Bijlage 1: publicaties met een directe link naar het stadhouderlijk bezoek aan Amsterdam, 1768.
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Auteur
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Welkomstgroete aan hunne
doorluchtige en koninglyke
hoogheden op het eiland Texel,
den 27 mei 1768.
Vreugde lof en dankbaarheyd
gecelebreerd
by
de
Hoogduitsche jooden [...] ten
dage dat [...] de heere prince en
mevrouwe de princesse, van
Oranje & Nassau [...] onse stad
met
hoogst
derselver
teegenwoordigheyd
vereerd
hebben
De Beschryving van alle
plechtigheeden,
vreugdegezangen, en gebeeden, verricht
in de Portuguese joodse
synagogue te Amsterdam, ter
gelegentheid
dat
zyne
doorluchtige hoogheid Willem
de Vyfde [...]
Naauwkeurige beschryving van
de aankomst en het verblyf van
[...] Willem den V [...] en [...]
Frederica Sophia Wilhelmina
van Pruissen, in Amsterdam;
den 30 van bloeimaand des
jaars 1768
Naauwkeurig
dag-register,
betreffende de reyse van zyne
en haare doorluchtige en
koninglyke hoogheeden [...].
Beneevens de omstandigheeden
zo te Amsteldam, als op andere
plaatsen, welke het vorstelyke
paar, met hoogst derzelver
tegenwoordigheid
hebben
verëert
Amsterdam in vreugde wegens
de blyde intreede van [...]
Willem den Vyfden, [...]. En
[...]
Frederica
Sophia
Wilhelmina,hoogstedeszelfs
gemalinne, op den 30sten van
bloeimaand, 1768
'tVerheugd Amsterdam, ter
gelegenheid van het plegtig
bezoek hunner doorlugtige [...]
hoogheden, Willem, prinse van
Oranje [...] en [...] Frederica
Sophia Wilhelmina, prinsesse
van Pruissen
'tVerheugd Amsterdam, ter
gelegenheid van het plegtig

[B. Huydecoper]

Z.pl.: z.n.

[Anoniem]

Amsterdam: J., J. en
A.S. Proops

[Anoniem]

Amsterdam:
gedrukt
by G.J. Janson, ten
huyze van I. Mondovy

[Anoniem]

Amsterdam: D. Swart

[Anoniem]

Den Haag: P. van Thol

[Anoniem]

Amsterdam:
Entrop

J. Wagenaar

Amsterdam: Yntema &
Tieboel

2e druk

J. Wagenaar

Amsterdam: Yntema &
Tieboel

folio
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bezoek hunner doorlugtige [...]
hoogheden, Willem, prinse van
Oranje [...] en [...] Frederica
Sophia Wilhelmina, prinsesse
van Pruissen
'tVerheugd Amsterdam, ter
gelegenheid van het plegtig
bezoek hunner doorlugtige [...]
hoogheden, Willem, prinse van
Oranje [...] en [...] Frederica
Sophia Wilhelmina, prinsesse
van Pruissen
Apolloos welkomgroet aan zyne
doorluchtige hoogheid, Willem
den Vyfden [...] toen zyne
doorl:
hoogheid
den
Amsteldamschen schouwburg
met
hoogst
deszelfs
tegenwoordigheid vereerde
Vreugdezang, by de komste van
[...] Willem den V [...] met [...]
Sophia Fredrica Wilhelmina
van Pruissen, te Amsteldam, op
den 30sten van bloeimaand,
MDCCLXVIII
Vreugdezang by de blyde
inkomste hunner doorluchtige
[...] hoogheden Willem den
Vyfden [...] en Frederika Sofia
Wilhelmina
[...]
binnen
Amsterdam
Wellekomstzang,
zyne
doorluchtige hoogheid Willem
den Vyfden [...] benevens [...]
deszelfs
gemalinne
[...]
toegezongen, by gelegenheid
dat hunne doorluchtige [...]
hoogheden [...] Amsterdam met
derzelver
hooge
tegenwoordigheid vereerden.
Aankomst
van
hunne
doorlugtige en koninglyke
hoogheden, den prinse en
princesse van Oranje en Nassau
[...] te Amsterdam, den 30sten
van bloeimaand 1768
Verlicht
en
juichend
Amsteldam. Of Heuchelyk
zomer-tochtje, van [...] de heere
prince en mevrouwe princesse
van Orange en Nassau
Het huwelyk van Telemachus
en Antiope, in Ithaka [...]. Ter
gelegenheid van de [...] receptie
van [...] den prince en de
princesse van Oranje en Nassau
[...] in Amsterdam. Den 30sten
van bloeimaand, 1768
Het Vorstelyk Paar. De Heere
Prince van Oranje en Nassauw

J. Wagenaar

Amsterdam: Yntema &
Tieboel

J. Nomsz

Amsterdam: I. Duim

[Anoniem]

Amsterdam: A. van der
Kroe

[H.G. Oosterdijk]

Z.pl.: z.n.

[C. Borwinkel]

Z.pl.: z.n.

[P. Hadrianides]

Amsterdam: Yntema &
Tieboel

[Anoniem]

Leiden:
C.
Hoogeveen

Js. Le Francq van
Berkhey

Amsterdam: Yntema &
Tieboel

P. Philocalus

Z. pl., z.n.

van

octavo

Willem
de
Vyfde,
ErfStadhouder der Unie, enz. enz.
en
deszelfs
Gemaalin
Wilhelmina
Sophia
van
Pruissen, Blydelyk verwelkomt
door de Amsteldamse Maagd

Bijlage 2: publicaties betreffende de pamflettenstrijd tussen Jan Smit en Jan Wagenaar, 1768.
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Onderrichting van Jan Smit, mr.
timmerman. Omtrent alles wat
'er wegens de [...] bouwing der
berugte vorstelyke loge, door
hem [...] vervaardigd, is
voorgevallen.
Onderrichting van Jan Smit, mr.
timmerman. Omtrent alles wat
'er wegens de [...] bouwing der
berugte vorstelyke loge, door
hem [...] vervaardigd, is
voorgevallen.
Eer-kroon (uit het bericht van
den heere Jan Wagenaar ...)
gevlogten om het hooft van Mr.
Jan Smit
Eenige
redeneerkundige
aanmerkingen, op't Verheugd
Amsterdam, van den heer Jan
Wagenaar [...] en over het
verschil [...] met den mr.
timmerman Jan Smit
De
heer
Jan
Wagenaar,
historieschryver
der
stad
Amsterdam, verdedigd, in het
geschil [...] met den mr.
timmerman Jan Smit
Fabel van den ojevaar, de raav',
en de vorschen
Aanmerkingen van Cornelis
Schrobsaag, over [...] zyn
geweesenen confrater Jan Smit
Aan Appelles, den grooten
verdediger voor den Heer Jan
Wagenaar,
tegen
den
onverzaagden Mr. Timmerman
Jan Smit
Verdediging voor Jan Smit, Mr.
Timmerman,
tegen
zyne
tegenstreevers al te saam
Historie-, dicht-, taal-, oordeel-,
redeneer-,
en
zedekundige
opheldering
van
zeker

J. Smit

Amsterdam:
Klippink

D.

J. Smit

Amsterdam:
Klippink

D.

[Anoniem
]

Amsterdam: G. Klyn

[Anoniem
]

Amsterdam:
Demter

F.H.

[Anoniem
]

Amsterdam:
Demter

F.H.

[W.
Ockers]
[Anoniem
]

[Amsterdam:
Demter]
Z. pl., z.n.

F.H.

[Anoniem
]

Amsterdam : by de
meeste boekverkoopers
te bekoomen

[Anoniem
]

Amsterdam : by de
meeste boekverkoopers
te bekoomen
[Amsterdam:
F.H.
Demter]

[Anoniem
]

Bijzonderheden

2e druk

262833166

advertissement, door Jan Smit,
mr. timmerman, in diverse
Haarlemsche
couranten
geplaatst
Amsteldamschen
schouwburg met hoogst deszelfs
tegenwoordigheid vereerde
Berigt aan de leezers van het
Verheugd Amsterdam

J.
Wagenaar
[?]

[Amsterdam: Yntema &
Tieboel]

