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DE OUDST BEKENDE NEDERLANDSCHE 
BOEKDRUKKERIJ. 

Aan allen, die zich meer dan oppervlakkig hebben bezig . 
gehouden, met de geschiedenis der boekdIUkkunst in 
Nederland, -'- die de voornaamste werken over dit yak 
hebben bestudeerd, - is het bekend, dat er in ons vader
land, voor dat Nic. Ketelaer en Ger. de Leempt in 1473 
te Utrecht optraden, eene drukkerU heeft bestaan. In 
die drukkerii zUn verschillende lettersoorten gebezigd, 
welke alle tot eenzelfde type zUn terug te brengen en 
welke zoo groote familiegeliikenis hebben met de letters 
door Ketelaer en de Leempt gebruikt, dat Ger. Meerman 
de boeken daarmede gedrukt beschouwde uit diezelfde 
oU/le werkplaats afkomstig te ziin, tot dat het ontdekken 
van een exemplaar der Historia Scolastica van Petrus 
Comestor , van 1473, waaraan alleen de utrechtsche 
drukkers hun naam hebben gehecht, hem uit de dwaling 
bracht. 

Met die oude lettersoortenzUn gedrukt, behal ve een 
aantal uitgaven van de latUnsche spraakkunsten van 
Ael. Donatus en Alexander Gallus, de volgende boeken : 
De vier verschillende uitgaven (twee latijnsche en twee 
hollalldsche) van den Spiegel onzer behoudenis, het 
Abecedarium, Gui\. de Saliceto De salute corporis, Joh. 
de Turrecremata De salute animae, Pii 11 Tractatus de 
amore, Laurentii Vallae Facetiae morales et Franciscus 

14 
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Petrarcba De salibus virorum illustrium, Catonis disticha, 
en Ludovici (Pontani) de Roma Singularia juris, waar
achter Pii II Tractatus et Epitaphia. 

Vroeger werden al die boeken toegeschreven aan de 
eerste helft der vljftiende eeuw en aan Haarlem. ZU waren 
het werk, meende men, van den uitvinder der boek
drukkunst. Later is, vooral door het werk: De Coster
legende, vall dr. A. van der Linde, in die meening 
eene kentering, ja eene geheeIe omkeering gekomen en 
men heeft er zieh toe moeten beperken daarin de voort
brengselen te zien van de oudste nederlandsehe boek
drukkerU die onmiddeIUk aan die van Ketelaer en de 
Leempt is voorafgegaan. Waar zljn die stukken gedrukt? 
Te Haarlem, pleeg men te zeggen. 

Later, toen Haarlem veel van hare belangrijkheid in 
het vraagstuk verloren had, heeft men zieh afgevraagd, 
welke plaats in Nederland het meest daarvoor in aan
merking moeht komen? En men heeft bevonden, dat 
de houtsneeplaten van den Spiegel onzer behoudenis, 
die in 1483 door Jobannes Veldener, te Culenborg, op 
niellw zljn afgedrukt, reeds in 1481 in zljn bezit waren 
toen hij te Utreebt woonde en er enkele van bezigde tot 
versiering van de Epistolen ende evangelien, welke in 
dat jaar op S. Vietorsavont zljne persen verlieten. 

Van dat oogenblik af boudt men voornamelijk op 
Utreeht het oog als de plaats waar die oudste drukkerij 
te niet gegaan was, waar de daarin gebruikte houtsnee
platen nog bewaard werden en waar ze door den uit 
Leuven overgekomen Veidener gevonden en op niimw 
gebezigd zijn. Ik heb daarom in mijne Annales de la 
typographie neerlandaise au XVe sieeIe , bij de beschrij
ving dezer stukken, steeds als drukoord vermeId: 
Utrecht (?). Thans komt een onverwacht feit op nieuw 
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de aandacht, der navorschers naar de eerste nederlandsche 
drukkerij, op Utrecht vestigen. 

In een foliant, in den oorspronkelijken band gebonden , 
met al de kenteekenen dat die band nimmer uit elkander 
is geweeilt, zit achter het Quadragesimale van Leonardus 
de Utino (te Deventer om 1480 bij Rijkert Paffroed ge
drukt) en de Postilla Epistolarum et Evangeliorum de 
tempore et de sanctis van Guillermus Arvernus Parisiensis 
(te Bazel bij Bernard Riehel om 148Q van de pers ge
komen) een blad papier gebonden hetwelk dadelijk in 
het oog springt en met de zoo kennelijke groote letter-
800rt van Ludovici Pontani de Roma Singularia juri8 is 
gedrukt. Mijn vriend, de bibliotheearis der utrechtsehe 
universiteitsboekerij, P. A. Tiele, die de goedheid had 
mij het werk toe te zenden , wees mij er op, dat de 
aanwezigheid van een blad nit de Singularia juris in 
een band, te Utreeht vervaardigd, waarin het als schutblad 
en dus door den binder geplaatst is, een nieuw bewijs 
V01'mt voor de bewering, dat die eerste boekdrukkerij 
te Utreeht moet geweest zijn, omdat de afval er van zieh 
te Utreeht bevond. En dat de band uitsluitend Utreehtseh 
is blijkt uit de inseriptie op het voorsehutblad: pe/'tiltel 
'l'egltlal'ilJl/s in lmiel:{o. Deze band draagt in de utreehtsche 
boekerij het nommer: Tlteologia, folio n°. 213. 

Ik vond dit feit op zieh zelf reeds voldoende om er 
al mijne aandacht op te vestigen. Wij bezitten, helaas I 
zoo weinig betrouwbare gegevens over de g-esehiedenis der 
boekdrukkunst in dat eerste tiidperk, dat elke aanwijzing 
dankbaar Olüvangen moet worden. Maar ook in een ander 
opzieht is dat blad opmerkelijk. De heer Tiele sehreef er 
op: (, blad uit Ludovicus (Pontanus) de Roma Singularia 
juris (Camp bell n°. 1186) 11 en ik had niets eerder te doen 
dan den inhoud er van te vergelijken met een vQUedig 
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exemplaar van dat boek in de Koninklüke Bibliotheek 
bewaard. Tot müne groote verwondering trof ik het daarin 
niet aan en ik moet het derhalve er voor houden 7 dat 
dit blad beboord heeft aan een soortge1Ük boek 7 wellieht 
ook door Ludovieus de Roma geschreven 7 dat stellig 
uit dezelfde drukkerij afkomstig is maar dat tot heden 
toe onbekend is gebleven. De typen zijn dezelfde die 
afgebeeld staan bij Holtrop 7 Monuments typographiques 7 

op plaat 23 (9), het getal regels is bij bei den even 
groot en de geheeie wijs van bewerking komt overeen. 

Ik Iaat hier de bescbrijving volgen van dit fragment 
met de betuiging 7 dat ik te vergeefsch in de werken 
van Ludovicus 7 voor zoo verre die mij ten dienste staan 7 

heb gezoeht naar den volledigen tekst 7 ten einde te 
kunnen aangeven welk gedeelte er van wij hier voor 
ons hebben. 

Yoorzijde. regel 1: Sacre pagie appellöe an eciä vemat ius 
canoi // cü. (enz.) regel 10: Appelloe armo2.j.. nö solü gladij . sed 
fustes 7 lapi / / des cotinetur (enz.) regel 26: valetudiäri 9. no. 
spe. ti. de seu .? vt aute. " . illud aute / / 

Treerzijde, regel 1: A ppellöne rei imobilis an pecuia cötineat- . 
lJe / / hoc (enz.) regel 20: re noli. no peti 9 miä3 sb' noie 
dinntiö q3 a deo peti 9 / / "Ji 9 tractat 9 eiusde de dUl'liei adlll / / 
terio corporali videlieet 7 spiritIlali. / / (C) irea halle materiä 
ijro pmo an lieeat virü eü / / mIere extranea balneari v!' ecötra. 
JJie briter / / q' non. et in viro pena est puatio doätionis ppter / / 
nllpeias i mIere pllatio dotis. U. de replI. 1. vltiä. 7 de / / 

Het geldt llier dus niets minder dan een vroeger onbekend 
boek uit die eerste drukkerii welke wii, nu met meer grond 
nog dan weleer 7 de utreehtsehe mogen noemen en die, 
yoorgangster van de persen van Nie. Ketelaer en Ger. 
de Leempt, ons de drukwerken geschonken heeft welke 
zoo lang voor voortbrengselen van haarlemsehe persen 
en voor Costeriana hebben gegolden. 

's Gravenhage, 
11 Deeember 1880. M. F. A. G. CAMPBELL. 



DE "SUMMA DER GODLIKER SCRIFTUREN." 

In sommige protestantsehe bladen is reeds de aandacht 
gevestigd op de nieuwe uitgave van een werkje uit den 
Hervormingstijd, nl. /I Die Summa der Heiligen Schrift. 
Ein Zeugnisz aus dem Zeitalter der Reformation für 
die Rechtfertigung ans dem Glauben, herausgegeben 
von Karl Benrath, Professor an der Universität Bonn. " 
(Leipzig, Fernau. 1880). Het is de vertaling van een, 
zoo het sehijnt, oorspronkelijk Hollandsch ge schrift , 
dat ook in andere talen overgezet, grooten opgang ge
maakt en tot heftige vervolging van de verspreiders 
aanleiding gegeven heeft. Prof. Benrath betoogt op goede 
gronden dat de schrijver een niet onbekend geestelijke 
is, vroeger te Utrecht woonachtig, met name Henrieu8 
Bommelius of Hendrik vall Bommel, die zieh al vroeg 
bÜ de Hervormingsgezinden aansloot en later te Wezel 
en elders het predikambt vervulde. 

De Hollandsehe uitgave van de /I Summa /I, die Prof. 
Benrath vertaalde, is van 1526 doch heet: /I nu weder 
om zeer neerstelick ghecorrigeert ". Deeerste uitgaaf 
kan niet jonger zjjn dan 1523, omdat van dat jaar de 
franse he vertaling, te Bazel versehenen, dagteekent. Ook 
werd het boekske reeds den 23 Maart 1524 blj plakkaat 
verbodell en de drukker, Jan Seversen te Leiden, voor 
de uitgave van dat en andere kettersche geschriften 
vervolgd. Of ook de uitgave van 1526 bij hem van de 
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pers gekomen is (te Amsterdam, waarheen hii zieh 
sehljnt begeven te heb ben toen men hem in 1525 ook 
nit Utreeht verbannen had) , zal missehien door ver
gelljking van de letter en van het randwerk om den 
titel met andere uitgaven van dien tljd zljn uit te maken. 
Een faesimile van dien titel vindt men bij Benrath. 

Of zieh op een onzer Nederlandsehe Bibliotheken nog 
cen exemplaar bevindt van de "Summa .'/ van 1523 of 
1526 was tot heden niet gebleken. Uit het bericht dat de 
Evangelische Maatschappij eene Hollandsehe uitgave het 
licht zal doen zien , bellOeft men, zoo ik verneem, niet op 
te maken dat die Maatsehappij een exemplaar der 001'

spronkelijke uitgave onder bare bElrusting heeft. 
Toevallig kwam mlj, juist na de kennismaking met 

het werkje van Benrath, waarop Prof. Doedes de wel
willendbeid had mlj opmerkzaam te maken, op de 
Bibliotheek der Utrechtsche Univel'siteit een bundeltje 
in handen, dat voor de gesebiedenis "an de "Summa, 
cene bijdrage levert. Het is een perkamenten omslag 
nit de zestiende eeuw, afkomstig van Am. Buehelius, 
waarin de volgende gesehriften, alle in klo 8°. bijeen
gevoegd zijn: 1) 

1. Summa der godliker serifturen oft een Duytsehe 
'rheologie, leerende enz. Nn weder om seer neersteliek 
gheeorrigeert. Zonder drukplaats of jaar. 80 ff. Signatunr 
A-Kv. 

De houtsneerand en de drie eerste regels van den 
titel (eveneens in hout gesnedell) zljn dezelfde als in 
de uitgave "an 1526. De gegoten lettertypen verschillen. 

2. Dat Ander deel "an die Summa der godlieker 

.) Siechts vier van de negen zijn in den gedrukten cataiogus 
vermeid, daaronder 11 i e t 1 en 2. ' 
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Schriftueren oft Duytscher Theologien, allen Christen 
menschen se er van noode ende profljtelijc: Leerende 
'lan de gheboden Gods, ende gheboden ende Raden der 
menschen. Zonder drukplaats of jaar. 48 ff. Signatuur 
a--f v. 

Titel in houtsneeralld, verschillend van 't le dllel. 
Lettertypen dezelfde als 1. Van dit tweede deel in de 
uitg. van 1526 wordt door Prof. Benrath melding gemaakt 
in de Jahrbücher für protest. Theologie 1881, p. 141. 

3. Sinte Jans vijfthiende Capittel wt gheleyt. Inhou
dende acht schoone leeringen , te weten, vander ghe
meynschap Christi, vanden goeden wercken, hoemen 
voor Godt ghereehtvaerdicht wordt enz. Zonder druk
plaats ofjaar. 118 ff. Signatuur A-O iij. - Lettertypen 
als van 1 en 2. 

4. Een costelicke wtlegghinge oft expositie op die x 
Gheboden ende op dat Pater noster, na die rechte 
waerheyt der heyligher scrifturc. Zonder drukplaats of 
jaar. 78 ff. Signatuur a-g ij. 

Titel in houtsneerand. Lettertypen versehillend van 
1--3, doeh overeenkomende met 7. 

5. Een schoon sermoon vall Christus rijcke, heerlicheyt 
ende macht.... M.D.xIiiij. - Aan 't slot: Ghedruct 
Thantwerpen bij Steuen Merdmans. M.D.XIiiij. 12 ff. 
Signatuur A.-B iij. 

Lettertypen als van 1-3. Het formaat is iets kleiner. 
6. Een expositie op den hondersten en sessentwin

tiehsten Psalm van Dauid. - Aan 't slot: Ghedruct bi 
mi Niclaes van Oldenboreh. Zonder jaar. 31 ff. Signa
tuur A-D iij. 

7. Een wmachtighe Pronostieatie ende Almanach wt 
die alder outste ende warachtichste boecken der Astro
nomie, tot dat eynde der werelt toe duerende, gheprac~ 



tiseert doer S t e u e n Wa c k er, Astronomijn der stadt 
van Couelens. - Aan 't slot: Ghedruct tot Antwerpen 
bi Matheus Crom (wiens monogram ook op den titel 
yoorkomt). Zonder jaar. 31 ff. Signatnur A-D v. 

Lettertypen als van 4. 
8. Tertnllianus tweede boeck tot synder huysvrouwen , 

orboerlick allen den ghenen die haer totten houwelicken 
stae~ voegende, schon wen willen den onpays, ende clach
ten ende meer andere ghebreken daer in schuylende 
enz ... " M.D.xl. - Aan 't sIot: Ghedruct Tantwerpen 
by Matthens Crom. 

9. Dat begrijp der gheheelder Bibelen in 't corte. De 
thien gheboden , doer Moyses ghegeuen, ende van Christo 
verclaert. . .. (Monogram van:) Mattheus Crom. M.D.xlij. 
8 ff. Signatuur A- B iij. 

Alle deze traktaatjes schijnen omstreeks 1540-154& 
te Antwerpen gedrnkt te zijn, ] -3 en 5 bU S t e v e n 
M i erd man s , 6 bij N i c I a e s v a n 0 I den bor c h , 
die later even als Mierdmans te Emden drukte maar 
zoo ver ik weet nooit de plaats w aar hij drukte ver
meldde, 7-9 en waarschijnlijk ook 4 bij M a t t heu s 
er 0 m. Drie van de negen (1, 7, 9) worden vermeId 
in den catalogus van verboden boeken van 1546 (ook 
in dien van 1550), vier van de negen (1, 4, 6 en 7) 
in den Catalogus van 1570. 

Hoewel Steven Mierdmans dus waarschUnIijk dezen 
herdruk van de If Summa /f, gevolgd door een tweede 
deel, tel' perse heeft gelegd, kan hij de in hout gesneden 
titelranden wel van Seversen of een ander heb ben over
genomen. Se versen toch heert na 1527 nog wel boeken 
uitgegeven maar liet die toen bij anderen drukken. 

Ik moet hier nog opmerken dat onze uitgave van de 
S u m m a blijkbaar verschilt van die, eveneens zonder 
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jaartal, vermeId in den catalogus der bibliotheek van 
Serrure (1872), 1e partie N°. 259, en daar aan de 
pers van Cornelis Hendrickszoon te Delft toegeschreven. 

Het bovenstaande was reeds geschreven toen Prof. 
Doedes mlj met twee preciosa uit zijn boekenschat ..... 
zal ik het zeggen? eenigzins in verlegenheid bracht. 
Men zal dit begrljpen als men weet dat de opgaven van 
drukplaats dier oude boekjes, die men nog te weinig 
in de gelegenheid was onderling te vergelljken, wel 
eens te veel op den schljn af gedaan zijn. Het waren twee 
uitgaven eener Nederlandsche vertaling van een oor· 
spronkelijk in 1525 te Neurenberg versehenen werkje. I) 
Ik zal ze in aansluiting aan de vorige geschriften een 
volgnommer geven. 

10. Een Gulden onderwljsinge om te antwoorden op 
alle puncten die de vyanden der waerheyt by brenghen 
moghell, welck dye sesse prochianen te Nurenberch, 
doer begeerte eens Kuervorsten ghemaect hebben. , ..• 
Nurenberch. M.D.XXV. In kl. 8°. (8) en 167 fl'. Signat. 
A. lj-Y. v. 

Aall 't slot nogmaals: Nurenberch. M.D.XXV. 
Houtsneerand van den titel dezelfde als blj 2. Letter

druk verschillend van 1-9. 
11. Een Gulden onderwljsinge om te antwoorden op 

alle puncten die die vianden der waerheyt by bl'enghen 
moghen, welck die sesse Prochianen te Nuerenbel'ch, 
dool' begheerte eens Kuel'vorsten ghemaeckt hebben .... 
NUl'enberch M.D.LVI. In kl. 8°. (8) eIl J67 fl'. behalve 
de houtsneden aan 't slot. Fol.167 heeft het cUfer c.lvlj. fl'. 

Aan 't slot: NUl'enberch. M.D.XXV . 

• ) Zie den titel bij Panzer, Annalen der ältel'll Deutschen 
JJiteratul' IJ 400 (N°. 2863). 
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GI Ghedruekt by my Magnus van den Merberghe 
van Oesterhout. 1556. 

Houtsneerand van den titel dezelfde als bU 2 en 10. 
Lettel'druk verschillend van 1-10. Het laatste blad wordt 
aan weerszUden ingenomen door een bOlltsnede. De eerste 
stelt Christus voor uit het graf opstaande en dood en 
duivel vertredende met de legende: 11 0 doot ich sal 
v doot zUn Osee. xiij. 0 helle ie sal nwen beet zijn. /I -

Aan de keerzijde het wapen van Keulen met de 
legende: • Bl'evis hora ima permutat summis. /I 

Dat op grond van de titels en ondel'schriften deze 
boekjes beschouwd zijn als te Neurenberg gedl'ukt is ver
klaal'baar. Ik maak echter al dadeliik opmerkzaam dat het 
onderscbl'ift van 11 evenals dat van 10 luidt: Nurenberch 
M.D.XXV, waal'Op hier evenwel de aanwUzing van den 
drukker met het jaartal 1556 volgt; voorts dat de dl'uk 
van 10 mij vool'komt JOIJger te zUn dan van 1525, dat 
de typen van bei den Nederlandsch zijn, dat voorzoover 
mij bekend is geen Neurenbergsch drukker in het Neder
landsch of met Nederl. typen gedrukt ~leeft I) en einde· 
lijk, dat Magnus van den Merberghe blUkens het wapen 
van Keulen aan het slot van zijn boekje het waar
schijnlijk daar tel' plaatse tel' perse heeft gelegd. 

Maar nu de houtsneerand van den titel! Die rand 
bestaat uit twee kolommen, hovenaan verbonden door 
eene gothische balustrade met vier figuurtjr.s, ben eden 
dool' drie Iünen waal'boven op een bank gezeten zUn drie 

,) In den Catalogus der bibliotheek van Is. Meulman komt 
nog eene uitgave voor vau "Een gulden Onderwijsinge" zonder 
vennelding van jaartal. Het is echter hetzelfde exemplaar als 10, 
blijkeus }Ieulman's bibliotheekstempel. Dat in dien Catalogus 
achter Nurenberch de uaam van Hans Hergot tusschen haakjes 
geplaatst is, zal wel hierop berusten dat H. H. in 1525 te Nürn· 
berg drukte. 
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vrouwen, die bJijkens hunne attributen het Geloof, de 
Lielde en de Hoop voorstellen. Deze houtsneerand ia 
bij 10 wel reeds beschadigd, maar toch blijkbaar minder 
dan bij 2 eu veel minder dan bij 11. Het is zonder 
twijfel hctzelfde bIok; dit ziet men aan de beschadigingen 
van delinksche koIom die op de drie titels dezelfde 
zijn. Daar nn echter de lettertypen van de drie boekjes 
verschillen ; de eerste (2) blijkbaar dezelfde zijn die 
Steven MiCl'dmans gebruikte, de laatste (11) die van 
?llagnus van den Merberghe, moet de houtilneerand weI 
bij meer dan een drukker in gebruik zijn geweest. 
Eerst zal hij misscllien gediend hebben voor de uitgave 
der Sn m m a met het jaar!al 1526 door Prof. Benrath 
vermeid, dan voor 10, missehien even als deze door 
Jan Sm'ersen gedrukt, vervolgens bij 2 en 11. En wie 
weet hoe dikwijls men hem nog op andere titels terng
vindt! Want het bibliographisch onderzoek onzer druk
werken van de zestiende eeuw is nog in zijn geboorte. 

Ten slotte mijn vriendeIijken dank aan Prof. Doedes 
voor zijue hulp eu belangstelIing! 

UTRECHT, 

November 1880. 
P. A. TIELE. 



EEN VERGETEN BOEK VAN CASPAR 
JANSZ, COOLHAES. 

Niettegenstaande Coolhaes de bekende voorlooper van 
Jac. Arminius, dezelfde die in 1575 de nieuw opgerichte 
hoogeschool met eene redevoering, de s. s. llteologiae 
laudibus, had geopend cn ook aan die hoogeschool de 
eerste godgeleerde lessen had gegeven door de Synode 
in 1582 te Haarlem gehouden in den ban was gedaan, 
niettegenstaande de Staten van Holland hem het prediken 
hadden verboden /I totter tyt hy met de Kercke Christi 
zoude syn gereconcilieert I!, tel' oorzake van zijn verschil 
in meening betreffende doop, avondmaal, vrije wil en 
de macht der wereldlijke overheid in kerkelijke zaken, 
leerstukken waarin de gemoedelijke en verdraagzame 
man reeds in 1578 verschilde met hen die dertig jaren 
later door den amsterdamschen boekdrukker Willem 
Jansz. Blaeu, in een brief aan Scriverins, spottend I! de 
suyvere vaten I! werden genoemd, bleef de leidsche 
magistraat die Coolhaes steeds bad verdedigd, en ze!fs 
züne zaak in verband met zijne eigene in een opzette
lijk daartoe door Dirck Volckertsz Coornhert opgesteld 
geschrift had laten bepleiten J, hem nog vijf jaren lang, 

1 Iustiflcatie des /ftagistraets tot Lei/den i;t !luUant . .. TVtghegaen 
~I.D .LXXIX in-4°. en in-So. 
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(15 April 1582 tot ult. Maart 1587) zijne jaarwedde als 
leidseh predikant uitbetaleu 1 , als protest tegen de uit
spraak der Synode en de handelingen der Staten van 
Holland. 

De strijd tussehen de leidsehe predikanten en hunne 
wederzijdsehe aanhangers bleef intussehen voortdnren 
en werd zelfs nog heviger, want nadat aan Coolhaes de 
kansel was ontzegd maakte deze gebl1lik van de dl'uk
pers om zijlle gevoelens te blijven verdedigen, stceds 
gel1lgsteund door den leidsehen magistraat, zijn geest
verwant Coornhert en tal van vrienden, die ziell niet 
wilden onderwerpen aan de steedsgrooter wordende 
aanmatigingen der 11 reehtzinnigenll, hetwelk ten gevolge 
had dat het grootste gedeelte der aanhangers van Coolhaes 

11 de Kercke Christi 11 verliet en overging tot de doops
gezinde en luthersehe kerkgenootschappen, waarin het 
beginsel der Hervorming, met betrekking tot gewetens
vrijheid, zuiverder was bewaard. Deze pennestrijd dunrde 
voort tot in 1586 in welkjaar, door Leicester's tusschen
komst, een vergelijk werd gestoten tussehen de in dat 
jaar te 's Gravenhage gehoudene Synode en 11 den ver
seheurder ", waarbij deze wederom tot lidmaat weru 
aangenomen en als predikant beroepelijk werd gesteid zes 
maanden na ue dagteekening van het besluit. Ook hier
mede was echter de zaak niet afgeuaan, want ook na 
zijne 11 restitutie 11 werd Coolhaes nog onophoudelijk ge
dwarsboomu en tegengewerkt door het bestuur der c1assis 
van RhUnland en den 11 reehtzinnigen 11 leidsehen kerke
raad welke, karakteristiek genoeg, ouder hare leden 
telde Jaeques Vallemaer, dezelfde die eenige weken 

1 Deze jaarwedde werel zelfs elen Hin November 1582 nog 
verhoogel en van drie houderd dertig op vier honderd dertig 
gulden gebracht. 
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tater werd ontboofd en zijn hoofd op een paat gesteId , 
als deelgenoot in bet kom plot tegen de regeering der 
Vereenigde gewesten gesmeed door Oosmo de Pasca
ringiis, Nicolaas de Manlde, Adriaan Saravia 1, Adolf 
van Meetkercke e. a. . 

Niet zoozeer omdat bij den strijd moede was als 
wel omdat een loffelijk gevoel van eigenwaarde bem 
verbood langer dan hoogst noodig was zijne gewone jaar
wedde te ontvangen, zonder in staat te zUn de plichten 
te vervullen aan zUn ambt verbonden , bad Ooolhaes 
zich reeds sedert 1582, onder leiding van den be
roemden leidscheJ;l hoogleeraar Job. Heurnius, toegelegd 
op de beoefeoing der scheikunde, ten eiode tot de 
mogelijkheid te geraken om door handenwerk te voorzien 
in ziine bellOeften, alsook in die ziiner ziekeliike vrouw en 
zUner kindcren 2. Toen hii in 1584 meende in die weten
schap genoegzame vorderingen te hebben gemaakt om 
ziin doelwit te bereiken, bedankte hii voor het verdere 
gcnot van het hem geschonkene jaargeld. De leidscbe 
magistraat bleet' evenwel voortgaan hem dat uit te betalen , 
tot dat Ooolhaes in het begin van 1587 weder als pre
dikant beroepelljk was 3. 

1 Adriaan Saravia, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden, 
tlie weleer als predikant met Gni de Bres, Rerman Moded, 
Datheuus e. a. opsteller was geweest van de N ederlandsche geloofs
Lelijdenis, destijds nog een warm verdediger dier geloofsbelij
llenis ofschoon hij niet lang daarna, van zijn ambt ontzet zijnde, 
naar zijn vaderland, Engeland , terugkeerde en tot de Engelsehe 
kerk overging, behoorde evenzeer onder de verklaarde tegen
standers van Coolhaes. 

2 Rij zelf verklaart in 1602; n Ik heb nu 41jaren met mijne 
huisvrouw huisgehouden en heb zeventien kinderen gehad, welke 
wij , zooveel ons mogelijk was, in de vreeze Gods opgevoed hebben. " 

a Door de Synode was, onder andere voorwaarden ook bepaald , 
ttat Coolhaes eerst na verloop van zes maanden beroepelijk zou 
zijn, maar nadat deze reeds een jaar had gewacht, werden 
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Toen evenwel ook na zijne H restitutie /I de vervolging 
jegens hem bleef aanhouden, besloot hij het predikambt 
geheel te laten varen en vestigde hij zieh, in dezelfde 
stad waarin hij vroeger de kansel betrad , als distil
lateur" /I als stoker van sterke dranken H zeggen ten 
onrechte de samenstellers onzer biographische woorden
boeken, want, alhoewel Coolhaes inderdaad het bedrijf 
van distiIIateur uitoefende, in het huis op het Rapenlmrg' 
te Leiden thans genommerd 20, 22, was dit toeh geene 
stokerij van likeuren of sterke dranken , maar eene fabriek 
van geneeskraehtige olien en wateren I, 

Dat deze laatste meening juist ia wOl'dt bewezen door 
een boekje dat, alhoewel uitgegeveo met vermelding 
van zijn naam en kwaliteit, onbekend is gebleven nan 
onze bio- en bibliographen, doch waarvan een exemplaar, 
misschien wel het eenig overgeblevene, voorhanden is 
in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden. Deze bibliographische zeldzaam· 
heid die, na hetgeen hier voren is gezegd, dus tevens 
mag beschouwd worden als een niet onbelal1grijk ge
schiedkundig document, is getiteld: 

hem door zijne "reehtzinnige" vervolgers nieuwe moeielijkheden 
in den weg gelegd. 

1 De heer H. C. Rogge is de eenige die in zijn werk: C/Ulpa;' 
.Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminiu8 en der Remons{j'anten, 
het handwerk door Coolhaes opgevat eenigszins nadel' toelicllt 
in een uittreksel uit een van diens werkeu, waarin hij zegt: "De 
Heer heeft mij... ecn mitldel aangewezeu, waarvan ik vroeger 
nooit geweten had, namelijk de vrije kunst om door kracht vau 
vuur eil instrumenten den geest te trekken uit spccerijen, worteIs , 
kruiden, bloemen, zaad en wij nen ", maar ook deze bespreekt het dool' 
Coolhaes tel' hand genomen yak niet naller, en de heer Robide 
van der Aa zegt in eene kritiek van het genoemde werk, geplaatst 
in de Girls, (1859 1. b1. 269) , dat Coolhaes zich later bezig hielt! met 
een met den geestelijken stand weinig strookellli bedrijf: het 
likenrstoken. 
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Van seeckere seer II costelijcke Wateren , diemen met II 
recht soude mogen noemen Aqnre vitre. II Ende sommige 
wtgelesene Olien, den Edelen en-Ilde welrnyckendä 
Balsem olie, niet sonder redenen II te vergelijcken: der 
welcker cracht en menichfoudi-llge deuchden in dit 
Boecxken cortelijc (wt dä schrif-Ilten sommiger hooch
geleerden en experten Docto·llren ende Professoren der 
loffelijcker Mede-Ilcijnen, welcker Naemen op dandere II 
zijde des es blats verhaelt zijn) II beschreuen worden. II 
Met eenel' vool'reden des Distilateurs /1 vanden stercken 
ende bernenden II smaeck deser wateren. /1 De welcke 
met Godts hulpe cunstelijck digereert, 1/ circuleert oft 
subtilizeert ende distileert worden 1/ tot Leyden op Rapen
burch, Al waermen die te / / coop vint 000 eenen rede
lijcken prijs // ten huijse // van Casper Coelhaes. // 

Ecclesiastic. 38, 4. 

De Heere laet de Medecijne wt der aerden wassen , 
ende een / / vernuftich mensche en verachtse niet Het 
bitter water // wert doch soet van eenen honte, op datooen 
zijne cracht // bekennen soude En hij heeft sulcken 
cunst den menschen / / gegeue, op dat hij gepresen worde 
in zijne wonderdade. / / 

Tot Aoostell'edam. / / Bij Barent Adriaensz. lnde War
oooestraat // Jnt Gulde Schriji'boeck. 1588. // 

In-8°, sign. A 2 - H iiij [H vi], 111 genomm., 1 witte 
en 10 ongenomm. blzz., goth. letter. 

Blz. 1: titel; keerz.: 11 De Namen der hoocltgheleerde 
lllannen ... 11 - Blzz. 3-12: 11 VOO/Teden al'lIdeli LesPTII.

BIzz. 12-16 11 Obseruationesll. - Blzz. 17-111. -
Blz. 112 (ongenooooo.) wit. - De 10 ongenomm. blzz. 
aan het einde bevatten het 11 Register 11 in twee kolooomen 
gedrukt. Waarschijnlijk behoort er nog een wit blad 



213 

tusscben bet laatste van bet werk en bet eerste vali het 
&gister en twee dergeIljke aan het elnde. 

Op de 2" blz. leest men: De Namen derhoochghc
leerde Mannen ende / / Heeren Doctoren en Professore 
der loffelic-/ /ker Medecijnen, vvt welcker boecken ende / / 
schriften, de erachten ende deuchden deser // onser 
vvatere eil olien, op aller cortste soveel / / mogelijck, 
in dit tegenvvool'dich Tl'actaet // bescbreuen worden. // 
Hierop volgen de namen en titels van: Adamus Lonicel'us, 
Conradus Gesnel'us, Cbristophorus Wyrsnng, Gualterus 
Rljf, Hieronymus Bl'uynsvvüc, Iohannes Guinterius , 
Iohaiies Heurnius, Michael Schrie, Nicolaes de Metri, 
(het) Natuerboec, Petrus Andrre Mathiolus, Philippus 
Hermanni, Rembel'tus Dudoneus (sie) en Tarquinius 
Ociorus al. Snellenbergher. 

De "Voorreden aenden Leser" (blzz. 3-12) is inzon
derheid merkwaardig, ook vooral om hetgeen daarin 
voorkomt betreffende den Schrijver zelf. Deze begint 
met te zeggen, dat de wateren waar\'an in het boek 
spl'ake is ., tot noch toe in dese landen blj seer weynich 
bekent ende int ghebruyck gheweest zijn N en verwacht 
dat velen, die pl'oevende, meenen zullen dat het " bran
dewljnen" zUn, daarblj de verzekering gevende dat het 
geene "brandewijnen" maar "rechte natuerlicke watere 
zijn, wt de substantie selfs van de wortelen, cruyde, 
bloeme, zaet, vruchte ofte froyte gedistileert." Na deze 
verzekering gegeven te heb ben uit bij de verwachting 
dat het niemand bevreemdell zal, dat men uit zelf
standigheden als de opgenoemde sool'tgelUke wateren 
kan stoken, wanneer men slechts in aanmerking neemt 
"hoe dat huydensdaechs wt mout, wt gerst, tarwe, 
roggen, hauer: wt bier eil bierheue : Ia wt verlegen 
bier ende wijn ... Wateren gedistileert worden, den 

15 



214 

gebranden wijn in alles gellje u, en die daarom niet 
slechts H gebranden wljn genoemt, maer ooe voor 
branden wÜn ghedroncken ende betaelt worden. 11 Ver
der treedt hlj in eene vergelijking van den waren 
brandewijn 11 inder Medecijnen als Aqure vitre ... hoochlijc 
gerecümandeert ... If . en de wateren gestookt uit 11 mout ... 
tarwe ... verlegen· bier, bierwater ... spoelinge en andere 
vuylnisse 11 en zegt dat niemanddaaruit brandewUIl zou 
ku.nuen stoken, 11 ten waer dat yemät die gewelt van 
God ontfangen hadde, dat hij met Christo, wt Water 
WÜn conde maken 11. Daarna toont hU aan dat men, 
aangezien "Noten museaten, Folie, Caneel, Nagelen, 
Angeliea, Enula eampano, GeneuerbeUe, AnUs, Venieoel, 
&e.1I kraehtiger zUn dan de vroeger opgenoemde 11 vuyl
nisse 11 men daaruit dus ook betere en kraehiiger watel'en 
kan be re iden , maar dat bet daarbü vool'al aankomt op 
de wijze waarop men daaruit 11 den spil'itum ofte geest 
mach extraheren ", iets wat volgens den schrijver de 
me este distillateurs niet vel'staan, zooals bewezen wordt 
doo!" de omstandigheid dat 11 inden roosen Koeeke ... in 
de Spikenardi ende lauendei na de distilatie nog het 
beste deel van de spiritus in blUuende is; " hierbij somt 
hij dan kortelUk op welke gereedsehappen men tot eene 
goede distillatie noodig heeft en op welke wüze deze 
moet worden bewerkstelligd. 

Vooral merkwaardig is het oordeel van den schrUver 
die door de meesten zUner levensbescbrijvers ronduit 
11 stoker van sterke dranken" wordt genoemd, betreffende 
de sterke dranken vau zijnen tijd. 11 Wat goede ... 
drane" vraagt hij, zou kunnen gemaakt worden uit 
N spoelinghe ende vuylnisse, al ist dat de selue de naem 
ende smaee van brandewijn moet dragen: Daer wt het 
oude spreecwoort geeome is, datme seyt die den bran-
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denwijn maken die denge niet: die hem drincken die 
dengen niet, en het gene daer hij wt ghemaect wort 
en deucht ooe niet... Maer gelijcmen int ghemeen 
spreecvvoort seyt, in een scheure ghehoort het hon , also 
zijn die onnutte dronckaerts, en haers gelicken, genen 
betere dranc te drineken, noch beter medeeijn te ge
bruycken waerdieh dan so danich onnut ende ongesont 
goet, welex long ende leuer, mitsgaders alle andere 
inwendige )eden doet vernielen ende in den gront be
demen, daarom ooe Gesnerus seyt, dat sodanige en 
diergelicke Wateren, niet Aqure vitre ... maer Aqnre mortis ... 
met recht soude mogen genoet worden. 11 Daarna bespreekt 
de schrijver ook kortelijk de door hem vervaardigde 
olien en eindigt met te zeggen: /I Ende sondent hier 
mede besluyten, so ie my niet gehonden vonde, om 
ergernis te verhoeden ... met eorte vvoorden te aduertere 
vant gene, dat ic so veel. rare een dienaer des Ho Euan
gelij gevveest zijnde mij nu tot distilatie van vvateren 
begeuen, eil (als het soude mogen schijnen) het Predie-
am pt verlaten hebbe. . 

Maer ic en hebbe voorvvaer het Predic-ampt niet 
verlaten: ende soude ooc sulcx niet verlate hebben om 
geen dinc des wereIts daer vii God mijn getnyge is, 
maer ic ben veel meer vanden Predic-ampt sonder mijn 
schulden lGod si gedanet) verlaten, en vverde deur 
mensche belet, dat ic mijnen naesten met de gauen my 
vanden Heere verleent niet en mach dienen: vvaerom 
ic dan ten laetsten gedvvongen ben gevvorden eensdeels 
om ledich ghaen l vvelcx veelen een oorsake totten quaden 
is) te mijde: Anderdeels ooe, om my met den mynen 
eerlie ende redelie te generen , dese eerlijeke en loffe
lücke exercitie ofte reffeninge inde hant te nemen, niet 
dies te min altoos bereyt zijnde om mijnen naeste ooe met 
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de Predicatie des H. Ellangeliums te diene so ie Wet
telie beroepiizijode, sulex sonder verstriekinge van müne 
conscientie, en . binden aen byzondere Synodalisehe Acten 
ende Deereten souden doen moge. Maer ouermits sulex 
Doch ter tijt niet zÜn en can, so is my veel lieuer ende 
ook saliger met müner hande arbeyt, my, mitsgaders 
den mijnen te generen , dan met insettinge der menschen 
(te gens de raet Pauli Co1. 2. 9) belasten laten, ende 
mlj te ,vvenden tot de crancke ende gebrek~lieke inset
tinge, om der seluer vvederom van vooren te dienen, 
Gal~ 4. 9. Dit heb ic cortelie (so geseyt is) verhaien 
wille, om (so veel in my is) te voorcomen ofte ooe 
wech te nemen de ergernisse die yemant dies aangaende 
aen myn persoon soude moghen ghenomen hebben ofte 
nemen mochte ... 11 Deze voorrede is onderteekend: Cas
parus Coelhaes. 

In de 11 Observation es 11 (blzz. 12-16) bespreekt de 
schlijver meer bepaaldelijk de werking en het gebruik 
der door hem gestookte wateren en olitin in verschillende 
ziekten, en geeft hii dienaangaande eenige algemeene 
regelen, die besluitende met de woorden: Eu ouermits 
de experientia stultorü Magistra .•• ons het aller sekerste 
leert, wat van sodanighe dinge waraehtieh of onwarach
tieh is: so heb ik met der daet en inder waerheyt 
selfs beuonden sulex waraehtieh te zljn. Wät eene seer 
coude eil verslljmde mage gehadt hebbende inde veer
thie Jaren, en veel medecljn en raets metter tljt ge
bruyckede, en heb ic gene hulpe vinde eonnen, dan 
alleen te laetsten van God deur middel van deze watet'e 
eu olie deur weleke ic DU (God si gedäct) wederö 
genoech tot vorige gesontheyt gebracht ben... Eii mljn 
huysvrouwe, die in ses gantsche jaren elendich cranek 
geweest (so bynaest der gantscher stadt van Leyden 
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bekent is) en veel menschen, ia oock Medecijne noch 
int leuen zijnde, eil hier binnen Leyden wonende, haer 
genoech het leuen versaecten, menende onmogelijck te 
zijn, dat si van sodanige sware en langdueringe siecte 
\londe genesen, is met der hulpe Gods allee deur het 
middel van desen wateren en oWi genese, en 80 gesont 
als si oyt geweest is: Heeft ooc haer vorige verwe, 
na gelegentheyt haers onderdoms wederom vercregen, 
de welcke in die ses Jaren niet anders en is aen te sie 
geweest, dan bynaest een doot mensche ... 11 

Aan het slot dezer /I Obseruationes f' zegt de SIlhrijver, 
waarschijnlijk met het doel alle sehijn van kwakzalverij 
van zieh af te wenden: /I Nu sullen wij eome tot dese 
onse wateren en olie en RO cort alst mogelück is, der 
seluer deuchden en erachte wt den schriften der voor· 
genoemde Heere Doetoren en Professore der loffelljcker 
Medecij oe besehrijue, niet met allen vä het onse daertoe 
doende: ouermits ie my gheenssins voor een Medeciin 
wt geue, ten waer dan pro Medico passillo ... " daarbij 
te kennen gevende dat hij fI voo!' dese reyse" de krach· 
ten en deugden van g61enc andere wateren en olien zal 
beschrijven dan sleehts van die welke hij thans gereed 
heeft en dagelijks gereed maakt; wanneer hlj later nog 
andere zal hebben vervaardigd zal hij ook daarvan de 
eigenschappen aanwijzen, volgens de meening der /I voor· 
genoemde Medicijnen /I. 

Het boekje bevat eene Iljst van 51 wateren en 17 
olien waarvan vele nog i~ de hedendaagsche Pharo 
maeopeen voorkomen, met bii voeging van alle kwalen 
waal'tegen die dienstig werden geacht en meestal met 
aanwjjzing van de wijze waarop die uit· en inwendig 
moeten worden gebruikt. Onze tegenwool'dige genees· 
kundigen mogen medelijdend de schouders ophalen over 
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zooveel goed geloof als hier bij Coolhaes, die klaar
blijkelijk met de meeste goede trouw en in gemoede 
te werk ging, wordt waargenomen, zü mogen echter 
niet vergeten dat men in deze voorschriften de quintes
sence vindt uit de geschriften hunuer meest beroemde 
collega's van den toenmaligen tijd, en dat de genees
kunde zich zelfs eene eeuw later nog met diezelfde voor
schriften moest behelpen. 

De aanwijzing van zijn adres te Leiden op den titel 
van het in 1588 verschenen wer~ie bewüst tevens, dat 
Coolhaes niet onmiddellük nadat hij het predikambt had 
nedergelegd Leiden heeft verlaten en zich te Amsterdam 
heeft gevestigd, zooals veeltijds wordt gemeend. 

Gent, Mei 1880. 
TH. J. 1. ARNOLD. 



JOHAN VAN NIJENBORGH'S WERKEN. 

Joban van Nijenbol'gb is een onzer weinig bekende 
dichters uit de 17de eeuw. Zijne diebtwerken hebben als 
zoodanig weinig beteekenis en verheffen zieh zelden 
boven de rijmelal'ij van dien tijd. Toeh is hun inboud 
van eenig belang voor de kennis van het letterkundig 
leven in de provineie en stad Groningen in dat tijdperk. 

Uit een deftig burgel'lijk geslaeht te Groningen ge
boren in 1621 I), sebijnt bij, als de meeste leden van 
zijn geslaeht, den koophandel te hebben uitgeoefend, 
maar l'eeds in 1659 noemt bij zieh praediatus en gewl'Ze1t 

negotiant. Waarsebijnlijk leefde hU toen stil en bield hij 
zieh uitsluitend bezig met zijne Jetterkundige lief heb
berijen, deels te Groningen, deels op de hofstede 
Nijenborgh door zijn vader gebouwd en aangelegd in 
in 1634, buiten de Boteringepoort op een half uur gaans 
ten noorden van genoemde stad gelegen. Daar sehijnt 
hij een soort van V riendenkring vel'eenigd te hebben. 
Sybille van Griethuisen, de niet onbegaafde apothekers 

1) Zooals blijkt uit het omschrift ; Aetatis 32 Anno 1653 om 
zijn gegrav. portret dat in eenige zijner werken voorkomt. Ret 
jaartal van zijn overlijden is mij niet voorgekomen j het kan 
gesteid worden omstreeks 1670, het jaar waarin de laatste druk 
V<lll het Toolleel der AmbarMen verscheen. Rad hij het, voor 
Grouingen, merkwaardige jaar 1672 beleefd, hij zou niet in ge
breke zijn gebleven de gebeurtenissen van dat jaar te beschrij.
ven of te herdenken. 
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vronw uit Appingedam I), was daarvan de Tesselschade 
en onder de overige vl'ienden en vriendinnen worden ge
noemd Eelkjen van Bouricius, Sibylle van Jongstal, 
HenrickBrnno, later te Hoorn, Willem Snetlage, Rudolf 
U. Swaen, S. Steenoven, A. teu Have en anderen meer, 
waaronder de meest bekende is, Simon Abbes Gabbema , 
sedert 1659 historieschrijver van Friesland. 

Welken invloed deze kring op zÜn naaste omgeving, 
op stad, gewest of land nitoefende is niet bekend. Maar 
dat Nijenborgh's . werken door het pnbliek van zijn tijd 
gewaardeerd werden blijkt genoeg uit de herhaalde uit
gaaf van eenigen zijuer geschriften, die in onze dagen 
allen zeldzaam, ten deele zelfs onvindbaar geworden 
zgn. Als ware volksboeken algemeen gezocht, zijn zij, 
op enkele exemplaren na, versleten en verloren gegaan. -
Daarom laten wij hier volgen eene 19st en beschrijving 
dier werken, en der verscbillende drnkken die er ons 
van bekend zgn, ons aanbevolen boudende voor iedere 
mededeeling die kan strekken tot aanvnlling dezer 
opgaven. 

Men treft zoowel in het voorwerk van den tweeden, 
de in 4to (1659), als van den derden , de in folio (1670) 
drnk, van het Toonneel der Ambachten, e6ne: "De
nombre der onde en nienwe wercken deses Anteurs" aan; 
daarnit blgkt dns dat de vier laatste hier te noemen 
geschriften waarscbijnlijk tnsscben 1659 en 1670 zgn 
uitgekomen. Wg behouden de daar gevolgde orde, of
schoon die niet chronologisch is, omdat die waarschgnlÜk 
door den schrgver zelf zoo zal zijn aangegeven. 

1) Door haren vriend S. F. Eydelsheim, vall 1625 tot 1671 
predikant te Appingedam, n De Damster Sappho" genoemd. In 
1656 was zij gehuwd met Upke Wiitzema, apotheker aldal1'. Zie 
Eekholf Sted. biblioth. v. Leeuw. blz. 198, N°. 15. 
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I. De Weeck-wercken, Der ghedenck-waerdighe His
torien, Leer-gedichten, en Spreucken, etc. Door Johan 
van Nyenborgh. Gedruckt tot Groningen, by Jan Cöllen, 
Anno 1657. in kl. 4to. VIII en 352 blz. ben. een 
Bladwijzer. 

Dit werkje is versierd met des schrijvers portret en 
een drietal losse koperen platen, als: een soort van 
titelprent, in ons exemplaar, tegenover bl. 12 ingevoegd, 
waarop: De weecke van Johan van Nljenborgh, tegen
over bl. 112 vier afbeeldingen van curiosa die ook in 
een ander zUner werken voorkomen, en tegenover bl. 208 
eene afbeelding van den Engelenbnrg te Rome. 

Behalve het onze zjjn ons van dit boek exemplaren 
bekend in de bibliotheek van de Maatschappij der Ned. 
Letterknnde te Leiden en in die van de stad Amsterdam , 
alsmede in de KoninklUke Bibliotheek te 's Gravenhage. 

II. J v. Nyenborch's Hof-Stede. Met dessclfs andere 
Bedenckingen, gedichten en Historien: door den selven 
Johan \'an Nyenborgh. Tot Groningen gedrukt by I. S. 
(vermoedelijk Jacob Sipkes) Boekdrucker op de Hoge
straet. 1659. in klein 4. XVI en 192 bladz. 

Op den titel ziet men in kopergravure de afbeclding 
van NUenbol'gh's Hofstede, verder bl. VIII, zUn portret 
en op bl. 16, 24 en 64 etsen die het geheeIe blad beslaan 
terwijl er kleinere gral'Ures tnsschen den tekst gevonden 
worden op bl. 33, 37, gemerkt D. v. Boons invent, bl. '79 
J. v. Venne in. T. Matham Sc. 1628, bl. 132 V. S. F. 
bl. 136, 139, 146, 153, 157, 162, 177 gemerkt A. v. 
Venne inne. A. Matham fc. 181. A. v. v. innen. A. M. 
schulp. 184. H V (in monogl'am) X. Theod. Matham fc. 
1628; 186 en 189. 

Achter dit werkje volgt, maar met afzonderlijke pagi-
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natuur: Historyen , van Anno 1634. n Alsoo deese VOOl'
seyM Hoff-steede, In den Iaere 1634 eerst gesticht js, 
800 hebbe jck gOi)t gevonden, deese volgende corte 
Historien, van die tyt aff, ghebeurt, tot nu toe, 1659, 
hier by te voeghen, en dat jaerlycks, als volght". Op 
bl. 5 komt een portret voor van Keizer Ferdinand II, 
gemerkt C. J. Visscher excud. De paginatuur loopt in 
ons exemplaar, dat niet volledig is maar met 1654 sluit, 
door tot b1. 22. Vermoedelijk ontbreken daaraan twee 
of drie bladeJ;l. 

Het eenige exemplaar wat ons van dit werk onder oogen 
kwam is dat hetwelk wij aankochten uit de verzameling 
van wijlen den heer J. D. Hesselink te Groningen 1). 

II!. Sententiae Exempla & Apophtegmata. in 4°. 
Hiervan kwam ons nimmer een exemplaar voor, wij 

kennen het werk alleen uit de bovengenoemde Denombre. 

IV. Toonneel der Ambachten: of Den Winckel der 
Handtwercken en Konsten, &c. Mitsgaders Het Bericht 
van den Koop-handel; Ter leeringe gericht, en gedicht 
Door Johan van Nyenborgh. Den Tweeden Druck: groote
lijcks vel'meerdert. Tot Groeningen, gedruckt by Jacob 
8ipkes, 1659. klein 4°. 

Van dit werk bestaan drie drukken; de eerste kwam 
ons nimmer onder de oogen, doch volgens mededeeling 
vel'scheen die te Groningen in 1659 in klein 4°. Een 
exemplaal' daarvan moet in de bibliotheek der stad 
Haarlern berusten. 

Van den tweec1en druk van hetzelfc1e jaar 1659, die 

1) Verkocht te Groningen door P. L. Folmer, 21 October 1878. 
Zie Catalogus UD. 1227. 
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het meest van alle werken van Johan van Nijenborgh 
voorkomt, bezitten wij twee onderling verschillende 
exemplaren. Beiden hebben Apollo omgeven door de 
negen mnzen tot titelviguet, XXIV (voorwerk, register 
enz.) en Het Toonneel enz. Eerste deel, 1---'136 bladz. 
dan met afzonderlijke pagineering (bI. 1-160). Den 
Winckel der Handtwercken. Het twede Deel; en verder, 
met doorIoopende paginatnur (161-248) doch de· op 
b1. 161 voorkomenden afzonderlijke titel: Bericht van 
den Koop-handel Door J ohan van Nyenborgh, Praediatus, 
en gewezen Negotiant. 

In het eene exemplaar komt wederom Nijenborghs 
portret voor, doch het andere heeft op diezelfde plaats 
zÜn wapen met linten aan een boomtak opgehangen. 
Over het geheel ia deze drnk zeer slordig; in het eene 
exemplaar toch is b1. 6 in verso van b1. 1 en b1. 4 in 
verso van b1. 7, b1. 2 in verso van b1. 5 en bl. 8 in 
verso van bl. 3 gedrnkt, terwül zij in het andere in 
goede voIgorde voorkomen. Verder ontbreekt in het laatste 
op b1. 93 van het Toonneel, de kopergravure die in het 
eerste daar ter plaatse wel voorkomt. 

Gelijk de Hof-stede, is ook dit werk versierd met 
een aantal tusschen den tekst opgenomen kopergravures 
en enkele houtsneden, die ten deele, zoo niet alle, 
vroeger voor andere werken gemaakt en gebruikt zijn 
d~ch waarschijnlijk, in het bezit van Nijenborgh geraakt, 
door hem zoo goed en kwaad als het ging in zijn werk 
te pas gebracht en opgenomen werden. Het duidelükat 
blijkt dit bij de gravure , op b1. 10 van het Tooneel 
der Ambachten afgedrukt, onder het opschrift: Invallende 

. BedenckiJ1gen, op het sien van een Menschen-hooft. 
Deze gravure toch ia eene ingekorte en sterk afgeaneden 
plaat met het portret van een portugees, Baradaa ge-
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heeten, die tljdens de spaansche overheersching van 
zljn vaderland tusschen 1600 en 1625 geleefd heeft 1) 
en die stellig voor dit werk, nimmer gegraveerd iso Ook 
op de Kon. bibliotheek is een exemplaar van dit boek 
vOOl·banden. 

De derde druk verschilt wat uiterlljk betreft, van de 
vorigen geheeI. De titel luidt: Toonneel der Ambach
ten ...•. door Johan van Nyenborgh. Den derden Druck: 
grootelycx vermeerdert. Tot Groeningen, Gedruct by 
Henrick Roosingh Boeckdrucker, woonende inde Broer
straat, by de Academie, Anno 1670. In plaats van het 
bovenvermelde op koper gegraveerde vignet komt er hier 
een voor dat bestemd schljnt te zljn geweest om elders 
als cul de lampe dienst te doen. Klein folio formaat, 
XII en 172 bladz. 

Blj doorloopende pagineering bevat deze druk de drie 
deelen, het Toonneel, Den Winckel en Bericht van den 
Koop-handel, doch in spljt van het /I grootelycx ver
meerdert /I op den titel, veel eer minder dan de vorige 
uitgaaf. De tekst is, voor zooveel wlj hebben kunnen 
nagaan, onveranderd overgenomen, doch een: /I Ander 
Generael Register, of Bladt-wyser, van eenige Namen, 
Historien, Oeffellingen en andersmeer , in dit Boeck /I , 

in den tweeden druk voorbanden, ontbreekt hier, en 
evenzoo alle kopergravuren en houtsneden ook des schrlj
vers portret. Overigens is deze druk beter en met meer 
zorg bewerkt dan de tweede. Het eenige ons daarvan 
voorgekomen exemplaar, verkregen wH op de veiling 
der verzameling Hesselink. 

V. Groninger Historien. 
V olgens de /I Denombre/l, zljn deze gedrukt in 40 ,80 en 24°. 

1) Volgens opgaaf van wijlen mr. J. T. Bodel Nyenhuis te Leiden. 
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Alleen de eerste uitgaaf kwam ons voor, en, ofschoon 
in verschillende exemplaren, steeds als de vijfde druk. De 
titel is: Groninger Historijen : ofKort Verhael van het ge· 
denckwaerdighste, datter in de Provincie ofte Heerlijck· 
heydt van Stadt Groningen en Ommelanden geschiedt 
is, van de eerste geheugenisse af, tot desen tegenwoor
digen Iare toe. Den vijfden Druck: veel vermeerdert, en 
verbeteetert. Tot Groningen gedruckt by Jacob Sipkes, 
Boeckdrucker, woonende op de Hooge·straet. 1660. Klein 
4°. Op den titel het Groninger Stadswapen in een 
encadrement. Ongepagineerd doch in bet geheel48 bladz. 
Signatuur A2. B. B2. - F2. 

Deze Kronijk, loopende tot 2 februarij 1660, is eene 
voorloopster der latere meer bekende Groninger Kro
nijkjes, in 1727 en 1743 uitgegeven. Nijenborgh's kronijk, 
verdeeld in vjjf divisiiin, is eene compilatie uit verschil
lende bronnen blieengebracht. Slechts daar waar hij als 
tjjdgenoot spreekt bevat zijn boekske enkele van elders 
niet of minder volledig bekende bizonderheden. 

Behalve ons eigen exemplaar kennen wij dit werkje 
nog in de Bibliotheca Thysiana te Leiden (Cat. bl. 249) 
alsmede op het Stedelijk Archief, en in eene bijzondere 
verzameling te Gl'oningen. 

VI. Het Dagh-werck der Historien en Rijmen, Gro· 
ningen 1659 in 8°. 

Het eenige exemplaar waarvan het bestaan tel' onzer 
kennis kwam, doch dat wij niet gezien hebben , moet 
berusten in de Bibliotheek der Stad Haarlem. 

VII. Het Wonder-tooneel of Lust-hof der History
paerlen, in 12° en folio. Van de folio uitgaaf is ons 
nimmer een exemplaar voorgekomen, van die in duo-
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decimo slechts twee, bet eene dat uit de verzameling 
Hesselink is aangekocbt voor de Koninklijke bibliotbeek 
te 's Gravenhage en het andere in ons bezit. 

De volledige titel is: Het :w onder-Toneel ofte Lust
Hof der Histori-paerlen van Wonderbaere Behoudenissen, 
mitsgaders van de vreemdigheden der Gewassen ende 
Gedierten op Aerden, ende Watel'en, Blixem, Bergen, 
Mineralen, Menschen, machtige Steden, Gebonwen, 
Rijckdomen, Begrafnissen, op en ondergang der wereids 
Staten: Als oock van 't Paradijs, Verschijningen, eenige 
Oonsten ende Sin-Gedichten, &c. meer. Door Johan van 
Nyenborgh. Gedruckt tot Groeningen By Augustijn Eissens 
Boeck-Drucker in Oosterus 1657. in 12°. XVI, 483 bladz. 
en register. Behalve een aantal zeer ruwe tnsschen den 
tekst gedrukte houtsneden, bevat dit exemplaar nog eene 
in koper gesneden titelprent die mogelijk ook reeds 
vroeger voor een ander soortgelijk werkje heeft gediend, 
althans de eerste anderhalve regel en het onderschrift 
waarvan nog te lezen is: t' Amslerdam vif •.•• 1637 (?) 
zijn gerade erd. Verder luidt de titel Lusthof ..•. waer 
in te vinden zijn de wonderlycke Beschryvinghe van 
Boomen, Oruyden enz. enz., omgeven door een aantal 
curiositeiten, de voorstelling van het pal'adijs eHZ. 

In het tweede exemplaar zijn nog ingevoegd Nijen
borgh's portret en een paar gravnres, bl. 10 en 208 voor
stellende vier monsters, bl. 354 de Engelenburg te Rome, 
welke ook voorkomen in het hierboven sub I beschreven 
werk. 

De inhoud van dit werkje is onbeduidend, alleen 
komen er enkele gedichten van Sybille van Griethuijsen 
en anderen in voor die het eenige waarde geven. 

VIII. Graf-Pyramyde. Inhoudende verscheyden Ver-
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maekelijcke, Historiale , en Leersaeme, Graf-dichten, met 
eenige andere Historien, Invallen, en Sin-rijmen, etc. 
meer. Door Johan Nyenborch. Tot Groningen, Door 
Jochem Frylingh, Boeck-vercooper, inde Franse Bijbel. 
1657. in 12' 86 bladz. waarachter met doorloopende 
doch fautieve pagineering (de laatste bladz. heeft 68 in 
plaats van 86 en wordt nu vervolgd met 69). Vervolgh 
off Graf-Tombe Inhoudende Verscheiden Graf-Dichten, 
en Historien, &c. Door J. van Nyenborgh. bl. 69-118. 

WU kennen van dit werkje geen an der exemplaar 
dat het onze. De inhoud is niet veel belangrUker dan 
die van het W ondertooneel, doch ook hier treft men 
weder eenige gedichten aall van Nijenborgh's vrienden. 

IX. Val'iarum Lectionum Selecta, Figuris aeneis ap
plicata: Per Iohannem a Nyenborg. Groningae Frisioru m, 
Apud Jacobllm Sipkes, Typographum, Anno M DC LX. 
klein 8'. met een vignet in kopergravure op den titel 
189 bladz. en drie bladz. Index. 

Dit werkje, waarvan wij een fraai exemplaar bezitten, 
is onder alle bekende werken van NUenborgh het best 
en zorgvuldigst uitgevoerde. Het bevat een aantal koper
gravures van Kitteosteyn, Adr. v. d. Venne, H. Golt
zius, C. Visscher e. a. die kennelijk voor andere werken 
gegraveerd, doch later hier als vignetten in den tekst 
gevoegd en meestal ook in andere werken van Nijen
borgh afgedrukt zUn. De tekst bevat 65 korte verhaIen 
grootendeels in de latjjnsche, enkele malen ook in de 
fransche taal opgesteld. Aan het einde van den index 
ziet men Nüenborgh's wapen als cul de lampe. 

X. Het Gulden A, B, C. ofte J evgts Devghden-Spiegel, 
Inhoudende veel leersame V oorschriften, en gedenck-
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waerdige· Spreucken) &c. Door Johan van Nyenbol'gh. 
Gedruckt tot Groeningen) in 't Jaer onses Heeren 1661. 
Langwerpig octavo, op den titel een vignet, ongepagi
neerd, groot 64 bladz. signatuur A2, B, B2,-H3. 

In verso van den titel ziet men een afdruk van de 
koperplaat met Nljenborgh's wapen reeds door ons bier
voor blj IV, vermeid, doch waarop thans nog gesneden 
zljn de titels van des schrijvers verschillende werken, 
zooals : Lust-hof, Weecke, Ambacbten, enz. - Wljders 
24 letters van het alphabet I fraai gesneden op koper, 
elk in den linker bovenhoek van een blad afgedrukt, 
welk blad dan verder , ook in verso, gevuld is met 
spreuken, rUmen en korte verbalen die steeds met die 
letter aanvangen. Daar achter komen nog voor: Bij
\'oeghsel deses Matery-Boecks, van eenige leersame 
Spreucken, en V oor-beelden , om te schryven , ofte Leesen, 
Door den selven I. V. Nyenborgh. Later volgt nog: 11 He~ 

tweede BU· voeghsel, ofte het Gulden A. B. C. der goede 
Leeringben n en ten slotte eene: n Na-Reden, deses 
Matery-Boecks n waarin de schrijver zegt: 11 Nadien, dat 
11 men in de oude Matery boeckjes , (voor desen uyt-
11 gegaen) meerendeeis op elck A. B. letter, maer een 
11 Voor·schrift, of Spreuck vindt, soo heeft desen Auteur 
11 goet gevonden ; tot meerder veranderingh ,op yderA. B. 
p C. letter, verscheyten sententien, (soo wel om te Lesen 
11 als om nae te Schrljven) bier voor te stellen; en een 
/I yder letter met een Capitale voor-Ietter, in Coper ge
Il sneden, te versieren; alsoo (aengaende den Druck) elck 
11 een zyn eygen handelingh, van nae te schrij,"en heeft /I. 

Dit, voor de kennis der in de zeventiende eeuw 
gebezigde scboolboeken, niet onaardige werkje, is aan
wezig in de Koninklljke Bibliotheek te 's Gravenhage; 
andere exemplaren kennen wlj daarvan. niet. 
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XI. Schoole der wysheit ofte het lof der Schoolen met 
der zelver nuttigheyt voor deze bedenckelykheden en 
toeeygeningen. Groningen. 1662. in 4°. 

XII. Het Uyrwerck, in folio. 
De onder n°. XI en XII genoemde werken kennen wlj 

alleen uit de 11 Denombre" en uit de opgaaf in van 
der Aa's Biogr. woordenboek. Wie ons een of meer van 
de ons onbekend gebleven uitgaven van Nljenborgh's 
werken kan verschaffen zal ons ten hoogste aan zich 
verplichten. Eenmaal toch daarmede begonnen, zouden 
wlj gaarne onze bio- en bibliographische aanteekeningen 
betreffende Nijenborgh en zijne letterkundige nalaten
schap, aanvullen en, waar dit noodig blljkt te zljn I 
verbeteren. 

H. v. I. 

16 



DE BIBLIOTHECA THYSIANA TE LEIDEN. 

"De bezoeker der Sleutelstad die ,haar oudste Vest
gracht, het Rapenburg, langs wandelt, zal, indien hij 
eenig oog heeft voor den hollandschen bouwstijl der 
17 e eeuw, zonder twijfel een geveltje in 't oog vallen, 
waarin drie steenen zijn gemetseld met deze opschriften : 

Joannis Thysii M.De.LV Bibliotheca 
en als hij het buis binnentreedt en den trap opgaat die 
naar de boven verdieping leidt, zal bij hier eene kleine 
boekverzameling vinden, opgesteld in hetzelfde lokaal 
en voor een deel in dezelfde boekenkasten die daartoe 
voor meer dan twee eeuwen werden ingericht" 1). 

Een zeldzaam genot wacht hier alzoo den bibliophilen; 
eene bibliotheek voor een groot deel verzameld v66r 1655, 
die sedert niet van hare plaats is geweest. De eigenaar 
bepaulde bji zijn overlijden dut zijn boekverzameling 
ten algemeene gebl'uike dual' zou worden opengesteid en 
liet eenige fondsen na om baar te onderhouden en aan te 
vullen. Die aanvulling scbijnt niet altijd met de noodige 
zorg te zijn geschied , ook het beheer liet te wensehen over 
zoodat het verlies van menig boek te betreuren iso 
Toch levert het geheel nog een zeer dankbare oogst 

1) Catalogus der bibliotheek van Joaunes Thysius (Door P. A. 
Tiele.) Leiden) E. J. Brill) 1879. roy. 80. VI ell 358 blz. Voorrede. 
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op en mogen wij RH. Curatoren erkentel!ik z!in, dat 
zij door het uitgeven van den Catalogus 1) ons in staat 
stelden met den inhoud dier boekenschat kennis te maken. 

De zamenstelling van den Catalogus werd ditmaal 
aan den heer P. A. Tiele toevertrouwd. Wij hebben 
dus de zekerheid een werk te ontvangen dat aan alle 
eisehen der bibliographie voldoet. Daar de bibliotheek 
van betrekkelijk geringe uitgebreidheid ia, heeft de heer 
Tiele de boeken in znlke hoofdafdeelingen gerangschikt 
die het best het karakter der bibliotheek uitdrukken. 
Deze hoofdafdeelingen zijn in onderafdeelingen verdeeld, 
waarin de titels chronologisch zijn opgenomen. De inhoud 
der bibliotheek zal het best in het oog springen, wan
neer wij den Catalogus doorbladeren en op eenigen der 
merkwaardigste boeken de aandacht vestigen. 

p. 19-26. Oorspl'onkelUke fransche uitgaven der wer
ken van J. Calvin. 14 dIn. fo!. 

43-45. Werken van David Joris, Labadie, Yvon, e. a. 
46-61. Swedenborgiana. Merkwaardige en hier te 

lande zeker unieke verzameling. 
70. Crespin, Histoil'e des martyrs, de drukken van 

1570 en 1609. 
71. St. Gelais et T. de Beze, Hist. des eglises rH. 

de France. Anvers, J. Remy, 1580. 3 vol. 8°. - Les 
ordonnances eccIes. de l'egl. de Gelleve. Gen. 1562 So. 

72. Du Chesne, Hist. de l'etat du Pais-Bas. S. Marie, 
F. Perrin , 1558. So. 

1) De eerste Catalogus sehijnt spoedig na het overlijden van 
Thysius in 1653 gedrukt te zijn. Van dezen Catalogus (77 blz. 
in 40 .) in een ex. zünder titelblad in de boekerij aanwezig. De 
2de Catalogus is van 1677, de 3de vau 1739 beiden in 4to. Een 
4de Catalogus of liever boekenlijst verseheen in 1852 in 80. Geen 
dez er Catalogussen heeft eenige bibliographische waarde. 
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113-125. Verzameling van 151 werken over alchimie, 
astrologie, chiromantie, enz. 

131-138. 96 boeken over astronomie, gnomonica, 
optica, aUen van de 16e en het begin der 17e eeuw. 

190. Poliphilus, Hypherotomachia. Ven. Aldus, 1490. fol. 
192. Du Bartas, La seconde semaine. Paris, l'Haillier, 

(1584) 4°. Ex. op perkamllnt gedrukt in gelljktljdigen fraaien 
rijk vergulden band. 

197~ Retif de la Bretonne, Les contemporaines. Leips. 
1781. 42 dln. M. pI. 

200. De Scoenre historie hertoghe Godevaerts van 
Boloen. Z. pI. of j. (Gouda, G. v. Os, c. 1486). fot en 
andere hoogst zeldzame volksromans van de 16e eeuw. 

247. Een bijna compl. ex. der Resolutiiin der Staten 
van Holland. 311 dln. fol. 

270-271. De Bry, Reizen naar Indie en Amerika. 
Lat. uitg. 1590-1634. 

285-295. Portretverzamelingen, waarbij een merk
waardig ex. van Van Dljck, Icones. 

296-299. Historische plaatwerken, waarblj Rüxner, 
Thurnirbuch van 1566, Hogenberg's platen, de ßruljn, 
Habitus, 1581, enz. 

302-311. Een aller belangrljkste verzameling prenten 
van de 16e en 17e eeuw in 3 kunstboeken, uitvoerig 
beschreven. 

311. Emblemata, waarblj Georg. de Montenay, 1584, 
de Bry, 1593. 

316. Dietterlin, Architectura. 1598. foI. 
318. De ßry, Alphabeti. 1595. fol. 
De belangrljkste verzameling in de Bibliotheca Thy

siana is in dezen Catalogus niet opgenomen. Het is de 
verzameling zoogenaamde pamfletten en kleinere ge
schriften van het begin der 16e tot het begin der 18e 
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eeuw. Deze verzameling is afzonderlljk beschreven en 
bevat reeds, tot het jaar 1672, 8300 Nrs. De catalogus 
daarvan zal waarschljnlljk later in dru.k verschljnen. Het 
is met de bekende Duncaniana op de Kon. Bibliotheek, 
de rljkste verzameling van dien aard. Als vervolg daarop 
bezit de Thysiana daarenboven de unieke verzameling 
pamfletten, enz. vitn de 18e eeuw, afkomstig uit de 
bibliotheek van Prof. H. W. Tydeman. Deze verzameling 
wacht ook nog op eene beschr\jving. 

De Cataloglls bevat aan het slot een uitnemend be
werkte Bladwljzer van de namen der schrijvers en der 
anonieme boeken, en een Register van de namen der 
kunstenaars (schilders, teekenaars , graveurs, enz.) in 
den catalogus vermeId. 



A. WILLEMS, LES ELZEVIERS. 

Het is twljfelachtig, wien het boek, dat ik ga be
spreken, I) meer eene betrekkellj ke onsterfelljkheid 
verzekert, den Elzeviers, die dat nauwlijks meer be
hoeven, of den gele erden auteur. 

Voor een achttal jaren merkten de badgasten te 
Scheveningen en zij, die de stad een enkelen dag ont
vlnchtten voor ruimeT en frisscher lucht aan het zee
strand, een man op, die elken morgen, met een en 
steeds hetzelfde boek gewapend, stad waarts toog, en, 
terwljl anderen daar ginds zich zaten te koesteren in 
de zon en het windje door de lokken lieten waaien, 
zat hij omstuwd van boeken en bladen in het kabinet 
van den Directeur van de Kon. Bibliotheek te arbeiden. 
Hij was bezig een monument te stichten voor de Elze
viers, en zoo deed hjj niet alleen te 's Hage maar 
ook te Gent, te Parljs en in zoovele andere plaatsen. 
Thans ligt de nitslag van al dat onderzoek, de vrucht 
van z66veel nasporingen, van z66veel lektuur v66r ons 
in een statig boekdeel van 870 bladzijden. 

Wat het bijeenbrengen van de bouwstof, die overal 
verspreid lag, zorgs heeft gekoat, is slechts naar waarde 
te schatten, indien men het werk doorleest en bestudeert. 

I) Alphonse Willems, Les Elzeviers. Histoire et annales 
typographiques. Brux., v. Trigt; La Haye, lIIartinus Nijholf. 1880. 
gr. in·8vo. 
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Als grondslag dienden natuurlijk de catalogussen der 
Elzeviers van 1628 tot 1681 en de Frankforter Mess
catalogen. Daarbij werd er gebruik gemaakt van de 
werken van Berard, A dry, Pieters e. a., waarvan ons 
de eigenaardige waarde en vooral de eigenaardige ge
breken kritisch worden aangetoond. Voor de geschie
denis van het leven en streven der verschillende leden 
van het geslacht Elzevier werd de Utrechtsche Uni
versiteits-bibliotheek op cijns gesteid , terwijl ook hier 
weder werd bewezen welk een mijn voor de geschiedenis 
van letterkunde en boekhandel het Museum Plantün 
in zijn uitgebreid archief bezit. Dat alles wordt ge'illus
treerd en aaneengeklonken door de brieven, die ver
spreid staan in de talrijke briefverzamelingen der 16de
en 17de-eeuwsche geleerden. De brieven van Meursius, 
V ossius, Salmasius, de Groot, Sarravius e. a. zijn allen 
vlijtig gebruikt, evenals het onschatbare Sylloge episto
lamm van Burman. V oorwaar het was geen lichte taak 
uit al die bouwstoffen een gebouw op te trekken; toch 
slaagde de Heer Willems uitstekend en voor zijn "Les 
Elzeviers" verdient hij aller dank en bewondering. 

Het werk is in twee gedeelten gesplitst. Het eerste 
geeft ons, op 259 blz., de geschiedenis der Elzeviers, 
van hunne verschillende huizen, hunne handelsrelatien, 
de pseudoniemen, waaracht~ zij zich somtijds ver
scholen, en eindelijk de leveTlsbeschrijvingen der ver
schillende leden van hun geslacht. 

N ederig is het begin, zooals altoos. Van 1565 tot 
1588 vinden wij een zekere Hansvan Leuven, genaamd 
Helzevier, als letterzetter bij Plantijn te Antwerpen en 
waarschijnlijk is het zijn zoon, dien wij, onder den 
naam van Loys Helsevire, in de eerste maanden van 
1565 het nederigste werk bij Plantijn zien verrichten. 
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Hg vergaarde daar da vellen van Alexis Piem()ntois 
en van de Epistolae Ciceronis en deed ander soortge
lUk werk voor een gering loon, omstreeks 4! stuiver 
per dag. Gelukkig dat hlj, toen hlj in 1568 Antwerpen 
verliet; van den grooten Chl'istoffel ook had geleerd 
wat Labor et Constantia vermag. Wlj zien hem toch 
na een rondzwerven van 12 jaren te Leiden zieh 
vestigen, eerst als binder, - en van zljne kunst zljn 
nog talrgke proeven op de Leidsehe bibliotheek aan
wezig, - Iater ook als boekhandelaar. In 1583 was 
hlj aan Plantgn 1270 gulden schuldig voor geleverde 
boeken en beloofde r.p 15 Sept. 1583, - toen Plantljn 
dus sedert enkele maanden te Leiden woonde, - die 
som te betalen onder verband van zljne huizen op het 
Rapenburg en in de Kloksteeg en overigens van al 
zljne goederen. In hetzelfde jaar vinden wlj voor het 
eerst zUn naam op een boekje vermeId. Het is Drusius) 
Ebraicae quaestiones, dat aan het einde het opschrift 
draagt: Veneunt Lugduni Batavorum apud Ludov. Elze
virium, e 1'egione scholae flovae. Het ging, zoo het schljnt, 
nög al voor de wind, maar het getlj veranderde en alles 
viel aan Plantljn toe. In 1587 vroeg Louis, ten einde raad, 
een winkeltje te mogen bouwen op het terrein van de 
Universiteitj dat werd bem toegestaan en die woning, in 
het werk van Willems n ... een prentje van 1672 afgebeeid , 
was de eigenIljke bakermat van den roemrljken naam. 

Nog drukte hlj zelf niet en bield zieh alleen bezig 
met het uitgeven, het debiet en het binden van boeken. 
In 1609 begon hU ook verkoopingen te houden, wat 
het huis tot 1662 voortzette. De Elzeviers waren het, 
die o. a. de bibliotheken van Scaliger, V ulcanius, Bon
tius, Raphelengius, Gomarus, Lud. de Dieu en van 
. zoovele anderen onder den hamer brachten. 
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Eerst in 1616 schafte Lodewijk's zoon, Isa;äc, zieh 
typographisch materie el aan, en reeds op 9 Febr. 1620 
zien wij hem benoemd tot akademiedrukker, en het 
was stellig geen kleinigheid de plaats in te nemen, 
die ee!lij Sylvius en Plantijn en Raphelengius en Paedts 
zoo roemvol hadden bekleed. 

In 1625 koopen de Elzeviers de drukkerij voor oostersche 
talen van Erpenius en nu gaat het met rassehe schreden 
vooruit. Reeds in 1590 hadden zij te '8 Hage "op de 
Zaal" een succursaal gesticht, die tot 1661 bleef be
staan, en de heer Willems leidt ons als een uitstekende 
gids achtereenvo]gens binnen in het huis te Ämsterdam, 
dat in 1638 op 't water in den Olmboom werd ge
vestigd en waaraan van 1640 af eeue drukkerij werd 
verbonden , en in dat te Utrecht, waar Pieter Elzevier 
van 1667 tot 1675 boekhandelaar was, om ons ver
volgens een blik te gunnen op nLes Elzeviers aretranger" 
Een bepaald huis stichtten zij alleen te Kopenhagen, 
waarvan ons belangrUke bUzonderheden worden ver
haald, en dat waarschUnlUk eerst in 1652 ophield te 
bestaan. Maar behalve dat lieten zU steeds reizen in 
HaHe, Frankrijk en Engeland , bezochten van 1595 af 
geregeld de Frankforter mis en hadden van 1632 af 
hunne correspondenten, G. Pele en Pierre le Petit, te 
Parijs. 

Vele en groote zaken deden zij ook met Toscane, 
waarheen o. a. in 1675 en 1679boeken werden gezonden. 
Misschien is dit een der zeldzame punten waar in het 
werk van Willems nog iets bij te voegen valt. In den 
Nederl. Spectator van 6 juli 1878 toch vind ik in 
een artikel: n De staatsarchieven te Floreuce",' " Eene 
"ruime plaats in de briefwisseling met dezen Guasconi 
" (een agent van den Groothertog van Toscane te Äm-
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"sterdam) wordt ingenomen door de bestellingvan 
" boeken, waarin veelal van de tusscbenkomst van 
"Heinsius en van Elzevier werd gebrnik gemaakt." 
Het is mogelijk, dat daar nog iets te vinden is, dat 
den beer W. onbekend bleef. 

Geen wondel' dat bier de naam van Heinsius genoemd 
wordt. De beide Heinsiussen tocb nemen een aandeel 
in en zijn een macbt in de gescbiedenis der Elzeviers, 
die men nauwelijks overscbatten kan en die men bijna 
niet kan verklaren, zonder aan te nemen, dat zij ook 
geldelijk belang bij de zaak hadden. Hunne namen 
. worden bijna op elke bladzijde van W's werk genoemd. 
Zij schrijven blijkbaar dikwijls de voorrede voor een 
werk, dat de Elzeviers uitgeven j Danii:il Elzevier geeft 
aan Nicolaas Heinsius bericht van zendingen van boeken 
naar Livbrno en naar Frankfort ; Nicolaas gaat in 1650 
mede naar Zweden toen er sprake was een succursaal 
te Stockbolm op te ricbten enz. En dat zij een 
schreefje voor badden wordt o. a. ook daardoor bewe
zen, dat bet een werk (De contemptu mOl'tis) van Danii:il 
Heinsius is, waarvan 2 eu. op perkament werden ge
drukt, iets wat da Elzeviers van slecbts 5 bunner uit
gaven deden. 

De geleerde schrijver wijdt ook een paar hoofdstukken 
aan de Elzevier-typen, aan de fleurons, de drukkers
merken en het papier, dat de E. gebruikten. Wij lezen 
daar, - het Museum Plantijn was ook hier weder de 
bron, - hoe de beroemde typen door een Hollandsch 
kunstenaar, Christoffel van Dijck, gesneden zijn, hoe 
zij na den dood van DaMel Elzevier in 1681 werden ver
kocht en in handen kwamen van Joseph Athias, den be
roemden joodschen bijbeldrukker. De drukkerij van Atbias 
werd later bet eigendom van J. J. Scbipper en daarna 
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van Johan Roman, waarna zij op 19 October 1767 ge
kocht werd door Johannes Enschede. Daar gingen de 
stempels bij eene opruiming in het begin dezer eeuw 
te loor. 

Is dit hoofdstuk, even als dat over de fleurons enz. 
belangrijk voor de geschiedenis der Elzeviersche drukken , 
voor de kennis van het karakter der personen, wien 
zij de onstlOlrfelijkheid schonken, zijn de volgende, die 
over de pseudoniemen en over de correctie handelen , 
dat niet minder. Over het algemeen krijgt men den 
indruk, dat de personen niet zo6 hoog stonden als hunne 
producten. Bij de lezing van die hoofdstukken even als 
bij hunnen biographien, - vooral bij die van den grooten 
Abraham, - springt bet in het oog, dat de Elzeviers 
v66r alles kooplieden waren, die uit winzucht dikwijls 
werken uitgaven, die met hunne beginsels streden. Zoo 
drukten zij anoniem het "ilJare clal/sum" van Seiden, 
nadat zij de Groot's Mare liberllm eerst hadden uitge
geven. De spaanschgezinde schrijvers over de troebelen 
als Bentivoglio, Conestaggio en Strada, die vooral debiet 
moesten vinden in roornschgezinde landen, droegen even
min hun naam ; terwül zü het Grieksche Nieuwe Testament, 
TI/Omas a Kempis' Imitatio en Augustinus, Confessiones 
den schün gaven of die boeken te Lyon waren gedrukt, 
door het vergeten van het Batavorum op den titel. 
Hunne nadrukken, die thans soms met goud worden 
betaald, (men denke slechts aan de uitgave van Moliere), 
dragen: Jlluxte Za cOjJie imprimee. A PARIS; de punt 
achter imprimee, en de kapitale letters van A Paris 
moesten het bedrog volrnaken. Van Louis Elzevier zegt 
W.: "Tous les artifices (vertaal: knoeierljen in het 
"maken van titeluitgaven enz)- dont on a taut abuse 
"depuis, il les connait et let! pratique avec SllCCeS .•• 
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" Partout, an un mot, on reconnait l'homme avise, 
., industrieux, plein d' entregent , le negociant rompu a 
"toutes les pratiques du metier." En dan volgt de 
meer mensch kundige dan voor Louis eervolle vraag: 
"Faut-il s'etonner si, malgre la modestie des debuts, sa 
"maison a fini au bout de vingt ans par prendre rang 
"parmi les plus importantes da Leijde?" 

Ook het hoofdstuk "Correction et correcteurs" is zeer 
geschikt om de ingenomenheid met de Elzeviers wat 
af te koelen voor hen, die, met alle Hefde voor boeken 
en fraaie dl'ukken, den mensch boven alles stellen. Den 
heer Willems zelven heeft het zeker moeite gekost hier 
met kritische kalmte niets dan de waarheid te schrijven. 
Ik zal slechts een paar zinsneden uit zijn werk citeeren. 
nIl faut descendre jusque J~ouis et Daniel, e'est a dira 
"jusque la ti'oisieme generation, po ur rencontrer, non pas 
n des savants, mais des gens doues d'une solide instruc
" ti on ". " ...• "Les Elzeviers n'etaient que de simples 
" imprimeurs, fort consciencieux sans doute, mais d'une 
"entiere inconpetence en matiere d'erudition." De Elze
viers lieten alle correctie over aan de schrijvers of 
uitgevers, en, "wanneer de schrijvers soms wat on
achtzaam waren of niet gewend waren met het proeven
corrigeeren, dan kwamen er weleens, al was het zeld
zaam, boeken voor den dag, nqui fourmillaient de fautes" 
b. v. de l'irgilius van 1636, het Tribunal medicum 
van Caldera en Grotii Epistolae ad Gallos. 

Merkwaardig is ook het hoofdstuk "L'in-douze El
zevier ," waaruit wij zien welk een tegenstand het 
kleine formaat yond, terwijl het aan de andere zijde 
UitbUlldig werd toegejuicht. Van die toejuichingen, die 
den Elzeviers te beurt vielen is er wel geene curieuser 
en meer kenmerkend voor den geest des tijds dan h~t 
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aan Daniel Elzevier gerichte vers, dat Menage voor 
zijne Poemata plaatste, een vers, dat het alleen aan 
de Latijnsche taal dankt, dat het als bombastisch pro
duct niet ver boven Swanenburg's gedichten wordt ver
heven. 

Het zoude ons te ver leiden, indien wij het meer dan 
belangrijke eerste gedeelte geheel wilden bespreken. 
Willems beschrijft ons het leven en streven van al de 
Elzeviers, die gedurende een eeuw hun yak uitoefenden, 
en wij zien hoe er eigenlijk slechts een paar Elzeviers 
zijn, waarom de overigen zieh groepeeren. Het zijn 
vooral Abraham te Leiden en Louis en Daniel te Amster
dam. Zij zijn voor de Elzeviers wat Plantijn en Balthasar 
Moretus voor het huis Plantijn geweest zijn. 

Het tweede gedeelte, waarin de beschrijving van 
2186 werken door de Elzeviers gedrukt, waaronder 21 
catalogussen, bevat bij elken titel, behalve de nauw
keurige bibliographische beschrijving, zooveel letterkun
dige aanteekeningen, dat het op zieh zelf reeds een 
beredeneerden catalogus vormt, zooals missehien van 
geene enkele verzameling bestaat en zooals alleen een 
man met buitengewone kennis enwerkkracht dien kan 
maken. Sommige aanteekeningen zijn van grooten om
vang en meest allen van het hoogste belang. Zoo vinden 
wij o. a. bij N°. 1523 Virgilii Opera 1676, de geschie
denis van het boek en van een ex., dat de schrij ver 
bezit, en dat ons voor het eerst den na am doet kennen 
van een Hollandseh binder uit de 17de eeuw. Het ex. 
toeh, bestemd geweest voor den Dauphin, is, zooals 
blijkt uit de onuitgegeven correspondentie van Daniel 
Elzevier en Nieolaas Heinsius van 1675 tot 1679, gebon
den door Magnus te Amsterdam , den eenigen Hollandsehen 
boekbinder van dien tijd , waarvan wij eenig werk kennen. 
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Een afheelding van dien band is bij het werk ge
voegd. 1) 

Als wij die lange bibliografische lijst doorlezen en 
bestudeeren, betreuren wij slechts, dat geen uitvoerig 
register van alle daarin voorkomende namen aan het 
einde is bijgevoegd. De vervaardiging daarvan zou een 
werk zijn, dat het nut van het tweede gedeelte 
van het werk zeer zoude verhoogen, vooral voor hen, 
die de Elzeviers en de studie hunner werken niet uit 
een uitsluitend bibliografiesch, - ik zou hier bijna 
zeggen elzeviriophilieseh, - oogpunt besehouwen, maar 
vooral als een belangrijk hoofdstuk voor de gesehiedenis 
der wetensehappen en letteren in de 16de en 17de 
eeuw, dus als eene kostelijke bljdrage voor de ont
wikkelings-geschiedenis der mensehheid. 

Dankbaar voor het reuzenwerk dat ons werd gege
ven, brengen wlj ook gaame hulde aan den drukker, 
die zieh door de typographische uitvoering van dit werk 
den Elzeviersroem waardig maakte. 

Jan. '81. P. B. v. H. 

') De firma Martinus Nijhoff kwam voor korten tijd in het 
bezit van een Bijbel van Elzevier, 1663, gebonden in een rijk 
versierden rood marokko band, verguld na petit fers ", waarschijn
lijk een ex., voor geschenk bestemd , dat zeker ook uit het atelier 
van Magnus afkomstig is, daar het eenige stempels bevat die 
voorkomen op den band door den heer Willems afgebeeld. 



WAGENAAR'S V ADERLANDSCHE HISTORIE. 

EENE AANTEEKENIl'IG OP DE :BIBLIOGRAPHISCHE 

ADVERSARIA, III. 171 Y.V. 

Wagenaars Verkorte Vaderlandsehe Historie in vragen 
en antwoorden, voortgezet tot na den landvrede van 
Tilsit, met inaehtneming der aangenomen algemeene 
spelling, ten dienste der jeugd in de scholen en huis
gezinnen. Te Amsterdam, bij de opvolgers van I. Tirion, 
1808. 200 blz. kl. 8°. 

In een berümde toespraak 1/ Aan de Vaderlandsehe 
jeugd 11 zegt de sehrüver dezer blijkbaar niet algemeen 
bekende nitgaaf: (Dit werkje) 11 wordt u thans op nieuw 
gesehonken Door de eigen pen, dezelfde hand 11. Wat 
deze hand schreef over de gebclutcnissen sedert den 
dood van Willem IV tot op de overstroomingen van 
Januari 1809 kenmerkt zieh door Wagenaarsehe harts
toehtelooze gematigdheid. Als dit tot de bibliografie 
behoorde, zou het een merkwaardig ovel:zieht kunnen 
leveren van onzüdige geschiedbesehouwing over dien 
hoogst bewegelüken t\jd. Meer gepast in deze Adversaria 
is de opmerking, dat de uitgevers niet vermeid worden 
bij Dr. Ledeboer. 

J. G. FREDERIKS. 

Amsterdam. 
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VAN DOEKEN, VOORHANDEN IN HET MAGAZIJN 

VAN 

MARTINUS NIJHOFF, 
TE 'SGRAV~NHAGE, 

EN VOOR DE BIJGESTELDE PRIJZEN TE BEKOMEN. 

652. Alkmaar. - A. van Pander, Kaarte van den Alkmaarder 
Houte, met dc daarin liggende woon- en tuinhuizen enz. 1765 
plano. f 12.

Zeldzaam ex. gedrukt op wit satijn. In een hoek staat in 
hs. "Yoor Dom. Smit". 

658. Anxius, F., Kort verhael van een zeer wonderlyke gravende 
Reise naer 't land der Antipodes of tegenvoetise volkeren , die 
begonncn en voltooit is met door de aarde heen te graven. 
Amst, 1676. 4to. earl. f 3.50 

Bevat o. a. eene besehrijving van het Yagevuur. 
6M. Archives litteraires .de I'Europe ou melanges de litteratul'e, 

d'histoire ete. Paris , 1804,5. 8 vol. 8vo. eart. f 4.50 
655. Auckland, W., Jonrnal and eorrespondenee (1782-1814). 

With a pl'eface and introduetion by the bishop of Bath and WeHs. 
London, 1861. 4 vol. Av. portr. 8vo. toile . Pr. f. ft. 40.-. f 16.

Ook voor de gesehiedenis van Nederland gedurende dit tijd
perk van veel belang. 

656. Aytta, V. Z. ah, Epistolae politieae et histor. ad J . Hop· 
perum. Ed. S. A. Gabbema. Leod. 1661. pet. in-8vo. vel. f 1.75 

De brieven bevalten vele bijzonderheden over de N ed. ge
sehiedenis van de 16e eeuw. 

657. Baius, M., De statuum Inferioris Germaniae unione eum iis 
q ui praeter omn. hacten. haeretie. morem ete. Et de juramento, 
'1uod eorum iussu a clero et monaehis exigitur. Ed. 2a et eastig. 
1.ov. , apo P. Zangrium Tilet. 1579. pet. in-8vo. veau. f 5.-

Zeer zeldzaam. De sehrijver was afgevaardigde op het Coneilie 
van Trente, inquisitenr en rechter van het Collegium Baianum 
te Lenven. 



\i1iH. Bartoli, n., Istoria uella Compagnia Ili Urs!'!. Tor. IH2ii. 
12 voI. 8vo. br. f 20.-

Asia. 3 voI.; Il Giappone. 5 voI.; Cina. 4 voI. 
G59. (Baudartius, W.,) Le miroir de la jeunesse, representant 

en abrege les choses arrivees au Pays-Bas, la tiraunie d'Espagne, 
etr. Translatti uu b'lamend. 1\Iidd., S. 1\lonlert. l61G. pet. in-8vo. 
cart. f 5.-

Vertaling door .r. rle Pours van den "Jlo;'f/nen1lJeeker rlil' 
Vi'ije Nerlerl. pi'ocitltiiJn". Rarissirne. 

\i60. Becanus, J. Gor., Opera, hactenus in lucern non edita nempe: 
Hermathena, Hieroglyphiea, VertullInus, Galliea, Francica, His
panica. Autw., Plantin. 1580. 6 tom. Av. beau portI'. p. J. Wiercx. 
et pI. gray. s. bois. 1 voI. foI. f 5.-

Zie over ait werk: Paquot, 1.227. De houtsneden in de afd. 
Hieroglyphica, zijn gevolgd uaar de oorspronkelijke monumenten. 

661. Belleforest, F. de, Les graudes aUllales et histoire generale 
de France, des la venu" des Fraucs en Gaule, jusques au regne 
de Henry 111. Paris, 1579. 2 vo!. fo!. veau. f 15.

Vooral belangrük voor ae geschiedenis der 16e eeuw. 
662. Bendsen, B., Die Nordfriesische Sprache nach d. Moringer 

l\fundart. Herausg. v. 1\1. de Vries. Leiden, 1860. 8vo. br. Pr. 
f. fI. 6.-. f 3.50 

663. Beughem, C. a, Bihliographia histor. , chronolog. et geogra
phica, ab 1651. Arnst. 1685-1701. 4 vol. - Idern, Apparatus 
ad historiarn liter. nov. Ibid. 1689. - Idern, La France s~avante, 
1665-81. Ibid. 1683. - Idern, Illcllllabula typographiae s. catal. 
libr. nsque ad am 1500 impr. Ibid. 1ü88. - En tout 7 vol. 
12rno, dout 6 rel. f 10.-

Deze bibliographiiin bevatten ook de opgave der artt. in 
tijdschrifteu en verzamelingen. Zeldzaam. 

664. Beza, Th., De Wet Gouts, Moralisch, oft der seden; Cere
mouialisch oft der ceremonien, ende Politisch oft der politics. 
Ghenomen wt ue Boecken ~Iosis. U. h. Lat. d. W. Viuck Dz. 
Rott. IGIL fo!. h. M. f 4.-

665. Bredero, G. Az., Alle de werckell. Amst., v. d. Plasse. 
1638. 4oto. h. Id. f 10.-

Oorspronkelijke uitgave. Zeer zeldzaam. 
666. -- Alle de wercken. Met Boertigh ,amoreus en aendachtigh 

liedtboeck. Amst. 1644. 8vo. hrn. M. f 3.50 
Geheel kompleet ex. Het ex. is wat kort afgesneden en met 

eenig water. 
667. Begin ende voortgangh van de Vereen. NederI. O.-Ind. Com

pagnie, vervatende de voornaemste reysen enz. (Amst. 1646) 2 
dln. M. pI. langw. 4to. ld. bd. f 27.50 

Deze bekende verzamelingen bevat 26 reizen naar het Noorden , 
Qost-Indiii enz. Goed ex, 

16 
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668. Belges iIlwtres, Les, par J. Altmeyer, Th. Juste, L. Polain, 
de Reiffenberg e. a. Brux. 1844,45. 3 vol. Av. de nombr. por
traits. roy. in-8vo. cart. f 10.-

Fraai uitgevoerd werk. Geheel uitverkocht. 
669. Bibliotbeca Nicolaiana, cont. libros quos coll. C. Nicolai. 

Amst. 1698. pet. in-8vo. f 1.50 
Belangrijke catalogus, met de prijzen in hs. 

670. Bibliotbeca Rouseana, cont. insignes et selectos libros quos 
co11. E. Rouse. Daventr. 1728. pet. in-8vo. vel. f 1.50 

Met de prijzen in hs. 
671. Bibliotheca librorum novorum, co11. a L. Neocoro (Lud. 

Kustero), et H. Sikio. Vltr. 1697-99. 5 tom. 4 vol. pet. in-8vo. 
. vel. f 2.50 

672. Bibliotheque universelle et historique (p.J.le Clercq), 1686-93 
et Tables. Amst. 1702-18. 26 vol. Av. pI. - Bibliotheque 
choisie, 1703-13et Tables. Amst. 1'03-18. 28 vol. - Biblio
theque anc. et mod. 1714-27. et Tables . .A.mst. 1714-30. 29 
vol; - En tout 83 vol. 12mo. vel. f 20.-

673. Bibliotbeque choisie. 1703-13 et Tables . .A.mst. 1703-18. 
28 vol. 12mo. vel. f 5.-

674. Bibliotbeque raisonnee des ouvrages des savans de l'Europe . 
.A.mst. 1728-53 . .A.v. Tables. 52 tom. d. V. f 10.-

675. --M@me ouvr .. Amst. 1745-52. 16 vol. pet. in-8vo. br. f 4.-
676. Bibliotheque, Nouvelle, ou histoire litteraire des principaux 

ecrits, qui se publient. La. Haye, Janv. 1739-Jui11et 1743. 
(l'Ianque 1740. Janv.-Juin.) 9 vol. 12mo. vel. f 3.-

677. Bibliotheque impartiale. Leide, 1750-58. Tome I-X, 
XII-XVIII. 17 vol. pet. in-8vo. d. veau. f 3.50 

678. Bibliotheque, Nouvelle, Belgique. La Haye, 1781-84. 6 
vol. pet. in-8vo. d. veau. Rare. f 6.-

679. Blaeu, J., Nouveau tMatre d'Italie. Nieuw groot stedeboek 
V. Italili of beschrijving van deszelfs steden, paleizen, kerken 
enz. 's Grav. 1724. 4 vol. .A. V. plans et planches. gr. in-fol. d. 
veau. Non rogne. f 25.-

I. Lombardije. Met 78 pl.; II. Kerkel. Staat. M. 75 pl.; 
IU. Napels en Sicilie. M. 37 pl.j IV. Rome. M. 87 pl. 

680. Bloemendaler Minnenzangster, De, zingende huwlijks-
zangen, enz . .A.mst. (c. 18(0). kl. 8vo. hrn bd. f 1.-

Herdruk van een Liederenboekje vau de 18e eeuw. 
681. Bodoni. - G. de Lama, Vita deI Caval. Giambattista 

Bodoni, e catalogo chronolog. delle aue edisioni. Parma, 1816. 
~ yol. gr. in-8vo. cart. f 10.-
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Het 2e deel bevat ,leu Catalngus van al tle uitgaveu van tlm1 
beroemden boekdrukker van 1768-1RHi, met belangrljke aan
teekeningeu. 

682. Bosgoed, D. Mulder, Bibliotheca ichthyologica et pisca
toria. Catalogus vall boeken enz. over de visschen, de vischteelt, 
de visscherljen, de wetgeving op de visscherijen enz. Haarl. 
1873. 8vo. Pr. f. fl. 6.-. f 4.-

Uitmuntend bewerkte bibliographie. 
683. Brant, Seb., Alfghebeelde narren speelschuyt. Getrouwelick 

overgheset in onze Nederd. sprake, ·door A. B. Amst., J.K 
Cloppenbllrgh. 163r;. ~ret 102 houtsnetlen. kl. 8vo. f 10.-

Zeer zeldzaam. Enkele randen zijn een weinig bevlekt. 
684. Brietius, Ph., Parallela geographiae veteris et novae, Par. 

164K,49. 2 tom. Av. des. pet. in-fol. 1 vol. vel. f 7.50 
~ret 125 kaarfen, waarbij ook eene van de kolonien in Amerika. 

685. (Calprt:nede,) Cassandra. Uit de Franeoische in je Nederl. 
tale overgezet tl. F. v(an) S(ambix). Amst. 1655-1669. 5 dln. 
lIet pi. 12mo. hr. f 5.-

686. Capitein, J. E. J., Dissertatio de servitnte, libertati chris
tianae non contraria. L.B.1742. Av. portr. ajoute. 4to. d. vean. f 5.-

In denz. bd. de N ederl. vertaling, o. d. t.: De slavernlj, als 
niet strijdig tegen de ehri.telijke vrijheid. Vert. d. H. de Wilhem. 
Leiden, 1742. Zie hierover: X avorscher, dl. 26 en 27, voorts 
het art. van P. A. Leupe .in de Bijdragen voor taal, land- en 
volkenk. v. N.-I. 4e volgr. 4e dl. 4e st. (1880). 

687. Carmina illustrinm poetarum Italornm. Flor. 1719. 10 vo1. 
pet. in-Rvn vel. f 5.-

688. Cautelen, De, (dat is te segghen, de waerschouwinghe olle 
onderwysinghe) met het canon ende ceremoniiin van der ~Iisse. 
Al in Latijn ende Duytsch, met aenteeck. v. Petrum Viretum. 
Gheprint tot London. (H. Bynneman). 1578. - DEN SACK met 
die stncken voor den Pans enz. Ibid. 1578. - 2 tom. 1 vol. pet. 
in-8vo velin. f 20.-

Zeer zeldzame boekjes te Londen getlrnkt ten behoeve der 
N ederl. refngit\s. 

689. Chansons patriotiques, Nonv. M. Dorilr. 1795. pet. in-8vo. 
br. f 2.-

Verzameling van liederen , die in 1795 hier te lande gczongen 
werden. 

690. Collection of state tracts, pltblished on occasion o,fthe revo
lntion in 1688 a. dnring the reign 01' William In. J,ondon, 1705. 
3 vol. - State tracts. London, 1689. - State tracts being a 
further collection of several choice treatises, 1660-90. Lond. 
1692. - En tont 5 vol. fol. vean. f 50.-

Belangrijke verzameling ook voor N ederlandsche geschiedenis. 



691. CoUio de PI-Cf, ~. A. S., Dictionnaire feodal, ?v; 
recherches et anecd. sur les dimes et les droits ftiodaux, les 
flefs, les prerogatives de la noblesse, etc. Par. 1819. 2 tom. 1 
voI. d. toile. f 4.25 

692. Coombert , D. Vz., Wercken. Amst. 1630. 3 dln. fol. 
hr. bd. f 12.-

- VoUedige verzameling der werken van Coornhert. 
693. -_. Comedie van lief en leedt. 's Grav. 1582. kl. 8vo . 
. cart. f 5.

Oorspronkelijke uitgave. Zeer zeldzaam. 
694. -- Abrahams uytgangh. Amst. 1621. 4to. cart. f 2.-
695. -- M. T. Cicero, Oftlcia Ciceronis, leerende wat yeghelyck 

in .allen staten behoort te doen, nu eerst vertaalt in N ederl. 
8,prakeu d. D. Co()rnhert. Haarl., J. v. Zureu,1561. klo 8vo. hr. f8.-

Oorspronk. uitg. met de belangrijke voorrede van den druk-
ker J. van Zuren over de uitvinding der boekdrukkunst. Het 
el:. is met wit papier doorschoten, waarop de latijnsche tekst in hs. 

696. -- Hetz. werk. Delf, 1604. kl. 8vo. h. ld. f 3..50 
697. -- Boethius, Van de vertroosting der wijsheid. U. h. Lat. 

Amst. 1616. Met muzieknoten. kI. 8vo. ld. f 5.-
Oorspronkelijke uitgave. 

698. Costa, 11. da I Israel and the gentiles. Contributions to the 
history of the Jews from the earliest times to the present day. 
London, 1850. 8vo. toUe Pr. f. H. 4.90. f 1.50 

699. Courant, K.oninklijke, 1 Jan. 1807-14 Juli 1810. - Moni
teur V. Amsterdam, 14-20 Juli 1810 - Courier van Amster
dam, 21 Juli 1810-30 Nov. 1811. - 6 din. fol. h. Id. f 25.-

Oftlcieele courant oRder de regeering van Koning Lodewijk 
en het fioansche bewind. 

700. Dialogus creaturarum dat is twispraec der creaturen . .A.an net 
,lot: En is volmaeckt ter Goude in HoUant bi mi Gheraert 
Leeu. 1481. fol. hr. bd. f 300.-

Met 123 fraaie houtsneden van dieren. Een der fraaist gell
lustreerde boeken van de 15e eeuw, hoogst zeldzaam. Hetel:. 
i8 in uitmuntenden toestand met breede randen. 

701. Drolte, C. , Overblyfsels van geheugchenis der bisonderste 
voorvallen in zijn leeven, terwijl hij gedient heeft in veld- en zee
slagen in 1648-1703. 3e dr. uitg. m. aantt. d. R. Fruin. Leiden, 
1879. 2 dln. kl. 4to. f 7.50 

VoUedige uitgave der gedenkschriften van Droste, vooral 
merkwaardig door de vele bijzonderheden over personen en ge
beurtenissen van zijn tijd. De meer dan 300 blz. uitgebreide 
aanteekeningen van prof. Fruin maken dit werk tot een onmis
~I\re bron voor de geschiedenis van de laatste helft der 17 e eeuw, 
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702. Di.cours, Politisch, van de polygamia ofte veelwijverij. Uyt 
het Latijn en Hoogduyts vert. d. J. LY8em8. Freyb. 1675. 4to. 

f 1.50 
In dit geschrift wordt de veelwijverij verdedigd op grond 

van plaatsen uit de H. Schrift. 

703. Dussault, Annales litteraires , ou choix des principaux articles 
de litterature dans le Journal des Debats, 1800-17. Paris, 1818. 
4 vol. 8vo. br. f 2.50 

704. Egerton, F. H., A compilation ofvarious authorities tending 
to illustr. the life a. character of Th. Egerton; also a sketch of 
the lives of John and Francis Egerton. (Paris, 1812). gr. in-fol. 
~l f5~ 

Hierin een aantal onuitgegeven brieven uit den tijd van 
Elisabeth, ook voor Nederl. geschiedenis van belang. 

705. Eichhorn, K.. F., Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. 
5e verbess. Ausg. Gött. 1843. 4 vol. 8vo. f 5.-

706. E(lsland), J. v(an,) Yenus minsieke gasthuis, waer in be
schreven worden de beclrijven der liefde. Amst. 1687. kl. 8vo. 
hr. bd. f 1.75 

707. Enkhuizen. - Yerzameling van Enkhuizer begravenisbrief-
jes, 1666-1795. 72 stuks. langw. fol. f 7.50 

Het is onnoodig op het nut dez er verzameling te wijzen. 
Genealogen vinden hier even betrouwbare data als de sterfacten 
kuunen gevell. 

708. Epistolarum ab illustr. et claris viris scriptarum cent. UI. 
Coll. eted. S. A. Gabbema. Harl.1663. pet. in-8vo. d. veau. f 1.50 

Hierin brieven van J. a Lasco, B. Yulcanius, J. Lipsius, 
J. Wtenbogaert, J. Arminius e. a. 

709. Erasme, Les Colloques, nouvell. traduits par Y. Develay et 
orne de vignettes gravees a l'eau-forte par J. Chauvet. Paris, 
libr. des bibliophiles. 1876. 3 tom. 8vo. :rr. f. f 33.-. f 15.-

Fraaie uitgave met talrijke vignetten, gedrukt op Hollandsch 
papier. 

710. l'Espine, Th. Ren. Heere van, Hulsel en pracht der Jonck
vrouwan. Overgheset uit het Francoys, in on se taele door M. 
Hermes van Haspregouwe. Bruessel , ~Iommaert. 1608. kl. 8vo. hr. 

f 10.
Aan het slot: "Op de Blaell-Lobben" en "Op der ~Ialle 

J ongheren pril." Fraai ex. Zeer zeldzaam. 
711. l'Esprit des journaIlx franQois et etrangers. Paris, Liege, 

Brux. 1775-1786. 142 val. pet. in-8vo. d. veau. f 15.-
Ontbr. 1783, tom. XI en 1786, tome 1. 

712. Euphonia. Een tijdschrift voor den beschaafden stand. Utr. 
1826-29. 4 jaarg. 16 din. 8vo. f 5.-
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113. (Fabiu., A.,) Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de 
Hoogere scholen, naar H. v. Alphen. Amst. 1856. 2 st. Met 
etsen, door A. Ver-HueH. 1 dl. kl. 8vo. cart. f 2.50 

Parodie van de Kindergedichtjes van v. Alphen. Zeldzaam. 
71-1. Faits et particlllarites conc. J\Iarie de Bourgogne et :Maxi

milien d'Autriehe, 5 janv. 1476-2 nov. 1477. Recueillis par A. 
l<'. Lacroix. }Irons, 11140. A v. facs. gr. in-8vo. eart. f 5.

Rlechts in gering getal gedrukt door de Socitite des biblio-
philes te Bergen in Hellegou wen. 

71,i. Geschiedenissen ende hamlelingen die aengaen de Neder
Iluytsl~he natie ende gemeynten, bysond. tot Lontlen, vergatlert 
d. S. Rllytinck, C. Calandrinus enlle A. v. Clllenborgh. Uitg. d. J. 
J. Y. Toorenenbergen. Utr. 1873. gr. 8vo. f 6.-

Uitg. door de :lIarnix-Vereenigingj niet in den handel. 
7W. 's Gravenhage. - Het Haagsehe boseh vol vrolijke zangers. 

Amst., (c. 1850). kl. 1Ivo. hr. f 2.50 
In denz. M. de volg. herdrnkken der liederen-boekjes: De 

zingende zwaan j Het vrolijke bleekersmeisjej Het zingellde 
nachtegaaltje i De lustige jagers. 

717. Grimm, J. n. W., Deutsches Wörterbuch. Lpz. lE1M-77. 
Tome I-lU, V, IV. 1e Abth. 1-9j 2e Abth.1-lOj (A-Gedanke, 
li-Irre, K-Kyrie). roy. in-8vo. Les tomes I-lU, V. en d. veau. 
1'r. f. 11. 90.-. f 55.-

Alles wat tot dnsverre van Mt belangrijke werk verschenen iso 
718. Haenel, G., CatalQgi librorum manuscriptorum, qui in 

bibliothecis Galliae, Helvetiae, Belgii, Britanniae ete. aRserv. 
Lips. 1830. 4to. br. Pr. f. 11. 20.-. f 9.-

719. Hattum, B. J. van, Geschiedenissend. stadZwolle.Zwolle, 
1767-76. Dl. I-V. 1. }Ir. pI. 4 h. ld. bdn. 8vo. f 10.-

N et exemplaar van alles wat v 1n dit belangrijke werk verscheen. 
Dl. V. hlz. 263 bleef in handschrift bij de familie bernsten. 

720. Hermannus, Tb., .Een constich Distillier-boeck, inhoud. die 
rechte I~onste, Olll alderhanue wateren , cruyden, bloemell enz. 
tc distillieren. ~\mst., J3roer Jallsz. 1622. kl. 8vo. hr. bd. f3.

Zeldzaam distilleer-boekje, nog van practisch nut. 
721. Hettema, M. de Haan, en A.vanHalmaelJr., Stamboek 

'-all deu ]<'ries('.hclI, Hoegeren en lateren adel. Leeuw. 1841i. 2 tlln. 
)1. 42 pbten. gehcel l'I1. mal'. bdn. fo1. f 10U.

Iluitengewoon fraai exem1'laar van dit werk, dat steecls 
zeldzl\mer wordt. De 42 pI. bevatteu 2,,2 wapens in klenren 
met goud en zilver. 

722. (Hieronymus,) Dit boeck is ghenoemt dat Vader hoerk, 
dat in den latijne is ghehieten Vita"llatrum (sie), inhOllllende die 
historien ende legelUlen der heiligher ",lIleren enz. Delf, H. Eck. 
Y. HOluherl"h. 14!l8. lVlet houtsnede 01' don titel. fol. h. hl. hd. f 40.

C'alllpheJl, ~u. !liW, Het laatste hhHll)let t~'rl)gTr merk Ilnthreekt, 
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723. (Bieronymul,) Dit boeck is ghenomet dat Vaderboeck, dat in 
den latijne is ghehieten Vitas patm, inhoudende dye histoMen eil 
legenden der heijligher vaderen enz. S. I. (Swolle,) P. v. Os, 
1490. fol. cart. f 30.-

Campbell, No. 938. Fraai ex. 
72t. Bogelande, C. ab, Cogitationes, quibus dei existentia; item 

8nimae spiritualitas demollstr. Amst., Elz6vier, 1646. in-12mo. 
viii. f 3.50 

Willems No. 1038. In denz. bd.: G. Contarenus, De elemelltis. 
L. B. 1633. 

725. Bomerul, De eerste 12 boeken van de Ilyada~. Wt Griecks 
in Franschen dicht. Ende nu uyt Francoyschen d. K. van Mander. 
Haarl. 1611. ~I. houtsn. kl. 8vo. hr. bd. f 6.

~Iet eigenh. opdragt aan Is. ~Iassa, wiens autograaf op 
den titel voorkomt. 

726. Bondius, .J., Novae et ad vivum expressae icones Belgii 
pacifieatorum, quibus adj. historia de indueiis a Dom. Baudio. 
Amst. 1618. Av. 30 portr. en taille douee. fol. vel. f 17.50 

727. Bool\, P. C., Warenar, m. inleid. en aantt. d. M. de Vries. 
Leiden, 1843. 8vo. eart. f 3.-

728. -- Uitlegkundig woordenboek op de werken van P. Kz. 
Hooft, uitg. d. de 2e kl. v. h. K. Ned. Instituut. Amst. 1825. 
4, dln .. 8vo. f 3.50 

Ex. op groot papier in 4to formaat. 
629. Bouwaert, .J. B., Pegasides pleyn ofte den lusthof der 

maechden. Rott. 1623. 2 dln. Met platen. 8vo. hr. bd. f 7.50 
630. Bowell, .J., Instructions for forreine travell. 1642. Care

fulle ed. by E. Arber. London, (c. 1875). pet. in·8vo. c. f 1.50 
Herdruk van een zelclzaam boekje waarin o. a.: On the Court 

of Bruxells and the N etherlands ; Of the wonderfull strata
gems used in those wars; The best authors for the Belgiek 
story; Of the States of Holland amI their admired indust.ry 
aud navall strength. 

7a1. Iduna. }'riske rim end unrim, samla. fcn H. Sitstra. Utj. 
fon da Selskip för friske tael- end schriftcnkennisse. Liow, 
1)j4,5-70. 26 dln. kl. 8vo. f 10.-

Knmpleete serie, zeer zeldzaam, daar vele jaargangcll Zijll 
uitverkocht. 

732. Inquisitio Bispanica. Schrecklicher Process und erbermliehe 
Exempel, wie man in Hispanien und anderswo mit den armen 
Christen umbgehet, und umb der Warheit willen Martert und 
Tödtet. Aus d. Latein Verdeut~cht durch Wolfg. Kautfman. Eis
l~hen, A. Petri. 1569. 4to. val. f 6.-

Z~er zeldzaam. Vergelijk hierover het onla.ngs versehenen 
werk van :llenendez :rela~'o. Zie lüeronder N°, 751, 
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'133. Buyge van Bourdeus. Ein Niederläud. Volksbuch, herallsg. 
v. F. Wolf. Stgt. 1860. 8vo. br. f 2.50 

Herdruk van de zeldzame uitgave van: "Eene schoone historie 
van Huyge van Bourdeus" Antwerpen, bij Willem Vorsterman. 
Siechts yoor de leden van het "Litterar. Verein." gedrukt. 

73,1. Buygen. de Zoon, Constantijn, Jouruaal vau 21 Odobe.r 
1688 tot 2 Sept. 1696. Uitg. naar het h8. van de Kon. Akaden:ie 
v. Wetensehappen. Utr. 1876,77 2 dlu. 8vo. (f 14.(0). f 10-

735. Isographie des hommes celebres, ou colleetion de fac-simile 
de lettres autographes et de signatures. Paris, 1828-30. 3 vol. 
4to. d. re!. f 15.-

Belangrjjke verzameling van 650 facsimiles vau brie,'en van 
beroemde personen van alle uatien. Een Supplement op dit 
werk verscheen later in een deel. 

736. Joris, David, Twonderboeek, waer in dat van der werldt 
aeu yersloten gheopenbaert iso Z, pI. 1551. 4 dln. fo!. lIIet platen. 
1 oude Id. bd. f 10.-

v, d. Linde. N '. 58. Zeldzaam. Het is het eerste hoek in 
N ederland waarin metaal-afdrukken voorkomen. Met hss. aan
teekeningen van de hand van Ubbo Emmius. 

737, Jaarboeken, Nederlandsche, inhoudende een verhaal van 
tle merkwaardigste geschie(leni8Sen voorgevallen binnen de Vereen. 
IJrovintien setlert 1747-65. AllIst. 1748-66. 1\1. Bijvoegsels en 
Register. 41 dln. - Nieuwe Nederl. jaarboekell, 1766-U8 Alllst. 
1767 -99. 79 dln. - Te zamen 120 dln. 8"0. h. Id. f 75.-

Geheel kOlllpleet ex. Olllllishaar bij de beoefcning van de 
gesehiedenis \'an Nederland in de 18de een\\'. 

71lil. Kaerius, P., Gerlllallia inferior, id est XVII Ilrovineiarlllll 
ejus nome et flxaetae tahnlae geographicae CUlIl Inculentis rle
seriptioniblls adl1itis a Petro 1\lvntullo. Amst. 1622. AI'. 28 eart. 
1'01. mrt. f ;'.-

71m. Kennemerlant, Bet zegenpralent, vertoont iu heere1jjke ge
ziehten, tl. H. tle Leth. Besehr. d. :11. Brunerills v. ~idek. Am,t. 
(e. 1760). 2 l\ln. 1\let 100 platen. fol. f 5.-

HO. Kiliaen, C., Etymologicum Teutou. linguae S. diclionariulll 
Teutonico-Latiuulll. Cur. G. v Hasselt. Ultraj. 17i7. 2 11111, ,1( .. 

f 1~.-
711. La.co, J. 8, Opera tam e,lita qUl1m inedita. Re,·" vitam 

audoris euarr. A. Kuyper. H. C. lilll6. 2 \'01. 8vo. hr. PI'. f. 
11: 15.-. f 7.50 

lllhoud: He illcarnatione a,h. ~lenlloll. 1545; De fug'. Pap. 
i1lir. sacris. 1546; De sacralllentis. 1552; De comllllllliollC Christi. 
lü54; Purgatio. 1556; Responsio ad Westphallllll, 1560; Epi
stoll1e III Tlc Onlin. eccL 1556; Rp~ponsio adv. Hosill111. 1558: 
;;llllJlnil "0111,1';1" ,Ie ('(Jena, 1 ü;,[; Epitome <1odrill'l€ pc..Jes. Phris, 
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Orient. 15a; Epistola de Coena. 1544; Forma ac ratio ~Iinist 
Ecc1. Per. Lond. 1555; Confessio Ecc1. Pel'egr. Lond. 1551; 
Catech. Eccl. Peregr. Lond. 1551; Brevis Ecc1. Peregr. Lond. 
fid. explol'. 1553; Catechismus Eccl. Emdan. 1554. 

742. Leeuwen, J. van, Het geslacht Arnoldi. Z. pI. 1851. 111. 
wapen en 3 f'acs. 8vo. f 3.-

Niet in den handel. Zehlzaam. 
743. Legende ofte historye van de suoode practycqnen der (lieven. 

Overgeset uyt het Frans. Hierachter GiellJ'i's Vocabulael·. Leyden, 
1645. 12mo. hr. b<l. f 2.50 

744. Liggeren, Les, et autres archives llistoriques de la Gilde 
Anversoise de 8t.-Luc, 1453-1704, transcrits (en FranQais et 
HolI.) , ct anuottis par Ph. Rombouts et Ph. vau Lerius. Auvers, 
1865-75. 2 dln. gr. 8vo. f 18.-

Gedrukt in een gering aantal ex.; op weinigen na geheel 
uitverkocht. 

745. Ludolphus de Saxonia, Boeck vanden leven ons liefs heren 
ihesu cristi anderwerven gheprint. Zwoll, P. v. Os. MCCCC.CXV. 
(sie pro 1495.) Met houtsneden. fol. oude bd. f 70.

Een der rijkst geillustrecrde werken van de 15de eeuw, 
met hontsneden van de grootte der bladzijden. Het ex. en de 
band heb ben een weinig geleden. 

746. Magazijn, AIgemeen, van wetenschap, kOllst en smaak. 
Amst. 1785-!l1. 5 dln. - Nieuw alg. magazijn v. wetenschap, 
enz. 17!l2-99. 5 (Un. - Te zamen 10 dln. 20 bd. 8vo. b.ld. f 10.-

747. Magazijn voor wetensehappen, knusten en letteren, verzam. 
d. N. G. v. Kampen. Amst. 1822-30. 10 dln. - Hollandsch 
magazijn, enz. nitg. d. de Vries cu v. Kampen. Amst.18a1. 2 dIa. 
Te zamen 12 dln. Rvo. f 7.50 

Bevat vcrhandelingen van v. Orden, J. van Lennep, P. van 
Limhnrg Bromver , M. C. v. Hall e. a. 

748. Mander, K. van, Dat Hooghe Liedt 8alomo; sangbewijs in 
rjjme ghestelt. Met 11o('h andere gbeeste!. Liedekens. Hae!'!., 
Rooman. 1601. 121110. bl'. f 10.

Fraai ex., zeer zeldzaam. De heer Ekama vermeldt het in 
zijlle Haar!. bihliographie naar den Catalogus 8e1'1'nre. 

74\J. Marchand , P., Dietiollnaire histor. on memoires crit. et lit
ttiraires, partie. dans la n\pnbliq Ile des lettres. La Haye, 175R. 
2 tOIl1. 1 vol. fol. <I. veRn. f 5.-

7öO. Marnix van St. Aldegonde, Ph. van, Gotlsrlienstige eil 
kerkeliike geschritten. Uitg. d. J. J. v. ToorenelllJergen.'8 Grav. 
1869-77. 2 dln. Met Aallh. 3 bdn. ~Iet portret naar Wie rex. 8vo. 

f 18.50 
Inboud: Van de heelden afgbeworpen in de Nederlanden in 

Aug. 1566 j Trouwe vermaningbe aan de cbrist. Gemeynten; 
Brieven, 1570-97; Psalmen Davids, overgeset en in dichte 
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gestelt, nyt den Hebreischen d. Ph. van lUarnix. Leyden, L. 
Elzevier, 1617. Bibliographie van den Bijenkorf en le Tableau 
des dift'erens de la religion, Brieven, enz. enz. 

751. Menendez Pelayo, Mare., Historia de los Heterodoxos Es-
!laiioles. Madrid, 1880. 2 vol. 8vo. br. f 15.-

Dit werk, dat de geschiedenis der Spaansche ketters en 
hervormers bevat, heeft ook voor onze gesehiedeuis waarde, 
omdat het uitvoerige berichten mededeelt over de Spaansche 
protestanten, die hier te lande en in Dilitschland hun heil 
llOchten, zooals J. de Valdes , M. Servet, de Pineda, Cass. 
de Reina, Aventrot, e. a. Twee hoofdst. zijn gewijd aan "Los 
Erasmistos Espaiioles," een aau "La Sinagoga de Amsterdam," 
waarin over Uriel da Costa, ]\I. L. de Barrios, Spinoza, enz." 

752. Me •• ager des seiences et des arts en Belgique. Gand, 1833-48. 
16 vol. Av. pI. 8vo. br. Non 1·og?te. f 20.-

753. Minard v. Hoorebeke, L., Description de mereaux etjetons 
de pre8enee des gildes et corps de metiers, eglises etc. Gand, 
1877-79. 3 tom es. Av. de nombr. gray. de mMailles. 2 vo1. 
gr. in-4to. br. f 20.-

1. j)Ionographies d. Gildes et Corps de metiers de la ville 
de Gand j II. lIIereaux app. anx Pays-Bas (Noord-Nederland) j 
III. lIIereanx dn Brabant et de ~'Iandre. - Le texte en Fran~ais 
et en Hollandais. 

754. (Cambout de Pont-Chateau, du,) La morale pratique des 
Jesnites. Col., G. Qnentel. (Amst., D. Elzevier). 1669. 12mo. 
veau. f 15.-

Fraai ex. (h. 133 mill.) van dezen echten Elzevier. Zie Willems, 
No. 1421. 

755. Moreri, L., Grand dictionnaire historique ou melanges 
enriellx de l'histoü·e sacree et profane. Nouv. ed. av. le Suppl. 
de Goujet. Revue et augm. p. Dronet. Paris, 1759. 10 vo1. Av. 
portr. fol. veau. f 50.-

Beste en lllecst gezoehte uitgave. Fraai ex. 
75(t --Imme ouvrage. 18e M. Amst. 1740.8 vol. fol. veau. f 12.-

757. Vegiano, de, Nobiliaire des Pays-Bas ct du Comte de 
Bourgogue, et neuf de ses supplements, retliges eu un seul 
ouvrage, p. J. S. l!'. J. L. (le Herckenrode. Gand, 1870. 2 vol. 
et Armorial. - Complement. Ga1H1, 1870-77.2 vol. - Eu tout 
5 vol. roy. iu-8vo. f 50.-

G~h~el k()mpl~et. Het Armorial bevat 2313 wapeUH, terwijl 
het Complemeut er nog 8!3 bevat, waarvan 42 gekleurd. 

758. Noordewier, M. J., Nederdllitsche regtsoudheden.·Utr. 1853. 
gr. 8vo. f 5,....,-

Gehee~ nitTcrkocht. 
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759. Noort, J. C., Mijne. geheime zending in de Nedel'landen van 
het Engelsch staatsbewind, 1811-13. Gron. 1818. 8vo. f 2.

Bevat eenige bijzonderheden ovel' ons land tijdens de fransche 
heerschappij; het boekje komt zelden vool'. 

760. (Moreau ,) L'observateur hollandais. Lettres RUl' l't'ltat pl'e
sent des a/faires ae l'Enrope. La Haye, 1755-57. 36 fasc. 3 
vol. pet. ill-8vo. cart. f 2.50 

761. Oldenbarnevelt. - Wara.chtige historie van de ghevallcke
nisse, bekelltenisse. leste woordell en droevighe doot van den 
Heer Johall van Olclenba\'llcvelt, enz. Z. pI. 1620. 4to. f 2.50 

Oorspronkplijke Ilitgave, waarover vergel. het belangrijke 
art. van Prof. Frnin in de Bijdragell v. vad. historie en oud
heidk. X. Rh. IX. hlz. 119. 

762. Leeuwarden. - üorkonaen der geschiedenis v. h. St.-Authony
gasthuis te Leeuwarden, 1406-1600. Naar de ool'spronk. be
scheiden uitg. (Leeuw.) 1876. 2 dln. 8vo. f 10.

Niet in den handel. 
76i1. Paape, G., Het leven en sterven van ecn hedendaagsch 

aristoeraat, he heiz. veelc satyres enz., die het volk weeten moet. 
Z. pI. 1798. lIIet gekl. pI. Svo. cart. f 1.50 

i6..J,. (Paquot, J. N. ,) 1\Iemoires pOllr servil' a. l'histoire litteraire 
d. 17 provinces lIes Pays-Bas, (le la principaute lIe Liege, et 
qq. eoutrees voisines. LOllvaiu, 176;'. 3 vol. fol. hr. f 8.

Steeds eell zeer gewaardeerde bron voor de geschiedenis der 
letteren eu wetenschappen iu N ederland. 

765. Pollack, F., Spiuosa, his life and philosophy. Loudon, 
1880. Av. portI'. gr. iu-8vo. toile. f 10.-

766. Querard, J. M., Lcs snpercheries litteraires devoilees. 
Galerie 1I. ccrivains fran~ais, qui se sont deguises sous des 
anagrammes, asb\rollymes, lIes pseudonymes etc. Par., 1869-71. 
3 tom. 6 vul. roy. iu-8vo. f 30.-

i67. -- A. A. Barbier, DictionnaIre des ouvrages anonymes.3e 
ild. revue p. O. Barhier , H. et P. Billard. Suite aux Snpercheries 
Jittüaircs Ile 111. Qu~ra\'d. Paris, lSi2-75. 4 tOIll. 8 vol. roy. 
in-Svo. f 30.-

768. Rademaker, A., Kahinet van Nederlandsche en Kleefsche 
olHlheden en gezidlten. Amst. li25-31. 6 1I1n. 1\1. 300 fraaie 
platcn. 4 !(ln. b([n. 4to. f 15.

Fraai ex. op groot papier. De tekst in il dln. gebonden; de 
p!aten met hullaudsche, fransche en ellgelsche onderschrillell, 
in een hand. 

76!l. (Reigersberch, J.van,) Dye Cronycke van Zeelalldt. Antw., 
H. Peetersen. 1551. Av. cttl'te gray. s. bois. 4to. vel. f' 10.-

Fraai ex. Illet de kaart die dikwijls ontbreekt. 
'i70. Reis, De, naar Utl'echt. Eene Nederlandsche geschiedenis. 

Niet vertaahl. Amsl. ti!lS. 81''1. t· 1.-
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771. Relaciones, Varias, de los Estados de Flandes, 1631 a.1656. 
Madrid, 1880. pet. in-8vo. br. f 7.50 

Hierin de volg. onuitgegeven verhandelingen: C. Coloma, 
Relacion deI socorro de Brujas, 1631; J. Mascareöas, Sucesos de 
la campäna de Flandes , 1635; L. de Cevallos y Arce, Sucesos 
de Flandes, 1637-1640; Viaje que el D. Juan de Austria hizo 
desde Catalnöa a. Flandes , 1656; Relaciones de la campäna de 
1656 y de 1658 h los Estados de Flandes. 

Slechts in een zeer gering getal exx. gedrukt. 
772. Roemer Vis.oher, Zinnepoppen. Alle verciert met Rijmen enz. 

d. Anna Roemers. Amst. 1678. Met fraaie plaatjes. 12mo. hr. bd. 
f 4.50 

773. Rooses, Max, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. 
's Grav. 1879. lI'Iet 10 etsen d. J. B. Michiels en 40 houtsn. roy.-8vo. 
Ihm. bd. f 10.-

774. Rou, Jean, l\Iemoires inedits et opuscllles, 1689-1711. 
Publ. p. F. Waddington. Par. 1857. 2 vol. 8vo. br. Pr. f. H. 8.80. 

f 5.
J ean Rou was secretaris-tolk van de Staten van Holland van 

1689 tot aan zijn dood (1711). 
775. Rwhworth, J., Historical collection of private maUers of 

State, weighty matters in law, remarkable proceedings in live Par
liaments, 1618-48. W. the Trial of Thomas, Earl 01' Stralford. 
London, 1659-1701. 8 vol. Av. portr. 1'01. veau. f 50.-

776. Rijnevelshorn, A. J., Wisse tijding van de nabijheijdt des 
jongsten dags; alsooek van Gog elllie lI'Iagog, het Laetste oordeel 
enz. Amst. 1565. 4to. hr. bd. f 1.25 

777. Sandiu., C. C., Bibliotheca anti-Trinitariorum, S. catalogus 
serilltorllm et narratio de vita eorum auctorum, qui dogma de 
trtbus in unieo Deo impugnarullt. Freist. 1684. pet. in-8vo. vel. f 6.

Zeer zeldzaam. Het hoekje hevat een vrij naauwkeurige 
bibliographie van de Sociniaansche lit.eratullr. 

778. Savern von Franckenberg, A., Theatrllm urbinm. Warhaff
tige Contrafeytllng und summar. Besehreihung fast aller vornemen 
Stätten, Schlössern U. S. W. Fft. 1610. Av. nomhre degrav. S. 

hois. pet. in-8vo. vel. f 10.-
Hierin komt de beschrijving voor van een aantal N ederl. 

steden, waarvan 5 met de platte gründen. 
779. SohelFer, J. G. de Hoop, Geschiedenis der kerkhervorming 

in Nederland van haar ontstaan tot 1531. Amst. 1873.:! (Un. 8Yo. 
Pr. f. H. f 5.50. f 3.-

780. Schueren, Gherardi de, Voeablllarills qlli illtitlllatur Teu
thoniste. Ace. Termini Graecorllm et Libellus de partibus indecli
nabilibu&. Col., A ther Hornen. 1477. Tome II. (Lat.-Holl.) fo1. 
veau ancien rest. avee jermoirs. f 40.-

OorsIlronkeIijke Ilitgave; zeer zeldzaam. 
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781. Serrure, R., Dictionnaire geographique de l'histoire monetaire 
beIge. Brux. 1880 . .Av. pI. 8vo. br. Pr. f. 11. 7.50. f 5.-

782. Schotel, G. D. J., Geschiedenis van den oorsprong, de in
voering enz. v. d. Heidelhergschen Catechismus. Amst. 1863. 8vo. 
br. (11. 3.25). f 2.50 

783. Schouwburg van in- en nitheemsehe letter- en huishoud-
knnde. '8 Grav. It\U5-1O. 10 lUn. h. ld. f 4.-

Kritisch tijdsehrift, waarin artikelen van J. Scheltema, J. 
Schultz , .J. D. Janssen, J. Immerzeel Jr. e. a. 

784. Sepulveda, J. G., Opera, cum edita, tum inedita, acenr. 
Regia hist. Academia. lIfatr. 178(J. 4 tom. 2 vol. g.r. in-4to. d. 
veau. f 25.

Belangrijk voor de gesehiedenis van Nederland in het tijdvak 
van Karel V en Philil's 11. 

785. Serviliu., J., Dictionarium triglotton h. e. tribns lingnis 
Latina, Graeca et ea quorl fota haec Inferim' Gumartia ufitm·. 
Antv., J. Steels. 1560. ane. rel. Titre et prem. tf. taches. f 5.

Zeldzaam oUll-N erler!. W oordenboek. 
786. Siek, J. F., Nogle billrag til Christieru Hus 

Laullygtighe,len. Kjöb. 1860. Av. pork 4to. br. 
De schrijver heell veel gebruik gemaakt van 

Belgisehe archieven. 

historie uuder 
f 3.

de N eder!. en 

787. Sloet, L. A. J. W., Van Al's. Onllerzoekingen, schetsen en 
merledeelingen. "\l"Ilh. 1871. Met portr. roy. 8vo. f 4.-

Niet in den handel. Het werk bevat een herdruk van een 
15tal versprcl,le npsteIlen , meerendeels over Geldersche geschie
denis. 

788. Stern, D., (Mad. d' Agoult ,) Histoire des commencements de 
la republique aux Pays-Bas, 1581-W25. Paris, 1872. 8vo. br. 
Pr. f. 11. 3.30. f 2.-

789. Stirum, W. van Limburg, StamJ;afel der Graven van Lim
burg Stirum, met eenige geschiedk. aanteekeningen. 's Grav. 1878. 
Met 3 lith. p!. en 3 afbeeld. v. wapens. gr. 4to. linnen. f 7.50 

790. The.oro politico, rioe relationi , inst ruttioni , trattati, discorsi 
varii d'Ambassaclori. Co!. 15\)3-1601. 2 vo!. in-4to. vieux mar. 
rouge, aux armes. f 10.

Hierin o. a.: Relatiolle deUi Statt e governi di Piandra. Het 
ex. is een weinig gevlekt. 

791. Thurloe, J., Collection of state papers ... containing authentie 
memorials of the eng!. affairs from the year 1638 to the resto
ration of King Charles 11. Pub!. from the originals .... with a 
life of Thurloe. By Th. Birc·h. Lonu. 1742. 7 vol. fol. veau. f 60.-

Belaugrijke bron zoo voor de geschiedenis van Engelalld als 
dpr Vereen. N ederlanden. Zie hierover het opstel van prof. Fruin 
in de Bijdragen voor Valler!. geschiedenis, N. R. IlI. bl. 218. 
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792. Tubei, C. G., Korte onderrichting van de musiek, met 
. LXXVII handstukkies voor het elavier. Beneevens eeue kürte ver
handeling van het contrapunct.Amst. (1766).langw. 4to. cart. f 3.50 

Dit werkje van 123 blz., waarvan 30 blz. aan de theorie 
zijn gewijd, terwijl de overigeu door pianomuziek worden inge
nomen, komt, als alle oude niuziekwerken, zelden voor. 

793. Tijdschrift, Driemaandelijksch, 's Hage, 1836, 38. 4 stn. 8vo. 
f UiO 

Niet verder verschenen. Dit tijdschrift bevat artikels van N. 
Olivier, J. R. Thorbecke, J. W. Holtrop, D. Buddingh e. a. 

794. Tijd.piegel, De, 's Grav. en Arnh. 1844-76. 33 jaarg. 66 dln. 
}\Iet pI. gr. 8vo. f 35.-

Een kompleet ex. vau dit tijdschrift komt zelden voor. 
795. Udemans, C., Nederlantsche tragi-comedie, vertoonende het 

gewoel der voorledene en tegenwoordige oorlogen van de Vereen. 
Nederlanden. Z. pI.' 1652. 4to. f 3.50 

796. de Vaines, Dom, Dictionnaire raisonne de diplomatique 
cont. les regles pour servir a dechiffrer les anciens titres, diplomes, 
etc. Paris, 1774. 2 vol. Av. pI. veau. f 14.-

797. Leeuwenhom. - D. Az. Valcooch I Chronycke van Leeu
wenhorn , voortyden ontrent der Sijpen gelegen, over veel hon
dert jaeren verdroncken. Hoorn, W. Andriesz. 1599. kl. 8vo. 
hr. bd. f 5.-

Eerste drnk, zeer zeldzaam. 
798. -- -- Chronycke v. Leeuwenhorn. Verm. druk. Amst. 

1740. M. kt. 4to. h. Id. f 1.50 
In denz. band: C. Bruin, De lustplaats Soelen, 1723. M. pI. 

899. Vazquez, Al., Los sucesos de Flandes y Francia deI tiempo 
de Al. }'arnese. Madrid, 1879,80. 3 voI. 8vo. br. f 28.-

Dit belangrijke werk behandelt de geschiedenis der N ederl. 
oorlogen van de jaren 1577-92, door een ooggetuige ge
schreven, en thans voor het eerst uitgegeven naar het hs. 
bernstende op de N at. Bibliotheek te Madrid. Strada sehijnt 
deze Memoriiin gekend te hebben, Motley heeft ze te vergeefsch 
gezoeht. 

800. Vermesse, L., Dictionnaire du patois de la Flandre franQuise 
ou wallonne. Donai, 1867. gr. in-8vo. br. Pr. f. fl. 5.50. f 2.50 

801. Vingboon., P., Gronden en afbeeldsels der voornaamste 
gebouwen van alle die hij geordineert heeft. Amst., Danckerts, 
1688. Met 61 pI. fol. hr. bd. f 12.-

Eerste, fraaie uitg. Vele dez er gebouwen versieren nog de 
Heeren- en Keize>tgraehten te Amsterdam. 

802. Voltaire, Oeuvres completes. Paris, Dupont. 1823-27. 72 
vol. 8vo. br. f 40.-
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803. Wagenaar, I., - D(ujardin) et S(ellius), Ristoire generale 
des Provinces-Unies. Paris, 1757-76. 8 voI. Av. ctes, pI. et 
portr. 4to. veau. f 15.-

Vertaling van het beroemde werk van Wagenaar eemgzlDs 
gewijzigd en vermeerderd. Zie: BibI. Adversaria. II!. blz. 179. 

804. Wander, K. F. W" Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Lpz. 
1866-80. 5 voI. imp. in-8vo. d. mar. f 96.-

805. Wapenkaart, beheIz. alle de wapens en naamen van de R.R. 
veertigen van Leiden, sedert 1449 tot 1758, door G. v. Ryck
huisen en A. Delfos. Leyden, 1758. Titel, opdracht en 4 platen, 
waarop 754 wapens. gr. foI. h. ld. f 12.-

Buitengewoon fraai exemplaar; de opdracht en de wapens 
zijn fraai gekleurd en met goud en zilver opgewerkt. Zetdzaa1n. 

806. Werken uitgegeven door de Maatsohappij der Vlaamsohe 
Bibliophilen. Gent, 1839-75. 61 dln. roy. 8vo en 1 deel 4to. 

f 325.-
Geheel kompleet ex. op groot papier, zooals er slechts 36 

exx. voor de leden der Maatschappij werden getrokken; met 
de werken, die alleen voor de leden zijn gedrükt en dus slechts 
in 116 exx. oestaan. Van de eerstgenoemden werden van elk 
werk 100 exx. op gewoon papier in den handel gebracht. 

Fraai exemplaar gebonden in half blauw kalfslederen ban
den. Volgt de inhoud: 

le Reeks. Wetten. - 1. Beclach v. Hembyze. - 2. Dag
verhael oproer te Antwerpen. - 3. ;Kronyk v. Vlaenderen. 
2 dln. - 4. Leven v. Sinte Amand. 2 dln. 

2e Reeks. Wetten. - 1. Beleg v. Gent. - 2. Keurboek v. 
Antwerpen. - 3. Der Vronwen heimelijkheid. - 4 Reformatie 
v. Maegdendale. - 5. Privilegitin van St.-Truyen. - 6. De 
vroede ende dwaze maegden. - 7. Polit. balladen. - 8. De 
Boec van Catone. - 9. Ondvlaamsche liederen. - 10. Reyze 
naar Weenen. - 11. Verslag v. 'tMagistraet v. Gent. - 12. 
Leven van Philips den Stauten. - 13. Leven v. Joannes den 
Onbevreesden. - 14. De Grimbergsche oorlog. 2 dln. - 15. 
Memorieboeck v. Ghendt, 1301-1793. 4 dln. 

3e Reeks. 1. v. Ruusbroec, De gheesteI. Tabernacule. 3 dln. -
Boec v. watter geschiedt is binnen Brngghe. - 3. Lamentatie 
v. Zegher v. Mak, - 4. Dat boec van de twaelf dogheden. -
5. Dagboek v. J. de Potter. - 6. De weerbare mannen v. h. 
land v. Waes. - 7. Dat boec van de VII trappen. - 8. Tafe
reelen uit het leven van Jesus. (Op perkament, in-4to). - 9. 
Dat boec van den twaelf beghinen .. .0!'1[ 10. A. v. Hermelghem, 
NederI. historie 2 dln. - 11: Jaerlloeken v. h. Gilde v. St. 
Antone. 4 dln. - 12. Die Chierheit d. gheesteI. brnlocht. -
13. C. de Clerck, Gedichten. - 14. Leven v. Pater v. Ramme. ~ 
15. Ph. Wielant, Practijcke crimineel. 
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4e Reeks. 1. M. v. Vaernewijck, Van die beroerJ. tOden in 
llie Nederlanden. 3 dln. - 2. Werken v'. Zuster Hadewijch. 
I. Gedichten. 

Werken alleen voor de leden hestemd: 1. Dystorie van 
Saladine. - 2. Historie v. Griseldis. - 3. Declaratie van de 
Trinmphe bewezen aan Philips. - 4. Incomste v. den Prince 
v. Orangien. - 5. ~Iariken v. Nimweghen. - 6. Van Homulus, 
een schoone comedie. - 7. 't Bagbijnken_ v. ParijR. - K 
De Spiegel d. J ongers. - 9. Dialogus tusschen Salomoll ende 
jlarcolphus. - 10. Kellkenboek der 15e eenw. 

Bijgevoegd is: Ph. Kervijn de Volkaersbeke, Les Biblio
philes Flamands, leur histoire et leurs travallx. lS53. 

Van deze belangrijke verzameling be staat hier te lande itl 
geen bibliotheek een gehe el kompleet ex. 

807. WesterhoO', R., Oudheidkund. verhandeling betr. de kleine 
rookpijpjes. Gron. 1860. M. pJ. 8vo. f 1.25 

808. -- Verhandeling over de köl- of heksekringen. Gron.1859. 
8vo. f 1.-

809. Williams, Roger, The aetions of the Lowe Countries , 
(1560-1579). London, H. Lownes. 1618. pet. in-4to. d. veau. f 10.

Oorspronkelijke uitgave. Zeer zeldzaam. 
810. Wilson, J., Works. Ed. by Ferrier. London, 1855-58. 12 

'Vol. 8vo. toile. Pr. f. H. 46,80. f 25.-
I-IV. Noctes Ambrosianae; V-YIII. Essays critieal a 

imagin. IX. X. Recreations of Chr. North; XI. Tales; XII. 
Poems. 

811. Winwood papers. l\Iemorials of affairs of state in the reigns 
of Queen Elisabeth and King J ames I. Coll. from the orig. 
papers of Sir Ralph Winwood, secretary of State, eomprehend. 
the negociation of N eville, Cornwallis, Carleton ete. at the 
conrts of Franee, Spain a. in Holland, ete. (1596-1613). Ed. 
by E. Sawyer. Lond. 1725. 3 voJ. fo1. veall. f 25.-

Ook voor de Nederl. geschiedenis van dit tijdperk eell 
belangrijke bron. 

812. Witt, J. de, Brieven, gewisselt tllsschen hem ende de ge
volmaghtigdell van de Vereen. Nederlanden, 1652-69. 's Hage, 
1723-25. 6 dln. en Reg. - Resolutien en Secrete Resolutien der 
Staten van Holland en Westfriesland onder J. de \Vitt. Utr. 1717. 
3 dln. - Verhael van v. Beverningh, Nieupoort, enz. als gedeput. 
van de Stat.-Gen. aen de republyek v. Engelandt. 's Hage, 1725. -
Te zamen 11 dln. 4to. rb. bd. f 15.-

Pracht-ex. op gront papier. 
813. Zutphen Az., p.. van, Een brief over den Franschen tijd 

en dan een vrollwenpraatje in de Gorkumsehe volkstaal. Gor. 
lS66. 8vo. f 0.50 



Door MARTINUS NIJHOFF, te 's Gmveuhage, 

is uitgegeven: 

LES ELZEVIER, 
HISTOIRE 

ET 

ANN ALES TYPOGRAPHIQUES, 

PAR 

ALPBONfiiE WILLE.S. 

Een deel roy. 8vo. l\Iet platen en facsimile /15.-. 

Zie ovel' den inhoud van dit belangrgke werk de 
,opstellen van Dr. M.li'. A. G. CAMPBELL in De Nederl. 
Spectator, 1880, N°. 27; van P. A. TIELE in De Gitis, 
1880, N°. 12; van M. NIJHOFF in het 1Vie"w~bl. v. 
d. Boekh., 1880, N°. 41 en van P. A. M. BOELE VAN 

HENSBROEK in dit Nommer van de Biblio(/rtIphische 
Adversaria. 



NIEUWSTE CAT ALOGUSSEN 

uitgegeven door MAR'l'INUS NIJHOFF te 's Cravellltage_ 

HiO UitgeLreide verzameling Loeken en plaatwel'ken 

ovel' alle vakken, in alphabetische voJgorde en 

mal' de ondel'wel'pen. 33GG N°'. 

1 Gi Staatswetenschappen en I'echtsgeleerdheid, 

waarbij een belangrijke verzameJing ovel' oud

Hollandsch recht. 3470 N°'. 

Hi:lNieuwe aankoopen van verschilIende hoeken. 

273 N°'. 

-163 Genealogie en Hel'uldiek eil boeken ovel' het 

Huis van Oranje. 5G4 N°'. 

'16!~ Nieuwe aankoopen v.m verschillende boekell. 

240 N°'. 

Hi5 Entomologie, bevattende meel'endeelsaankoopen 

uit de biLliotheek van MI'. S. C. SN ELLEN VAN 

VULLENHOVEN. 309 N°'. 

Deze Catalogussen worden allen op franeo aanvraag 
9 rat i s afgeleverd. 




