomen van des Heeren RAYNAL's beroemde Wysgeerige en Staatkundige
GESCHIEDENIS, van de BEZITTINGEN en den KOOPHANDEL der Europeaanen in de BEIDE
INDIEN. Uit het Fransch vertaald, 7 Deelen in gr. 8vo., met de nodige Kaarten, fraaije Plaaten en
het Portrait des Schryvers voorzien; de Prys is f 20:4, ‐ By het tegenwoordig OORLOGS‐TOONEEL
in de INDIEN, is dit Werk van het uiterste gewicht; (. . . )
1444. 1779, 24 april
Te Amsterdam by JOANNES VAN KEULEN en ZOONEN, Boek‐ en Zeekaart‐verkoopers, word
heden uitgegeven: Een Nieuwe en zeer accuraate KAART, strekkende van de Eilanden Baltrum
en 't Heiligeland tot Tonderen en 't Graauwdiep, 't Inkomen van de ELVE, WEEZER &C &c., met
eene volledige Beschryving voorzien; allernoodzaaklykst voor Schepen die het ongeluk hebben
Tessel en 't Vlie voorby te zeilen, en in de Bogt van Hamburg vervallen.
1445. 1779, 27 april
In den Boekwinkel van YNTEMA en TIEBOEL, in de Kalverstraat, te Amsterdam, word
uitgegeven: (...) III. Geschiedenis van America, door W. ROBERTSON, IVde Deel, met een
uitvoerig Register over de vier Deelen, in groot 4to., versiert met twee Kaarten; a 48 Stuivers.
(...)
1446. 1779, 27 april
Ouders of Voogden genegen zynde hun Dochter of Pupil (...) 't Mussen‐maken te laaten leeren
(...) adres by J. GROENEWOUD Jansz.; by dezelve en C. GROENEWOUD, zyn nog te bekomen,
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drie Accuraate Nieuwe Afgezette LANDKAARTEN, van BOHEEME, MORAVIE en SILESIE, nevens
een Geografische Beschryv. van die Koningryken, gr. 8vo., compl. 36 St., de 3 Kaarten 15 St.
1447. 1779, 22 en 29 mei
Dewyl de Exemplaaren van de GEWIGTIGE REIZE naar OOST‐INDIEN en PERSIEN, benevens de
daar omleggende Landen, gedaan door EDWARD IVES, op weinigen na, geheel zyn uitverkogt,
word het gemelde Werk niet langer dan deze Maand, voor f 6.12, daarna f 12.12 (zo ter Exempl.
overblyven) afgeleeverd te Amsterdam in de Boekwinkels van S.J. BAALDE, M. DE BRUYN en W.
HOLTROP; des gelieven de Boekverkoopers die nog Exemplaaren noodig hebben, dezelven
terstond te ontbieden. Dit Werk is van groot belang voor allen die op de Indien handelen; het
bestier over derzelver Maatschappyen of wel Bezittingen aldaar hebben; het geeft een
volkomen verslag van de Krygsbedryven der Engelschen en Franschen, en leverd eene geheel
nieuwe BESCHRYVING van den TEGENWOORDIGEN STAAT van INDIEN, met de nieuwste
ONTDEKKINGEN in de Oudheid‐, Aardryks‐, Natuur‐, Genees‐, Heel‐ en Zeevaartkunde, de
Wysgeerte, den Koophandel, de Konsten en Weetenschappen. Alles opgehelderd door
naauwkeurige KAARTEN en fraaije PLAATEN; in 2 Deelen, in groot Quarto.
1448. 1779, 1 en 8 juli
By GERARD HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper op den hoek van de Nieuwenbrug
te Amsterdam, word heden uitgegeeven: De tweede Druk van de Grondbeginselen der
STUURMANS‐KUNST, door den Heer PIBO STEENSTRA (...)
~ 1779, 3 juli
~ De KUNSTPLAAT vertonende het onheil, 's Lands Oorlogschip ALPHEN, den l5den September
1778 (...) getroffen (...) nevens eene BESCHRYVING van het Eiland CURACAO en de andere
EILANDEN daar onder behoorende, met aanwyzing van de Bezittingen van elke Mogenheit in
AMERIKA, welk groote Waerelddeel den aandagt van geheel Europa thans verdiend, door J.H.
HERING, in groot 8vo, word ~ 1 Guld. 5 St. afgeleverd by J. VAN SELM, Boekverkooper bezyden
de Beurs te Amsterdam. Dit Werkje is opgehelderd door een naauwkeurige KAART van het
gemelde EILAND, de HAVEN en het KASTEEL; en daar in de Vaderlandsche en Hedendaagsche
Historien niet dan ter loops van Curacao gewag gemaakt word, kan het zelve gevoeglyk als een
Vervolg op gemelde Werken dienen. Zullende het zelve door de Beschryving van St. EUSTATIUS
en andere gevolgd worden, ter aanvulling dier Vakken welke in gemelde Werken opengelaten
zyn.
1450. 1779, 22 en 27 juli
J. van Orssagen Paulusz., W. Blink, J. van Lutterveld en W. Braakman Harmanusz., Makelaars,
zullen op Woensdag den 28 July, t'Amst. ten huize van de Overledene in de Foelystraat by de
Buitenkant verkoopen een deftige INBOEL: bestaande in (...) als mede eenige Stuurmans
Kaarten (...)
1451. 1779, 24 augustus
Een JONGMAN (...) offereert zyn dienst als Comptoir‐Bediende. Adres
by den Boekverkooper J.C. SEPP, welke met goed succes debiteerd
REIS‐ATLAS door de Nederlanden, met vierenzeventig KAARTEN, a f 5:10.
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44~2. 1779, 2 september
~ Te Amsterdam by JOHANNES WESSING Willemszoon, is van de Pers gekomen en alom
verzonden: HEILIGE JAAR‐BOEKEN of SAMENSTEMMING der EUANGELISTEN; en INLEIDING tot
de HANDELINGEN en GESCHRIFTEN der APOSTELEN, door den Geleerden RUTGER SCHUTTE,
Predikant te Amsterdam. Iste Deel, in groot Octavo, met een fraaije KAART van 't LAND
KANAAN, a 1 2‐16.
1453. 1779, 28 september
NIET LANGER als tot AANSTAANDE DONDERDAG (‐‐ 30 september), word afgeleverd voor f 1:4,
daarna 1 2. HISTORIE VAN DEN OORLOG IN VLAANDEREN EN BRABAND, van den Jaaren
1743;1748 (...) uit Authentike Stukken on‐partydig opgesteld, en verrykt met een Uitvoerige
KAART van Vlaanderen en Braband (...) in 8vo. Te Dordrecht by Blussé, Rotterdam D. Vis,
Amsterdam M. de Bruyn, in de Kalverstraat, 'S Hage Thierry, Leiden F. de Does P.Z., Utrecht
Stubbe, en alom.
1454. 1779, 2 en 19 oktober
Heden word uitgegeven Nieuwe Platte Kaart van de Noordzee, strekkende van Fredrikstad tot
de Eilanden Ornaal en van Schagenshoek tot Holland en Zeeland, de Oostkusten van Engeland
en Schotland tot de Orcades en Hitland; uit de jongste waarneemingen van Hoegs, Hammons,
Heiterman en andere ervaare Zeelieden verbeterd en zamengesteld. Als mede Nieuwe en zeer
naauwkeurige Tafelen, bevattende de Sinussen, Tangenzen en Se‐canten (...) Te Amsterdam by
GERARD HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, Compas‐, Octant‐ en
Graadboogmaker, aan den hoek van de Nieuwebrug. Eerstdaags zal denzelven uitgeven> !t
Eerste Stuk van de Nieuwe Zeemans Assistent.
1455. 1779, 2 oktober
J.C. SEPP, Boekverkooper te Amsterdam, verzoekt (...) Bovengem. debiteerd: REIZE ATLAS door
de zeven Provintien, met 74 Kaarten; in 4to.
a f 5:10:‐1456. 1779, 26 oktober en met gew. tekst 30 oktober
NIET LANGER als tot AANSTAANDE SATURDAG (=30 oktober), word by M. DE BRUYN, in de
Kalverstraat te Amsterdam, voor f 8:10, daar na 1 20, afgeleverd: HEDENDAAGSCHE HISTORIE
van, en REISBOEK door ITALIEN (...) door D.J. VOLKMAN, ten dienste der Nederlanderen
uitgegeven; Zes Deelen, in gr. 8vo. met een geheel nieuwe KAART van ITALIEN, en een STEL
fraaije kopere Platen van Dertig egte en keurige GEZIGTEN (...) Deeze Platen en Kaart apart voor
f 3' voor zulken die ze in hun Exemplaar nog ontbreken of by hunne Optikale Gezigten of
Prentkonst‐Verzamelin‐. gen voegen ....)
1457. 1779, 26 en 30 oktober
Nadien het uitmuntend Werk, de beroemde REIS RONDOM DE WAERELD; door
G. ANSON, II Deelen in gr. 4to. met ruim 50 keurige Plaaten, Plans en Kaarten, ten dienste des
STAATS‐, KOOP‐ en ZEEMANS, op zeer weinige na, weder geheel is uitverkogt, en niet meer zal
herdrukt worden; zo duurt de aflevering niet langer dan deeze Maand voor 1 9 (daarna f 16) te
Amst. by W, HOLTROP in de Kalver&traat. NB. 't Vervolg of 2de Deel reeds uitverkogt zynde is
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1458. 1779, 18 november
DEEZE WEEK eindigd de Aflevering der aparte Deelen (ter compleetmaking
voor alle de geenen welken gebrekkige Exemplaaren bezitten) van VOLK‐MAN's
HEDENDAAGSCHE HISTORIE van en REIS‐BOEK door ITALIE, te weete t 2de, 3de, 4de, Sde en
6de Deel met Plaaten voor 1 7, het Sde en 6de Deel met de Plaaten voor f 5, en het Stel van
dertig egte en keurige GEZIGTEN (...) nevens eene geheele Nieuwe KAART van ITALIE, (voor de
zulken die dit mede nog aan hun Exemplaar van 6 Deelen ontbreken) apart voor 1 3, te Amst.
by M. DE BRUYN, in de Kalverstraat (...)
1459. 1779, 4 december en met gew. tekst 1 januari 1780
Als een bevallig en nuttig St. NICOLAAS GESCHENK word aangeboden: DE HISTORISCHE,
GEOGRAPHISCHE, GENEALOGISCHE, KONST‐ en REIS AIMAMACH, voor den Jaare 1780, met een
KAARTJE en 12 KONST PLAATJES, met (...) Geographische Beschryving en Kaart van het Eiland
Ceilon (...) en word uitgegeven, met Privilegie, te Amsterdam by de Wed. VAN ESVELDT en
HOLTROP, in de Kalverstraat als mede alom in de Nederlandsche Steden by alle Boekverkopers.
L'ALMANACH HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE, GENEALOGIQUE, DE VOYAGE, DES ARTS ET DES
SCIENCES, pour l'Année 1780, enrichi d'une CARTE enluminé et de DOUZE ESTAMPES (...)
Description de Ceylon (...) Se débite actuelle‐
ment chez la VEUVE ESVELDT et HOLTROP, dans le Kalverstraat ~ Amsterdam, conme aussi chez
tous les Librai?es dans les VII. Provinces.
(. . )
1460. 1780, 18 en 25 januari
Het getal der Intekenaars, op 't GESCHIED‐, AARDRYKS‐, GESLACHTS‐ en STAATKUNDIG
WOORDENBOEK der Vereenigde Nederlanden en onderhoorende Landschappen, schoon nog
niet voltallig, is echter zo aanzienlyk, dat dit voor ieder Vaderlandminnende Nederlanden
allernoodzaaklykst Werk niet alleen voortgang hebben, maar zo dat men reeds een aanvang
met het drukken daar van gemaakt heeft (...) De Uitgever J. KOK te Amsterdam (...) NB. Geen
Exemplaaren zullen buiten Intekening, met de PLAAT nog KAARTEN, worden afgelevert, en
buiten dien ook niet dan met Verhooging van 30 per Cento.
1461. 1780, 20 januari
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, zal eerstdaags worden uitgegeven:
Een accuraat Plan van de Vesting GIBRALTAR, volgens de jongste Opera‐tien der Engelschen en
Spanjaarden; zynde gevolgt naar de Engelsche uitgaaf.
1462. 1780, 25 januari
By M. DE BRUYN, Boekverk. in de Kalverstraat t'Amst., word uitgegeven en is alom verzonden:
BYBELSCHE HUIS en ZAK ATLAS; bestaande in XV naauwkeurige en fraai gecouleurde LAND
KAARTJES, als: 1. Van de Oude Waereld; 2. Het Ryk der Israeliten; 3. De oudste Inwooners van
Kanaan;
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4. Judea; 5. Samara; 6. Het Land over de Jordaan; 7. Grondteekening van het oude Jerusalem; 8.
Mesopotamie, Babylonie, Assyrie, enz.; 9. Het Steenagtig Arabie, en de Reis der Israeliten door
de Woestyn; 10. Oud en Nieuw Egypten; 11. Afrika en Lybie; 12. Natolie of Klein Asie;
13. Oud Griekenland en de Eilanden van den Archipel; 14. Syrie; en 15. Georgie, Armenie en
Medie. Alle zo tot opheldering der Bybelsche Aardrykskunde en Geschiedenissen, als tot beter
Verstand der H. Schrift, zynde deze ATLAS zodanig ingerigt, dat men dezelve nevens den Bybel
liggende, onder het Lezen, een ongemeene groote Klaarheid en Nuttigheid uit Gods H. Woord
trekken kan; de prys is f 1‐13.
1463. 1780, 29 januari, 3, 15 en 26 februari BOUGAINVILLE'S REIS RONDOM DE WAERELD, II.
Deelen, in groot Octavo, met XXII. fraaije PLAATEN en KAARTEN, (dienende mede ten TWEEDE
VERVOLGE en ter OPHELDERINGE van de bekende REIZE van Mylord ANSON) word aan de
eerstkomenden, uiterlyk tot den 31 MAART 1780, voor f 5:10:‐daarna f 10:10:‐ uitgegeeven by
den Boekverk. HOLTROP, in de Kalverstraat t'Amst. en zo ver de Exempl. strekken, ook in de
andere Steden; doch niet in con~nissie verzonden (...)
1464. 1780, 8 en 10 februari
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper en Mathematische
Instrumentenmaaker, zal in het laatst van deeze of in het begin van de eerstkomende Maand,
uitgegeeven worden: Een Nieuwe groote en zeer accuraate KAART van de ZUIDER‐ZEE, TESSEL
en de VLIESTROOM, &c.
1465. 1780, 12 februari
~ DE AFLEVERING van de by den Staatsman, den Koopman, den Wysgeer en den Beminnaar der
Geschiedenissen, even zeer geagte Wysgeerige en Staatkundige GESCHIEDENIS van de
Bezittingen en den Koophandel der EUROPEAANEN in de BEIDE INDIEN, uit het Fransch
vertaald, volgens de laatste en beste Uitgaave; zeven Deelen, in groot 8vo., versiert met fraaije
Plaaten en het Afbeeldzel des Schryvers, en van wel uitgevoerde Kaarten, voorzien, geschied
TOT DEN 15 FEBRUARY (Indien de weinige overig zynde Exemplaaren van het bepaalde getal zo
ver strekken> tot den Prys der Inteekening, zynde f 17:12:‐ in den Boekwinkel van M.
SCHALEKAMP, te Amsterdam, over de Beurs, en alom (...)
1466. 1780, 30 maart
OP MORGEN eindigt de Afleveringstyd van BOUGAINVILLE's REIS RONDOM DE WAERELD, ~I.
Deelen, in groot Quarto, met XXII. fraaije PLAATEN en KAARTEN, dienende mede tot een
TWEEDE VERVOLG en ter OPHELDERING der bekende REIZE van MYLORD ANSON, en wordende
ten pryze van f 5‐10, daarna f 10‐10, uitgegeven by HOLTROP te Amsterdam, doen niet in
Commissie verzonden.
1467. 1780, 18 april
Op Woensdag den Donderdag den 19 en 20 April, zal men ten Huize van HENDRIK GARTAAN,
Boekverkooper in de Stilsteeg te Amsterdam verkoopen:
Een keurige Verzameling van Nederduitsche BOEKEN (...) en een uitmuntende ATLAS DER
STADT AMSTERDAM, bestaande in Afbeeldingen van Platte Gronden, Profielen, Publieke
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Gebouwen, Prenten en Portretten, de gebeurtenissen der Stad betreffende, en eenige
Gezichten van verscheiden Nederlandsche Steden, Vaderlandsche Historie‐Prenten &c. Alles
nage‐laaten door den Hr. PH. DORFLING, in leven Notaris binnen deeze Stad. De Catalogus is by
gem. gratis te bekomen. Heden te zien.
1468. 1780, 22 en 27 april
PIETER VAN BRAAM, Boekverkooper te Dordrecht, zal in de St. Joris Doele aldaar, op den 10
Mey en vervolgens, verkoopen: Een keurige VERZAMELING (...) BOEKEN (...) Globens van
Adams, Atlas van Danville, enz. nagelaaten door den Heere Mr. C. BOSSCHAERT, in leven
Pensionaris der Stad Dordrecht; waar van de Catalogus te bekomen is (...)
1469. 1780, 20 mei
By G. VAN DEN BRINCK Jansz., Stads Drukker en Boekverkooper by 't Stadhuis te Utrecht, zyn de
volgende fraaije Werkjes gedrukt en alom te bekomen, ten dienste van de Jeugd in SCHOOLEN
en HUISGEZINNEN:
1. (...)
V. KORT BEGRIP DER SPHEER‐ en AAROKLOOT‐KUNDE, met XIV kopere Plaaten, 8vo., a 1 1‐16.
VI. (...)
~ 1780, 6 juni
~ Uit de hand te Koop of te Huur (...) Te bevragen by J. GROENEWOUD Jansz., op den hoek van
de Molsteeg; by denzelve en C. GROENEWOUD, op het Water te Amsterdam, zyn nog
Exemplaaren te bekomen van de Geographische Beschryving van BOHEEMEN, MORAVIEN en
SILESIEN; vercierd met drie afgezette Landkaarten, in groot Octavo â 36 Stuivers. De drie
Kaarten apart 15 Stuivers.
1471. 1780, 8 juni
T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper op den hoek van de Heeregragt en Hei‐steeg te Amsterd., zal
op Maandag den 12 Juny en volgende dagen, ten zynen Huize verkoopen: Drie uitmuntende
Verzamelingen van (...) BOEKEN, fraaije TEKENINGEN en PRENTEN (...) de Atlas van Blaauw fraai
afgezet, de Stede Boeken van Nederland, Pimont, Savoije en Zwitzerland (...)
~ 1780, 11 juli
~ By D. ONDER DE LINDEN en ZOON, Bybel‐ en Boekve5keoopers te Amsterdam, word met
Privilegie van Hunne Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en West‐Vriesland,
uitgegeeven: NIEUWE KERKELYKE, GEOGRAPHISCHE ZAK‐ en REIS‐ATLAS DER VEREENIGDE
NEDERLANDEN, alsmede de Landen der Generaliteit, ingericht, naar de Kerkelyke verdeeling
dezer Landen in Synoden, benevens derzelver onderhoorige Classen, zeer dien‐stig en
gemaklyk, niet alleen voor de Eerw. Heeren Proponenten, om te zien onder welke Classen de
vacante Plaatsen leggen, maar ook voor anderen, die de Provintien willen doorreizen, om de
Reisroute te neemen. In het Licht gebragt door WILLEM ALBERT BACHIENE, Leeraar der
Hervormde Gemeente en Hoogleeraar der Sterre‐ en Aardrykskunde te Maastricht. Medelid der
Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen. Dit Atlasje, dat zeer gemakkelyk door zyn
beknoptheid in den Zak by zig gedragen kan worden, bestaat in 13 afgezette Kaartjes; door den
vermaarden Kaartsnyder J. van Jagen, cierlyk gesneden, in halve Eng. Banden gebonden. De
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1473. 1780, 25 juli
Iemand genegen zynde een BLIKSLAGERS OPSTAND (...) over te neemen addresseere zig by C.
GROENEWOUD, Boekverkooper op 't Water, te Amsterdam. By denzelve en J. GROENEWOUD,
op den hoek van de Molsteeg en Agterburgwal, zyn nog eenige Exemplaaren te bekomen van 1t
byna uitverkogte Werk: KORT en DUIDELYK ONDERWYS der KOOPVAARDY en ZEEVAART, na alle
Gewesten des Waerelds, met een KAART van BAAY FALS, door J. BUCQUOY; in 4to. a 22
Stuivers.
1474. 1780, 27 juli en 17 augustus
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zee‐Kaartverkooper aan den Nieuwen Brug,
worden heden uitgegeven de volgende Werken: Het eerste Deel van de Nieuwe ZE~ANS
ASSISTENT, zynde eigentlyk een Overzetting van the Practical Navigator and New Seamens
Assistent, the Nautical Almanach, the Mariners Calender, the Mariners Compas en le Guide du
Navigateur, met Privilegie; behelzende (...) benevens een volledige Beschryving van het
koppelen der Coersen na 't Rond en na 't Plat; met een uitvoerig Kaartje van de Spaansche Zee
daartoe, dienende om 't Bestek te stellen op de ronde en platte Kaarten, met eenige \
Voorbeelden van Zeemans Journalen (...) De tweede Druk van het NIEUWE GRAADBOEK, (...) De
tweede Druk van de MOND EXAMEN (...) Een Nieuwe en zeer accuraate ZEE‐KAART van 't
inkomen der Rivier de Garonne of Rivier van Bourdeaux, met eene naauwkeurige Beschryving.
Een Nieuwe PAS‐KAART van 't inkomen van de zogenoemde Holle‐Poort of 't Gat van Vlieland,
met eene Verklaaring.
1475. 1780, 10 augustus en met gew. tekst 2 september
By de Konstverkoopers YVER, OTTENS, SMIT en GREEBE te Amsterdam, is thans compleet te
bekomen: Het fraaye Werk, vervattende de Afbeeldin
gen van de wyd vermaarde Koopstad AMSTERDAM, benevens deszelfs voornaamste Gebouwen
en Gezigten: bestaande in honderd Konst‐Prenten, alle naar het leeven geteekent, en in 't
Koper gebragt door de Konst‐graveerders FOKKE, VAN LIENDER, PHILIPS, SCHOUTEN en andere
Meesters; het zelve is vercierd met een nieuwe platte Grond dezer Stad, en een Register van
het geheele Werk (...) de Prys is f 40, en ieder Gezigt apart niet minder als 15 Stuivers (...) (tekst
van 2 september)
1476. 1780, 19 september
NIET LANGER als DEZE MAAND (mits de weinige Exempl. zo lang strekken) word afgeleverd voor
f 8‐10, in plaats van 1 17, het uitmuntend Werk van den Hoogl. SHAW, behelzende deszelfs
alom beroemde REIZEN door BARBARYEN en het OOSTEN, met gewigtige AANMERKINGEN en
OPHELDERINGEN van de Hooggel. Hren RAU, TYDEMAN en SAXE; den Heere Doct. P.
BODDAERT, en den kundigen NEDERDUITSCHEN VERTALER, met meer dan XL keurlyke PLAATEN
en KAARTEN, in II. DEELEN, in gr. 4to. (...) Te Amsterdam by
M. DE BRUYN, op het Rokkin tusschen de Gaper‐ en Duifjessteeg, en alom by de
Boekhandelaars in de Nederlandsche Steden.
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1477. 1780, 10 oktober
C. van den Broek Cornelisz., J. van Orsoy, H. Hogewal, Is. Schut, W. Rebel en W. van Hunkhuizen
Junior, Makelaars, zullen op Dingsdag den 24 October, te Amsterdam op de Keizersgragt by de
Goude Ketting ver‐koopen: een magnifique en zeer deftige INBOEL; bestaande in (...) Hemel‐ en
Aard‐Globens van VALK en andere, een superbe Atlas van BLAAUW (...) Alles nagelaaten by
wyle Vrouwe CATHARINA JACOBA WESTERVEEN, Wed. den Wel Ed. Heer Mr. PIETER JAN
FREMEAUX. Breeder by Catalogus (...)
1478. 1780, 19 en 26 oktober
Te Amsterdam by DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, word thans uitgegeeven en alom
verzonden:
1. (...)
II. Met Privilegie van Hun Ed. Groot Mog. de Heeren Staaten van Holland en West‐Friesland ....)
IV. Nog met dezelfde Privilegie, de Kerkelyke Geographie der Vereenig‐de Nederlanden; in zig
behelzende eene Beschryving van den staat der Synoden, Classen en Gemeenten, der
Hervormde Kerken in ons Vaderland, met veele byzonderheden, uit egte Stukken verzameld, en
benevens daartoe behoorende dertien afgezette Landkaarten (èierlyk in 't Koper gesneden
door den vermaarden Plaatsnyder J. van Jagen> in tt licht ge‐bragt door WILLEM ALBERT
BACHIENE, Leeraar der Hervormde Gemeente en Hoogleeraar der Sterre‐ en Aardrykskunde te
Maastricht, Medelid der Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen; vier Deelen, in groot
Octavo.
V. Ook nog met Privilegie zyn van gemelde Predikant en Hoogleeraar W.A. BACHIENE, thans
weder in gereedheid, de Beknop~e Nieuwe Kerkelyke Geographische Zak‐ en Rei3‐Atla8 der
Vereenigde Neder landen, als mede der Landen der Generaliteit; bestaande uit dertien keurlyk
gesneden, afgezette en gedekte Kaarten, ingerigt naar de Kerkelyke verdeeling deezer Landen,
in Synoden, benevens derzelver onderhoorige Classen, zeer dienstig en gemakkelyk, niet alleen
voor de Eerw. Heeren Proponenten, om te zien onder welke Classen de vacante Plaatsen
leggen, maar ook voor anderen, die de Provintien willen doorreizen, om de Reis‐
route te neemen; in een half Engelsch Bandje gebonden.
1479. 1780, 16 en 25 november
Op Dingsdag den Woensdag den 28 en 29 November, zal te Amsterdam ten Huize van G.
WARNARS, Boekverkooper in de Kalverstraat, verkogt worden: Een fraaije Verzameling (...)
BOEKEN, een paar Globen van ADAMS, en eenige Liefhebberyen, nagelaten door wylen den
Heer CORNELIS JACO‐BUS TIEBOEL, Med. Doctor. De Catalogus is te bekomen by YNTEMA en
TIEBOEL en G. WARNARS. Daags voor de Verkoopinge te zien.
~ 1780, 18 november
~ Tot den 15 December aanstaande, word in den Boekwinkel van M. SCHALEKAMP, t'Amst. over
de Beurs, afgeleverd, voor 1 6‐10, in plaats van 1 12, WOUTER SCHOUTENS REISTOGT, na en
door OOST‐INDIEN (...) Verrykt met 49, meest door den Schryver na het Leven geteekende
PRENT‐VERBEELDINGEN; 4de Druk. Door een bekwaame hand in een zuivere en sierlyke
Nederduitsche Styl gebragt, en verrykt met een KAART van de geheele WARELD, een van
AMBOINA, een van CEILON en een van JAVA; 2 Deelen in gr. Quarto. (...)
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1481. 1780, 5 december
A. FOKKE Simonsz., Boekverkooper te Amsterdam, geeft uit en heeft alom verzonden: De
Nieuwe VADERLANDSCHE ALMANACH, voor het Jaar 1781; waarin men ~...> nog onder anderen
vindt: Geographische Beschryving van Azia, met een fraai afgezet Kaartje (...)
44~2. 1780, 7 en 14 december
~ Te Utrecht by S. DE WAAL, is van de Pers gekomen en alomme verzonden: 1. KORT BEGRIP
der BYBELSCHE AARDRYKSKUNDE, in Vragen en Antwoorden, en met 12 fraai afgezette
Kaartjes. De Prys is 1 1:16: ‐ II. (...)
1483. 1780, 14 en 28 december
Te Amsterdam by GERARD HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zee‐Kaart‐verkooper, word heeden
uitgegeeven, 3 Stuks Nieuwe en zeer naauwkeurige Zee‐Kaarten van de Eilanden Guernsy,
Alderney, Jerck, Herm, Jethou, Burhou, de Kiskassen en Kaap de la Hogue, met een accurate
Beschryving van de diepte en hoedanigheid der Gronden, 't snelle lopen van de Stroomen, &c.
1484. 1780, 26 december
D1ULLOA's Reizen door geheel ZUID AMERIKA, in Twee Deelen in gr. 4to., met XXV
KONSTPLAATEN en KAARTEN van VINKELES, van JAGEN en anderen, word uiterlyk tot het einde
deezer MAAND voor 9 Guld. daar na DRIE DUKATEN, uitgegeven by HOLTROP te Amsterdam.
(...)
1485. 1780, 28 december; en 2 januari 1781
Te Amsterdam by de Boekverkoopers T. en J.A. CRAJENSCHOT, word uitgegeeven: De Nuttige
en Algemeene STAATS‐ALMANACH, voor den jaare 1781;
(in 't Fransch en Hollandsch) waarin men vind (...) een afgezette
Kaart van het Ryk Poolen, door den Heer J. van Jagen (...)
1486. 1780, 30 december
DE ULLOA'S HISTORISCHE BESCHRYVING DER REIZE DOOR GEHEEL ZUID‐AMERICA, of
TEGENWOORDIGE STAAT deezes wyduitgestrekten WAERELDDEELS, met XXV.
KONSTPLAATEN en KAARTEN van de beroemdste Meesters, in TWEE DEELEN, in groot 4to. zal
slechts DEEZEN DAG nog te bekomen zyn voor 1 9:‐(daarna 1 15:15:‐) by W. HOLTROP, te
Amsterdam. NB. Een nader BERICHT gratis.
1487. 1780, 30 december
De HISTORISCHE, GEOGRAPHISCHE, GENEALOGISCHE, KUNST‐ en REIS‐ALMANACH
voor MDCCLXXXI. Vercierd met XII interessante KUNST‐PRINTJES en een
Geographisch KAARTJE (...) is (...) te bekomen by den Boekverkooper
HOLTROP, te Amsterdam (...) Le Libraire HOLTROP a Amsterdam, debite:
L1~IANACH HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE, GENEALOGIQUE DES ARTS & DES
SCIENCES, pour MDCCLXXXI Enriche de XII Figures en taille Douze, d'une
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1488. 1780, 30 december
A. FOKKE Simonsz., Boekverkooper te Amsterdam, heeft (om tot aangenaame NIEUWJAARS‐
PRESENTJES te kunnen dienen) gedrukt en alom verzonden:
De Nieuwe VADERLANDSCHE ALMANACH, voor het Jaar 1781; waarin men nog onder anderen
vindt: Geographische Beschryving van AZIA, met een fraai afgezet Kaartje, volgens de nieuwste
Ontdekkinge; (...) Deeze AIMANACH is mede (...) in 't FRANSCH te bekomen.
44~9. 1781, 2 januari en met gew. tekst 10 juli
~ Iemand genegen zynde (...) twee Kamers (...) te Huuren (...) ad‐dresseere zig by C.
GROENEWOUD, op het Water over de Koornbeurs: by dezelve zyn nog eenige weinige Exempl.
te bekomen, voor alle die maar eenige Commercie ter Land of ter Zee hebben, naar welke
Gewesten des Werelds het ook zy; in dezer dagen een o4nontbeerlyk Werkje: DE KOOPVAARDY
en ZEEVAART, naar alle Gewesten des Werelds, met een KAART van Baai Fals, door J.
BUCQUOY, ~ 22 St. in 4to.
44~O. 1781, 13 februari
* Iemand genegen zynde (...) zig (...) te engageeren voor een ordentlyk salaris; addresseere zig
(...) by den Boekverkooper A. BORCHERS, in de Gasthuis‐Molenstraat by de Heeregragt te Amst.
By wien ook nog een gering getal voor handen zyn van de BESCHRYVING van GUIANA of de
WILDE KUST in ZUI~AMERIKA, alles uit egte Stukken opgesteld door Mr. J.J. HARTSINCK,
Charter‐ en Request‐Meester van 't Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, 2 Deelen
in gr. 4to., met keurige Pl. en Kaarten voorzien.
~ 1781, 22 februari
~ TOT AANSTAANDE WOENSDAG (=28 februari) word nog voor 1 6‐10. (in plaats van 1 12)
afgeleverd: De beroemde REISTOGT van WOUTER SCHOUTEN naar en door Oost‐Indie~n ....)
verrykt met 49 meest door den Schryver naar het Leeven geteekende Prentverbeeldingen, en
vier uitvoerige Kaarten, zynde van Ceylon, van Java, van Amboina en een Waereld‐Kaart, 4de
Druk, 2 Deel., groot 4to. De Aflevering geschied te Amsterdam by
M. SCHALEK~P, over de Beurs en alom, alwaar een Bericht van dit Werk, OM NIET, word
uitgegeeven.
1492. 1781, 29 maart
By toeval (...) te Huur een ruim modern HUIS en TUIN (...) Te bevragen
by de Heeren COVENS en MORTIER en COVENS Junior, Boek‐ en Kaartverkoopers op den
Vygendam.
1493. 1781, 31 maart
Op Dingsdag den 3 April, zal men te Amsterdam, ten Huize van den Overledene, op de
Kelzersgragt by de Leidsche Straat; verkoopen: Een schoone Collectie (...) BOEKEN; eenige
KAARTEN en keurlyke INSTRUMENTEN en RARITEITEN; alles nagelaten door den Heer B.J.
DOUWES, in leven Mathematicus van het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, Lid

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 291 van 422
van de Holl. Maatschappy te Haarlem, &c. &c. waarvan de Catalogus by den Boekverkooper
C.N. GUERIN te bekomen is.
1494. 1781, 10 ~pri1 en_~et gew. tekst 14 april
In den Boekwinkel van YNTEMA en TIEBOEL, in de Kalverstraat, word heden uitgegeven en is
alom te bekomen: Brieven van F. CORTES, aan Keizer Karel V, wegens de verovering van
Mexico, Ilde en laatste Deel, in gr. 8vo. a 42 St., de twee Deelen a 1 3:6. Dit Werk versierd met
twee Plaaten en een afgezette Kaart, dient ter opheldering en bevestiging der Geschiedenis van
Amerika door den beroemden W. ROBERTSON; van welke nog eenige Exemplaaren te bekomen
zyn a~ 1 8‐10‐ (...) ~14 april: te bekomen zyn in IV Deelen, in groot 8vo. met Kaarten,
~ 1 8:10‐1495. 1781, 24 mei
Daar de Verschillen over NOORD‐AMERIKA, al zedert een geruimen tyd, schier elks aandagt
bezigt, en elks oog op dit Land en Volk gevestigd houden, kan 't niet dan aangenaam zyn,
gelegenheid te hebben om zig van die Gewesten en derzelver bewooneren een geregeld
denkbeeld te vormen. De voortreffelyke vierjarige REIS DOOR NOORD‐AMERIKA, van den be‐
roemden Hoogleeraar P. KALM, daar toe allergeschiktst zynde; en den Boekverkooper G. VAN
DEN BRINK Jansz., te Utrecht, het Publiek, zo veel mogelyk, hier in willende te gemoet komen, is
te rade geworden, de weinige, nog overige, Exemplaren dier REIZE aan de eerstkomende af te
leveren voor 6 Gulden. Dit Werk, dat reeds in VIER TAALEN het licht ziet, bestaat uit 2 Deelen,
in 4to., en is versierd met fraaije Konst‐plaaten, nevens eene uitvoerige naauwkeurige tweevels
Kaart van NOORD‐AMERIKA ~...> NB. De nette Kaart van NOORD‐AMERIKA is ook apart te be‐
koinen, ~ 1 1‐5.
44~6. 1781, 26 en 31 juli
~ By LUBBARTUS HUISINGH te Groningen, en COVENS en MORTIER en COVENS Junior te
Amsterdam, Kaart en Boekhandelaaren, word thans uitgegeeven en aan de voornaamste Konst‐
en Kaart‐Handelaaren in de Nederlandsche Provincien in Commissie toegezonden, eene Nieuwe
Naauwkeurige en zeer uitvoerige Geographische KAART DER PROVINCIE GRONINGEN en
OMMELANDEN, benevens DE HEERLYKHEID WESTERWOLDE, van nieuws opgenomen en naar
de tegenwoordige gesteldheid des Lands verbeeterd en considerabel vermeerderd, omgeeven
met eene cierlyke rand van Adelyke Landgebouwen in de Ommelanden, en eenige andere in de
Jurisdictien der Stad Groningen geleegen, na de originelen nieuws getekent, en een heerlyk
Prospect der Stad Groningen, op vier groote Oliphants Bladen, best Schryfpapier; met
PREVILEGIE, ten behoeve van den Aucteur den Heer ASSESSOR, Mr. THEODORUS BECKERINGH.
Een interessant en voor alle Liefhebbers en Hoogagters
der Vaderlandsche Geographie, voornamelyk die van deeze Provincie, zeer nuttig Werk. Uit
welke ten klaarsten zal zyn te ontdekken, dat door den Heer W.A. BACHIENE van Maastrecht, in
de te Amsterdam en Utrecht 1776 uitgegevene nieuwe Beschryvinge van voorschrevene Provin‐
cie Bladz. 1, in de Noot, abusivelyk aan het publiek ingeboezemd zy, als of dezelve naar deeze
Kaart zoude zyn opgemaakt. De prys der weinige Proefdrukken is 12 Guldens 10 Stuivers. Die
voort na de Proefdruk‐ken 12 Gulden. Wat kleinder Papier 11 Gulden 10 Stuivers. En verdere
alle ook op superbe Schryfpapier 10 Gulden 10 Stuivers.
1497. 1781, 25 augustus
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J. LE FRANCQ VAN BERKHEY, M.D. Hist. Nat. Lect. op ~s Lands Universiteit te Leiden, met den
Boekverkooper JOH. ALLART, overeengekomen zyn‐de om een HISTORISCH VADERLANDSCH
DICHT‐STUK, op de roemruchtige Overwinning, onder den Goddelyken Zegen, over onze
hoogmoedigen Vyanden (de Britten) behaald, te vervaardigen, met de noodige Ophelderin‐gen,
Brieven en Welkomst aan zynen Zoon, vermeerderd, en versierd met eenige Plaaten en Plans,
alles ter zaake dienende; zo zal daar van binnen weinige dagen een Prospect van Inteekening
alom te bekomen zyn.
(. . . )
1498. 1781, 4 oktober
By de Boekverkoopers SCHOUTEN, DE GROOT, WARNARS, LUCHTMANS, BLUSSE' en VAN DER
PLAATS, is van de Pers gekomen: Tegenwoordige Staat van OVERYSSEL, eerste Stuk; zynde een
Vervolg van de Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, XXXIII
Deelen, a~ f 102:‐(...) Van de Nieuwe en Beknopte HANDT‐ATLAS, bestaande in 112 der beste
en nieuwste Landkaarten, zyn ook weder Exemplaaren in gereedheid, a f 36:‐ Als ook van het
Kabinet van 900 hedendaagsche Gezigten (...)
44~9. 1781, 23 oktober
~ Ouders of Voogden genegen zynde een JONGMAN op een Comptoir te willen besteeden (...)
addresseere zig (...) aan den Boekverkooper
1. DE JONGH, in de Molsteeg, by wien heden en niet langer word ingetekend, op eene
HISTORISCHE KAART van alle de Heerschappyen der Aarde, zederd 1200 Jaar voor Christus
Geboorte, tot nu toe, &c. &c. Breeder volgens Bericht.
1500. 1781, 6 november
De Boekverkoopers Schouten, de Groot, Warnars, Luchtmans, Blusse en van der Plaats,
adverteeren het Publiek, dat zy voorneemens zyn met het begin des Jaars 1782 af te leveren:
Eene NIEUWE Uitgaave van de VADERLANDSCHE HISTORIE, door wylen J. WAGENAAR, in gr.
8vo. XXI Deelen, met 43 VERNIEUWDE Kunstplaaten, 5 Kaarten, en 106 door wylen den kun‐
stigen HOUBRAKEN VERBETERDE Pourtraitten (...)
1501. 1781, 4 december; en met gew. tekst 1 januari 1782 AREND FOKKE Simonsz.,
Boekverkooper t1Amst., geeft uit en heeft door geheel Nederland verzonden, de alom zeer
gezogte Nieuwe VADERLANDSCHE ALMANACH, zo wel in 't Nederduitsch als Fransch, voor den
Jaare 1782, behelzende (...) volleedige Geographische Beschryving van AFRICA, met een fraai
afgezet Land‐Kaartje ....) Vaderlandsche Oudheden en Ge‐schiedenissen met een Kaartje (3
januari: Land‐Kaartjejl van Nederland,
ten tyde der Batavieren; (...)
1502. 1781, 11 december
In den Boekwinkel van YNTEMA en TIEBOEL, in de Kalverstraat, te Amsterdam, word heden
uitgegeeven (...) Dezelven zullen in 't Nederduitsch uitgeeven: TABLEAU DE L'ISLE DE
MINORQUE, par Mr. ROBERT; 8vo.
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1503. 1781, 20 december
C. Verschuur en W.D. Caudri, Makelaars, zullen op Heden den 20sten December (...) en
volgende dagen, te Amsterdam in de Plaats Roijaal op den Binnen‐Amstel verkoopen: Een
superbe en Extraordinaire INBOEDEL, bestaande in (...) een Verzameling van Mathematische,
Physische en andere Instrumenten, waaronder een paar Hemel‐ en Aard‐Globes van 15 duim
van L. Valk (...) breeder volgens Catalogus.
1504. 1781, 25 december; en 1 januari 1782
Te Amsterdam by de Boekverkoopers T. en J.A. CRAJENSCHOT, word uitge‐geeven: De Nuttige
en Aangenaame STAATS‐ALMANACH voor den Jaare 1782,
(in 't Hollandsch en Fransch) waarin men vind (...) een naauwkeurige
Kaart van gantsch Italien, in Couleuren afgezet door den Heer J. van
Jagen. (...)
1505. 1782, 9 maart
Een Heer (...) genegen zynde twee (...) KAMERS (...) te huuren, gelieve zig (...) te addresseeren
by de Boekverkoopers JAN ROOS en ZOON, in de Hartestraat te Amsterdam. By wien tot het
EINDE DEEZER MAAND voor 3 Gulden, en daar na absolut niet minder dan f 4:10 word
uitgegeven:
de weinig overig zynde Exempl. van de Beschryving der Colonie SURINAME, en haare
onderhoorige Districten, door P. FERMIN, 2 Deelen met Pl., en een uitvoerige Kaart der geheele
Colonie.
1506. 1782, 16 en 28 maart en met gew. tekst 4 april
P. Wessels en T. Kroon, Makelaars, zullen op Donderdag den 4 April en volgende dagen, te
Amsterdam, ten Huize van den Overledenen op den Binnen‐Amstel over de Plaats Roijaal
verkoopen: Een zeer propere en zindelyke INBOEL (...) nevens een keurige Collectie (...)
BOEKEN, (...) benevens twee ATLASSEN, waar van de Catalogus apart zal te bekomen zyn. Alles
nagelaaten door wylen den Heer JOHANNES HENKEL; breeder by Catalogus (...) (zie ook 1509)
1507. 1782, 23 maart en met gew. tekst 9 april
D. van Schorrenbergh, M. van der Linden, G. de Roy, Ph. van der Schley,
W. Blink en J. Fey, Makelaars, zullen op Dingsdag den 9 April en volgende dagen, te Amsterdam
op de Keizersgragt, tusschen het Huis met de Hoofden en Lelygragt verkoopen: ....> een fraaije
Collectie gebonden en losse Prentwerken, waar onder een zeer kunstryke afgezette ATLAS (...)
De Catalogussen zyn heden by de Makelaars te bekomen.
~ 1782, 28 maart
* Absolut niet langer dan tot AANSTAANDE SATURDAG (= 30 maart), word uit den Boekwinkel
van JAN ROOS en ZOON, in de Hartestraat, te Amsterdam, voor f 3:‐ en daarna f 4:10:‐
afgeleverd: DE NIEUWE ALGEMEENE BESCHRYVING VAN DE COLONIE VAN SURINAMEN en
haare onderhoorige DISTRICTEN, als de Stad PARAMARIBO, de Forten AMSTERDAM en
ZEELANDIA, met
alles wat betrekking heeft tot de Historie en natuurlyke Gesteldheid van het Land, door P.

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
FERMIN, 2 Deelen, in groot 8vo. met Plaaten en uitvoerige Kaart.

Pagina 294 van 422

1509. 1782, 6 april
P. Wessels en T. Kroon, Makelaars, zullen op Heden den 6 April, te Amsterdam, ten Huize van
den Overledenen, op den Binnen‐Amstel, over de Plaats Royaal, verkoopen: Een fraaije
VERZAMELING (...) BOEKEN, waarin uitmunten een fraaije ZEE & LAND‐ATLAS en twee fraaije
GLOBES van VALK, â 15 duim Diameter, met groene Saaije Kleedjes; breeder by Catalogus.
Nagelaaten door den Heer JOHANNES HENKEL. (zie ook 1506)
1510. 1782, 11 en 16 april
C. Moll, J. Posthumus, A.J. Danckerts, D. Leuveling, P. Posthumus en
T. Kroon, Makelaars, zullen op Woensdag den 17 April te Amsterdam op den Binnen‐Amstel,
tusschen de Heeren‐ en Keizersgragten verkoopen:
een schoone party ~...> MEUBILAIRE GOEDEREN, waar onder (...) twee kapitaale Aard‐ en
Hemel‐Globen (...) alles breeder volgens Catalogus
(. . . )
1511. 1782, 7 mei
J. en P. Posthumus, Makelaars, zullen op Woensdag den 8 Mey, te Amsterdam, in 't Oude
Heeren Logement, verkoopen: Een kapitaale en zeer kostbaare INBOEDEL; bestaande in (...)
nevens een Collectie Mathematische Instrumenten, waar onder uitmunt een Vorstelyk
Planetarium of Spheer, waarin de Planeeten door een Uurwerk hunnen loop om de Zon
verrigten, te zamen gesteld door den grooten Mathematicus Jan ten Dam, zynde 'er van dit
Konststuk maar twee bekend (...) breeder by Catal. Heden te zien.
1512. 1782, 14 en 18 mei
Op Dingsdag en Woensdag den 21 en 22 Mey, zal men ten Huize van den
Boekverkoper P. SCHOUTEN te Amsterdam verkoopen: Een extra schoone
Verzameling ~...> BOEKEN (...) voorts eene verzamelde Atlas van de
beste Kaarten in 24 Portefoliums (...) en verscheiden Mathematische
Instrumenten. De Catalogus is (...) te bekomen.
1513. 1782, 27 juni
By G.H. VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper aan de Nieuwebrug te
Amsterdam, worden met PRIVILEGIE van HAARE HOOG MOG. heden uitgegeven:
EERSTE en TWEEDE DEEL van het ZEEMANS HAN~B0EK, door den Ridder J.H.
VAN KINSTBERGEN ~...> Voorts zyn by denzelven te bekomen voor ScheepsConstapels accurate
Talstokken, Kogelmallen, Quadranten, enz.
1514. 1782, 30 juli
Ph. van der Schley, C. Ploos van Amstel Jacob Cornelisz., H. de Winter, P.A. Strunk, B. de Bosch
Jeronimusz., J. Yver en H.M. Maarszen, Makelaars, zullen op Maandag den 12 Augustus, 's
morgens ten 10, en 's namiddags ten 4 uuren precies, te Amsterdam in 't Oude Heeren
Logement verkoopen: Een ATLAS van de 7 Vereenigde Nederlandsche Provincien, vertoonende
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al het zigtbaare dezelve betreffende, in duizenden van oude en nieuwe, groote en kleine
Kaarten, Plans en Profiels der Steden, Tekeningen, Prentverbeeldingen, Pourtraitten en
Beschryvingen, in 74
Deelen of 90 Stukken; verders eenige Kopere Plaaten en fraaije welgeconditioneerde
Prentwerken, waar onder verscheiden Manuscripten zyn. Alles in veele Jaaren met veel moeite
en onkosten byeen verzameld, in order geschikt en nagelaten door wylen den Heere HENDRIK
BUSSERUS, Beminnaar der Teken‐ en Prentkonst te Amsterdam; waar van de Naam Lyst of
Catalogus te bekomen is by bovengemelde Makelaars, als mede by P. YVER, Konsthandelaar te
Amsterdam, mits daar voor betalende 12 Stuivers, en verder by de voornaamste
Boekverkoopers in de Nederlandsche Steden.
45~5. 1782, 8 augustus en met gew. tekst 29 augustus
~ De Liefhebbers der Oudheid, Geslacht, Historie en Bybelkunde, (...) zullen met geen minder
genoegen ontvangen het Werk (...) getyteld:
BYBELSCHE HISTORIE of GESLACHT‐REKENING van ADAM tot CHRISTUS (...) Benevens eene
LANDKAARTE van de bevolkinge der Aarde in Noachs tyd, met de Verklaringe van den Heere
W.A. BACHIENE, Predikant en Professor te Maastricht. Alles deels opgesteld, deels uitgegeven
door R. SCHUTTE, Predikant te Amsterdam. Dit Werk word thans uitgegeven by J. TYDGAAT te
Jaarlem, M. DE BRUYN te Amsterdam, en alom.
45~6. 1782, 15 augustus
~ By G.H. VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper te Amsterdam, word uitgegeeven: Een
Nieuwe VLAGGEKAART, der VLAGGEN welke op order van ZYNE ROOMSCH KEIZERLYKE
MAJESTEIT, op de Schepen van Zyne Onderdaanen moeten gebruikt worden.
1517. 1782, 12 oktober
J. van der Hoedt, J. Zimmerman en D.G. van der Baan, Makelaars, zullen op Woensdag den 16
October, te Amsterdam, ten Huize van den Overledene, op de Zeedyk by de Waterpoortsteeg,
verkoopen: Een Zindelyke INBOEDEL, bestaande in (...) laatstelyk eenige Boeken van de
Stuurmans‐Konst en diverse Zee‐Kaarten; breeder volgens Catalogus (...)
1518. 1782, 29 oktober
De Boekverkoopers SCHOUTEN, DE GROOT, WARNARS, LUCHTMANS, BLUSSE' en VAN DER
PLAATS, leveren thans af: Eene NIEUWE UITGAVE van DE VADERLANDSCHE HISTORIE, door
wylen J. WAGENAAR, in groot 8vo., XXI. Deelen, met 43 vernieuwde Kunstplaaten, 5 Kaarten en
106 door wylen den konstigen HOUBRAKEN verbeterde Pourtraiten (...) Van de Nieuwe en
Beknopte HANDATLAS, bestaande in ~12 der beste afgezette Landkaarten, allen in de
Nederduitsche Taal en naar de laatste ontdekking van de l'Isle en anderen opgesteld, in eene
voegzaame grootte uitgegeeven, zyn ook weder Exemplaaren in gereedheid gebragt, en in een
halve Eng. band, a f 36:‐ te bekomen (...)
1519. 1782, 19 november
By D. SCHUURMAN, Boekverkooper Op ?t Rokkin te Amsterdam, word uitgegeeven: een
Nieuwe Hoogduitsche Geographische PRODUCTEN‐KAART van EUROPA, inhoudende de
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merkwaardigste Producten, en de voornaamste Handelplaatzen, benevens den vlakken inhout
van alle Europische Landen, in Duitsche Quadraat‐Mylen, door A.F.W. CROME. Deeze Kaart zal
ook, eerstdaags, in 1t Nederduitsch uitgegeeven worden, benevens eene Beschryving van
dezelve; zynde zeer nuttig en dienstig voor alle Kooplieden en Liefhebbers der Geographie, om
in een opslag van 't oog te
kunnen zien, welke Producten, in alle Landen en byzondere Plaatzen van EUROPA voortgebragt
worden. Dezelve niet in commissie.
1520. 1782, 23 november en met gew. tekst 5 december en opnieuw gew. tekst 31 december
Te Amsterdam by A. FOKKE Simonsz., word, om tot fraaije St. Nicolaas‐Presentjes te dienen,
uitgegeeven: DE NIEUWE VADERLANDSCHE ALMANACH, voor den Jaare 1783; waarin (...)
Geographische Beschryving van het thans zo zeer berugt Waerelddeel Amerika, met een fraai
afgezet Kaartje (...) (tekst van 5 december)
~ 1782, 26 november
~ Alzo door den Ridder J.H. VAN KINSBERGEN, Schout‐by‐Nacht, aan G.H. VAN KEULEN, Boek‐
en Zee‐Kaartverkooper enz., t'Amst., veele voorname Observatien zyn medegedeeld,
belangende 1t Vaarwater in de NOORD ZEE, van TESSEL tot de HOOFDEN; zo verzoekt gem. VAN
KEULEN, alle Heeren Officieren en verdere Zeevarende, dat ze ten nutte van 1t Algemeen, de
vriendelykheid gelieven te hebben, hunne Ontdekkingen en Verbetering van genoemde
Vaarwater, aan dezelve mede te deelen, dewyl 'er eén Nieuwe KAART van dat Vaarwater onder
handen is.
1522. 1782, 10 den 26 december
In den Boekwinkel van DE ERVEN P. MEYER en G. WARNARS, op den Dam, te Amsterdam,
worden thans de navolgende nieuwe Werken uitgegeeven: (...) Waar van ook nog eenige
compleete Exempl. te bekomen zyn: als ook van
de ALGEMEENE GEOGRAPHIE of BESCHRYV ING DES GEHEELEN AARDRYKS (...) eerst ontworpen
en merkelyk voortgezet door den beroemden JOHAN HUBNER, daar na in het Nederduitsch
vertaald, met byvoeging van al het merkwaardige van den Franschen Druk, vervolgens met een
gantsch nieuwe Beschryving der Nederlanden, en doorgaans met nieuwe Aanmerkingen ver‐
rykt, door den Heer W.A. BACHIENE; en nu op nieuw over het geheel verbeterd, vermeerderd,
tot den tegenwoordigen tyd voortgezet, en met eene Algemeene Inleiding tot de Aardryks‐
Beschryving voorzien, door E.W. CRAMERUS, met een Stel Landkaarten van een gantsch nieuw
ontwerp; III. Deelen, in 6 Stukken, in groot 8vo.
1523. 1782, 31 december
Voor f 15:15:‐worden afgeleverd, doch niet langer als DEEZEN DAG, daarna f 36:‐De V. WERKEN
van den beroemden Geleerden J.J. SCHMIDT, deszelfs BYBELSCHE PHYSICUS, MATHEMATICUS,
MEDICUS, HISTORICUS en GEOGRAPHICUS, X DEELEN in gr. 8vo. met 50 fraaije PLAATEN en
gecouleurde LAND‐KAARTEN, te Leiden by C.F. KOENIG; Rotterdam D. Vis; 's Hage Thierry; Amst.
Erven Meyer en Warnars; Dord Blusse; Delft de Groot; Gouda Verblaauw; Utrecht A. van
Paddenburg. (...)
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1524. 1783, 16 januari
In den Boekwinkel van M. SCHALEKAMP, t'Amst., in de Warmoesstraat, word heden
u4tgegeeven en is alom verzonden: (...)
Benevens een nieuwe aflevering Kaarten, gesneden door den beroemden VAN JAGEN; de
laatste aflevering Kaarten hoopt men in het volgende Jaar te zullen gereed zyn, met welke de
Bezitters deeze zo fraaije als beknopte Atlas compl. zullen hebben.
1525. 1783, 6 februari
Op Dingsdag den 18 February en volgende dagen, zal men ten Huize van
H. KEYZER, te Amsterdam op de Geldersche Kaai verkoopen: Eene uitmuntende party (...)
BOEKEN, waar onder verscheiden groote Werken, als
(...) keurlyke Atlas (...) Nagelaten door den Hn. J.D.V.S.F.v.Z. &c.
De Catal. by bovengem. te bekomen (...)
1526. 1783, 11, 18 en 25 maart en met gew. tekst 1 april
Men zal op Dingsdag den eersten April 1783, ten Huize van Jacob Berk‐hout, Castelein in de
Oude Schutters Doelen te Alkmaar, een aanvang maaken publicq te verkoopen: Een (...)
VERZAMELING (...) BOEKEN (...) Benevens nog een VERZ~ELING van fraaije PRENTWERKEN, als
(...) een compleete Atlas by Tirion, en andere voornaame zo Land‐ als Sterrekaarten; als mede
nog eenige Optische, Electrique, Hydraulische, Astro‐nomische en Musicq INSTRUMENTEN (...)
Alles nagelaten door EVERARDUS VERLAAN, in leven Boekhandelaar te Alkmaar. Van welke alles
de Catalogus alomme reeds uitgegeeven is.
1527. 1783, 3 juli
Op Dingsdag den 8 July, zal men te Amsterdam ten Huize van G. WARNARS,
Boekverkooper vooraan op den Vygendam verkoopen: Een verzameling van
Nederduitsche BOEKEN (...) waar onder gevonden worden (...) Atlassen
(...) Alles nagelaten door den Heer J. WYTHOFF; de Catalogus is by
bovengem. te bekomen.
1528. 1783, 16 augustus
Tot het einde deezer Maand word by M. SCHALEKAMP, in de Warmoesstraat, te Amsterdam, en
by zyne Correspondenten in andere Steden INGETEKEND op de ATLAS vervaardigd tot
opheldering der Wysgeerige en Staatkundige GESCHIEDENIS van de Bezittingen en den
Koophandel der EUROPEAANEN in de BEIDE INDIEN, door den AbtG.T. RAYNAL. Deeze ATLAS is
bepaaldelyk voor dit Werk, door den beroemden Geographicus BONNE, met zeer veel moeite
en volgens de nieuwste en beproefdste Waarneemingen opgesteld. Een berigt daar van is by
bovengemelde gratis te bekomen. ‐ Ook zyn by denzelven nog eenige Exemplaaren te bekomen
van het Werk zelve, in 10 Deelen, groot 8vo. als ook het 8, 9 en lOde Deel apart, voor die
geenen die dezelve nog ontbreeken.
DE EERSTE TERMYN VAN AFLEVERING der HEDENDAAGSCHE HISTORIE VAN ALLE VOLKEN,
beschreven door een Gezelschap van GELEERDE MANNEN in Engeland, 22 Deelen, in 4to.,
voorzien met 31 fraaije KAARTEN, overgezien en verbeterd door den Eerw. Hooggel. Heer W.A.
BACHIENE, staat met den laatsten deezer Maand te eindigen. Een Berigt van dit Werk is mede
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1529. 1783, 4 oktober
D. SCHUIJRMAN, op 't Rockin, te Amsterdam, geeft heden uit en heeft alom verzonden:
KOOPMANS GEOGRAPHIE, of Beschryving der voornaamste Producten van Europa, met een
daarby gevoegde Geographische Kaart, waarin men met een opslag van 't oog zien kan, wat
Koopmanschappen ieder Staat van Europa voortbrengt, vertaald uit het Hoogduitsch van den
Heer A.F.W. CROME, en met een Voorreden en verscheiden Ophelderingen der vreemde
Munten, Maaten en Gewigten voorzien, door BENJAMIN BOSMA, A.L.M. Philosophische Doctor,
geadmitteerd Leeraar der Wysgeerte en Wiskunde te Amsterdam, Lid der Vlissingsche en
Utrechtsche Ge‐
nootschappen, enz. Dit Werk is in zyn soort geheel nieuw, en niet alleen zeer nuttig voor
Kooplieden, om eene algemeene kennis van alle Producten van Europa te verkrygen, maar ook
zeer dienstig voor Neerlandsch Jeugd, die tot de Negotie wordt opgeleid, om daaruit benevens
den Koophandel, gemaklyk eene volkomen kennis van de Geographie te verkrygen; in groot
8vo. a f 3:10:‐ de Kaart apart a 1 1:‐ op Bord‐papier ~ f 2:5:‐ op Linnen a f 2:‐ dito met witte
Rollen ~ f 2:5:‐ met zwarte Rollen f 2:14:‐ Ook zyn nog eenigen van de Hoogduitsche Uitgave, te
Dèssau gedrukt, by gemelden te bekomen.
1530. 1783, 11 november
M. SCHALEKAMP te Amsterdam, heeft gedrukt en alom verzonden: HEDENDAAG‐SCHE
HISTORIE, of vervolg op de Algemeene Historie, beschreven door een gezelschap van geleerde
Mannen in Engeland; uit het Engelsch vertaald, XIIde Deels Ilde Stuk, behelzende het vervolg
der HISTORIE van het OTHOMANNISCHE RYK. ‐ Van dit Werk, waarvan een Bericht om niet ge‐
geven word, zyn nog eenige compleete Exempl. te bekomen, verrykt met een fraaijen ATLAS,
welke af zonderlyk word afgeleverd voor f 12:‐ en fraai gekleurd voor f 15:‐ ‐ De HISTORIE VAN
HET OTHOMANNISCHE RYK, met twee Vels KAARTEN van het Turksche Gebied, is apart te
bekomen voor
1 7:16.
1531. 1783, 13 november
D. SCHUURMAN, op 't Rokking te Amsterdam geeft uit: A.F.W. CROME, KOOP‐MANS
GEOGRAPHIE, of Beschryving der voornaamste PRODUCTEN VAN EUROPA, met een Nieuwe
Kaart van EUROPA, uit het Hoogduitsch vertaald, met een Voorreden vermeerderd van den
Heer B. BOSMA; de prys is 1 3:10. Men zie verder over dit Werk de laatst uitgegeven Boekzaal
van October.
1532. 1783, 4 december
Om tot St. Nicolaas Precentjes, voor de Jeugd te kunnen dienen, word heden by D.
SCHUURMAN, te Amsterdam, op het Rokkin by de Visch‐Poort, uitgegeven: SCHATKAMER DER
NEDERLANDSCHE JEUGD, vercierd met veele uitmuntende Konstplaatjes (...) en 9 Kaartjes, waar
van het gebruik boven alles nuttig en vermaaklyk L5. Ingenaaid 1 1‐16; in halve Eng. Band 1 2‐6;
heele Eng. Band 1 2‐12; in Schilp. 1 2‐16; in Maroquin f 3‐12; met afgezette Plaatjes 1 3; dito in
halve E.B. 1 3‐10; heele E.B. 1 3‐12; in Schilp. 1 3‐16; Maroq. 1 4‐16.
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1533. 1783, 9 en 30 december
Te Amsterdam by T. en J.A. CRAJENSCHOT, word uitgegeeven: De Nuttige en Aangenaame
STAATS‐ALMANACH voor den Jaare 1784, (in Fransch en Hollandsch) waarin men vind (...)
Nieuwe Kaart van Hongaryen, door J. VAN JAGEN (...)
1534. 1783, 11 december
J.C. SEPP, Boekverkooper te Amsterdam, heeft gedrukt (...) Ook heeft bovengem. allom
verzonden: (...) van de Ryze Atlas door de VII. Pro‐vintien, met 74 Kaarten ~...> zyn ook nog
eenige Exemplaaren te bekomen.
1535. 1783, 16 december
OP HEDEN den 16 December en volgende dagen, 's middags ten 4 uuren precies, zal ten huize
van W. VERMANDEL, in de Gasthuismolenstraat
te Amsterdam verkogt worden: een uitmuntende Verzameling PRENTEN EN
PORTRAITTEN: bestaande in een ATLAS DER VADERLANDSCHE Historie, waar onder door eerste
Hollandsche Meesters en doorgaans de meest zeldzaam‐ste Prenten, alles by uitstek schoon
van Druk en Conditie. De Catalogus is ~ 2 St. by bovengem. te bekomen.
~ 1783, 25 december
~ Daar de Verschillen over NOORD‐AMERICA thans geéindigd zyn, en dit Volk voor Vry en
Onafhanglyk verklaard is, kan 't niet dan aangenaam zyn, gelegenheid te hebben om zich van
die Gewesten en derzelver Bewooneren een geregeld denkbeeld te vormen. De voortreffelyke
vierjaarige REIS door NOORD‐AMERICA, van den beroemden Hoogleeraar P. KALM, daartoe
allergeschikst zynde, en den Boekverkooper G. VAN DEN BRINK Jansz. te Utrecht, het Publiek zo
veel mogelyk hierin willende tegemoet komen, is te rade geworden, de weinige nog overige
Exemplaaren dier Reize, DEEZE MAAND aan de eerstkomende af te leveren voor 6 Gulden. Dit
Werk, dat reeds in vier Taalen 't licht ziet, bestaat uit 2 Deelen in 4to., en is versierd met fraaije
Konstplaten, nevens een uitvoerige naauwkeurige twee vels Kaart van Noord‐America (...) NB.
De nette twee vels Kaart van Noord‐America is ook apart te bekomen, a 1 Gl. 2 St.
1537. 1783, 30 december
A. FOKKE S.Z., Boekverkooper te Amsterdam, geeft uit: DE VADERLANDSCHE
ALMANACH voor 1784; waarin (...) Beschryving van Ceilon en Coromandel
(...) Vaderlandsche Oudheden, waarin een fraai Landkaartje (...)
1538. 1784, 5 en 7 februari
Op Dingsdag den 10 February en volgende dagen, zal men ten Huize van JAN WILLEM SMIT,
Boek‐ en Konstverkooper, op de Fluweele Burgwal, by de Halsteeg, te Amsterdam, verkoopen:
Drie uitmuntende Verzamelingen van BOEKEN, bestaande in (...) Atlassen (...) eenige SCHEEPS‐
INSTRUMENTEN (...) Breeder volgens Catalogus (...)
45~9. 1784, 30 maart
* DEEZEN DAG en MORGEN, word nog voor 1 1:16:‐ (daar na 1 2:10:‐) by PETRUS CONRADI, te
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Amsterdam afgeleverd: Den tweeden ver"eerderden Druk, van het nuttige en thans
onontbeerlyk Merk van den Heer C. VELSEN, zyn Rivierkundige Verhandelingen, afgeleid uit
Waterwigt‐ en Waterbeweegkundige Grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op den RHYN,
de MAAS, de WAAL, de MERWEDE en de LEK; (...) opgehelderd door Kaarten en Plaaten,
waarop die Landen en Rivieren naauwkeurig zyn aangetee‐. kend, welke Heden door
Overstroomingen worden bezogt; in groot 8vo. De Kaarten en Plaaten zyn ook apart te
bekomen, a 12 St.
1540. 1784, 15 mei
Op Maandag den 17 Mey en twee volgende dagen, voormiddags ten half 10 en 's namiddags
ten 3 uuren precies, zal t'Amst. ten Huize van den Boekverkooper LAURENS VAN HULST, op den
Nieuwendyk, verkogt worden:
Een fraaije en welgeconditioneerde VERZAMELING (...) BOEKEN (...) alsmede een ongemeene
schoone en kostbaare HEMEL‐ en AARD‐GLOBEN (...) nagelaaten door wylen den Eerw. Heer
CORNELIS BRUYN, in leven Leeraar der Doopsgezinden te Nymegen (...) breeder volgens
Catalogus. Heden te zien.
1541. 1784, 29 mei
By C. MORTIER en J. COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam, te
Amsterdam, word uitgegeeven en is alom verzonden:
GEOGRAPHIE ELEMENTAIRE en vers techniques a l'usage des Enfans, ou methode courte &
facile, pour imprimer dans la memoire des jeunes gens, par le secours de la rime, les noms des
Provinces, Villes, Isles, Mers, Rivieres, Montagnes, &c. les plus remarquables de notre Globe par
P. SAZERAC. De Prys is 8 St. ‐ By bovengemelden zyn ook te bekomen allerlei Geographische
LANDKAARTEN in Stukjes, om op een gemakkelyke en vermaakelyke wyze de Kinderen al
speeldende de Aardrykskunde te lee‐ren, en daardoor in korten tyd kundig te worden in deeze
zo nuttige Weetenschap. ‐ Verders is by bovengenoeinden te bekomen: Kort Begrip der oude
en nieuwe Staatkundige GEOGRAPHIE, door J. HUBNER, en door (wylen> den Wel Eerw. Heer
W.A. BACHIENE verbeterd, in groot 8vo. ~ f 3:‐1542. 1784, 1 juni
D. SCHUURMAN, Boekverkooper op 't Rockin, te Amsterdam, geeft uit:
KOOPMANS GEOGRAPHIE, of Beschryving der voornaamste Producten van Europa, met een
daarby gevoegde GEOGRAPHISCHE KAART, waarin men met een opslag van 't oog zien kan
welke Koopmanschappen ieder Staat van Europa voortbrengt; vertaald uit het Hoogduitsch van
den Heer A.T.W. CROME, en met een Voorreden en verscheide Ophelderingen der vreemde
Munten, Maaten en Gewigten voorzien, door den Heer BENJAMIN BOSMA,
A.L.M. Phil. Doctor, geadmitteerd Leeraar der Wysgeerte en Wiskunde te Amsterdam, Lid der
Vlissingsche en Utrechtsche Genootschappen, enz. Dit Werk is zeer nuttig voor Kooplieden, als
ook voor Ne~rlands Jongelingschap, die tot de Negotie word opgeleid. De Prys is f 3:10:‐
~ 1784, 5 juni
* Op Maandag den 7 Juny en volgende dagen, zal te Amsterdam, ten Huize van den
Boekverkooper A. BORCHERS, in de Stilsteeg, verkogt werden: Twee fraaije en
welgeconditioneerde VERZAMELINGEN (...) BOEKEN (...) verder een schoone COLLECTIE
PRENTEN en PORTRAITEN en eenige ATLASSEN en LOSSE KAARTEN (...) alles nagelaaten door
den Heere JACOB ODON en den Wel‐Ed. zeer gel. Heere W. BLAAUW VAN LEENDT, M.D. Waar
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1544. 1784, 5 juni
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper te Amsterdam, is gedrukt en te
bekomen: VERHANDELING VAN DE STUURMANSKONST (...) door J.O. VAILLANT, Kapitein ter
Zee. Als mede een NIEUWE KAART van 't Eiland en Rhede van MOGADOR.
1545. 1784, 27 juli en 3 augustus
Ph. van der Schley, C. Ploos van Amstel Jacob Cornelisz., H. ~e Winter en J. Yver, Makelaars,
zullen op Maandag den 16 Augustus en volgende dagen, '8 morgens ten 10 en nademiddags ten
4 uuren, te Amst. in 't Oude Heeren Logement verkoopen: een fraai Kabinet PRENT‐KONST (...)
als ook een fraaije Verzameling van een ATLAS der Vaderlandsche Histonen (...) nevens een
groote Collectie Kopere PLAATEN van Geographische Kaarten, Gezigten, Pourtraitten en andere
Prenten (...) alles nagelaten door wylen Mejufvrouw JOHANNA DE LINDT, Wed. van den Heere
JOSUA OTTENS, waar van de Catalogus in tyds zal te bekomen zyn by gem. Makelaars, als mede
by P. YVER (...) (zie ook 1552)
1546. 1784, 2 oktober
By den Boekverkooper HOLTROP, te Amsterdam, word uitgegeeven: 1. NIEUWE KAART van
SURINAME, vertoonende de Stroomen en Landstreeken van Suriname, Comowini en Marawini,
met aanwyzing van alle de Steden, Sterkten en Plantagien; de diepte der Stroomen en Banken;
a 16 St. II. NIEUWE‐GEMEETENE KAART van de COLONIE de BEREICE, met derzelver Plantagien
en de Naamen der Bezitters, nevens een Relaas van de Rebellie op de Plantagien in 1763, in
twee Bladen; â f 1:5:‐ III. NIEUWE KAART van St. EUSTATIUS in deszelfs ligging en Plantagien,
met de Naamen der Bezitteren, op order der W.I.C. gemeeten en geteekend; ~ 16 St. IV. NIEUW
PLAN van 'S GRAVENHAGE, met aanwyzing van alle de voornaame Gebouwen, hooge Collegien,
Logementen der Steden, Post‐Comptoiren en Vertrek der Posten, enz. Deeze fraai uitgevoerde
PLATTE GROND is nuttig voor allen, die zich een juist denkbeeld van 'S Gravenhage willen
vormen, en niet te missen voor die Leden der Regeering, welke ter Hoo‐ge Vergadering worden
gecommitteerd; ~ 1 1:5:‐ V. NIEUWE AFTEEKENINGEN van de Steden MAESTRICHT en BERGEN
OP DEN ZOOM, met alle derzelver Nieuwe Werken, Loopgraven en Batteryen; item van het Fort
LILLO, in
II Plaaten; ~ 1 1:2:‐1547. 1784, 21 oktober
By den Boekverkooper HOLTROP, te Amsterdam, zyn van de Pers gekomen
(..) IV. Besch~ving van Kalabrie en Messina, met II Kaarten (...)
1548. 1784, 4 november
Heden zal men te Amsterdam in den Boekwinkel van A. FOKKE Simonsz., verkoopen: (...) nog
eenige Kaarten, Prenten, enz. Nagelaaten door een voornaam Liefhebber.
1549. 1784, 6 november
Op Dingsdag den 9 November, en volgende dagen, zal men ten huize van
D. NEERBEEK, in 't Wapen van Embden, te Amsterdam verkoopen: een ATLAS der 17 Provincien,
in zig bevattende de beste Land‐ en Heemraad‐Kaarten; ATLAS der Stad Amsterdam, en ATLAS
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der Vaderlandsche Historie; een compleet STEL, van 't Konstwerk van C. TROOST; verders een
groote Verzameling van Professooren, Predikanten, Dichters &c. De Catalogus is te bekomen by
J.B. ELWE en D.M. LANGEVELD. Heden en Maandag te zien.
1550. 1784, 7 en 11 december
Te Amsterdam by DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, Bybel‐ en Boekverkoopers, zyn gedrukt, en
heden by hunne Correspondenten in de andere Steden, mede te bekomen:
1. (...)
III. Beknopte Beschryving, nevens eene naauwkeurige afgezette Kaart der Oostenryksche
Nederlanden, in 't Koper gebragt door J. van Jagen, en opgesteld door wylen den Heere W.A.
Bachiene, in deszelfs leven Leeraar der Hervormde Gemeente en Hoog‐Leeraar in de Sterre‐ en
Aard‐rykskunde te Maastricht, als mede Lid van de Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen te Haarlem. Nooit voor deezen gedrukt, doch thans met eenige
veranderingen (door den tyd noodzaakelyk geworden) uitge
geeven, ten dienste van allen, welken een spoedig en klaar denkbeeld van de Ligging, Sterkte
en Gesteldheid der byzondere Landen en Steden in de X (zogenaamde) Oostenryksche
Provintien wenschen te verkrygen.
IV. Nieuwe Kerkelyke Geographische Zak‐ en Reis‐Atlas der Vereenigde Neder landen, als mede
de Landen der Generaliteit; ingericht naar de Kerkelyke verdeeling deezer Landen, in Synoden,
benevens derzelver onderhoorige Classen. Zeer dienstig en gemakkelyk, niet alleen voor de
Eerw. Heeren Proponenten, om te zien onder welke Classen de Vakante Plaatsen leggen, maar
ook in deeze critieke tyd van den Oorlog, en voor die de Provintien willen doorreizen, om de
Reisroute te neemen. In 't licht gebragt door Willem Albert Bachiene, in leven Leeraar der
Hervormde Gemeente en Hoog‐Leeraar der Sterre‐ en Aardrykskunde te Maastricht, als mede
Lid der Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen.
Ook is nog een Kaart van de Zeven Verenigde Nederlanden, mede door W.A. Bachiene en van
Jagen, apart te bekomen.
1551. 1785, 1 januari
Te Amsterdam by T. en J.A. CRAJENSCHOT, Boekverkoopers, word uitgegeeven: DE NUTTIGE en
AANGENAAME STAATS‐ALIANACH voor den Jaare 1785, (in 't Fransch en Hollandsch) (...) In de
Almanach vind men een Nieuwe Kaart van het Hertogdom Kleef met deszelfs Beschryvinge (....)
.
1552. 1785, 15 januari
Alle de geene die iets te vorderen hebben van of schuldig zyn, aan den Boedel van wyle
Mejufvrouw JOHANNA DE LINDT, Wed. van den Heer JOSUA OTTENS, op den 29 October 1780
overleeden; gelieven zulks op en aan te geven ten Compt. van den Notaris Pieter de Wilde, op
den Cingel by het Konings Plein, te Amsterdam, uiterlyk voor primo February 1785, alzo die
Boedel na dien tyd zal verdeeld worden. (zie ook 1545)
1553. 1785, 15 januar~
In den Boekwinkel van M. SCHALEKAMP, in de Warmoesstraat, te Amsterdam, word afgeleverd
voor f 12:‐ ongebonden; f 15:‐ in halve Eng. Band; 1 18:‐ op groot Papier ongeb. en 1 21:10: in
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halve Eng. Band: NOORD‐en OOST‐TARTARYEN, of Beschryving van verscheidene Tartersche en
Naa‐buurige Gewesten in de NOORDER en OOSTELYKE DEELEN van ASIA en EUROPA, door Mr.
NICOLAAS WITSEN Burgemeester te Amsterdam, &c. vermeerderd met eene Inleiding tot het
Werk en thans verrykt met HONDERD ZES‐EN‐TWINTIG PLAATEN, zynde Kaarten, Pourtraiten,
Steden, Eilanden, Kusten, Gebouwen, Vaartuigen, Afgodsbeelden, Gedenkteekenen, Dieren,
Planten, Kledingen, Zeden, Gebruiken, &c. 2 Deelen, in Polio. ‐ Een BERIGT van dit Werk is alom
gratis te bekomen.
1554. 1785, 26 februari
OP MAANDAG den 28 February 1785 en volgende dagen, zal ten huize van
H. GARTMAN, in de Kalverstraat, het tweede Huis van de Roomsche Kerk De Papegaay, verkogt
worden: De in voorige Couranten breeder gespeci‐ficeerde groote Verzameling (...) BOEKEN (...)
benevens (...) PRINTKONST, waar onder een ATLAS van de VADERLANDSCHE HISTORIE en een
van de STAD AMSTERDAM (...) alles Heden te zien. (...)
1555. 1785, 15 en 26 maart
N. Blinkvliet, P. van der Schley, C. Ploos van Amstel Jacob Cornelisz.,
H. de Winter, J. Yver en J.M. Handler, Makelaars, zullen op Dingsdag den 29 Maart en volgende
dagen, te Amsterdam in 't Oude Heeren Logement, verkoopen: Een uitgebreide Natuurkundige
ATLAS, bestaande in 160 Omslagen met Teekeningen en Prenten; verbeeldende alle
Voorwerpen tot de Drie Ryken der Natuur behoorende (...) in zedert ruim 40 Jaaren byeen
Verzameld, door den Heer J. LE FRANCQ VAN BERKEY; breeder volgens Catalogussen ....)
~ 1785, 24 maart
* LES HERITIERS E. VAN HARREVELT, Libraires a Amsterdam, viennent de recevoir & debitent, Le
Troizieme Voyage de cook~ ou Voyage a 1' Oce~an pacifique, ordonne~ par le Roi d'Angleterre,
pour faire des De‐couvertes dans l'hémisphere Nord, pour determiner la position & l'Etendue
de la Co~te Ouest de l'Amerique Septentrionale, sa distance de l'Asie & resoudre la question du
passage au Nord. Execute sous la direction des Capitaines Cook3 Clerke ~ Gove> sur les
Vaisseaux La Re‐solutiôn et la Decouverte en 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. Traduit de
l'Anglois par Mr. D***, Ouvrage enrichi de Cartes & Plans, d1apres les relevemens pris par le
Lieutenand Henry Roberts3 sous l'inspection du Cap. Cook, & d'une multi tude des Planches, de
Portraits & de vues de Pays, dessines, pendant l1expedition par M. WEBBER; Les deux premier
Volumes de l1original ont eté composée par le Cap. Jaques Cook & le troizieme par le Capitaine
Jaques King; imprimu en 4to. Lès trois premiers Volumes paroissent, le tome 4 suivra
incessamment. NB. Cet ouvrage fers de suitte pour ceux qui ont les 5 premiers Volumes, des
Voyages du dit Cap. Cook.
1557. 1785, 14 en 16 april
De KAART‐, KONST‐ en BOEK‐WINKEL van REINIER OTTENS, in de Kalverstraat, te Amsterdam,
zal aanstaande Mey, op den Nieuwendyk3 op den hoek van de Vrouwensteeg3 verplaatst, en
aldaar gecontinueerd worden.
1558. 1785, 3 en 7 mei
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J. VAN DER VAARDT, Boekverkooper in de Haringpakkery, te Amsterdam, zal den 9 Mey 1785,
ten zynen Huize verkoopen: Een schoone party wel‐geconditioneerde BOEKEN, benevens fraaije
Mathematische en Physische Instrumenten, waar onder uitmuntend extra Lugtpomp,
Microscoopen, Gbbens, &c., als ook een schoone Kabinet‐Orgel; alles in veele Jaaren byeen
verzameld door den Heer A. ERZEY. Waar van de Catalogus by boven‐gemelde te bekomen is.
1559. 1785, 1 november
Uit de hand te Koop eene zeer kostbaare ATLAS van CXXV. Deelen, op allerzwaarst en groot
Papier, vervattende de uitmuntendste Kaarten, Plaaten en Portraiten tot de Beschryving der
Ryken en Staaten van de vier Deelen der Waereld. Nader adres by den Boekverkooper P.
SCHOUTEN, te Amsterdam, by wien een uitvoerig Berigt gratis te bekomen is.
1560. 1785, 3 november
Geduurende dit Jaar word nog zo lang de overige Exemplaaren strekken, aan de
eerstkomenden afgeleverd, ongebonden ~ f 12:‐ in halve Eng.
Banden â f 15:‐ op groot Papier ongebonden a f 18:‐ en in halve Eng. Banden a f 21:10:‐ Het
hooggeschatte Werk van den geleerden en wyd‐beroemden Amsterdamschen Burgemeester,
Mr. NICOLAAS WITSEN, genaamd NOORD‐ en OOST‐TARTARYEN, of Beschryving van eenige
Tartarsche en Nabuurige Gewesten in de Noorder‐ en Oosterlyke Deelen van ASIA en EUROPA, 2
Deelen in Folio, tweede Uitgave, verrykt met eene Inleiding, bevattende de gewigtigste
Ontdekkingen en Omwentelingen in die Onmee‐telyke Gewesten zedert des Schryvers tyd, en
een NIEUWE KAART van het RUSSISCH GEBIED in Europa en Asia, en nu versierd met 126
Portraiten, Steden, Kaarten, Eilanden, Gebouwen, Kusten, Vaartuigen, Afgodsbeelden,
Gedenktekenen, Dieren, Planten, Kleedingen, Zeden, Gewoonten, &c. Dit Werk, wel voorheen
toen het niet algemeen verkrygbaar was, voor 50 en 60 Gulden op publieke Verkoopingen
verkogt is, word door.de be‐roemdste Geleerden geacht voor een Meesterstuk van vlytige
naarspooring, waarin aan gewyde en ongewyde Schryvers een verbazend licht word bygezet, en
als het naauwkeurigste en eenige volledige werk ooit over die uitgebreide Gewesten het licht
gezien heeft. ‐ De Schryver die daaraan vyf‐en‐dertig Jaaren arbeide en veel geld te koste leide;
die niets op onzekere gronden ter neder gesteld, maar alle uit de beste bronnen geput heeft,
geeft, onder veel anderen, een naauwkeurig verslag van Astrakan, Siberie, Samoyeda, Nova
Sembla, Waygats en omleggende Eilanden, de Volkeren by de Caspische Zee, het Meotisch
Meir, Krims Tartaryen, Circassie, de Zwarte Zee, den Caucasus, Georgie, Per‐sie, Mengrelien,
Turkestan, Bucharien, Tibet, PAAP JAN, de Ganges, China, de meest onbezogte Zuidlanden, de
Eilanden in de Zuidzee, &c. de waarschynlyke bevolking van Amerika en Asie, enz. ‐ De
Aflevering geschied in den Boekwinkel van M. SCHALEKAMP, te Amsterdam, in de
Warmoesstraat, en by de voornaamste Boekverkoopers in de 7 Provintien. Een BERIGT van
hetzelve is om niet te bekomen ‐ Van des Schryvers ALOUDE en HEDENDAAGSCHE
SCHEEPSBOUW, Folio met 114 Plaaten, zyn nog weinigen te bekomen in halve Engelsche
Banden, â f 9:10:‐De AFBEELDINGEN van VREEMDE VAARTUIGEN, in 30 Plaaten, in Folio, â f
2:16:‐en deszelfs groote KAART van TEXEL en VLIESTRO(~, a f 1:16:‐1561. 1785, 12, 22 en 26
november
Op Maandag den 28 November en volgende dag, zal ten Huize van den
Boekverkoper P. SCHOUTEN te Amsterdam verkogt worden: Een (...)
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Verzameling (...) BOEKEN (...) Daar agter een Byvoegzel van Nederduitsche (...) Werken, waar
onder uitmunten (...) verscheiden Atlassen
(...) De Catalogus is alomme te bekomen (...)
1562. 1785, 3 december
A. FOKKE Simonsz., Boekverk. t'Amst., heeft gedrukt en alom verzonden:
de beroemde VADERLANDSCHE M~~~~ACH voor den Jaare 1786, waarin (...) Beschryving der
Vereenigde Nederlanden, verrykt met een zeer naauwkeurig fraai afgezet KAARTJE (...)
1563. 1785, 8 en 10 december
Op Maandag den 12 December en volgende dagen, zal men in de Keizers Kroon in de
Kalverstraat te Amsterdam verkoopen: de in voorgaande Couranten breeder vermelde
uitmuntende BIBLIOTHEECQ, nagelaten by wylen den Heere COENRAAD SMITT, bestaande in
meest alle de grootste en voornaamste Werken (...) verscheiden Atlassen enz. (...) De Cata
logus (...) is voor 2 St. voor den Armen te bekomen by de Boekverkoo‐pers P. HAYH.AN en J.W.
SMIT (...)
1564. 1785, 22 december
By T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper op den hoek van de Heeregragt en Heysteeg, word
uitgegeeven: De Nuttige en Aangenaame STAATS‐ALMANACH, voor den Jaare 1786, (in 't
Fransch en Hollandsch> is voorzien met een Zevental fraaije Plaatjes (...) Idem, een Nieuwe
Kaart van Europisch Turkyen, met Couleuren afgezet, gesneden door J. VAN JAGEN (...)
1565. 1785, 27 en 29 december
TOT AANSTAANDE SATURDAG (=31 december) worden nog afgeleverd by M. SCHALEKAMP, te
Amsterdam voor f 12:‐ gebonden f 15:‐ op groot papier f 18:‐ dito gebonden ! 21:10: Het
hooggeschatte Werk van den geleerden en wydberoemden Amsterdamschen Burgemeester
Mr. NICOLAAS WITSEN, genaamd NOORD~ en OOST‐TARTARYEN, of Beschryving van eenige
Tartarsche en nabuurige Gewesten in de Noorder‐ en Oostelyke Deelen van ASIA en EUROPA,
&c. 2 Deelen IN FOLIO. versiert met HONDERD ZES‐EN‐TWINTIG Pourtraiten, Steden, Eilanden,
Kaarten, Gebouwen, Kusten, Vaartuigen, Afgods‐Beelden, Gedenkteekenen, Dieren, Planten,
Kleedingen, Zeden en Gewoonten, &C ‐ Een BERIGT van dit Werk is by bovengemelde en alom
om niet te bekomen.
1566. 1786, 3 en 10 januari
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaart‐Verkooper te Amsterdam, word ten voordeele
van HET KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART, a drie Stuivers, uitgegeeven: Besch~ving van de
Hoedanigheden en het Gebruik van TEER en VERNIST van Kooien; (...)
1567. 1786, 26 januari
Te Huur (...) te bevragen by JOSEPH VAN NOORT, aan de Moolen de Klopper.
‐ Koopmans GEOGRAPHIE of Beschryving der voornaamste Producten van Europa, verrykt met
een nieuw uitgevondene Geographische Producten Kaart, naar 't Hoogduitsch van A.F.W.
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CROME, met eene Voorreden en verscheidene Ophelderingen der vreemde Munten, Maaten
en Gewichten voorzien, door BENJAMIN BOSMA, A. D.M. Philos. Doct., Lid der Utrecht‐sche en
Vlissingsche Genootschappen enz. Van dit Nuttig en tevens Nood‐zaaklyk Werk, voor den
Burger zo wel als voor den Koopman, zyn nog eenige weinige Exempl. te bekomen by J. KOK
P.Z., Boekverkooper op 't Rokkin, O.Z., by de Beurs, t1Amst.
1568. 1786, 31 januari
Een BAKKERS OPSTAND te koop (...) Te bevragen by ALBERTUS HUYSINGH, in de 2de Wetering‐
Dwarsstraat te Amsterdam. ‐ By JACOBUS KOK Pie‐tersz., Boekverkooper op 't Rokkin, Oostzyde
by de Beurs, zyn nog eenige Exemplaaren te bekomen van 't Werk, genaamd KOOPMANS
GEOGRAPHIE, met een zeer schoone uitgevoerde Geographische Producte Kaart, door den
Heere A.F.W. CROME. a f 3‐10, met de Kaarten; de Kaart apart a ! 1‐2.
1569. 1786, 2 februari
Een fatsoenlyke Juffrouw biedt haar dienst aan om Dames te Kappen
(...) Adres by J.B. ELWE, Boekverkooper op den hoek van de Pypenmarkt
en Dam, te Amsterdam. ‐ Denzelven geeft thans uit: GEOGRAPHISCHE REIS‐ATLAS der 17
NEDERLANDSCHE PROVINTIEN, met 31 afgezette Kaarten, in een halve Engelsche Band, ~ 1
3:15:‐
1570. 1786, 14 februari
Te Huur (...) een TUIN (...) Te bevragen by JOSEPH VAN NOORT, aan de
Molen de Klopper. ‐ By J. KOK Pietersz., Boekverkooper op 't Rockin,
Oost‐Zyde, by de Beurs, te Amsterdam, zyn nog eenige Exemplaaren te
bekomen van A.T.W. CROME, KOOPMANS GEOGRAPHIE, a 1 3:10:‐1571. 1786, 23 februari
M. SCHALEKAMP te Amsterdam, geeft uit en heeft alom verzonden: Het XVIde DEEL Iste STUK
der HEDENDAAGSCHE HISTORIE, beschreven door een Gezelschap van GELEERDE MANNEN in
Engeland, uit het Engelsch vertaald; behelzende dit Stuk de GOUD‐, YVOOR‐ en GREINKUST,
SIERRA LEONA en de binnenlandsche Gewesten van Afrika. ‐ By dit Stuk word mede afgeleverd
a 1 5:5:‐ het AANHANGZEL tot de ATLAS van dat Werk, bestaande in 23 Kaarten der byzondere
deelen van AMERIKA en deszelfs EILANDEN, waar mede dezelve Atlas nu geheel Compleet is, uit
60 Kaarten bestaande, en volgens de Lyst, by de vorige Aflevering uitgegeven, kan worden inge‐
bonden. ‐ Iemand afzonderlyke Kaarten ontbrekende, gelieve dit voor het einde van FEBRUARY
op te geven, vermits na dien tyd gee~ afdrukken op hetzelfde Papier zullen vervaardigd
worden.
1572. 1786, 4 maart
Op Maandag den 6 Maart en volgende dagen, zal men te Amsterdam, ten
Huize van HENDRIK GARTMAN, in de Kalverstraat, 't 2de Huis van de Roomsche Kerk de
Papegaay, verkoopen: Een aanzienlyke Verzameling (...)
BOEKEN (...) een Electriseer‐Machine, Globens, Papiere Comptoir‐Behoeftens en Boekbinders‐
Gereedschappen; benevens een schoone Collectie
TEEKENINGEN, PRENTEN en POURTRETTEN, waar onder een fraaije ATLAS der
NEDERLANDEN. Nagelaten door de Heeren M. BER~~, Chirurgyn en Stads
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Vroedmeester, en D. SC¶JURING. De Catalogus is by bovengemelde en W.
VERMANDEL, in de Gasthuismolenstraat, te bekomen. Heden te zien.
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1573. 1786, 28 maart
Door verandering van Affaires, een BAKKERY uit de Hand te Koop (...)
Te bevragen aan den Eigenaar JAN WAEYER. De brieven franco. ‐ By J.
KOK Pietersz. Boekverkooper op 't Rockin, Oost‐Zyde, by de Beurs, te
Amsterdam, zyn nog een klein getal Exemplaaren te bekomen van de
KOOPMANS GEOGRAPHIE, door A.F.W. CROME, â 1 3:10:‐ met de Geographie‐sche Kaart.
1574. 1786, 18 mei
Men presenteerd (...) te verkoopen (...) ‐ By J. KOK Pietersz., Boek‐verkooper te Amsterdam, zyn
nog eenige Exemplaaren te bekomen van DE
KOOPMANS GEOGRAPHIE, door den Heer A.F.W. CROME; a 1 3:10:‐
45~5. 1786, 8 en 10 juni
* Op Dingsdag den 13 Juny en volgende dagen, zal den Boekverkooper
A. BORCHERS, ten Huize van den Overledenen, in de Handboogstraat, verkoopen: De
nagelaatene BIBLIOTHEEK, van wylen den Wel Eerwaarde Heer W.A. KLEPPERBEIN, rustend
Leeraar by de Luthersche Gemeente te Amsterdam) (...) alsmede een schoone Collectie van
KAARTEN, PRENTEN en POUR‐
TRAITEN (...) Waar van de Catalogus by gemelde en alom in de Buiten‐Steden werd uitgegeeven
(...)
1576. 1786, 20, 24 en 27 juni
H. van den Berg, J. van den Brink, L. Huyzinga, G.W. van Ophoven, J.A. Jourdany, C. Bonté, J.
Egbers en A.D. van Wyk, Makelaars, zullen op Dingsdag den 27 Juny en volgende dagen, te
Amsterdam, ten Huize van den Overledenen, op de Keizersgragt, tusschen de Spiegel‐ en Vyzel‐
straaten, verkoopen: Een capitaale, magnifique en extra deftige INBOEDEL; bestaande in (...)
een Kistje met een Astrolabium en fraaije Teeken‐ en Geometrische Instrumenten, door C.
Metz; keurlyke Aard‐ en Hemel‐Globens en verdere Kostbaarheden en Rariteiten (...) Alles
nage‐laaten door wylen den Wel‐Edelen Gestrengen Heer Mr. JAN FREDERIK BEREWOUT,
Bewindhebber van de West‐Indische Compagnie ter Kamer alhier; &c. &c. Alles breeder volgens
Catalogus (...)
45~7. 1786, 27 juni en 1 juli
~ By C. MORTIER en J. COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaart‐verkoopers op den Vygendam te
Amsterdam, is van de Pers gekomen: F. Sazerac Geo‐graphie elémentaire itusage des Jeunes
Gens3 avec une Geographie astronomique ou traite' de la sphere; de Prys is 12 stuivers. ‐ By
denzelven is nog te bekomen: Geogr~hie Elementaire en vers techniques3 van den‐zelve
Autheur; a 8 St.
1578. 1786, 1 juli
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Op Dingsdag den Woensdag den 18 en 19 July, zal men te Amsterdam, ten Huize van J.W. SMIT,
op de Fluweele Burgwal, by de Halsteeg, verkoopen: Twee overheerlyke en schoone
VERZAMELINGEN (...) BOEKEN (...) men vind in deeze Verzamelingen de volgende fraaije
Werken: (...) a General Atlas, Plans (...) Breeder volgens Catalogus, (...)
1579. 1786, 15 juli
~ By BLETZ (...) word verkogt (...) Tapyten (...) ‐ By J. KOK Pietersz., zyn nog een klein getal
Exemplaaren te bekomen, van 't Werk genaamd KOOPMANS GEOGRAPHIE, door A.F.W.
CROME, met een Geographische Produkte‐Kaart, a 1 3‐10.
1580. 1786, 29 juli
In den Boekwinkel van J. YNTEMA, in de Kalverstraat, te Amsterdam, word Heden uitgegeven:
Onderrichtingen wegens het reizen over Land, langs den weg van Suez, door Egypte naar
Europa; met Aanmerkingen over de omliggende Landen, en de verschillende Reiswegen;
benevens een Dagverhaal eener Reize uit Europa na de Indien, door de groote Woestyne van
Arabie; door J. CAPPER, Colonel in dienst van de Oost‐Indische Maatschappy in Engeland; naar
den tweeden Druk uit het Engelsch, met Kaarten; in groot 8vo. a 1 1:16:‐
1581. 1786, 29 augustus
Op Woensdag den Donderdag den 30 en 31 Augustus, zal ten Huize van W.
VEPMANDEL, in de Gasthuis‐Molenstraat te Amsterdam, verkogt worden:
Een extra schoone Verzameling (...) BOEKEN (...) benevens fraaye LAND‐
en ZEE‐ATLASSEN (...) Nagelaaten door wylen den Heer G. HOLSWILDERS.
De Catalogus is (...) te bekomen. Heden te zien.
1582. 1786, 5 december
~ Voor St. NICOLAAS PRESENTEN is te bekomen: KORT BEGRIP DER BYBELSCHE
AARDRYKSKUNDE, versierd en opgehelderd met 12 naauwkeurig Afgezette en byzonder fraai in
't Koper gebragte LAND KAARTEN, geen Stad, Vlek, Zee, Riuier of iets dergelyks hoe genaamd,
word in den gantschen Bybel genoemd, of men vind het in dit Werkje verhandeld en op de
Kaarten aangewezen, ook word by de Verhandeling daar van de Schriftuur‐Plaatzen verklaart,
waarin van het verhandelde Voorwerp gesproken word. Dat dit Werkje van eene algemeene
Nuttigheid is, niet alleen voor alle Predikanten, Proponenten, Studenten en Bybelvrienden,
maar ook voor alle Beoffenaars der Geographie, niet minder onwaardeerbaar is het om de
Kinderen te geven in Vragen en Antwoorden opgesteld zynde, kunnen zy het by Lessen van
buiten leeren, en by verdere Jaaren, der Bybel met meer verstands leezen, die zonder dit
Werkje niet met de vereisch‐te duidelykheid geleezen kan worden. De Prys is 36 Stuivers, en is
te bekomen by J.B. ELWE, Boekverkooper op den hoek van de Pypenmarkt en Dam, te
Amsterdam.
1583. 1786, 26 december
~ Te Amsterdam by T. CRAJENSCHOT, Boekhandelaar, word uitgegeeven:
De Nuttige en Aangenaame STAATS‐ALMANACH, voor den Jaare 1787, (In het
Fransch en Hollandsch) is voorzien van een negental fraaije Plaaten
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(...) Idem, een nieuwe Kaart van de Beijersche en Oostenryksche
Kreits (...)
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1584. 1787, 2 januari
~ By S. en J. LUCHTMANS en M. DE BRUYN, Boekverkoopers te Leiden en Amsterdam, word
Heden uitgegeeven en is alom verzonden, een ongemeen gewigtig en aangenaam Werk,
getyteld: REIZE naar de KAAP DE GOEDE HOOP, de LANDEN van den ZUIDPOOL en RONDOM de
WAERELD, doch voornaamlyk in de LANDEN der HOTTENTOTTEN en KAFFEREN, in de Jaaren
1772 tot 1776 gedaan door ANDBEAS SPABAAN, Dr. en Prof. in de Geneeskunde te Stok‐holm,
Lid van de Koningl. Zweedsche Academie der Weetenschappen en Opziener van derzelver
Naturalien‐Kabinet, ook Lid van verscheiden andere geleerde Genootschappen; met een
VOORREDE en AANTEEKENINGEN van den Heer GEORGE FORSTER, Prof. te Wilna. Alles in het
Nederduitsch vertaald. Met Plaaten en eene nieuwe Landkaart van de Kaap, de Hollandsche
Volkplantingen, de Gewesten der Hottentotten en de Natuurlyke Historie, vooral der Dieren (...)
De Prys van beide Deelen is 1 6:6:‐
1585. 1787, 4 januari
~ M. DE BRUYN, te Amsterdam, in de Warmoesstraat, het zesde Huis van de Vischsteeg, Noord‐
Zyde, geeft uit en heeft alom verzonden, een ongemeen aangenaam Werk, onder den Tytel:
Natuur‐ en Aardrykskundige Beschryving der VRIENDELYKE EILANDEN, in de groote Zuidzee,
volgens de nieuwste Ontdekkingen, door den Heer F.L. WALTHER, uit het Hoogduitsch, met
Plaaten en een Kaart~e van de Ligging dier Eilanden. ‐ (...) Het is in groot 8vo. zeer net
uitgevoerd, en kost 1 1:16:‐
1586. 1787, 3 maart
~ De EILANDEN AMSTERDAM, ROTTERDAM, MIDDELBURG en veele anderen, in de groote
Zuidzee geleegen, en wegens het ongemeen goedaartig Karakter van derzelver Inwooneren, de
vriendlyke Eilanden genaamd, worden, op
eene zeer aangenaame en onderhoudende wyze beschreven (...) in het fraaije en keurig
uitgevoerde Werk, getyteld: Natuur‐ en Aardrykskun‐dige Beschryving der VRIENDLYKE
EILANDEN, in de groote Zuidzee, volgens de nieuwste ontdekkingen, door FRED. LODEWYK
WALTHER. Uit het Hoogduitsch, met Plaaten en eene Kaart dier Eilanden, welke in groot 8vo.,
by M. DE BRUYN, Boekverkooper in de Warmoesstraat, te Amsterdam, gedrukt en (...) ~ 1 1:16:‐
te bekomen is (...)
1587. 1787, 17 april
Op HEDEN den 17 April en volgende dagen, zal men ten Huize van H. GARTMAN,
Boekverkooper in de Kalverstraat by de Roomsche Kerk de Papegaay, verkoopen: eene extra
fraaije Verzameling (...) BOEKEN (...) nevens een aanzienlyke party BOUWKUNDIGE en andere
gebondene PRENT‐WERKEN en ATLASSEN, alles zindelyk geconditioneerd (...) Nagelaten door
den Heer J. BIESTEROP. De Catalogus is (...) te bekomen.
1588. 1787, 24 april
G. HEINTZEN, Boekdrukker en Boekverkooper, in de Warmoesstraat over den Vygendam te
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Amsterdam, heeft gedrukt en geeft uit: STAATKUNDIG TAFEREEL, of algemeene bepalingen der
Volkshoeveelheid, Inkomsten, Land‐ en Zeemagten, kosten der Krygsheiren, Regeeringsvormen,
Rechts‐plegingen, Godsdiensten, Zeeden, Grond‐voortbrengzels, Koophandel en bevaarbare
Rivieren in de Keizerryken, Koningryken en Gemeene‐besten van Europa; in Plano, sierlyk
gedrukt, zeer geschikt om in Comptoiren en vertrekken op te hangen, de Prys is 24 Stuivers.
1589. 1787, 1 mei
G. HEINTZEN, Boekdrukker en Boekverkooper te Amsterdam, zal (met recht van Copy) in 1t
Fransch uitgeeven: TABLEAU STATISTIQUE, en Etat géné‐ral & approximatif de la Population,
des Revenus, Force de terre & de mer, Montant des Armées, de la forme du Gouvernement, de
l1administra‐tion de la Justice, de la Religion, des Moeurs, des Productions du Sol, du
Commerce, & Fleuves navigables, des empires, Royaumes, Repu‐bliques &c. de l'Europe.
1590. 1787, 1 mei
~ Het zeer gewigtig en ongemeen aangenaam Werk, genaamd: REIZE naar de KAAP de GOEDE
HOOP, de LANDEN van den ZUIDPOOL en RONDOM de WALRELD, doch voornaamlyk in de
LANDEN der HOTTENTOTTEN en.KAFFEREN, van 1772 tot 1776, gedaan door A. SPARMAN, Dr.
en Prof. in de Geneeskunde te Stokholm, Lid van de Kon. Zweedsche Academie der
Weetenschappen en van verscheiden andere Geleerde Genootschappen; met een Voorrede en
Aan‐tekeningen van Prof. G. FORSTER, in 't Nederd. vertaaldq Met een men~gte PLAATEN en
eene NIEUWE LANDKAART van de Kaap, de Rollandsche Volkplantingen, de Gewes ten der
Hottentotten, en Vooral van de Oostkust van deezen vermaarden Uithoek van Afrika, daar men
nog geen echte Kaart van had; is by S. en J. LUCHTMANS, te Leyden, en M. DE BRUYN, te
Amsterdam, in TWEE DEELEN, in gr. 8vo. gedrukt, en by hen en alom by de Boekverkoopers in
Nederland te bekomen (...) De Prys der beide Deelen van dit merkwaardig Werk is 1 6:6:‐
1591. 1787, 19 en 23 juni
In den Boekwinkel van J. YNTEMA, in de Kalverstraat, word heden uitgegeven en is alomme te
bekomen: DAGVERHL eener Reize, van Basfora
na Bagdad, en verder door de Kleine Woestyne van Arabie na Aleppo, enz. in Italie. Door een
Officier, in dienst van de Engelsche Oost‐indische Maatschappy. Uit het Engeisch. Met een
Kaart. (...) Deeze Reize behoord by die van den Colonel CAPPER, van welke nog eenige Exem‐
plaaren by bovengemelde te bekomen zyn, a 36 Stuivers.
1592. 1787, 14 augustus
Op Dingsdag en Woensdag den 21 en 22 Augustus, zal ten Huize van den Boekverkooper JOH.
WESSING Willemsz., in de Warmoesstraat, te Amsterdam, verkogt worden, Twee
Verzamelingen van extra welgeconditioneerde Nederduitsche BOEKEN: als Catalogus I (...) ‐
Catalogus II. bestaande in (...) waarby uitmunt een fraaije Atlas van de geheele Waereld, nevens
de Stede boeken van Blaauw, in zyn Oost‐Indisch Verlakt Kasje met een Glas 1er voor, en
andere zeer fraaije Werken; breeder volgens Catalogus (...)
1593. 1787, 13 september
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~ A. VAN PADDENBURG, te Utrecht, geeft uit en heeft verzonden: 1. Het Leven van REINIER DE
KLERK, Gouverneur‐Generaal van Nederlandsch Indien, door ARY HUYSERS, Oud‐Koopman in
dienst der Oostindische Compagnie, uitgegeven door JACOB CASPER METZLAR, Predikant te
Beusichem, met een fraaije KAART der platte Grond van BATAVIA, en eenige
aanmerkenswaardige Bylagen, in groot 8vo., de prys is f 1:8. (...)
1594. 1787, 25 september
Te Amsterdam by DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, zyn weder in halve Engelsche Bandjes te
bekomen: De Nieuwe Kerkelyke Geographische Zak en Reis‐Atlas der Vereenigde Nederlanden~
alsmede van de Landen der Generaliteit; ingericht naar de Kerkelyke Verdeeling deezer
Republiek, in Synoden, benevens derzelver onderhoorige Classen. Zeer dienstig en ge‐makkelyk,
niet alleen voor de Eerwaarde Heeren Proponenten, om te zien onder welke Classen de vacante
Plaatsen liggen, maar ook vôor anderen, die de Provintien willen doorreizen, om de Reisroute
te neemen, en in deeze tydsomstandigheid mede zeer geschikt om het marcheeren en de
ligging der Troepen te zien. In het licht gebragt door WILLEM ALBERT BACHIENE, in leven
Leeraar der Hervormde Gemeente, en Hoog‐Leeraar der Sterre‐ en Aardrykskunde te
Maastricht, Medelid der Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen. Bestaande in dertien
fraaije afgezette Kaartjes, als: 1. Een algemeene Kaart der Nederlandsche Republiek; 2.
Gelderland en het hertogdom Cleve; 3. 's Hertogenbosch en Peel‐ en Kempenland; 4.
Maastricht; 5. Zuid‐Holland; 6. Noord‐Holland; 7. Breda;
8. Utrecht; 9. Friesland; 10. Zeeland; 11. Overyssel; 12. Groningen en
13. Drenthe.
Nog zyn by bovengemelden te bekomen: Een kaart van de zeven en een van de tien
Nederlandsche Provintien; beiden fraai afgezet en door gemelde BACHIENE in 't licht gebragt.
1595. 1787, 27 en 30 oktober
Verkoopinge, op Dingsdag den 30 October, ten huize van W. VERMANDEL, in de
Gasthuismoolenstraat, te Amsterdam, van een fraaije Verzameling Nederduitsche
welgeconditioneerde BOEKEN, waar onder uitmunten: (...) Zee Atlas 7 Deelen (...) Zynde het op
den l8den September 1787 on‐verkogt gebleven gedeelte der Bibliotheek, nagelaten door
wylen de Heeren H. en W. HOFF, Apotheekars te Amsterdam.
1596. 1787, 24 november
A. VAN PADDENBURG, geeft uit en heeft verzonden:
1. (...)
4. Het LEVEN van R. DE KLERK, GouVerneur‐Generaal van Nederlands‐Indien; door A. HUYSERS.
Waarby een fraaije KAART der PLATTE GROND van
BATAVIA en eenige BYLAGEN. In groot 8vo. a 1 Cl. 8 St.
1597. 1787, 6 december
Een fatsoenlyke Burger Juffrouw (...) bied haar dienst aan (...) ad‐dresseere zig by A. FOKKE Sz.,
Boekverkooper in de Kalverstraat, te Amsterdam. ‐ By wien gedrukt is, en zal binnen weinig
dagen alom te bekomen zyn: NIEUWE VADERLANDSCHE ALAANACH, voor den Jaare 1788;
waarin (...) Beschryving van de Provintie Utrecht, versiert met een naaukeu‐rig afgezet Kaartje
(...)
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1598. 1788, 1 en 8 januari
AU4ANACH, ten dienste der Zeelieden, voor het Jaar 1788, waar by gevoegd zyn eene
Verhandeling over het bepalen der Lengte op Zee, door de Afstanden van de Maan tot de Zon
of vaste Sterren, en eene Verzameling van Tafelen, op last van het EDEL MOG. COLLEGIE ter
A~IRALITEIT binnen AMSTERDAM resideerende, opgesteld door de Commissarissen tot de
zaken het bepalen der Lengte op Zee en der Verbetering der Zee‐Kaarten betreffende, met
Privilegie. De Almanach zal jaarlyks vervolgd worden, en die van 1789, 1790 en 179~, zullen nog
in dit Jaar uitkomen. De Tabellen van Lengte zyn ook apart, oningevuld, te bekomen, by
G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper te Amsterdam.
1599. 1788, 1 januari
By J. CRAJENSCHOT, Boekhandelaar te Amsterdam, word uitgegeeven: DE NUTTIGE en
AANGENAAME STAATS‐M~ANACH voor den Jaare 1788, (zo in 't Fransch als Hollandsch) en is
voorzien met een zevental fraaije Plaa‐ten (...) Idem, een Nieuwe Kaart van Muskovien of
Rusland, met couleuren afgezet, en gesneden door 1. VAN JAGEN (...)
1600. 1788, 12 januari
~ Op Dingsdag en Woensdag den 15 en 16 January, zal men te Amsterdam ten Huize van A.
VAN HARREVELT SOETENS, Boekverkooper in de Kalver‐straat, verkoopen: Een extra fraaije
Collectie (...) BOEKEN (...) met eenige Kaarten en Plans, en eene kleine Verzameling van fraaije
PRENTEN van de beste Meesters. Alles breeder by Catalogus, die by boven‐gemelde
Boekverkooper te bekomen is.
1601. 1788, 20 maart
'Er is (...) gevonden eene somme Gelds (...) addresseeren by FREDRIK MENS, Mr. Zadelmaker
(...) ‐ By J. KOK Pietersz., op 't Rokkin, word uitgegeven: CROME, KOOPMANS GEOGPAPHIE, 'net
een fraaije PRODUCTEN‐KAART, a f 3:10: de Kaart apart 1 1:4.
1602. 1788, 25 en 29 maart
Op Woensdag en Donderdag den 2 en 3 April, zal men te Amsterdam ten Huize van A. VAN
HARREVELT SOETENS, Boekverkooper in de Kalverstraat, verkoopen: Een extra fraaije Collectie
van Hollandsche en eenige Fran‐sche WERKEN, benevens twee fraaije Mahonie‐Houten
Boekenkassen, Gb‐ben van Valk, (...) Nagelaten door wylen den Heer A. DU BOlS, breeder
by Catalogus, by gem. Boekverkoper te bekomen.
1603. 1788, 8 en 24 mei
ALMANACH TEN DIENSTE DER ZEELIEDEN, voor 't Jaar 1789, waarby gevoegd is eene
Verzameling van BERICHTEN over eenige Onderwerpen der Navigatie, meest uit de Rapporten
en Journaalen van Nederlandsche Zeelieden getrokken; op last van het EDEL MOG. COLLEGIE
TER ADMIRALITEIT, binnen A'nsterdam resideerende, opgesteld en uitgegeeven door de
Commissarissen tot de Zaaken het bepaalen der Lengte op Zee en de verbetering der
Zeekaarten betreffende. (Professor van Swinden, P. Nieuwland en G. Hulst van Keulen) Te
Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zee‐kaartverkooper, met Privilegie ‐ NB. De
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BERICHTEN, waar van de eerste Nummer thans het licht ziet, zullen by ieder Almanach vervolgd
worden. Ook zyn Ver nog Exemplaaren van de ALMANACH voor 1788, van de VERHANDELING
OVER HET BEPAALEN DER LENGTE OP ZEE, en van de VERZAMELING DER NODIGE TAFELEN, te
bekomen. De Almanach voor 1790 is reeds op de Pers en zal binnen korten tyd uitgegeeven
worden.
46~4. 1788, 17 mei
* Op Dingsdag den 27 Mei en twee volgende dagen, zal men te Amsterdam in den Boekwinkel
van de Wed. P. SCHOUTEN, verkoopen: een zeer fraaije Collectie (...) BOEKEN (...) Mitsgaders
een superbe Magazyn Kistje, met Mathem. Instrumenten, waarin een Astrolabium met zyn As‐
tronomische Verrekyker, Microscoop en diverse Passers, door den beroemden Dirk Metz; en
twee ongemeene fraaije Globens door Valk, met een konstig Uurwerk in dezelve door D.
Audebert, met glaze Stolpen &c. By een verzameld door den Wel Ed. Gestr. Heer M.J.
GEELVINCK, Heer van Castricum &c. (...) De Catalogus word uitgegeven by de Weduwe P.
SCHOUTEN en H. DIEDERIKS.
1605. 1788, 7 augustus
ALMANACH TEN DIENSTE DER ZEELIEDEN, voor het Jaar 1790, waarby gevoegd zyn eene
Verzameling van BERICHTEN, over eenige onderwerpen der Navigatie, meest uit Rapporten van
Nederlandsche Zeelieden getrokken, en een BYVOEGZEL, op de Verhandeling over het bepaalen
der Lengte op Zee, behelzende eene uitlegging van de Methode van DUNTHORNE, op Last van
het EDEL MOG. COLLEGIE TER ADMIRALITEIT, binnen Amsterdam resideerende, opgesteld en
uitgegeeven door de Commissarissen tot de Zaaken het bepaalen der Lengte op Zee, en de
verbetering der Zeekaarten betreffende, (Professor J.H. van Zwinden, P. Nieuwland en G. Hulst
van Keulen) te Amsterdam, by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverko‐per, met
Irivilegie. De BERICHTEN, waar van thans het tweede Stukje uitgegeven word, zullen by ieder
Almanach vervolgd worden. ‐ Ook zyn 'er nog te bekomen verscheide Exemplaren van de
Almanach voor 1788, beslaande zeven geheele Vellen of 112 Pag. Cyffer‐ of Tafelwerk en agt
geheele Vellen of 128 Pag. Text voor f 2:10:‐ insgelyks Exemplaaren van de VERHANDELING
OVER HET BEPAALEN DER LENGTE OP ZEE, met de VERZAMELING DER NOODIGE TAFELEN,
benevens derzelver Verklaring en het BYVOEGZEL op gemelde Verhandeling en gemelde
Verzameling, beslaande te zaamen zeventien geheele Vellen Text, en drie geheele Vellen
Cyffer‐of Tafelwerk, benevens vyf groot en twee kleine uitslaande Tabellen in Plano, a 1 3:12:‐
het gemelde BYVOEGZEL is voor die geenen welke de Verhandeling over het bepaalen der
Lengte op Zee reeds bezitten, afzonderlyk te bekomen voor a 12 Stuivers; van den Almanach
voor 1789,
beslaande agt Vellen Text en zeven Vellen Cyffer‐ of Tafelwerk, benevens vier en een half Vel
Berichten zyn nog een aantal Exemplaren te bekomen a f 3:‐ den Almanach voor 1791 is reeds
op de Pers, en zal binnen kort uitgegeven worden, MET EENE NAAUWKEURIGE BESCHRYVING
VAN DE INRICHTING EN HET GEBRUIK DER OCTANTEN EN SEXTANTEN, door gemelde
Commissarissen, welk stuk apart te bekomen zal zyn. ‐ Ook zyn gratis te bekomen voor die
geenen, welke den Almanach van 1788, en de Verhandeling over het hepaalen der Lengte op
Zee bezitten, het hlaadje der Drukfeilen~ voor die twee Stukken, welke Lyst van Drukfeilen
reeds agter den Almanach van 1789 geplaatst is geweest, en wederom agter dien van 1790
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1606. 1788, 25 september
By J. ALLART, Boekverkooper te Amsterdam, is van de Pers gekomen en alom verzonden:
AMSTERDAM en zyne Geschiedenissen in 't kort, 12mo. iste Deeltje, met fraaije Afbeeldingen
versierd (...) Dit Iste Deeltje is verrykt met een Platte Grond der Stad, in derzelver eerste
Beginze‐len Anno 1200, en verscheiden Historische Afbeeldingen, en gesteld tot de goedkoope
prys van 36 Stuivers.
1607. 1788, 28 oktober
By toeval te huur (...) een KAMER (...) verzoeke zig te adresseeren by
den Boekverkooper J. KOK Pz., op 't Rokkin by de Beurs. ‐ By dezelve
is te bekomen: CROME, KOOPMANS GEOGRAPHIE met een Produkte Kaart; ~
1 3‐10.
1608. 1788, 11 november
Op Maandag den 17 November en volgende dagen, zal men ten Huize van
H. KEYZER, op de Geldersche Kaai, te Amst., verkoopen: een uitmuntende Verzameling (...)
BOEKEN, waaronder veele voorname WERKEN: (...) een ongemeene verzamelde ATLAS van de
geheele Waereld, overheerlyk Afgezet (...) Alles met veel kosten byeenverzameld, door een
voornaam Liefhebber. De Catalogus is by bovengemelde en alom te bekomen.
1609. 1788, 29 november en 4 december, met andere tekst 18 december en weer andere tekst
3 januari 1789
Te Amsterdam by A. FOKKE Simonsz., is gedrukt en zal eerstdaags ten einde tot fraaije St.
NICOLAAS PRESENTJES te dienen,‐ tebekomen zyn:
DE NIEUWE VADERLANDSCHE ALMANACH, voor den Jaare 1789, versierd met een Afgezette
Kaartje van Zweden, enz.
1610. 1788, 25 november en met gew. tekst 6 december
Ph. van der Schley, C. Ploos van Amstel Jacob Cornelisz., H. de Winter en J. Yver, Makelaars,
zullen op Maandag den 8 December en volgende dagen, te Amsterdam in t Oude Heeren
Logement verkoopen: een fraaije Collectie SCHILDERYEN, TEKENINGEN en KAPITAALE ZWARTE
KONST‐ en andere PRENTEN (...) zindelyke gebonden en losse PRENTWERKEN, Plans van
Steeden, Land‐ en Wapen‐Kaarten, kopere gegraveerde Plaaten en Paketten met deszelfs
Afdrukken: alles nagelaten by wylen den Heer F.W. GREEBE, Konsthandelaar; waar van de
Catalogus vroegtydig by gem. Makelaars zullen te bekomen zyn
1611. 1788, 6 december, met andere tekst 16 december en opnieuw andere tekst 25 december
De Oprechte VADERLANDSCHE AD~ACH, daar al soo van besproken zyn, ziet thans het licht,
dezelve behelst in zig behalven wat in een ordinaire Almanach behoord: 6 Nederlandsche
Historie‐Plaatjes en een Kaartje der Nederlanden (...) dezelve word uitgegeven ~ 14 Stuivers, te
Amst. by J.H. TROP, op de Zeedyk, en P. JANSZ., op de LeidscheStraat. (...)
1612. 1788, 9 december
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Op Woensdag den Donderdag den 10 en 11 December, zal men ten Huize van J.W. SMIT,
Boekverkooper te Amsterdam, verkoopen: een keurlyke Verzameling (...) BOEKEN (...) als mede
een Planetarium (...) en laatstelyk een capitaale Party Gebonden PRENTWERKEN enz. Breeder
volgens Catalogus by bovengemelden en M. SCHOONEVELD te bekomen.
1613. 1788, 16 en 27 december
Op last van het EDEL MOG. COLLEGIE TER ADMIRALITEIT BINNEN AMSTERDAM Resideerende,
word uitgegeeven: ALMANACH TEN DIENSTE DER ZEELIEDEN, voor het Jaar 1791, met een
Voorbericht en Verklaaring van derzelver nuttig gebruik, in het Berekenen van de LENGTE OP
ZEE, door middel van de Afstanden der MAAN van de ZON en vaste STERREN. ‐ Eene zeer uit‐
voerige Verhandeling over de Inrichting en het Gebruik der OCTANTEN en SEKTANTEN van
HADLEY, met Aanmerkingen op gemelde verhandeling> zynde dit Werk doormengd met 85
Houte Plaatdrukken en 2 uitslaande vellen Koopere Plaatdrukken; opgesteld en uitgegeeven
door de Commissarissen tot de Zaaken het Bepaalen der Lengte op Zee, en de Verbetering der
Zeekaarten betreffende, (Professor J.H. van Swinden, P. Nieuwland en
G. Hulst van Keulen) te Amsterdam, by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper,
met Privilegie. Van De Almanachen voor 1788, 1789 en 1790, De Verhandeling over 't bepaalen
der Lengte op Zee> met de Verzameling der Noodige Tafelen en derzelver Verklaaring, &c., met
het Byvoegsel op de gemelde Verhandeling, behelzende de Verklaring van de Methode van
Dunthorne> als mede van de Verzameling der Berichten> zyn nog Exemplaren voor handen; De
Almanach voor 1792 is reeds op de Pers, en zal in 't begin van 1789 uitgegeeven worden.
4644. 1788, 25 december; en 1 januari 1789
~ De Nuttige en Aangenaame STAATS‐AUANACH, (zo in het Fransch als Hollandsch) met (...)
een nieuwe Kaart van Bohemen, Silesien, Moravien, &c., met couleuren Afgezet, en gesneden
door J. VAN JAGEN, (...) word uitgegeeven by T. CRAJENSCHOT, op den hoek van de Heeregragt
en Heisteeg (...)
~645. 1789, 10 januari
~ By N.T. GRAVIUS, Boekverkooper, in de Gravestraat, agter de Nieuwe
Kerk, te Amsterdam, word uitgegeeven: Geographische en Historische
ZAK‐ en REIS‐ATLAS DER NEDERLANDEN, bestaande in 53 zo Afgezette
KAARTEN als PLATTE GRONDEN der Nederlandsche Steden, en een beknopte
BESCHRYVING DER NEDERLANDEN, behelzende: 1. De Gelegenheid, Gronden,
Grootte, Hoofd‐Rivieren, Verdeelingen, en het merkwaardige van iedere
Stad en Landstreek. II. Beschryving van de Landen der Generaliteit.
III. De Hooge Regeering der Vereenigde Nederlanden, de Regeering der
Staaten van iedere Provintie, de Regeering in de Generaliteits Landen,
en die van den Stadhouder, deszelfs Inkomsten, enz. IV. Het Kerkelyk Bestier en dat der
Gereformeerden in 't byzonder. V. De KRYGS‐ zo LAND‐als ZEEMAGT, de begrooting der
onkosten van ieder op zigzelven. VI. Van de Geldmiddelen, de gewoone en Buitengewoone
Lasten, Imposten, Tollen en Licenten. VII. De Staat der Oost‐ en West‐Indische Maatschap‐pyen,
derzelver Bezittingen en Regeering. VIII. De Hollandsche Koophandel naar alle Gewesten, de
Staat der Groote en Kleine Visscheryen:
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Voorts de Munten en Gewigten, enz., en een beknopte REISWYZER der Ne‐derlanden, met
aanwyzing der Herbergen, in groot 8vo., in een fraaije Band, ~ f 4:14:‐1616. 1789, ]9 februari
GERARD ABRAHAM ARRENBERG, Boekverkooper te Rotterdam zal op Maandag den 2 Maart en
volgende dagen, op de Zaal boven de Beurs te Rotterdam, en op de gewoone uuren,
verkoopen: Een zeer fraaije BIBLIOTHEEK (...) benevens een uitmuntende Verzameling van
PRENTKONST (...) fraaije LAND‐KAARTEN en PLANS (...) ‐ Alles met zeer veel smaak verzameld
en nage‐laaten door wylen den Heer ALEXANDER STRACHAN, Koopman te Rotterdam. De
Catalogus is (...) te bekomen (...)
4647. 1789, 14 maart
* Een fatzoenlyk HEER of JUFFROUW, genegen zynde ~...> KAMERS te
Huuren (...) Nader onderrigting by N.T. GRAVIUS, Boekverkoper in de
Gravestraat, agter de Nieuwe Kerk, welke uitgeeft: ZAK‐ en REIS‐ATLAS
der Nederlanden, met 53 Afgezette Kaarten en platte Gronden, en een
Beschryving der Nederlanden, a f 4: 14.‐1618. 1789, 2 mei
Op Dingsdag den 5 Mey en volgende dagen, zal men te Amsterdam op den
Cingel, tusschen de Bergstraat en Blaauwburgwal, het 6de Huis van de
Kerk de Zon, verkoopen: een capitaale Verzameling (...) BOEKEN (...)
benevens nog twee Appendixen van (...) Boeken, Globes van Valk (...)
Heden en Maandag voor de Verkooping te zien. De Catalogus is by HENDRIK GARTMAN,
Boekverkooper in de Kalverstraat, het 2de Huis van de
Roomsche Kerk de Papegaai, te bekomen.
4649. 1789, 2 mei
~ By N.T. GRAVIUS, Boekverkooper in de Gravestraat, agter de Nieuwe Kerk, te Amsterdam,
word uitgegeeven: NIEUWE REIS‐ en HAND‐ATLAS van BRABAND, VLAANDEREN en aanleggende
LANDSCHAPPEN. Inhoudende alle de Steden, Forten, Kasteelen, Dorpen, Kloosters, Gehuchten,
Bosschen, Bergen, Moerassen, Rivieren en Zandbanken langs de Vlaamsche Kusten; na de l'Isle
en andere Kaarten opgemaakt. Deeze Atlas bevat een Gene‐raale Kaart van Braband en
Vlaanderen: Vervolgens 37 Particuliere Kaarten, als van Oostende en Oudenburg, Brugge, Sluis
en Vlaanderen en 't Land van Cazand, Hulst, Axel, Sas van Gend en Ysendyk; Duinkerken, Wy‐
noksbergen, Grevelingen, Furne, Nieuwpoort, Tarout, Thielt en Rousselaar; Gend,
Dendermonde, St. Omer en Cassel; Iperen, Meenen, Kortryk, Oudenaarden, Ninave,
Grandmont, Betune, Basle, Lens, Ryssel, Doornik, Monsbergen, Condé en Aath; Herdin, St. Paul
en Chaumont; Atrecht, Valencyn, Kameryk, Quesnoi, Breda, Steenbergen en Bergen op Zoom;
Hertogenbosch, Helmont, Gennip en Goch; Antwerpen en Zantvliet; Tumhout, Venlo, Roermont
en de Weert; Mechelen en Lier; Aarschot, Sichem en Diest; Stevensweert, Maseik, Bruxels,
Leuven en Vilvorden; Tirlemont,
Mastricht, Tongres en Dalem; Charleroj, Nivelle, Naamen, Luik, Lemburg, Spa, Marienburg,
Beaumont, Charlemont, Givet, Dinant, Durbay, enz., met alle de onderhoorige Landschappen;
waarby de origineele benamin‐gen zyn bygevoegd. De Kaarten zyn alle zeer fraai gecouleurd, en
heel dienstig voor die zig in de Geographie oeffenen, Reizen of die Provin‐tieen betrekken, in
een groot Quarto Band, de prys is f 5:5:‐ zyn mede te bekomen te (...)
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46~O. 1789, 14 mei
~ By N.T. GRAVIUS, Boekverkooper in de Gravestraat, agter de Nieuwe Kerk, te Amsterdam,
word uitgegeeven: (...) Dezelve geeft mede uit:
Geographische en Historische ZAK‐ en REIS‐ATLAS der NEDERLANDEN, in 53 Afgezette Kaarten
en Platte Gronden der Steden, met eene Beschryving der Zeven Provintien, in een fraaije Band
~ f 4:14:‐46~1. 1789, 28 mei
~ Iemand (...) genegen zynde twee (...) KAMERS te verhuuren, adres‐seeren zig by N.T.
GRAVIUS, Boekverkooper in het midden der Gravestraat te Amsterdam. Dezelve levert tot
ultimo July af, voor f 3:18:‐ daar na f 8:‐ C.W. LUDEKE, BESCHRYVING VAN HET TURKSCHE RYK,
twee zwaare Boekdeelen, in groot 8vo. met Kaarten.
46~2. 1789, 11 juni en met gew. tekst 7 juli
~ TOT HET EINDE VAN JULY, ~I ~u1i: NOG DEEZE MAAND,3 word voor f 3:18:‐ daarna ! 8:‐ by
N.T. GRAVIUS, te Amsterdam, in 't midden der Gravestraat, en zo ver de Exemplaaren strekken
in de andere Steden afgeleverd: Het in deeze dagen allernuttigst en belangryk Werk van C.W.
LUDEKE, BESCHRYVING DES TURKSCHEN RYKS, twee Deelen in groot Octavo, met fraaije
KAARTEN en PLAATEN (...)
1623. 1789, 9 juli
Verkooping op Vrydag den 10 July 1789, ten Huize van W. VERMANDEL, in de
Gasthuismolenstraat, te Amsterdam, van een kleine uitmuntende Verzameling (...) BOEKEN,
waar onder Uitmunten, in Folio: (...) la Lande Atlas (...) waarvan de Catalogus te bekomen is (...)
1624. 1789, 23 en 25 juli
Op Last van het EDEL MOG. COLLEGIE ter ADMIRALITEIT binnen AMSTERDAM resideerende,
word uitgegeeven: Tweede deel vermeerderde en verbeterde Druk, van de VERHANDELING
over het bepaalen der LENGTE op ZEE, door de Afstanden van de MAAN tot de ZON ofte de
VASTE STARREN, met de Verzameling der nodige Tafelen daartoe dienende. AIAIANACH ten
dienste der ZEELIEDEN, voor het Jaar 1792, benevens de Verklaring van denzelven, (tweede
veel vermeerderde en verbeterde Druk,> dienende om de LENGTE op ZEE te berekenen,
opgesteld en uitgegeeven door de Commissarissen tot de Zaaken het bepaalen der Lengte op
Zee en de verbetering der Zee‐kaarten betreffende (Professor J.H. van Swinden~ Lector P.
Nieuwland en G. Hulst van Keulen~) te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en
Zeekaartverkooper, met Privilegie. Van de VERHANDELING over de OCTANTEN en SEXTANTEN,
en de ALMANACHEN voor de jaaren 1789, 1790 en 1791 zyn nog Exemplaaren te verkrygen.
1625. 1789, 13 augustus
Een Doctor of Apothecar (...) een APOTHECARS GEZEL kunnende emploijeeren, kan zig (...)
adresseeren by den Boekverkooper A. FOKKE Simonsz., in de Kalverstraat, by den Dam, te
Amsterdam. By wien met goed succes gedebiteerd word: De tweede Druk van DE
VADERLANDSCHE HISTORIE IN THEMATA, zynde een Geschiedverhaal van 's Lands
Gebeurtenissen, van des‐zelfs aanvang tot heden, ten dienste der Schoolen, in klein 8vo. a 8 St.,
by de 25 a 7 St., met 29 fraaije Konstpl., Pourtr. en afgezette Landkaartjes, a f 1:10.
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1626. 1789, 15 en 18 augustus
DE BEREEKENING DER LENGTE OP ZEE, door middel van de Afstanden der MAAN tot de ZON of
vaste STERREN, eene der voornaamste Hoofdpoincten voor de Zeelieden zynde, en waartoe de
Wel‐Ed. Heeren Con~ssarissen tot de Zaaken het bepaalen der Lengte op Zee, en de Verbetering
der Zeekaarten betreffende, zo veele moeite en vlyt hebben aangewend van verscheide nodige
Werken en Tafelen tot op heden toe, te hebben opgesteld en uitgegeven; vind zig de
ondergetekende verplicht te advertee‐ren, dat alle de Zeelieden, welke onderwys in de
Bereekening daar van begeeren te hebben, zig mede by hem kunnen adresseeren, op het
Stuur‐mans Collegie, in de Haringpakkery, te Amsterdam.
THOMAS ENGELBERTS.
1627. 1789, 10 september
Men zal in de maand November deezes Jaars, (den dag en plaats nader te bepaalen) binnen de
Stad Amsterdam pûbliek verkoopen: Een uitmuntend en alom beroemd KABINET, (zynde het
fraaiste dat ooit in de Nederlanden publiek is te koop geweest> van WIS‐ en NATUURKUNDIGE
WERKTUIGEN, als Optische, Catoptrische, Deoptrische, Mechanische en fraaije ASTRONOMI‐
SCHE INSTRUMENTEN, allen van de voornaamste Maakers, en onder welke zeer kostbaare en
zeldzaam voorkomende Stukken gevonden worden. Informatie te bekomen by den Heer H.
Aeneae, A.L.M. & Phil. Doct. te Amst. (zie ook 1631 en 1666)
1628. 1789, 12 september
Den Heer GIRANDOLINI, zal de Eer hebben op Dingsdag den 15 September 1789, op verzoek
van veele Liefhebbers, ten tweede maale te vertoonen, het groote DECORATIE VUURWERK,
verbeeldende HET BELEG of BOMBARDEMENT VAN GIBRALTAR, hetzelve zal met allen
mogelyken luister en veel uitvoeriger dan by de eerste Representatie uitgevoerd worden. Ook
zal de WAERELDGLOBEN by dit alles zeer pragtig uitmunten. By aldien het weder zulks niet
mogt toelaaten, zal hetzelve den volgenden schoone dag vertoond worden.
1629. 1789, 24 september
A. BLUSSE' en ZOON te Dordrecht, geeven thans aan de Inschryvers af, het Eerste Tiental Deelen
van het uitmuntend Werk: ALGEMEENE OEFFENSCHOOLE VAN KONSTEN EN
WEETENSCHAPPEN, welkeer by PIETER MEIJER uitgegeeven. De ~~ee laatste Tientallen en
Bladwyzer zullen insgelyks, volgens Conditie, op den bepaalden tyd worden afgeleverd,
intusschen de Liefhebbers, welke het geheele Werk, in een‐en‐dertig Deelen, met alle de
Plaaten en Kaarten, liefst in eens verlangen te bezitten, daar van nog kunnen bediend worden
voor den extra goedkoope prys van 1 45:‐ Ettelyke aparte Deelen en Stukken zyn mede nog by
bovengenoem
den te bespreeken, doch niet anders als tot den gewoonen prys.
1630. 1789, 15 en 24 oktober
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, te Amsterdam, word uitgegeven:
HANDLEIDING TOT HET PRACTICAALE OF WERKDAADIGE GEDEELTE VAN DE STUURMANS‐
KONST, zeer nuttig voor de Zeevaarenden in het algemeen, en in 't byzonder voor 's Ed. 0.1.
Compagnies Zee‐Officieren, of die geenen welke zig daartoe zoeken te bekwaamen; opgesteld
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door den Heer CORNELIS PIETERSZ., Oud‐Kapitein ter Zee, by de Ed. Nederlandsche
Geoctroijeerde 0.1. Compagnie, en Examinator der Zee‐Officieren, ter Kamer Amsterdam.
1631. 1789, 3 november
H. de Winter, T. van Otten, A. Ypelaar en J. Buys, Makelaars, zullen op Dingsdag den 15
December en volgende dagen, te Amsterdam, op den Cingel, by de Bergstraat, publiek
verkoopen: Een alom beroemd en kostbaar KABINET van WIS‐, NATUUR‐ en STERREKUNDIGE
WERKTUIGEN, allen van de voornaamste Meesters, (zynde de fraaiste en compleetste
Verzameling welke ooit in de Nederlanden publiek is te koop geweest, en dezelfde waar van in
deeze Courant van den lOden September is geadverteerd, dat in de maand November zoude
geschieden.) Alles in veele Jaaren byeen verzameld en gebruikt door den Wel‐Ed. Heer Mr. E.
EBELING, Geheimraad van Zyn Keurvorstelyke Doorluchtigheid van Mayntz, en Directeur van de
Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, &c. &c. Dit Kabinet zal van den 10 November
af, tweemaal 's weeks met een getekend Briefje van een der Makelaars, kunnen bezichtigd
worden; nader informatie en intyds de Catalogus te bekomen by de bovengemelde Makelaar.
(zie ook 1627 en
i666)
~ 1789, 17 november
~ Daar het oog van geheel Europa thans gevestigd is op alles wat in de Oostenryksche
Nederlanden, en vooral in Braband geschied, en mogelyk nog geschieden zal, en men zyne
nieuwsgierigheid niet beter kan voldoen, dan by het melden der Gebeurtenissen, de juiste
plaatsen waar dezelve geschieden, met betrekking tot de aangrenzende Landen te kennen en te
vergelyken: Zo berichten D. ONDER DE LINDEN en ZOON, Boekverkoopers te Amsterdam, dat by
hen nog eenige Exemplaaren a 16 St. te bekomen zyn, van de Beknopte Beschryving, met de
naauwkeurig afgezette Kaart der OOSTENRYKSCHE NEDERLANDEN. Om de naauwkeurigheid en
nette uitvoering van beiden aan te toonen, behoeft men slegts te melden, dat beiden door den
beroemden Hoogleeraar in de Sterren‐ en Aardrykskunde, te Maastricht, den grooten W.A.
BACHIENE, zyn opgesteld, en de Kaart door VAN JAGEN, gegraveerd is. (verge1i~k i6~o)
1633. 1789, 19 november
By de Boek‐ en Kunstverkoopers J.W. SMIT in Amsterdam, en J.F. JACOBSZ. DE AGE' in 'S Hage,
word op heden uitgegeeven: Een extra groote KAART, op twee Vel groot Olifants‐Papier aan
elkander, van den omtrek van Amsterdam, daar stellende alle Verschansingen en
Overstroomingen, zo als dezelve waren op het einde der maand September 1787, onder den
Tytel: Cartes des Environs d'Amsterdam, representans dTun coup d'oeil les avenues Fortifiées,
avec les Inondations autous de cette Ville celebre telles quelles etoient vers la fin de Septembre
1787, & en m~me tems les quartiers des Troupes Prussiennes & leurs attaques au
lendemain le Ier d'Octobre, sons les ordres de S.A.S. Le Duc regnant de Brunswich, pour servir
de Memoire a l'Histoire de cette epoque re‐marquable; dedié ~ S.A.S. Monseigneur Charles
Guillaume Ferdinand, Duc regnant de Brunswich & Lunebourg &c. &c. par s.t.h. & A. Ob.
Serviteur C.G. de Schaichowsky, Premier Lieutenant au Service de S.M. de Roy de Prusse, dans
le Regiment d'Infanterie de Romberg, cy‐devant de Marwitz & acors Aide de Camp du m~me
General gravée par G. Tischbein. De prys is f 3:10:‐ Wegens het klein getal van Exemplaaren,
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kunnen dezelven niet in Commissie verzonden worden, maar moeten voor rekening ontboden
worden.
1634. 1789, 21 november
Heden word te Amsterdam by A. FOKKE Simonsz., uitgegeeven: 1. DE VADERLANDSCHE
ALMANACH voor den Jaare 1790, versierd met (...) afgezet Land‐
kaartje van Europisch Turkyen enz. (...) II. DE VADERLANDSCHE HISTORIE
IN THEMATA, van den aanvang des Lands tot heden, 8vo. met 29 stuks
Plaaten en Kaarten ~ 30 St. zonder Plaaten 6 St.
~ 1789, 5 december en met andere tekst 31 december
~ Om tot St. Nicolaas‐Prezentjes te kunnen dienen, word by T. CRAJENSCHOT, Boekhandelaar,
op den hoek van de Heeregragt en Heisteeg, uitgegeven: DE NUTTIGE en AANGENAAHE
STAATS‐ALMANACH, voor den Jaare 1790, behelzende al het noodige (...) als mede (...) Geogr.
Beschry‐ving van Zweeden, met een afgezet Kaartje door J. VAN JAGEN (...)
1636. 1789, 5 december
Om tot fraaije St. NICOLAAS‐PRESENTJES te dienen, is te Amsterdam, by
A. FOKKE Simonsz., en alom in de buitensteden te bekomen: DE NIEUWE VADERLANDSCHE
ALMANACH, voor den Jaare 1790, versierd met (...) Geogr. Beschryving van Europisch Turkyen,
met een fraai afgezet Landkaartje, enz. (...) Nog word by bovengenoemde tot fraaije
Geschenkjes voor de Nederlandsche Jeugd uitgegeven: DE VADERLANDSCHE HISTORIE IN
THEMATA, met 29 fraaije Konstplaten, Kaarten en Pourtraitten, tweede druk, a 1 1:16:‐ zonder
Platen a 8 Stuivers.
1637. 1789, 8 en 12 december
Te Amsterdam by J. COVENS en ZOON, Landkaart‐ en Boekverkoopers op de
Vygendam, word uitgegeeven (...) ARCHITECTURA (...)
1638. 1789, 10 december
By de Bezitters van 't Fonds van IS. TIRION, is nu van de Pers gekomen het Vierde Deels Tweede
of laatste Stuk, van den TEGENWOORDIGEN STAAT van VRIESLAND, a f 3:‐ bevattende de
Geldmiddelen, Kerkstaat, Landbouw, Veefokkery en Koophandel. Voorzien met een Bladwyzer
en de mankeerende Tytels, zo wel voor de Houders van den TEGENWOORDIGEN STAAT der
NEDERLANDEN in XII Deelen, als van ALLE VOLKEREN, beloopende
XXXIII Deelen, in groot Octavo, met Kaarten en Plaaten. Elk Deel van het geheele Werk is ook
afzonderlyk te bekomen.
1639. 1789, 15 en 24 december
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, te Amsterdam, worden uitgegeven de
volgende Werken: 1. BENOODIGDE TAFELEN by den ZEE‐MANS ALMANACH, benevens derzelver
toepasselyk gebruik tot het vinden
der BREEDTEN en LENGTEN OP ZEE, door PYBO STEENSTRA, (in leven) A.L.M. Ehil. Doct., Lector
der Wis‐ Zeevaart‐ en Sterrekunde, aan het Athe‐naeum Illustre, en Eraminator der Zee‐

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 321 van 422
Officieren van de 0.1. Comp. te Amsterdam, en na deszelfs dood vervolgd en uitgegeven door
JACOB FL0‐RYN, Mathematicus en Examinator der Zee‐Officieren, by het Ed. Mog. Collegie ter
Admiraliteit op de Maaze. Ook zyn 'er nog te bekomen:
ZEEMANS MMANACHEN voor de Jaaren 1788, 1789 en 1790, door wylen den Heer P.
STEENSTRA, uit het Engeisch vertaald, en ten dienste der Zeelieden met verscheide
Byvoegselen vermeerderd. ‐ II. DE NIEUWE ZEEMANS ASSISTENT, vermeerderd met twee
voornaame Stukken, waar van het 2de Deel 2de Stuk, behelst: Platte en Eenvoudige
Verhandeling over den Grond en het Gebruik van de NONIUS VERDEELING, toegepast vooral op
de OCTANTEN en SEXTANTEN, enz., ten dienste van mingeoeffende Zeelieden, door den Wel‐
Ed. Heer H. AENEA, A.L.M. Phil. Doctor en Lid van verscheidene Genootschappen. Het 2de Deel
3de Stuk, bevat: ASTRONOMISCHE of KLOOTSCHE WERKSTUKKEN, dienende voornamentlyk tot
de NAVIGATIE, en tevens voor een Korte Inleiding tot de ASTRONOMIA of STERREKUNDE, op
een dûidelyke wyze geheel uitgewerkt, en in 't licht gegeven door JACOB ERZEY, Leermeester in
de Navigatie, &c., te Amsterdam.
4640. 1789, 19 december
~ Daar het oog van geheel Europa thans gevestigd is op alles wat in
Luik en de Oostenryksche Nederlanden, en vooral in Braband, geschied,
(...verder gelijk aan 1632...). Zie hier van breeder het Uittreksel in
de Boekzaal, Nov., pag. 535.
4641. 1789, 19 en 26 december
Te Amsterdam by de Boekverkoopers WESSING en VAN DER HEY, is van de Pers gekomen, en
alom verzonden: Inleiding tot de kennis der NOOR‐DER‐POOL‐LANDEN, ge trokken uit de Die
rkunde der Noorder‐Poo 1‐Landen, in het Engelsch beschreven door den Heer THOMAS
PENNANT, en na 't Hoogduitsch van den Proff. ZIMMERMAN vertaald. ‐ (...) Hierby zyn gevoegd,
twee Kaarten, die in de Engelsche en Hoogduitsche Uitgaaven niet gevonden worden, en geheel
Nieuw zyn, voornaamlyk opgemaakt uit de nieuwste Ontdekkingen van Kapt. COOK, Lord
MULGRAVE en de Russische Zeelieden in t Noorden gedaan; beiden gegraveerd door den
beroemden VAN JAGEN. (...) in gr. 8vo., de Prys is f 2:10.
46~2. 1789, 29 december
~ M. SEMYNS, Gesteldheid des Aardkloots van binnen beschouwd, of oorsprong der
Aardbevingen, Waterberoertens, ‐ Eb en Vloed der Zee, ‐Maan‐ en Zon‐Eclipsen, ‐ Brandende
Bergen, ‐ Afwyking of Miswyzing der Compassen, ‐ ryzing en daaling van 't Oppervlak der Zee,
en meer andere fraaije Stukken der Natuurkunde en Zeevaart, nevens een Tafel der gemiddelde
Oppervlak der Zee hier te Landen; alles opgehelderd door een extra koperen Plaat,
zamengesteld uit 50,000 Waarneemingen, in den tyd van 40 Jaaren. Wordende dit
allerintresgant Werk uitgegeeven a 24 Stuivers, in plaats van twee Guldens, te Amsterdam by
J.H. TROP, Boekverkooper op den Zeedyk.
1643. 1790, 16 februari en met andere tekst 25 februari en 9 maart De Boekverkooper J.
ALLART, te Amsterdam, door Inkoop Eigenaar geworden zynde van het Recht van Copy en
Privilegie der VADERLANDSCHE HISTORIE van J. WAGENAAR, XXXI Deelen, in groot 8vo, met

Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621‐1811
Pagina 322 van 422
Plaaten, Kaarten
en Portretten; geeft uit, een BERICHT, volgens 't welk hy gemelde Werk zal herdrukken en
uitgeven, voor den verminderden Prys van f 42, in plaats van 1 63 (...)
1644. 1790, 9 maart
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper, te Amsterdam, word uitgegeeven:
HANDLEIDING TOT HET PRACTICAALE of WERKDADIGE GEDEELTE VAN DE STUURAANSKUNST,
zeer nuttig voor de Zeevaarende in het algemeen, en in 't byzonder voor 's ED. 0.1. C~P. ZEE‐
OFFICIEREN, of die geenen welke zig daar toe zoeken te bekwaamen; opgesteld door den Heer
CORNELIS PIETERSZ, Oud‐Kapitein ter Zee, by de Ed. Nederlandsche Geoctroijeerde 0.1. Comp.
en Examinator der Zee‐Officieren, ter Kamer Amsterdam. Tweede veel vermeerderde en
verheterde Druk, met kopere Plaat‐drukken; inhoudende zodanige Stukken, dewelke een
Zeeman met zyn Schip op Zee, of op een Rheede zou kunnen ontmoe~en.
1645. 1790, 8 april
~ Te Amsterdam by N.T. GRAVIUS, Boekverkooper in de Gravestraat, is gedrukt en heeft alom
verzonden: Nieuwe Natuur‐, Geschied‐ en Handel‐kundige ZAK‐ en REIS‐ATLAS, van de geheele
WABRELD, behelzende een Beknopte Beschryving van de Sterrekunde, van den As, Poolen,
Zenith, Windstreeken, Cirkel, Equater, enz., van de vaste Sterren, Sterrenbeel‐den, Grootheid,
Hemeltekenen, Dierenriem, Noorder‐ en Zuiderbeelden, van de Stervergaderingen, Melkweg,
Kaapsche Wolken, Nevelsterren, Pla‐neeten, hun Tekens en Grootheid, Afstand, Beweeging,
Middelpunten, &c., van de Byplaneeten, Komeeten, Nieuwe en Veranderlyke Sterren, van de
Maan, de Zon en Zonnestelsels, van de Aarde, Verdeeling des Aardkloots van Europa, Asia,
Africa en America, van Portugal, Spanje, Vrankryk, Engeland, Schotland, Ierland, de
Nederlanden, Denemarken, Zweeden, Rusland, Poolen, Pruisschen, Duitschland, Zwitserland,
Italien, Turksch Europa, enz., gevende niet alleen een Geographische Beschryving (door 50
fraaije gecouleurde Kaarten opgehelderd) van de Legging, Grootheid, Ryken, Steden, Rivieren,
Bergen, maar ook van de Voortbrengselen, Vruchtbaarheid, Volkscaracter, Geleerdheid,
Godsdienst, getal der Inwoonders, Magten, Geschiedenissen, Uitvindingen en Ontdekkingen,
Koophandel, Manufactuuren, Maaten, Gewigten, Wissel, Munten, enz., waaragter een
onderregt om de Kaarten wel te gebruiken; zynde deeze Zaken Reis‐Atlas niet alleen ingerigt
om tot opheldering en gebruik van alle kleine en groote Atlassen te dienen, 'naar ook by 't
leezen van publieke Tydingen, leezen van Boeken, enz., van veel dienst te zyn, ‐~ opgesteld en
beschreven door den Heer G. BRENDER ~ BRANDIS, Examinator van alle Stads Maaten en
Gewigten en Wynroeijer te Amsterdam, Lid van verscheide Geleerde Genootschappen, enz., de
prys is in een fraaije band f 4:18:‐ Dezelve geeft ook uit een Geographi&che en Historische ZAK‐
en REIS‐ATLAS DER NEDERLANDEN, met 53 Afgezette Kaarten en Platte Gronden der Steden,
benevens eene Beschryving, in fraaije Band a 1
4:14.
1646. 1790, 13 april
Op Donderdag en Vrydag den ~5 en 16 April 1790, zal men ten Huize van
G. WARNARS, vooraan op den Vygendam, verkoopen: Een fraaije Verzameling (...) BOEKEN,
waaronder zeer voornaame Werken, als (...) Stede‐boek, Atlassen, (...) De Catalogus is by
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1647. 1790, 17 juni
Te Amsterdam by de Boekverkoopers WESSING en VAN DER HEY word uitgegeeven: Een geheel
nieuw en belangryk Werk, genaamd: INLEIDING TOT DE KENNIS DER NOORDER POOLLANDEN,
getrokken uit de Dierkunde der Noorder Poollanden, in het Engelsch beschreeven, door den
Heer TH~AS PENNANT> en naar het Hoogduitsch van Profr. ZJMMERMAN, vertaald met
verscheide intressante Aanmerkingen van den Nederlandsche Vertaalder vermeerderd, en,
behalven een gegraveerde Tytel en toepasselyk Vignet, ook nog met eenige fraaije Plaaten en
Kaarten voorzien, in groot Octavo, de Prys is 1 2:10.
Dit Werk is voor den KOOPHANDEL> ZEEVAART en VISSCHERY van het grootste aanbe lang als in
zich behelzende alle de nieuwe Ontdekkingen in een reeks van Jaaren door KAPT. COOCK~ LORD
MULGRAVE en de Russische Zee‐Lieden in het Noorden gedaan> zo van de Gronden>
Luchtstreeken> Zeee~n> Eilanden> als van de Producten> Dieren> Visschen en Vogelen
derzelver; en> daar 'er tot nog toe geene> of zeer onzekere Berigten der Pool landen
voorhanden waren> moet dit Werk ook in ons Vaderland dat voornamentlyk door Koophandel>
Zeevaart en Visschery bestaat> welkom zyn> daar hetze lve in de Enge lsche en Duitsche
Journaalen en Maandschriften ten sterksten is aangeprezen> en ook aldaar den groot‐sten roem
verworven heeft> bovendien is deeze Uitgave nog vermeerderd met twee Kaarten die geheel
nieuw zyn> en die in de Enge lsche en Hoogduitsche Uitgaven niet gevonden worden>
gegraveerd door den beroemden VAN JAGEN.
1648. 1790, 26 juni
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper, word uitgegeeven:
DE GRONDBEGINSELEN VAN DE ZEE‐TAKTICQ, vermeerderd ~et een BYVOEGZEL, met Plaaten:
dit Werk is allernuttigst by 't verrigten der MANOEVRES voor de MARINE; opgesteld door den
Ridder J.H. VAN KINSBERGEN. ‐ Het SUPPLEMENT op het ZEEMANS HAND ‐ BOEK, en voor de
ARTILLERYE, door wylen den Wel‐Ed. Gestr. Heer Kapitein ter Zee J. HERM5. VAN KINSBERGEN,
behelzende het maaken van allerleije Kunstvuuren> voornaame Plans van de Kruidkamer der
Scheepen van Oorlog, &c. &c., zyn reeds op de Pers, en zal binnen korten tyd uitgegeeven
worden. ‐ By bovengemelde is thans te bekomen: 't Nieuw Verbeterd GRAADBOEK, waarin de
Zons‐Declinatie, volgens de Astronomische Tafelen van den Heer DE LANDE, zeer naauwkeurig
berekend zyn; kunnende getoetst worden aan de Zons‐Declinatie Tafelen, te vinden in de zeer
accurate Verhandeling over de Lengte op Zee, en andere Werken: doch dewyl dit Graadboek
maar een Handboekje is, diend een Zeeman welke een Schip aan vertrouwd word, ten minsten,
nog een of ander Werk over de Navigatie, aan Boord te hebben; gelyk in het Voorbericht in
gemelde Graadboek aangeweezen is.
1649. 1790, 3, 10 en 14 augustus
J.G. Terwen, Ph. van der Schley, C. Ploos van Amstel J.Cz., J. Yver en J. de Bosch Jz., Makelaars,
zullen op Maandag den 16 Augustus en volgende dagen, te Amsterdam, in 't Oude Heeren
Logement, verkoopen:
Een fraai Kabinet SCHILDERYEN (...) benevens (...) keurlyke gebonden PRENTWERKEN, waarby
een ongemeene fraaije Atlas door Blaauw, en andere Werken, heerlyk met couleuren afgezet
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door J.J. van Zanten (...) Alles nagelaaten door wylen den Wel‐Edelen Gestrengen Heer JONAS
WITSEN, in zyn Wel Edele leven Raad in de Vroedschap en Commissaris deezer Stad,
&c. &c. De. Catalogussen zyn by gem. Makelaars te bekomen (...)
1650. 1790, 12 augustus
TAFREEL van de Staatsche, Pruissische, Fransche en Oostenryksche Bezittingen in de X
CATHOLIQUE NEDERLANDSCHE PROVINTIEN en OPPER‐GELDERLAND; van dit Nieuw BELGISCH
GEMEENEBEST; van de Belgische Omwenteling; van het LAND VAN LUIK en de Luiksche
Onlusten, door een Bereisd Waarneemer, voorzien 'net een naauwkeurige, volgens de
onderscheidene Bezittingen gecouleurde Landkaart, in groot 8vo., is heden van de Pers
gekomen, te Amsterdam, by M. SCHALEKAMP, in de Warmoesstraat, en is alom verzonden, de
prys is 25 St. ‐ In dit voor elk in den tegenwoor‐digen tyd belangryk Werkje, vind men eene
Beknopte Beschryving van genoegzaam alle Steden in de X Provintien en het Luiksche Gebied;
der‐zelver Lotgevallen en Bestuur, den aart en het character des Volks, Koophandel, Producten,
Staat der Weetenschappen en eene geregelde Ontvouwing van den oorsprong, voortgang en
waarschynlyke gevolgen der tegenwoordige Staatsberoerten in die Gewesten, als ook
verscheiden byzonderheden nopens de Omwenteling in Vrankryk, die men vergeefsch elders
zou zoeken. ‐ En om den Leezer 'net een opslag van het oog de verdeeling van deeze
Landstreeken te doen kenne, is elk byzonder Aandeel met eene onderscheiden couleur op de
Kaart afgedeeld.
1651. 1790, 9 september
JACOBUS DE NOOY, woond op den Fluweelen Burgwal, op den hoek van de Oude Kennissteeg,
over 't Oude Kerksplein, in ~t Vergulde Fortuin, te Amsterdam, maakt en verkoopt alle soorten
van KAARTEN‐BLADEN, Oh‐phants, Carton of roijaal Bladen, kleine roijaal Bladen, voor Compas‐
senmaakers en andere Winkeliers, witte Adres‐Kaarten van alle soorten en grootens zo men
begeerd, tot een civielen prys, voor Boekwinkels en Drukkers (...)
1652. 1790, 30 september
Op Dingsdag den 5 October en volgende dagen, zal men ten Huize van den Boekverkooper P.
DEN HENGST, te Amsterdam, verkoopen: Twee fraaije VERZAMELINGEN (...) BOEKEN, waar
onder zeer veele voornaame Werken, als: (...) Atlas der beste Kaarten (...) Zynde de eerste
Verzameling nagelaaten door wylen den Wel Eerw. Heer W. BUDDE, in Leeven Bedienaar des
Goddelyken Woords te Amsterdam. De Catalogus <...) te bekomen.
1653. 1790, 5 en 7 oktober
Daar het oog van geheel Europa thans gevestigd is op alles wat in Luik en de Oostenryksche
Nederlanden, en vooral in Braband geschied, en mogelyk nog geschieden zal, en men zyne
nieuwsgierigheid niet beter kan voldoen, dan by het melden der Gebeurtenissen, de juiste
plaatsen waar dezelve geschieden, met betrekking tot de aangrenzende Landen te kennen en te
vergelyken: Zo berichten D. ONDER DE LINDEN en ZOON, Boekverkôopers te Amsterdam, dat by
hen nog eenige Exemplaaren a 16 St. te bekomen zyn, van de Beknopte Beschryving, mede de
naauwkeurige afgezette Kaart der OOSTENRYKSCHE NEDERLANDEN. Om de naauwkeurigheid
en nette uitvoering van beiden aan te toonen, behoeft men slechts te melden, dat beiden door
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den beroemden Hoog‐Leeraar in de Sterren‐ en Aardrykskunde te Maastricht, W.A. BACHIENE,
zyn opgesteld, en de Kaart door VAN JAGEN gegraveerd is. Zie hier van breeder het Uittreksel in
de Boekzaal November 1789, pag. 535.
1654. 1790, 9 oktober
Om by de tegenwoordige Gebeurtenissen in de CATHOLIQUE NEDERLANDEN en het LUIKSCHE
Gebied de ligging en gesteldheid dier Landen nader te doen kennen, heeft M. SCHALEKAMP, te
Amsterdam, gedrukt: TAFREEL van de Staatsche, Pruisische, Fransche en Oostenryksche
Bezittingen in de
X Catholique Nederlanden, van het BELGISCHE GEMEENEBEST; van de Belgische Omwenteling;
van het LAND VAN LUIK en de Luiksche Onlusten, door
G. BRUINING, met een KAART door J. VAN JAGEN, op welke ieders bezitting met een
onderscheiden couleur is aangeweezen. De prys is f 1:5:‐ en is ook alom te bekomen.
1655. 1790, 28 oktober en 4 november
By J. COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartenverkoopers, op de Vygendam over de Vismarkt, te
Amsterdam, word uitgegeeven: Het Tweede Deel van de ARCHITECTURA (...)
1656. 1790, 6 en 9 november
By J. COVENS en ZOON, Boek‐, Landkaarten‐ en Muziekverkoopers, op den Vygendam, alsmede
by JOSEPH SMIT, in de Warmoesstraat, te Amsterdam, word uitgegeeven (...,..)
1657. 1790, 18 november
Het TWEEDE DEEL van den TEGENWOORDIGEN STAAT VAN OVER YSSEL, is nu van de Pers
gekomen by de Bezitters van het Fonds van wylen IZ. TIRION (...) de prys is 3 Gulden. By dit Deel
is gevoegd de KAART by het eerste stuk behoord hebbende, en toen nog niet gereed. Van de
voorige Deelen ~...> zyn alle nog weinige afzonderlyk te bekomen; als mede van de
HANDATLAS, in 112 Kaarten; NIEUWE RYS‐ATLAS, van 25 Kaarten; en DIE DER NEDERLANDEN
van 20 Kaarten; ook het KABINET van meer dan 1000 Nederl. en Kleefsche Gezichten, in 10
Deelen, waar van een Bericht alom te bekomen is.
1658. 1790, 4 december en met gew. tekst 1 januari 1791
'L De Nuttige en Aangenaame STAATS‐ALMANACH, voor het Jaar 1791, behelzende (...)
Aardryksk. Beschryv. van Denemarken, met een afgezet Kaartje in 't Koper gegraveerd door den
Heer J. VAN JAGEN (...) word uitgegeeven by T. CRAJENSCHOT, Boekhandelaar op de hoek van
de Heeregragt en Heisteeg, te Amsterdam ~...>
1659. 1791, 1 januari
By A. FOKKE Simonsz., te Amsterdam, is om tot fraaije NIEUWEJAARS‐GESCHENKJENS te dienen,
te bekomen: DE NIEUWE VADERLANDSCHE ALMANACH,
voor den Jaare 1791, vervattende (...) een Beschryving van het Bisdom
Luik, met een fraai Land‐Kaartje (...)
1660. 1791, 1 januari
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~ G. BOM, Boekverkooper in de Molsteeg, te Amsterdam (...) Voor den verminderden prys van
14 Stuivers (in plaats van f 1:10:‐) zyn by gemelde nog een klein getal te bekomen van het
fraaije Werk: DE REIZEN, gedaan door ZUID‐~IERIKA, tot aan de Kusten van BRAZIL en GUIANA,
de Rivier der AMAZOONEN afzakkende; gedaan (...) door den Heer DE LA CONDAMINE, versierd
met fraaije Kopere Plaaten en Kaart van Zuid Amerika
(. .
1661. 1791, 25 januari en 1 februari
Te Amsterdam by J. COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam, word
uitgegeeven: eene nieuwe naauwkeurige en fraaije LAND‐KAART; behelzende ZUID‐HOLLAND
en UTRECHT, benevens de vyf Heeren Landen en een gedeelte van Gelderland, waarin alle de
Wegen, Wateringen, Droogmakeryen, Veenplassen &c., zeer duidelyk worden aangeweezen. ‐
Eenige Liefhebbers der Aardrykskunde en vooral Kenners van ons Land, hebben zich wel willen
verledigen, om haar hulp aan te wenden, om de Uitgeevers in staat te stellen, van deeze Kaart
naauwkeurig het licht te doen zien.
16621791, 29 maart en met gew. tekst 12 april
~ Op Dingsdag den l2den April en volgende dagen, zal men ten Huize van H. KEYZER, te
Amsterdam in de Kalverstraat, op den hoek van de Gapersteeg verkoopen: een groote en by
uitinuntenheid fraaije Verzameling (...) BOEKEN, waar onder zeer veele voorname Werken
uitmunten (...) de Atlassen van Blaauw, l?Isle en andere, alle fraai Afgezet en prachtig gebonden
(...) Gedeeltelyk nagelaten door den Heere F. VAN SPRANG. De Catalogus is by bovengemelde
en alom te bekomen.
1663. 1791, 2 en 7 april
J. COVENS en ZOON, Land‐Kaart en Boekverkoopers op den Vygendam, te Amsterdam, geeven
uit: CARTE DE FRANCE, divisee en 38 Departements suivans les Decrets de l?Assemblée
Nationale, waarby gevoegd is een Naamlyst der Departementen, met derzelver
onderverdeeling in Districten ‐ Als mede Nieuwe en zeer Naauwkeurige KAART van Zuid‐
Holland en Utrecht, benevens een gedeelte van Gelderland, met alle deszelfs Dyken, Wegen,
Wateringen, Droogmaakeryen,\jveenplassen enz., zeer uitvoerig getekend.
1664. 1791, 21 april en 3 mei
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, is heden van de Pers
gekomen: Een vervolg op de ZEETAKTYK, van den RIDDER van KINSTBERGEN, inhoudende, als 1.
De Zee‐Bataille tusschen de Engelschen en Franschen, geduurende de laatste Oorlog in de
West‐Indien voorgevallen. II. Gronden voor het formeeren van een Plan van Campagne ter Zee.
en III. Kennisse van het Menschelyk Hart voor een Chef ‐ By bovengemelde is te bekomen de
Nieuwe Kaart van de KRIM, in 4 Bladen, opgesteld door den RIDDER van KINSTBERGEN; de Prys
van deeze Kaart is f 5:5:‐ De Beschryving van de KRIM is apart te bekomen voor 16 Stui‐vers.
1665. 1791, 30 april
Een PERSOON de Yzer‐Affaire kundig (...) kan zig (...) addresseeren by
J.C. SEPP, Boekhandelaar op de Haarlemmerdyk te Amsterdam. ‐ By wien met veel succes
verkogt word: REIS‐ATLAS door de VII. Provintien, met 74 gecouleurde Kaarten. De Prys is f
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5:10:‐1666. 1791, 17 mei en met gew. tekst 23 juni T. van Otten, A. Ypelaar, P.M. Pertat en J.
Buys, Makelaars, zullen op Dingsdag den 28 Juny en volgende dagen, te Amsterdam, op den
Cingel by de Bergstraat, publiek verkoopen: Het alom beroemd en kostbaar KABINET van WIS‐,
NATUUR‐ en STERRENKUNDIGE WERKTUIGEN, allen van de voornaamste Meesters, (zynde
deeze de fraaiste en compleetste Verzamelingen welke ooit in de Nederlanden publiek is te
koop geweest, en dezelfde welke in de maand December 1789 ter publieke Verkoop was aan‐
geslagen, doch geene voortgang heeft gehad> uitmuntende door eene algemeene
naauwkeurigheid en kostbaarheid der Instrumenten, en byzonder door eenige zeldzaame en
Vorstelyke Stukken, als mede door voortrefgelyke Modellen van Molens, Fabrieken,
Schutsluizen, &c. Alles in veele Jaaren byeen verzameld en gebruikt door den Wel‐Edelen Heere
Mr. ERNESTUS EBELING, Geheimraad van Zyne Keurvorstelyke Doorluchtigheid van Mayntz, en
Directeur van de Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, &c. &c. Dit Kabinet zal in de
Week voor den Verkoopdag drie dagen, met een briefje door een der Makelaars getekend,
kunnen bezien worden. Nader informatie by gemelde Makelaars. (zie ook 1621 en 1631)
1667. 1791, 28 mei en 9 juni
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, te Amsterdam, word uitgegeeven: DE
ZEE‐TACKTYK van den RIDDER J.H. VAN KINSBERGEN, benevens het Vervolg op dezelve,
behelzende, als: 1. De Zee‐Bataille tus‐schen de Engelsche en Fransche, geduurende de laatste
Oorlog, in de West‐Indfen voorgevallen. II. Gronden voor het Formeeren van een Plan de
Campagne ter Zee. III. Memorie van den Grave de Urasse~ betreffende de Actien, in de West‐
Indien voorgevallen, benevens het Extract van het Journaal der Seinen, gedaan geduurende de
Bataille van den Grave de Grasse. IV. Memorie van den Heere de Bou~ainVille~ over deeze
Bataille, aan den Krygs‐Raad overgeleverd den 12 April 1782; een Werk zeer nuttig voor jonge
Zee‐Officieren, welke zich in 's Lands dienst zoeken te bekwaamen. By bovengemelden is te
bekomen de Nieuwe Kaart van de Crim, in vier Bladen, benevens derzelver Beschryving, als
mede een nieuwe Kaart van de Dardanellen en Zee van Marmora, opgesteld door den RIDDER
VAN KINSBERGEN, de prys van de Kaart van de Crim is f 5:5:‐ de Beschryving van de Crim is 16
Stuivers, en de Kaart van Marmora 24 Stuivers.
1668. 1791, 28 juni en 14 juli
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, word uitgegeeven:
HANDLEIDING tot het Practicaale of werkdaadige gedeelte van de STUUPMANS‐KUNST, zeer
nuttig voor de Zeevaarende in 't algemeen, en in 't byzonder voor 's Ed. 0.1. Comps. Zee‐
Officieren, of die gee‐nen welke zig daar toe zoeken te bekwaamen; opgesteld door den Heer
CORNELIS PIETERSZ, Oud‐Kapitein ter Zee by de E. Geoctroijeerde 0.1. Comp., en Examinateur
der Zee‐Officieren ter Kamer van Amsterdam. Dee‐ze veel vermeerderde Druk, met byzondere
aanmerkingen vermeerdert, en thans met 15 Koperen Plaatdrukken verrykt, is zeer nuttig voor
alle Zeelieden, in welke gevallen dezelve zig met hunne Schepen, op Zee, of op een Rheede en
Haven, mogen bevinden, zo wel voor Schepen van de Ne‐derlandsche 0.1. Comp. als anderen,
op de Oost‐Indien Navigeerende, terwyl de korste en veiligste zeilroutes hierin zeer
naauwkeurig beschreven, de gevaaren in dit Vaarwater voorkomende te vermyden, de beste
Ankerplaatsen aangeweezen, alles by wyze van Vragen en Antwoorden, duidelyk aangetoond is.
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1669. 1791, 9 en 19 juli
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper, te Amsterdam, word uitgegeeven:
De KAART van 't KATTEGAT ofte het SCHAGERRACK, volgens de beste waarneemingen, waarin
de Nieuwe ontdekte Bank tusschen Anholt en Warburg, met eene verklaaring, zo als dezelve op
Hooge Order in de Couranten geadverteerd is; de prys van deeze Kaart met de Verklaaring is ~
14 Stuivers.
1670. 1791, 12 juli
Daar de KAMER VAN ZEVENTIENEN, onlangs, goedgevonden heeft, den Inwooneren deezer
Provincien Vryheid te vergunnen, voor eigen rekening, Goederen en Waaren, aan boord van
Schepen der Maatschappy, naar INDIE te zenden; en 'er dus gelyk altyd, zo vooral nu aan de
kennis van den geheelen Staat, en de Bezittingen der O.I.C., en byzonder van haaren
Koophandel, veel gelegen is; zo hebben de onderstaande Boekverkoopers, Eigenaars geworden
zynde van de overgebleeven Exemplaaren van het voortreflyk Werk: BATAVIA, Hoofdstad van
Neerlands 0.1., in zyne Gelegenheid (...) beschreven: met Landkaarten en Plaaten, IV. Deelen, in
groot Quarto, in 1782 gedrukt; goedgevonden dezelven, zo lang het gering getal van slechts 165
Exemplaaren strekken, voor 1 6:10, ieder Exemplaar, den eerstkomende aan te bieden. ‐ (...) De
aflevering geschied te Amsterdam by G. WARNARS, P. DEN HENGST en J. VAN DEN BURG en
ZOON; Haarlem LOOSJES en BOHN; Leiden HONKOOP; Gouda VERBLAAUW; 's Hage THIERRY en
MENZING; Rotterdam D. VIS; Dordrecht BLUSSE; Delft DE GROOT; Utrecht WILT en ALTHEER;
Enkhuizen FRANKS, en Hoorn W. VERMANDE.
1671. 1791, 2 augustus en met gew. tekst 27 augustus HISTORIESCH SCHOUWTONEEL van 's
WAERELDS LOTGEVALLEN, of kort aaneengeschakeld Verhaal der voornaamste Gebeurtenissen
van deezen Tyd, met Plaaten en Kaarten, het Eerste Stuk in groot 8vo. ziet thans het licht, met
een zeer fraai Pourtrait van Keizer LEOPOLD, en een afgezette Kaart van Isrna~l en deszelfs
omleggende Landstreeken, a f 1:8:8, zynde 'er van dit Werk een uitvoerig Bericht gratis te
bekomen by den Uit‐geever A. LOOSJES Pz., te Haarlem, en zynde Corresponden. "(...) (zynde
dit Stuk voorzien van een Beschryving der Vesting Stad Isma~l)
(. .
1672. 1791, 6 en 22 september
Te Amsterdam by GERARD HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, word met
Privilegie van Hun Edele Groot Mog. uitgegeeven: ALMANACH ten dienste der Zeelieden, voor 't
Jaar 1793; alsmede eene Beschryving van een nieuw uitgevonden Werktuig, door E. LE GUIN,
(zynde een vierpuntige Passer met deszelfs accuraate verdeelde Boog) ter oplossing van
Zeevaartkundige Voorstellen, betrekkelyk het vinden der Lengte op Zee, en van de Klootsche
Driehoeksmeeting in het algemeen, (zynde hier van de Beschryving in 't Fransch reeds eenen
geruimen tyd uitgegeeven) opgesteld door Commissarissen tot de Zaaken het bepaalen der
Lengte op Zee, en de verbetering der Zeekaarten betreffende. ‐ NB. Dit Nieuw uitgevonden
Werktuig, is by den Uitgeever deezes te bekomen.
1673. 1791, 24 september
Vermids de kennelyke genegenheid van het Publiek, (afs mede van byzondere Persoonen en
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Scheeps‐Officieren, die gereedstaan om na de Oosten West‐Indien ~e vertrekken), om zich
terstond van de aangebodene
voordeelige gelegenheid te bedienen; hebben de Boekverkoopers BLUSSE' te Dord, HOLTROP te
Amsterdam, MEYER te Rotterdam, PLAAT te Haarlem, HUYSING te Groningen en YZERWORST te
Utrecht, allen spoed gemaakt met de compleete Vervaardiging van het voor Lieden van allerlei
Stand en Jaaren, hoogst aangenaam en belangryk Werk: NEDERLANDSCHE REIZEN, tot
bevordering van den Koophandel en Zeevaart, de Konsten en Wetenschappen, na de meest
afgelegenste Gewesten des AARDKLOOTS, doormengd met vreemde Lotgevallen en
menigvuldige Gevaaren en Mishandelingen, die de NEDERLANDSCHE REIZIGERS hebben
doorgestaan, veertien Deelen, met LXIV schoon gesneden Plaaten, Kaarten en Gezigten, in
groot 8vo. keurig uitgevoerd. En is hetzelve Werk, alzo nu daadelyk by genoemden en hunne
Correspondenten compleet, voor den extra goedkoopen prys van AGTIEN GULDEN in eens, of
TWINTIG GULDEN in drie Termynen, te bekomen. Indien 'er tegen alle apparentie met het eind
van November nog Exemplaaren overblyven, zullen die zeer zeker tot 35 Gulden verhoogt
worden. In‐tusschen is het Bericht, den Inhoud van dit Werk breeder ontvouwende, alom gratis
te bekomen.
~ 1791, 15 en 29 oktober
~ Allergewigtigste NEDERLANDSCHE REIZEN, vol vreemde Lotgevallen en zeldzaame
Ontmoetingen, naar‐ en in de OOST‐ en WEST‐INDIEN, DE KUST VAN AFRIKA, en de meest
afgelegene Gewesten des Aardkloots, met eene volkomen Land‐, Plaats‐ en Volk‐Beschryving,
door de wydvermaarde
HEEMSKERKEN, HOUTAAN, VAN NECK, VAN WARWYK, VAN NOORT, BOTH, VAN SPIL‐BERGEN,
MATELIEF, LE MAIR, SCHOUTEN, NIEUHOF, VAN HOORN, DE ROOY, VALENTYN, BOGAERT,
BUCQUOY, VAN BERKELS, en zeer veele anderen, die geduurende drie Eeuwen, hunnen
Naamen door de stoutste Daaden en alleraangelegenste Ontdekkingen voor het VADERLAND,
den KOOPHANDEL en ZEE‐VAART, vereeuwigd hebben; byeen verzameld en in eenen
beknopten schoonen styl gebragt, veertien Deelen in groot Octavo, keurig uitgevoerd en met
LXIV fraaije Kopere Plaaten, Kaarten en Gezigten versierd. Dit voor Lieden van allerlei Stand en
Jaaren hoogst belangryk en aangenaam Werk, is (indien de sterk afneemende voorraad zo lang
strekt) tot het eind van November, voor den extra goedkoopen prys van AGTIEN GULDEN,
zindelyk ingenaait, te bekomen: Te Dordrecht by A. Blusse en Zoon; Rotterdam J. Meyer;
Haarlem Plaat; Amsterdam Holtrop; Utrecht Yzerworst; Groningen Huizing, en in alle
Boekwinkels, waar een uitvoerig Bericht gratis word uitgegeeven. Die aparte Deelen
ontbreeken, kunnen mede nog tegen 30 St. het Deel geriefd worden.
1675. 1791, 18 oktober
Heden word voor de verminderde Pryzen uitgegeeven en is alom verzonden:
1. (...) II. BESCHRYVING van NEDER‐CALABRIE, de Landstreeken van Messina en de naby
liggende Eilanden, I en II Afdeelingen met Kaarten, gr. 8vo. a 15 Stuiv., eenige weinige van
dezelven op gr. Pap. a 18 St. En zyn te bekomen by de Boekhandelaars Abraham van Aken, te
Amsterdam; A. Loosjes Pz., te Haarlem; L. Hardingh, te Leiden; Meyer en Brakel, te Rotterdam;
Yzerworst en Blanche, te Utrecht; de Leeuw en Krap, te Dordrecht; Rolf, te Edam; Hendrik van
Aken, te Zaandam.
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1676. 179], 19 november en met gew. tekst 22 november
Tot het eind deezer Maand, (indien de kleine voorraad 38 (2? november:
30) Exemplaaren zo lang strekt) word tot den goedkoopen prys van Agt‐tien Gulden, in de
Boekwinkels van Bluss4, Hol~rop, Mey~n, Plaat,
Yzerworst, Huizing enz, afgeleverd: MERKWAARDIGE NEDERLANDSCHE REIZEN; bestaande in
eene Uitgezogte Verzameling van ZEVEN‐EN‐VYFTIG allerbelangrykste TOGTEN na de meest
afgelegen Gewesten, en RONDOM DE WAFRELD, door de voornaamste Hollandsche en
Zeeuwsohe Reizigers en Scheepsbevelhebbers, in de Jaaren 1594 tot 1763 ingesloten. VEERTIEN
DEELEN, in groot Octavo, keurig uitgevoerd, en met LXXV fraai je Kopere Plaaten, Kaarten en
Gezichten ver~kt.
1677. 1791, 26 november
Donderdag en Vrydag den 1 en 2den December, zal men ten Huize van den Boek‐ en
Papierverkooper LAURENS VAN HULST, op den Nieuwendyk, verkoopen: Een fraaije en
welgeconditioneerde Verzameling (...) BOEKEN (...) als mede Zee‐Kaarten, Tekeningen en
Prenten (...) breeder by Catalogus.
1678. 1791, 27 en 31 december
De Nuttige en Aangenaame STAATS ALMANACH, in welke uitmunt: Aardrykskundige
Beschryving van Namen en Luxemburg, met een gecouleurd Kaartje
(...) word na gewoonte en met goed succes gedebiteerd by T. CRAJEN‐;
SCHOT, Boekhandelaar op den hoek van de Heeregragt en Heisteeg (...)
1679. 1792, 6 maart
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zee‐Kaartverkooper, word uitgegeeven:
Nieuwe Wassende ZEEKAART, van den Atlantischen OCEAAN, bevattende de Zee‐Kusten van
ENGELAND, FRANKRYK, SPANJEN en PORTUGAL, de West‐Kusten van AFRIKA, de VLA~SCHE,
CANARISCHE en ZOUTE EILANDEN, ZUID‐ en NOORD AMERIKA, met de WEST‐INDISCHE
EILANDEN &c. Uitgegeeven onder het Op‐zigt van Commissarissen tot de Zaaken het bepalen
der Lengte op Zee, en de verbeetering der Zee‐Kaarten betreffende. NB. Op deeze Kaart vind
men drie verschillende Lengte‐Schaalen, de Hollandsche, Engelsche en Fransche.
1680. 1792, 27 maart en 3 april
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zee‐Kaartverkooper, word uitgegeeven:
Nieuwe Wassende Zeekaarten, van de Geheele OOSTZEE, in vier Deelen, strekkende van St.
PETERSBURG tot den hoek van KOL, de ZOND en BELDT, de voornaamste HAVENS en
Landkenningen der ZEEKUSTEN &c.
Als mede de NIEUWE WASSENDE ZEEKAARTEN VAN DEN ATLANTISCHEN OCEAAN &c. Deeze
bovengemelde Kaarten, uitgegeeven onder het opzigt van Commissarissen tot de Zaken het
bepalen der Lengte op Zee, en de Verbetering der Zee‐Kaarten betreffende. ‐ NB. Op deeze
Kaarten vind men drie verschillende Lengte‐Schalen, de Hollandsche, Engelsche en Fransche;
zeer dienstig voor Assuradeurs, Kooplieden en Rheeders in Schepen, om by het Praijen van
Schepen, spoedig te kunnen zien, op welke Lengte en Breedte, de Schepen zig hebben
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1681. 1792, 5 april
De Erve H. SLIGTENHORST en P. VAN REES, Boek‐ en Papierverkoopers bezyden de Beurs, te
Amsterdam, hebben met Privilegie van Hun Ed. Groot Mog. de Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland, met veel verandering gedrukt en geeven Heden uit: NAAM‐REGISTER van soo
Steden, Dorpen en Heerlykhedens in de Provincie van Holland en Westvriesland, hetzelve is
versierd met een KAARTJE van het Graafschap Holland, verbeelden‐
de een staande Leeuw, waarin men die Plaatzen kan vinden, a f 1. (...)
1682. 1792, 21, 26 en 28 april
De Boekverkoopers H. GARTAAN en W. VEEMANDEL, zullen op Woensdag den 2 en 3 Mey,
binnen de Stad Weesp, ten Huize van den Overledenen, verkoopen: Een uitmuntende
Verzameling (...) BOEKEN (...) wyder eenige KAARTEN en PRENTEN, en drie kapitaale
Nooteboom Houten BOEKEN‐KASSEN met Deuten (...) alles nagelaaten door den Wel‐Ed. Achtb.
Heer Mr. ABRAH~ d'ARREST, in leven Burgemeester en Raad der Stad Weesp. De Catalogus is te
bekomen (...)
1683. 1792, 12 mei
Te Amsterdam by J. COVENS en ZOON, Boek‐, Musiek‐ en Landkaartverkoopers, zyn te
bekomen de volgende Nieuwe MUSIEKWERKEN (...)
1684. 1792, 12 mei
Daar het oog van geheel Europa thans gevestigd is op alles wat in de Oostenryksche
Nederlanden geschied, en mogelyk nog geschieden zal, en men zyne nieuwgierigheid niet beter
kan voldoen, dan by het melden der Gebeurtenissen, de juiste plaatsen waar dezelven
geschieden, met betrekking tot de aangrenzende Landen te kennen en te vergelyken: Zo be‐
richten D. ONDER DE LINDEN en ZOON, Boekverkoopers te Amsterdam, dat by hen weder
eenige Exemplaaren a 17 St. te bekomen zyn, van de beknopte Beschryving, met de
naauwkeurig afgezette Kaart der OOSTENRYKSCHE NEDERLANDEN. Om de naauwkeurigheid en
nette uitvoering van beiden aan te toonen, behoeft men slechts te melden, dat beiden door
den beroem‐den Hoogleeraar in de Sterre‐ en Aardrykskunde te Maastricht, den grooten W.A.
Bachiene, zyn opgesteld, en de Kaart door van Jagen gegraveerd is.
46~5. 1792, 19 mei
~ Om een regt Begrip te verkrygen van de ligging en gesteldheid van FRANSCH VLAANDEREN,
HENEGOUWEN, LUXEMBURG, het LUIKSCHE GEBIED, de Steden NAMEN, CHARLEROY, MONS,
DOORNIK, KORTRYK, NIEUPOORT, OOSTENDE, BRUGGE en verdere Oostenryksche, als mede de
Pruisische en Staatsche Bezittingen in de X NEDERLANDEN, kan men zich met het beste nut
bedienen, van het Tafreel van de Staatsche, Pruisische, Fransche en Oostenryksche Bezittingen
in de X Catholique Nederlandsche Provincien en Opper‐Gelderland, en van het Land van Luik;
voorzien van eene naauwkeurige gekleurde Heelevels KAART, door J. VAN JAGEN, op welke alle
Plaatzen van eenig belang, benevens de Grensscheidingen, met de grootste naauwkeurigheid
zyn aangewezen. Dit Werkje word voor f 1:5:‐ uitgegeeven, te Amsterdam by M. SCHALEK~P; te
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Rotterdam by D. VIS en VAN DEN DRIES; Dord BLUSSE'; 's Hage THIERRY en KLIS; Leiden Erve DE
DOES; Haarlem WALRE en COMP.; Utrecht G. VAN PADDENBURG; Deventer BROUWER;
Groningen HOVING; Leeuwarden van SLIGH; Middelburg KEEL, en alom.
1686. 1792, 22 mei
Op den 22 en 23 Mey, zal ten Huize van H. GARTAAN, in de Kalverstraat, 't tweede Huis van de
Roomsche Kerk De Papegaai, te Amsterdam, verkogt worden: Een uitmuntende Verzameling
(...) BOEKEN (...) Een fraaije Collectie Vaderlandsche Historie‐Prenten en Pourtraiten, Globens,
Ver‐rekykers door van Dyl, Baromether, Azimuthaalen, Pyl‐Compas, Vioolen en andere
Instrumenten en Rariteiten, en laatstelyk een groote Boeken‐
kast. Nagelaaten door den Heer J. DOUWES Cornelisz., in leven Procureur van de Ed. Achtb.
Gerechte deezer Stad. De Catalogus is te bekomen
1687. 1792, 22 mei, 19 juni en 10 juli
Den HAARLEMMER‐HOUT, in deszelfs tegenwoordige Situatie, afgetekend door DANIEL
ENGELMAN, ordinaris Landmeeter der Stad Haarlem, en in 't Koper gegraveert door 1. VAN
JAGEN: Word heden in 't Zwart a 20 St. en Afgezet in Couleuren a 30 Stuiv. uitgegeeven, te
Haarlem by A. KAMPMAN en C. PLAAT, en te Amsterdam by A.B. SAAKES, Boekverkooper in de
Pylsteeg, en alom.
1688. 1792, 7 juni
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper,
word uitgegeeven: Een KAART, waar op een aantal van 240 byzondere VLAGGEN, van alle
Natien; vermeerderd met de Nieuwe SPAANSCHE; die van de
OOSTENRYKSCHE NEDERLANDEN; de Generaale NOORD‐AMERIKAANSCHE; en de
FRANSCHE VLAGGEN: Alle met hunne Origineele Couleuren Afgezet.
1689. 1792, 7 juni
By N.T. GRAVIUS, Bybel‐ en Boekverkooper op den Nieuwendyk, in de Canselary van Vriesland,
te Amsterdam, is gedrukt en heeft alom verzonden:
Nieuwe Natuur‐, Geschied‐ en Handelkundige ZAK‐ en REIS‐ATLAS, van de GEHEELE WABRELD,
behelzende een beknopte Beschryving van de Sterrekunde, van den As, Poolen, Zenith, Nadir,
Windstreeken, Cirkel, Equator, enz., van de Vaste Sterren, Sterrenbeelden, Grootheid,
Hemeltekenen, Dierenriem, Noorder‐ en Zuider‐Beelden, van de Stervergaderingen, Melkweg,
Kaapsche Wolken en van de By‐Planeeten, Komeeten, veranderlyke Sterren, van de Maan, de
Zon en Zonnestelsels, van de Aarde, Verdee‐ling des Aardkloot, van Europa, Asia, Africa en
America, van Portugal, Spanje, Vrankryk, Engeland, Schotland, Ierland, de Nederlanden, Dene‐
marken, Zweeden, Rusland, Poolen, Pruisschen, Duitschland, Zwitserland, Italien, Turksch
Europa, enz., geevende niet alleen een Geographische Beschryving door 50 fraaije gecouleurde
Kaarten opgehelderd, van de grootheid, legging, Ryken, Steden, Rivieren, Bergen, maar ook van
de Voortbrengselen, Vruchtbaarheid, Volkskaracter, Geleerdheid, Godsdienst, getal der
Inwoonders, Magten, Geschiedenissen, Uitvindingen en Ontdekkingen, Koophandel,
Manufactuuren, Maaten, Gewigten, Wissel‐Munten, enz., waaragter een Onderregt om de
Kaarten wel te gebruiken, zynde die ZAK‐ en HUIS‐ATLAS niet alleen ingericht om tot
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opheldering en gebruik van alle kleine en groote Atlassen te dienen, maar ook by Tt leezen van
publique Tydingen, leezen van Boeken, enz., van veel dienst te zyn. Opgesteld en Beschreven
door den Heer G. BRENDER â BRANDES, Examinator van alle Stads Maaten en Gewigten en
Wynroeijer te Amsterdam, Lid van verscheide Geleerde Genootschappen, enz. De prys is in een
fraaije Band ! 4:18:‐16~0 1792, 9 juni
~ By toeval te huur, een modern HUIS (...) Te bevragen by den Boekverkooper M.
SCHALEKAMP, in de Warmoesstraat. By wien te bekomen is:
de BESCHRYVING of TAFREEL van de FRANSCHE, OOSTENRYKSCHE, PRUISSISCHEN en
STAATSCHE Bezittingen, in de X. Catholique Provincien en Op‐per‐Gelderland, en van het Land
van LUIK, met een nauwkeurig gekleurde
KAART; a 1 1:5:‐
46~1. 1792, 12 juni
~ Ouders of Voogden genegen zynde hunnen ZOON of PUPIL als Leerling, in een voornaame
Apotheek te engageeren (...) gelieven zig (...) te adresseeren (...) by den Boekverkooper A.
FOKKE Simonsz., te Amsterdam. By wien ~ 3 Stuivers te bekomen is: een fraai uitgevoerd en
keurig af‐gezet LANDKAARTJEN van BRABAND en de Fransche Grenzen; ~
~ 1792, 16 juni
~ By N.T. GRAVIUS, Bybel‐ en Boekverkooper op den Nieuwendyk, in de Cancelary van
Vriesland, word uitgegeeven: GEOGRAPHISCHE en HISTORISCHE ZAK‐ en REIS‐ATLAS DER
NEDERLANDEN; bestaande in 53, zo Afgezette KAARTEN als PLATTE GRONDEN der
Nederlandsche Steden, en een Beknopte BESCHRYVING DER NEDERLANDEN; behelzende: 1. De
Gelegenheid, Gronden, Grootte, Hoofd‐Rivieren, Verdeelingen en het Merkwaardige van iedere
Stad en Landstreek. II. Beschryving van Landen der Generaliteit. III. De Hooge Regeeringe der
Vereenigde Nederlanden, en Regeering der Staa‐ten van iedere Provintie, de Regeering in de
Generaliteits Landen, en die van den Stadhouder, deszelfs Inkomsten enz. IV. Het Kerklyk
Bestier, en dat der Gereformeerden in 't byzonder. V. De Krygs‐ zo Land‐ als Zeemagt, de
begrooting der Onkosten van ieder op zig zelven. VI. Van de Geldmiddelen, de gewoone en
buitengewoone Lasten, Imposten, Tollen en Licenten. VII. De Staat der Oost‐ en West‐Indische
Maatschappyen, derzelver Bezittingen en Regeering. VIII. De Hollandsche Koophandel naar alle
de Gewesten, de Staat der groote en kleine Visscheryen: Voorts de Munten en Gewigten enz.,
en een beknopte REISWYZER der Nederlanden, met aanwyzing der Herbergen, in groot 8vo., in
een fraaije Band, a
1 4:14:‐1693. 1792, 28 juni
Daar het oog van geheel Europa thans gevestigd is, op alles wat in de Oostenryksche
Nederlanden, en vooral in Braband, geschied, en mooglyk nog geschieden zal, en men zyne
nieuwsgierigheid niet beter kan voldoen, dan by het melden der Gebeurtenissen, zo van
Batailjes als Belegeringen enz., de juiste plaatzen waar dezelve geschieden, met betrekking tot
de aangrenzende Landen te kennen en te vergelyken: Zo berichten D. ONDER DE LINDEN en
ZOON> Boekverkoopers te Amsterdam, dat by hen de Tweede Druk, a 17 Stuivers te bekomen
zyn, VAN DE BEKNOPTE BE‐SCHRYVINGE, MET DE NAAUWKEURIG AEGEZETTE KAART DER
OOSTENRYKSCHE NEDERLANDEN. Om de naauwkeurigheid en nette uitvoering van beiden aan
te toonen, behoeft men slechts te melden, dat beiden door wylen den be‐roemden
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Hoogleeraar in de Sterre‐ en Aardrykskunde te Maastricht, den grooten W.A. BACHIENE, zyn
opgesteld, en de Kaart door VAN JAGEN, gegraveerd is. Men kan in dezelve vinden, de
Beschryving van de volgende Provintien, derzelver ligging, Steden en verdere
aanmerkenswaardige byzonderheden, als: BRABAND, verdeeld in Oostenryksch en Staatsch.
MECHELEN en ANTWERPEN, als deelen van Braband. VLAANDEREN, in Oosten‐ryksch, Staatsch
en Fransch. ARTOIS, HENEGOUWEN, in Oostenryksch en Fransch. 't Landschap KAMERIK.
NAMEN, in Oostenryksch en Fransch. LUXEMBURG, in Oostenryksch en Fransch. LIMBURG, in
Oostenryksch en Staatsch. OPPER GELDERLAND, in Oostenryksch, Staatsch en Pruissisch.
1694. 1792, 24 juli
~ Ouders of Voogden genegen zynde, hun ZOON of PUPIL (...) in een KRUIDENIERS WINKEL te
besteeden (...) addresseeren zig by W. BRAVE,
Boekverkooper op den Zeedyk by de Kolksluis, te Amst. (...) By denzelven is van de Pers
gekomen: ALPHABETISCH REGISTER van alle Steden en Plaatzen in de OOSTENRYKSCHE
PROVINCIEN, aan den ELZAS en in LOTHARINGEN, tot gemak der Courant‐Leezers, a 4 St.
1695. 1792, 28 en 30 augustus
Fatzoenlyke Burger Lieden (...) geneegen zynde (...) een Gestoffeerde KAMER te verhuuren (...)
addresseeren zig (...) aan den Boekverkooper HOLTROP, in de Kalverstraat, alwaar te bekoomen
zyn: Twee KAARTJENS tot opheld~ring Van d~ daaglyksche OORLOGSBERICHTEN en de
COURANTEN; het eene van de KVII. Nederlanden; het andere van de Gewe3ten aan den
Nedermyn; a 6 Stv.
1696. 1792, 29 september
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper, te Amsterdam, word uitgegeeven:
M~~ACH, ten dienste der Zeelieden, voor het gebruik der Lengte op Zee &c., voor het Jaar
1794, waarby gevoegd is eene Verzameling van Berichten over eenige gewigtige Onderwerpen
der Navigatie, getrokken uit verscheidene voornaame Journaalen, op last van het Edel‐Mog.
Collegie ter Admiraliteit, binnen Amsterdam resideerende, opgesteld en uitgegeeven door de
Commissarissen tot de zaaken het bepaa‐len der Lengte op Zee, en de verbetering der
Zeekaarten betreffende.
1697. 1792, 16 oktober
~ Een onontbeerbaar WERK voor allen, die maar eenig belang stellen in het geen 'er in deezen
tyd, zo vruchtbaar in de vreemdste Gebeurtenissen voorvalt, is het HISTORISCH SCHOUW‐
TOONEEL VAN 'S WAERELDS LOT‐GEVALLEN (...) Daar deeze onderneeming (...) eene sterke
ondersteuning van 't Publiek behoeft (...) heeft de Uitgeever A. LOOSJES Pz., HET COMPLEET
JAAR 1791, in 4 Banden ingenaaid alom verzonden. De Prys van hetzelve is ordinair Pap. 1
10:16:‐ en best Pap. 1 22:12:‐ Uit vier Deelen (...) bestaat dit Werk (...) Alles versierd met en
opgehelderd door Pourtraiten, fraaije Plaaten en Kaarten, en van een volledig Re‐gister
voorzien (...)
1698. 1792, 30 oktober
VADERLANDSCHE HISTORIE, vervattende de Geschiedenissen der VEREENIGDE NEDERLANDEN,
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door JAN WAGENAAR VERKORT, in eén Deel in groot 8vo. met Konst‐Plaaten, Portretten en
Kaarten, is thans van de Pers gekomen en alomme verzonden, te Amsterdam by J. ALLART. "Dit
Werk geschikt tot "een IIANDBOEK, der Vaderlandsche Geschiedenis, bevat in 650 Bladzyden,
"een beknopt Uittrekzel uit de VADERLANDSCHE HISTORIE van WAGENAAR
om te dienen tot Eerepryzen en Geschenken voor de Vaderlandsche "Jeugd, en ten gebruike
van minvermogenden; waarom ook hetzelve voor "circa EEN DERDE van den prys wordt
aangeboden, naamlyk voor 1 4:16:‐, "in plaats van 1 12:‐, welke het volgens de gewoone
berekening zou moe"ten kosten, daar het niet alleen met een TWINTIGTAL zeer interessante
"PLAATEN (...) maar ook daarenboven nog met drie heele en een halve‐T'
vels KAARTEN voorzien is, als éen van de Aloude Staat des Lands, en "van derzelver Cesteldheid
in de Midden‐Eeuwen, en eén geheele Nieuwe "Kaart van 't tegenwoordig Holland en Zeeland."
1699. 1792, 1 december
Daar het oog van geheel Europa thans gevestigt is op alles wat in de Oostenryksche
Nederlanden geschied, en mogelyk nog geschieden zal, en men zyne nieuwsgierigheid niet
beeter kan voldoen, dan by het melden der Gebeurtenissen, zo van Batailjes als Belegeringen,
enz., de juiste plaatsen waar dezelve geschieden, met betrekking tot de aangrenzende Landen
te kennen en te vergelyken; zo berichten D. ONDER DE LINDEN en ZOON, Boekverkoopers te
Amsterdam, dat by hen de tweede Druk, ~ Stuivers, te bekomen is, van de Beknopte
Beschryvinge, met de naauwkeu‐rige Kaart der OOSTENRYKSCHE NEDERLANDEN. Om de
naauwkeurigheid en nette uitvoering van beiden aan te tonen, behoeft men slechts te melden,
dat beiden door wylen den beroemden Hoogleeraar in de Sterre‐ en Aard‐rykskunde te
Maastricht, den grooten W.A. BACHIENE, zyn opgesteld, en de Kaart door VAN JAGEN
gegraveerd is. Men kan in dezelve vinden de Beschryving van de volgende Provintien, derzelve
legging, Steden en verdere aanmerkenswaardige Byzonderheden, als: Braland, verdeeld in
Oostenryksch en Staatsch. ‐ Mechelen en An~werpen, als deelen van Braband. ‐ Vlaanderen, in
Oostenryksch, Staatsch en Fransch. ‐ Ar~ois. ‐Henegouwen, in Oostenryksch en Fransch. ‐
Limburg, in Oostenryksch en Staatsch. ‐ Opper‐Gelderland, in Oostenryksch, Staatsch en
Pruissisch.
1700. 1792, 4 december
Om tot St. NICOLAAS‐PREZENTJES te dienen, word by T. CRAJENSCHOT,
Boekverkooper te Amsterdam, uitgegeeven: De Nuttige en Aangenaame
STAATS‐Myi~ACH, voor den Jaare 1793, behelzende (...) Aardrykskundige
Beschryving van 't Hertogdom Braband, Vlaanderen, Limburg en OpperGelder, met een fraai
afgezet Kaartje, in 't Koper gebragt door J. VAN
JAGEN (...)
1701. 1792, 27 december
By W. HOLTROP, te Amsterdam, worden uitgegeeven en verzonden: 1. DE
GEOGRAPHISCHE AIMANACH, met XII. Plaatjes en een Kaartje (...)
1702. 1793, 1 januari
DE NUTTIGE en AANGENAAME STAATS‐AIMANACH, voor den Jaare 1793, versiert
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met een Naauwkeurige Beschryving en Afgezet Kaartje van het Hertogdom
Braband, Vlaanderen, Limburg en Opper‐Gelder, en 15 Kopere Plaatjes
(...) word uitgegeeven by T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper (...)
1703. 1793, 22 januari
~ BESCHRYVING DER 0.1. ETABLISSEMENTEN, als: Batavia, Amboina3 Banda, Ternaten,
Macassar, Japan, China, Malacca, Bengalen, Coromandel, Ce~lon, Kaap de Goede Hoop, en
veele andere Plaatsen aldaar gelegen, van deeze allen word hier een beknopt verslag gegeven
van de Staat van ieder Etablissement in het byzonder, wat ieder Conquest opleverd, en welke
Producten ons Vaderland daar van trekt, nevens veele Byzonder‐hede~, betreffende de
Directien, de Gagie welke ieder in dienst van de Compagnie zynde, trekt, waarvan geen
uitzondering is, of men vind het hier beschreven; de TWEEDE DRUK, vermeerderd met het
Leven van den Gouverneur R. DE KLERK, en met een platte Grond van Batavia versierd; word
met succes gedebiteerd by de Boekverkoopers H. ROOS, G. ROOS en
H. VEBMANDEL, te Amsterdam.
1704. 1793, 21 februari
By J. ALLART, Boekverkooper te Amsterdam, word vervaardigd, eene extra‐ordinair Groote,
geheel Nieuwe Landkaart, van het TOONEEL DES TEGENWOORDIGEN OORLOGS, met een
bygevoegd AANWYZEND HANDBOEK, welk behelzen zal eene beknopte doch naauwkeurige
Beschryving van alle de Plaatzen, in de Kaart voorkomende, vooral met betrekking tot derzelver
Sterkte, Verdediging enz., zynde van deeze Kaart en deszelfs oogmerk, een uitvoerig BERICHT,
alomme (gratis> te bekomen; zullende dezelve niet alleen van een extraordinair groot, frappant
bestek en formaat, maar tef‐fens zodanig ingericht zyn, dat de minstkundigen alles met eenen
opslag van het oog kunnen vinden, waar toe de byzondere wyze van afzetten of kleuren
ongemeen dienen zal. ‐ De KAART in heele vels Olifants Formaat, volgens eene nieuwe zeer
naauwkeurige Tekening van den kundigen Kaarttekenaar DE ROEDER, keurlyk gegraveerd, zal
dus afgezet of gekleurd met het AANWYZEND HANDBOEK, te zamen voor den prys van één
Ryksdaalder, in de aanstaande Maand, uitgegeeven worden; zo als dit in 't Bericht, dat alomme
(gratis) te bekomen is, breeder is vermeld. Verzoekende de Uitgeever aan elk die zich van deeze
KAART en Aanwy‐zend HANDBOEK wil voorzien, zulks ten spoedigsten by hem, en by de Boek‐
verkoopers in geheel Nederland op te geeven; ten einde zich daar na te kunnen reguleeren, in
het getal der Kaarten, welke zullen moeten gekleurd worden, om een ieder op de spoedigste
wyze te kunnen gerieven; zynde ook ten voorschreven einde, alomme by de Boekverkoopers,
de Lys‐ten van Intekening voor handen.
1705. 1793, 12 en 16 maart
~ Daar het elk nieuwgierig Ingezeten van ons Vaderland, vooral in deeze tyd aangenaam moet
zyn, dat hy goede Aardrykskundige Beschryvin‐gen en accuraate getekende Kaarten, door
beroemde en des kundige Mannen vervaardigd, van die Landen kan bekomen, welke het
Tooneel des Oorlogs in het klaarste daglicht stellen, zo berichten D. ONDER DE LINDEN en
ZOON, Bybel‐ en Boekverkoopers te Amsterdam, dat by hen de volgende Beschryvingen en
Kaarten van de beroemden en Aardrykskundigen Hoog‐Leeraar W.A. BACHIENE, en den
uitmuntende Kaartsnyder J. VAN JAGEN, te bekomen zyn, als: 1. Beknopte Beschryving, nevens
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eene naauwkeurig afgezette en gedekte Kaart der VII Vereenigde Nederlanden, â 17 Stuivers,
de Kaart apart afgezet en gedekt a 9 Stuivers. NB. Dit Werkje is nimmer op deeze wyze gedrukt.
2. Beknopte Beschryving, nevens eene naauwkeurige afgezette en gedekte Kaart der X
Oostenryksche Nederlanden, mede a 17 Stuivers, de Kaart apart afgezet en gedekt a ~0 Stui‐
vers. 3. Nieuwe Kerkelyke Geographische Zak‐ en Reis‐Atlas der Veree‐nigde Nederlanden, als
mede de Landen der Generaliteit, bestaande in dertien afgezette en gedekte Kaarten, in halve
Engelsche Band, a 2 Guldens, welke Kaarten mede ieder apart te bekomen zyn a 5 Stuivers. 4.
Kerkelyke Geographie der Vereenigde Nederlanden, met de daartoe behoo‐rende Landkaarten,
bestaande in vier Stukken, a 1 7:3. Een uitvoerig bericht van deeze zo belangryke Werken, vind
men agter de BOEKZAAL van February 1793, Pag. 218. NB. Deeze Werken worden niet in
Commissie gezonden.
1706. 1793, 14 en 28 maart
Te Huur (...) een (...) PLAISIER‐TUIN (...) Te bevraagen by J.C. SEPP en ZOON, Boekverkoopers op
den Haarlemmerdyk, te Amsterdam. ‐ By wien word uitgegeeven, een extra groote en
naauwkeurige KAART van de VII. PROVINCIEN.
1707. 1793, 27 april, 9 en 25 mei
EEN NIEUW ORIGINEEL HOLLANDSCH WERK.
~ B. WILD en J. ALTHEER, te Utrecht, geeven uit en hebben alom verzonden: M. STUARTS
ROMEINSCHE GESCHIEDENISSEN, lste Deel, met een uitslaande Kaart van Rome en vier fraaije
Historische Plaaten, door J. Buys getekend, en door Portmann op eene nieuwe manier in het
Koper gebragt, in groot 8vo. a 1 3:15. (...)
1708. 1793, 18 mei
By G. HULST VAN KEULEN, Zeekaart‐ en Boekverkooper, te Amsterdam, word uitgegeeven:
ZEEVAARTKUNDE, door P. NIEUWLAND, Lector der Wis‐, Sterreen Zeevaartkunde, en Lid van de
Conmissie het bepaalen der Lengte op Zee, en de Verbee tering der Zeekaarten betreffende, te
Amsterdam. EERSTE STUK, behelzende: 1. Gronden der Reekenkunde. II. Beginsels der
Meetkunde. III. Regtlynige Driehoeks‐Meeting. IV. Beginsels der Sterre‐en Aardrykskunde, met
Plaaten, in groot 8vo.
1709~ 1793, 18 mei en 22 juni
~ DE HAARLEMMERHOUT, in deszelfs tegenwoordige situatie, naauwkeurig Afgetekend door D.
ENGELMAN, en in 't Koper gebragt door J. VAN JAGEN, word uitgegeeven te Haarlem by de
Boekverkoopers A. KAMPMAN, in de Anegang, en C. PLAAT, in de Lange Veerstraat; en te
Amsterdam by A.B. SAA‐KES, in de Pylsteeg. De prys is in het zwart 1 1. en gecouleurd
1710. 1793, 13 juni
~ Iemand genegen zynde in eene zeer voordeelige TRAFICQ (...) deel te neemen (...) gelieve
zich (...) te adresseeren by de Boekverkoopers J.C. SEPP en ZOON> op de Haarlemmerdyk te
Amsterdam. By wien te bekomen is eene zeer naauwkeurige en uitgebreide REIS‐ en ZAK‐
ATLAS, van de VII Provincien, met 72 Gecouleurde Kaarten, ook dezelve op Linnen geplakt
Gecouleurd en in een Foudraal.
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1711. 1793, 25 juni
~ By toeval uit de hand te koop, een voornaame TABAKS‐WINKEL (...) Te bevraagen by PETRUS
SCHENK in de Kalverstraat, naast het Nieuwe Eransche Kof fy‐Huis, in de Globemaakery; by
wien thans het TRAPPE BOEK van TIELEMAN VAN DE HORST, nu weer herdrukt is, a 8 Guldens.
1712. 1793, 2 en 9 juli
~ WILLEM ARENTZ, geadmitteerd LANDMEETER, 't aanleggen van ENGELSCHE TUINEN en
PLAATZEN, eerst onder den Heer MICHEL en nu by de twee Jaaren in Engeland geleerd
hebbende, bied zyn dienst aan, 't zy in‐ of buiten de Provintie Holland, voor een gering Loon,
om eerst te bewyzen van zyn zaak te geeven en recommandatie te bekomen, tot 't aanleggen
van LUSTHOVEN of TUINEN; zyn adres is by Monsr. KRIEGER, in de Haarlemmerhout, of by de
Wed. ARENTZ, in 't Dorp Wassenaar.
1713. 1793, 6 en 11 juli
De BLOKKADE van MENTZ, uitvoerig afgebeeld, is by J. ALLART van de
Pers gekomen en alomme verzonden. Men vind hier in onder anderen dui‐
delyk en naauwkeurig aangeweezen, de Redoute aan de Rhyn, reeds door de Franschen
bereikt, voor de aankomst der Duitsche Troupen. ‐ Bedekte weg die de gemeenschap met
Kostheim beveiligd. ‐ Redoute door de Fran‐schen van 24 tot 27 April opgeworpen. ‐ De
Fransche Batteryen. ‐ Met Water gevulde Grachten. ‐ Pruissische Redouten. ‐ Saxische
Redouten. ‐Hessische Redouten. ‐ Keizerlyke Redouten. ‐ Hessisch Leger. ‐ Saxisch Leger. ‐
Pruissisch Leger. ‐ Pruissische Kavallerie. ‐ Vermengd Duitsch Leger. ‐ Keizerlyk Leger. ‐
Naauwkeurige aanwyzing van de in den Rhyn gelegen Eilanden. ‐ Hoofdquartier van den
Generaal Kalkreuth. ‐ Naauw‐keurige ligging der Brug tusschen Kassel en Mentz, en meer
merkwaardige Byzonderheden van dit gewigtig Beleg. Met koleuren onderscheiden, ter grootte
van een geheel vel, voor 12 St. Dit Stukje is allerge‐schikst om by het leezen der
Nieuwspapieren, aangaande deeze Gebeurtenis, een aanmerkelyk licht te verspreiden en een
volledig denkbeeld te geeven van het gansche Beleg.
1714. 1793, 27 juli
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, zal binnen korten tyd
worden uitgegeeven: Een WERK, tot Tytel voerende:
VOLLEDIGE VERAANDELINGEN OVER DE BEREKENING DER LENGTE OP ZEE, DOOR MIDDEL VAN
DEN AFSTAND DER MAAN VAN DE ZON OF VASTE STERREN, verdeeld in twee Stukken, groot
8vo. Opgesteld ten dienste der Zeevaarenden, door HENDRIK DE HARTOG, Mathematicus en
Examinateur der Zee‐Officieren by de Ed. Oost‐Ind. Comp. ter Kamer van Amsterdam, &c. &c.
&c.
1715. 1793, 6 en 15 augustus
By J. ALLART, te Amsterdam, en voorts alomme word uitgegeeven: "De "nieuw vervaardigde
OORLOGSKAART, met een bygevoegd onderrichtend HAND‐"BOEK. De Kaart is in groot
Oliphants‐Formaat, en behelst het wyd uit"gebreid TOONEEL DES TEGENWOORDIGEN
OORLOGS. Men vind 'er alle Vestin"gen, Steden en Plaatsen van eenige aanmerklykheid,
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benevens de Aan"duiding der VELDSLAGEN, &c. De Rivieren zyn 'er zeer duidelyk. Ook "zyn op
deeze Kaart de LANDSTRAATEN en Passagies aangewezen, om dus de "MARSCH‐ROUTEN der
wederzydsche Legers, die thans wederom in een nieuwe "beweeging geraaken, te kunnen zien;
zo dat men nu, door middel van "deeze Kaart en 't Handboek, alle Oorlogs‐Berichten met
gemak en juist "zal kunnen naargaan. ‐ Bovendien ziet men ter onze GEHEELE REPUBLIEK, "zo in
haare veilige Watersterkte als anderzins zeer voordeelige Lig‐"ging, ten opzichte der
aangrenzende Landen, welke men mede alle op "deeze Kaart vind. ‐ Tot duidelykheid zyn de
Groote Grenslynen met "sterke couleuren afgescheiden, en de Hoofd‐Landen voorts met vier
"Hoofdcouleuren (Groen, Rood, Geel en Zeegroen) geheel geillumineerd, "en dus de geheele
Kaart gedekt. Daarenboven zyn de Vestingen en Ste‐"den nog afzonderlyk gecouleurd, en tot
beter onderscheiding zyn de "Fransche Steden met eene andere couleur getekend dan die der
Gealli"eerde Hogendheden. ‐ Het HANDBOEK behoeft slechts ingezien te worden, "om van
deszelfs Gerieflykheid en leerzaame Nuttigheid overtuigd te
‐ "zyn. Behalven de Aanwyzingen en Liggingen, behelst het breedvoerige "BESCHRYVINGEN van
alle de Landen, Vestingen, Steden, Rivieren enz., "rondom onze Republiek, van Embden af tot
voorby Zurich verre in Zwit"serland, en van PARYS tot voorby Hanau verre in Duitschland; zynde
"dit het wyd uitgebreid Bestek der Kaart. ‐ Voorts vind men in dit "HANDBOEK een zeer
interessant BYVOEGSEL VAN PARYS, behelzende een r~K0RT BEGRIP der gebeele Revolutie van
Frankryk in die Tyd‐orde met
"dag en datum, zo als alles op elkanderen gevolgd is tot den huidigen "dag; zynde een zaakelyk
Register van de Bedryven der Eerste en Tweede "NATIONAALE VERGADERING en der
NATIONAALE CONVENTIE, met alle de Merk‐"waardige Gebeurtenissen daarop betreklyk; zo dat
men nu alles achter‐"één, zo als 't vóór en na gebeurd is> kort en zaakelyk kan leezen. ‐"De prys
van KAART en BOEK te zaamen (hoe zeer ook de kosten veel hoo"ger geloopen zyn dan by den
eersten aanleg te denken was) blyft ech"ter één Ryksdaalder; zynde dus wel ruim een derde
minder dan deeze "twee geheel nieuwe Stukken, eenig in soort, naar gewoonte zouden moe‐
"ten kosten."
1716. 1793, 27 en 29 augustus
By DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, te Amsterdam, word op Heden uitgegeeven, na de
origineele Teekening in 't Koper gebragt en in Plano gedrukt: Een zeer naauwkeurige PLATTE
GROND VAN DE STAD EN 'T KASTEEL VAN DUINKERKEN, in deszelfs Stand voor het slegten door
de Engels chen in 1714, benevens de Nieuwe Haven en 't Kanaal van Mardyk, met de aan‐
wyzing van al 't Merkwaardige, in‐ en rondom deeze Vesting, a 7 Stuivers.
4747. 1793, 28 september
~ Daar thans by het leezen der Nieuws‐Papieren, niets aangenaamer kan zyn, dan aanstonds te
kunnen weeten, waar de Legers campeeren, zo by 't avanceeren als retireeren, of welke
Plaatzen belegerd worden, en waar dezelve gelegen zyn, zo is daar toe niets beter geschikt, dan
de beknopte BESCHRYVING, nevens eene naauwkeurige afgezette KAART der X zogenaamde
Oostenryksche Nederlanden; in 't koper gebragt door J. VAN JAGEN; en opgesteld door wylen
den Heer W.A. BACHIENE, in leeven Lee‐raar der Hervormde Gemeente en Hoog‐Leeraar in de
Sterre‐ en Aardrykskunde te Maastricht, als mede Lid van de Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen te Haarlem. Thans met eenige veranderingen, (door den tyd noodzaakelyk
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geworden> uitgegeeven, ten diensten van allen, welken een spoedig en klaar denkbeeld van de
ligging, sterkte en gesteldheid der byzondere Landen en Steden, in deeze tien Oostenryksche
Provintien wenschen te verkrygen; als onder anderen, van Maastricht, Venlo, 's Hertogenbosch,
Breda, Bergen‐op‐den‐Zoom, Hulst, Sluis, Antwerpen, Gent, Brugge, Ostende, Nieuwpoort,
Duinkerken, Iperen, Meenen, Kortryk, Doornik, Ryssel, Douay, Conaé, Valenciennes, Bouchain,
Quesnoy, Mau‐beuge, Kameryk, Mons, (Bergen) Givet, Namen, Leuven, Brussel, Mechelen,
Luxemburg, Thionville, (Diedenhoven) en verdere Steden en Sterktens meer. Waar van reeds de
derde Druk wordt uitgegeeven, te Amsterdam by DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON; in groot
Octavo, ingenaaid 17 St. De KAART apart is mede te bekomen, zwart ~ 18 St., en afgezet en
gedekt a 10 St.
1718. 1793, 28 september
By A. BLUSSE' en ZOON en J. ALLART, Boekverkoopers te Dordrecht en Amsterdam, is van de
Pers gekomen: De 2de DRUK van de BELEGERING en VERDEDIGING van de WILLEMSTAD, in
Maart 1793; beschreven door J.P. VAN OLDENDORGH, Secretaris en Penningmeester der
Steden en Landen van3 Willemstad, in gr. 8vo. Men vind in dit Werk de volgende Afbeeldingen,
allen zeer naauwkeurig op de plaats zelve geteekend, en door BOGERTS en VRYDAG
gegraveerd: (...) II. Plan van de Defensie‐Werken van de Willemstad en de Offensive van den
Vyand. III. (...)
4749. 1793, 8 oktober
~ REIS LANGS DEN RHYN, van MAINTZ tot DUSSELDORP; behelzende eene zo naauwkeurige als
belangryke Beschryving der Steden, Dorpen en Vlekken, aan den oever des Rhyns gelegen;
benevens een zeer omstandig Bericht van den Wynbouw, als ook van den geheelen
Houthandel, toestel en bestuur der Houtvlotten. Met een Plaat van Maintz en een Kaart van
den loop der Rhyn, Iste Deel, groot 8vo. ~ 36 St. Is thans by F. BOHN, te Haarlem, van de Pers
gekomen, en by de Boekverkoopers te koop. Het 2de en laatste Deel zal spoedig volgen.
1720. 1793, 19 oktober
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper, te Amst., word uitgegeeven:
ALMANACH TEN DIENSTE DER ZEELIEDEN, voor het Jaar 1795, waarby gevoegd zyn Berichten
over den Archipel, Berichten omtrent Zeevaartkundige Boeken, Tafelen en Kaarten enz., op last
van het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit, binnen Amsterdam resideerende, opgesteld en
uitgegeeven door de Commissie tot de Zaaken het bepaalen der Lengte op Zee, en de
verbetering der Zeekaarten betreffende.
1721. 1793, 19 oktober
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper, te Amsterdam, word uitgegeeven:
VOLLEEDIGE VERHANDELING VOOR DE BEREEKENING DER LENGTE OP ZEE, door middel van den
afstand der Maan van de Zon of vaste Sterren, &c., groot 8vo., door H. DE HARTOG,
Mathematicus en Examinateur der Zee‐Officieren, van de Ed. Nederl. 0.1. Comp. ter Kamer van
Amst.; Lid van het Provinciaale Utrechtsche Genootschap van Konsten en Weetenschappen, &c.
&c.
47~2. 1793, 22 en 26 oktober
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~ B. WILD en J. ALTHEER, te Utrecht, hebben gedrukt: ROMEINSCHE GE‐SCHIEDENISSEN, door
M. STUART, thans Remonstrantsch Predikant, te Amsterdam, 2de Deel, met vier fraaije
Historische Plaaten (...) Het 3de Deel, dat teffens eene uitvoerige Kaart van Oud Italien en een
Naamlyst der Koopers zal bevatten, zal binnen eenige Weeken volgen. Men zie verder over
deeze origineele Hollandsche Onderneeming de loflyke Recen‐sien van de Schryvers der
Algemeenen Vaderlandsche Letteroeffeningen No. 7 en van den Algemeenen Konst‐ en
Letterbode, No. 262 en 263.
1723. 1793, 29 oktober en 2 november
Uit de hand te koop een ZILVERSMIDS KASHOUDERS‐WINKEL (...) addres by de Boekverkoopers
D. ONDER DE LINDEN en ZOON; (...) By wien te bekomen is een BESCHRYVING en KAART van de
10 OOSTENRYKSCHE PROVINCIEN, gr. 8vo. Ingenaaid ~ 17 St.
1724. 1793, 5 december en met gew. tekst 31 december
Om tot St. Nicolaas‐Presentjes te kunnen dienen, geeft T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper op de
hoek van de Heeregragt en Heysteeg, uit: De Nuttige en Aangenaame STAATS‐ALMANACH,
behelzende (...) Aardrykskundige Beschryving van Breda en Bergen op Zoom, met een afgezet
Landkaartje door J. VAN JAGEN (...)
1725. 1794, 20 februari
P.B. Bunel, C. Ploos van Amstel J.Cz. en J. Buys, Makelaars te Amsterdam, zullen op Woensdag
den 12 Maart 1794, in het Logement Het Wapen
van Amsterdam, op 't Rusland, publyk verkoopen: een fraai Kabinet van Natuur‐, Wis‐ en
Sterrekundige WERKTUIGEN, gemaakt door de beste Hollandsche en Engelsche Meesters, waar
onder veele kostbaare Stukken uitmunten, als: een Planetarium en Hemel‐Globe, door een
Uurwerk bewee‐gende vier voets Newtoniaansche Telescoop en andere Telescoopen (...)
zederd veele Jaaren byeen verzameld en gebruikt door een voornaame LIEFHEBBER. De
Instrumenten voor den Verkoopdag te zien. De Catalogen zyn reeds gereed en by
bovengemelde Makelaars te bekomen.
47~6. 1794, 4 en ]1 maart
~ NIEUW en BEKNOPTE ZAK‐ en REIS‐ATLAS DER 17 NEDERLANDSCHE PROVINTIEN, als mede de
aangrenzende Landschappen, Zeen en Rivieren, als in 't Noorden de Noordzee, na 't Oosten de
Grenzen van Duitschland, in het Zuiden een groot gedeelte van Vrankryk, en ten Westen de Zee
en overtocht tot op de Engelsche Kust; bestaande in een Generaale en 22 Particuliere aan
elkander sluitende fraaije afgezette KAARTEN, die tot eene geheel groote kunnen gemaakt
worden; als mede 2 Stedewyzers, allen zeer dienstig voor Officieren, Reizigers en andere
Liefhebbers der Geographie, en in 't byzonder tot een aangenaam gebruik, by het leezen der
Nieuwstydingen in den tegenwoordigen Oorlog. In het licht gegeeven door J. DE LAT, en thans
gedrukt by N.T. GRAVIUS, op den Nieuwendyk, te Amsterdam. De prys is in een B.B. 1 2:10.
1727. 1794, 4~ 18 en 22maart
J. Posthumus, (... en 16 andere ...), Makelaars, zullen op Maandag den 24 Maart en volgende
dagen, voor 't Huis van de Overledene op de Heere‐gragt, tusschen de Harte‐ en Wolvestraaten,
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verkoopen: Een kapitaale ongemeen groote en zeer kostbaare INBOEDEL (...) Alles nagelaaten
by wyle de Wel‐Ed. Vrouwe MARIA FEITAMA, Weduwe den Wel‐Ed. Heer JAN VAN
VOLLENHOVEN Junior ....>
Nog zullen bovengemelde Makelaars op Woensdag den 2 April, ten voornoenide Sterfhuize,
verkoopen: Een uitmuntende schoone Collectie TEKENINGEN en PRENTEN (...) konstige
BEELDWERKEN, MEIDAILLES, NATURALIA'S en INSTRUMENTEN, waar onder een Vorstelyk
PLANETARIUM door een Uurwerk beweegbaar, en veele andere KONSTWERKEN en
LIEFHEBBERYEN; waar van de Catalogus in het byzonder, by de opgenoemde Makelaars te
bekomen zullen zyn.
47~8. 1794, 11 maart
~ Daar de Veldtogt op 't punt staat van weder geopend te worden, is als dan by het leezen van
de Couranten niets aangenaamer dan aanstonds te kunnen weeten, waar de Legers
campeeren, zo by 't avanceeren als retireeren, of welke Plaatsen belegerd worden, en waar
dezelve gelegen zyn, zo is daar toe niets beter geschikt, dan de beknopte Beschryving, nevens
eene naauwkeurige afgezette Kaart der X zogenoemde Oostenryksche Nederlanden, in 't Koper
gebragt door J. VAN JAGEN, en opgesteld door wylen den Heer W.A. BACHIENE, in leven
Leeraar der Hervormde Gemeente, en Hoog‐Leeraar in de Sterre‐ en Aardrykskunde te
Maastricht, als mede Lid van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem.
Thans met eenige veranderingen (door den tyd noodzaakelyk geworden) uitgegeven, ten
dienste van allen, welken een spoedig en klaar denkbeeld van de ligging, sterkte en gesteldheid
der byzondere Landen en Steden, in deeze tien Oostenryksche Provintien wenschen te
verkrygen; als onder anderen: Van Maastricht, Venlo, 'S Hertogenbosch, Breda,
Bergen op den Zoom, Hulst, Sluis, Antwerpen, Gent, Brugge, Ostende, Nieupoort, Duinkerken,
Yperen, Meenen, Kortryk, Doornik, Ryssel, Douay, Condé, Valenciennes, Bouchain, Quesnoi,
Maubeuge, Kameryk, Mons, (Bergen) Givet, Namen, Leuven, Brussel, Mechelen, Luxemburg,
Thionville, (Diedenhoven) en verdere Steden en Sterktens meer. Waarvan reeds de derde Druk
word uitgegeven, te Amsterdam, by DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, in groot Octavo,
ingenaait 17 Stuivers. NB. De Kaart apart is mede te bekomen, zwart ~ 8 Stuivers, en afgezet en
gedekt a 10 Stuivers.
1729. 1794, 8 april
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper, te Amsterdam, word uitgegeeven: 1.
ZEEMANS HANDBOEK, door Zyne Excellentie den Ridder J.H. VAN KINSBERGEN, welk Werk
thans grootelyks vermeerderd is met interessante Stukken. II. Een Stel nieuwe Wassende
ZEEKAARTEN, van de geheele Oost‐Zee, zonder Belitten, in vier Deelen, met derzelver
voornaamste Havens en Landkenningen, naar de Nieuwe Zweedsche Kaarten van den Heer J.
NORDENAKKER, opgedragen aan Zyne Excellentie den Ridder J.H. VAN KINSBERGEN, waarby
een uitvoerige Beschryving. III. Nieuwe ZEEKAART, van de Jarmoutsche Banken, 't inkomen van
Jarmouth en Hasbro‐Gat, met derzelver Peilingen, Vuuren, Landkenningen, Diepten, Gronden
&c., met een Beschryving volgens de Engelsche Observatien. IV. Nieuwe ZEEKAART van 't
inkomen der Weezer, Jaade en Elvestroomen, benevens 't aangrenzend gedeelte van de
Noordzee, met het Eiland Helgoland in 't groot, naar de nieuwste Kaarten, uitgegeeven op last
van de Deputatie‐Commercie van Hamburg, en van 't Collegie der Altermans, te Breemen, met
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invoeging der nog laater Verbeeteringen, met een Beschryving van 't leggen der Tonnen,
Baakens, Peilingen, Diepten, Ankerplaatsen &c., zeer dienstig voor de Zeevaarende,
inzonderheid als men by stormagtig We~r Texel of de andere Hollandsche Zeegaten voorby
gedreven word, om als dan op een veilige Rheede, het zy agter Helgoland, of op de Elve te
Glukstad &c. te kunnen Ankeren of binnen loopen. V. Nieuwe Wassende ZEEKAART van
Portugal, van C. Ortegal tot C. St. Vincent, gevolgd naar de Nieuwe Kaart van den Ridder Do.
VINCENTO, TOFINO DE St. MIGUEL, alle deeze bovengemelde Kaarten uitgegeeven onder opzigt
van de Commissarissen tot de Zaaken het bepaalen der Lengte op Zee, en de V'erbete‐ring der
Zeekaarten betreffende. VI. Nieuwe KAART van 't Hollandsche Canaal of Rivier de Eider,
strekkende van uit de Noordzee tot Kiel in de Oostzee, met een Beschryving door D.F. HACKER.
VII. Nieuwe KAART van de Noordzee, in twee Deelen, het eerste Deel van Texel tot Schagen en
Dronthem en benoorden Schotland, met de Eilanden van Hitland, de Orcades en Lewys, het
tweede Deel van Texel tot Dover en Calais, met de voornaamste Landkenningen en Vuuren,
zaamengesteld door ANDERS HOEG, Koninglyke Deensche Navigatie‐Meester, en Examinator
der Zee‐Officieren te Porsgrond, in Noorwegen. VIII. Wassende ZEEKAART bewes‐ten Engeland,
van Hitland en de Lewys‐Eilanden tot Staatenhoek, en van 't Canaal tot de Bank van Terraneuve
in Amerika, gevolgd naar de Kaart van Mackenzie. IX. Nieuwe ZEEKAART van 't inkomen der
Rivier van Bor‐deux, in 't groot, met de Beschryving, volgens de jongste Observatien.
X. REDUCTIE PLAN, waarop men zeer spoedig de veranderde Breedte en af‐wyking in Lengte
naar 't Rond, de generaale Coers en het Middagbestek kan opmaaken, met eene zeer accuraate
Beschryving en Voorbeelden daarop toegepast, door wylen den ervaren Stuurman ABE JANS
IIENGST.
47~0. 1794, 17 en 19 april
~ Heden word by J. COVENS en ZOON en J.A. SWALM, Boekverkoopers te Amsterdam,
uitgegeeven: KORT BEGRIP DER BYBELSCHE AARDRYKSKUNDE, vernieuwde Uitgave,
opgedragen aan de Vaderlandsche Jeugd, versierd met twaalf op nieuw afgezet en gedekte
Landkaartjes; de gelegenheid, den staat en de natuurlyke gestaldheid der Landen, Steden en
Plaatsen in de gewyde Schriften voorkomende, worden in dit Werkje op een zeer leer‐zaame
wyze aangewezen en beschreven; de prys is 25 St.
1731. 1794, 24 april
By J. COVENS en ZOON, Landkaart‐ en Boekverkoopers op den Vygendam, te Amsterdam, word
uitgegeeven: Een Nieuwe en zeer Uitvoerige KAART, van de Rivier en Zeekusten van
Demmerary, getekend door H. VAN COOTEN, gezworen Landmeeter van den Ed. Hove van
Utrecht, en door een voornaame hand in ?t Koper gebragt.
1732. 1794, 13 mei
Iemand eenige Kunde hebbende in de CHIMI (~..) adresseere zig (...) by
H. VERHANDEL, Boekverkooper in de Kalverstraat by de Osjessluis: By
wien nog weinige Exemplaaren voor handen zyn, van het GROOT OORLOGS‐TOONEEL, 2 Deelen
met Plaaten en Kaarten, 1 2:4.
1733. 1794, 13 mei
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartenverkooper, te Amsterdam, is op de Pers, en zal
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eerstdaags worden uitgegeeven: VERSLAG DER WAARNEEMINGEN van JAMES RENNELL, Esq.
F.R.S., wegens een Stroom, welke dikwyls plaats grypt ten Westen van Scilly, of de Sorlings,
strekkende om de Schepen die na het Kanaal stevenen, in gevaar te brengen, waarby eene
accuraate Zeekaart. Dit Werkje is door een zeer bekwaame hand uit het Engelsch vertaald.
1734. 1794, 20 mei
~ Een Jongeling (...) genegenheid hebbende om als WINKEL‐BEDIENDE (...) te zyn; addresseere
zig by A.B. SAANES, Boekverkooper vooraan in de Pylsteeg. By wien nog maar weinige Exempl.
te bekomen zyn van de Beknopte Beschryving van den geheelen RHYN‐STROOM &c. in groot
4to. met een Kaart en 23 Plaaten, zynde de Gezichten van de voornaamste aan den Rhyn
gelegene Steden &c. a 1 4:16.
1735. 1794, 27 mei, 5 en 17 juni
Op Heden word by DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, Bybel‐ en Boekverkoopers, te
Amsterdam, in groot Octavo, â 17 St. uitgegeeven: De vierde Druk der BEKNOPTE
BESCHRYVING, met de naauwkeurige afgezette Kaart der TIEN OOSTENRYKSCHE
NEDERLANDEN, in 't Koper gebragt door den beroemden Kaartsnyder J. van Jagen, en opgesteld
door wylen den Heer W.A. BACHIENE, in leven Leeraar der Hervormde Gemeente, en Hoog‐Lee
raar in de Sterre‐ en Aardrykskunde te Maastricht, als mede Lid van de Hollandsche
Maatschappy der Wee tenschappen te Haarlem. Waarin men vind de Beschryvingen der
volgende Steden en Sterktens, als: Braband, verdeeld in Oostenryksch en Staatsch; Vlaanderen,
in Oostenryksch, Staatsch en Fransch, Artois; Henegouwen, in Oostenryksch en Fransch; het
Landschap Kameryk, Namen, in Oostenryksch en Fransch; Luxemburg, in Oostenryksch en
Fransch; Limburg, in Oostenryksch en Staatsch;
Cppe~Gelderland~ in Oostenryksch, Staatsch en Pruissisch; in allen welken Provintien men nu,
by het leezen der Nieuspapieren, aan deeze kant zien kan, welke Vestingen of Steden belegerd
worden, en waar de‐zelve gelegen zyn. Zie de breedere Beschryving hier van in de Boekzaal van
April 1794. NB. De Kaart apart is mede te bekomen, zwart a 8 St. en afgezet en gedekt a 10 St.
1736. 1794, 3 en 8 juli
Op Woensdag den 9 July en volgende dagen, zal men in de Nes in de Brakke Grond, te
Amsterdam, verkoopen: Een uitmuntende Verzameling (...) BOEKEN (...) nevens een
overheerlyke party Physische en Mathematische INSTRUMENTEN, RARITEITEN en
GALANTERIEN)(...) voorts eenige ongemeene Konststukken, als (...) Globes van 12 duim
Middellyn, door Valk en anderen (...) breeder volgens Catalogus, by H. Gartman, W. Vermandel
en Zoon en J.W. Smit, te bekomen (...)
1737. 1794, 19 juli
Jonge Lieden, genegen zynde een AFFAIRE over te neemen (...) addres‐seeren zig by D.M.
LANGEVELD, Boek‐ en Kunstverkooper in de Nes, te
Amsterdam. By wien mede te bekomen is: Een geheel Nieuw vervaardigde
KAART der ZEVEN PROVINTIEN, met een gedeelte der OOSTENRYKSCHE NEDER‐LANDEN en
VRANKRYK, DEN ELSAS en verdere Gewesten aan den RHYN, a 14
Stuivers, met een Naauwkeurige BESCHRYVING van alle de Steden, a f 1.
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1738. 1794, 19 juli
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zee‐Kaartenverkooper, te Amsterdam, is gedrukt en wor op
heden uitgegeeven: WAARNE~INGEN OVER EEN STROOM, welke dikwyls stand grypt ten
Westen van Scilly, of de Sorlings, en waardoor de ScheDen die het Kanaal aandoen, dikwyls
gevaar loopen; met eene zeer uitvoerige Kaart opgehelderd, door J. RENNELL, waarby een
Aanhangsel, betreffende eenige Waarneemingen over de Stroomen in den Atlantischen
Oceaan, en byzonder over den Golfstroom van Florida, uit het Engelsch vertaald, en met eenige
Aantekeningen vermeerderd door JACOB FLORYN, Mathematicus en Examinator der Zee‐
Officieren by het Ed. Mog. Collegie ter Amiraliteit op de Maaze, Lid‐Correspondent van de
Commissie tot de Zaaken het vinden der Lengte op Zee, en de verbeete‐ring der Zeekaarten
betreffende &c.; zynde dit Werkje zeer dienstig voor de Oost‐ en West‐Indische Scheepvaart, en
alle Schepen die het Canaal aandoen.
1739. 1794, 22 juli
~ HEDEN word by den Boek‐ en Kunstverkooper JAN WILLEM SMIT, te Amsterdam
uitgegeeven: een groote Heele‐Vels PLAAT, verbeeldende een Plan en Kaart van Toulon en
omliggende Plaatzen, en de staat zo als dezelve zig bevonden, voor de Herovering door de
Franschen, op den 16 en l7den December 1793. Waar in zeer accuraat aangeweezen worden de
Campementen, Batteryen, Fortificatien, Havens, Reden, Bergen, enz., en verder by gevoegd,
een omstandig verhaal van het gebeurde op dien tyd, in het Fransch geschreven. De Prys is f 1‐
8, om de geringheid van het getal, worden dezelven niet in Commissie verzonden, maar moeten
voor rekening ontboden worden.
1740. 1794, 24 juli
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den Vygendam, te
Amsterdam, word Heden uitgegeeven een geheel Nieuwe en zeer uitvoerige KAART van
STAATS‐VLAANDEREN, in haare Limieten, volgens Conventie van den Jaare 1664, met den
Zuidelyken Arm der Schelden en de Forten tot Antwerpen, met de indykingen der Schorren van
de Hoofd‐plaat, Kieldregt, Rygersbosch, Absdaal, Moncado en Canisveld, als mede de Sas‐ en
Suatie‐Sluizen in de Vaarten van Hulst en Axel, en het toe‐dammen van de Vaart van Sas van
Gent, met de daar in gelegde Sluis, tot het formeeren der groote Inundatie tusschen het oude
Fort Verboom en het Sas van Gent.
1741. 179 n4aamDsEe 4, 24 juli
PLATTE GROND DER STAD HAARLEM, en al deszelfs Gragten en voorHoofdstraaten, benevens
deszelfs Omtrek, ten aanzien van de
ligging der Wegen, Paden, Vaarten, Bleekeryen en Gezigten, als: Kraantje Lek, Blaauwe
Trappen, Ruine van Brederode, enz., strekkende van onder Hillegom, en by de scheiding van
Noordwyker‐Hout en de Vogelen‐zang ten Zuiden, en langs de voorkant der Zee‐Duinen ten
Westen, tot onder Velsen ten Noorden, en voor een gedeelte langs 't Ye, 't geheele Spaarne en
een gedeelte van de Haarlemmer Meer ten Oosten, met aanwy‐zing door Letters en Nummero
'S, van de ligging der Hofsteeden, Buitens, R.C. Kerken, Bloemmisteryen, gelegen onder de
Vryheid der Stad Haarlem, en de Bannen van Heemstede, Bennenbroek, Vogelenzang,
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Overveen, Bloemendaal, en voor een gedeelte onder Velzen, Schoten, Schoterbos en Zuid‐
Akendam; in Teekening gesteld door ID. ENGELMAN, Landmeeter te Haarlem, en in 't Koper
gebragt door J. VAN JAGEN; zyn Heden te bekomen by D. ENGELMAN voorn., te Haarlem, en by
A.B. SAAKES, Boekverkoo‐per in de Pylsteeg, te Amsterdam; de prys is in t zwart 30 St., Proef‐
druk 2 Gl., en Proefdruk Afgezet in Couleuren 3 Gl. 12 St. Zynde de bovengem. Teekening zeer
geschikt om te dienen by 't doen van uitvoerige Wandelingen, en worden niet in Commissie
verzonden, maar moeten voor eigen Rekening ontboden worden. NB. By bovengemelden zyn
ook nog te bekomen: TEEKENINGEN van de tegenwoordige situatie van den HAARLEM‐MER
HOUT.
1742. 1794, 21 augustus
~ Iemand genegen zynde (...) KAMERS te Verhuuren (...) adresseere zig (...) by den
Boekhandelaar J. WEEGE, in de Kalverstraat. By wien nog eenige Exemplaaren te bekomen zyn,
van de Hedendaagsche Historie van GROENLAND en STRAAT‐DAVIDS, met een uitvoerige
Beschryving van de WALVISCH‐ en ROBBEN‐VANGST, 3 Deelen, groot 8vo. met Plaaten en Kaar‐
ten, a f 4.
1743. 1794, 23 augustus en 6 september
~ Op Maandag den 8 September en twee volgende dagen, zal te Amsterdam, ten Huize van J.C.
BAUER, in de Nes in de Brakke Grond, verkogt worden: Een zeer aanzienlyke VERZAMELING (...)
BOEKEN (...) benevens een zeer schoone COLLECTIE van losse en gebonden PRINTWERKEN, als
mede een PARTY onderscheidene fraaije KAARTEN; een LESSENAAR en BOEKEN‐KASTEN.
Nagelaaten door wylen den Wel Ed. Heer Mr. SAMUEL LE FEBVRE, in leven Advocaat voor den
Ed. Hove van Justitie in Holland, &c. De Catalogus is by A.J. VAN TOLL en W. VAN VLIET, te
bekomen.
1744. 1794, II september
Een fatzoenlyke Burger Juffrouw (...) wenschte gaarne geplaatst te zyn als GEZELSCHAPS‐
JUFFROUW (...) addres by den Boekverkooper POSTER, bezyden de Beurs. Welke uitgeeft:
NIEUWE KAART van alle ZEEHAVENS, in de zeven Nederlandsche Provintien, met de korte
Beschryving; Breda, Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Nymegen, Dord, Willemstad, Sas van
Gend, Sluis in Vlaanderen, Vlissingen, Helvoetsluis, Texel, &c. &c. De prys is 52' Stuiver.
1745. 1794, 27 september
Als KNECHT in een YZER‐WINKEL willende dienen (...) kan zich ter nader informatie
addresseeren by J.C. SEPP en ZOON, Boekverkoopers op de Haarlemmerdyk, tusschen de
Buiten‐Brouwerstraat en Korte Prinsegragt, te Amsterdam. By dezelven word uitgegeeven:
Eene extra groote KAART van de VII Provincien, met de daarby behoorende Generaliteits
Landen; dezelve kan, op Linnen geplakt zynde, gemakkelyk in de Zak gedragen worden.
1746. 1794, 8 november
Nu het oog van Neerlandsch Burgeren gevestigd is op de Sterktens van Nederland, daar het
Oorlog op onze Grenzen gevoerd werd, en der vernieling aankondigd van Steden en Vlekken;
daar de Rivieren die op eenen wenk alles kunnen verzwelgen wat haare Stroomen in den weg
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staat, en heur behoud voor dit Land zo groot van waarde is, dat, zo als die tegenwoordig zyn,
het aan elk Vaderlandlievend Burger van zeel veel aan‐belang moet zyn, de Nederlandsche
Rivieren, als den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede en de Lek, haare legging, grootheid,
nuttigheid en sterktens te kennen, heeft den Boekverkooper FINCKENSIEPER, op het Water, ten
Huize van den Papierkooper VAN LAAR MAHUET, het genoegen den Nederlanderen aan te
bieden, het RIVIERKUNDIG WERK met PLAATEN en KAARTEN, van den beroemde VELSEN,
waarvan slegts weinige Exempl. voorhanden zyn, die tot den 15 deezer Maand, voor 36 St.
contant~ en daarna niet minder als f 3:‐ te bekomen zyn.
1747. 1794, 20 en 27 november en 2 december
By de Erven DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, Bybel‐ en Boekverkoopers te Amsterdam, is
gedrukt en te bekomen: 1. De Tweede Druk der BESCHRYVING met de afgezette en gedekte
KAART der VII PROVINTIEN. In groot Octavo,
~ 17 St. De Kaart apart afgezet en gedekt a 9 St. 2. NIEUWE GEOGRAPHISCHE ZAK‐ en REIS
ATLAS van de VII PROVINTIEN, in 13 afgezette en gedekte Kaarten. In halve Eng. Band in Quarto
a ! 2:10:‐ en in Octavo a f 2:
1748. 1794, 22 en 25 november
Een HANDBOEK, voor BURGER en MILITAIR, waarin duidelyk beschreven, en met uitvoerige
Plaaten en Kaarten aangetoond worden, de Steden en Sterk‐tens, en voornamentlyk de
Rivieren van Nederland; een zodanig nuttig Werk, dat beschreven is door den beroemden
VELZEN, mag met recht een onontbeerlyk Handboek worden genaamd. Hierin vind men de
juiste aanwyzinge van de sterkte onzes Vaderlands; van hoe veel nuttigheid den Rhyn, de Maas,
de Waal, de Merwede en de Lek, kunnen wezen, niet alleen; maar wat al rampen uit de
Overstroomingen van dezelve ook geboren worden, vooral nu het Tooneel des Oorlogs, der
vernieling van Steden en Sterktens ook in ons Vaderland gevoelen doet. Dit Werk word
voor 36 Stuivers uitgegeeven by JOH. FINCKENSIEPER, in de Langestraat by de Korsjessteeg, en
VAN DER BURGH, op 't Water, t'Amst.
1749. 1794, 27 november
By N.T. GRAVIUS, Bybel‐ en Boekverkooper op den Nieuwendyk, te Amsterdam, zyn te
bekomen: 1. GROOTE KAART VAN DE THIELERWAARD, in 2 groote Vels Plaaten, door den Heer
WA. BACHIENE, a ! 2:10:‐ afgezet 1 4:10.
II. GROOTE KAART VAN OVERYSSEL, in 4 groote Vels Plaaten, afgezet ~ 1 3. III. GROOTE KAART
VAN DE ZEVEN PROVINTIEN, in 6 Bladen a 1 3:‐afgezet 1 3:12. IV. KAART VAN DE
BOMLERWAARD, met aanwyzing der laatste Dykbreuk, ~ 12 St. V. DE GROOTE STEDEWYZER der
Zeventien Nederl. Provintien, ter beantwoord van 5786 Vragen, hoe veel uuren gaans de eene
Plaats van den andere gelegen is, met een Landkaart van de Zeventien Provintien, waarop alle
Steden worden aangewezen, en men direct vinden kan, a 10 St., afgezet 12 St. VI. ATLAS DER
ZEVEN PROVINTIEN, in 53 afgezette Kaarten en platte Gronden, nevens een Beschryving, in een
fraaije Band, ~ 1 4: 14. VII. ATLAS VAN BRABAND EN VLAANDEREN, in 38 fraaije afgezette
Kaarten, in b.b. a 1 5:5. VIII. ATLAS DER ZEVENTIEN PROVINTIEN, in 22 fraai afgezette Kaarten,
in b.b. a 1 2:10. IX. ATLAS DER GEHEELE WAFRELD, in 50 afgezette Kaarten, nevens een Beschr.
door den Heer G. BRENDER ~ BRANDES, in een fraaije Band, â 1 4:18. X. GROOTE PLATTE
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GROND DER STAD AMSTERDAM, met aanwyzing van 't beloop der 60 WYKEN, met een gedrukte
Verklaaring der Straaten, a 11 St.
1750. 1794, 4 december
By T. CRAJENSCHOT, Boekverkooper op den hoek van de Heeregragt en Heisteeg, te
Amsterdam, word uitgegeeven: De Nuttige en Aangenaame STAATSALMANACH, voor den Jaare
1795, behelzende (...) benevens een Landkaar‐tje van 's Hertogenbosch &c., met de Beschryving
(...)
1751. 1794, 6 december
Volkomen en Naauwkeurig ALPRABETISCH REGISTER (...) 2. KOOPMANS BELANG‐en ZAK‐
BOEKJE voor de Brieventas, voor ~795, op fyn Postpapier, met een Kaartje van de Zeehavens in
ENGELAND, dienstig voor al die geenen welke eenige belang hebben by de Commercie in t
Kanaal, a 12 St. 3. (...) Word heden uitgegeeven te Amsterdam by POSTER en COMP.
1752. 1794, 9 en 13 december
De Boekhandelaars C. MOLEMAN en COMP., te Alkmaar, zullen op Maandag den 15 December
en volgende dagen, ten hunnen Huize verkooping houden, van eene fraaije Verzameling
welgeconditioneerde BOEKEN (...) als mede een party Prenten, Pourtraiten en Tekeningen,
Kaarten, Liefhebberyen en Rariteiten. Alles breeder volgens Catalogus, welke alom is verzon‐
den.
1753. 1795, 29 januari en 7 februari
Meyndert der Kinderen, Makelaar, zal op Dingsdag en Woensdag den 10 en 11 February, in de
Herberg 't Mooriaanshoofd te Oostzaandam, presen‐teeren te verkoopen: Een extraordinaire
fraaije verzameling van BOEKEN, alsmede diversche fraaije KAARTEN, PLAATEN, TEKENINGEN
en RARITEITEN, alles door een voornaam Liefhebber by een verzameld, en waar van de
Catalogus intyds by bovengem. Makelaar te bekomen zal zyn.
1754. 1795, 3] januari
J. HULK, Kaart‐ en Lettergraveerder, adverteerd hiermede, dat hy voorneemens is te
vervaardigen de 60 Wyken van de Stad Amsterdam, op een halfvels ordinair Formaat yder Wyk,
dat des verkiezende aan elkander geplakt, een compleete Kaart van deeze Stadzal uitmaaken,
met de Huizen, Kelders, Kamers, Stallen, &c. de loopplaatsen der Burgery; hy zal zorg dragen
om zo spoedig mogelyk daar van eenigen in gereedheid te brengen, en voor eene geringe prys,
zindelyk en juist uitgevoerd te kunnen aanbieden.
1755. 1795, 14 en 21 februari
Op Maandag den 23 February en volgende Dagen, zal men te Amsterdam, in de Nes in de
Brakke Grond, verkoopen: Eene fraaije Verzameling gecouleurde en ongecouleurde
TEEKENINGEN, een schoone Collectie PRENTKONST (...) keurlyke losse en gebonden
Prentwerken, twee uitmuntende ATLASSEN, met Historieele Prenten, en de Stad Amsterdam
betreffende, SCHIL‐DERYEN, PRENTEN in LYSTEN, KOPERE PLAATEN met deszelfs Afdrukken,
LAND‐ en ZEEKAARTEN, KOMST‐KASSEN en een KONST‐TAFEL enz., benevens een groote en
uitmuntende Verzameling (...) BOEKEN (...) Nagelaaten door den Wel‐Eerw. Heer J.A. STREE,
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Predikant in de Beverwyk, den Heer REINIER OTTENS, en den Wel‐Edele Heer J.A.P.; breeder
volgens Catalogus, ieder afzonderlyk ~ 2 St. voor den Armen, te bekomen, by Gartman~
Vermandel~ Smit en Yver~ als mede by den Makelaar Ph. van der Schley.
1756. 1795, 24 en 28 maart
~ Privaat ONDERWYS in de gronden der FRANSCHE en HOLLANDSCHE TAALEN, de SPHEER,
GEOGRAPHIE, REEKEN‐ en TEEKENKONST, volgens zekere en voor Jongelingen ligt te bevatten
Grondregels; addres by C. VAN LEEUWEN, Stads Courant‐Drukker, bezyden de Beurs, te
Amsterdam.
1757. 1795, 26 maart
~ Op Heden en Morgen den 26 en 27sten Maart, zal te Amsterdam ten Huize van den
Boekverkooper J. WEEGE, in de Kalverstraat, verkogt worden: Een keurige Verzameling van
NEDERDUITSCHE BOEKEN (...) als mede een schoone Collectie PRENTEN en POURTRAITEN, fraai
van Druk; eenige BOEKEKASSEN, GLOBES &c. De Catalogus is te bekomen by J. en C. ROOS, en
by bovengemelden.
1758. 1795, 11 april
Op Dingsdag den 14 April, zal te Amsterdam, ten Huize van den Boekverkooper J. WEEGE, in de
Kalverstraat, verkogt worden: Drie uitmuntende Verzamelingen van (...) BOEKEN (...) nevens
eenige keurige PRENTEN en POURTRAITEN, en laatstelyk fraaije Opgezette VOGELEN,
ANATOMISCHE PREPARATEN, MATHEMATISCHE en CHIRURGICAALE INSTRUMENTEN,
RARITEITEN, ELECTRISEER‐MACHINE, SIMPLICIE‐KAS, GLOBES in soorten, MUZIEK‐
INSTRUMENTEN en BOEKEN, en andere KASSEN. Nagelaaten door de Burgers J.H.A. DE BRIT‐TO,
Med. Doctor, C. RUDOLFFS, Chirurgyn, en Z. SNEDER; breeder by Catalogus (...) te bekomen,
mids betaalende 2 Stuivers. HEDEN en MAANDAG te zien.
1759. 1795, 28 april
~ FRANCE divisee en ReGIONS, DEPARTEMENTS & DISTRICTS par G. Beaulieu, Ingr. Geogr. ‐ Een
fraai Atlasje van 11 Kaarten, in gr. 4to.
Formaat, zeer geschikt om zich met de nieuwe verdeeling van die Republiek nader bekend te
maaken, en het welk dienen zal om met een nieuwe Geographie van Vrankryk, welke de
Uitgeevers deezes, voornemens zyn te drukken, een Werk uittemaaken, word heden
uitgegeeven by MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Land‐Kaartverkoopers op den
Vygendam, te Amsterdam. De Prys is f 5.
47~0. 1795, 27 en 30 juni
~ Verkoopinge op Dingsdag den 30 Juny 1795 en volgende dagen, te Amsterdam, ten Huize van
den Burger F.J. VAN TETROODE, in de Kalverstraat, van een capitaale Verzameling (...) BOEKEN
(...) nevens eenige MUZIEKWERKEN en FIOOLEN, een groote party GEOGRAPHISCHE KAARTEN,
met en zonder Koper, fraaije KOPERE PLAATEN en AFDRUKKEN (...) Meerendeels nagelaaten
door wylen de Burgers J.F. ROMAIN, eertyds R.C. Priester en Pastoor te Noordwykerhout, en H.
VAN WYNGAARDE, Med. Doctor, te Amsterdam; breeder by Catalogus (...) voor 2 Stuivers te
bekomen (...)
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1761. 1795, 7 juli
Burger Lieden (...) genegen zynde (...) KAMERS te verhuuren (...) kan
zich aangeeven by den Boekverkooper J.R. POSTER, bezyden de Beurs, te
Amsterdam. By wien te bekomen is: GEOGRAPHISCHE BESCHRYVING van alle
Zeehavens in de Zeven Provintien en de Generaliteits Landen, met een
Nieuw Kaartje f 5:8.
1762. 1795, 17 september
By MORTJER, COVENS en ZOON, Landkaartverkoopers op den Vygendam, te
Amsterdam, word Heden uitgegeeven: NIEUWE PLATTE GROND DER STAD AMSTERDAM,
verdeeld in de Wyken der HALVE BRIGADEN en BATTAILLONS DER NATIONAALE GUARDE DIER
STAD, met Couleuren Afgezet, â 1 3.
1763. 1795, 6 oktober
By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygen‐dam te
Amsterdam, word uitgegeeven: NIEUWE PLATTE GROND DER STAD AMSTERDAM, verdeeld in
de Wyken der Halve Brigades en Battaillons der
Nationaale Guarde dier Stad, gecouleurd a f 3.
1764. 1795, 3 november en 22 december
RUTGER SCHUTTE's HEILIGE JAARBOEKEN, of Zaamenstelling der Euangelisten in de
Levensbeschryving van JEZUS CHRISTUS, naar de Tydorde, en over de Handelingen en
Geschriften der Apostelen, benevens hunne Reizen en Brieven tot Jerusalems Verwoesting, met
nieuwe Aanmerkingen, Kaarten en Plaaten, 3 Deelen, in groot 8vo., worden tot het einde
deezes Jaars voor f 5:10:‐ in plaats van 1 10:10:‐ uitgegeeven te Amsterdam, by de
Boekverkoopers WESSING en VAN DER HEY, en alom door de Nederl. Republiek, alwaar een
breedvoerig Bericht van dit belangryk Werk, gratis te bekomen is.
1765. 1795, 15 december
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, te Amsterdam, word uitgegeven:
1. BERICHT wegens een DRYF‐VUUR, aan de Noordpunt van Goodwinzand of 't Gom, volgens
het Plan van TRINITY HOUSE, London 1795, met een Kaartje en derzelver Beschryving wegens
de Legging, Peilingen, Merken &c , zeer dienstig voor alle Zeevaarenden.
II. Een KAARTJE van de Kusten van Yarmouth en de Yarmoutsche' Banken, waarop het Nieuwe
DRYF‐VUUR, met een accuraate Beschryving van de Peilingen, Merken &c.
III. Waarneemingen over een STROOM, welke stand grypt ten Westen de Sorlings‐Eilanden, en
gevaarlyk is voor Scheepen die het Engelsche Kanaal aandoen, met eene Kaart door JAMES
RENNELL, en een Aanhangsel van verdere Waarneemingen over de Stroomen in den
Atlantischen Oceaan, uit het Engelsch, met eenige Aanmerkingen verrykt door JACOB FLORYN,
Examinator‐Generaal van 's Lands Zee‐Officieren; dit Werkje is zeer interessant voor de
Zeelied~n.
1766. 1795, 31 december
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By T. CRAJENSCHOT, Boekhandelaar, word uitgegeven: DE NUTTIGE en AANGENAAME
NATIONAALE ALMANACH, versiert met een Stel van elf fraaije
Konstplaatjes (...) als mede een Landkaartje van de Landen Overmaaze
&c. (...)
1767. 1796, 23 januari
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den Vygendam, te
Amsterdam, zullen eerstdaags worden uitgegeeven: Twee Nieuwe KAARTEN van Noord‐ en
Zuid‐Holland, verdeeld in 55 Districten, volgens het Rapport van de Commissie tot de telling en
verdeeling van het Volk van Holland; deeze Kaarten worden onder het onmiddelyk oog en
opzigt der bovengem. Commissie zelve vervaardigd, en men zal dus op de echtheid derzelve
volkomen kunnen staat maken.
1768. 1796, 8 maart
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den Vygendam te Amst.,
word Heden uitgegeeven:
1. Nieuwe Platte Grond der Stad Amsterdam, nu uitmaakende de XIV
Districten van het Ye, en een gedeelte van het District van Ye en
Meer, verdeeld in DISTRICTEN, ieder bevattende 15000 Zielen, a
f 3.
II. Dezelve Platte Grond, verdeeld in 433 GRONDVERGADERINGEN, ieder bevattende soo Zielen,
met aanwyzing der Districten waartoe zy behooren, ~ 1 7.
III. Dezelve Platte Grond, verdeeld in de Wyken der HUISZITTEN‐ARMEN AAN DE OUDE EN
NIEUWE ZYDEN, naar welke Wyken de telling van het Volk van deeze Stad, in de Maand
October des voorleden Jaars geschied is, a f 4.
Deeze beide laatste alleen by Inteekening, waarvan een Bericht
gratis by hun te bekomen is.
IV. Kaart der Provintie Holland, verdeeld in 55 DISTRICTEN, ieder bevattende 15000 Zielen, in
twee groote Blaaden, te zaamen a f 5:‐en in een Blad a ! 1:‐ beiden met de nodige Verklaaring.
V. Platte Grond van Amsterdam, verdeeld in de Wyken der HALVE BRIGA‐DES EN BATAILLONS
der Nationaale Guarde deezer Stad, a f 3:‐ en in kleinder Formaat om in de Zak te dragen, a f 1.
1769. 1796, 23 april
~ Op Dingsdag den 26 April en zeven volgende dagen, zal men te An~ sterdam in de Nes in de
Brakke Grond, verkoopen: Twee uitmuntende Verzamelingen (...) BOEKEN (...) mitsgaders (...)
superbe RARITEITEN, waar onder Electriseer Machine, ~romatische Kykers, Globes, Simplifie‐
Kas &c. Nagelaaten door wylen den Wel Eerw. Heer H. VOLKERSZ, in leven Predikant by de
Luthersche Gemeente te Purmerend; Mejuffrouw L. VAN DER MEULEN, Wed. de Wel Eerw.
Heer F. VAN JUCHEM, in leven Predikant te Cadzand; en G.J. VAN WEGEL, in leven
Boekverkooper te Ams~erdam; breeder by Catalogus, welke voor 2 Stuivers te bekomen zyn by
F.J. VAN
TETROODE, G. ROOS, J. WEEGE en H. VERMANDEL.
1770. 1796, 26 april
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~ Tot ultimo Mey aanstaande, kan by MORTIER, COVENS en ZOON, Boeken Land‐Kaart‐
Verkoopers te Amsterdam, op den Vygendam, in No. 31, nog voor ! 12:‐ worden ingetekend, op
een Stel van drie KAARTEN, behoorende tot het Rapport van de verdeeling der Stad Amsterdam
in Districten en Grondvergaderingen; een breedvoerig bericht van bovengem. Kaarten, word by
hun (gratis) uitgegeeven.
1771. 1796, 28 april
By G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zeekaartverkooper, te Amsterdam, word heden ul
tgegeeven:
1. NIEUWE WASSENDE ZEEKAART, van het geheele Kanaal, de Kusten van Frankryk, Engeland,
een gedeelte van Ierland en Atlantische Oceaan, de Fransche Kusten, gevolgd naar de Fransche
Trigonometri‐sche Kaart van M. Maraldi en Cassini de Thuri~ en de Engelsche Kusten naar de
Kaarten van Jeffreys~ Moore en anderen.
II. NIEUWE WASSENDE ZEEKAART, van de Kusten der Cantaboische Zee, de geheele Golf van
Frankryk, van 1. d'Oeiessant tot aan Kaap Finisterre, naar de Spaansche Kaart van den Ridder D.
Vicente Tofino de Sn. Miguel, en naar de Fransche Trigonometrische Kaart van M. Maraldi en
Cassini de Thuri.
III. NIEUWE WASSENDE ZEEKAART van Portugal, van Kaap Ortegal tot Kaap St. Vincent, gevolgd
naar de Kaart van den Ridder D. Vicente Tofi‐no de Sn. Miguel.
IV. NIEUWE WASSENDE ZEEKAART, van Kaap St. Vincent tot aan de Punt van Europa, en het
Naauw der Straat, gevolgd naar dito.
V. NIEUWE WASSENDE ZEEKAART, van alle de Azores of Vlaamsche Eilanden, gevolgd naar dito.
VI. NIEUWE WASSENDE ZEEKAART van Afrika, van Kaap Espartel tot Kaap Bojador, met de
daarby gelegen Canarische Eilanden, gevolgd naar de Kaart van den Ridder P. Joseph Varela y
Ulba.
VII. NIEUWE WASSENDE ZEEKAART van Afrika, van Kaap Bojador tot Kaap Verde, met de daarby
gelegen Kaap Verdesche of Zoute Eilanden, gevolgd naar dito; benevens een volledige
Beschryving van alle de Havens, Baaijen &c. op deeze Zeekaarten voorkomende, onder opzicht
van de Commissarissen, tot de zaaken het bepaalen der lengte op Zee &c.
VIII. NIEUWE ZEEKAART, van het inkomen der beide Eemzen, met derzelver Merken en
Peilingen &c., op het Eiland Borkum, volgens rapport van den Ed. Raad der Stad Embden.
IX. NIEUW KAARTJE, van het Dryfvuur op Goodwinzand of 't Gom.
X. ALMANACH VOOR DE LENGTE OP ZEE, ten dienste der Zeelied~, voor het jaar 1797, op last
van het Committe tot de zaaken van de Marine, resideerende in den Haag, berekend en
uitgegeeven door de Commissarissen tot de zaaken het bepaalen der lengte op Zee, en de
verbetering der Zeekaarten betreffende.
XI. NIEUWE WASSENDE ZEEKAARTEN, van de geheele OOSTZEE, in vier Deelen, met eene
accuraate Beschryving, gevolgd naar de Zweedsche Kaarten van den Admiraal John
Nordenanker.
1772. 1796, 5 juli
Een PERSOON (...) wenschte zich gaarne geplaatst te zien op een Koop‐mans Comptoir (...)
Addres by D.M. LANGEVELD, Boekverkooper in de Nes. By wien word uitgegeeven twee Nieuwe
KAAARTEN van het Tooneel des Oorlogs aan den Rhyn en Italie, met de Beschryving.
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1773. 1796, 12 juli
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Zeekaart‐ en Boekverkooper, is van de Pers gekomen:
VERHANDELING OVER HET BEPAALEN DER LENGTE OP ZEE, door de Afstanden van de Maan tot
de Zon of vaste Sterren, voormaals opgesteld door de Commissarissen van het College ter
Admiraliteit te Amsterdam, tot de Zaaken, het bepaalen der Lengte op Zee en de verbetering
der Zeekaarten betreffende: Derde vermeerderde en verbeterde Druk, uitgegeeven op last van
het Committe tot de Zaaken van de Marine, door J.H. VAN SWINDEN. Dit Werk is met de nodige
en verscheidene nieuwe Tafels voorzien. ‐ Van de VERHDELING over de OCTANTEN en
SEXTANTEN, door dezelfde Schryver, zyn ook nog Exemplaaren te bekomen; gelyk mede van de
ALMANACH TEN DIENSTE DER ZEELIEDEN, van dit en voorige Jaaren, en die voor 1798 is reeds
op de Pers, en zal binnen kort uitkomen.
1774. 1796, 14 en 16 juli
Op Dingsdag den 19 July en volgende dagen, zal men in de Nes, in de Brakke Grond, te
Amsterdam, verkoopen: Een uitmuntende Verzameling van (...) BOEKEN, in de meeste
Faculteiten, waar onder veele nieuwe en voornaame Werken uitmunten; als (...) Zee‐Atlas, 6
Deelen, Atlas van Blaauw (...) laatstelyk twee GLOBENS van Valk; een uitmuntende TELESCOOP,
door v.d. Bilt, en eenige andere Rariteiten. Gedeeltelyk byeen verzameld door wylen J. VAN DER
DUSSEN. Saturdag en Maandag te vooren te zien. De Catalogussen worden ieder afzonderlyk
uitgegeeven voor twee Stuivers voor den Armen by GARTMAN, VERMANDEL en SMIT.
1775. 1796, 8 september
J. Posthumus, T. van Otten en P. Posthumus, Makelaars, zullen op Dings‐dag den 20 September,
te Amsterdam in t Oudezyds Heeren Logement verkoopen, een kapitaale INSTRUMENT
WINKEL, van eene meenigte Octanten, Quadranten, Graadboogen, Compassen, Astrolabiums,
Duim‐, Roei‐ en andere Maatstokken, Plein‐ en Schuif‐Schalen, Ludalen, Verrekykers, Gb‐bens,
Zonnewyzers, Winkelhaaken, Zeekaarten, Atlassen, Boeken en verdere Werktuigen, tot de
ZEEVAART behoorende; nagelaten by den Heer MATTHYS DOMINICUS; mitsgaders eene
schoone verzameling van allerlei curieuse Galanterien, Rariteiten en Liefhebberyen in
verscheiden soorten, Winkelwaaren, kasten en Gereedschappen enz.; breeder by Catalogus.
1776. 1796, 26 november
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den
Vygendam, te Amsterdam, zal eerstdaags worden uitgegeven: EENE GENE‐RAALE KAART DER
BATAAFSCHE REPUBLIEK, verdeeld in DISTRICTEN ieder van
15000 Zielen; gelyk ook de afzonderlyke KAARTEN der byzondere PROVIN‐CIEN op dezelve wyze
verdeeld.
1777. 1796, 6 december
* Iemand (...) genegenheid hebbende (...) zich als ONDERMEESTER (...) te verbinden; kan zig
schriftelyk adresseeren by den Boekverkooper POSTER, bezyden de Beurs, welke uitgeeft: Een
geheel nieuw KOOPMANS BELANG‐ en ZAK‐BOEKJE, of ALMANACH voor de Brieven‐Tas voor
1797, vercierd met een geheel Nieuw KAARTJE van de Zee‐Plaatzen en Handeidryvende Steden
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van Frank~yk, benevens een juiste Beschryving daar van; zeer geryflyk voor den Koopman en
alle Handeldryvende Lieden, a 12 Stuivers.
1778. 1796, 6 december
~ By den Boekverkooper J.A. SWALM, te Amsterdam, zyn de volgende WERKJENS, ten
Leerzaame Geschenken voor de Jeugd, te bekomen:
1. (...)
II. Kort Begrip der Bybelsche Aardrykskunde, met zeer fraaije Kaartjens, 8vo. a ! 1:5.
(. . . )
1779. 1796, 31 december
~ POSTER, bezyden de Beurs, te Amsterdam, geeft uit tot NIEUNJAARS‐
GESCHENKJENS:
1. (...)
7. ALMANAK voor 1797, benevens die der Franschen daar tegen over, Vacantien, Postroeten,
het vaaren van Schepen en Postwagens, beknopte Geschiedenis van Frankryk, met een geheel
nieuw Kaartje &c. . f :12:‐
8. (...)
1780. 1797, 3 januari
By J. CRAJENSCHOT wordt uitgegeven: DE NATIONAALE ALMANACH, dezelve is vercierd met 5
fraaije Plaatjes ~...> als mede een gecouleurd Kaartje van Vlaanderen, Artois en Henegouwen,
met deszelfs Beschryving. (...)
1781. 1797, 2 februari
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Land‐Kaartverkoopers, te A~ sterdam op de
Vygendam No. 31, worden de volgende Nieuwe K4ARTEN uitgegeven, behoorende allen tot de
Volks‐Telling in de Bataafsche Republiek: als 1. Generaale Kaart der BATAAFSCHE REPUBLIEK,
verdeeld in 126 Districten, ieder nagenoeg van 15000 Zielen; naauwkeurig opgemaakt uit de
Lysten der Volks‐Telling in de onderscheidene Gewesten, met een Berigt tot Verklaaring
derzelve. ‐ II. VRIESLAND verdeeld in elf Districten. ‐ III. GRONINGEN verdeeld in agt Districten. ‐
IV. DRENTHE verdeeld in drie Districten. ‐ V. OVERYSSEL verdeeld in veertien Districten. ‐ VI.
GELDERLAND verdeeld in vyftien Districten. VII. BA‐TAAFSCH BRABAND verdeeld in veertien
Districten. ‐ VIII. ZEELAND verdeeld in vyf Districten. ‐ IX. HOLLAND verdeeld in vyf‐en‐vyftig Dis‐
tricten. ‐ X. UTRECHT verdeeld in zes Districten. ‐ By alle deeze Kaarten zyn de nodige
Verklaaringen, Lot beter verstand derzelve, gevoegd.
1782. 1797, 16 en 21 februari
NIEUWE KAART der BATAAFSCHE REPUBLIEK, verdeeld in DISTRICTEN, naauwkeurig opgemaakt
uit de Lysten der Volks‐telling in de onderscheidene
Gewesten, wordt heden met een BERIGT ter VERKLAARING der KAART en een
NAAMLYST der DISTRICTEN uitgegeven voor f 1:5:‐ te Amsterdam by MORTIER,
COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam, (No. 31.)
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1783. 1797, 18 en 21 februari
~ NIEUWE PLATTE GROND DER STAD AMSTERDAM verdeeld in de 85 GRONDVERGAD~RINGEN,
in welke de Gemeente deezer Stad, volgens het Provisioneele Plan der Volkstem, wordt
opgeroepen, met aanwyzing der Letters waarmee dezelven onderscheiden worden; wordt
uitgegeven by MORTIER, COVENS en ZOON, op den Vygendam, te Amsterdam. By wien ook
hetzelfde Plan in DISTRICTEN, en 433 GRONDVERGADERINGEN verdeeld, te bekomen is.
1784. 1797, 18 maart en met gew. tekst 23 maart
~ Op Dingsdag den 21 Maart en drie volgende dagen, zal men ten huize van de Boek‐ en
Konstverkooper G. ROOS, in de Hartestraat, verkoopen:
Een uitmuntende verzameling van (...) BOEKEN (...) en (...) fraaije kopere Plaaten en Kaarten,
waaronder de Attaques op Amsterdam, door de Pruisschen in 1787, in 7 heele vels Plaaten;
alles breeder by Catalogus welke by bovengemelde wordt uitgegeeven, en MAANDAG te zien.
1785. 1797, 30 mei
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, te Amsterdam, zal, zoo dra mogelyk, worden uitgegeeven:
Eene Kaart der BATAAFSCHE REPUBLIEK, verdeeld in 15 Departementen, volgens Decreet der
Nationale Vergadering.
1786. 1797, 15 juli
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam, te
Amsterdam, wordt heden uitgegeven: NIEUWE KAART DER BA‐TAAFSCHE REPUBLIEK, verdeeld
in 15 Departementen, volgens Decreet der Nationaale Vergadering, waarby gevoegd is
Vergelyking der Verdeelingen der Bataafsche Republiek, in Departementen, Districten van
15000 Zielen en Provincien, ~ 15 St. Dit laatste is ook buiten de Kaart apart,
~ 3 St., te bekomen.
1787. 1797, 20 juli
Een DUITSCHER (...) wenschte gaarne (...) geplaatst te zyn; adres by
den Boekverkooper POSTER, bezyden de Beurs. ‐ Die uitgeeft: KORTE AARD‐RYKSKUNDIGE
BESCHRYVING DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, ten nutte der
Schoolen, opgesteld door W.H.H., met een Kaartje door C. v. BAARSEL.
1788. 1797, 8 augustus
Te Amsterdam by G. HULST VAN KEULEN, Boek‐ en Zee‐Kaartenverkooper, wordt uitgegeven:
1. ALMANACH ten dienste der Zeelieden, voor de Jaaren 1798 en 1799, op last van het
Committe tot de Zaaken van de Marine resideerende in den Haag; berekend en uitgegeven
door de Commissarissen tot de
Zaaken het vinden der Lengte op Zee en de Verbetering der Zee‐
kaarten betreffende.
II. NIEUWE PASKAART van Izet KATTEGAT, benevens de ZOND en BELIDT,
meest gevolgd naar de Nieuwe en allernaauwkeurigste Kaart, door
Professor C.C. LOUS en den Hoog‐Ed. Gestr. Heer J. NORDENANKER,
Admiraal, &c.
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III. NIEUWE WASSENDE ZEEKAART van Izet ge}ieele KANAAL, met alle daaraan
behoorende Kusten van FRANKRYK en ENGELAND, en een gedeelte van
IERLAND en den ATLANTISCHEN OCEAAN; waarby eene uitvoerige be‐
schryving van de Havens, Baaijen~ &c Beide bovengemelde Kaarten
uitgegeven onder opzicht van de Commissarissen tot de Zaaken het
vinden der Lengte op Zee en de Verbetering der Zeekaarten betreffende.
IV. NIEUWE PASKAART van het inkomen der OOSTER‐ en WESTER‐ EEMZEN en het
STOMMEGAT, met het Vaarwater naar EMBIDEN en DELFZYL, met eene Beschryving door J.P.
DE VRIES, J. L. RUIL en T.D. VAN KAMMENGA, te Embden; BY WIEN DEEZE KAART OOK TE
BEKOMEN IS.
V. NIEUWE WASSENDE ZEEKAART van het Oostel~ke gedeelte van den ATLANTISCHEN
OCEAAN, van de SORLINGS en 1. D?OUESSANT, tot Kaap BLANCO en 1. MADERA.
VI. NIEUWE ZEEKAART van een gedeelte der Kust van ENGELAND, t usschen NOORD‐ en ZUID‐
VOORLAND, de Rhede van DUINS e~)DOÇK van R~MSGATE, &c.
VII. HET GROOTE GENEBAALE DAG‐ en NACHT‐SEINBOEK.
VIII. GRONDBEGINZELEN DER ZEE‐TAKTYK.
IX. HET ZEEMANS HANDBOEK.
X. DE PRACTICAALE SCHEEPS‐ARTILLERIE, tot onderrichting der Krygs‐ kunde ter Zee. Alle deeze
Werken door den Ridder J. VAN KINSBER GEN, Admiraal in dienst van zyne Majesteit den
Koning van Dene marken.
XI. PRACTICAALE ZEEMANS LEIDRAAD voor eerstbeginnende Zee‐ Officieren, &C door J.H. VAN
OLLENHAUSEN, oud Zee‐Officier.
Verder zal eerstdaags worden uitgegeven: EEN NIEUWE ZEEKAART van ge‐heel IERLAND en de
West‐Kusten van ENGELAND, met het St. GEORGS KANAAL, &c. gevolgd naar de beroemde
Kaarten van MACKENZIE.
1789. 1797, 8 en 12 augustus
Op Dingsdag den 15 Augustus en volgende dagen, zal men te Amsterdam> in de Brakke Grond,
verkoopen: Eene uitmuntende Verzameling van BOEKEN (...) benevens eene Verzameling van
Natuurlyke Zeldzaamh~d~n, opgezette Vogelen, Insecten, gedroogde Planten, Globes, enz. Alles
nagelaaten door wylen den Heere A. KAPPELHOF, in leven Med. Doctor. De Catalogus wordt
uitgegeven by P. den Hengst, H. Gartman, W. Vermandel en J. ten Houten, voor twee Stuivers
aan den Armen.
1790. 1797, 2 september
Iemand genegen zynde in Amsterdam een WINKEL over te doen (...) gelie‐ve daarvan opgaaf te
doen aan C. COVENS, Boek‐ en Landkaartverkooper op den Vygendam, te Amsterdam.
1791. 1797, 12 september
Op DINGSDAG den 19 September 1797 en drie volgende dagen zal, te Amsterdam, ten Huize
van J.C. Bauer, in de Brakke Grond, verkocht worden: Twee zeer keurige Verzamelingen van (...)
BOEKEN (...) eenige TEKENINGEN, PRENTEN, LAND‐ en ZEE‐KAARTEN, RARITEITEN en BOEKEN‐
KASSEN (...) Nagelaaten door de Eerwaarde Heeren JOHANNES RICHT en THEODORUS VAN
BROEKHUYSEN, in leven Roomsche Priesters en Pastoors, en Mejuffr.
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A. VOSKUIL, Wed. N. LAMBER. De Catalogus is â 2 St. te bekomen by F.J. VAN TETROODE en J.
WEEGE, in de Kalverstraat.
1792. 1797, 16 en 21 september
~ Te Amsterdam by MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Land‐Kaartverkoopers op den
Vygendam, No. 31, wordt heden uitgegeven: KAART FIGURATIEF, van het grootste gedeelte van
BATAAFSCH BRABAND, bevattende de MEIJERY van 'S BOSCH, een gedeelte van de BARONNIE
van BREDA en van
HOLLAND en GELDERLAND, door HENDRIK VERHEES, geadmitteerd Landmeeter te Boxtel; zynde
deeze Kaart in 4 groote Bladen, zeer uitvoerig gegraveerd. De prys is f 6:]5:‐ afgezet in de
Quartleren, en uitvoeriger in de Districten der Dorpen gecouleurd f 7:10:‐ Is ook in den Bosch
by FI. Pali~r ~n Zoon te bekomen.
1793. 1797, 30 september en met gew. tekst 5 december Tot NUTTIGE KERMIS‐GESCHENKEN ~
december: St. NICOLAASGESCHENKEN~
wordt by N.T. GRAVIUS, Bybel‐ en Boekverkooper, op den Nieuwendyk, in de Canc~la~y van
Vri~sland, uitgegeven: 1. ATLAS DER 7 PROVINCIEN, bestaande in 54 afgezette Kaarten en platte
Gronden der Steden, met eene Beschryving, in h.E. band, a 1 4:14:‐ II. ATLAS DER GEHEELE
WAERELD, bestaande in 50 accuraate afgezette Kaarten, nevens eene Beschryving van alle
Ryken en Staaten, door den Burger G. BRENDER a BRANDIS, Secretaris &c. der Stad Amsterdam,
in h.E. band, a f 4:18:‐ III. ATLAS DER 17 PROVINCTEN, a f 2:10:‐ IV. ATLAS van BRABAND en
VLAANDEREN, a f 5:5:‐ V. (..
1794. 1797, 31 oktober en 18 november en met gew. tekst 28 november
J. Posthumus, (... en 14 andere ...), Makelaars, zullen op Dingsdag den 28 November, te
Amsterdam voor het Huis van den Overledenen, op de Keizersgragt, tusschen de Reguliersgragt
en Utrechtschestraat, verkoo‐pen: Een kostbaare, zeer deftige en ongemeen groote INBOEDEL,
van alle Assortimenten (...) voorts (...) een verzameling van ongemeen kostbaare en zeldzaame
Natuur‐, Wis‐ en Sterrekundige WERKTUIGEN, als Mechanische, Hydrostatische, Aerometische,
Magnetische, Optische, Physische, Mathematische en Astronomische INSTRUMENTEN, daar
onder uitmunten, een allernaauwkeurigst Tellurium en Lunarium, door G. Adams, en een Plane‐
tarium en Tellurium, door J. van den Dam, a Amsterdam (...) Alles nagelaaten by wylen den
Wel‐Ed. Heer Mr. PIETER CORNELIS HASSELAER, in leven Heer van beide de Eemnessen &c.;
breeder by Catalogussen, van de Inboedel, Schilderyen, Instrumenten en Boeken, elk
afzonderlyk, (~ 4 Stuivers voor den Armen) te bekomen. Vrydag, Saturdag en Maandag voor
den Verkoopdag, voor een ieder te zien.
1795. 1797, 4 november
By J.R. POSTER, bezyden de Beurs, te Amsterdam,
wordt uitgegeven;
1. FRANSCH LEESBOEK (...)
2. KORTE AAEDRYKSKUNDIGE BESCHRYVING DER VEREENIGDE NEDEELANDEN (nu Ba1aafscIz~
R~publi~k), ten nutte der Nederlandsche Schoolen, opgesteld door W.H.H. en verbeterd door L.
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1796. 1797, 18 november
~ H~t raai' ~n zond~rling Werk, genaamd BOERTIGE REIS DOOR EUROPA, samengesteld door A.
FOKKE Sz., en in verscheiden Arnsterdamsche Genoot‐schappen, vermaakshalve, voorgelezen, is
in twee Deelen, met ongemeen comieke Prenten en Kaarten, in groot 8vo. gedrukt, by F. BOHN,
te Haai'‐lem, en voorts alom te bekomen (...)
1797. 1797, 25 november
Op Dingsdag den 28 November en volgende Dagen, zal men te Amsterdam, ten Huize van den
Boekverkooper P. DEN HENGST, verkoopen: Eene fraaije Verzameling van (...) BOEKEN (...)
benevens verscheide Physische en Astronomische INSTRUMENTEN, waaronder eene fraaije
SPHERA PERFECTA, door J. van Dam, met een Uurwerk; TELESCOOPEN, GLOBES door Adams,
&c. Nagelaaten door wylen den Wel‐Ed. Hooggeleerden Heer Mr. J.A.C. PAGENSTECHER, in
leven J.U.D. en Professor ~e Harderw~k. De Catalogus is by bovengemelden en alom te
bekomen, voor 2 St. aan den Armen.
1798. 1797, 30 november en 5 december
~ MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Land‐Kaartverkoopers op den Vygendam te
Amsterdam, geeven heden uit: KAART VAN ITALIEN gecouleurd, naar de onderscheidene
bezittingen, welke ingevolge het laatstgeslote‐ne Vredes‐Tractaat aan den KEIZER, aan de
FRANSCHE REPUBLIEK en aan de CIS‐ALPISCHE REPUBLIEK zyn afgestaan. De Prys is 8 Stuiv.
1799. 1797, 16 en 21 december
~ MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam, te
Amsterdam, geeven heden uit: 1. Kaart van Italien, gecouleurd, naar de onderscheidene
Bezitti~en, welke i~gevolge het laatstgeslote‐ne Vredes‐Tractaat AAN DEN KEIZER, AAN DE
FRANSCHE REPUBLIEK, en AAN DE CIS‐ALPISCHE REPUBLIEK zyn afgestaan; de prys is 8 St. II.
Nieuwe en zeer naauwkeurige Kaart van de CRIMPENRE WAARD, waarin de geprojeeteerde
VERVEENING in dezelve Waard, als mede de daarom te maakene Ringdyk, benevens de
SCHUTSLUIZEN in den Issel uitkomende, en de NOOD‐SLUIS zyn aangewezen, ter opheldering
van het Project derzelver Ver‐veening van den Burger BRUININGS. Zynde deeze Kaart te samen
gebragt uit eenige afzonderlyk getekende Stukken; doch voor het grootste gedeelte volgens
eigene gedaane meetingen, door HENDk. VERSCHOOT Jz., te Gouda, a 12 St.
1800. 1797, 28 en 30 december; en 2 januari 1798
~ Om tot Nieuw‐Jaars Presentjes te dienen, voor Kinderen, ten einde dezelven al speelende de
ligging der byzondere Ryken van Europa, gelyk ook derzelver Hoofdplaatsen en voornaamste
Steden, te leeren kennen, is zeer geschikt zeker Spel, tot Tytel voerende: Le Jeu de l'EUROPE ou
l'Art de Voyager commodement ~ sans le moindre danger par les differentes parties de lrEurope;
bestaande hetzelve: 1. Uit een heele Vels KAART VAN EUROPA, waarop de voornaamste Steden
van dit Waerelddeel met Nos. zyn aangewezen, en waarby gevoegd is: 2. Een klein Boekje,
waarin men op ieder No. eene korte Beschryving vindt van iedere Plaats, met aanwyzing der
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byzonderheden aldaar te zien; en 3. Een Doosje met KEGELTJES, welke voor Reizigers gebruikt
worden en een TOLLETJE tot het Spel dienende. De Prys is f 2:‐ en de Boekjes apart 3 Stuivers;
hetzelve is te bekomen by MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers te
Amsterdam, op den Vygendam No. 31.
1801. 1798, 10 februari
~ Iemand genegen zynde (...) KAMERS te huuren (...) addresseere zich ter nadere onderrichting
by PETRUS SCHENK, Konst‐ en Kaartverkooper, in de Kalverstraat, te Amsterdam.
1802. 1798, 13 en 15 februari
ADVERTENTIE.
Nadien met het graveeren der Interessante Kaart van de Bataafsche Colonie Essequibo en
Demerary, door den beroemden Graveur J. TURPIN, reeds een begin is gemaakt, zoo worden de
respective Inteekenaaren op dezelve, ingevolge Art. 2, van het Plan van Inteekening verzogt,
hunne inteekengelden aan de respective Boekhandelaaren, alwaar dezelve zullen hebben
ingeteekend, of aan den Autheur onder behoorlyke Quitantie te voldoen; wordende de
Boekhandelaaren verzogt, om die penningen, uiterlyk voor ultimo April aanstaanden, aan den
Autheur met de InteekenLysten te willen doen toekomen: wordende wyders geadverteerd dat
de Inteekening op den tegenwoordigen prys niet langer dan tot dien datum zal open blyven, en
zal na dien tyd des begeeerende, voor een geillumineerde Kaart moeten worden betaald 11
Guldens, en voor eene ongeillumineerde 10 Guldens.
NB. De origineele Kaart zelve is nog voor een ieder te zien by den Graveur voorn., woonende in
de Moolestraat in 's Hage; als mede by den Boekverkooper W. BRAVE, op den Zeedyk, te
Amsterdam.
's HAGE den 7 February 1798. F.V. BOUCHENROEDER, Major.
1803. 1798, 3 april
~ De VERKOOPING van KOPEREN PLAATEN, KAARTEN, PRENTEN, enz. nagelaaten door wylen P.
SCHENK, zal op Donderdag aanstaanden (= 5 april), GEEN VOORTGANG HEBBEN, maar is
uitgesteld tot Vrydag den 20 deezer.
1804. 1902. 1798, 17 april
~ De Verkoopdag van KOPERE KONSTPLAATEN, ATLASSEN, MOLEN‐, SLUYZEN‐, TRAPPEN‐ en
KAPPENBOEK; mitsgaders een groote party gebonde en losse PRINTWERKEN, welken op den 5
April ter Verkoop zyn aangeslagen en niet geveild, zullen op Vrydag den 20 April 1798 verkogt
worden ten Huize van PETRUS SCHENK P.Z., in de Kalverstraat. Daags te vooren te zien.
1805. 1798, 5 mei
De zeer uitvoerige KAART van het Dykgraaf‐ en Hoogheemraadschap der Zee‐weeringen van de
HONDSBOSSCHEN en DUINEN te PETTEN, getekend door
J. SPRYTENBURGH (sic): in 2 Olyphans‐Bladen. Dit Stuk, ten uiterste belangryk voor de
COMMISSARISSEN en INGELANDEN deezer ZEE‐WEERING, en met zeer veele moeite en importe
kosten vervaardigd, wordt uitgegeven te Amsterdam by W. HOLTROP.
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1806. 1798, 12 mei
~ By den Boekverkooper J. ALLART, te Amsterdam, zal worden uitgegeeven: Een Uitvoerige,
Naauwkeurige en fraai Gecouleurde KAART, van het tegenwoordig GRONDGEBIED der
BATAAFSCHE REPUBLIEK, wegens de Departementaale Verdeeling by de Staatsregeling;
zullende deeze Kaart, welke geschikt zal zyn ten gemaklyken gebruike voor den Burger en
Landman; na het origineel, naauwkeurig getekend worden door den beroemden Kaart‐
Tekenaar J.C. ROEDER. De prys zal zyn, met een nieuw Geographisch HAND‐BOEKJE van de
REPUBLIEK 1er by, 1 2:10:‐ Zy, die zich van deeze Kaart, van de eerste en beste Proefdrukken
verkiezen te voorzien, worden verzocht, dit ten spoedigsten op te geeven aan bovengemelden
Uitgeever, en voords aan hunne Boekverkoopers, door de geheele Republiek.
1807. 1798, 24 mei
~ Het intressante uit MACARTNEY's Reizen naar China, zal, met Raadpleeging van het geheele
Werk, door deskundigen, in het Nederduitsch, naar de Engelsche en Hoogduitsche Uitgave,
Extracten en Beoordeelingen, worden gedrukt by den Boekverkooper J. VAN GULIK, te Amst.;
zullende tevens gezorgd worden dat het weggelaatene in den Tekst, wat slegts op den tyd der
Reize intresseerde, vergoed worden door KAARTEN en echte Afbeeldingen, zonder nogthans
den prys aanmerklyk te bezwaaren.
1808. 1798, 26 mei
~ Heden wordt by MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den
Vygendam, te Amsterdam, uitgegeven: N. Kaart der BATAAE‐SCHE REPUBLIEK, verdeeld in VIII
DEPARTEMENTEN, volgens de Acte van Staatsregeling voor het Bataafsche Volk~ a 15 St. ‐ Op
deeze Kaart zyn met couleuren zeer duidelyk de Limieten der onderscheidene Departementen
aangewezen, van welks naauwkeurigheid de Uitgeevers volkomen verzekerd zyn; hebbende zy,
om zoo spoedig mogelyk aan de begeerte hunner Landgenooten te voldoen, gebruik gemaakt
van de nieuwste generaale Landkaart der Bataafsche Republiek, daar het niet mogelyk was zoo
spoedig eene geheel nieuwe verbeterde Kaart te doen graveeren en het licht te doen zien, doch
welke zy echter voorneemens zyn, zoo spoedig de naauwkeurigheid en uitvoerigheid, welke zy
aan dezelve zullen geeven, zal toelaaten, uittegeeven; vertrouwende dat deeze tegenswoordige
ge‐noegzaam zal zyn om hunne Landgenooten deeze nieuwe verdeeling bekend te maaken,
daar zy door deeze Kaart in staat zyn, zeer gemaklyk de oude en nieuwe verdeelingen te
vergelyken, hebbende men tot meerder gemak, en tevens tot verklaaring der Kaart, 'er eene
welgelykende Tafel der beide verdeelingen bygevoegd.
1809. 1798, 26 mei
~ J. VAN GULIK, te Amsterdam, zal in 't Nederduitsch uitgeven: Het gewigtig en prachtig Werk
van Lord MACARTNEY, zynde deszelfs GEZANTSCHAPS REIZE naar CHINA; met weglaating echter
van dat geene, welk alleen den Zeeman kan interesseeren, en het origineele Werk nogthans
zoo kostbaar maakt, zullende dit gemis echter dubbel vergoed worden; door zoodanige
PLAATZEN en KAARTEN als anderzins, om de kostbaarheid zouden moeten' agter blyven. Ook
zal in deeze Nederduitsche uitgaaf, (die meer een Origineele dan wel een Vertaaling zal zyn),
gebruik gemaakt worden van de Fransche en Hoogduitsche Vertalingen,, alsmede van
zoodanige Extracten en Remarques, als door de Journalisten van en over 't gem. interessante
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1810. 1798, 10 juli
AARDRYKSKUNDIG WOORDENBOEK van de BATAAFSCHE REPUBLIEK, met een agttal Nieuwe
gekleurde KAARTEN van de byzondere Departementen, uitgegeven door G. BRENDER a
BRANDIS, te Amsterdam, zal worden uitgegeven by JOH. ALLART, te Amsterdam; zynde van
hetzelve een PLAN van Intekening alom‐me (gratis) te bekomen: Een LYST van Intekening is by
bovengem. en in alle Boekwinkels in de Republiek voor handen. Eene Alphabetische Naamlyst
der Intekenaren, Zal voor het Werk worden gedrukt. Niets wordt by de Intekening betaald; en
by de aflevering zal ieder Vel Letterdruk berekend worden op 2 St., en iedere fraai gekleurde
heele Vels Kaart op IS St. ‐ NB. De Croote Algemeene KAART van de Bataafsche Republiek,
volgends de juiste verdeeling der Departementen, wordt werklyk vervaardigd, onder het
opzicht van G. BRENDER a BRANDIS, getekend door J.C. ROEDER, en gegraveerd door G. VAN
BAARSEL; die zich van eerste en beste Drukken derzelve gelieve te voorzien, worden verzocht
zoo spoedig mooglyk zulks op te geeven by den Uitgeever J. ALLART, en voords by de
Boekverkoopers in de geheele Republiek; welke insgelyks verzocht worden, ten spoedigste het
getal der by hun besprokene Exemplaaren aan den Uitgeever te melden.
1811. 1798, 14 en 21 juli
De Burger A. PELISSIER, Paraplumaaker, tegenwoordig Koopman in Modes, woond in de
Warmoesstraat, het vierde Huis van de St. Jansstraat, No. 30, te Amsterdam, maakt bekend, dat
hy niet meer in Parapluen doet, maar dat hy het overschot tot een contante prys verkoopt (...)
Boven‐gemelde Burger debiteert ook de GEOGRAPHIQUE KAART van Engeland, Schot‐land en
Yerland, met de Eilanden die 1er naastaan leggen, als ook de Kusten van Bretagne en
Normandien en van het Kanaal. Deeze Kaart is zeer zeldzaam en noodzaaklyk voor de
Zeevaarenden: de prys is 1 5:5.
1812. 1798, 31 juli
~ Een of twee Heeren genegen zynde een of twee GESTOFFEERDE K~ERS te huuren (...)
addresseeren zich by PETRUS SCHENK, Konst‐, Kaart‐ en Boekverkooper, op den hoek van den
Nieuwendyk en Vrouwensteeg, te Amsterdam. By wien te bekomen zyn deeze volgende
Werken, als: Het GROOT MOLEN‐, SLUIZEN‐, TRAPPEN‐ en KAPPEN‐BOEK, alsmede ZAK‐
ATLASSEN van Zuid‐Holland en de 7 Provincien, LANDKAARTEN, PLANS van STEDEN en
PRENTEN, enz.
1813. 1798, 23 oktober en 1 november
~ In de openlyke VERDEELING VAN KOSTBAARE EN OVERSCHOONE BOEKEN, FRAAIJE ATL
ASSEN, KUNST‐ en PRINTWERKEN, welke op 26 November, ten overstaan van twee
Commissarissen uit de Municipaliteit te Bredd, zal plaats grypen, zyn de Aandeelen, a 14
Gulden, behalven te Breda by W. van Bergen, mede te bekomen: te Amsterdam, by Warnars,
Holtrop, Craijen‐schot, Keyzer, Roos, Vermandel, Erve Sligtenhorst, Saakes, van Hulst, Larde,
Briet, Brave, Dronsberg, van Vliet, Swalm, Banse, Schalekamp, de Bruyn, van Gulik, Poster enz.
By wien ook de CATALOGUS, om niet wordt uitgegeeven. NB. Deeze Verdeeling heeft boven
andere, dit voordeelige en aangenaame voor de Deelnemers, dat zy, behalven de gelegenheid
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van een of ander uitneemend of prachtig Werk te trekken, voor de inlage zich schadeloos
gesteld vinden, door de keuze, uit eene tweede Lyst van schoone en fraaije Boeken, agter de
Catalogus gedrukt.
1814. 1798, 17 november
~ Fatsoenlyke Burger Lieden genegen zynde (...) KAMERS te Huuren (...) addresseeren zich by
PETRUS SCHENK, Konst‐, Kaart‐ en Boekverkooper, op de hoek van den Nieuwendyk en
Vrouwesteeg.
1815. 1798, 1] en 15 december
~ By MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers te Amsterdam, wordt
uitgegeeven: 1. NIEUWE KAART DER BATAAFSCHE REPUBLIEK, verdeeld in DEPARTEMENTEN en
RINGEN; op een geheel vel Oliphants‐Papier, a 15 St. ‐ II. NIEUWE ALGEMEENE KAART DER
BATAAFSCHE REPUBLIEK, ver‐
deeld in VIII. DEPARTEMENTEN, a 6 St. Zynde een geheel nieuw, expres voor deeze nieuwe
verdeeling vervaardigd, en zeer net gegraveerd Kaartje, in een klein formaat, ten einde hetzelve
in een Brieventas by zich te kunnen draagen. In hetzelve formaat zal elk Departement
afzonderlyk uitgegeeven worden, zullende dan te samen een fraai Zak‐Atlasje der Bataafsche
Republiek, naar deszelfs nieuwe verdeeling uitmaaken, waarby alsdan een beschryving, die
verdeeling en de bevolking der Republiek betreffende, zal gevoegd worden. ‐ III. NIEUWE
PLATTE GROND DER STAD AMSTERDAM, ~erdeeld in RINGEN, a 1 2:‐. ‐ IV. TAFEL DER
VERDEELING DER BATAAFSCHE REPUBLIEK in DEPARTEMENTEN en RINGEN, met aanwyzing der
Hoofdplaatsen van ieder Departement en Ring, en de gedeeltens der voormaalige Gewesten,
uit welke ieder derzelve is te saam gesteld, benevens de Volks‐menigte, volgends de jongste
Volkstelling in den jaare 1796, a 12 Stuivers.
1816. 1798, 18 december
De VERDEELING der BATAAFSCHE REPUBLIEK, in DEPARTEMENTEN en RINGEN, naar het
Origineele; zeer compres op fyn Papier, om in de Zak of Brie‐ventas te dragen; wordt Heden
voor 8 St. uitgegeven by J. ALLART, Boekverkooper te Amsterdam. By wien mede de
STAATSREGELING, gezuiverd van alle Fouten, die in andere Drukken gevonden worden, in
hetzelve gemak‐lyk Zakformaat, voor een Zesthalf, te bekomen is. Binnen kort zal ook het
Nieuwe KAARTJE, met een naauwkeurige Aanwyzing der Departementen en Ringen, volgends
de Verdeeling der REPUBLIEK zeer netjes uitgevoerd, by bovengemelde uitgaaf der Verdeeling
behoorende, worden uitgegeven.
1817. 1798, 20 december
By P. DEN HENGST, te Amsterdam, wordt uitgegeven: Verdeeling der BATAAFSCHE REPUBLIEK
in Departementen en Ringen, volgends Publicatie van het Uitvoerend Bewind, 8vo. a 8 St. Om
deeze uitgave, die met alle naauwkeurigheid nagezien en van veele misstellingen gezuiverd is,
duidelyker te maaken, en tot uitgebreider nut te doen strekken, kan men zich, naar verkiezing,
bedienen van een Kaartje, waarin de Departementen en derzelver Grenzen duidelyk
aangewezen worden. Het welk by bovengemelden, als mede by MORTIER COVENS en ZOON, â
6 St. te bekomen is.
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1818. 1798, 27 december
Eene van de grootste KAARTEN VAN DEN RHYN (van Bonn tot Bazel,) op linnen, met rollen, ten
gebruike op de Pos t‐Comptoiren, op die van Koop lieden3 Spediteurs en Commissionairs; in
Societeiten, enz. ‐ Dezelfde groote Kaart, in ~XXVI. deelen gescheiclen, tot een ZAK‐ATLAS, voor
Militairen en Reizenden, is uitgegeven by Holtrop, te Amsterdam. Alsmede een ATLASJEN der
GEHEELE WARELD, in 48 Kaartjens, waaronder veele speciaalen van de Indien. Nog VOSGIENS
Geographisch Woordenboek, in 't Fransch. (...)
1819. 1799, 10 januari
By F. BOHN, te Haarlem, is van de Pers gekomen, en zal by open water alom verzonden worden:
1. ... .)
IV. A. FOKKE's Boertige Reis door Europa, 3de Deel, hehelzende: London in een' boertigen Styl
beschreven; vermaakshalven voorgelezen en opgedragen aan de Maatschappy der verdiensten,
onder de Zinspreuk: Eelix
Merites, in gr. 8vo., met vier Caricatuurplaaten en een platte Grond van London.
V. (...)
1820. 1799, 14 februari
By J. ALLART, Boekverkooper te Amsterdam, zal worden uitgegeven, by Intekening, waarvan het
Bericht, voor zoo ver de verzending doenlyk was, alom te bekomen is: Eene naauwkeurige en
volledige GESCHIEDENIS VAN NEERLANDSCH TEGENWOORDIGEN GEDUCHTEN WATERSNOOD;
welken zal vervaardigd worden door PIERRE AGRON. Schryver van de Amsterdamsche Stads
Courant. By dit Werk zullen worden gevoegd eene Afbeelding van een der Grootste
YSDAMMEN ~...> alsmede 6 a 7 Afbeeldingen op half Vels formaat, van de belangrykste
verschynselen (...) De prys der Plaaten zal zyn 18 St., Proefdruk 22 St., de Letterdruk 2 St. per
Vel, groot Pap. 3 St. Een Kaartje van de Geinundeerde Landen, zal ook hier worden by‐gevoegd.
De Intekening geschied te Amst. by den Uitgeever J. Allart, en alom by de Boekverkoopers.
1821. 1799, 2 en 7 maart
~ By MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den Vygendam, te
Amsterdam, wordt uitgegeven: 1. Nieuwe Kaart van het DEPARTEMENT VAN DE EEMS, verdeeld
in VII Ringen, â 6 Stuivers. II. Nieuwe Kaart van het DEPARTEMENT VAN DEN OUDEN YSSEL,
verdeeld in VII Ringen, a 6 Stuivers. ‐ Deeze Kaartjes zyn in het zelfde Formaat als die van de
BATAAFSCHE REPUBLIEK, verdeeld in Departementen, onlangs by bovengem. uitgegeven, en
mede ~ 6 Stuiv. by hun te bekomen. ‐ De overige DEPARTEMENTEN zullen mede spoedig
volgen.
1822. 1799, 9 maart
~ Heden wordt by C. COVENS, Boek‐ en Kunstverkooper op den Vygendam, te Amsterdam,
uitgegeven: BYLAGE No. ~, tot de CECONOMI~CHE COURANT; behelzende een uitvoerig en
naauwkeurig verslag van den tegenwoordigen staat der Rivieren in ons Vaderland en de
Overstroomingen, welke de geduchte Ysgang in dezelven veroorzaakt heeft, verzeld van eenen
heele vels KAART, tot meerder opheldering van hetzelve, a 15 Stuivers.
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1823. 1799, 28 mei en 1 juni
Op Dingsdag den 4den Juny 1799 en volgende dagen, zal men te Amsterdam, in het Oudezyds
Heeren Logement, verkoopen: Eene uitmuntende Verzameling van (...) BOEKEN, waar onder
veele beste ATLASSEN met afgezette Kaarten en Plaaten, als de groote Atlas, Stedeboeken enz.
van Blaauw, in 20 maroquine banden; een dito der geheele Wereld, in 15 fransche banden, in
een Nootenboomhoute Kabinetje met Spiegelglazen; een dito heerlyk afgezet, door D.J. van
Santen, in 4 vergulde Ribbe Banden; (...) Nagelaaten door wylen C. VAN BEVOORDT. De
Catalogus wordt by P. DEN HENGST, te Amsterdam en alom uitgegeven, voor 2 Stuivers aan den
Armen.
1824. 1799, 4 juni
By PETRUS SCHENK, op den Nieuwendyk en hoek van de Vrouwensteeg, te Amsterdam, zyn te
bekomen de volgende LAND‐KAARTEN, betreklyk den te‐genwoordigen Oorlog, als: van den
geheelen Rhyn, a 16 St., Stoel des Oorlogs in Italie~, a 20 St., Europisch Turkyen en den
geheelen Middellandsche Zee, ~ 16 St., Atlasjes van Zuid‐Holland en der Zeven Provincien enz.,
als mede de bekende Werken, het Sluisenboek, a f 20:12:‐
Molenboek, a f 20:‐ Trappenboek, a f 8:‐ Kappenboek, a 1 4:10:‐ en meerder Werken tot de
Bouwkunst noodig, de afbeelding der Kameelen, zoo als dezelven onder de groote Schepen
gebruikt worden, om die over Pampus te brengen. ‐ Ook zyn by bovengem. een, twee of drie
GESTOFFEERDE KAMERS te bevragen (...)
1825. 1799, 22 juni
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam te
Amsterdam, zal in de aanstaande Week worden uitgegeeven:
Alphabetische Naamlyst van alle de Steden, Dorpen en Gehugten, in de BATAAFSCHE
REPUBLIEK, met aanwyzing der Volksmenigte in elke derzelven en aantekening der
VOORMALIGE GEWESTEN, tot de welke dezelve behoord hebben, gelyk ook der
DEPARTEMENTEN, RINGEN en DISTRICTEN, waar toe zy thands behooren; alles met de uiterste
naauwkeurigheid, uit de Lysten der Volkstelling en de Publicatien van de Verdeeling der
Republiek in Departementen en Ringen en in Districten opgemaakt.
1826. 1799, 27 en 29 juni
J. VAN CLEEF Boekverkooper in den Haag, geeft uit en heeft alom verzonden: ALPHABETISCHE
NAA~fLYST van alle STEDEN DORPEN en PLAATSEN in de BATAAFSCHE REPUBLIEK, met
aanwyzing onder welk DEPARTEMENT en RING dezelven behooren, benevens het getal der
ZIELEN, zeer zindelyk op Schryf‐papier gedrukt, a Ii Stuivers (...)
1827. 1799, 2 en 6 juli
~ By MORTJER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam, te
Amsterdam, wordt heden uitgegeven, en is alom verzonden:
ALPHABETISCHE NAAMLYST van alle Steden, Dorpen en Gehugten in de BATAAFSCHE
REPUBLIEK, met aanwyzing der Volks‐menigte in elk derzelven, en aantekening der
VOORMAALIGE GEWESTEN, tot dewelke deze lve behoord hebben; gelyk ook der
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DEPARTEMENTEN, RINGEN en DISTRICTEN, waartoe zy thans behooren. Alles met de uiterste
naauwkeurigheid uit de Lysten der Volkstelling en de Publicatien van de verdeeling der
Republiek in Departementen en Ringen en in Districten opgemaakt, door C. COVENS, in groot
Octavo, â 11 Stuivers.
1828. 1799, 29 augustus
~ By P. DEN HENGST en MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers te
Amsterdam, word uitgegeven: ALPHABETISCHE NAAMLYST van alle de Steden en Dorpen in de
BATAAFSCHE REPUBLIEK, met aanwyzing der Volksmenigte in elke derzelven, en der VOO~M.
GEWESTEN, DEPARTEMENTEN, RINGEN en DISTRICTEN, tot dewelken deze lven behoort hebben
of thans behooren, door C. COVENS, in gr. 8vo. a 11 St. ‐ Deeze Naamlyst, welke een compleet
Register op de VERDEELING DER REPUBLIEK in DEPARTEMENTEN en RINGEN oplevert, is zeer
geschikt om agter dezelve gebonden te worden; maakende deeze twee Stukjes, met de twee
bygevoegde Kaartjes, waarvan het eene de verdeeling in Departementen en Ringen, en het
andere de Districten aanwyst, een volledig Geographische staat der geheele Bataafsche
Republiek. ‐ Nog worden by bovengemelden uitgegeven de by‐zondere KAARTEN der
DEPARTEMENTEN, a 6 St. ieder.
1829. 1799, 29 en 31 augustus
~ De NIEUWE SPECIAALE KAART van de COLONIE SURINAME, met de tot Cultuur gebragt zynde
Landen en Plantagies, getekend en op 4 groote vels
Plaaten uitgegeven door J.H. MOSEBERG, Landmeeter van voorgemelde Colonie, is te zien en te
bekomen by MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den Vygendam, te
Amst.
1830. 1799, 29 augustus
By J. ALLART, te Amsterdam, is van de Pers gekomen en alom verzonden:
REIZE NAAR SURINAMEN, en door de binnenste gedeelten van GUIANA; door den Kapitein J.G.
STEDMAN, met Plaaten en Kaarten, Iste Deel. ‐De vertaaling is geschied naar het ORIGINEEL
ENGELSCH WERK, en is dus deeze Uitgave, even volledig als naauwkeurig; ook is dit Deel verrykt
met ZESTIEN zeer belangryke Portretten, Plaaten, Kaarten, Gezichten, Afbeeldingen van
Plantaadjen, enz. en gesteld op den zeer geringen prys, naar rato van het getal der Plaaten, van
f 3:18:‐ (...)
1831. 1799, 3 september
~ By PETRUS SCHENK, op den Nieuwendyk en hoek van de Vrouwesteeg, te Amsterdam, zyn te
bekomen de volgende LAND‐KAARTEN, als: de Accuraate Kaarten van Zuid‐ en Noord‐Holland
en der zeven Provincien, alsmede van Italien en der Rhyn, waar thans den oorlog gevoerd
wordt. ‐ By wien ook 2 a 3 KAMERS te bevragen zyn.
1832. 1799, 5 september
Op Dingsdag den 10 September en volgende dagen, zal men, te Amsterdam, ten Huize van
Hauer en van Leeuwen, in de Brakke Grond, in de Nes, verkoopen: Een fraaije Verzameling (...)
BOEKEN (...) Eene met veel moeite en kunde byeen verzamelde ATLAS van de geheele Waereld,
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leggen‐de in 29 Omslagen, Voyage Pittoresque de la Grece, Tableaux de la Revolution Francaise,
en andere zoo Atlassen als Printwerken meer. Alsmede een by uitstek schoon KABINET Wis‐,
Sterre‐, Natuur‐ en Gezicht‐kundige WERKTUIGEN; bestaande in Kunststukken van Kampman,
Globes en Planetarium door Adams, (...) Alles nagelaten door Mr. J.J. VAN BEAUMONT, in leven
Substituut‐Secretaris van de West‐Ind. Colonien, ten Departemente Amsterdam, Lid van de
Maatschappy van den Landbouw, enz. enz. enz. Alles Saturdag en Maandag voor de Verkooping
te zien. De Catalogus is te bekomen by H. GARTMAN, W. VERMANDEL en ZOON en J.F. NIEMAN,
Boekverkoopers, en C. VAN WIEKERA, Horologie‐ en Instrumentmaaker aan de Eilands Kerk,
mits betaalende 2 St. voor den Armen.
1833. 1799, 7 september
By de Erven DIRK ONDER DE LINDEN en ZOON, te Amsterdam, zyn thans weder te bekomen,
ten einde men het Tooneel des Oorlogs naauwkeurig zou‐de kunnen nagaan, de accuraate
KAART van de BATAAFSCHE REPUBLIEK door Profr. W.A. BACHIENE, afgezet en gedrukt a 9 St.,
en met de Beschryving a 17 St.; als ook de door dezelven Autheur, Nieuwe Geogr. ZAK en REIS‐
ATLAS in 13 KAARTEN, mede de Bataafs. Republiek, in Eng. B. in 4to. a f 2:10:‐ en in 8vo. f 2:‐
~ 1799, 5 oktober
~ STAATKUNDIGE HISTORIE VAN HOLLAND, 72ste Deel, No. 11 en 12, behelzende het slot der
Geschiedenissen van den Jaare 1703 en den aanvang van het Jaar 1704 (...) versiert met eene
zeer fraaije afbeelding in platte grond van de Stad GELDER, deszelfs werken, blokkeering en
bombardeering (...) te bekomen by den Boekverkooper SWALM, en verder alom.
1835. 1799, 8 oktober
NB. NB. De meergemelde BIBLIOTHEEK van BOEKEN, INSTRUMENTEN enz., door NB. wylen A.
BOETHAZAAR, welke bepaald was te verkoopen ten huize
van J.B. ELWE, op heden en morgen den 8 en 9 October, blyft UITGESTELD tot nader
ADVERTENTIE. ‐ By bovengemelde J.B. ELWE, wordt heden uitgegeven, een Accuraat KAARTJE
van geheel NOORD‐HOLLAND enz. De prys is 4 Stuivers.
1836. 1799, 24 oktober
~ 1'By de Boekverkoopers J. ALLART te Amsterdam, en F. BOHN te Haar"lem, wordt vervaardigd
eene naauwkeurige, getrouwe en volledige BE‐"SCHRYVING van de LANDING der Engelsche en
Russische Troupen in NOORD‐"HOLLAND, de onderscheidene Actien, waartoe dezelve
aanleiding gegeven "heeft, en de merkwaardigste Gebeurtenissen daartoe betreklyk; opgehel‐
"derd en vercierd met de noodige KAART en PLAATEN, door R. VINKELES.
‐ Een BERICHT van INTEKENING zal hiervan eerstdaags uitgegeven worden.
1837. 1799, 2 en 5 november
DE KAAP; ONRUST; BATAVIA; en JAVA
in derzelver Gesteldheid, Opkomst, Gebouwen, Regeering, Geschiedenis‐sen, Kerkzaaken,
Koophandel, Zeden, Luchtgesteldheid, Ziekten, Dieren en Gewassen, met XIV groote KAARTEN,
PLATTE GRONDEN en GEZICHTEN, door den beroemden KOSELL getekend, en van de kunstryke
SALLIETH en FOKKE gegraveerd; en veele Afbeeldingen van Oost‐Indische Dieren, Vogels en
Visschen, Tytelplaat en Vignettes, IV. Deelen, in groot Quar‐to. ‐ (...) de bovengemelde IV
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Boekdeelen, welken nu voor 1 5:12:‐, daarna 1 10:10:‐, worden aangeboden, te Amsterdam by
J.W. SMIT en W. HOLTROP, en verder alom.
1838. 1799, 19 november
Een fatsoenlyk HEER of JUFVROUW genegen zynde (...) twee KAMERS te
Huuren (...) gelieven zich te addresseeren by P. VAN BUUREN, Boek‐,
Papier en Kaartverkooper, op het Schaapenplein.
1839. 1799, 23 november
~ GESCHIEDENIS van de LANDING der BRITSCHE en RUSSISCHE Troepen in het voormalig
NOORD‐HOLLAND~ (...) geschreven door C.R.T. CRAYENHOFF, Lieutenant Collonel, Directeur en
Chef van de Bataafsche Genie te Velde, zal by Intekening worden uitgegeven, te Amsterdam en
Haarlem by J. ALLART en F. BOHN. Dit Werk (...) zal verrykt zyn met 5 interessante Afbeeldingen
op groot half vels Formaat (...) en een of meer Kaarten, welke Plaaten ter plaatse zelve, naar
het leven geschetst en getekend zullen worden door 0. VAN HARDENBERG~ en gegraveerd door
R. VINKELES. (...)
1840. 1799, 24 december
~ By MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den Vygendam, te
Amsterdam, worden uitgegeven en zyn alom verzonden de volgende Nieuwe Generaale en
Speciaale KAARTEN onzer REPUBLIEK, als:
1. De Bataafsche Republiek, verdeeld in 94 DISTRICTEN. II. De Bataaf‐sche Republiek, verdeeld
in VIII DEPARTEMENTEN. III. Het Departement van de Eems. IV. Het Departement van den
Ouden Yssel. V. Het Departement van den Rhyn. VI. Het Departement van denAmstel. VII. Het
De‐
partement van Texel. VIII. Het Departement van de Delf. IX. Het Departement van den Dommel.
Het X. Departement van de Schelde en Maas, â 6 St. het stuk, afgezet.
1841. 1799, 28 december; en 2 januari 1800
:: By MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam, te
Amsterdam, wordt uitgegeven en zal, zoo veel mogelyk, verzonden worden: Beknopte STAATS‐
BESCHRYVING der BATAAFSCHE REPU‐. BLIEK; inzonderheid met betrekking tot derzelver
Bevolking en verdeeling in Departementen, Ringen en in Districten, naar aanleiding der
Staatsregeling, Volkstelling en van onderscheidene Publicatien dien‐aangaande, door C.
COVENS, â 15 stuivers.
1842. 1800, 25 januari
~ "Het onscheidbaar drietal Redenwezens: VERLICHTING, DEUGD en TYD "(...) door A. FOKKE
sz. (...) wordt thans by den Boekverkooper F. "BOHN, te Haarlem uitgegeven ~...> als by
menigte voorkomen in des "Autheurs BOERTIGE REIS door EUROPA, 3 Deelen, in groot 8vo.,
met "Plaaten en Kaarten, waarvan insgelyks nog, edoch zeer weinige Exe~ "plaaren te bekomen
zyn."
1843. 1800, 8 februari en 1 maart
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Ph. van der Schley, J. de Bosch Jeronimusz., B. de Bosch Jeronimusz.,
J. Yver en C.S. Roos, Makelaars te Amsterdam, zullen op Maandag den 3 Maart en volgende
dagen, ten Huize van den Overledenen, op de Heerengragt, over de Warmoesgragt, verkoopen:
Het uitmuntend KABINET van TEKENINGEN, PRENTEN, SCHILDERYEN, MIN IATUUREN,
EMAILLES, BEELDWERKEN, gehoogde en gediepte Edele en andere STEENEN, BASRELIEVEN,
MEDAILLES, Mathematische en andere INSTRUMENTEN en RARITEITEN, benevens een ATLAS
van AMSTERDAM en verscheidene fraaije KUNSTKASSEN; alles nagelaten door CORNELIS PLOOS
VAN AMSTEL JAC. CORNSZ., Mede‐Directeur van de Teken‐Academie der Stad Amsterdam, van
het Zeeuwsch Genootschap, van de Keurvorstelyke Schilder‐, Beeldhouw‐ en Bouwkunst‐
Academie te Dusseldorp, Lid van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen, enz.
Breeder volgends Catalogus, in twee deelen, by bovengem. Makelaars te bekomen, mits
daarvoor betaalende twee Sesthalven voor den Armen.
1844. 1800, 13 maart
~ HAAK en COMP. en A. en J. HONKOOP, te Leyden, zullen op Maandag den l7den Maart
eerstkomende en volgende dagen, verkoopen: De nagelatene voortreflyke BIBLIOTHEEK, van
wylen den Hoogleeraar DAVID VAN ROYEN, in leven Med. Doct. & Botanicae Professor te
Leyden (...) voords eenige KAARTEN, PORTRAITEN en PRINTEN (...) De Catalogus is by
bovengemelde en alom te bekomen, a 2 Stuivers.
1845. 1800, 22 maart
W. HOLTROP, te Amsterdam, zal in 't Neerduitsch uitgeven (...) ‐ Gemelde heeft weder in
gereedheid DE GROOTE KAART VAN DEN RHYN, op Linnen geplakt, met en zonder Rollen: ‐ Ook
den RHYN‐ATLAS in 36 Kaarten, nevens eene generaale Aanwyzende Kaart.
1846. ]800, 29 maart en 5 april
Op Maandag den 7den April 1800 en zeven volgende dagen, zal men te
Amsterdam, in de Brakke Grond, in de Nes, verkoopen, twee aanzienlyke
Verzamelingen (...) BOEKEN (...) Wyders Rariteiten, Mathematische en
Optische Instrumenten en Liefhebberyen, Globes, Gebronsde en andere
Beelden. Meerendeels nagelaten door C. DOUBLET, in leven Procureur te
Amsterdam; breeder volgens drie byzondere Cataloguen, welken by H.
Gartman, W. Vermandel en Zoon, J.W. Smit en H. Vermandel, te bekomen
zyn, mits betaalende 2 Stuivers voor den Armen; Vrydag en Saturdag te
vooren te zien.
1847. 1800, 29 april en 8 mei
Op DONDERDAG en VRYDAG, den 15 en I6den Mey 1800, zal te Amsterdam, in de Nes, in de
Brakke Grond, verkocht worden, een fraaije Verzameling (...) BOEKEN ~...> wyders eenige
LIEFHEBBERYEN, OPGEZETTE VOGE‐LEN, BOEKENKAS en GLOBES. Nagelaten door wylen J.
GILDEMEESTER JANSZ., Consul Generaal van Portugal, volgends Catalogus, welke by G.
Warnars, de Wed. J. Dôll, W. Vermandel, J.W. Smit en J. Weege te bekomen is, a 2 St. voor den
Armen.
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1848. 1800, 10 en 14 mei
Een ieder, welke eenige pretentie zoude mogen hebben ten lasten van JAN VAN JAGEN, laatst
gewoond hebbende op de Oostenburgersgragt te Amsterdam, en aldaar op den 24 January
deezes Jaars overleden, gelieven daarvan ten spoedigsten en wel v5or primo Juny aanstaanden,
opgave te doen, ten Comptoire van den Notaris H. VAN VARICK, op den Cingel by de
Toorensteeg alhier.
1849. 1800, 17 mei
Bene van de grootste KAARTEN van den RHYN ‐ van BONN af, tot in ZWITZERLAND, afgezet en
op linnen geplakt, is thands weder gereed, te Amsterdam by HOLTROP, voor f 8:‐ Dezelfde
KAART in XXXVI. Deelen, gescheiden tot een ZAK‐ATLAS, a 56 St. Dezelfde Kaart nog, verkleend
op de groote van een Courant, ter opheldering der Krygsberichten a 6 St. Nog een ZAK‐
KAARTJEN, van het Tooneel des Oorlogs aan den RHYN, a 3 St. Gemelden verzend eerstdaags
een nieuwen Druk van A. BLOEMAART's TEEKENBOEK, met XXIV PLAATEN, ten gebruike van
Akademiën en Schoolen, Nederdultsch en Pransch, in groot 4to, a ! 1:4:‐.
1850. 1800, 27 mei en met gew. tekst 7 juni
S. Jongewaard Junior en J. van Sante, Makelaars, zullen op Dingsdag en Woensdag den 10 en 11
Juny 1800, 's morgens ten 9 uuren, in het Logement de Eendragt, te Westzaandam, verkoopen:
Een kostbaare Verzameling van (...) BOEKEN (...) benevens eene schoone Collectie van Wis‐ en
Natuurkundige‐Werktuigen: extra groote Hemel en Aard‐Globe, eene fraaije nieuw gemaakte
BRANDSPUTT (...) Alles nagelaaten by wy‐len J. MIDDELHOVEN Jz. en deszelfs Weduwe TRYNTJE
PIETERS ROGGE; breeder vermeld by Catalogus, in tyds by voorn. Makelaars te bekomen, en
daags voor den eersten Verkoopdag te zien.
1851. 1800, 26 juni en 1 juli
~ By MORTIER COVENS en ZOON, op den Vygendam, te Amsterdam, wordt heden uiLgegeven:
BESCHRYVING VAN DE VERDEELING DER BATAAFSCHE REPUBLIEK IN GEMEENTEN, door 0.
&)VFW0), in 8vo, a 22 Stuiv. Met deeze
uitgaave der Gemeenten‐Verdeeling, is thans de Beschryving der Nieuwe Verdeeling deezer
Republiek geheel compleet, dezelve is van de noodige Registers voorzien, ten einde met het
meeste nut en gemak te kunnen gebruikt worden, en behelst dus in dit vak alles, wat voor ieder
Bataafsch Burger belangryk kan geacht worden; hebbende men in een algemeen Voorbericht
het gebruik van dit Werk zeer duidelyk aangewezen, en door voorbeelden opgehelderd. De prys
van hetzelve compl. is f 2:8:‐en met 17 geheel nieuw gegraveerde KAARTEN der
DEPARTEMENTEN en DISTRICTEN, 1 8:
1852. 1800, 28 augustus
By den Boekverkooper J. ALLART, te Amsterdam, is van de Pers gekomen en alom verzonden:
GEHEEL NIEUWE KAART, van het tegenwoordig Grondgebied van de BATAAFSCHE REPUBLIEK,
volgends de Departementaale Verdeeling by de Staats‐Regeling, op groot Olyphants Formaat.
Dezelve is zoo uitvoerig, naauwkeurig en fraai uitgevoerd, als zulk een belangryk Stuk vereischt.
In het Koper gebragt door den Kaartgraveerder C. VAN BAARSEL, en alzints ingericht ten
gemaklyken gebruik voor den Burger en Landman; zynde dezelve op het naauwkeurigst en ter
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duidelyker onderscheidingen met Couleuren afgezet. ‐ Deeze algemeen interessante Kaart, is
vergezeld van een geheel Nieuw GEOGRAPHISCH HAND‐ of ZAK‐BOEKJE van de Republiek,
waarin volledig alle de STEDEN, DORPEN, BUURTEN en GEHUGTEN, met aanwyzing der
DEPARTEMENTEN en RINGEN, waartoe zy behooren, worden gevonden. ‐ De prys derzelve, met
het Geographisch Zak‐ of Hand‐Boek, is f 2:10:‐
1853. 1800, 6 september
~ TAFEREEL VAN NATUUR EN KONST, behelzende, by eene ALGEMEENE LANDBESCHRYVING, en
BEKNOPTE HISTORIE der VERSCHEIDEN VOLKEN, alle de VOORNAAMSTE BYZONDERHEDEN, die
in de BEKENDE WAERELD, met betrekking tot de STAATKUNDE, de WEETENSCHAPPEN,
KONSTEN, KOOPHANDEL enz. voorkomen. Met XVI keurige Landkaarten door L. SCHENK Jz., en
met een volledige BLADWYZER der voornaamste zaaken. EEN‐EN‐TWINTIG DEELEN in Octavo.
Te Amsterdam by Pieter Meyer. ‐ De Boekverkoopers A. Blussé en Zoon, te Dordrecht en A. en J.
Honkoop te Leyden, na des genoemden verdienstelyken Mans overlyden, bezitters geworden
van deeze uitneemen‐de Historische‐ Reis‐ Aardryks‐ Staat en Natuurkundige Lands‐ Volks‐en
Huis‐Bibliotheek, bieden hetzelve volledige Werk, voor een bepaald getal Exemplaaren, thans
den beminnaaren van schoone en in den besten smaak uitgevoerden Boeken aan, tot den zeer
geringen prys van Agttien Guldens compleet, of by maandelyksche aflevering van drie Deelen
tot een Gulden het Deel, volgens een BERICHT, dat alom gratis te bekomen is (..
1854. 1800, 9 en 18 oktober
Door den Boekverkooper J.C. VIEWEG, te Nymegen, zal op den 20 October 1800 en 10 volgende
dagen, ten Huize van de Douairiere VAN LEEUWEN, Geboren SIX, verkogt worden, een
uitgeleezene verzameling van BOEKEN, nagelaaten door wylen L. DE BEYEN (...) by welke
verzameling 'er een gevoegd is van aanzienlyke Prentwerken, Konstboeken en Portefeuilles met
losse Prenten, Atlassen, Landkaarten, alsmede van Thermomeeters (...) Breeder by gedrukte
Catalogussen vermeld (...)
1855. 1800, 24 november
~ Met ultimo November aanstaanden, eindigd de voordeelige Aflevering voor ! 18:‐ (slegts 17
St. het Deel,) van het Werk: TAFEREEL VAN NATUUR EN KONST, of algemeene Landbeschryving
en beknopte Historie van de voornaamste Byzonderheden die in de vier Waerelddeelen
voorkomen, en tevens alle de byzondere Merkwaardigheden van ieder Land, de gewoonten der
onderscheidene Volkeren, en hunne voornaamste Lotgevallen, hunnen Godsdienst, Konsten,
Wetenschappen, Koophandel enz. bekend gemaakt worden. Kunnende dit Werk te recht
genoemd worden een Land‐ en Volks‐Bibliotheek, bestaande in XXI Deelen, in Octavo, met een
volledig Register en XVI Landkaarten. Dit leerzaam Werk (...) is keurig gedrukt by nu wylen P.
MEYER, te Amst. De Aflevering geschied thans door de tegenwoordige Bezitters der
resteerende Exemplaaren, A. BLUS‐SE' en ZOON te Dordrecht, en A. en J. HONKOOP, te Leyden,
die naar den afloop deezer Maand (zo 'er overblyven> dit Werk zullen stellen op den prys van f
32:
1856. 1800, 16 december
~ By s~ngulier geval is den Boekverkooper W. VAN VLIET, te Amsterdam, op de Heilige Weg,
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Eigenaar geworden van twaalf Exemplaaren van het beroemde, door JAN WAGENAAR en
andere vermaarde Mannen, opgesteld Werk, getyteld: Hedendaagsche Historie of
Tegenwoordige Staat van alle Volken, XXXIII Deelen, in groot Octavo, met 48 Platte Gronden
van Steden, 92 Kaarten en 214 Historieele Plaaten en Pourtraiten, gedrukt by Is. TIRION, en
biedt hetzelve aan, voor den EERSTKOMENDEN, tot den zeer geringen prys van VYFTIG
GULDENS, in plaats van f 102:‐, gelyk onveranderd de prys is geweest. ‐ De brieven franco.
1857. 1801, 5 en 10 februari
Jacob van Sante, Makelaar, zal op Dingsdag den l7den February eerstkomenden, in het
Logement De Zwaan, te Zaandyk, verkoopen: Een fraaije Verzameling van Nederduitsche
BOEKEN, LANDKAARTEN en PRENTWERKEN ....) benevens (...) Wis‐ en Natuurkundige
WERKTUIGEN, waar onder twee zeer pretieuse HEMEL‐GLOBEN en meer andere
ZELDZAAMHEDEN. De Catalogus is te bekomen by voornoemde Makelaar te Westzaandam ....)
1858. 1801, 21 februari
Op Woensdag en Donderdag den 4den en Sden Maart 1801, zullen de Boek‐verkoopers M.
SCHALEKAMP en J. TEN BRINK Gz., te Amsterdam, ten Huize van C.S. ROOS, op de Cloveniers
Burgwal, in het van ouds genaamde Huis van Trip, verkoopen, twee (...) VEREAMELINGEN Van
BOEKEN (...) benevens eenige TEKENINGEN, PRENTEN en PORTRAITEN (...) en twee paar
GLOBEN van VALK, van 16 Duimen: zynde de eerste Verzameling nagelaa‐ten door wylen JACOB
HOPFMAN. De Catalogus is by bovengemelde te bekomen, voor twee Stuivers, voor den Armen.
1859. 1801, 5 maart
~ Een JONGELING (...) zag zich gaarne geplaatst op een (...) Comptoir. Nader informatie by J.B.
ELWE, Boekverkooper op den Pypenmarkt, by den Dam, te Amsterdam. By wien thans wordt
uitgegeven: NIEUWE ALGEMEENE AARDRYKS‐BESCHRYVING, door J.C. GATTERER, 2 Deelen, met
afgezette Kaarten; de prys is f 4:15.
1860. 1801, 17 en 21 maart
Op Maandag den 23 Maart 1801 en zeven volgende Dagen, zal men te Amsterdam, in de
Keizers Kroon, in de Kalverstraat, verkoopen: Een voor‐treflyke Verzameling (...) BOEKEN (...)
wyders (...) gebonden en losse PRENTWERKEN (...) benevens eenige MUZIEKWERKEN en
KOPERE PLAATEN, waaronder de Atlas van Amsterdam, door W. Writs. Nagelaaten door wylen
C.F. WINT, G.W. VAN BALEN, J. VAN JAGEN, in leven Konstgraveerder, en een ander voornaam
Liefhebber; breder volgens Catalogus, welke, a 2 Stuivers voor den Armen, te bekomen is by
Gartman, Vermandel en Zoon, J.W. Smit en J. van Gulik. Twee dagen te vooren te zien.
1861. 1801, 2 mei
~ "(...) door A. FOKKE sz., (...) BOERTIGE REIS DOOR EUROPA, 3 Dee"len, in gr. 8vo., met Plaaten
en Kaarten, waarvan insgelyks nog,
"edoch zeer weinige Exemplaaren by den Uitgeever te bekomen zyn, a
"f 6:10." (de betreffende uitgever is F. Bohn te Haarlem)
1862. 1801, 21 mei
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~ Uit de hand te Koop, drie groote MARKT‐KISTEN (...) Te bevragen by den Boekverkooper J.
TEN BRINK GZ., in de Warmoesstraat, over de St. Annestraat, te Amsterdam: Welke met succes
uitgeeft: 1. (...) II. Korte AARDRYKS BESCHRYVING voor de jeugd, met een genommerd Kaartje, a
6 St.
1863. 1801, 16 juni
(...) de Boekverkooper ALLART (...) By bovengemelde is thans van de
Pers gekomen en alom verzonden: DE ALOM BEROEMDE REISE van de la P4‐rouse, in de Jaaren
1785 tot 1788, met Plaaten en Kaarten; naar het
Fransch, door Mr. Johannes van der Linden, Advocaat te Amsterdam. Dit
Werk zal bestaan ûit niet meer dan drie Deelen.
1864. 1801, 14 en 21 juli
By MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaart‐verkoopers te Amsterdam, wordt
uitgegeven: NIEUWE SPECIAALE KAART VAN DE COLONIE SURINAME, met de tot de cultuur
gebragt zynde Landen en Plantagien, door J.H. MOSEN‐BERG, Lan~neeter in voornoemde
Colonie; deeze Kaart, welke zeer uitvoerig getekend is, beslaat vier groote Vellen.
1865. 1801, 14 juli en met gew. tekst 22 augustus en 1 september
~ JAMES BRUCE'S REIS naar ABYSSINIE en terug, door de GROOTE WOESTYN van NUBIE,
Verkort. Met AANTEKENINGEN van BLUMENBACH, TYCHSEN, GMELIN en den NDERDUITSCHEN
UITGEEVER. Met Plaaten en een Kaart van Abyssinie, gegraveerd door J. van Jagen. Eerste Deel,
in gr. 8vo. Is heden van de Pers gekomen te Amsterdam by M. DE BRUYN, in de Warmoesstraat,
en wordt mede alom uitgegeven. ‐ Het geheele Werk, in het Nederduitsch, bestaat uit niet
meer dan 3 Deelen, waarvan het 2de en 3de Deel ook nog in dit Jaar zullen uitgegeven worden.
1866. 1801, 30 juli
Iemand bezitter zynde van een goed ASTROLABIUM, gemaakt door METS, of wel door een in dit
vak zynde voornaam Meester, en het zelve ter verkoop willende presenteeren tegen een billyke
prys, het zy met of zonder Ketting, of nog daar by zynde aanhoorigheden; kan zich Persoonlyk
of per franco Missive melden aan J. VAN GULIK, Boekverkooper, in de Kalverstraat, te
Amsterdam.
1867. 180], 1 augustus
By Burgerlieden (...) KAMERS (...) te Huur. Te bevragen by den Boekverkooper J. TEN BRINK GZ.,
in de Warmoesstraat, over de St. Annastraat. By wien wordt uitgegeven: KORTE AARDRYKS
BESCHRYVING DER BATAAFSCHE REPUBLIEK, naar de nieuwe Verdeeling, met een genommerd
Kaartje. De prys is 6 St.
1868. 1801, 4 augustus
OP HEDEN DINGSDAG, den 4den Augustus 1801, en volgende dagen, zal te Amsterdam, ten
Huize van den Boekverkooper B.J. CRAJENSCHOT, op den hoek van de Heeregragt en Heisteeg,
verkocht worden, een fraaije Verzameling (...) BOEKEN (...) losse PRENTEN en KAARTEN (...) De
Catalogus is by bovengem. en J. WEEGE, gratis te bekomen.
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1869. 1801, 1 oktober en met gew. tekst 20 oktober
~ Het TWEEDE DEEL van JAMES BRUCE'S REIS naar ABYSSINIE, en terug
door de GROOTE WOESTYN van NUBIE. Met AANTEKENINGEN van BLUMENBACH,
TYCHSEN, GMELIN en den NEDERDUITSCHEN UITGEVER. Met Plaaten en eene
Kaart van Abyssinie> voor het geheele Werk> gegraveerd door J. VAN
JAGEN, is heden, in groot Octavo, van de Pers gekomen te Amsterdam by
M. DE BRUYN> in de Warmoesstraat, en wordt mede alom uitgegeven (...)
1870. 1801, 1 en 10 oktober en met gew. tekst 20 oktober VELDTOGTEN VAN DEN GENERAAL
BUONAPARTE.
(...) Het is hierom, dat het fraai geschreeven Werk, VELDTOGT VAN DEN GENERAAL
BUONAPARTE IN ITALIE, by het leezingbeminnend Publiek met zulk eene graagte ontvangen is
(...) De Boekhandelaars C. VAN DEN DRIES en ZOON, te Rotterdam, die door aankoop Eigenaars
van dit schoone Werk geworden zyn, bieden hetzelve hunne Landgenooten aan, (zoo ver het
niet groote getal van Exemplaaren strekke) voor den zeer maatigen prys van twee Gulden, in
plaats van vier Gulden, gelyk het bevoorens gekost heeft; groot over de zeshonderd bladzyden,
zeer zindelyk in groot Octavo gedrukt, en versierd met een naauwkeurige Kaart van Mantua (...)
1871. 1801, 15 oktober
~ By MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, te Amsterdam, wordt
uitgegeven: Platte Grond der Stad Rotterdam> met de daaraan grenzende Gronden, Gebouwen
en Landeryen, op last van Wethouders en Raaden dier Stad, geheel op nieuw gemeeten en
getekend door ANDRIES MUNRO, Fabriek en Landmeeter van Schieland> op 4 dubbele Oh‐
phants‐Plaaten, zeer fraai gegraveerd door C. van Baarsel; dit Plan, het welk het eenigste in zyn
soort is, en in het welk, met voordagt, de blokken der Huizen geheel Wit zyn gelaaten, om aan
de eigenaars van Erven gelegendheid te geeven, de grond hunner Erven er in te laaten
aftekenen, en om ook by het couleuren in Wyken of andere Verdeelingen met meer gemak en
nut te kunnen gebruikt worden, beslaat ruim 4 voet in de hoogte, en 5 voet in de breedte; is
mede te Rotterdam by
D. Vis> P. Holste~n en J. Hofhout en Zoon, te bekomen.
1872. 1801, 22 oktober
~ Door verandering van Affaire (...) uit de hand te koop (...) Te bevragen by den Boekverkooper
J.R. POSTER, bezyden de Beurs, te Amsterdam. ‐ Welke uitgeeft: Aankondiging van een
Waereld‐Kaart en een Kaart van Europa, benevens een eerste Schoolboek der Aardbeschryving,
met Kaarten, â 18 Stuivers.
1873. 1801, 24 oktober
By den Boekverkooper FRANÇOIS BOHN, te Haarlem, is thans van de Pers gekomen en alom
verzonden:
1. (...)
II. KRYGSBEDRYVEN tusschen DENE~ARKEN en ENGELAND, in Maart en April deezes Jaars,
benevens de berichten van Lord St. Vincent, de Admiraals Hyde, Parker en "[elson, en van den
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Heer Addington; met ophelderende en noodzaaklyke Aantekeningen. Alles volgens echte
berichten en oog‐getuigen byeenverzameld, door SEIDLIN. Met een Gezicht van het inze~‐len
van de Zond, en een Kaart van de Kusten en Gronden in deze lve, in gr. 8vo. a 16 Stuivers.
III. (...)
1874. 1801, 5, 14 en 24 november en met gew. tekst 5 en 15 december
~ VAN VLIET, TENBRINK en VAN DER HEY, Boekverkoopers te Amsterdam, zyn door AANKOOP
eigenaars geworden van de LEVENSGESCHIEDENIS en LOT‐GEVALLEN van ROBINSON CRUSOE
(...) NIEUWE VERBETERDE UITGAVE. Uit het Enge lsch vertaald, en met AGTTIEN KEURLYKE
NIEUWE PLAATEN, benevens een nette KAART van zyne omzwervingen verrykt. DRIE DEELEN, in
gr. 8vo. (...)
1875. 1801, 7 november
Door reeele quiteering uit de hand te koop, een Protestansch Fransch SCHOOL (...) te bevragen
by J.R. POSTER, in de Beurssteeg, te Amsterdam, welke uitgeeft: 1. AARDRYKSKUNDE DER
VEREENIGDE NEDERLANDEN, (nu de BATAAFSCHE REPUBLIEK,) met een nieuw Landkaartje, a 12
st. 2. EERSTE SCHOOLBOEK DER AARDBESCHRYVING, volgens een geheel nieuwe Leer‐trant
samengesteld, met 2 Kaarten, a 17 st.
1876.1801, 5 december; en 4 februari 1802
~ Het DERDE en LAATSTE DEEL van JAMES BRUCE'S REIS naar ABYSSINIE, en terug door de
GROOTE WOESTYN van NUBIE, met Aantekeningen van BLUMENBACH, TYCRSEN, UMELIN, en
den NEDERDUITSCHEN UITGEEVER, met PLAATEN en eene Landkaart van ABYSSINIE enz., voor
het geheele Werk, door
J. VAN JAGEN gegraveerd, ‐ is heden, in groot Octavo, van de Pers gekomen, te Amsterdam, by
M. DE BRUYN, in de Warmoesstraat, en wordt mede alom by de Boekhandelaars in de
Bataafsche Republiek uitgegeven. ‐
(. . .
1877. 1801, 12 december
By MORTIER COVENS en ZOON, Boek en Landkaartverkoopers, te Amsterdam, zal eerlang
worden uitgegeven: Een geheel nieuwe en verbeterde Druk (de laatste geheel uitverkocht
zynde) van het voor alle Vreemdelingen zoo nuttig en gezocht Werkje, getyteld: LE GUIDE OU
NOUVELLE DESCRIPTION D'AMSTERDAM; 8vo., avec Fig.
1878. 1802, 2 januari
By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den Vygendam, te
Amsterdam, wordt uitgegeven: Carte pour l'intelligence des TERMES TECHNIQUES de la
GEOGRAPHIE, par J.H. STECHWEY~ a~ la Haye> met eene Beschryving der Kunst‐termen,
welken in de Aardrykskunde gebruikt worden; in het Fransch en Nederduitsch, in folio, piano, a
15 Stuivers, en in octavo, a 12 Stuivers. Deeze Kaart is ook mede by den Autheur, in den Haag,
te bekomen.
1879. 1802, 25 februari
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'L Nog deeze Week zal, by den Boekverkooper A. LOOSJES PSZ., te Haar‐lem, en by zyne
Correspondenten te Amsterdam en alom, worden uitgegeven: VERHANDELING OVER DEN
RHYNLANDSCHEN SLAAPERDYK, met betrekking tot deszelfs gevolgen, zoo voor den Waterstaat
van RHYNLAND als voor de Stad AMSTERDAM, door F.W. CONRAD~ Commissaris‐Inspecteur
van 's Lands Waterwerken en Waterstaat, met eene Kaart van het Ye, waarop de situatie van
voornoemde SLAAPERDYK is afgetekend; benevens een zeer naauwkeurig in het Koper
gesneeden Schaal van de gelyktydig waargenomen Waterhoogtens aan de Peilen te
Spaarendam, Amsterdam en aan den Slaaperdyk, geduurende de Stormvloeden op den 22 en
23sten November 1801, en verder met uitvoerige Tafels van de Waarneemingen der hoogste
Wateren op het Ye, van de Jaaren 1767 tot 1801, voorzien.
1880. 1802, 2 maart
Te Amsterdam, by de Wed. G. HULST VAN KEULEN, wordt thans (zoo lang er van het klein
aantal Exemplaaren voor handen zyn) voor den verminderden Prys van f 10:‐ in plaats van f 33:‐
uitgegeven: DE ATLAS VAN KOOPHANDEL EN ZEEVAART DOOR DE GEHEELE WAERELD,
vertoonende in drieeendertig byzondere, op elkander volgende Kaarten, alle deszelfs Zee‐
kusten en Havens, met beschryvinge van de Natuur, Voordbrengsels, Handwerken,
Godsdiensten, Bestuur en Koophandel van alle Gewesten, opgesteld door LOUIS RENARD. Dit
Werk is in groot Folio, op best papier gedrukt, en is zeer dienstig voor Kooplieden, Assuradeurs
en Liefhebbers der Zeevaart.
1881. 1802, 16 maart
~ F. BOHN te Haarlem, heeft in den afgeloopen Jaare, de volgende Nieuwe WERKEN gedrukt en
alom verzonden:
1. (.. .)
III. GESCHIEDENIS der LANDING van het Engeisch‐Russisch Leger in Noord‐Holland; alsmede der
Krygsbedryven en Politieke Gebeurtenissen, zoo aldaar als in Vriesland en Gelderland, in den
Jaare 1799 uit echte Stukken, en Bescheiden, door L.C. VONK, 2 Deelen, met eene Kaart en een
stel uitslaande Plaaten, door D. Langend~k en R. Vinke les.
IV. KRYGSBEDRYVEN tusschen Denemarken en Engeland, in den Jaare 1801; volgens echte
Berichten en Ooggetuigen, byeen verzameld door SEIDLIN; met een Gezicht van het inzeilen van
de Sond, en een Kaart van de Kusten en Gronden in dezelve.
(. . . )
VII. Reize en Ontdekkingen in de Binnenlanden van Africa, gedaan door den Majoor
HOUGHTON en MUNGO PARK, beiden Zendelingen der Africasche Maatschappy, te Londen
opgericht, ter bevoordering van den voordgang der Ontdekkingen in dat Waerelddeel; verrykt
met Aardrykskundige Op‐
helderingen en 3 Kaarten van den Majoor RENNEL, in een Deel compl. (. .
1882. 1802, 20 en 27 maart
~ ALGEMEENE OEFFENSCHOOLE VAN KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, in zes Afdeelingen,
beslaande met het Register EEN‐EN‐DERTIG DEELEN, in groot 8vo., met 152 Plaaten en Kaarten
opgehelderd. ‐ Van dit uitmuntend en alom geachte Werk zyn J. Allart, te Amsterdam, L.
Herdingh, te Leyden, en W. van Bergen, te Breda, door aankoop uit het FONDS van wylen P.
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MEYER, Eigenaars geworden. Zy bieden het gering aantal Exemplaaren daarvan voorhanden, de
eerstkomenden aan voor DERTIG GULDENS.
‐ Een breedvoerig BERICHT deswegen is by bovengemelden en alom om niet te bekomen.
1883. 1802, 20 en 29 mei
By MORTIER COVENS en ZOON, te Amsterdam, is van de Pers gekomen en alom verzonden:
Handleiding tot de kennis en het gebruik der HEMEL‐en AARD GLOBEN, bevattende tevens de
Besch~ving van de Constructie, en het gebruik van eene geheel NIEUWE AARD GLOBE, welke in
zich het gebruik der Hemel‐ en Aard Globen vereenigt; door CORNELIS COVENS, met Plaaten,
8vo. a f 4:10:‐De AFBEELDING van het ZONNESTELSEL in het bovengem. Werk voorkomende; is
ook apart te bekomen, en zeer geschikt om op Bordpapier te plakken, ten einde zich de
afstanden der Planeeten, haare omloopstyden, grootheden enz. gemakkelyk te kunnen
herinneren.
1884. 1802, 20 en 29 mei
By MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam, te
Amsterdam, wordt uitgegeven: LE GUIDE D'AMSTERDAM ou Description de ce qu'il y a de plus
interessant, 8vo. avec fig. nouvelle edition a f 1:16.
1885. 1802, 22 mei
~ Verkoopinge, den 3lsten Mey 1802 en vyf volgende dagen, in de Brakke Grond, in de Nes, te
Amsterdam, van twee uitmuntende Verzamelingen (...) BOEKEN (...) waaronder veele
voornaame Werken, als: (...) Atlassen van Blaauw, en by Tirion (...) Nagelaten door wylen de
Hee‐ren W.N. SWAAN VAN ROSENSTEIN en C.M. VAN HOGERSTRAATEN; alles breeder by
Catalogus, voor twee Stuivers te bekomen, te Amsterdam by de Boekverkoopers G. ROOS, L.
VAN ES en H. VERMANDEL.
1886. 1802, 3 juni
M. VAN DAALEN WETTERS, Boekverkooper in den Haag, zal op den 21 Juny
1802 en 8 volgende dagen Verkoopen: Een zeer fraaije BIBLIOTHEEK (...)
ATLASSEN en losse KAARTEN (...) De Catalogus is (...) te bekomen.
1887. 1802, 6 juli en met gew. tekst 20 luli, 12 aug. en 2 en 28 seut. AUGUST VON KOTZEBUE's
MERKWAARDIGST LEVENSJAAR, in TWEE DEELEN, in groot 8vo, met eene Kaart van Rusland,
een Gezicht van Tobolsk, een Tartaarsch Dorp, en eene treffende gebeurtenis met een
Gr~saard, van welke Ciraadien in het Origineel slechts eenigen, en in de Fransche Overzetting
deezes Werks geenen gevonden worden: Dit Boek is deezer dagen uitgegeven te Amsterdam by
GANTMAN, SMIT en HOLTROP en alom te krygen.
1888. 1802, 14 augustus
In het ZAK‐ATLASJEN DER GEHEELE WAFRELD, by HOLTROP, te Amsterdam, vindt men ook de
volgende Kaartjes van OOST en WEST, als: het Mogol‐sche Ryk en Bengalen; Indostan> Malabar
en Koromandel; Pegu> Siam> Cochinchina, China3 Japan; de Moluksche Eilanden, Malakka>
Sumatra, Java> Borneo> Ceylon; het zuidelykste gedeelte van Afrika, de Kaap‐Guinea> Noord‐
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Amerika enz., alles volgends de nieuwste waarneemingen. De prys van het geheelen Atlasjen, in
48 Kaartjens, is f 2:12.
1889. 1802, 12 en 21 augustus
~ Eene geheel nieuwe AARD‐GLOBE van 12 duim diameter> ziet thans by de Boek‐ en
Kaarthandelaaren MORTIER COVENS en ZOON, te Amsterdam, het licht; op deeze Globe vindt
men de allernieuwste ontdekkingen, welken sederd eenige Jaaren in de Aardrykskunde gedaan
zyn; men kan dezelve, op verschillende wyzen gemonteerd, by bovengenoemden bekomen,
waarvan een uitvoeriger Bericht by hun gratis wordt uitgegeven: gelyk ook de uitvoerige
Beschryving van de inrichting en het gebruik eener nieuwe Constructie> welke de Aard‐ en
Hemel‐Globe> wat het gebruik betreft, vereenigd, gevonden wordt in de by hun onlangs
uitgegeven Handleiding tot de kennis en het gebruik der Hemel‐ en Aard‐Globe.
1890. 1802, 17 augustus
~ TE KOOP een superbe ZONNEWYZER (...) Dagelyks te zien, en te bestellen by J. ERZEY, in de
korte Koningsdwarsstraat, in het Zeemans Collegie> te Amsterdam. NB. Geeft ook lessen op de
Proportionaal Pas‐ser.
1891. 1802, 26 augustus
BIBLIOTHEQUB GEOGRAPHIQUB & INSTRUCTIVE, ou recueil de Voyages intéres‐sants dans
toutes les parties du Monde> pour l'Instruction & l'Amusement de la Jeunesse. Cet Ouvrage
paroitra tous les deux mois par livraisons de deux volumes, de plus de 200 pages chacun, & fera
ome dtune Carte Geographique ou d'une Estampe. Le prix de la Souscription, pour douze
Volumes qui paroitront dans l1espace d'une annêe, est de 1 9:‐. On de fait Inscrire chez G.
DUFOUR, Libraire sur le Rockin, a Amsterdam, oû l'on peut se procurer des Prospectus gratis.
Les deux premiers Volumes sont en vente, & contiennement cinq Voyages, traduits de
l'Allemand de M. CAMPE, avec une Mappemonde & deux Estampes. (...) (Verdere advertenties
met betrekking tot deze serie zijn alleen dan overgenomen wanneer er specifieke kaarten
genoemd worden, zie ook blz.

1892. 1802, 2 september
Het XXV JAARIG OCTROOI (...) in eene Brochure, deezer dagen uitgegeeven by HOLTROP (...) ‐
By denzelven is te krygen een ZAK‐ATLAS DER GEHEELE WAERELD, waarin de volgende
KaartjensvanOost en West> als: Het Mogo~sche Ryk, Bengalen, Indostan> Malahar en
Koromandel> Pegu, Siam, Cochinchina> China> Japan> de Moluksche Eilanden, Malakka>
Sumatra> Java> Borneo> Ceylon> het Zuidlyke van Afrika, de Kaap Guinea> Noorden Zuid‐
Amerika, enz. Het geheel Atlas~en, in 48 Kaartjens, is 52 St.
1893. 1802, 9 september
G. DUFOUR, Libraire sur le Rockin, a Amsterdam, debite: VOYAGE EN IS‐LANDE, fait par ordre
de S.M. Danoise par Mrs. Olafsen & Povelsen, traduit du Danois par M. Gauthier‐de‐Lapeyronie,
Traducteur des Voyages de Pallas, 5 Vol. 8vo. & Atlas 4to. ‐ VOYAGE fait par ordre de
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l'Imperatrice Catherine II. dans le Nord de la Russie Asiatique, redi‐ge par M. Sauer, Secrêtaire‐
Interpre~te de l'expédition, & traduit avec des notes par J. Castéra, 2 Vol. 8vo. & Atlas 4to. ‐
1894. 1802, 23 oktober
~ Voor den buitengewoonen laagen prps van f 8:15:‐, in plaats van f 17:8:‐, wordt aan de
eerstkomende afgeleverd: Alle de REIZEN van den vermaarden Zeebouwer JAMES COOK, tot
het doen van ontdekkingen in de Zuidzee, aan de Zuid‐ en Noord‐Pool en in den stillen Oceaan,
benevens die van zyne Voorgangers BYRON, WALLIS en CARTERET, in het Zuidlyk Half‐rond, en
van zyne Volgers PORTLOCK en DIXON, ter nadere ontdekking en opneeming van de Zuidwest‐
Kust van Amerika, van de Jaaren 1764 tot 1788; gevolgd naar de kostbaare Engelsche
Uitgaaven, met inkorting van alle die byzonderheden betreklyk de Winden, Stroomen, Diepten,
Droog‐ten, enz. als van minder belang voor het grootste gedeelte der Leezers van
Reisbeschryvingen, welken het meer te doen is om het aanmerklykste van de Reistogten, de
nieuwe ontdekkingen van Landen, Volken, Dieren, Planten en Gewasschen, de verscheiden
wyzingen der Menschlyke Natuur in die afgelegene Oorden en de nieuwe uitzichten voor den
Koophandel te leeren kennen. Te samen 4 Deelen in 4to., verrykt met eene Waereld‐Kaart,
waarop alle de ontdekkingen deezer Reizigers zyn aangewezen, de Portraiten van Cook en zyn
Vriend Omai. Eene naauwkeurige Kaart van de tot dien tyd onbekende Noordwest Kust van
Amerika en eenige Afbeeldingen van Persoonen, Gezichten, Cieraaden, Gereedechappen, enz.
van dit Gewest. ‐ De aflevering geschied in den Boekwinkel van M. SCHALEKAMP, te
Amsterdam, in de Warmoesstraat, No. 203, en in de meeste Boekwinkels in deeze Republiek,
alwaar een BERICHT om niet te bekomen is.
1895. 1802, 6 en 13 november
Te Zeist in het Broederhuis, te Amsterdam by MORTIER COVENS en ZOON, en te Haarlem by J.L.
AUGUSTINI, is te bekomen: PLAN VAN ZEIST, behelzende, behalve de platte grond van het Dorp,
ook die van het Slot, en het Broederhuis met daar omliggende Bosschen en Wandelwegen, zeer
fraai in het Koper gegraveerd en met kleuren afgezet, a f 4:10:‐ ongekleurd f 2:10.
1896. 1802, 9 november
"AFBEELDINGEN van alle de ZEEHAVENS van de Bataafsche Republiek, be"staande in XXVIII
heele vels Plaaten, allen zeer naauwkeurig ter "plaatse zelve getekend door den konstryken
Tekenaar DE JONGH, en in "het Koper gegraveerd door wylen den vermaarden Konstgraveerder
M. "SAILLETH; van deeze schoone Verzameling van Vaderlandsche Zee‐ en "Haven‐Gezichten, is
van een aantal eerste en beste Afdrukken, den "Boekverkooper J. ALLART, te Amsterdam, door
inkoop, Eigenaar geworden, "en levert dezelve thans af in Folio Formaat, onder den titel van
AT"LAS VAN ALLE DE ZEEHAVENS DER BATAAFSCHE REPUBLIEK, gebonden in halve "Engelsche
Banden, voor den prys van f 15:15:‐ in plaats van f 42:‐"zoo als dezelve tot hier toe hebben
gekost. (...)"
1897. 1802, 21 en 28 december
BIBLIOTHEQUE GeOGRAPHIQUE ET INSTRUCTIVE, ou Recueil de Voyages interessans dans
toutes les parties du Monde, pour l'instruction & l'amusement de la Jeunesse; troisieme
Livraison, Tomes 5 & 6, contenant le Voyage dans l'interieur de l1Amérique Septentrionale de
Carver, arrange pour la Jeunesse par M. Campe, ome d'une Carte de l'Amerique Septentrionale
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& d'une jolie Gravure. La Souscription pour 12 Volumes qui paroissent dans l'espace d1un An
est de f 9:‐. On Souscript chez G. DUFOUR, Libraire sur le Rockin, a Amsterdam.
1898. 1803, 1 en 11 januari
~ ∙J.C. LEEUWESTEYN, in den Haag, geeft uit en heeft alôm verzonden:
1. (...) II. WELD'S Reizen door de Staaten van NOORD‐AMERIKA en de Provintien van Opper‐ en
Neder‐Canada; in de Jaaren 1795, 1796 en 1797. Naar den derden Druk, uit het Engelsch
vertaald door P. VAN HOEK, Predikant te Aalburg en Heesbeen, met Plaaten en Kaarten, Derde
of laatste Deel. III. MUNGO PARK'S reize in de Binnenlanden van AFRIKA, geduu‐rende de
Jaaren 1795, 1796 en 1797, met Kaarten en Plaaten. Naar de derde Uitgave uit het Engelsch
vertaald, Derde of laatste Deel. IV. SONNINI'S Reize door GRIEKENLAND en TURKYEN, gedaan
op last van LODEWYK XVI, en met toestemming van het Turksche Hof; naar het Fransch, door G.
NIEUWENHUIS, Iste Deel, 'net Plaaten en eene uitvoerige Kaart van den Levant. V. (...)
1899. 1803, 8 februari
By P. DEN HENGST, te Amsterdam, wordt uitgegeven: 1. Lessen over het
Planetarium, Tel lurium en Lunarium van HARTOG VAN LAUN, gehouden in de
Maatschappy Feli~ Meritis, door J.H. VAN SWINDEN, met Plaaten, 8vo. ‐
II. Verhandeling over ~olmaakte MAATEN en GEWIGTEN, door denzelfden
Autheur, 2 deelen, in groot Octavo.
1900. 1803, 8 maart
~ VERSLAG van het Institut National van Frankryk, wegens het PANORAMA, en Beschryving van
het PANORAMA, verbeeldende de Stad LONDON, met een Plaat, vindt men in de CEconomische
Courant, uitgegeven wordende te Amsterdam, By C. COVENS, en elders by de gewoone
Correspondenten.
(. . . )
1901. 1803, 14 en 16 april en met gew. tekst 19 april
Op aanstaanden Woensdag den 20sten April [803 en volgende dagen, zullen de Wed. J. DoLL en
ZOONEN, ten hunnen Huize, verkoopen: Een fraaije Verzameling ....> BOEKEN, waaronder veele
voornaame werken voorkomen, als: (...) fraaije Atlassen en getékende Kaarten (...) gedeeltelyk
nagelaaten by wyle MejufVrouw D. DUIZENDDAALDERS, Wed. de Heer J. VAN SOEST, en door
den Heere N.N. Breeder by Catalogus, die heden by gemelde Wed. J. Doll en Zoonen wordt
uitgegeven en alom verzonden is. Aanstaanden Maandag en Dingsdag te zien.
1902. 1803, 10 en 21 mei
* B. WILD en J. ALTHEER te Utrecht, zullen op Maandag den 23sten Mey
1803 en volgende dagen, verkoopen: Een uitmuntende Verzameling van
(...) BOEKEN (...) alsmede eenige PRENTEN, PLANS, LANDKAARTEN en RARITEITEN. Nagelaten
door de Heeren Mr. F. BEELDSNYDER, Commis van 't Magazyn der Republiek te Delft enz., en
J.J. VAN MANSVELD, Kapt.‐Ingeni
eur enz., waarvan de Catalogus alom is verzonden en by hun, voor 1 St. aan den Armen te
bekomen is.
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1903. 1803, 14 mei en met gew. tekst 28 mei
~ Op Dingsdag den 3lsten Mey 1803 en volgende dagen, zal onder de Boekverkoopers, in de
Herberg Bramenburg, op den Overtoomschen Weg, buiten Amsterdam verkogt worden. Een
uitmuntend en kapitaal FONDS van Nederduitsche, eenige Fransche en Latynsche
(ongebonden) BOEKEN, bestaande iû een aantal voornaame COPYEN, beste ASSORTIMENTEN,
KOPERE PLAATEN, KAARTEN, GEZICHTEN en MANUSCRIPTEN. Onder de Copye~n komen voor
(...) en een aantal andere voornaame COPYEN, ATLASSEN, KOPERE PLAATEN, KAARTEN,
GEZICHTEN en MANUSCRIPTEN; waarvan de Catal. te bekomen is te Amst. by M. de Bruyn en
N.T. Gravius.
1904. 1803, 6 juni
~ Het tegenwoordig TOONEEL der FRANSCHE KRYGSMACHT op DUITSCHEN BODEM,
voorgesteld in eene zeer naauwkeurige LANDKAART van het Noordwes‐te lyk gedeelte van Lui
tschland, vertoonende behalven de Kusten en Havens aan de Noordzee, van het Koningryk
Deenemarken tot aan de Bataafsche Republiek, en den loop der Rivieren, de Elve, de Weeze~
en de Eems, de ligging van het Hertogdom Holstein, het Keurvorstendom Hano‐ver, de
Rykssteden Lubek3 Hamburg, Bremen, de Bisdommen Osnabrug, Pa‐derborn, Munster en de
Graafschappen Oldenburg en Benthem, en omgele‐gen Landen en de Grenzen der Bataafsche
Republiek; opgehelderd door eene BEKNOPTE BESCHRYVING dier Landen en der voornaamste
Steden, derzelver Volkrykheid, Inkomsten, Koophandel, Handteeringen enz., tot beter verstand
der tegenwoordige Gebeurtnissen. Wordt heden uitgegeven te Amsterdam by M.
SCHALEKAMP, in de Warmoesstraat, No. 203, a 11 Stuivers.
1905. 1803, 23 juni
~ 1. (...) 2. Het tegenwoordig TOONEEL der FRANSCHE KRYGSMAGT, op
DUITSCHEN BODEM, voorgesteld in eene zeer naauwkeurige KAART van het
Noord‐Westlyk gedeelte van DUITSCHLAND, met een BESCHRYVING, a 11 St.
3. Groote KAART van BREMEN en VERDEN, a 12 St., wordt heden uitgegeven
by M. SCHALEKAMP, in de Warmoesstraat, No. 203 en alom.
1906. 1803, 30 juni
DE SCHRANDERE HOLLANDSCHE KOOPHANDELAAR, beschryft onder anderen ook de volgende
in deeze tydsomstandigheden voor velen ono~ntbeerlyk‐noodige zaaken, als: (...) aanwyzingen
van Klippen en Banken; van Misslagen in Zeeboeken en Kaarten; met veele PLAATEN van
SCHEPEN, en eene KAART van DUINKERKEN en derzelver Kanaal, a 25 St., te Amsterdam by
HOLTROP.
1907. 1803, 2 en 7 juli
Op Woensdag den I3den July 1803, voormiddag ten 10 en namiddag ten 4 uuren, zal ten Huize
van Bauer en van Leeuwen, in de Nes, in de Brakke Grond, verkocht worden: Een aanzienlyke
party KOPEREN KIJNSTPLAATEN, bestaande in een groote party Land‐ en Zeekaarten, Historien,
Gezichten en Landschappen, waarin uitmunt de beroemde Sarische Atlas, bestaande in 70
Plaaten, het groot Molenloek, door J. van Zyl, in 64 groote Plaaten, het Sluizenboek van van der
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Horst, in 33 Plaaten, en het Kappenboek, in 2] Plaaten; verder eene Verzameling van
HeemraadsKaarten, Printen van Hollandsche en Fransche Meesters. Nagelaaten door
wylen PETRUS SCHENK. Daags vóór den Verkoopdag te zien. De Catalogus is te bekomen by de
Boekverkoopers A. MEYER en C. COVENS, te Amsterdam.
1908. 1803, 5 juli
~ DAAR THANS DE OORLOG DER ENGELSCHEN DE GROOTSTE OPLETTENDHEID VEREISCHT, kan
het niet ondienstig zyn, om op het naauwkeurigst van dat Ryk onderricht te weezen, door eene
MERKWAARDIGE BESCHRYVING of WEGWYZER door GEHEEL ENGELAND, van JOHN MACKY
SCHILDKNAAP, uit het Engelsch, door P. VAN DER MEERSCH; waarin gevonden wordt (...) met
een GENERAALE KAART van ENGELAND en een van de PLATTE GROND van LONDON,
WESTMUNSTER, SOUTHWARK, enz. De twee Deelen, in 8vo., 1000 Bladz., zyn a 36 Stuivers, te
bekomen by C. GROENEWOUD en A. VAN OOSTEN JR., op de Nieuwezyds Agterburgwal, over
de Wydesteeg, te Amsterdam.
1909. 1803, 14 juli
BIBLIOTHEQUB GEOGRAPHIQUB ET INSTRUCTIVE DES JEUNES GENS, ou Recueil de Voyages
intéressans pour l'Instruction & l'Amusement de la Jeunesse, traduits de l'Allemand de M.
Gampe, par M. Breton, 6e & derniere Li‐vraison de la première Année de la Collection, Tomes 11
& 12 contenant l'Ambassade de Turner au Thibet & au Boutan, ornés d'une Carte d~sie & d'une
dolie gravure. ‐ Les deux premier Volumes de la seconde Année paroitront incessamment; la
Souscription est, co~~ine pour la première Année, de f 9:‐ pour 12 Volumes qui seront publie~s
dans l'espace d'une Ann~, ornés de Cartes & Figures. on souscrit ches G. DUFOUR, Libraire, sur le
Rockin, a' Amsterdam.
1910. 1803, 16 juli
NB. NB. VOOR VREEMDELINGEN EN WAGTDOENDE BURGERS, wordt uitgegeven:
Platte Grond der Stad Amsterdam, met de naauwkeurige aanwyzing der loop van elk der 60
Wyken, en alle Straaten en Steegen, die door Nom‐mers worden aangewezen, waartoe een
gedrukt Register er wordt bygevoegd. Beiden a 11 Stuivers en afgezet â 20 Stuivers, te
bekomen by N.T. GRAVIUS, Bybel‐ en Boekverkooper op den Nieuwendyk, No. 52.
1911. 1803, 23, 26 en 28 juli
~ C. COVENS, Boek‐, Kaart‐ en Kunstverkooper te Amsterdam, doet in het Nederduitsch
vertaalen, en zal binnenkort uitgeven: Das Teut‐sche Reich vor der Franzôsischen Revolution
und nach dem Frieden zu Luneville, von K.E.A. VON HOFE. Zynde het oorspronglyk Exe~ plaar,
ingevolge de Publicatie van 3 Juny 1.1., aan het Gemeente‐Bestuur deezer Stede vertoond.
1912. 1803, 30 juli
~ HEEL WEINIG zyn van de naby uitverkochte Werken te bekomen, als:
en van DE MERKWAARDIGE BESCHRYVING of WEGWYZER door GEHEEL ENGELAND, met de
Kaarten, door J. MACKY, 2 Deelen, a 36 St. By C. GROENE‐WOUD en A. VAN OOSTEN JR., te
Amsterdam, op de Nieuwezyds Voorburgwal, over de Wyde Steeg (...)
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1913. 1803, 9 augustus
~ DE HOLLANDSCHE KOOPHANDELAAR, een Koopmans Comptolr‐Boek, beschryft onder
anderen ook de volgende in deeze tydsomstandigheden voor veelen onontbeerlyke nodige
zaaken, als (...) aanwyzingen van Klippen en Ban‐
ken, van misslagen in Zeeboeken en Kaarten; met veele ATheeldingen van Schepen, eene Kaart
van Luinkerken en derzelver Kanaal, a 25 St., t'Amst. by Holtrop.
1914. 1803, 11 en 16 augustus
AAN HET LETTERLIEVEND PUBLIEK, vindt de Boekverkooper ALLART te Amsterdam, zich
verplicht het volgende te berichten, aangaande zyn te doene VOLLEDIGE Uitgaaf van het
prachtig en belangryk Werk: REIZE door OPPERenNEDER‐EGYPTE van VIVANT DENON,
geduurende het verbl~f van Bonaparte aldaar: ....) ‐ Dit Eerste Deel zal, behalve de volledige
Kaart van Egypte op heele Vels formaat, verrykt zyn met 15 allerbelangrykste Plaaten, waarop
een groot aantal Oudheidkundige Afbeeldingen, Gezichten, enz.
1915. 1803, 13 augustus
J. ALLART, te Amsterdam, heeft, in het Nederduitsch vertaald, ter Per‐5e, en zal ten spoedigsten
uitgeeven: Notice Historique des descentes qui ont ~t4 dans les Is les Britanniques, depuis
Guillaume le Conquer~ rant jusqu'a l'an VI de la République Fran~aise, avec une Carte enlumi‐
nee; zynde hiervan het oorspronglyk Werk aan het Gemeente‐Bestuur al‐hier vertoond (...)
1916. 1803, 17 september
~ De Testamentaire Executeuren van wylen den Heer M. VAN DAALEN‐WETTERS, Boek‐ en
Konsthandelaar in den Haag, zullen op Maandag den 17 October 1803 en vyf volgende dagen,
by publieke Auctie, aan de meestbiedenden, ten Huize van den Overledenen, op den hoek van
de Hof‐Cingel alhier, doen verkoopen: Deszelfs na gelatene fraaije Verzameling van BOEKEN (...)
benevens eenige ATLASSEN en een party LANDKAARTEN (...) Alles breeder volgends Catalogus,
ten Sterfhuize voornoemd te bekomen (...)
1917. 1803, 1 oktober
Op Maandag den 3den October 1803 en twee volgende dagen, zal men, te Amsterdam, in de
Brakke Grond, in de Nes, verkoopen: Eene uitmuntende en schoone Collectie (...) BOEKEN (...)
waaronder veele kostbaare en voornaame Werken, als (...) de Stede‐Boeken van Blaau, met
heerlyk ge‐coul. Plaaten (...) Nagelaaten door den Heer J.... B...., M.D. en een voornaam
Liefhebber. De Catalogus is, a 2 Stuivers, te bekomen by L. van Es en II. Ve~andel,
Boekverkoopers in de Kalverstraat.
1918. 1803, 4 oktober
Op Woensdag 1.1. is (...) verlooren, een (...) SNUIFDOOS (...) die de‐zelve gevonden heeft en te
regt brengt by den Boekverkooper J. TEN BRINK GZ., in de Warmoesstraat, zal f 5:‐ tot
belooning hebben. ‐ Gemelde geeft heden, gratis, uit: Bericht van Int4kening, op twee BIOGRA‐
PHISCHE KAARTEN, met een aanwyzend Register tot de Staatkundige en Heldhaftige
Geschiedenis van het Vaderland, door Mr. J. SCHELTEMA, Lid van den Zee‐Raad.
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1919. 1803, 6 en 11 oktober
Woensdag den Donderdag den 12 en 13 October 1803, zal men ten huize van DAVID
FRANTZIUS BERNTROP en ZOON, Boekverkoopers op de Fluweele
Burgwal en hoek van de Lombardsteeg, te Amsterdam, verkoopen: Een extra fraaije
Verzameling (...) BOEKEN (...) TOONEELSPELLEN, MUZIEK, LAND‐ en ZEE‐KAARTEN en PRINTEN.
Breeder by Catalogus, by bovengemelde te bekomen.
19‐20. 1803, 22 oktober
* H. VAN LAUN, zal zyn proefondervindelyk Natuurkundig Collegie, den 9 November wederom
beginnen, en zal deezen Winter handelen over de Hy‐drostatique, Luchtkunde en Kunstluchten,
zoo er eenige Heeren nog deel willen neemen aan gemelde Collegie, kunnen zich addresseeren
ten huize van gemelde VAN LAUN, in de Hoogstraat, het tweede Huis van de Oudezyds
Agterburgwal, No. 20, te Amsterdam: by wien ook te bekomen zyn veele soorten van
Mathematische, Physische, Optische en Mechanische Werktuigen, als ook zyn nieuw
uitgevonden en vervaardigd Planetarium, Tellurium en Lunarium, door den Hoogleeraar J.H.
VAN SWINDEN beschreven, en by P. DEN HENGST uitgegeven, met twee Plaaten die het
Werktuig verbeelden, hetwelke door zyn samengestelde en juiste overeenkomst met de
beweeging der Hemeische Ligchaamen en zyne eenvoudige Vertooning, alle de voornaamste
Verschynsels dewelke door Zon, Maan en Planeeten op onze Aarde verschynen, zoo zintuiglyk
vertoond, dat men daardoor gemakkelyk en in een korten tyd de Astronomische Geographie
kan leeren, en alle Verschynsels verklaaren.
1921. 1803, 25 oktober
* VERHOOGING VAN PRYS. ‐ "Nog tot den laatsten October en niet langer, "zal den
Boekverkooper F. BOHN, te Haarlem, aan den eerstkomende afle‐"veren voor f 10:10:‐, en met
Proefdruk‐Plaaten a 1 12:12:‐, zoo als "de prys by de uitgaaf geateld is, doch met primo
November verhoogen "op 1 14:‐, en met Proefdruk‐Plaaten â 1 16:‐, VONKS GESCHIEDENIS DER
"LANDING van het Engelsch‐Russisch Leger in Noordholland; alsmede der "Krygsbedryven en
Politieke Gebeurtenissen zoo aldaar als in Vriesland "en Gelderland, in den Jaare 1799, 2
Deelen, met Register, een groote "Kaart, en zes uitslaande Plaaten van D. Langendyk en R.
Vinkeles. NB. "Het eerste Deel is niet meer apart te bekomen, maar wel het tweede "Deel met
Register, van deeze Maand ook nog voor de prys by de uitgaaf "gesteld, maar na dien tyd in
evenredigheid verhoogd."
1922. 1803, 12 november
Te Amsterdam, by J.R. Poster; Haarlem, Walr~ en Comp.; Rotterdam, D. Vis en van den Dries; 's
Hage, Wed. de Groot, wordt heden uitgegeven:
1. (...) 3. Naauwkeurige Beschryving van alle de Zeehavens der Bataafsche en Fransche
Republieken, benevens het Koninkryk Engeland, met drie Kaarten, a 16 St., dit laatste kan niet in
Commissie gezonden worden, omdat hetzelve byna is uitverkocht.
1923. 1803, 12 november
* Tot het einde deezer maand November, kan worden ingetekend op twee BIOGRAPHISCHE
KAARTEN, voor de Staatkundige Geschiedenis der Nederlanden, over de vier laatste Eeuwen,
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door Mr. J. SCHELTEMA, Lid van den Zee‐Raad der Bataafsche Republiek. Deeze Kaarten worden
meerendeels ingericht naar de uitvinding van den beroemden PRIESTLEY, de eene zal de
naamen bevatten van hun, die zich in vrede, de andere van hun, die zich in oorlog hebben
vermaard gemaakt, en beiden zullen vergezeld worden met een aanwyzend REGISTER, getyteld:
Staatkundig en Heldhaftig
Nederland. Een BERICHT van hetzelve wordt gratis uitgegeven, te A~ sterdam by J. TEN BRINK
GZ., en verder by alle Boekverkoopers, by wien de Intekening reeds met veel succes geschied.
1924. 1803, 29 november
DEN ERSTEN DECEMBER 1803, wird bey L.A.C. Hesse, Deutschen Buchhandler in Amsterdam,
Rokin, No. 73, bey der Bo~rse, herauskommen: Amsterdamer Taschenbuch zum t&glichen
gebrauche fur Kaufleute fur dem Jahr 1804, nebt einer Charte und einem Plane. Dieser
Almanach wird nicht sowol durch Gemeinnutzigheid, sondern auch durch Bequemlichkeit fur
Fremde und Einheimische sehr brauchbar seyn.
1925. 1803, 29 november; en 7 februari 1804
Te Amsterdam, by Joh. van der Hey, is van de Pers gekomen en alom verzonden: REIZE NAAR DE
MIDDELANDSCHE ZEE, EN DOOR DEN ARCHIPEL, NAAR CONSTANTINOPOLEN; gedaan in de
Jaaren 1783 tot 1786, met het 's Lands Schip Noordholland. Behelzende eene naauwkeurige en
uitvoerige Beschryving van verscheiden Havens en Steden, in Spanje, Frankryk, Italie, Turkye,
enz. door N.A. VAN RIJNEVELD, voorheen Lieutenant ter Zee, ten dienste deezer Landen; 2
Deelen, in groot 8vo., met Plaaten en Kaarten. Dit Werk is (...) terwyl (...) nog twee
naauwkeurige Zeekaarten in het‐zelve gevoegd zyn.
1926. 1803, 29 november
* IEANND te Koop hebbende een DISTELEER‐KETEL (...) addressere zich by C. Groenewoud en A.
van Oosten Jr., op de N.Z. Agterburgwal, over de Wydesteeg, te Amst. De brieven franco. By
dezelven is te bekomen:
Merkwaardige Beschryving van Geheel Engeland, en alle derzelver Zee‐Havens, met de Kaarten,
door J. Macky, 2 Deelen in 8vo., a 36 St. (...)
1927. 1803, 6 december
AMSTERDAMER TASCHENBUCH zum t&glichen gebrauche fu~r Kaufleute fûr das
Jahr 1804, nehst einer Carte und einem Plane, f 1:2 St., ist by HESSE,
Deutscher Buchhandler in Amsterdam, Rockin, No. 73, by der Bo~rse, her‐ausgekommen und
wird sich durch Brauchbarkeit empfehlen (...)
1928. 1803, 10 december
* By C. COVENS, Boek‐ en Kunsthandelaar op den Vygendam, No. 31, te Amsterdam, is van de
Pers gekomen en alom verzonden: HET DUITSCHE RYK vôôr de Fransche Grnwentel~ng en na de
Vrede van Lun~ville3 eene Geografisch‐Statistieke Parabel, met eene gekleurde Kaart van
Luitschiand van K.E.H. VON HOFF, Aert. S~e‐Goth. Leg. Sekret. Uit het Hoogduitsch vertaald
door P.G. WITSEN GEYSBEEK; a f 1:5.
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1929. 1803, 27 december; en 3 januari1804
Fu~R DAS JAHR 1804 ist by L.A.C. HESSE, Deutscher Buchhandler in Amsterdam, Rockin, No. 73,
bey der Bo~rse, ein AMSTERDAMER TASCHENBUCH, zum taglichen gebrauch, nebst einer
Charte von der Gegend um Amsterdam und einem Plane von Amsterdam erscheinen und kostet,
mit weissem Papier durchschossen und im rothem Leder gebunden f 1:2. ‐ Idem, sowohl Em‐
heimischen als Fremden wird dieses Taschenbuch, was alle Forderungen der Bequemlichkeit
entopnicht, bey genauer Durchsicht, seiner allgemei‐nen Brauchbarkeit wegen gewiss
angenehm seyn.
1930. 1804, 19 januari
Aan het Gemeente‐Bestuur deezer Stad zyn vertoond door J. VAN GULIK,
om in het Nederduitsch vertaald te worden
1. La Geographie de PINKERTON, 6 Voll. avec l'ATLAS; waarvan deezer dagen een voorlopig
Bericht zal uitgegeven worden.
En
II. (...)
1931. 1804> 26 januari
J. VAN GULIK, te Amsterdam, distribueert gratis, en zal eerstdaags alom verzenden: een
voorlopig kort Bericht, wegens de Geographie van PINKERTON, naar de Fransche Vertaaling van
C.A. WALCKENAER, in zes Deelen, in 8vo., met een Atlas, roijaal in quarto. Elk, die slechts de
minste kennis heeft van Geographie, weet hoe veel in de zelve nog is agtergelaten. ‐ Spanje en
Portugal hebben byna niets. ‐ Luitschland heeft meerendeels onbeblykte compilatie~n ‐
Frankryk bezit naauwlyks iets noemenswaardigs ‐ Engeland heeft Guthrie ‐ het heeft Collyer;
dan, de eerste is reeds gantsch vergeeten, en den laatsten staat weldra hetzelfde lot te wagten:
beiden toch zyn ze in de Geographie als Weeten‐schap beschouwd, schaars bedreven. Voor
Nede~l and zy alleen gezegd, dat het uitzien naar een Geographisch Boek, duidelyk en
methodiek beschreven> aangevuld met de laatste ontdekkingen, op gewettigd en er kend
gezag geschaa~d, met aanwyzing van de politieke eti mercantile betrekkingen der
onderscheidene Volken en de Natuurvoordbrengsels aller
Landen: den Aardryks‐ den Staatkundigen, den Staats‐ den Krygs‐ den Koop‐ den Zeeman, den
Reiziger: in een woord iederen beminnaar van studie moet aanlagchen. De Atlas, met de
uiterste zorg, door Arrowsmith vervaardigd, door Buache volkomener gemaakt, en door Tardieu
in het Koper gebragt, is te zien by den Uitgeever.
1932. 1804, 31 januari
Aan het Gemeente‐Bestuur van Amsterdam is vertoond door J. VAN GULIK (...) Betreffende de
GEOGRAPHIE VAN PINKTERTON (sic) wordt geadverteerd, dat zeer waarschynlyk Proefkaarten
by het groot' bericht wegens dit important en de attentie van het Publiek zoo zeer verdienend
Werk eerstdaags uittegeeven, zullen gevoegd worden ‐ Men kan verzeekerd zyn dat de ATLAS
een der schoons ten en ook nuttigsten zal weezen, die tot nog toe het licht zien. Het voorlopig
kort bericht is by den Boekverkooper J. VAN GULIK te Amsterdam nog gratis te bekomen.
1933. 1804, 2 februari
Op morgen zal gratis uitgegeven worden, te Amsterdam by J. VAN GULIK, het beloofd meer
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uitvoerig Bericht van Intékening op de HEDENDAAGSCHE ALGEMEENE GEOGRAPHIE van J.
PINKERTON, met de vermeerderingen van C.A. WALCKENAER, in het Nederduitsch vertaald, en
verzeld van een ATLAS VAN XLII Kaarten, waarvan de Origineelen by gemelden J. VAN GULIK te
zien zyn. ‐ Het Werk zal bestaan in VI Deelen, in groot 8vo., en tot een zeermodique Prys,
bladswyze berékend, aan de Intekenaaren geléverd worden.
1934. 1804, 4 februari
~ DE HISTORIE VAN HOLLAND, 84 D., No. 2. (...) Voords al het gewoone in de NEDERLANDSCHE
MERCURIUS voor January 1804. Kost 6 Stuivers. ‐Levensbeschryving van den vermaarden
Kerkvader AUGUSTINUS. De Bode uit
Saxen en de Secretaris, handelende over Tartaryen en China, waar nevens een Land‐Kaartje van
Asia. Staat van Rusland (...) den inhoud van de NIEUWE EUROPISCHE STAATS‐SECRETARIS van
January 1804; kost 4 St. ‐Bovenstaande zyn gedrukt by den Boekverkooper J.A. Swalm, en alom
te bekomen.
1935. 1804, 9 februari
PINKERTON'S HEDENDAAGSCHE ALGEMEENE GEOGRAPHIE, 6 Deelen, in
groot Octavo, met een ATLAS, waarvan de
we~rgade niet bekend is.
Dit Werk, geroemd door elk, die het kent, wordt, naar de uitgave van Walckenaer> in het
Nederduitsch, by Inschryving aangeboden door J. VAN GULIK, te Amsterdam. ‐ Bynaer zyn
gantsche leven heeft de Schryver doorgebragt in het samenstellen van dit Boek, waarvan de
Geschied‐:
Schryver Gibbon getuigd, dat zich alles vere~enigt. Geen der Reistogten, de beste Bouwstoffen
tot het samenstellen van een Geographisch Werk is door hem ongebruikt gebleeven. Zoo zyn,
by voorbeeld, die naar China, Thibet, Boutan, Ava, de bronnen waaruit hy geput heeft. Voords
is hy de eenige, die van de Birmans spreekt, di~ voordeel doet met de naarvorschingen zoo der
Aziatische als der Afvicaansche Maatschappy; die de beste Berichten geeft van de Noordlyke
Grenzen van Amerika, nog zoo schaars naar behooren gekent. Men voege daarby, dat in dit
Werk een geregeld Plan gevolgd is; iet, dat in verre weg de meeste Geogra‐phische Boeken te
vergeefs gezocht wordt, hoe anders voorgewend, eene aaneengeschakelde algemeene
Aardrykskunde uittemaaken. Hier durft men zeggen is de voordgang dier Weetenschap
geleidelyk gevolgd, en alles tot een systematisch geheel gebragt, klaar en aanéénverbonden;
hier wordt eene algemeene taal gesproken, te recht genoemd de beoeffening der Geographie.
En wat de Kaarten betreft, die toch zyn de besten van alle Aardrykskundige kennis: De Atlas, by
dit Werk gevoegd, is eenig; en de zorg, door den Schryver aangewend, om zich de besten en
zeldsaamsten van alle Landen te bezorgen, en algemeen te maaken, is uit elke derzelven
blykbaar, en waarborgt dubbel de waardy, zoo van de eene als andere.
t936. 1804, 17 maart
~ By J.C. VIEWEG, te Nymegen, is van de Pers gekomen en verzonden:
Geschied‐ en Aardrykskundige Beschryving der Stad en Meijery van ~8 Hertogenbosch,
beginnende met de vroegste tyden, en eindigende met den Jaare 1802; door S. HANEWINKEL,
Leeraar der Hervormden te Vierlingsbeek; met eene nieuwe Kaart. Deeze Beschryving, die met
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de naauwkeurig‐ste onpartydigheid is opgesteld, bevat alles wat in dat gedeelte van ons
Gemeenebest, van de vroegste tyden, tot nu toe, is voorgevallen. Alle Steden, Dorpen,
Gehugten, Rivieren enz., worden er naauwkeurig in beschreeven, en het merkwaardige er in
aangetoond. Met een Woord: dee‐ze Beschryving bevat alles wat de Geschiedenis, de
Natuurlyke Gesteld‐heiden de Aardrykskunde van deeze Landstreek oplévert, en geeft zeer
veele byzonderheden op, die men elders vruchteloos zal zoeken. Alles is naar de zuiverste
waar‐ en onpartydigheid opgesteld. Deeze Beschry‐ving is voor elken Liefhebber der
Vaderlandsche Geschiedenissen en der Aardrykskunde van het grootste belang en onmisbaar.
De prys, op gewoon papier, is f 4:10:‐, en op best papier, f 5:6:‐. De Kaart, die geheel nieuw en
door den kundigen C. VAN BAARSEL gegraveerd is, is ook afzonderlyk te bekomen voor 11 St.
1937. 1804, 20 maart
~ "Voor rekening van RHYNLAND is, ter Boekdrukkerye van FRANÇOIS "BOHN, te Haarlem,
gedrukt en in zyn Boekwinkel te bekomen: RAPPORT "wegens het ONDERZOEK omtrent eene
UITWATERING te CATWYK aan ZEE, "gedaan in den Jaare 1802, op last van den Dykrichter en
Hoogheemraa"den van Rhynland, door F.W. CONRAD, A. BLANKEN JZ. en S. KROS, met "bylagen
en daartoe behoorende Kaarten en Plaaten, dewelken behalven "twee Indrukplaaten, negen in
getal zyn; gedrukt in Folio, en om het "algemeen verkrygbaar te maaken, slechts op den prys
van vyf Guldens "gesteld, doch moet voor rekening ontboden worden, alzoo hetze lve niet "in
Commissie verzonden wordt."
1938. 1804, 20 maart
~ Onlangs is by den Boekverkooper F. BOHN, te Haarlem, van de Pers gekomen: "1) (...) ‐ 4)
BARROWS Reizen in de Binnenlanden van het Zuid"lyk gedeelte van Afrika, 2de Deel, waarby
een groote nieuwe algemeene "Kaart van de Colonie de Kaap de Goede Hoop, ontworpen
volgends de "naatiwkeurigste berekeningen van de afstanden der Plaatsen en menigvul‐"dige
waarneemingen van breedte, gedaan op deeze Reis. ‐ 5) (...)
1939. 1804, 27 maart
* Nadien er thans wederom van het belangryk Konststuk, de GESLAGTBOOM van ADAM tot
CHRISTUS, eenige Exemplaaren GECOULEURD in voorraad zyn, zoo wordt (...) nog
gecontinueerd met de aflevering daarvan, benevens de BYBELSCHE HISTORIE, tot opheldering
van denzelven, voor den ongemeen goedkoopen prys van 1 4:10, in plaats van 1 11:‐, in den
Boekwinkel van M. SCHALEKAMP, te Amsterdam, in de Warmoesstraat, No. 203.
‐ Dit Konststuk, vervaardigd door de Eerw. Heeren R. SCHUTTE en A. REGULIETH, Predikanten te
Amsterdam en Haarlem (...) De BYBELSCHE HISTORIE, mede door den Eerw. Heer R. SCHUTTE
vervaardigd, bevat de Geslagt‐rekening van Adam tot Christus, en Briefwisseling daarover met
den Eerw. Heer A. REGULIETH, en is verrykt met een HEELE VELS KAART, van de Bevolking der
Aarde in Noa'chs tyd, en Verklaaring van dezelve, door
0
den Hoogleeraar W.A. BACHIENE; dezelve is een Boekdeel in gr. 8 . van
570 Bladz. ‐ Een Bericht van beiden is alom gratis te bekomen.
1940. 1804, 5 en 14 april
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* B. WILD en J. ALTHEER, te Utrecht, zullen op Dingsdag den 17 April en volgenden Dag,
verkoopen: Eene fraaije Verzameling van (...) BOEKEN (...) benevens een extra fraaije
Maghoniehoute Instrument Kas, met Frontespies en groote Spiegelglaze Deuren, een fraaije
groote Instrument‐Tafel, Hemel en Aard‐Globe, door Valk, alsmede een LiefhebberyTooneel,
Rariteiten, Goude en Zilvere Munten enz. Alles nagelaaten door wylen den Wel Ed. Heer Mr.
JAN BAPTISTA DE GRAAF, Advocaat te Amsterdam, enz. De Catalogus is alom verzonden, en by
hun voor een Stuiver, aan den Armen, te bekomen.
1941. 1804, 10 mei
* JACOB ERZEY, L.C.M., Leermeester in de Navigatie enz., Schryf‐, Reken‐, Meet‐ en
Aardklootskunde, maakt en verkoopt allerlei soorten van ZONNENWYZERS. ‐ NB. Geeft ook
Lessen op den Proportionaal Passer; woond thans in de Binnen Brouwerstraat, te Amsterdam.
1942. 1804, 5 juni
* G. COVENS, Boek‐ en Landkaartverkooper, te Amsterdam, zal, in het Nederduitscb vertaald,
uitgeeven: Handhuch der Erdbeschreihung von Europa, nach den neues ten Friedenschlussen
und dem Besta~tigten Haupt‐schiusse der Rei‐Esdeputation vom 2~ Fehrua~ 1803, fur den
offent‐lichen und Privat gehrauch; mit einer Vorrede und Einleitung von F.C. FRANZ, Professor zu
Stuttgart, waarvan het origineele Exempi. aan het Gemeente‐Bestuur deezer Stad vertoond is.
1943. 1804, 7 juni
~ Het volgend vyftal van REIS‐ en ZAK‐ATLASSEN, elk derzelven eenig in zyn soort, zoo wel
vanwege de volledigheid, als het gemaklyk Formaat, en allen naar de origineele van de L'ISLE
vervaardigd en aaneensluitende. Is ten dienste van Reizenden, van Krygshevelheh‐heren, en van
ieder die prys stelt op Geographische kennis, ook tot Ondertyzing der Jeugd, met de uiterste
naauwkeurigheid vervaardigd en gekleurd, ter aflevering in gereedheid, het zy te samen, het zy
afzonderlyk, by N.T. GRAVIUS, Bybel‐ en Boekverkooper, op den Nieuwendyk, No. 52, te
Amsterdam, als:
1. BELGIEN, weleer Brahand en Vlaanderen, en aangrenzende Landen, in alle derzelver Steden,
Forten, Kasteelen, Dorpen, Kloosters, Kapellen, Gehuchten, Bosschen, Moerassen, groote en
kleine Rivieren en Zandhanken, langs de Kusten, in een generaale en XXXVII particuliere
Kaarten, van groot bestek. Deeze Atlas is een der speciaalsten die men heeft, en zoodanig
ingericht, dat alle de Kaarten een zeer groot en uitvoerig geheel, naaut'keurig aaneensluitende,
uitmaaken, fraai gekleurd, op zwaar Papier, in groot 4to., Burgem. Band, ~ f 4:18.
II. FRANKRYK in deszelfs veroverde en aangrenzende Landschappen, Zeen, en Rivieren, in XXI.
aan elkanderen sluitende Kaarten, nevens een generaale Kaart, met de noodige Beschryving in
het Fransch en Hol‐landsch, nieuwe en oude benaaming der Departementen, halve Engel‐sche
Band, a f 2:10.
II. SPANJE en PORTUGAL, in XXIV aaneensluitende Kaarten, stellende de Koningryken Spanje en
Portugal in de kleinste byzonderheden voor, en hoe veel aangenaamheid en nut Reizigers en
Liefhebbers zullen trekken van de Atlas van Frankryk, die van Spanje en Portugal, zal bevonden
worden dezelven onontbeerlyk te zyn. Tot een gebragt is dezelve zeker eene der fraaisten die
men kan verlangen, in een halve Engelsche Band, a 1 2:10. De nodige Beschryving in het
Fransch en Hollandsch daarby gevoegd.
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IV. De NEDERLANDSCHE nu BATAAFSCHE REPUBLIEK, nevens BRABAND en VLAANDEREN,
uitmaakende de voorgaande 17 Provincien, daarby Kleef, Gulik, Meurs, Keulen en Luyk, en
verdere aangrenzende Landschappen, Zee~n en Rivieren, in XXII. aaneensluitende Kaarten, met
de Stedewyzer der 17 Prov. verrykt, in Burg. Band, a f 2:10.
V. DUITSCHLAND, in 31 aaneensluitende Kaarten, zynde een onmiddelyk Vervolg op die der
Nederlanden, in halve Engelsche Band, a f 3:10.
1944. 1804, 19 juni
~ Te Amsterdam by N.T. GRAVIUS, Bybel‐ en Boekverkooper op den "Nieuwendyk, No. 52,
wordt uitgegeven voor Vreemdelingen die Affairen "hebben, Amsterdam moeten bezoeken en
doorzoeken, en menigmaalen 1twenschten een hulpmiddel te hebben, alsmede voor
Wagtdoende Burgers
"van gemelde Stad: DE PLATTEN GROND DER STAD AMSTERDAM, met de naauw‐"keurige
aanwyzing van alle Straaten en Steegen, die door Nommers wor‐"den aangewezen, en de loop
der 60 Wyken, waartoe een gedrukt Register "er wordt bygevoegd, beide a 11 Stuivers en
uitneemend Afgezet, elk t1Wyk byzonder en afgescheiden Gekleurd, a f 1:‐.
1945. 1804, 19 juni
~ Als iets hyzonders in dit Tydstip zyn voor handen gekomen, XXV beste Exemplaaren, zoo in
Letter‐ als Plaatdruk, van LARREYS: GESCHIEDENIS VAN ENGELAND, SCHOTLAND en IERLAND, IV
Deelen, in groot Folio, versierd met omtrent 70 halfvels Portraiten (...) ‐ Verder: generaale en
speci‐aale KAARTEN van de Britsche Eilanden; (...) zynde by deeze Exemplaa‐ren de platte
Grond van LONDON, die by andere Exemplaaren niet voorkoomt. Aan de eers~komende wordt
dit Werk voor 18 Guldens afgeleverd in losse bladen, by W. Holtrop, te Amsterdam. De Brieven
franco. De prys van dit Werk na deeze Maand weder ZEVENTIG GULDENS.
1946. 1804, 28 juni
OUDERS of VOOGDEN, geneegen zynde hunne DOCHTERS of PUPILLEN het WOLLE NAAIJEN
grondig te laaten leeren ~...> adres by L. VAN ES, Boekverkooper in de Kalverstraat te Amst. By
dezelve wordt voor de extra VERMINDERDE prys van f 4:10:‐ in plaats van f 9:9:‐ uitgegeven:
Savary, Brieven over EGYPTE, zynde eene volkomene REIZE door, en BESCHRYVINGE van
EGYPTE, 3 Deelen, te samen 1256 Bladz. met Landk. en Pl.
1947. 1804, 21 juli
BIBLIOTHEQUE GEOGR4PHIQUE ET INSTRUCTIVE DES JEUNES GENS, ou recuejl de Voyages
intéressans dans toutes les parties du Monde pour l'instruction & l'amusement de la Jeunesse,
traduits de l'Allemand de M. Campe, & augmentés de relations extraites des mei lleurs
Voyageurs par M. Breton, 6e & derniere Livraison de la seconde ann~e, Tomes 11 & 12 conte‐
nant la fin du Voyage de Chardin en Perse, orn4s d'une Carte & d'une Figure. ‐ La troisieme
année de cette Collection se puhliera de la me>ne maniere que les deur pr4cédentes, & sera
composée des Voyages les plus int~ressans faits en Europe. ‐ Le pri~ pour les 12 Volumes ornés
de Cartes & Figures est de ! 9:‐ L'on souscrit chez G. DUFOUR, Libraire sur le Rockin, a
Amsterdam. ‐ 11 res te encore quelques Collections de la premiere & de la seconde ann4e au
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1948. 1804, 11 en 14 augustus
By gelegenheid der misschien kort op handen zynde Landing op Engeland, adverteert de
Boekverkooper J. ALLART te Amsterdam, dat by hem nog te bekomen en alom verzonden is:
Heele vels GECOULEURDE en VOLLEDIGE LANDINGS‐KAART van ALLE de LANDINGEN op de
Britsche Eilanden, sinds Willem den Veroveraar tot op den tegenwoordigen tyd, ondernomen.
En daar te midden van den stryd der begrippen over de mogelykheid of on‐mogelykheid, over
den waarschynlyk goeden uitslag of de waarschynlyk‐heid van mislukking eener Landing op de
Kusten van Engeland, Schotland en Ierland, de Geschiedenis alleenlyk in staat is om dit pleit te
beslissen, zoo is deeze Kaart vergezeld van een Geschiedkundig Verslag van een aantal van niet
minder dan VYF‐EN‐VEERTIG Landingen op die Eilanden ondernomen, waarvan er EEN‐EN‐
VEERTIG gelukt zyn, en onder deezen TWAALF gediend hebben om groote Staats‐
Omwentelingen daar te stellen. Deeze Kaar~ beeld niet alleen af Engelands juiste ligging ter
Zee,
maar wyst ook duidelyk aan de plaatsen waar de onderscheiden Landingen geschied zyn. De
prys is f 1:5.
1949. 1804, 28 en 30 augustus
~ By MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers op den Vygendam, te
Amsterdam, wordt uitgegeven: Memorie‐Boekje voor Kooplie‐den, Reizigers en Cfficieren,
hehelzende twee Steedewyzers over de voormaalige 1? Provincien, henevens de Platte Gronden
van de voornaamste Steden der Repuhliek en een Altoosduurende Almanak, â f 2:‐. De Almanak,
op welke men ook de Loop der Maan zeer gemakkelyk, slechts met een enkele verzetting
eenmaal 's Jaars, kan nagaan, is, met derzelver Verklaaring ook apart, te bekomen, en voor
Comptolren op Bordpapier geplakt, by bovengenoemde in gereedheid voor handen.
1950. 1804, 30 augustus
~ P. VAN DAALEN WETTERS, Boekverkooper in 's Hage, zal op Maandag den 10 September
1804, en elf volgende dagen, by publieke Auctie, aan de meestbiedende, ten zynen Huize, op
den hoek van de Hof‐Cingel alhier, verkoopen: Een aanzienlyke en capitaale Verzameling van
BOEKEN (...) alsmede een groote en uitgestrekte Verzameling van ATLASSEN, LANDKAARTEN,
PLANS van STEDEN en VESTINGEN, VELDSLAGEN, ZEEKAARTEN enz. van de beste uitgaven in
Frankryk, Engeland en Duitschland byeen verzameld; (...) ook eenige BOEKEN, KAARTEN en
COMPTOIR‐KASSEN en LESSENAARS, enz. Alles byeen verzameld en nagelaaten door wylen den
Heer J.C.W. VAN DAEHNE> in leven Agent van Z.H. den Regeerenden Hertog van Brunswyk‐
Lunenburg en Solliciteur‐Militair in den Haag, en door een ander voornaam Liefhebber. Alles
breeder volgends Catalogus, by bovengemelde
P. VAN DAALEN WETTERS te bekomen, mits betaalende 4 St. voor den Armen (. . . )
1951. 1804, 6 september
~ By J.B. ELWE, Boekverkooper te Amsterdam, is heden van de Pers gekomen en alom
verzonden: GRONDBEGINZELEN DER DRIEHOEKSMEETING, bevattende de eigenschappen der
Sinussen, Tangeten, Secantin, enz., van boogen, ten opzichte van elkander; benevens de
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algemeene eigenschappen der platte Driehoeken, ten aanzien van hunne zyde en hoeken met
der‐zelver toepassing, enz.; door ARNOLDUS BASTIAAN STRABBE, Mathematicus en Stads
Wynroi~er, te Amsterdam, in gr. 8vo.; de Prys is f 1:16:‐.
1952. 1804, 11 september
~ "Nieuw Geinventeerde Tyd‐Tavel of ALTOOSDUURENDE AI~L~ACK, waarop "men niet alleen
alle toekomende, maar ook voorledene Jaaren en Dagen "vinden kan, alsmede alle~Vaste‐ en
roerende Feestdagen, Op‐ en Onder‐"gaan der Zon en Nieuwe Maanen enz., nagerekend door
AB. STRABBE, Ma"thematicus en Wynroeijer te Amsterdam. Hier is bygevoegd een Kaartje "en 2
STEDEWYZERS DER 17 PROVINTIEN, hoe veel uuren gaans elke Stad "van elkanderen ligt, in
Koper gesneeden en netjes gecouleurd, in een "gemaklyk formaat byeengevoegd, om in de
Brieventas te kunnen leggen." De prys is 18 stuivers. Te Amsterdam, by N.T. GRAVIUS, op den
Nieuwen‐dyk, No. 52 en verder alom. ‐ By gemelden is thans ook in gereedheid:
1. Atlas van Brahand en Vlaanderen, a f 4:18:‐. II. Atlas van Duitsch‐land, ~ 1 3:10:‐. III. Atlas van
Vrankryk, a f 2:10:‐. IV. Atlas van Spanjen en Portugal, â 1 2:10:‐. Alias der 1? Nederi. Provintiën,
a f 2:10:‐. De Kaarten aan een sluitende en in Banden gebonden.
1953. 1804, 13 september
Iemand (...) wenschte zich gaarne te associeeren in een allezins solide AFFAIRE (...) Adres (...) by
den Boekverkooper J. TEN BRINK GZ., in de Warmoesstraat, No. 175. By wien te bekomen is:
KORTE AARDRYKSKUNDIGE BESCHRYVING DER BATAAFSCHE REPUBLIEK, met een Kaart. De prys
is 8 St.
1954. 1804, 15 september
In het gezicht van de TOERUSTINGEN der FRANSCHEN tot het doen der EXPEDITIE op GROOT‐
BRITTANNIEN, is het kennen van alles> wat dat Ryk hetreft, voor vee len aangenaam en
helangryk. Het magnifiek Werk van LARREY, de GESCHIEDENIS van ENGELAND, SCHOTLAND en
IERLAND, in VIER zwaare Boekdeelen, in groot Folio, wordt ter verkryging eener zoodani‐ge
kennis by uitneemendheid aangeprezen, als volledig en eenig in zyne soort. By het gewigtige
van den inhoud is het nog daarteboven versierd met omtrent 70 Haifvels PORTRAITTEN (...)
Verder generaale en speciaale KAARTEN van de Britsche Eilanden (...) zynde by deeze
Exemplaaren de platte Grond van LONDON, die by anderen niet voorkomt. Aan de eerstko‐
mende wordt het Werk voor 18 Guldens afgeleverd in losse Bladen, by W. HOLTROP, te
Amsterdam. NB. Na deeze Maand weder Zeventig Guldens.
1955. 1804, 6 november
~ Men vraagt (...) een ONDERMEESTER (...) Adres (...) by J.B. ELWE, Boekverkooper op de
Pypenmarkt, by den Dam; by dezelve wordt heden uitgegeven: A.B. STRABBE Grondheginselen
der Driehoeksmeeting.
1956. 1804, 10 november
By JOH. VAN DER HEY, te Amsterdam, is van de Pers gekomen en alo~m verzonden: REIZE NAAR
DE MIDDELANDSCHE ZEE, EN DOOR DEN ARCHIPEL, NAAR CONSTANTINOPOLEN, gedaan in de
Jaaren 1783 tot 1786, met 's Lands Schip Noord‐Holland (...) door N.A. VAN RYNEVELD,
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voorheen Lieutenant ter Zee, ten dienste deezer Landen, 2 Deelen, in gr. 8vo. met Plaaten en
Kaarten (...) terwyl eenige fraaije Plaaten en Gezichten ....) dit Werk versieren, en nog twee
naauwkeurige Zeekaarten in hetzelve gevoegd zyn.
1957. 1804, 13 november en met gew. tekst 6 december
~ "Nieuw Geinventeerde TYD‐TAFEL of ALTOOSDUURENDE ALMANACK (... verder als 1952 ...) De
prys is 18 Stuivers, te Amsterdam by N.T. GRAVIUS, en verder alom" ‐ By dezelve is thans ook in
gereedheid, vyf ATLASSEN, als: van Brahand en Vlaanderen, a f 4:18:‐. Duitsland, a 1 3:10:‐.
Frankryk, a f 2:10:‐. Spanje en Portugal> a f 2:10:‐, en die der 17 Provincien, ~ 1 2:10:‐. Alle de
Kaarten aaneensluitende en in halve Engelsche Banden gebonden.
1958. 1804, 15 november
~ Aan LIEFHEBBERS van REISBESCHRYVINGEN worden de volgende ONDERHOU‐DENDE en
LEERZAMME REISBESCHRYVINGEN, voor de daarby gestelde aanmerk‐lyk verminderde Pryzen,
afgeleverd, als:
1. DERTIGJAARIGE ZEEREIZEN van H. VOGEL (...)
2. VERZAMELING van UITGEZOGTE REIZEN, als: van Columhus, Drake, RaleiJ(h, James, Gemells,
Anzon, Wallis, Cook, Dixon, Portlok, Wilson, Hunter, Brisson, Paterson, Macarthey en veele
anderen; bevattende de merk‐waardigste Zaaken en belangryke Gebeurdtenissen, betreklyk tot
de gedaane Tochten en Ontdekkingen rondom de Waereld; nevens de Zeden
en Gebruiken der Volken, door JOHN ADAMS. Twee Deelen, groot Octa‐vo, verrykt met een
groote Vels GECOULEURDE KAART van den geheelen Aardbodem, waarop alle de Ontdekkingen
der Reizigers tot op den tegenwoordigen tyd zyn aangewezen, voor 3 Guld. 12 Stuiv., in plaats
van 6 Guld.
De Aflevering geschied te Amsterdam by M. SCHALEKAMP, in de Warmoes‐straat, No. 203, en
by de meeste Boekverkoopers aldaar en elders, alwaar een BERICHT, om niet, te bekomen is.
NB. De KAART van den GEHEELEN AARDBODE~ is ook af zonderlyk, voor 1 Guld. 4 Stuiv., te
bekomen.
1959. 1804, 20 november
~ Uit de hand te Koop, een KOOPMANS HUIS (...) adres (...) by P. VAN BUUREN, Boek‐, Papier en
Kaartverkooper op het Schaapenplein, te Amsterdam.
1960. 1804, 11 december
~ AFLEVERING te Amsterdam, by H. GARTMAN en W. HOLTROP, en verder alom, van slechts
150 Exempl. (voor f 16:‐ tot ultimo December 1804) eener uitmuntend schoone VERZAMELING
der NIEUWSTE en BELANGRYKSTE REIZEN door de VIER DEELEN DER WAERELD, ter bevordering
van KOOPHANDEL en ZEEVAART, en tot uitbreiding van de RYKEN der NATUUR en der ZEDEN;
als: van SONNINI, door Griekenland en Turkyen ‐ van HENRY naar de In‐diën ‐ van DENON naar
Opper‐ en NederEgypten, geduurende de Veldtogten van BONAPARTE aldaar, vermeerderd met
KENDALS Geschiedenis van de Verôvering van Egypten, door de Franschen ‐ van DALZEL naar
Dahomy ‐van PARK naar de Binnenlanden van Africa ‐ en van HEARNE naar den Noor‐der‐
Oceaan, met de aanmerkingen en vermeerderingen van Prof. J. R. FOR‐STER, tesamen
uitmaakende ELF DEELEN in gr. 8vo. met XXXIX gekleurde KAARTEN, PORTRAIT en PLAATEN van
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Vinkeles, Portman, van Baarsel en andere Meesters: Alles breeder in een Bericht, dat by alle
Boekverkoo‐pers Gratis te krygen is; en zynde éen Exempl. der voorschreevene Verzameling, te
zien by eenigen derzelven in de Hoofdsteden der Republiek. Men kan in é~n woord verzekerd
zyn dat geen Exemplaar tot den prys van f 16:‐ na December zal te krygen zyn.
1961. 1804, 18 december
Ter Boekdrukkery van den Boekverkooper F. BOHN te Haarlem, zyn de volgende nieuwe
Werken gedrukt en verzonden:
1. J. ACCERBI'S REIZEN door ZWEDEN en FINLAND, tot aan de uiterste Grenzen van LAPLAND, in
de Jaaren 1798 en 1799, met een fraaije gekleurde vels KAART van Zweden, Noorwegen,
Finland en Lapland, en twee uitslaande PLAATEN ....)
II. (...)
1962. 1805, 17 januari
Op Dingsdag den 22 January 1805 en volgende Dagen, zal men te Amsterdam, ten Huize van
den Overledenen, op de Raaingragt, verkoopen: Eene fraaije Verzameling van (...) BOEKEN (...)
Printen, waaronder verschei‐de ATLASSEN, zoo der Vaderlandsche Historie als van byzondere
Steden (...) Nagelaaten door wylen den Heer RENE? ROULLAUD. De Catalogus wordt uitgegeven
by de Boekverkoopers P. DEN HENGST en ZOON en H. VERMANDEL, voor twee Stuivers, aan
den Armen.
1963. 1805, 19 en 26 januari
M. te Veltrup, J. van Sante en M. Poel, Makelaars, zullen op Dingsdag den 29sten January 1805,
's morgens ten negen uuren, in het Logement de drie Zwaanen, te Westzaandam, presenteeren
te verkoopen: een fraaije Verzameling (...) BOEKEN, benevens een fraaije Collectie van Wis‐ en
Natuurkundige WERKTUIGEN, waar onder (...) HEMEL‐ en AARDGLOBEN; mids‐gaders eenige
SCHILDERYEN, PLAATEN en KAARTEN, alles by een verzameld en Nagelaten, by wylen den Heer
C. CARDINAAL, en breeder gespecificeerd in de gedrukte Catalogus, die in tyds by voornoemde
Makelaars zullen te bekomen zyn.
1964. 1805, 19 en 21 february
By MORTIER COVENS en ZOON, op den Vygendam, te Amsterdam, is gedrukt en wordt heden
uitgegeven: KAART VAN HET CAMPEMENT TE SEYST, mitsgaders deszelfs onderhoorige
CANTONNEMENTEN, onder het Opperbevel van den Generaal en Chef MIRMONT, a f 1:‐.
1965. 1805, 16 en 28 maart
~ B. WILD en J. ALTHEER, te Utrecht, zullen op Maandag den eersten April en volgende Dagen,
verkoopen: een fraaije Verzameling van BOEKEN, eenige TEEKENINGEN, PRENTEN en
LANDKAARTEN. Alles nagelaaten door wylen de Hoog Welgeb. Heer G.G. Baron TAETS VAN
AMERONGEN, Heere van Cud Ameliswaard enz. enz.; waarvan de Catalogus alom is verzonden,
en by hun, voor een St. aan den Armen, te bekomen.
1966. 1805, 28 maart
~ "By F. BOHN, te Haarlem, is van de Pers gekomen: Een nieuw oor"spronglyk Werk, getyteld:
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RUSLAND, Met twee uitslaande Plaaten en 19 "Vignetten, in 4e~n Deel compleet. ‐ 2.) ACERBI'S
REIZEN door Zweeden "en Finland, tot aan de uiterste grenzen van Lap land, met eene gekleur‐
"de vels Kaart en uitslaande Plaaten. ‐ 3) (...)
1967. 1805, 30 maart
~ 1. LE VOYAGEUR EN HOLLANDE, ou Manuel pour ceux qui veulent visi‐ter ce pays, avec une
Carte Itineraire, prix 16 S. 2. (...) 5e trouve a' Amsterdam, chez HESSE, Libraire sur le Rockin, No.
4~.
1968. 1805, 2 april
F. BOHN, te Haarlem, heeft gedrukt en alom verzonden: 1) (...) 2)
BAEROWS Reizen in de Binnenlanden van het Zuidelyk gedeelte van Africa,
3de Deel, met Kaarten en Pl. 3) (...)
1969. 1805, 6 en 18 april
W. van Orden en M. Poel, Makelaars, presenteeren te verkoopen: Een groote Verzameling van
(...) BOEKEN (...) benevens eenige Wis‐, Natuurkundige en Mathematische Werktuigen, waar
onder een Electriseer‐Machine, een Telescoop, vier Hemel‐ en Aard‐Globen, waarvan twee
zeldzaam voorkomende, hebbende 15 duimen middellyn, van Valk, met Uurwerk van binnen,
voorzien van Zon, Maan, Uur, Verticaal Cirkels, gemaakt door
D. Audebert, ~ Amsterdam, staande beiden onder glaaze Coupels; mids‐gaders eenige
Schilderyen, Plaaten, Tekeningen en Kaarten. Meerendeels nagelaaten by wylen den zeer
geleerden Heer W.J. BEELDSNYDER, in leven Med. Doctor, te Zaandam; De verkooping zal
gehouden worden op Dingsdag en Woensdag, den 23 en 24 April 1805, in het Logement het
Mooriaans‐
hoofd, te Oost‐Zaandam.
1970. 1805, 13 en 20 april
J. BRANDT zal, op den 22sten en 23sten April 1805 te Amsterdam op de Fluweelen‐Burgwal, het
tweede Huis van de Korte Niezel, verkoopen: De nagelatene BIBLIOTHEEK van wylen den Wel‐
Eerw. Heer JOANNES VAN VARICK, in leven Predikant te Weesp; zynde (...) BOEKEN, Aard‐ en
Hemel‐Globe, extra groote Verrekyker, Boekenkassen en eenige Kisten. Alles volgends
Catalogus. Saturdag, vóór de Verkoopdag, te zien.
1971. 1805, 9 mei, 4 en 25 juni
JOH. VAN DER HEY, te Amsterdam, geeft gratis uit: BERICHT VAN INTEKENING, op een tweeden
Druk van het WEEKBLAD VOOR KINDEREN, drie Deelen, gr. 8vo, met 156 koperen Plaaten en
een Kaart vercierd, hetwelk, in plaats van 1 16:‐. zoo als de prys van den eersten Druk geweest
is, tot den eersten Augustus 1805, wordt aangeboden voor f 8:‐.
1972. 48~5, 4 juni
~ De Boekverkooper F. BOHN, te Haarlem~ heeft, in den afgebo‐pen Jaar, ter zyner
Boekdrukkerye, de volgende Nieuwe WERKEN gedrukt en alom verzonden:
1. (...)
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VIII. ACERBI's Reizen door Zweden en Finland, tot aan de uiterste Grenzen van Lapland, in de
Jaaren 1798 en 1799, met eene Kaart en Plaaten.
IX. BARROW's Reizen in de Binnenlanden van het Zuidelyke gedeelte van Africa, in de Jaaren
1797 en 1798, Derde Deel, met Kaarten en Plaaten.
X. (...)
XI. De Tweede Verbeterde Druk van A. FOKKE SZ. Boertige Reis door Europa, Iste en 2de Deel,
met Kaarten en Plaaten, waardoor dit Werk, hetwelk sedert eenigen tyd uitverkocht is geweest,
nu weder in Vyf Deelen compleet te bekomen is.
(. . . )
1973. 1805, 11 en 18 juni
~ Verkoopinge, ten Huize van den Boekverkooper G. ROOS, in de Harte‐straat, op den I9den
Juny en volgende dagen, van een extra fraaije Verzameling van (...) BOEKEN (...) nevens eenige
PRINTEN, LANDKAARTEN en RARITEITEN, waaronder een Electriseer‐Machine, Mikroscoop,
Globens, enz. Nagelaten door wylen den Heer C. MUNTING VAN GOOR. Breeder by Catalogus,
by bovengemelde te bekomen. Daags te vooren te zien.
1974. 1805, 11 juni
~ C. VAN BAARSEL, Graveur te Amsterdam, geeft in het licht, de KAART van het C~P by ZEIST,
gecommandeerd wordende door den Generaal en Chef Marmont~ waarop zich bevinden de
geheele situatie van de Dorpen Driebergen en Zeist, alsmede de Pyramide voor gemelde Camp
opgerigt; zynde opgenomen door de Luit. Coll. Ingr. LE FEVRE DE MONTIGNY en verdere
Ingenieurs. Te bekomen by Covens en Mortier, te Amsterdam; van Cleef, in 's Hage; te Utrecht,
by Wild en Altheer, en te Zeist, by Beok, op het Hof De prys is, op ordinair Papier, ! 2:12:‐ en op
En‐gelsch Papier f 3:3:‐.
1975. 1805, 1 en 10 oktober
~ By W. VAN VLIET, Boekverkooper te Amsterdam, zyn thans de laatste Exemplaaren te
bekomen van de KORTE INHOUD der PHILOSOPHISCHE LESSEN van Dr. J.T. DESAGULIERS.
Bevattende een Kort Begrip van de Beginselen en Gronden der Proefondervindelyke
Natuurkunde; benevens eene BESCHRY‐VING van het PLANETARIUM. Met de ophelderende
Plaaten. In groot 8vo. a f 2:12.
1976. 1805, 17 oktober
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den Vygendam, te
Amsterdam, wordt uitgegeven: Tahleau General de la Guerre entre la France l'Allemagne &
l'Italie, ~ f 1:5. Behelzende deze Kaart in een vry groot bestek alle de Landen, waar thans de
byzondere Legers zich bevinden; gelyk ook het Duitsche R~k voor de Fransche omwenteling, en
na de Vrede van Luneville, uit het Hoogduitsch van K.E.A. VON HOFF, Hert. Saxe Goth. Leg.
Secretaris, met eene gecouleurde Kaart van Duitschiand, a f 1:5. ‐ Itineraire de l'Allemagne
contenant la Descrip‐tion Geographique, Statistique & Topographique des principa les Villes de
1 'Al lemagne, leur Population, Production &c., ainsi qu 'un Itineraire des Routes qui Conduisent
d'une Ville a' l'autre enrichi d'une Carte Itineraire, prix f 2.
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1977. 1805, 26 oktober
~ Een schoone Verzameling van de nieuwst gedaane en belangryke LAND‐en ZEEREIZEN, in XII
Deelen, met XLV Kaarten en Plaaten, in gr. 8vo., als: naar HONGARYEN, SPANJE, GRIEKENLAND,
NOORD‐AMERIKA, DE BOTANY‐BAAI en de VRIENDELYKE EILANDEN in de Zuidzee, respectivelyk
gedaan door TOWNSON, TOWNSEND, STEPHANOPOLI, WELD, TENCH en WALTER, zal, indien
een bepaald getal van 150 Exemplaaren zulks toelaat, tot 30 November aanstaanden,
afgeleverd worden, in Bladen, voor f 18:‐. zynde de prys tot hier geweest f 41:‐, te Amsterdam
by H. GARTMAN en W. HOLTROP.
‐ Breeder volgens een uitvoerig verslag geevend Bericht, welke alom by de Boekverkoopers
gratis te krygen is; zynde een Exemplaar van de op‐gemelde Collectie van REIZEN in de meeste
Boekwinkels te zien. ‐ Men zy verzekerd, dat de Conditie van Aflevering, in het Bericht bepaald,
stipt zal worden naargekomen.
1978. 1805, 29 oktober
~ H. VAN LAUN zal zyn proefondervindelyk Natuurkundig Collegie den 6 November wederom
beginnen, en dezen Winter handelen over de Werktuig‐kunde, over de beweging der
Ligchamen in het algemeen en over de beweging der Hemelsche Ligchamen in het byzonder, en
zal door zyn nieuw uitgevonden en vervaardigd Planetarium Tellurium en Lunarium de meeste
en merkwaardigste Verschynsels van Zon, Maan en Planeten zintuiglyk vertoonen en verklaren.
Zo er eenige Heeren nog deel willen neemen aan gem. Collegie, kunnen zich addresseeren ten
Huize van gem. van Laun, in d~ Kalverstraat, No. 22.
1979. 1805, 30 november
~ Dezen dag nog voor f 18, in plaats van f 42, de TWAALF BOEKDEELEN met XLV Kaarten en
Kunstplaaten, uitmakende eene Verzameling van REISBESCHRYVINGEN naar HONGARYEN,
SPANJE, NOOR~AMERICA, GRIEKENLAND, de BOTANY‐BAAI en de VRIENDELYKE EILANDEN in de
Zuidzee, in het laatst
van de l8de eeuw gedaan, door TOWNSON, TOWNSEND, WELD, STEPHANOPOLI, TENCH en
WALTHER. ‐ (...) Dezelven worden uitgegeven te Amsterdam by
H. GARTMAN en W. HOLTROP.
1980. 1805, 31 december
Pieter Heimbach Jn. Pz. en Thomas Zurmuhlen, Makelaars, zullen op Dingsdag den l4den
January 1806 en volgende dag, voormfddags ten 10 uuren, te Amsterdam, voor St. Joris‐Hof,
verkoopen: Een deftige en zindelyke INBOEDEL (...) en laatstelyk een Verzameling
welgeconditioneerde BOEKEN, ATLASSEN, enz.
1981. 1805, 31 december
~ Voor NIEUWJAARS‐GESCHENKJES zyn by den Boekverkooper SWALM, te An~ sterdam, te
bekomen:
1. (...)
V. BYBELSCHE AARDRYKSKUNDE, met XII fraai gecouleurde Landkaartjes van 't Heilig Land enz.,
a~ 25 St.
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1982. 1806, 16 en 31 januari
~ Met February aanstaanden, te Huur, een (...) BUITEN‐VERBLYF (...)
Nader adres by den Boekverkooper J. TEN BRINK GZ., te Amsterdam;
welke aan de Intekenaars aflevert: De BIOGRAPHISCHE KAART, van het
Staatkundig Nederland, met het daarby behoorend Register, eerste
Deel, door Mr. J. SCHELTEMA.
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1983. 1806, 23 januari
Thans wordt aan de Inteekenaars afgeleverd: DE BIOGRAPHISCHE KAART van het Staatkundig
Nederland, op dubbel Olyphants Papier gedrukt, waarop de Naamen der geenen die zich in DE
VIER VOORGAANDE EEUWEN, in dat vak hebben berucht gemaakt, gegraveerd zyn; met het
daarby behoorend Re‐gister, waarin van elk hunner eene korte Levensbeschryving, door Mr.
J. SCHELTEMA. De prys der Kaart is 1 6:‐ en die des Werks f 3:16. Tot het einde DEZER MAAND
wordt hetzelve nog, tegen CONTANTE BETALING, voor de Inteekenprys afgeleverd. Zullende
daar na niet minder te bekomen zyn dan de Kaart a ! 8:‐ en de Letterdruk met een derde
verhoging; by de uitgaaf des tweede Deels zal een Naamlyst der Inteekenaars gevoegd worden.
Voor de tyd der Inteekening verstreken is, worden dezel‐ve niet in commissie verzonden. De
uitgaaf geschied te Amsterdam, by
J. TEN BRINK GZ., in de Warmoesstraat, No. 175.
1984. 1806, 4 februari
~ MORTIER, COVENS en ZOON, op den Vygendam, en L.A.C. HESSE, Hoog‐duitsche
Boekverkooper, op het Rockin, No. 45, te Amsterdam, gee‐ven heden uit: Een naauwkeurige
Platte Grond~ van de merkwaardige BATAILLE, den 2den Decem~er 1805, tusschen de
vereenigde Russische en Oostenryksche Arme'ën~ by AUSTERLITZ, geleverd, â 15 Stuivers.
1985. 1806, 26 april
Op Maandag en Dingsdag den 28sten en 29sten April 1806, zal men, te Amsterdam, op de
Pypenmarkt, in het Huis, No. 33, verkoopen: Eene uit‐muntende Verzameling van (...) BOEKEN,
onder welke verscheiden zeld‐zaame en kostbaare Werken, onder anderen ~...> Atlas van
Blauw, geheel compleet (...) Breeder volgens Catalogus, welke, â 2 Stuivers voor den Armen, te
bekomen is by CHANGUION & DEN HENGST (...)
1986. 1806, 20 en 27 mei
J. ALLART, Boekhandelaar te Amsterdam, adverteert, dat by hem is van de pers gekomen,
Geschiedenis van den Oorlog der drie Europeesche Kei‐zers, in den Jare 1805, (...) Dit Werk, deze
uitvoerige en onpartydige Geschiedenis slechts in één Deel bevattende, is verrykt met
oorsprong‐lyke en fraaije Afbeeldingen van de Heeren Kuyper en Vinkeles, en met eene
naauwkeurige Kaart van het Oorlogs‐tooneel, waardoor de Uitgever geenzins twyfelt, of het
gea~cht Publiek, volkomenlyk bevredigd in zyn verlangen, ontvangt in dit Boek eene gewigtige
bydrage tot de algemeene Geschiedenis.
1987. 1806, 17 juni
Op Morgen WOENSDAG en 18 Juny 1806 en volgende Dagen, zullen de Boek‐verkoopers
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SCHALEKMI' en VAN DE GRAMPEL, en DE WED. J. D5LL en ZOONEN, ten Huize van de
eerstgenielde, in de Warmoesstraat, by de Vischsteeg, No. 203, te Amsterdam, verkoopen: Een
fraaije Verzameling (...) BOEKEN (...) benevens eenige LAND‐ en ZEEKAARTEN (...) meerendeels
nagelaten by wyle Vrouwe de WEDUWE B Breeder by Catalogus, die by de Boek‐verkoopers
SCHALEKAMP en VAN DE GRAMPEL, in de Warmoesstraat, en by de Wed. J. D5LL en ZOONEN,
op 't Rockin, â 2 St., te bekomen is. HEDEN te zien.
1988. 1806, 31 juli
~ By W. HOLTROP, te Amsterdam, is dezer dage uitgegeven het volgende:
1. KRYGSKUNDE TER ZEE, of ZEE‐TACTICQ, Systematisch en Historisch onderzocht: verrykt met
XXX Plans en Platen, ter opheldering, door JOHN CLERK, uit het Engelsch vertaald en met
Aanmerkingen en een Aanhangsel vermeerderd, door den Vice‐Aamiraal J.W. DE WINTER, enz.
enz. Eerste Deel, in groot 4to. a f 6:‐
II. Eenvoudige en zekere MANIER van STEENSNYDEN, door Dr. LANGENBECK, met eene
Voorrede van Prof. SIEBOLD, vertaald door F.G. VAN INGEN, Operateur en Chirurgijn te
Dordrecht, met VI uitslaande Platen, in gr. 4to. a f 3:‐
III. REIZE uit EGYPTE door SENNAAR naar ABYSSINI~, en van daar naar DE KAAP DE GOEDE
HOOP, door een Fransch Emigrant; vertaald naar zyn Handschrift, en begeleid van
Aanmerkingen des Vertalers. Eerste Deel; met eene gekleurde Kaart van Nubie en Abyssinie, in
gr. 8vo. a f 1:16.
(. . . )
1989. 1806, 12 augustus
~ By MORTIER, COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaartverkoopers, op den Vygendam, te
Amsterdam, wordt, voor rekening van den Autheur, uitgegeven: Reizen in de Binnenlanden van
Zuid‐Afrika, gedaan in het jaar 1803, door den Majoor VON BOUCHENROEDER, met eene door
hem verbeterde Kaart dezer Volkplanting, alsmede deszelfs beknopt Berigt nopens de Kaap,de
Goede Hoop; de prys van beide Werken te samen is 1 5:‐. Dezel‐ve wôrden ook uitgegeven in
den Haag, in Commissie van den Autheur, by
B. BESANGER, Boekverkooper, in 't lang Achterom, en verder in de Buiten‐steden by de
Correspondenten van de Ondergeteekende.
MORTIER COVENS en ZOON
1990. 1806, 28 augustus en 4 september
By C. COVENS, Boek‐ en Kunstverkooper, op den Vygendam, te Amsterdam,
is gedrukt en wordt heden uitgegeven: Beknopte Handleiding tot de kennis van ons
Zonnestelsel, door C. COVENS; benevens een Aanhangsel over de verwisseling der Saisoenen, de
schyngestalten der Maan en de Eclip‐sen; met een heele vels Plaat van het ZONNESTELSEL,
vervaardigd naar de allernieuwste ontdekkingen; wordende in dit Werkje, 't welk geschikt is om
een algemeen denkbeeld van den loop der Planeeten te geven, de ontdekkingen der nieuwe
Planeeten Ueres, Pallas en Juno, mede beschreven. De prys is f 1:‐.
1991. 1806, 9 en 23 september
~ UITGAAF van het Schoonst‐ en Oordeelkundigst‐gekoozen BYBELSCH PRINTWERK, hier te
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Lande in onzen Lee ftyd vervaardigd. In twee‐honderd‐twee‐en‐vyftig ATheeldingen van de
gewigtigsten der Bybelgeschiedenis‐sen, allen begeleid van derzelver verklaaringen door den
Hoogleeraar VAN HAMELSVELD. In twee deelen in folio, bestaat dit Werk. ‐ (...) Tot nog meerder
nut zyn 'er bygevoegd vier geheele vels gekleurde Kaarten; door Van Jagen. Het Werk kost, op
royaal pap. 1 15:15, op groot‐mediaan f 10:10, en op klein‐mediaan f 8:‐Te Amsterdam by
HOLTROP, tot 30 September 1806.
1992. 1806, 27 september
~ VERKOOPING, op Woensdag en Donderdag den 22 en 23 October 1806, ten huize van G.
ROOS, Boekverkooper in de Hartestraat, van een zeer fraaije Verzameling (...) BOEKEN (...) ‐
Dezelven geeft HEDEN uit:
Amsterdams Korte Beschryving en Wegwyzer, of zakhoekde voor Amstels Stadgenoten en
Vreemdelingen, met een platte Grond, voor maar 8 Stulvers.
1993. 1806, 7 oktober
~ In een klein formaatje, om gemaklyk by zig te draagen, is gedrukt:
AMSTERDAMS korte BESCHRYVING en WEGWYZER, of Zakboekje voor de Stad‐genooten en
Vreemdelingen, vercierd met een kleine platte Grond, en de Buiten‐environs, onder anderen
vindt men hier in, behalven een Ste‐denwyzer van de afstand van 134 Steden, deszelfs
Oudheid, Grootte en Verdeeling van de Stad. aanwyzing van alle Stads Gebouwen, Kerken van
alle Gezindheden, alsook hoe laat by ieder de Godsdienst begint. Lands en Stads Kantoren,
Gildenkamers, Markten, Toorens, Poorten, Logementen, Koffyhuizen, Verkoopplaatsen, en
betaling van Rantzoenpenningen, alsook wat het Trouwen en Begraven kost, verschil der
Mylen, Gewigten, Ellen en Koornmaat met andere Landen, als ook alle vreemde Munten hoe
veel Holl. Geld, en laatstelyk 't Stedelyk Bestuur, Burgerrecht en byzondere Keuren, Lyst der
Beampten en Beneficien, met de Tractementen, en wat ieder Jaarlyks betaald enz., alles voor
de modique prys van maar 8 Stuivers, geschied de uitgaaf by G. ROOS, alsook by meest alle
Boekver‐koopers.
1994.' 1806, 25 en 30 oktober
~ DUITSCHLAND is zekerlyk thans de Bodem, op welke ieder het oog gevestigd houdt, ter
oorzaake van het op nieuw uitbarsten van den Oorlog, door middel van een GEHEELE VELS
KAART van dat Land, by de Boekhande‐laars J.B. Elwe, te Amsterdam, de Wed. Leeuwensteyn, in
den Haag, de Wed. Cyfveer, te Leyden, P. Holsteyn, te Rotterdam, en Blussé en Zoon, te
Dordrecht, voorhanden, kan men zich in zyne Kamer op dien Bodem verplaatsen, en de Legers
van marsch tot marsch volgen; alzoo kan men met
regt het WARE TOONEEL van den tegenwoordigen Oorlog genoemd worden. De prys is 11
Stuivers. By dezelven zyn ook te bekomen: Reis‐ en Zak‐Atlas van Duitschland~ bestaande in 38
gekleurde Kaarten, met de Beschryving,H. E. B., a 1 3:15:‐
1995. 1806, 28 oktober en 1 november
Op Dingsdag den 4den November 1806 en volgende dagen, zal men, te Amsterdam, ten Huize
van de Boekverkoopers P. DEN HENGST en ZOON, verkoo‐pen: De nagelatene BIBLIOTHEEK van
wylen den Heer H. HANA, in leven Rector der Latynsche Scholen te Amsterdam> bestaande in
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eene uitgebreide Verzameling van (...) CLASSICI; benevens eenige (...) BOEKEN, P~n‐ten>
Kaarten> zoo tot de oude als nieuwe Geschiedenis betrekkelyk (...) De Catalogus ~...> wordt
uitgegeven voor twee Stuivers aan den Armen.
1996. 1806, 28 en 30 oktober
De Boekverkooper J. ALLART, te Amsterdam, berigt het Publiek (...) By denzelven zyn nog in
getallen voorhanden, UITVOERIGE en NAAUWKEURIGE KAART VAN HET TEGENWOORDIG
TOONEEL DES OORLOGS, zeer geschikt tot aanwyzing van den Marsch en de Verrichtingen der
onderscheidene Legers, die zich thans in Duitschland hebben verzameld, en dus aller‐dienstig
by het lezen der Couranten en tot vergelyking der dagelyks inkomende Krygsberigten. Hierby is
gevoegd een HANDBOEK, behelzende eene naauwkeurige, schoon korte, beschryving der
meeste Landen, Steden, Rivieren enz., alwaar de Krygs of reeds gevoerd wordt en verder zal
gevoerd worden. De prys, met het Handboek, is 1 2:10.
1997. 1806, 28 oktober en 1 november
'L By MORTIER COVENS en ZOON, op den Vygendam, te Amsterdam, wordt heden uitgegeven:
Een klein KAARTJE van DUITSCHLAND, geschikt voor de Portefeuille of Brieventas, op hetwelke
de voornaamste Routes met de onderlinge Afstanden der Plaatsen zyn aangeteekend, zeer
geschikt om, in den tegenwoordigen Oorlog, de Hoofdpositie~n der Armee~n te kunnen
nagaan. De prys is 6 Stuivers.
1998. 1806, 18 november
NB. NB. By den Boekverkooper J. VAN EMENES, zal, binnen weinige dagen, van de Pers komen:
de eerste Afdeeling van een Dagverhaal der verrig‐t~ngen van de onderscheidene Arme~een in
Duitschiand (...) By een volgende Afdeeling zal een KAART gevoegd worden, waarop de Routen
en Mar‐schen der Armeee~n zal worden aangewezen.
1999. 1806, 18 december
~ Beknopt doch getrouw DAGVERAAAL van de verrichtingen der wederzyd‐sche Legers in
Duitschland> uit or igineele Stukken onpartydig opge.~ maakt, eerste Afdeeling. Dit
onwaardeerbaar Handhoekje> voor alle Staatsbeschouwers, vertoont, als op eene spreekende
Landkaart, Plaatsen, Marschen, Gevechten en niet minder Karakters, waaronder die van den
Grooten Bonaparte en den misleiden Nazaat van Frederik II> uit‐munten: klaarlyk bevat men
door dit Boekje, de oorzaak van den Oorlog, en de gevolgen die dezelve voor geheel Europa,
byzonder voor Nederland, moet hebben. De prys is 10 St. en te bekomen by J. van Emenes, en
alom by de voornaamste Boekverkoopers.
2000. 1807, 14 maart BERICHT
Op Woensdag den 4den Maart dezes Jaars heeft den schranderen Kunstenaar de Heer H. VAN
LAUN (a), in deszelfs Jaarlyksch Collegie gehouden wordende, 15 Woensdags ten zynen Huize
(b) de zeldzame en tevens zeer wonderlyke Proef verrigt; van door eene evenredige
hoeveelheid Gaz Ori‐gene & Gaz Hidrogene WATER voort te brengen (...)
(a> Zoodanig wordt zyn Ed. door den Professor J.H. VAN SWINDEN genoemd, in deszelfs Lessen
over het Tellurium, Planetarium & Lunarium, gehouden in de Maatschappy Felix Meritis, zynde
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dit Werktuig door de Heer VAN LAUN vervaardigd en grootendeels uitgedacht.
(b) In de Kalverstraat, binnen deze Stad.
2001. 1807, 17 en 26 maart
~ BYZONDERHEDEN van LEYDENS ONGEVAL, OP den l2den January 1807, vervat in eenige
gemeenzamen Brieven, verrykt met den PLATTEN GROND van de uitgestrektheid der
Verwoesting; wordt heden uitgegeven te Amsterdam by A. Meyer, Schalekamp en vande
Grampel, en is mede te bekomen (...)
2002. 1807, 26 maart en 9 april
Ph. van der Schley, J. de Bosch Jz., J. Yver, C.S. Roos en J. Vinkeles, Makelaars, zullen OP
Maandag den I3den April 1807 en volgende namiddagen, ten 5 uren precies, te Amsterdam, ten
Huize van C.S. ROOS, op de Kloveniersburgwal, in het Huis van TRIP, verkoopen: Een capitaale
Verzameling ATLASSEN, de Nederlandsche Prov'intie~n betreffende, waaronder een allen van
geteekende Voorwerpen, door beremde Meesters, en ge‐plaatst in 69 keurlyke Kunstboeken,
en een van Prentkunst, bestaande in 104 Omslagen. Verders anderen zoo geteekende als
gegraveerde (...) In veele Jaren byeen verzameld en nagelaten door wylen den Wel‐Edele Heere
EVERARD DE BURLETT. Alles breeder volgens Catalogus, die by gemelde Makelaars zal te
bekomen zyn, alsmede in de Buitensteden, mits betalende 2 Stuivers (...)
2003., 1807, 12 mei
~ Ter Boekdrukkerye van den Boekverkooper F. BORN, te Haarlem, zyn de volgende Nieuwe
Werken gedrukt en aio~m verzonden:
1. (...)
III. Beknopte Geschiedenis van den Veldtogt der Franschen in Duitsch‐land en Italie, (anders
genaamd de Oorlog tusschen de drie Kei‐zers) van het begin des Oorlogs tot aan het sluiten van
den Vrede te Presburg (...) Met een Plan van den Slag by Austerlitz.
(. . . )
20041807, 26 mei
~ GROOTE KAART VAN POLEN in 4 Bladen, vervaardigd in dit Jaar 1807, kunnende men hier de
bewegingen der OORLOGVOERENDE LEGERS in Polen op naargaan; insgelyks een kleinere van
Polen in eén Blad; een groote nieuwe Postkaart door geheel Europa, in 4 Bladen; een Postkaart
van Duitschland; alsmede een Krygs‐Theater tusschen Rusland, Turkyen en Servien; en nog
differente andere Kaarten van onderscheiden gedeelten van Europa; zyn te bekomen by J.C.
SEPP en ZOON, Boekverkoopers, op den Haarlemmerdyk, te Amsterdam.
2005. 1807, 4 juni
~ HEDEN DEZE MORGEN, zal den Boekverkooper G. ROOS, alhier, voor maar EEN ZESTHALF
uitgeven, ten dienste van Kooplieden, Winkeliers en Kramers, een HANDBOEKJE wegens DE
NIEUWE IMPOST, op de Voorwerpen van HANDEL en WEELDE, volgens Koninglyke Ordonnantie
van 11 April 1807, en welke met primo Juny wordt ingevoerd (...) nog is hierby gevoegd een
TARIF wegens de zwaarte en betaling der BRIEFPORTEN, volgens Ordon‐nantie, 17 April, Lyst
der Postkantoren in dit Koningryk, en gemaklyke KAART‐TAFEL wegens de afstand der
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Postkantoren, recht van Preferentie en Remissie voor Kooplieden enz., netjes in 12vo., op
Postpapier gedrukt (...)
2006. 1807, 2, 4 en 7 juli
~ 11 vient de parav~tre chez L.A.C. HESSE, Li~raire, sur le Rockin, No. 4~, la se~conde Edition du
VOYAGEUR EN HOLLANDE. ‐ Ouvrage indispensable pour chacun qui voyage dans ce pays, ~
conten~nt tous les renseignemens qu'un Voyageur doit conno~tre: un volume de 244 pages,
avec un Atlas de 19 Cartes itinéraires, prix f 2:10:‐ (...)
2007. 1807, 21, 23 en 28 juli
~ By L.A.C. HESSE, Rockin, No. 45, by de Langenbrug, is uitgekomen:
De Tweede Druk van LE VOY~EUR en HOLLANDE, met een Atlas van 19 Kaarten, f 2:10:‐ (...)
2008. 1807, 1, 11, 15, 22 en 29 augustus
Een DERTIGTAL van onderscheiden BOEKDEELTJES, met wel Vier Honderd zoo KAARTEN als
PLATEN uitmakende een BIBLIOTHEEKJEN VOOR HET AANKOMEND GESLACHT VAN BEIDE
SEXEN, welk het nutte met het aanûenaame mengt, is verzameld en wordt thans in eens
afgeleverd te Amsterdam by J.S. VAN ESVELDT HOLTROP, ongemeen goedkoop, volgens eene
Lyst, die gratis, zoo by hem, als by de meeste Boekverkoopers in Holland is te krygen ‐ de
gemelde Verzameling wordt in Commissie niet gegeven.
2009. 1807, 1 en 11 augustus en met gew. tekst 15, 22 en 29 augustus Van de
REISBESCHRYVINGEN van COOK, FORSTER, BRUCE, LE VAILLANT, DE ULLUA, BJORNSTANL,
TURNER en SEMPLE, in XXIX Deelen, vol van Kaarten en Platen, te samen kostende 100
Guldens, zullen in Augustus 1807, Honderd ~emplaren te krygen zyn, te Amsterdam by J.S. VAN
ESVELDT HOLTROP, voor 40 Guldens in twee Termynen, en voor 36 Guldens, a~ contant. Een
breeder verslag van deze Werken, alom, gratis. ‐ Deze Collectie van Reisheschryvingen, die ook
stukswyze is te krygen, wordt in Commissie niet gezonden.
~2010. 1807, 8 september
~ De Wed. van J. VAN GULIK, Boekverkooper, in de Kalverstraat, over de Gaapersteeg, te
Amsterdam, adverteert, dat, behalven de beste Werken, in alle takken van Hollandsche en
Fransche Litteratuur, in haar Magazyn, te bekomen zyn: (...) Voyages dans les Départemens du
midi de la France, par A.L. Millin, 2 vol. 8vo. avec un Atlas. (...) G4ographi~ ancienne et
Historique, de d'Anville, 2 vol. 8vo. avec un Atlas. (...)
20111807, 10 en 24 oktober
~ EERZUIL voor HOLLANDSCH aelouden LUISTER en SCHOONHEID, en GEDENKTEEKEN voor
deszelfs GROOTHEID en WELVAART, door de Teeken‐ en Graveer‐kunsten aldaar opgericht, met
de hand der Hollandsche Meesters Rade‐maker, Pronk, Philips, Punt, de Winter, Stoopendaal,
Schenk, de Leth enz., in een meer dan ZESHONDER~TAL van KUNST‐TAFEREELEN van hun on‐
navolgbaar meestelyk Penceel en Graveerstift, en van hunnen besten tyd, vertoonende, in
Afbeeldingen naar het leven, in onderscheidene Jaar‐getyden en Standen, schilderachtige Land‐
en Watergezichten (...) Deze HOLLANDSCHE ARKADIA, in XIII Afscheidingen gedeeld, en, te
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zamengevoegd, uitmakende eén KUNSTBOEK, in groot Folio, op groot en ook op klein allerbest
Mediaan Plaatdruk‐Papier, nimmer in die volledigheid, orde en schoonheid aanschouwd, en nu
als een HOLLANDSCH TEMPEL voor de Kunst gestigt, wordt, tot 31 October aanstaande, ten
eigendom aangeboden, op groot Papier, voor f 31:10:‐ contant, en f 36:‐ op tyd; en op klein
Papier, voor f 21:‐ contant, en 1 25:‐ op tyd; zynde respectivelyk f 156:‐ en f 105:‐ minder dan
het Kunstwerk, thans vervaardigd wordende, zoude moeten kosten. ‐ De Tytelplaaten, platte
Gronden en Kaarten, gratis. De uitgaaf by J.S. VAN ESVELDT HOLTROP, Boekverkooper en Kunst‐
Plaatdrukker, te Amsterdam. ‐ Niet meer dan 100 Exemplaren van elk formaat zyn voorhanden.
De Plaaten schoon van Druk. Een Bericht, dat alles breeder ontvouwd, alom gratis.
2012. 1807, 22 oktober
Aan de Beoeffenaaren der Anatomie (...) by N. BUDDE, Boekverkooper op den Haarlemmerdyk,
by de Eenhoornsluis, No. 254. ‐ By gemelden zyn nog eenige weinige Exemplaren en enkel groot
Papieren voorhanden, van DE GESCHIEDENIS VAN ENGELAND, beschreven door DE LARRY, vier
Deelen, in Folio, met Kaarten en Portraitten der Vorsten en Vorstinnen en voor7. naamste
Staatsmannen van dat Koningryk, gegraveerd door de in dat vak geroemde van Gunst, Pitaut,
Ve~~neulen, Valk enz., allen nog eerste en uitmuntend van Druk.
2013. 1807, 10 en 28 november en 26 december
~ Voor f 2:12, in plaats van f 5:2, wordt, tot het einde dezes jaars, afgeleverd: GEOGRAPHISCHE
OEFENINGEN, schetsende de geheele AARDRYKS‐KUNDE, naar de nieuwste ontdekkingen
gemaakt enz., voorzien met XXII Kaartjes, 8vo., vyfde Druk, benevens ASTRONOMISCHE
OEFENINGEN, verhan‐delende de beginselen der STERRELOOPKUNDE, in XIV Plaatjes, waar op
48 Astronomische Figuren verklaard worden, 8vo., tweede Druk, en by pri‐vaat Onderwys in
bovengemelde Weetenschappen gebruikt te worden. De uitgave geschied te Amsterdam by van
der Hey, van Kesteren en van Vliet, Haarlem Loos~es, Leyden Hardingh, 15 Hage Thierry en
Mensing, Rotterdam Vis en Pols, Dordt Blussé, Utrecht Terveen en alom.
2014. 1807, 12 en 17 november
~ By MORTIER COVENS en ZOON, op den Vygendam, te Amsterdam, wordt uitgegeven:
VERDEELING van het KONINGRYK HOLLAND in DEPARTEMENTEN en KWARTIEREN, 8vo., a 6 St. ‐
GENERAALE KAART van het KONINGRYK HOLLAND, verdeeld in DEPARTEMENTEN en
KWARTIEREN, ~ 1 1:‐:‐ gelyk ook alle de particuliere Kaarten der afzonderlyke Departementen,
ieder byzonder of te samen in een Atlas ingebonden. Handleiding tot de kennis van ons
ZONNESTELSEL, met eene groote Afbeelding van het Zonnestelsel, a 1 1:‐.
2015. 1807, 17, 19 en 24 december
L.A.C. HESSE, te Amsterdam, heeft gedrukt en alom verzonden:
f (...)
Tableau dFAMSTERDAM, met vyf Gezigten, twee Kaarten en een
Platte Grond (...) ‐ 1:10:‐
Le VOYAGEUR en Hollande, ou guide par ce Royaume, met een
Atlas van 19 Kaarten ‐ 2:10:‐
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2016. 1808, 5 en 12 januari
By MORTIER COVENS en ZOON, op den Vygendam, te Amsterdam, wordt uitgegeven: Het
eerste Blad van eene, onder Directie en naar de Geodesische Waarneemingen van den Kolonel
Directeur C.R.T. KRAIJENHOFF, geheel nieuw vervaardigd wordende KAART, van een gedeelte
der Departementen AMSTELLAND, MAASLAND en UTRECHT, te samen gesteld en geteekend
door den Luitenant‐Ingenieur J.E. VAN GORCUM en gegraveerd door C. VAN BAER‐SEL. Een
nader Bericht van deze Kaart, met eene schets der behandeling en gravure derzelve, is by de
Uitgevers, gratis, te bekomen; gelyk ook een generaal Kaartje, hetwelk het zelfde terrein bevat,
dat op de groo‐te Kaart, die uit 4 Vellen bestaan zal, gevonden zal worden, a 11 Stul‐vers.
2017. 1808, 5 januari
E. MAASKAMP, Printkunst‐Handelaar, te Amsterdam, heeft aan Reeren Wet‐houderen, ter
vertaling in het Nederduitsch, vertoond, en zal, zoo spoedig mogelyk, doen uitgeeven: Beytrag
zur Geschichte des Krieges in Preuszen, Schlesien und Pohlen, in den Jahren 1806 und 180?, door
den Verfasser der Vertraute Briefe ueher die innern Verhaltnisse am Preuszisenen Hoff seit dem
tod zu Friedrichs II. (...) hetzelve zal, tot eene compleete opheldering van deze merkwaardige
Veldtogten, met de Plans van de grootste Veldslagen verrykt zyn.
(de auteur van dit werk is F. van Côlln, dit blijkt uit een hier niet overgenomen advertentie op 2
april 1808)
2018. 18O8, 13, 20 en 27 februari en 2 en 4 juni
~ Les Frères VÂN CLEEF, Libraires du Roi & de la Bibliothe~que
Royale, a' la Haye, viennent de mettre en vente:
ABREGE' DE TOUTES DES SCIENCES, ou ENCYCLOPEDIE DES ENFRANS, Ouvrage nouveau, utils &
agre'able pour l 'Instruction & 1 'amusement de la Jeunesse, de 350 p~es, (...) orn~e de dix
Charmantes Gravures & une Car‐te, format in 12 ., a 44 Sols. ‐ Une TRADUCTION HOLLANDOISE
de cet Ouvrage indispensable pour former l'Education des Enfans est sous presse & ne tardera
de paro~tre.
2019. 1808, 27 februari, 3 en 5 maart
~ By de Wed. J. D5LL, in de Kalverstraat, te Amsterdam, zyn nog eenige Exemplaren te bekomen
van de volgende uitmuntende Werken van de beroemde CAMPE: 1. (...) ‐ 4. Ontdekking van
Amerika, of de Geschiedenis van Kolumhus, Cortes en Pizarro, 3 deelen, met gecouleurde Kaar‐
ten. ‐ ~...> NB. Alle deze zyn zeer geschikt tot GESCHENKJES VOOR DE JEUGD te dienen.
2020. 1808, 10 maart
By J.S. VAN ESVELDT HOLTROP, Boekverkooper, te Amsterdam, is te
krygen:
1. (...)
II. TWEE HONDERD‐TWEE‐EN‐VYFTIG AFBEELDINGEN van de GESCHIEDENISSEN DES BYBELS,
met de oordeelkundige VERKLAARI~GEN en zedekundige TOEPASSINGEN, van den H.E. Heere Y.
VAN HAMELSVELD; in II Deelen, in Foho, met IV K4ARTEN, tot opheldering van het
aardrykskundige gedeelte van den Tekst; op ordinair papier voor 1 12:‐ los en f 15:‐ in h.E.B. Op
groot papier 1 16:‐ en 1 19:‐ (die op royaal papier reeds uitverkocht). De 252 PLAATEN alleen,
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zoo tot By~els, als tot gebruik in Hui~ of School, voor 1 8: Een en ander is by uitnemendheid
geschikt tot EEREPRYZEN voor de Jeugd, van wege Kerk of School, te geeven.
2021. 1808, 17 maart
By JOHANNES ALLART en JACOBUS RUYS, Boekverkoopers te Amsterdam, wordt vervaardigd en
van hetzelve een Plan van Inteekening, by hun en alo~m by de Boekverkoopers gratis
uitgegeven: Nieuwe Aardrykskundige K4ART van het KONINGRYK HOLLAND, bevattende
deszelfs geheele Grondgebied, met het voormalige OOSTFRIESLAND en het Land van JEVER en
verderen omvang, zoodanig als die Landen thans, volgens de Staatsverdragen, met hetzelve
vereenigd zyn; geprojecteerd en geteekend door JACOB DE GELDER, Hoogleeraar in de Wis‐ en
Vestingbouwkunde aan het Hotel der Pages van Hunne Koninglyke M~esteiten, den Koning en
Koningin van Holland, en gegraveerd door C. VAN BAARSEL. Kunnende tevens dienen tot een
goede Reiskaart door dit Land. ‐ By deze Kaart zal worden uitgegeeven: Eene beknopte
Aardrykskundige Beschryving van het Koningryk Holland, waarin de ligging en afstand der
Hoofdplaatsen, met derzelver bevolking en de voornaairste bedryven der Ingezetenen, zoo
naauwkeurig mogelyk, zullen worden opgegeven. De Inteekening geschiedt alom, en zal de
Naamlyst der Inteekenaren geplaatst worden voor de Aardrykskun‐dige Beschryving.
2022. 1808, 29 maart en 5 april
~ By C. COVENS, Boek‐ en Kunsthandelaar, op den Vygendam, No. 31, te Amsterdam, wordt
uitgegeven: Bouw‐, Schilder‐ en Beeldhouw~erk van het STADHUIS VAN AMSTERDAM, vertoond
in 109 kopere Platen (...) in folio, gebonden, a 1 14:‐.
2023. 1808, 2 en 9 april
MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaarthandelaren, te Amsterdam, zullen in het
Nederduitsch vertaald uitgeeven: Mappe Monde Historique, par LE SAGE; en C~2rte du l'Europe
en Janvier 1803, avec une Description Historique Statistique &c., par le me~e; zynde de
origineele Exem‐plaaren aan de Burgemeester van Amsterdam vertoond.
2024. 1808, 16 april
De Ondergeteekende, eerste Graveur van het Depot‐Generaal van Oorlog, van het Koningryk
Holland, vind zich verpligt het gee~erde Publiek te adverteeren, dat zyn tegenwoordige
betrekking hem niet toestaat DE NIEUWE AARDRYKSKUNDIGE KAART VAN HET KONINGRYK
HOLLAND, geprojecteerd en geteekend door den Heer J. DE GELDER, en by de Heeren
Boekhandelaars
J. ALLART en J. RUYS te Amsterdam, zullende uitgegeven worden, te gra‐veeren, verzoekende
wyders alle Heeren Boekhandelaars van het Ryk, zyn Naam in het vervolg niet meer te
gebruiken, en vooral niet als Nieuwe
Stukken te doen voorkomen dezulken die reeds voor zyn aanstelling als eerste Graveur, by het
Depot‐Generaal van Oorlog, door hein gegraveerd zyn geweest.
In den Haag den Ilden April 1808 C. VAN BAARSEL.
2025. 1808, 21, 23 en 26 april
LODEWYK NAPOLEON, KONING VAN HOLLAND
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Dit schoon en uitmuntend gelykend Pourtrait ~...> wordt heden uitgegeven by E. MAASKAMP,
Prent‐Kunst‐Magazyn, te Amsterdam, nevens het Koninglyk Paleis. By welken mede wordt
uitgegeven, de volgende intressan‐te zaken:
Een geheel NIEUWE KAART van het KONINGRYK HOLLAND, als ook de Nieuwe Landen, Oost‐
Friesland, Jeverland, Kniphuisen en Varel, naar de nieuwste verdeeling en juiste afmeeting,
geteekend en gegraveerd door de beroemde Kaartgraveur 0. van Baarsel> in couleur, 1 1:‐.
NIEUWE STEDEWYZER van het KONINGRYK HOLLAND en eenige der voornaamste Hoofdsteden
van Europa, waar op men met een opslag van het oog zien kan, de juiste uren afstand, welke
ieder Plaats van den anderen ligt, in couleur, f 1:‐.
NIEUW PLAN of PLATTE GROND van Zyne Majesteits Residentie, de Stad Amsterdam, op welke,
met een fraaije Letter, de benaming van alle Straten, Gragten, en die der voornaamste
Gebouwen, naauwkeurig gegraveerd zyn, in couleur, f 1:10:‐.
REIS door het KONINGRYK HOLLAND, in den Jare 1806, 1807 en 1808 (...)
2026. 1808, 26 april
By J. ALLART en J. RUYS, Boekhandelaars te Amsterdam, wordt met succes ingeteekend op DE
NIEUWE AARDRYKSKUNDIGE KAART van het KONINGRYK HOLLAND, bevattende deszelfs
geheele Grondgebied, met het voormalige Oost‐Friesland, het Land van Jever en verderen
omvang, zoodanig als die Landen thans, volgens de Staatsverdragen, met hetzelve vereenigd
zyn, ge‐projecteerd en geteekend door JACOB DE GELDER> Hoogleèraar in de Wis‐en
Vestingbouwkunde aan het Hotel der Pages van hunne Koninglyke Majesteiten den Koning en
Koningin van Hol land. Gemelde Boekhandelaren adverteeren, dat, daar de heer C. VAN
BAARSEL, in eene nieuwe betrekking gekomen is als eerste Graveur van het Dep8t‐Generaal van
Oorlog, deze Kaart, door eene andere niet min bekwame hand, onder het onmiddelyk opzicht
van den Heer JACOB DE GELDER> die, als Ontwerper der Kaart, daarin het uiterste belang stelt,
zal worden gegraveerd. De inteeke‐ning geschied alo~m.
2027. 1808, 21, 24 en 28 mei
LODEWYK NAPOLEON, Koning van Holland. Dit ongemeen schoon gelykend Pourtrait (...) wordt
uitgegeven te Amsterdam, by E. MAASKAMP, Prentkunst‐Magazyn, nevens het Koninglyk Paleis;
prys f 1:10:‐.
By denzelven wordt mede uitgegeven: Een geheel NIEUWE KAART van het KONINGRYK
HOLLAND, nevens de nieuwe Landen Oost‐Friesland> Jeverland en Varel> naar de nieuwste
verdeeling geteekend en gegraveerd door den beroemden Kaartgraveur C. VAN BAARSEL;
zynde deze Kaart even voor des‐zelfs aanstelling als eerste Graveur van het Dep8t‐Generaal van
Oorlog van het Koningryk Holland voltooid. Op Velin Papier, in couleur; prys f 1:‐.
NIEUWE STEDEWYZER van het KONINGRYK HOLLAND en eenigen der grootste
Plaatsen van Europa, mede op nieuw geteekend en gegraveerd door den beroemden
Kaartgraveur C. VAN BAARSEL. Op Velin Papier, in couleur; prys f 1:‐.
NIEUWE PLATTE GROND der STAD AMSTERDAM, met de naauwkeurigste en fraaiste Explicatie
der voornaamste Straaten en Gragten. Op Velin Papier, in couleur; prys f 1:10:‐.
2028. 1808, 21 juli
~ Er is gepasseerde Zaturdag, den l6den July 11., gaande door de Kal‐verstraat, de Gapersteeg,
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Rokkin en Beurs over naar de Nes, verlooren, een Geteekend opgevolgd LANDKAARTJE, voor
den Vinder van geen waarde; die hetzelve gevonden heeft en te regt brengt by den
Boekverkooper JOH. VAN DER HEY, op het Water, by den Dam, te Amsterdam, zal een Dukaat
tot eene vereering hebben.
2029. 1808, 8 en 15 oktober en met gew. tekst 18 oktober
C. Kopersmit (... en 2h andere ...) Makelaars, zullen op Dingsdag den l8den October 1808 en
volgende Dagen, voormiddags ten 10 uren precies, te Amsterdam, voor het Huis van den
Overledenen, op de Keizersgragt, tusschen de Lelygragt en Prinsestraat, verkoopen: Een
ongemeen kostbare, zeer pretieuse en buitengemeen geextendeerde INBOEDEL, bestaande in
(...) een voortreflyk en in alle deelen kostbaar Kabinet van Natuur‐, Wis‐ en Sterrekundige
Werktuigen, waarby ongemeen groote Brandspiegels, pragtige Planetarium en Tellurium, door
G. Adams, te London (...) een superbe Collectie extra welgeconditioneerde BOEKEN, waaronder
een uit‐muntende Atlas der geheele Waereld, overheerlyk gecouleurd in vier Vergulde ribbe
Banden (...) Breeder by Catalogus, dewelke intyds te bekomen zal zyn (...) Alles nagelaten door
wylen den Wel‐Edele Heer MARTEN UDINK. Kunnende alle deze voortreflyke Goederen
Zaturdag en Maandag, voor den Verkooping, door een ieder bezigtigd worden.
2030. 1808, 19 en 29 november
Op Dingsdag den 29sten November 1808 en volgende Dagen, zal men, te Amsterdam, in de
Brakke Grond, in de Nes, verkoopen: een extra fraaije Verzameling (...) BOEKEN (...) eene
uitsteekende fraaije Collectie NATUUR‐, WIS‐, LUCHT‐ en GEZICHTKUNDIGE en ANDERE
WERKTUIGEN, waar onder uitmunten (...) Hemel‐ en Aard‐Globen enz. (...) Alles nagelaten door
wylen den Wel‐Ed. Heer J.R. DEIMAN, in leven Ridder van de Konink‐lyke Orde, Consuleerend
Geneesheer van Zyne Majesteit den Koning van Holland, Lid van verscheiden Geleerde
Genootschappen enz. Saturdag en Maandag voor de Verkooping te zien. De Catalogussen zyn te
bekomen (â 2 Stuivers voor den Armen) by H. GARTMAN en J.J. SCHMIDT, in de Kalverstraat,
over de Gaapersteeg, te Amsterdam.
2031. 1808, 26 november
JOH. VAN DER HEY, Boekverkooper te Amsterdam, geeft uit en heeft alom verzonden:
1. Beschryving van het Gpvoedings‐Instituut te Schnepfenthal, door deszelfs tegenwoordigen
Bestuurder C.G. SALZMANN, met eenen Plat‐ten Grond van het Landgoed. Uit het Hoogduitsch
vertaald (...)
II. (...)
2032. 1808, 13 december
JOH. VAN DER HEY> Boekverkooper te Amsterdam, geeft uit en heeft alom verzonden:
1. VERHANDELING OVER DE REGTLYNIGE en KLOOTSCHE DRIEHOEKSMETING, door O.S.
BANGMA> E~aminator der Stuur lieden en Onderwyzer in de Wiskunde te Amsterdam>
uitgegeven door het Wiskundig Genootschap, onder de Spreuk: Een onvermoeide ar~eid komt
alles te boven. Dit Werkje, dat ten vervolge op des Schryvers zoo zeer gekochte GROND‐
BEGINSELEN DER MEETKUNDE verstrekt en met een Plaat voorzien is, kost f 1:10:‐.
II. (...)
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2033. 1808, 17 december
Te Amsterdam, by J.R. POSTER, bezyden de Beurs, wordt uitgegeven:
1. (...)
3. Tweede Schoolboek der Aardbeschryving, volgens eenen geheel nieuwen Leertrant
zamengesteld door C.P. MURLEN, benevens een Stel geheel nieuw geteekende Kaarten. (half
Olifants groote)
1 5:4:‐
4. (...)
2034. 1809, 26 januari
Een BURGER JONGELING (...) zich (...) op een Kantoor willende verbinden, kan zich (...)
adresseeren by den Boekverkooper N.T. GRAVIUS, op den Nieuwendyk, No. 52, te Amsterdam. ‐
By wien wordt uitgegeven ATLAS VAN SPANJE en PORTUGAL, in H.E.B., voor 1 2:10.
2035. 1809, 7 februari
By J.C. SEPP en ZOON, Boekhandelaar te Amsterdam, zyn thans nog te bekomen: Eenige
Exemplaren der naauwkeurige KAART van de OVERSTROOMINGEN der RIVIEREN, in 1784
geschied, zynde te dier tyd opgenomen door de Heeren F. Beyerink en C. van Diest> welke
Overstrooming veel overeen‐komst heeft gehad met de tegenwoordige hooge Watersnood; de
prys is 12 St. (...)
2036. 1809, 9 en 11 februari
NIEUWE KAART VAN HET KONINGRYK HOLLAND, gegraveerd en geteekend door den
beroemden Kaartgraveur C. VAN BAARSEL, op welke men met een opslag van het oog zien kan
alle Plaatsen en Kwartieren, welke door de laatste Inundatie~n der Rivieren geleden hebben,
langs de gantsche uitgestrektheid van Pannerden> Nymegen> Lent> Ooster‐hout> Arnhem>
Doesburg> Thiel> Gorcum> Leerdam> Vianen> Nieuwpoort> Alblasserdam> Deventer> Zwol en
Mastenbroek> en alle Plaatsen, welke in de Nieuwspapieren genoemd worden, deze fraaije
Kaart behelst mede, met de juiste accuratesse en in de beste styl gegraveerde Afdeeling, van
alle Departementen, aanwyzing der Residentie~n en Hoofdplaatsen der Departementen en
Kwartieren, nevens Oost‐Vriesland en alle nieuwe Landen, volgens de laatste verdeeling, is op
Velin Papier gedrukt, en wordt uitgegeven by E. MAASKAMP, Koninglyk Kunsthandelaar, nevens
het Paleis, te Amsterdam.
2037. 1809, 14, 18 en 28 februari
~ By MORTIER COVENS en ZOON, Boek‐ en Landkaarthandelaaren, op den Vygendam, No. 31,
te Amsterdam, is te bekomen: Platte Grond der Stad
Amsterdam> verdeeld in de 12 Wy ken der Stads Medicinae Doc toren> zoo als dezelve thans,
ingevolge Publicatie van den Burgemeester, in dato 5 January 11., ter meerdere bevordering
van den welvaart der behoefti‐ge Lyders verdeeld is, benevens eene beknopte Beschryving van
den loop der Wyken> a f 3:5:‐; welke laatste tot gerief van allen, welke tot dit liefderyk oogmerk
zouden willen medewerken, door den Lydenden aan‐wyzing te doen, by wien zy zich om nodige
hulp vervoegen moeten, ook apart te bekomen is ~ 3 St.
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2038. 1809, 16, 18 en 21 februari
De Boekverkoopers SCHHLEKAMP en VAN DE GRAMPEL, zullen in het Neder‐duitsch laten
vertalen: 1. (...) By dezelven is van de Pers gekomen:
1. (...) 2. Eerste Beginselen der Aardrykskunde> ten dienste der Scholen, met een
Waereldkaartje, 8 St. (...)
2039. 1809, 18, 21 en 23 februari/sprokkelmaand GESCHIEDKUNDIGE BESGHRYVING en
INUNDATIEN KAART van het KONINGRYK HOLLAND, in den Jare 1809; waarop de gantsche
Overstrooming en meer als 20 Doorbraken juist en naauwkeurig zyn afgebeeld, als ook de lig‐
ging en benaming van alle Plaatsen, welke in de Nieuwspapieren gevonden worden, met een
naauwkeurige Explicatie en interessante Beschry‐. ving van deze ongelukkige Watersnood, alles
uit de echtste authentieke Bronnen en Berigtan beschreven; welke Kaart en Geschiedkundige
Beschry‐ving in een opslag van het oog doet zien, met de duidelykste en naauw‐
keurigeaanwyzing, welke Kwartieren, Plaatsen en Landen van dit Koningryk in deze ongelukkige
Rampen en Overstrooming hebben moeten deelen en welke bevryd zyn gebleven. Uitgegeven
by E. MAASKAMP, Koninglyk Kunsthandelaar te Amsterdam. ‐ Zynde deze Kaart fraai en
uitvoerig en in de beste smaak gegraveerd en gecouleurd, op Velin Papier gedrukt.
2040. 1809, 2 en 7 maart/lentemaand
INUNDAT 1E‐KAART
Van het Koningryk Holland> in den Jare 1809, op welke drie‐en‐twintig der voornaamste
Doorbraken en de geheele Overstrooming juist en accuraat worden aangewezen, met de
interessante en ware Beschryving en Overzicht der geheele toestand van deze ontzettende
Overstrooming en Rampen, welke men geheel kan overzien; nevens een Lyst van de veronge‐
lukte Persoonen. Alles op Velin Papier gedrukt en gecouleurd, met de Beschryving, a f 1:5.
Wordt uitgegeven by E. MAASKAMP, Koninklyk Kunsthandelaar, te Amsterdam.
2041. 1809, 7, 21 en 30 maart/lentemaand
J.S. VAN ESVELDT HOLTROP, Koninglyk Boekhandelaar te Amsterdam, geeft uit:
1. (...)
IV. ZAK‐ATLAS DER GEHEELE WAERELD, in 76 accuraat gegraveerde en gekleurde Handkaarten,
â f 4. Nieuwheid, uitvoering, juistheid, beknoptheid en prys, zyn zoo veele aanbeveelingen van
dezen Zak‐Atlas der vier Waerelddeelen, die zeer speciaal over Holland~en Duitschland> in
uitvoerigheid over de beide Indien eenig en van eene erkende nuttig‐NOOT. Van 23 februari
1809 tot en met 2 februari i8ii werden de Neder‐landse namen van de maanden gebruikt in de
datering van de kranten.
heid is by het leezen der Nieuwspapieren, en van een groot gemak op reis.
2042. 1809, 21 maartilentemaand
Voor f 6 in plaats van 1 11, wordt by J. VAN DER HEY, te Amsterdam en alom, zoo lang de
weinige nog overig zynde Exemplaren strekken, afgeleverd: J. TQWNSEND'S REIZE DOOR
SPANJE, gedaan in de Jaren 1?86 en 1787 (...) 3 Deelen, gr. 8vo., met een nieuwe Kaart en
verscheiden Kunstpl. Breder volgens Berigt, alom gratis te krygen.
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20431809, 30 maart/lentemaand en 1 april/grasmaand
~ Op authorisatie van ZYNE MAJESTEIT DEN KONING, onder Oppertoezicht van Zyne E~cellentie
den Minister van Binnenlandeche Zaken3 zal, ten voordeele van de Noodlydenden door den
Watersnood, worden uitgegeven:
EENE VOLLEDIGE BESCHRYVING derzelve, welke met de meest mogelyke zorg en
naauwkeurigheid, onder het opzicht van gemelden Minister, zal worden vervaardig, opgemaakt
uit Authentieke, by het Ministerie van Bin‐nenlandeche Zaken ingekomen en verder in te komen
Stukken, met Kaarten en Afbeeldingen. De Boekverkoopers JOH. ALLART en JAC. RUYS, te
Amsterdam> gechargeerd met de Uitgave dezes Werks, ten fine voormeld, hebben gemeend
best aan het oogmerk te zullen bea~ntwoorden, door al dadelyk een BERIGT van INTEEKENING
daarvan gratis uit te geven, het‐welk by hun en alom, door het geheele Koningryk, by de
Boekverkoopers voorhanden is, in welk men de opgave der te gevene Afbeeldingen en de
Voorwaarden van Inteekening vindt. Zullende eene Alphabetische Naam‐lyst der Inteekenaren
voor het Werk worden gedrukt.
2044. 1809, 4, 11 en 22 april/grasmaand
By J.S. VAN ESVELDT HQLTROP, Koninklyk Boekhandelaar te Amsterdam, wordt uitgegeven: een
nieuwe ZAK‐ATLAS DER WAKRELD, van LXXVI keurig gegraveerde Kaartjes, by welke onder
anderen gevonden worden: die van eenige Gewesten aan den Rhyn, Duitsch land, Bohemen,
Silezien, Moravien, de Lausnits, de Beyersche‐ en Oostenryksohe Kreitzen, Saren, Holstein,
Meckeleriburg, Pommeren, Westphalen, Hessen enz., â 1 4:‐; juistheid, uitvoering en prys, zyn
zoo veele tytels ter aanbeveeling van deze Zak‐Atlas, die, ook wat volledigheid betreffe, eenig is
in zyne soort, en by het leezen der Nieuwspapieren, het gemis van eeni‐gen anderen Atlas
rykelyk vergoedt.
2045. 1809, 13 april/grasmaand
'L By de Erven P. MORTIER en C. COVENS, op den Vygendam, No. 31, te Amsterdam, wordt
heden uitgegeven: Namen en Woonplaatsen van de Leden der Commissie van Geneeskundig
Toevoorzigt, van de Pro fessoren en der Doctoren; a 3 St. ‐ Namen en Woonplaatsen der Stade
Doctoren, Heel‐meesters, Breukmeesters, Vroedmeesters en Vroedvrouwen en die der ove‐rtge
Vroedmeesters en Vroedvrouwen, benevens eene Aanwy zing der Wyken voorde Stads
Doctoren, Chirurgyns, Breukmeesters, Vroedmeesters en Vroedvrouwen; ~ 7 St. ‐ De
Huisnummering der Stad Amsterdam gemakkelyk gemaakt; a 9 St. Dit laatste is in hetzelfde
Formaat gedrukt als de Naamwyzers, en zeer geschikt om ter meerder gemak by dezelven in‐
gebonden te worden.
2046. 1809, 15 en 22 april/grasmaand
~ DE NIEUWSTE EN BESTE REISBESCHRYVING DOOR SPANJE, die wy in onze Taal bezitten is
ônbetwistbaar die, van den beroemden Engelschen Predikant J. TOWNSEND, 3 Deelen, groot
Octavo, met Platen. Een Werk, waarvan nu onlangs eene geheele nieuwe Editie in Frankryk is
uitge‐geeven, wyl er geen beter Reis door Spanje voorhanden is. ‐ De Prys nu der Hollandsche
Vertaling van dit Werk, (onlangs nog voorzien van een geheel nieuwe en zeer naauwkeurige
Kaart van Spanje) is by de eerste uitgave geweest 1 11:‐, doch zoo lang nog slechts 20
Exemplaren strekken, zullen die aan de eerstkomende, a 1 6:‐ worden afgeleverd, te
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Amsterdam, by den Boekverkooper JOH. VAN DER HEY, alwaar ook nog eenige weinige aparte
Deelen, en de Kaart van Spanje, afzonderlyk te bekomen zyn. ‐ Een breedvoerig BERICHT van
het Werk, alom GRATIS.
2047. 1809, 13, 16 en 20 mei/bloeimaand
11 vient de paroitre chez L.A.C. HESSE, Libraire, Rockin, No. 45, LA
SECONDE EDITION DU TABLEAU D'AMSTERDAM 1809. Ouvrage necessaire aux
etranger et me~e a~ Amsterdammois et oû est indiqu4 tout ce qu 'il
faut conna~tre et eviter, par M. GEISBEEK. Orné de deux plans d'une
Carte des environs et de cing vues. Prix f 1:10:‐ Papier ordinaire,
f 2:10:‐ Papier fin.
2048. 1809, 24 ]uni/zomermaand en 4 en 22 juli/hooimaand De ENVIRONS van AMSTERDAM,
zoo vol van Gedenkteekenen van grootheid en van rykdom, in drie honderd en tien
Afbeeldingen, van RADEMAKER (...) by J.S. VAN ESVELDT‐HOLTROP, Koninklyk Boekhandelaar,
te Amsterdam. ‐ NB. De 100 Kennemerlandsche Gezichten, met de Kaart, in II. Deelen, apart
voor 1 3:10:‐ Ord. en 1 4:14:‐ best Pap. ‐
2049. 1809, 8 en 15 juli/hooimaand
J. YVER en J. BIJYS, Makelaars, zullen op Woensdag den 26sten July 1809, ten huize van wylen
Jonkvrouwe C.H. SCHRYVER, op den Cingel, by de Gasthuismolensteeg, verkoopen: HET
ZEEMANS KUNST‐KABINET, van wylen den Lieutenant‐Admiraal C. SCHRYVER, bevattende
Schepen en andere Vaartuigen, in het klein, Scheeps Modellen, Artillerie‐Tuig, Natuur‐,
Zeevaart‐, Sterre‐ en Meetkundige Werktuigen; benevens eenige KAARTEN, BOEKEN, PLATEN,
TEEKENINGEN, enz.; breder volgens Catalogus, die by gemelde Makelaars te bekomen zyn, mits
betalende drie Stuivers. (z.o.2054
2050. 1809, 11 juli/hooimaand
~ OUDERS of VOOGDEN, genegen zynde hun ZOON of PUPIL de TABAKS‐AF‐FAIRE te laten
leeren (...) kunnen zich vervoegen, onder het adres
van den Boekhandelaar J.B. ELWE, op de Pypenmarkt, te Amsterdam. ‐
Gemelde geeft heden uit DE GROOTE KAART VAN HET TOONEEL DES OORLOGS
IN DUITSCHLAND, ~ 8 Stuivers.
2051. 1809, 13 juli/hooimaand
Eene by de tegenwoordige Oorlogen in Europa hoogstbelangryke AARDRYK‐GESCHIE11‐ en
KOOPHANDELKUNDICE ATLAS, bevattende Denemarken, Zweden,
Rusland, Polen, Pruissen, Honga~en, Bohemen, Moraviën en de Lausnitz,
Opper‐ en Nedersilesiën, Duitschland in 't algemeen, de Oosten~ksche,
Byersche, Frankische, ~a~ische, Opper‐ en Neder‐Saxische, Opper‐ en
Neder‐Rhynsche en Westphaalsche Kreitzen, Zwitzerland in 't algemeen,
de Dertien Zwitzersche Cantons en derzelver Onderdanen en Bondgenoten, in 24 keurig
uitgevoerde TAFELS, zoodanig ingericht, dat men met een opslag van het oog een algemeen
denkbeeld van alle deze Landen kan bekomen, zynde elke Tafel in zoo veele vakken verdeelt,
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als de onderscheiden byzonderheden van elk Land vorderen, als de Grootte, Grenzen,
Bevolking, Krygsmagt, Belastingen, Inkomsten, Voortbrengsels, Koophandel, Fabrieken enz. De
weinige Exemplaren die nog van deze Atlas voorhanden zyn, zullen aan de eerstkomende a f
2:16:‐, (in plaats van f 6:‐) worden afgeleverd, te Amsterdam, by SCHALEK~P en VAN DE GRAM‐
PEL. Het klein getal laat geen verzending in Commissie toe.
2052. 1809, 18 juli/hooimaand
Op Maandag den 3lsten van Hooimaand 1809 en volgende Dagen, zal HENDRIK COSTER,
Boekdrukker en Verkooper, te Alkmaar, Verkooping houden van eene aanzienlyke Verzameling
van (...) BOEKEN, benevens KAARTEN, PRENTEN en eenige RARITEITEN, volgens Catalogus,
welke by hem en by den Boekverkooper C. TIMMER, in de Stilsteeg, te Amsterdam, te bekomen
is.
2053. 1809, 20 juli/hooimaand
BEKNOPTE BESCHRYVING van het GELUKKIGSTE EILAND van de gantsche Wereld, of HET LAND
VAN VERGENOEGZAAMHEID, beschryvende deszelfs Inwoneren, Kleeding, Geloofsbelydenis,
Zedekunde, Kerk en Wereldlyke Staat, inrigting van den Godsdienst en wyze van Prediken,
Doop, Avondmaal, Bezigheden der Inwoners, afkeer van Dronkenschap, berigt der Herbergen,
Danssen en andere Vermakelykheden, over het Huwelyk, Overspel, Veelwyvery, enz. enz.
versierd met zeven Plaatjes en twee Kaarten, als: een van het Land van Vergenoegza~heid en
eén van de Koninklyke Hoofdstad. Dit merkwaardig en belangryk Boek kost 25 St. en is te be‐
komen t, Amst. by M.E. VERMANDEL, op den hoek van de Prinsegragt en Roozestraat, en alom
by de meeste Boekverkoopers.
2054. 1809, 22 juli/hooimaand
J. YVER en J. BUYS, Makelaars, te Amsterdam, zullen, ingevolge de schriftelyke last van den
Overledenen, op Woensdag den 26sten July 1809, publiek verkoopen: HET BEROEMD
ZEEMANSKUNST‐KABINET, van wylen den Admiraal C. SCHRYVER, nagelaten by deszelfs eenige
overgeblevene Dochter, Jonkvrouwe CORNELIA HAASJE SCHRYVER. Dit KABINET bevat, be‐
halven een aantal overschoone Scheeps Modellen en andere Kunststukken, een aantal Sterre‐,
Zeevaart‐ en Meetkundige Werktuigen; BOEKEN, KAARTEN, PLANS, KAS, enz., onder dezelve
overschoone Azimuth‐, Pyl‐ en andere Kompassen, Landmeters Boussolle, Portative Meridiaan‐
Kyker, Katoog, zeer groot Kyker van Dolloud, op fraaije beweegbare voet; uit‐muntende
Astrolabium, Octanten, Meetkundige Instrumenten, Schalen van allerlei Maten enz. Breder
volgens Catalogus, by gemelde Makelaars te bekomen. (zie ook 20h9)
2055. 1809, 27 juli/hooimaand
Eene BURGER JUFVROUW, verlangt (...) Inwooning (...) Nader adres by den Boekverkooper
POSTER, in de Beurssteeg, te Amsterdam. ‐ By wien wordt uitgegeven: 1. (...) 2. Nieuwe
Geographische Kaart van het Ko‐ningryk Holland, 10 Stuivers.
2056. 1809, 29 juli/hooimaand
~ Te Amsterdam, by J.R. POSTER, bezyden de Beurs, is uitgegeven:
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4. Korte Aardrykskundige Beschryving van het Koningryk Holland, 2 Deeltjes compleet
= ‐:14:‐
5. Eerste Schoolboek der Aardbeschryving, volgens eenen geheel nieuwen Leertrant
zamengesteld
. 7:‐
6. Tweede Schoolboek der Aardbeschryving, door C.P. Muhier, met een stel fraaije Landkaarten
= 5: 4:‐
7. Nieuwe Kaart van het Koningryk Holland, in dezelfde smaak als vorigen
= ‐: 9:‐
8. (...)
2057. 1809, 1, 3 en 5 augustus/oogstmaand
~ NIEUWE REIZIGER DOOR HET KONINKRYK HOLLAND, wordt uitgegeeven by
E. MAASKAMP, Koninklyk Kunsthandelaar, nevens het Paleis,~te Amsterdam: behelzende al het
merkwaardige in elke Stad en haren omtrek en de naastgelegenen Reisweg; met een
naauwkeurig voorafgaande overzigt van hetzelve Koningryk (...) waarby eene Nieuwe Kaart van
dit Koninkryk, met de juiste Post‐ en andere Wegen door alle Departementen; een Platte Grond
der Hoofdstad en een nieuwe groote Stedewyzer dezes Ryks en der daar aan grenzende
Landen, met opgave van den juisten afstand van iedere plaats. Dit Reisboek is voorzien: 1. Van
eene Nieuwe Kaart van het Koninkryk Holland, met de juiste Post‐ en andere Wegen, ten
behoeve van Reizigers. 2. Platte Grond der Hoofdstad Amsterdam. 3. Nieuwe groote
Stedewyzer, ter aanduiding van de afstand der Plaatsen. De prys dezes Werks, met de drie
Kaarten is f 2:12:‐.
2058. 1809, 3 en 5 augustus/oogstmaand
By J. ALLART, Boekhandelaar te Amsterdam, is voorheen uitgegeven en nog te bekomen: Een
zeer Naauwkeurige KAART van het tegenwoordig DEPARTENENT ZEELAND, op groot halfvels
formaat, bevattende de duidelyk‐ste en naauwkeurigste aanwyzingen van de ligging van dit
Departement aan de Noord‐Zee, met de Verdeeling in deszelfs Eilanden> en aanwy‐zingen der
Zeeen en Stromen, welke hetzelve omringen; als de Ooste~ Schelde> de Hond of Wester‐
Schelde, de zoogenaamde Roompot, het Veersche Gat enz., de prys is 16 Stuivers.
2059. 1809, 17, 22 en 26 augustus/oogstmaand
Eene geheel nieuwe geheele Vels afgezette KAART van het Departement ZEELAND, op eene
groote en duidelyke Schaal van het Goereesche Gat tot naarby Lillo, wordt thans uitgegeven by
J.S. VAN ESVELDT‐HOLTROP, Koninklyke Boekhandelaar, te Amsterdam; prys II St. ‐ By deze
KAART kan als een HANDBOEKJEN, ten meer duidelyken verstande, gebruikt worden het
Tweede Stukjen der Nieuwe algemeene Aardrykskunde, korte‐lings by bovengemelde mede
uitgegeven, en nu, ten geryve, afzonderlyk, te krygen voor 15 St.
2060. 1809, 22, 24 en 29 augustus/oogstmaand
NIEUWE KAART VAN HET KONINGRYK HOLLAND.
Door de beroemde Kaartgraveur C. VAN BAARSEL. Deze geheele Vels‐Kaart, op Velin Papier,
gedrukt, is ten uitersten naauwkeurig gegraveerd, op welke de Nieuwe Landen, Oost‐Vriesland,
Jeverland en die
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van alle tien de Departementen, juist en naauwkeurig bepaald zyn, alle voornaamste
Postwegen, met de uren afstand; aanwyzing der Residentie, Hoofdplaatsen der Departementen
en Kwartieren, nevens duidelyke aanwyzing en accurate Kaart van de Provincie ZEELAND, op
welke men de juiste ligging van Vlissingen, Breskens, Rammekens, Veere, Ooster‐Schelde, de
Hond of Wester‐Schelde, de Roompot, de Krammer, Lillo en LieThenshoek, Ter Goes, Bergen op
Zoom, Steenbergen, Ter Tolen, Willemstad en Antwerpen, met een opslag van het oog zien kan;
wordt heden uitgegeven te Amsterdam, by E. MAASKAMP, Koninklyk Kunsthandelaar voor de
Plaat‐ en Graveerkunst, en by deszelfs Correspondenten in het geheele Koninkryk; de prys in
couleur is 1 Gulden, zwart 12 Stuivers.
2061. 1809, 26 en 29 augustus/oogstmaand en 2 september/herfstmaand Zes ZAKKAARTJENS,
als 1 en 2 van Hollands Zuider‐ en Noorderdeel, 3. van Friesland; 4. Zeeland; 5. Breda en Bergen
op den Zoom; en 6. Braband, Limburg en Opper‐Gelderland, elk à part voor 3 St. en te samen
voor 15 St. ‐ Item eene geheele Vels Kaart van Zeeland; van het Goereesche Gat tot by Lillo, a 11
St.; of met het Nieuw Aardrykskundig Handboekjen, à f 1:5:‐. Dit een en ander uitgegeven by
J.S. VAN ESVELDT HOLTROP, Koninklyk Boekhandelaar te Amsterdam, is ook in de andere
steden des Ryks te krygen. ‐ (...)
2062. 1809, 28 september/herfstmaand en 3 oktober/wijnmaand
PUBLIEKE VERKOOPING, in het Heeren Logement, te Purmerende, van eene uitmuntende
Verzameling van (...) BOEKEN (...) benevens eene Verzameling van KONSTPRENTEN, PLATEN en
KAARTEN (...) Welke allen verkocht zullen worden op Woensdag en Donderdag den l8den en
I9den October 1809, des morgens ten 9 en des namiddags ten 2 uren. ‐ En dan zal men op
Vrydag en Zaturdag den 20sten en 2lsten October daaraanvolgende, Verkooping houden van
eene extra fraaije Verzameling van Electrische‐, Natuur‐, Lucht‐, Gezigt‐, Werktuig‐ en
Waterweegkundige WERKTUIGEN, waaronder uitmunten (...) Hemel‐ en Aard‐Globes, en
andere Konststuk‐ken. Welke met veel kunde is byeen verzameld door een voornaam Lief‐
hebber. Welke Goederen alleen verkocht zullen worden in het Heeren Logement, ten
bovengenoemde dagen, des morgens ten 10 en des namid‐dags ten 2 uren precies. Alles
breeder omschreven volgens Catalogus‐sen, die alom verzonden en te bekomen zyn by den
Boekhandelaar T. PEEREBOOM, te Purmerende. ‐ De Goederen, als Boeken en Konst‐Liefheb‐
beryen, zyn Maandag den Dingsdag, vóór de Verkooping, voor een ieder te zien.
2063. 1809, 30 september/herfstmaand
Een REKEN‐ en TEEKENMEESTER, zal (...) Onderwys geven in beide Vakken (...) op voordeelige
Voorwaarden, die te bekomen zyn by den Boekverkooper POSTER, bezyden de Beurs. By wien
mede te bekomen is: Tweede Schoolboek der Aardeeschryving, volgens eene geheel nieuwe
Leertrant met Kaarten, enz.
2064. 1809, 10, 12 en 14 oktoberlwijnmaand
JOH. VAN DER HEY, Boekverkoper te Amsterdam, zal (...) ‐ By bovengemelde Boekverkoper zyn
nog eenige weinige Exemplaren te bekomen van TOWNSEND'S, Reize door Spanje, drie Deelen,
groot 8vo., met pl.
Als mede het Tafereel van Spanje en Portugal, met betrekking tot derzelver tegenwoordige
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2065. 1809, 21 oktober/wijnmaand
Men vraagt een JONGELING (...) Adres by den Boekhandelaar POSTER, bezyden de Beurs. Welke
uitgeeft: I. Korte Aardrykskundige Beschryving van het Koninkryk Holland, 2 Stukjes, à 14 St. II.
Nieuwe Kaart van het Koninkryk Holland, uitgegeven ten dienste der Jeugd, à 9 St.
2066. 1809, 16 en 18 november/slachtmaand
By E. MAASKAMP, Koninklyk Kunsthandelaar voor de schoone Plaat‐ en Graveerkunst, nevens
het Paleis, te Amsterdam, zyn de volgende NIEUWIGHEDEN uitgekomen:
1. (. . . )
2. DE NIEUWE REIZIGER DOOR HET KONINGRYK HOLLAND, Alphabetisch beschreven, met het
Portret van Z.M. den Koning, eene accurate Kaart en Stedenwyzer van het Ryk en platte Grond
van de Hoofdstad, met aanwyzing der Routen naar alle Plaatsen, Vaarten, Kanalen, enz. Waarin
men, met eén oogopslag, de uren afstands kan zien, met aanwyzing van al het merkwaardige in
iedere Stad, Bevolking, Fabrieken, Logementen, enz. en een voorafgaand algemeen overzigt des
geheeles Ryks, zinde‐lyk op Velin Papier gedrukt. De prys is f 2:12.
Hetzelfde Werk is ook in het Fransch gedrukt, onder den Tytel van:
Description succinte du Royaume de Hollande, propre a servir d'Itineraire. Avec les memes
Planches; prix 1 2:12.
2067. 1809, 2, 5 en 7 december/wintermaand
ST. NICOLAAS GESCHENKEN voor de JEUGD, zyn deze volgende by den Uitgever E. Maaskomp,
te bekomen en aan deszelfs Correspondenten verzonden; allen geheel nieuw en met smaak
geconditioneerd:
I. (...)
XVII. REIS door HOLLAND, Iste en 2de Druk, met Costumes en Gezigten van het Koningryk; prys f
6:10:‐
XVIII. NIEUWE REIZIGER, met Plans en Kaart, benevens het Pourtrait van Zyne Majesteit, Prys f
2:12:‐, hetzelve ook in het Fransch te bekomen, onder den tytel van:
XIX. DESCRIPTION SUCUINTE DU ROYAUME DE HOLLANDE, propre a servir d'Itinéraire, avec les
mêmes Planches, prix f 2:12:‐.
Welke allen kunnen dienen tot de fraaiste, leerzaamste en aangenaame Presenten.
2068. 1809, 5 en 19 december/wintermaand
Een ATLAS VAN SAXEN, in XLVIII Olyfants‐Vels‐Kaarten, keurig gegraveerd en juist gekleurd, zal
in January 1810 uitgegeven worden by J.S. VAN ESVELD‐HOLTROP, Koninklyk Boekhandelaar, te
Amsterdam, a f 20:‐ voor elk die in deze maand een Exemplaar daarvan bespreeken. Een
Bericht en Register der KAARTEN is by denzelven, en ook by alle Boekhandelaaren, in het Ryk,
gratis te bekomen. Geographist, Politiek, Post‐Direktie, Statistiek, Militair, Commerciant,
Reizende, Onderwy‐zers aan de respective Kweeksohoolen enz., hebben omstryd een dadelyk
belang by het gem. Werk, dat, in allen deele, eenig is in gepaste uitvoerigheid en grootte.
2069. 1810, 6 februari/sprokkelmaand
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Om met eenigen grond te kunnen oordeelen over de zaken van Spanje, zoo wel als over de
aldaar te wachtene gebeurtenissen, leze men twee Werken, onlangs by den Boekverkooper
JOH. VAN DER HEY, te Amsterdam uitgegeven, het eene getijteld: BEKNOPT TAFEREEL VAN
SPANJE EN PORTUGAL (...) ‐ Dit Werkje is met een geheel Nieuwe Kaart van Spanje en Portugal
versierd, en in groot 8vo. gedrukt. Prys f 1:10:‐. Het andere is de nieuwste en beste
REISBESCHRYVING VAN SPANJE, die wy in onze Taal bezitten, die van den Engelschen Predikant
J. TOWNSEND, drie Deelen, in groot 8vo., met Platen en een nieuwe Kaart, uit het Engelsch
vertaald (...) Dit Werk wordt, zoo lang eenige weinige Exemplaren strekken, voor f 6:‐ in plaats
van 1 11:‐ afgeleverd. Een breedvoerig Bericht Gratis.
2070. 1810, 15 februari/sprokkelmaand
Een JONGELING (...) genegen zynde op een Notaris‐Kantoor alhier geplaatst te worden;
adresseere zich (...) by den Bybel‐ en Boekverkooper N.T. GRAVIUS, op den Nieuwendyk, te
Amsterdam. By wien nog te bekomen is: ATLAS VAN SPANJE EN PORTUGAL, à f 2:10.
2071. 1810, 17 februari/sprokkelmaand
By F. BOHN, te Haarlem, is van de Pers gekomen en alöm verzonden:
1.) AARDRYKSKUNDIGE BESCHRYVING VAN HET KONINGRYK HOLLAND, voor de Scholen. Naar
de nieuwste berigten en byzondere mededeelingen zamengesteld, door J. VAN WYK RZ. Dit
Werkje, opgedragen aan den Wel‐Ed. Heer A. VAN DEN ENDE, Inspecteur‐Generaal over het
Lager Schoolwezen, Lid van het Koninklyk Instituut enz. enz., is voorzien van een nieuw gekleurd
Nommer‐Kaartje, en om het voor de Scholen algemeen verkrygbaar te maken, gesteld op de
geringe prys van 8 Stuivers. ‐ Zoo ook:
DE ALLEREERSTE BEGINSELEN DER AARDRYKSKUNDE, voor de Scholen, door H.C.S., à 2 Stuivers.
Beide deze Stukjes zyn reeds op zeer veele Scholen ingevoerd. ‐ FABRI, Beknopte Handleiding
der Aardrykskunde, is uitverkogt, echter zyn van de Fransche Editie, Precis Elementaire de
Geographie, by aanzienlyke Fransche Scholen in gebruik, nog Exemplaren voor handen. ‐ (...)
2072. 1810, 15 maart/lentemaand
Men presenteerd te KOOP een TIMMERMANS AFFAIRE (...) Nader te bevragen in de School‐ en
Boekwinkel van A. Meyer, Schalekamp en van de Grampel, op de Nieuwezyds Voorburgwal,
over de Nieuwe Kerk. ‐ By dezelve zyn in gereedheid (...) Beginzelen der Aardrykskunde, met
een Wereld Kaartje.
2073. 1810, 24 maart/lentemaand
By JOH. VAN DER HEY, Boekverkooper te Amst., is in den Jare 1809 van de Pers gekomen en
alom verzonden:
I. (...)
XIV. Tafereel van Spanje en Portugal, met betrekking tot derzelver tegenwoordigen toestand,
met eene nieuwe Kaart van deze twee Ryken, in gr. 8vo.
f 1:10:‐
XV. J. TOWNSEND, Reize door Spanje, gedaan in de Jaren 1786 en 1787, uit het Engelsch, drie
Deelen, in gr. 8vo., met Kaarten en Platen, nieuwe Uitgave
f 6: ‐
2074. 1810, 24 en 29 maart/lentemaand
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Op Dingsdag en Woensdag den 3den en 4den April 1810, zal men te Amsterdam, op de
Pypenmarkt, in het Huis, geteekend No. 133, verkoopen: Eene uitmuntende Verzameling (...)
BOEKEN (...) benevens een fraaije Collectie SCHILDERYEN, PRINTEN in Lysten en Glazen; voorts
een zeldaame SPHAERÆ ARMILLARIS, Hemel‐ en Aard‐Globe, door Valk; en BOEKEN‐KASTEN.
Daags te vooren te zien. Nagelaten door wylen den Wel Ed. Gestr. Heer JEAN GYSBERTO
DECKER, in leven Oud‐Burgemeester der Stad Haarlem, Directeur der Koninklyke Maatschappy
der Wetenschappen. De Catalogus is (à 2 Stuivers voor de Armen) te bekomen by de
Boekverkoopers CHANGUION en DEN HENGST, in de Kalverstraat, No. 28.
2075. 1810, 10 en 14 april/grasmaand
By alle Boekverkopers is, gratis, te krygen een Bericht van den Atlas van Saxen die thans in LVI
Olifants‐Vels‐Kaarten, wordt uitgegeeven by J. VAN ESVELDT HOLTROP, Koninklyk
Boekhandelaar te Amsterdam; en van welken zeer kompleeten Atlas, afzonderlyk te krygen zyn:
de Kaarten van elk der Saxische Kreitzen; de Opper‐ en Neder‐Lausnitz; de Generaale of
Postkaart van Saxen; die van Dresden; van Leipzig; Van Maagdenburg en Halle; en de Weg‐ of
Stedenwyzer door Saxen; alles volgens het bericht, waarby tevens vermeld wordt de inhoud van
eenen ZAK‐ATLAS DER WAERELD, van 78 Kaartjens. ‐ Noch een noch ander in Komm~s‐si‐e.
2076. 1810, 2 en 5 juni/zomermaand
Op Dingsdag en Woensdag den 5den en 6den Juny 1810, zal men te Amsterdam, op de
Pypenmarkt, in het Huis getekend No. 33, verkoopen: eene fraaye Verzameling (...) BOEKEN (...)
MUZIEKWERKEN, een HEMEL‐ en AARD‐GLOBE, ELECTRIZEER‐MACHINE en Boekenkassen,
daags te voren te zien. De Catalogus wordt (à 2 Stuivers voor den Armen) uitgegeven, by
Changuion en den Hengst, en de Wed. F.J. van Tetroode.
2077. 1810, 9 augustus/oogstmaand
De Gebroeders VAN CLEEF en B. SCHEURLEER JUNIOR, Boekverkoopers in den Haag, zullen op
den 20sten Augustus 1810 en volgende dagen, verkoopen:
Eene uitmuntende Verzameling van BOEKEN (...) Prentwerken, Atlassen en Kaarten (...)
benevens eenige INSTRUMENTEN en RARITEITEN, nagelaten door den Heere Mr. H. COSTERUS
(...) De Catalogus is by bovengemelden te bekomen, te Amsterdam by de Gebroeders van Cleef
(...) en verder alom.
2078. 1810, 11 en 21 augustus/oogstmaand en 1 september/herfstmaand
Op Maandag den 3den September 1810 en volgende dagen, zal men te Amsterdam, in het
Wapen van Amsterdam, op het Rusland, verkoopen: Eene uitmuntende Verzameling (...)
BOEKEN (...) wyders eenige Teekeningen, Prenten, Platte Gronden en Landkaarten.
Voorts, ten overstaan van den Makelaar J. WYTMAN, eene kostbare en byna geheel volledige
Verzameling (...) PENNINGEN en NOODMUNTEN (...) wyders Rariteiten, Kostbaarheden enz. (...)
voorts een uitvoerige Planetarium en Tellurium, Zon‐Mikroskoop, Teleskoop enz. (...) Alle welke
Goederen des Zaturdags, vóór den Verkoopdag, voor een ieder zullen te zien zyn. De Catalogus
wordt uitgegeven by den Boekverkooper J. KONING en den Makelaar J. WYTMAN, mits
betalende 6 Stuivers. De brieven vrachtvry.
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2079. 1810, 6 oktober/wijnmaand
By A. en J. HONKOOP, Boekhandelaars te Leyden, is heden van de Pers gekomen en alom
verzonden:
I. (...)
III. GRONDEN DER TRIGONOMETRISCHE DOORZIGTKUNDE, op de duidelykste wyze voorgesteld
en met 32 uitvoerige Plaaten opgehelderd, door PIETER VAN CAMPEN, tegenwoordig
Wynroeijer en Landmeeter, en Leermeester in de Wis‐, Bouw‐, Werktuig‐, Aardryks‐, Zeevaart‐
en Sterrekunde te Rotterdam.
IV. (...)
2080. 1810, 22 december/wintermaand
NIET LANGER DAN TOT ULTIMO DECEMBER 1810, zyn de navolgende Werken, in den
Boekwinkel van P. VAN DAALEN WETTERS, op het Hof‐Cingel in 's Hage, tegen de verminderde
prysen, te bekomen, als:
Description & Itineraire Historique, Politique Geographique &c. des VII Provinces‐Unies des Pays‐
Bas, de leur Territoire &c., par le Febure, 2 vol. avec des Cartes, gr. 12vo, groot ruim 1100
Bladzyden, voor f 1:10:‐ in plaats van f 3:‐:‐.
(...)
2081. 1811, 15, 29 en 31 januari/louwmaand
De Gebroeders VAN CLEEF, Boekverkbopers van de Rollandsche Bibliotheek, te Amsterdam en
in den Haag, geven uit en hebben alom aan deszelfs Correspondenten verzonden:
1. Beginselen der Meetkunst, door JACOB DE GELDER, bevattende onder anderen eene
volleddige platte en Sphaerische Drlekhoeksmeting, de Poly‐gonometrie, de Polyedrometrie en
de Theorie der Transversalen, toegepast op het Landmeeten, de Geodesie, de Aardryks en
Sterrekunde, alles op eene beknopte en duidelyke wyze en tevens naar den strengsten be‐
toogtrant voorgedragen, en bevattende de staat der Wetenschap tot op dit tegenwoordig
oogenblik.
2. De Wiskundige Lessen van JACOB DE GELDER, II Deelen (...)
2082. 1811, 2 en 5 februari/sprokkelmaand
NIEUWE KAART DER ZEVEN DEPARTEMENTEN VAN HOLLAND, naar de laatste verdeling, nevens
de aangrenzende Landen van Munster, Lingen en Benthem, van de drie Departementen, van de
Wester‐Eems, van den Opper‐Yssel, en der Monden van den Yssel, naauwkeurig naar de juiste
afdeling getee‐kend, onmisbaar voor alle die eenige betrekking tot de nieuwe orde van zaken
hebben; als ook eene geheel NIEUWE POSTKAART, voor die geene welke in de 7
Departementen willen reizen van de 3de Hoofdstad Amsterdam of van Parys, naar de
voornaamste Steden van Duitschland, als Hamburg, Leipzig, Frankfort, Cassel, Berlyn, Bremen,
Lubeck, Straatsburg, Manheim, Brussel en de Baden van Aken, Spa en Pyrmont. Nevens de juis‐
te routes afdeling van de Paardenposten in dit Land, als ook de Stations der Posten in Frankryk
en Duitschland; deze Kaarten zyn onder op‐zi~ht van den Uitgever in de keurigste manier fraai
gegraveerd, en voor die geene welke reizen, naar de nieuwste en beste uitvinding, op Katoen‐
Batist gedrukt, welke alles duidelyk in de Gravure en gemaklyk zonder eenige last op Reis
kunnen mede genomen worden. ‐ De prys van die der Departementen op Katoen‐Batist,
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gedrukt en gecouleurd f 1:8:‐ en der Postkaart op f 1:‐ gesteld. Wordende uitgegeven by E.
MAASKAMP, te Amsterdam, Kunsthandelaar, Kaart‐ en Boekverkoper.
2083. 1811, 21 en 23 februari
NIEUWE DEPARTEMENTS‐KAART VAN HOLLAND
Met de juiste Afdeelingen, Grensscheidingen en aanwyzing van de Limites der 7
Departementen, als: 1. Van de Zuiderzee, 2. de Monden van de Maas, 3. van den Opper‐Yssel, 4.
der Monden van den Yssel, 5. van Vriesland, 6. van de Wester‐Eems, 7. van de Ooster‐Eems, der
Residentiën van de Prefecten, Hoofdplaatsen der Arrondissementen als ook de Plaatsen der
Kantons en de Landen der 3 nieuwe Departementen, op de‐zelve zeer naauwkeurig
aangewezen, met goedkeuring, fraai gegraveerd, onder opzigt en directie van den Uitgever,
met kleuren gedrukt op best Velin Papier à f 1:‐, op extra fyn Katoen Batist gedrukt à f 2:‐ en in
kleine fraaije Koker, zeer beknopt om op eene gemakkelyke wyze op reis mede te nemen of by
zich te dragen, à f 2:6; te Amsterdam by E. MAASKAMP. ‐ NB. Op Katoen gedrukt worden geene
in Commissie gezonden, maar moeten besproken of voor rekening genomen worden.
2084. 1811, 28 februari en 2 maart
De Hoofdstad AMSTERDAM, in zes Cantons verdeeld. ‐ Nieuwe KAART der zeven
DEPARTEMENTEN van HOLLAND. ‐ Nieuwe POSTKAART der juiste Routes, Afstanden, en
Stations der Posten, van Amsterdam naar Parys, Hamburg, Leipzig, Berlin enz. alle gekouleurd
en op best Velin Papier als ook op Catoen Batist gedrukt; worden uitgegeven by E. MAASKAMP,
te Amsterdain. NB. De op Catoen Batist gedrukte, worden niet in Commissie gezonden, maar
moeten besproken worden.
2085. 1811, 14 en 16 maart
NIEUWE KAART DER 7 DEPARTEMENTEN, naar de nieuwste verdeeling, waarin exa~telyk de
Limites van alle Departementen, Arrondissementen en Kantons zyn aangewezen, expresselyk
vervaardigd en onder directie van den Uitgever in deze nieuwe verdeeling aan hem door
authentieke opgave toevertrouwd en met veel moeite samengesteld. ‐ Onmisbaar en belangryk
voor de Geregtshoven en Vrederegters, als ook voor die geenen welke eenige betrekking met
de tegenwoordige zaken hebben. ‐ By deze Kaart komt mede terzelver dienst een klein portatif
Boekje, in het Fransch en Hollandsch, in welke men met een opslag van het oog zien kan welke
Dorpen, Districten, Kerspelen en Gehugten in ieder Kanton vallen, als ook de Afdeeling der
Geregtshoven van de Steden Alkmaar, Haarlem, Leyden en Gorinchem, in de Departementen
van de Zuider‐Zee en Mond van de Maas, hoe ver die strekken en welke Plaatsen hieronder
behooren, behalven die der andere Arrondissementen; alles met goedkeuring en authentieke
uitgave vervaardigd, voor welke uitvoering en naauwkeurigheid de Uitgever ook instaat. ‐ Deze
onmisbare belangryke Kaart en juiste Ex‐plicatie van deszelfs onderhoorige verdeeling wordt
niet in Commissie gezonden, maar moet by den Uitgever franco ontboden of ingeteekend wor‐
den, aan de eerste Inteekenaren zullen de eerste Afdrukken worden afgeleverd, en ten bewyze
van volledigheid van den Uitgever onderteekend; en op welke Kaart op de volgende manier
wordt ingeteekend en besproken: op Katoen Batist met het Boekje, dienende tot explicatie in
Maroquin etui à f 3:‐, opgeplakt voor Bureaux met het Boekje a f 2:8:‐, losse Kaart op Velin
Papier gedrukt met het Boekje à f 1:12:‐. By MAASKAMP, te Amsterdam.
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2086. 1811, 13 en 20 april
Op Maandag den 22sten April 1811 en volgende dagen, zal men ten Huize van de
Boekverkoopers P. DEN HENGST en ZOON, te Amsterdam, verkoopen:
Drie Verzamelingen van (...) BOEKEN (...) Kaarten van den loop der Ri‐v~eren, Plans van Steden,
enz. De Catalogus is by bovengemelden en alom te bekomen, ~ twee Stuivers voor den Armen.
2087. 1811, 16 april
Op HEDEN den l6den April 1811 en volgende dagen, zal men te Amsterdam, ten Huize van
Bauer en van Leeuwen, in de Nes, in de Brakke Grond, verkoopen: Drie uitmuntende
Verzamelingen ~...> BOEKEN, waaronder vele voorname Werken uitmunten, als: (...) Atlas van
Blaauw (...) PHYSISCHE INSTRUMENTEN en LIEFHEBBERYEN; een HEMEL‐ en AARDGLOBE van
Adams, BOEKENKASSEN, enz. Alles nagelaten door wylen den Hoog Wetgeboren Heer Mr.
DIDERIK BARON VAN LEYDEN, Heer van Vlaardinge, Vlaardinger‐Ambacht en Barberspolder; en
de Heeren WILLEM BLANK, Med. Doct. en EVERARDUS SCHILDERUP. Vrydag en Zaturdag, vóór
de Verkoopdagen te zien. De Catalogus is te bekomen by H. GARTMAN, W. VERMANDEL en
ZOON en J.J. SCHMIDT, mits betalende twee Stuivers aan den Armen.
2088. 1811, 20 april
Platte grond der Stad Amsterdam, verdeeld in de zes Kantons van VREDEGERECHTEN, en in de
twaalf Arrondissementen van de COMMISSARISSEN DER POLICIE, waar in alle Limites accuraat
zyn aangewezen, zynde iedere afdeeling met onderscheidene kleuren gedekt en op velin papier
gedrukt, met een volledige beschryving of Alphabetische LYST van alle Grachten, Straten,
Stegen, Plynen, enz., waarin men met een opslag van het oog zien kan in welk Kanton of
Arrondissement ieder behoord. Benevens de Namen en Woonplaatsen van de Heeren
Vrederechters; en Commissarissen en Vrede‐Officieren der Policie. Prys à f 1:6:‐. Zynde de Be‐
schryving ook apart à 6 Stuivers te bekomen, te Amsterdam by E. MAAS‐KAMP, Kalverstraat en
Dam. (...)
2089. 1811, 11 mei
Op Maandag den 20sten Mei 1811 en volgende dagen, zal men te Amsterdam, op de
Pypenmarkt, in het Huis No. 33, Verkoopen: Eene uitmuntende Verzameling (...) BOEKEN (...)
voorts eenige fraaije Printen in Lysten met Clazen, Landkaarten en Boekenkassen. Alles
nagelaten door een VOOR‐NAAM LIEFHEBBER, waarvan de Catalogus (a 2 Stuivers voor den
Armen) te bekomen is, by GABRIEL DUFOUR, en CHANGUION en DEN HENGST, zullende alles
zaturdag den l8den Mei voor een ieder te zien zyn.
2090. 1811, 6 juni
De ondergeteekende gezien hebbende zeker Berigt, geplaatst in den Courier van Amsterdam,
van den vyfden dezer, verklaart: 1. Dat dit Berigt niet door hem ondergeteekende is gesteld: 2.
Dat de kaart van de hollandsche departementen, in hetzelve Berigt voorkomende, als op
nieuwe door hem ondergeteekende bewerkt te zyn, is dezelfde kaart, welke hy
ondergeteekende in 1809 voor den Heer Allart vervaardigd heeft, in welke kaart, door den
graveur van Baarsel, de grenzen van de nieuwe departementen gebragt zyn; hebbende de
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ondergeteekende aan dit werk geen ander deel gehad, dan dat hy, op het verzoek van den Heer
Allart, hem door gemelde van Baarsel overgebragt, heeft nagegaan, of deze
nieuwe grenzen 'er goed in gebragt waren: 3. Dat eindelyk de ondergeteekende niet is de
schryver van het stuk, dat by deze kaart gevoegd is, en ook geen het minste deel aan hetzelve
gehad heeft.
JACOB DE GELDER, calculateur voor het vak der
belastingen by de generale intendance van
finantien.
2091. 1811, 15 en 18 juni
BELANGRYK BERIGT.
E. MAASKAMP, adverteert, om alle misleiding voor te komen, dat by hem wordt uitgegeven een
acurate Kaart der Hollandsche Departementen, met de juiste afdeeling der Departementen,
Arrondissementen, Regtbanken en aanwyzing der Hoofdplaatsen van elk Kanton, naar de
nieuwste en laatste verdeeling op Papier, à f 1:4:‐ en volgende de nieuwste vinding op Katoen,
à f 2:6:‐. Deze Kaart onder deszelfs directie vervaardigd, met goedkeuring van zyne
Doorluchtige Hoogheid den Prins Aarts‐Thesaurier, Gouverneur Generaal enz., is door de
beroemde C.W. VAN BAARSEL, na bovengemelde opgave, gegraveerd, en voor welke
volledigheid de Uitgever in staat en ieder Exemplaar door dezelve ter verantwoording on‐
derteekend wordt, berigt by deze, dat de gea~dverteerde Kaart van J. ALLART, voor de Prys van
f 3:‐ geheel zonder de nieuwste verdeeling is, zelf nog Arrondissementen, nog Regtbanken, nog
Hoofdplaatsen der Kantons zyn aangewezen, en zelfs mankeert het zogenaamd Geographisch
Hand‐boek, door bygaande wyd uit elkaer gedrukt, voor de prys van f 1:10:‐, is reeds door
bovengemelde voor vier maanden af zonderlyk, voor de prys van 8 stuivers, in het Fransch en
Hollandsch uitgegeven, naar originele Stukken aan bovengemelde, met authoriteit zyn ter hand
gesteld, zelfs volledig, welke aan de zyne mankeert, laat verder aan het oordeel van het Publiek
over het geen men verdiend, Advertentién in de publieke Couranten te zien, daar nog het Werk
zelf beantwoord door de uitgaaf, en de opgegeven Teekenaar en Graveur hetzelve
logenstraffen en openlyk in de publieke Papieren tegen schryven, zullende de bovengemelde,
ter behouding van deszelfs regt, volgens de Wet, hier tegen nader ageren.
2092. 1811, 18 en 20 juni
De Ondergeteekende maakt by deze aan het Publiek bekend, dat de door den Heer ALLART
geannonceerde Kaart van Holland, niet door hem Ondergeteekende, maar door den Graveur
ZURCHER gegraveerd is; ‐ hebbende de Ondergeteekende alleen dat gedeelte gegraveerd,
hetwelk thans niet meer onder de 7 Departementen van Holland behoort, maar het Departe‐
ment van de Lippe uitmaakt, en hetwelk, op verzoek van den Heer ALLART, door den Heer
Professor DE GELDER is nagezien en goedgekeurd.
C. VAN BAARSEL.
2093. 1811, 25 en 27 juli
GUIDE DES VOYAGEURS, inhoudende alle voorname Routes van Amsterdam naar Parys,
Leipzich, Frankfort en Hamburg, Frankryk, Holland en Duitschland, met een gekleurde Kaart,
waarop men de juiste afstanden van ieder plaats naauwkeurig zien kan; de Tarifs, wat men in
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Frankryk, Holland en Duitschland betalen moet, de aanwyzing van Arrivementen in ieder Plaats,
het merkwaardigste in hetzelve te bezigtigen, de voornaameste Logementen en wat men in het
generaal te observeeren heeft; by E. MAASKAMP, te Amsterdam.
NIEUWE KAART van de Noordzee en Baltique, inhoudende het noordelyk gedeelte van Frankryk,
de Hollandsche Departementen, die van de Eems, superieur Bouches du Weser, Bouches
del'Elbe, Denemarken en gedeeltelyk Zweden, Duitschland, als: Pruissen en Westfalen. Deze
ongemeene schoone Kaart, door den beroemden C. VAN BAARSEL gegraveerd en op groot Velin
Papier gedrukt, wordt heden uitgegeven by E. MAASKAMP, te Amsterdam.
NIEUWE KAART van de zeven Departementen van Holland, in de verdeling van Departementen,
Arrondissementen en Kantons, nevens een klein Werk‐je hier by, ter aanwyzing welke
Gemeente, Gehugte en Kerspellen in ieder behooren. De prys met het Boekwerkje a f 1:12:‐. Te
Amst. by E. MAASKAMP.
AMSTERDAM verdeeld in Kantons en Arrondissementen, waar men met of zonder Kaart en een
Alphabetisch Boekje, in een opslag van het oog zien kan, welke Straten, Grachten en Stegen
onder ieder behooren, als ook het adres en benamingen van alle Vrederegters en
Commissarissen der Politie, en by welke die behooren. Te Amsterdam by E. MAASKAMP.

