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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Woord vooraf
Tijdens mijn studie Nederlands te Leiden heeft een bijna twee jaar durend
assistentschap bij wijlen prof. dr. B. van Selm bij mij geleid tot een diepgaande en
levenslange belangstelling voor het fenomeen ‘boek’ in al zijn facetten. Daarom was
het voor mij vanzelfsprekend om dit boek aan hém op te dragen.
Een dienstverband van bijna dertien jaar bij de studierichting Nederlands van de
Vrije Universiteit onder leiding van mijn promotor mevr. prof. dr. M.H. Schenkeveld
heeft een voorkeur voor de negentiende-eeuwse boekgeschiedenis mede bepaald.
Haar ben ik dank verschuldigd voor haar deskundige en stimulerende opmerkingen
bij het tot stand komen van mijn proefschrift.
Mijn copromotor dr. J.J. Kloek dank ik evenzeer. Van zijn kennis inzake
boekhandel en leescultuur in de eerste helft van de negentiende eeuw heb ik dankbaar
geprofiteerd.
Dank aan mevr. dr. H.C. Gall te Leiden, dr. P.J. Verkruijsse te Nieuwkoop en dr.
W.M. Zappey te Amstelveen, die zo bereidwillig waren vanuit hun specifieke
deskundigheid delen van het proefschrift kritisch door te nemen. Met hun op- en
aanmerkingen heb ik mijn voordeel gedaan.
Dat J. Immerzeel Junior het onderwerp van dit boek is geworden, is niet in het
minst te danken aan de rijke Immerzeel-collectie in de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag. De medewerkers van de afdeling Handschriften en Oude drukken aldaar
dank ik voor het aandragen van de benodigde stukken gedurende vele jaren.
Tenslotte bedank ik Heleen, Tessa, Marita en Dorith die mij ieder op hun eigen
manier gesteund hebben bij het voltooien van dit proefschrift.
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I Inleiding
De Duitse boekhistoricus Raabe schreef anno 1976 in zijn programmatisch te noemen
artikel ‘Die Geschichte des Buchwesens’:
Die Buchhandelsgeschichte ist ein sehr weitreichendes Forschungsgebiet.
(...) Bei näherer Betrachtung stellt man fest, dass die Geschichte der
meisten Verlage auf Grund sorgsamer Quellenstudien noch zu schreiben
ist. Es fehlen entscheidende Vorarbeiten, so Kataloge der
Verlagsproduktion, Sammlungen der Verlegerkorrespondenzen, Sichtungen
biographisher Zeugnisse und archivalischer Unterlagen.1
Hebben zijn opmerkingen in eerste instantie betrekking op de situatie in Duitsland,
ze zijn anno 1992 nog even actueel voor die in Nederland, zeker ten aanzien van de
eerste helft van de negentiende eeuw.
Voor een uitvoerige studie over een negentiende-eeuwse uitgever of boekhandelaar
moeten we terug naar de negentiende eeuw zelf. J.W. Enschedé heeft in 1899 een
monografie gewijd aan A.C. Kruseman2, R. van der Meulen heeft zich over A.W.
Sijthoff gebogen3 en daarmee zijn we de rij van monografieën over
negentiende-eeuwse uitgevers-boekverkopers voorbij. We kunnen nog wel wijzen
op een aantal gedenkboeken van uitgevers of uitgeverijen en uitgeversgeslachten,
maar die zijn veelal oppervlakkig, schetsmatig en anekdotisch van aard en dragen
daardoor duidelijk het stempel: voor de gelegenheid geschreven.4 Een gunstige
uitzondering hierop vormt de monografie van Wouter Nijhoff over de Arnhemse
boekverkopers en uitgevers Nijhoff. Zijn bedoeling ‘de boeken zelf te laten spreken’
maakt zijn studie tot een waardevolle bron van allerlei interessante gegevens inzake
produktie, oplage, onkosten, prijzen, etc.; maar ook hij besluit zijn woord vooraf met
de opmerking, dat
deze arbeid op geenerlei pretentie aanspraak wil maken, maar uitsluitend
werd ondernomen en uitgevoerd om aan mijn broeder en zusters, mijn en
hun kinderen, iets meer mee te deelen dan zij misschien reeds wisten,
omtrent de Arnhemsche boekverkopers Nijhoff van wie wij steeds met
reden trotsch zijn geweest af te stammen.5
Naast deze publikaties bestaan er ook enkele niet-afzonderlijk uitgegeven studies
met een uitgever-boekverkoper als onderwerp,6 maar deze zijn sui generis slechts
voorlopig en schetsmatig van karakter.
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De thans ondernomen studie beoogt door een aantal aspecten van het leven en bedrijf
van Johannes Immerzeel Junior te belichten dieper in te gaan op het functioneren
van een negentiende-eeuwse uitgever en zo een bijdrage te leveren tot de geschiedenis
van boekhandel en uitgeverij in de eerste helft van de negentiende eeuw. Zij wil
daarbij aansluiten bij de sedert een tiental jaren vigerende richting in de
boekwetenschap die wordt aangeduid als ‘l'histoire du livre’ of ‘livre et société’.
Deze richting huldigt de opvatting, dat het boek bestudeerd dient te worden binnen
de cultuur waarin het ontstaat en waarop het op zijn beurt weer invloed uitoefent.
Het boek is in deze optiek een ideeëndrager en functioneert in die hoedanigheid
binnen de maatschappij waarin het verschijnt.
Daarnaast is het boek als koopwaar onderhevig aan wetten van vraag en aanbod.
De markt bepaalt in feite de wijze van produktie en distributie en deze markt is in
veel opzichten afhankelijk van economische, politieke en sociale omstandigheden.
De uitgever-boekverkoper is op deze markt de centrale figuur, waarin een reeks
van intellectuele, industriële en commerciële circuits samenkomen. Vanuit en veelal
deelnemend aan het intellectuele circuit selecteert hij de uit te geven teksten en draagt
hij zorg voor de verbinding tussen auteur en publiek. Binnen het industriële circuit
begeleidt hij de gang van het manuscript van zetten, drukken, corrigeren en innaaien
of inbinden. Tenslotte komen dankzij zijn inspanningen de eenmaal geproduceerde
werken via de commerciële kanalen op de meest geëigende verkoopplaatsen terecht
(winkel, markten, colporteurs), krijgt hij op zijn beurt andere titels van zijn confraters
voor de verkoop in commissie of voor rekening en treedt hij zelf ook als detaillist
op.7
Hoewel de Amerikaanse historicus R. Darnton een van de meest prominente
vertegenwoordigers van deze richting is sedert zijn ‘What is the history of books’
(1982) en zijn The Business of the Enlightenment (1979), is vooral vanuit het Duitse
en Franse taalgebied deze benadering tot ontwikkeling gebracht.8 De verschijning
van L'apparition du livre (1958) van de Franse Annales-historici Lucien Febvre en
Henri-Jean Martin markeert het begin van een langzame ontwikkeling van deze
benaderingswijze, die voor Frankrijk als voorlopig hoogtepunt heeft geresulteerd in
de monumentale vierdelige Histoire de l'édition française, onder redactie van
Henry-Jean Martin, Roger Chartier en Jean-Pierre Vivet (Paris, 1982-1986).
In Duitsland doet, behalve de eerder genoemde Raabe, vooral Reinhard Wittmann
met bijv. Ein Verlag und seine Geschichte, Dreihundert Jahre J.B.
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Metzler Stuttgart (Stuttgart 1982) op overtuigende wijze verslag van zo'n synthese
tussen boek, boekverkopers en maatschappij.9
In Groot-Britannië geldt John Feather10 met zijn The provincial book trade in
eighteenth-century England (Cambridge, 1985) als een belangrijke exponent van
deze richting. In zijn studie krijgen vooral de distributieaspecten uitvoerige aandacht.11
Ook in Nederland zijn op het gebied van de boekgeschiedenis inmiddels
belangwekkende resultaten geboekt in de vorm van verschillende monografieën over
zeventiende-eeuwse uitgevers en boekverkopers van o.a. Lankhorst, Hoftijzer en
Alblas.12 Van Selm heeft met zijn studie van boekhandelscatalogi Een menighte
treffelijcke Boecken (Amsterdam, 1987) een belangrijke bijdrage geleverd aan het
onderzoek naar de distributie van boeken in de zeventiende eeuw.13
De negentiende eeuw is in Nederland tot nog toe onontgonnen gebied gebleven.
De onderhavige studie van de boekhandel-uitgeverij van Johannes Immerzeel Junior
wil een eerste bijdrage zijn aan het dichten van deze lacune.
Dat de figuur van de uitgever-boekverkoper Johannes Immerzeel Junior als
uitgangspunt is genomen, heeft verschillende redenen. Als uitgever van Tollens,
Bilderdijk en Helmers heeft hij enkele belangrijke, zo niet de meest toonaangevende
dichters van zijn tijd in zijn fonds. Daarbij komt dat hij als initiator, redacteur en
uitgever van de Nederlandsche muzen-almanak meer dan twintig jaar mede bepalend
is geweest voor het peil en de ontwikkeling van de Nederlandse poëzie in het
algemeen.
Tevens boden op voorhand de bewaard gebleven brieven en dokumenten van, aan
en over hem en over zijn uitgeverij-boekhandel een voldoende basis om hem als
centrale figuur in deze studie te kiezen. Exploratie van een aantal tot nu toe nog
nauwelijks bestudeerde archiefbronnen inzake de vroeg-negentiende-eeuwse
boekhandel en uitgeverij in het algemeen en de persoon van Immerzeel in het
bijzonder heeft vervolgens nog een grote hoeveelheid aanvullend materiaal aan het
licht gebracht.
De brieven van en aan Immerzeel bieden de mogelijkheid op een aantal aspecten
die samenhangen met het traject van auteur naar klant nader in te gaan, waarbij
invloed van politiek en economie op sommige momenten duidelijk waarneembaar
is. Vooral uit de brieven van auteurs als Bilderdijk, Tollens, Staring, Beets en Van
der Hoop valt materiaal over het totstandkomen van diverse werken te achterhalen.
Anderzijds bieden de meer zakelijke contacten met drukkers als J. Stuerman en
Giunta d'Albani en illustra-
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toren als J.C. Bendorp en H.W. Caspari de mogelijkheid gegevens te vinden met
betrekking tot de feitelijke produktie.
Ten aanzien van de distributie vinden we behalve in de correspondenties ook veel
gegevens in bijv. dokumenten met betrekking tot de overheid, prospectussen,
confraterboeken en advertenties in de kranten.
Niettemin kunnen niet alle facetten en alle factoren die er in theorie te
onderscheiden zijn binnen wat Darnton het ‘communicatie-circuit’ noemt, in het
onderzoek worden betrokken. Zo'n opzet zou voor een studie als deze om
verschillende redenen te ambitieus zijn.
In de eerste plaats ontbreekt op veel punten nog de noodzakelijke voorkennis.
Gegevens over produktie en distributie van gedrukte teksten uit de eerste decaden
van de negentiende eeuw zijn nog betrekkelijk weinig in kaart gebracht.14 Voor de
periode tussen 1830 en 1880 bieden de Bouwstoffen van Kruseman niet meer dan
een voorlopig raamwerk. Voor de eerste helft is er nog nauwelijks - behalve via
enkele incidentele data - inzicht in de voorwaarden waaronder teksten gedrukt en
verspreid konden worden en hoe de winst- en verliesrekening van een uitgever er uit
zou kunnen zien. Hoeveel bedroegen loon-, druk-, bind-, papier- en andere kosten?
Wat moest de minimale oplage van een bepaald boek bedragen om uit de kosten te
zijn? Welke formaten of lettertypen waren er voor welke teksten gebruikelijk? Welk
honorarium werd er betaald, als er al betaald werd? Hoe maakte men reclame? Enz.
enz. Het zijn vragen die niet of slechts met een enkel bekend voorbeeld beantwoord
kunnen worden.
Ook op het gebied van het onderzoek naar lezers en kopers, die binnen het totale
circuit een belangrijke en veelal bepalende rol spelen, zijn pas de laatste jaren de
eerste verkennende stappen gezet.15
Een tweede reden die een min of meer afgerond onderzoek naar het functioneren
van Immerzeel als uitgever-boekhandelaar verhindert, is het feit dat de bewaard
gebleven brieven en dokumenten inzake zijn bedrijf allerminst compleet zijn. Van
zijn boekhouding is maar een fractie over en ook al zijn er van de brieven aan
Immerzeel enkele duizenden bewaard, het zijn juist de brieven van Immerzeel die
nog slechts mondjesmaat te vinden zijn.
In dat licht gezien, kan deze studie niet meer zijn dan een eerste poging vat te krijgen
op het complex van factoren waarmee een uitgever-boekverkoper in die tijd te maken
had, actief en passief. Gecombineerd met een aantal reeds bekende feiten omtrent
de gang van zaken binnen de boekhandel
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wordt het beeld van de produktie en distributie van het boek in de eerste helft van
de negentiende eeuw scherper gesteld.
De benadering geschiedt uit de optiek van de uitgever-boekverkoper, in dit geval
Johannes Immerzeel Junior. Híj blijft in dit onderzoek de centrale figuur. Hoewel
het belang van een studie over Immerzeel voornamelijk is gelegen in zijn activiteiten
als boekhandelaar en uitgever, wordt er in het eerste deel van dit boek in een
biografische schets (hoofdstuk II) ook aandacht besteed aan de meer persoonlijke
aspecten van zijn leven. Het feit dat hij op verschillende manieren betrokken was bij
het maatschappelijke en culturele leven van zijn tijd, kan niet los worden gezien van
zijn functioneren als uitgever en boekhandelaar. Daarin vindt de biografische schets
dan ook zijn rechtvaardiging.
In hoofdstuk III wordt Immerzeel vervolgens getekend als zelfstandig ondernemer
in Den Haag (1804-1811) en komt de stichting van de filialen in Amsterdam en
Rotterdam aan de orde.
In hoofdstuk IV wordt het faillissement (1811) van de firma Immerzeel en Co.
beschreven. De uitvoerige bespreking ervan heeft verschillende redenen. In de eerste
plaats is een dergelijke casus van een negentiende-eeuwse uitgever nog nergens
anders beschreven. Daarnaast laat de beschrijving van de afwikkeling van dit
faillissement iets zien van de manier waarop deze internationaal georiënteerde
boekhandel in de Napoleontische tijd te werk ging. Ze biedt inzicht in de contacten
met handelsrelaties, het betalingsverkeer binnen de boekhandel, de
bedrijfsadministratie en de wijze waarop de financiering van het bedrijf plaatsvond.
Daarnaast krijgen we informatie over de inrichting van de boekhandel en over de
bedragen die er omgingen. Tenslotte wordt ook nog duidelijk dat de afwikkeling van
het faillissement zoveel mogelijk binnen de eigen beroepsgroep werd afgehandeld.
In het vijfde hoofdstuk volgen we Immerzeel verder als zelfstandig ondernemer:
de Rotterdamse periode (1811-1826), de tweede Haagse periode (1826-1832) en de
Amsterdamse tijd tot aan zijn dood komen aan bod.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan het zgn. boekverkopersboek van Immerzeel
met daaraan gekoppeld een bespreking van zijn handelscontacten (hoofdstuk VI).
De analyse van dit boekverkopersboek wordt gecombineerd met de bespreking van
de administratie van zes van zijn confraters, voorzover Immerzeel daarin een rol
speelt. De aard van deze bronnen biedt de mogelijkheid vanuit een andere invalshoek
inzicht te krijgen in het functioneren van Immerzeel als boekhandelaar-uitgever.
Daarnaast weerspiegelen deze bronnen de usances binnen de boekhandel, bijvoorbeeld
met betrekking
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tot commissie-zending, intekeningen, premies, rabat, kortingen, afrekeningen en
betalingsverkeer.
In hoofdstuk VII komt vervolgens een aantal aspecten inzake de produktie en
distributie van Immerzeels fonds aan bod, waarna in hoofdstuk VIII een nadere
analyse van zijn uitgaven wordt gepresenteerd.
De opvolging door de oudste zoon Jan Lodewijk Anthony Immerzeel en de
inventaris van diens boekwinkel anno 1825 komen in hoofdstuk IX aan de orde. Tot
besluit vat ik in hoofdstuk X samen wat het belang van Immerzeel en zijn bedrijf in
zijn eigen tijd is geweest.
In de loop van verschillende hoofdstukken komt incidenteel de receptie van
Immerzeels fondsuitgaven aan de orde. Meestal zijn alleen uitlatingen in de brieven
aanleiding geweest aandacht te besteden aan reacties op het verschijnen van
afzonderlijke uitgaven of aan particuliere afnemers.
In het tweede gedeelte van het boek zijn de verschillende bronnen, tabellen en
bijlagen ondergebracht die in de hoofdstukken II-IX onderwerp van bespreking zijn
geweest. De beschrijving van de fondstitels van Immerzeel neemt daarin de
belangrijkste plaats in.
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Gepubliceerd in Raabe 1984, 10-11.
Enschedé 1899.
Van der Meulen 1891.
Ik wijs op de studies van bijv. F.A. Brekelmans: Twee eeuwen Broese, Gedenkboek bij het
200-jarige bestaan van de Koninklijke Drukkerij Broese en Peereboom BV te Breda 1784-1984.
Breda, 1984; C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952. Haarlem, 1952; Twee eeuwen Brandt en
Proost, Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en
kerkboeken en den papierhandel in Nederland. Naar gegevens geput uit de archieven van J.
Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842. Amsterdam, 1942.
Nijhoff 1934, XV.
Ik wijs op Broos 1979 en 1981 over Johannes Allart en Saalmink 1986 over A.B. Saakes.
Deze alinea is gebaseerd op Henri-Jean Martin: ‘Les espaces de la vente à Paris à l'époque
artisanale’. In: Martin 1987, 89.
In Amerika heeft het onderzoek voorts belangrijke impulsen gekregen door de publikatie van
bijv. Books and society in history, Papers of the Association of College and Research Libraries
Rare Books and Manuscripts Preconference, 24-28 June, 1980 Boston, Massachusetts. Ed. by
Kenneth E. Carpenter. New York [enz.], 1983 en Needs and opportunities in the history of the
book: America 1639-1876. Ed. by David D. Hall and Jonn B. Hench. Worcester, 1987.
Zie ook zijn Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert, Beiträge zum literarischen
Leben 1750-1880. Tübingen, 1982) en zijn recente Geschichte des deutschen Buchhandels: ein
Ueberblick (Munchen, 1991).
Programmatisch is John Feather: ‘The Book in History and the History of the Book.’ In: The
Journal of Library History 21 (1986), 12-26.
Zie ook de belangwekkende studies in de reeks St. Paul's Bibliographies, waaronder Spreading
the word, The distribution networks of print 1550-1850. Ed. by Robin and Michael Harris.
Winchester [enz], 1990 en Six centuries of the provincial book trade in Britain. Ed. by Peter
Isaac. Winchester [enz.], 1990.
Otto S. Lankhorst: Reinier Leers (1654-1714), Uitgever & boekverkoper te Rotterdam.
Amsterdam [enz], 1983; J.B.H. Alblas: Johannes Boekholt (1656-1693), The first Dutch publisher
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of John Bunyan and other English authors. With a descriptive bibliography of his publications.
Met een samenvatting in het Nederlands. Nieuwkoop, 1987; P.G. Hoftijzer: Engelse
boekverkopers bij de Beurs, De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en
Swart, 1637-1724. Amsterdam [enz.], 1987.
Begin 1992 verscheen: Le magasin de l'univers, The Dutch Republic as the centre of the
European Book Trade. Papers Presented at the International Colloquim, held at Wassenaar, 5-7
July, 1990. Edited by C. Berkvens-Stevelinck [e.a.]. Leiden [enz.], 1992. (Brill's Studies in
intellectual History 31).
13 Van de meest recente ontwikkelingen wordt sinds kort verslag gedaan in het ‘Bulletin
internationale d'information sur l'histoire du livre et de l'édition’ In Octavo.
14 De archieven bevatten nog teveel ongezien materiaal. Het toegankelijk maken van bijv.
negentiende-eeuwse notariële en rechtbankarchieven staat nog in de kinderschoenen. Vooral
de gebrekkige toegangen op de Amsterdamse notariële archieven uit de negentiende eeuw
vormen een handicap.
15 Zie met name de publikaties van Kloek en Mijnhardt en Brouwer.
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II Biografische schets
In deze schets geef ik een globaal overzicht van de fata et gesta van Johannes
Immerzeel Junior, voorzover ik dit uit de beschikbare dokumenten heb kunnen
samenstellen. Daarbij bepalen de hoofdfeiten de structuur van de schets, maar ik heb
ook minder belangrijke gebeurtenissen in dit overzicht opgenomen, om een zo volledig
mogelijk beeld van Immerzeel in zijn tijd te geven.

II.1 Jeugd en vorming
Johannes Immerzeel Junior werd geboren op 2 juli 1776 te Dordrecht. Zijn ouders
Johannes Immerzeel en Elizabet Steenbus lieten hem daags na zijn geboorte dopen
in de Nederduitsch Hervormde Kerk van hun woonplaats.1 Hij was de derde zoon
van het echtpaar, na Christiaan, gedoopt op 16 september 1770, en Pieter, gedoopt
op 29 september 1773.
Na Johannes wordt er een dochtertje geboren, Elisabeth, dat op 9 september 1778
wordt gedoopt, maar op 15 november 1779 zal overlijden. Op 25 oktober 1780 wordt
een tweede Elisabeth gedoopt.
Het gezin woonde in 1779 ‘op de Voorstraat over de Munt’.2 Vader Johannes
wordt als koopman of grutter aangemerkt. Uit 1789 dateert een inscriptie die te vinden
is op de achterkant van een zilveren versierd ovaal schild, zijnde het ‘Draagteeken
van het Bakkersgild te Dordr[echt]’, luidende:
Het Bakkersgilde Johannes Immerseel als Boekhouder, Johannes Moria,
Johannes de Haan, Jurianus van Driel, Als Deekenen, Dordregt Den 31
July 1789.3
Over de jeugd van Immerzeel Jr. zijn nauwelijks contemporaine bronnen bewaard
gebleven. Tot aan het moment waarop er sprake is van de contacten met J. Goldberg,
heb ik geen geschreven dokumenten met betrekking tot zijn persoon teruggevonden.4
Op welke bronnen verschillende necrologen zich baseren is onduidelijk. Immerzeel
zelf getuigde aan het eind van zijn leven:
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Schrijver dezes, die in zijne jongelingsjaren teeken- en schilderlessen
van Pieker Hofman ontving, herinnert zich altijd dien ijverigen en
achtenswaardigen man en de dagen bij hem doorgebracht, met een
wezentlijk genoegen.5
Belinfante schrijft over de periode tot 1795:
Uit burgerlijken stand gesproten, vormde Immerzeel zichzelven, en
bragt het door zijne onvermoeide vlijt, geholpen door zijnen natuurlijken
aanleg, spoedig zoo verre, dat hij verschillende beroemde werken uit de
Fransche, Duitsche, Engelsche en Italiaansche talen gemakkelijk en
vloeijend in zijne moedertaal konde overbrengen, met gelukkig gevolg de
muzijk beoefende, en een meer dan middelmatig talent als schilder en
teekenaar had. (...) Aanvankelijk wilde zijn kunstminnend hart zich aan
de beoefening der schilderkunst wijden, en genoot hij eenige lessen van
den kunstschilder Hofman. Zwakheid van gezigt geboden hem echter
gebiedend hiervan af te zien.6
Soortgelijke geluiden laat Nicolaas Beets horen in de Nederlandsche muzen-almanak
voor 1842:
Een burgermanskind van Dordrecht (1), waarin een buitengewone aanleg
stak, en dat door overgrooten ijver en oefening aan eene zeer beperkte
opvoeding zoodanig eene uitbreiding wist te geven, dat hy op zijn
achttiende jaar de Fransche, Engelsche, Hoogduitsche en Italiaansche talen
met gemakkelijkheid kon spreken en schrijven; geen onaardig muzikant
was, en een meer dan middelmatig talent als Schilder en Teekenaar (2),
by een gelukkigen aanleg voor de Dichtkunst openbaarde; - dat
aanvankelijk voor de Schilderkunst opgeleid (3), maar door zwakheid van
gezicht genoodzaakt hare beoefening op te geven, daarna het atelier voor
het bureau verwisselde, (...)
(1) Geboren 2 July 1776.
(2) De Vignetten, in de Minnedichtjes van Tollens, zijn hoofdzakelijk
naar zijne teekeningen vervaardigd.
(3) Hij genoot het onderwijs van den Kunstschilder Hofman te
Dordrecht.7
Men schrijft, zoveel wordt wel duidelijk, de gegevens van elkaar over.8 Zo ook het
feit dat Immerzeel in 1795 secretaris was van de Krijgsraad te Dordrecht.9 Het is het
jaar waaruit ook de eerste gedrukte teksten van de hand van Immerzeel dateren, te
weten een gedicht ‘Aan de verdrukte, maar thans in hunne rechten herstelde
vrijheidszoonen te Dordrecht’ en het gedicht ‘Op het sluiten der Alliantie tusschen
de Fransche en Bataafsche Republiek’, gedrukt op 10 februari resp. 19 mei 1795.
Beide werden gemaakt ‘op verzoek der Sociëteit tot behoud van vrijheid en
gelijkheid.’ Ze getuigen van een uitgesproken pro-Franse houding en we kunnen
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winter van 1794-95 ons land binnenviel, haalde Immerzeel het als redder in de nood
binnen:
Schoon Fredrik met zijn legerschaaren,
't Gewaad der Vrijheid heeft gescheurtDespooten en geweldenaaren,
Hier op den zetel heeft gebeurt;
Schoon hij door roof en plunderingen,
Uw Eigendom U zocht te ontwringen;
Schoon 't trouwloos Brittendom uw rechten heeft vertrapt,
Thans moogt ge in edle menschenvrinden,
Uw redders - uw beschermers vinden Terwijl de Vrijheid weêr met moed ten zetel stapt.10

Ook zijn gedicht ‘Op het sluiten der Alliantie tusschen de Fransche en Bataafsche
Republiek’11 laat geen twijfel bestaan omtrent zijn politieke standpunt in die tijd:
Geluk! o vrije Batavieren!
Thans is uw heilzon opgegaan;
Een Volk, bekranst met krijgslauwrieren,
Biedt u, vol broedermin, de hand van vriendschap aan.Geluk! de band is weêr gesloten,De band, weleer door haat en baatzucht doorgeknaagd.
De Vrijheid zwaait haar speer - triumf, mijn Landgenooten!Zij galmt der Franken lof; - juicht - juicht!
uw heillicht daagt!

Eind 1798 zou zijn post als secretaris van de Dordrechtse Krijgsraad vervallen.
Immerzeel diende om te zien naar een andere functie, temeer daar hij voor een gezin
te zorgen had. Want hij was inmiddels gehuwd12 met Adelaïde Louise Françoise
Charlotte Cera (1781-1850), een Française van Italiaanse afkomst, wier ouders bij
haar geboorte in Parijs woonden.13 In de loop van 1800 vestigt het echtpaar Immerzeel
zich in Den Haag op de Houtmarkt, wijk P., nr. 3814. Het feit dat we Immerzeel hier
aantreffen, hangt ongetwijfeld samen met de post die hij medio 1799 had aanvaard.

II.2 In dienst van Johannes Goldberg.
Vermoedelijk begin 1799 schrijft A.J. Verbeek15 aan Johannes Goldberg (1763-1828),
die was aangezocht als ‘minister van handel’:
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In de veronderstelling nu, dat Gij de post zult aannemen, moet ik U uit
naam van een aantal brave Dortenaren recommanderen een jongeling van
uitmuntende bekwaamheden, die waarlijk een schone stijl schrijft en
voorheen gefungeerd heeft als Secretaris bij den Krijgsraad te Dordrecht,
maar welke post thans vervalt, en hem in grote verlegenheid brengen
zoude, indien hij in deze op U niet hoopte - de naam van den jongeling
(of liever van den man, want hij is reeds getrouwd en vader van een zoon
en stemgerechtigd Burger), is J. Immerzeel, en de post, welke hij zich
gaarne gesteld zag is die van Commies op Uw bureau, schoon hij tot een
secretariaat zoude geschikt zijn.16
Enige tijd later herhaalt Verbeek zijn recommandatie:
Immerzeel, waar over ik U voorheen geschreven heb, kan ik U zonder
bezwaar aanprijzen - hij stelt zeer goed en is een opkomend genie van
uitmuntende bekwaamheden.17
Mogelijk heeft Immerzeels patriottische gezindheid bij Goldberg een rol van betekenis
gespeeld, op 5 juli 1799 werd in elk geval het verzoek van de brave Dordtenaren
gehonoreerd. In het ‘Verbaal der Zitting van den burger Johannes Goldberg, Agent
van Nationale Oeconomie der Bataafsche Republiek’ van die dag staat in het
handschrift van Immerzeel te lezen:
aangesteld den burger Johannes Immerzeel Junior, om bij het Agentschap
alle zodanige diensten te verrichten, als de Agent zal goedvinden, en wel
op zodanig dedommagement als bij eene daartoe geschikte gelegenheid
door den Agent aan het uitvoerend Bewind zal worden voorgesteld.18
Op die datum trad Immerzeel in dienst van Goldberg ‘op een jaarwedde van ƒ 2.000,
-’ als ‘Commis ter Secretarie, tevens alsnog waarnemende de Post van Chartermeester
en Indexmaker.’19
Zijn taak bestond ondermeer uit het toezicht houden op en de verdeling van de
werkzaamheden; ook hield hij zich bezig met de verzending en bewaring van de
stukken, die hij aanvankelijk zelf in het net moest schrijven.20 In dienst van Goldberg
ging Immerzeel met zijn ‘Agent’ mee op diens ambtelijke inspectiereis, die bedoeld
was om het nodige statistische grondmateriaal bijeen te brengen teneinde de
economische en sociale structuur der Bataafsche Republiek te leren kennen. Een
novum voor ons land.
‘Op 16 juni 1800 vertrok de Agent zonder enige “omslag of ostentatie” uit Den
Haag, vergezeld door Rouppe, Immerzeel en een bode. Jan Kops voegde zich begin
juli op Tholen bij hen. Zo begon de bekende ‘huishoudelijke’ of “oeconomische”
reis van Johannes Goldberg, die bijna vijf maanden heeft geduurd, van 16 juni tot 8
november 1800.’21
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De bewerking van al het verzamelde materiaal heeft door tegenwerking en door zijn
gedwongen aftreden niet geleid tot een gepubliceerd verslag.22
In september 1801 was Goldberg namelijk in aanvaring gekomen met het nieuwe
Uitvoerend Bewind. Immerzeel hield zich aan zijn formele werkgever en weigerde
voorlopig op een schrijven in te gaan waarin hem geboden werd alleen bevelen en
orders op te volgen die waren geparafeerd door Albert Fredrik Robbert Evert van
Haersolte. Hij protesteerde tegen deze onduidelijke situatie. Alleen Goldberg kon
hem opdrachten geven. Bovendien was aan Goldberg te verstaan gegeven alleen
president F. Ermerins te gehoorzamen. Maar Goldberg verloor het pleit en moest
opstappen.23
Nadat Goldberg op 2 oktober 1801 was ontslagen wegens ‘verregaande
disobedientie en wederstreving van des Bewinds bevelen’, werd op 7 december van
hetzelfde jaar het Agentschap van Nationale Oeconomie opgeheven. De ‘economische
zaken’ werden tot onderdeel gemaakt van de Raad van Binnenlandse Zaken.24
De positie van Immerzeel is blijkbaar niet met die van Goldberg verbonden
geweest, want vrijwel zeker is hij commies op Binnenlandse Zaken gebleven. De
contacten tussen hem en Goldberg blijven, ook in later jaren, hartelijk en in november
1801 dicht hij:
(...)
Waarde Goldberg! 'k mag niet treuren,
Daar de erkentnis U ontstaat,
Doch 'k mag 't vaderland beklagen
Om 't gemis van uwen raad.25

II.3 De eerste Haagse periode (1799-1810)
Het is niet na te gaan wanneer het jonge gezin van Immerzeel precies naar Den Haag
is vertrokken. Het zal medio 1799 geweest zijn, het tijdstip waarop duidelijk werd
dat Johannes Goldberg van de diensten van Immerzeel gebruik wilde maken. In 1800
woont hij op de Houtmarkt, wijk P, nr. 38, in 1803 vestigt het gezin zich aan het
Westeinde, wijk B, nr. 80.26 Mogelijk houdt de verhuizing verband met de
gezinsuitbreiding; op 28 december 1801 was zoon Jan Lodewijk Anthony geboren,
op 15 februari 1803 beviel Adelaïde wederom van een zoon: Charles Henri.27
In Den Haag heeft Immerzeel zijn dichterlijke aspiraties verder proberen te
ontwikkelen. Bij de Haagse uitgever Isaac van Cleef verscheen in 1801 De
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goedertierenheid van Titus, een toneelspel, toegewijd aan de bestuurders en leden
van het ‘Toneeloefenend Gezelschap, onder de Zinspreuk: Tot onderling Vermaak,
in den Hage.’ Burger Immerzeel was op 11 februari van dat jaar tot lid van verdienste
benoemd en aangenomen bij dit sedert 18 september 1798 bestaande gezelschap; het
toneelspel viel bij de bestuurders zeer in de smaak.28
Zijn Dichtgedachten op den agttienden van Wynmaand, October 18, 1801, dat bij
de Wed. de Groot en Zoonen te Den Haag uitkomt, herdenkt de capitulatie van de
Anglo-Russische legers, die zich - na aanvankelijke successen - twee jaar tevoren
hadden moeten overgeven aan generaal Brune, de aanvoerder van de Frans-Bataafse
legers.29
Bij Johannes Allart te Amsterdam kwam een jaar later Bonaparte en de algemene
vrede van de pers, dat Immerzeel samen met B. Nieuwenhuizen had geschreven. Bij
dezelfde uitgever verscheen van zijn hand ook De onsterfelijkheid der ziel, een
vertaling naar het Frans van Delille.
Hij zond ook een prijsvers in op een door de Bataafsche Maatschappij van Taalen Dichtkunde uitgeschreven prijsvraag met als onderwerp ‘Godsdienst, de steun
der burgermaatschappij’. Op de vergadering van 11 september 1802 te Rotterdam
wordt verslag gedaan van de één dag eerder gehouden vergadering van de
beoordelingscommissie. Het voorstel luidt om de inzending met de spreuk ‘Le
Bonheur des méchans (!) comme un torrent s'ecoule, Racine’ te bekronen ‘met eenen
buitengewonen zilveren eerpenning’.30 De vergadering gaat accoord met het voorstel.
Op 9 november 1802 wordt de identiteit van de inzender in de courant onthuld:
Ingevolge der uitnoodiging der Bataafsche Maatschappij van Taal- en
Dichtkunde, in haar Programma van September laatstleden, heeft zich, als
dichter van het, met een buitengewone Zilveren Medaille, bekroonde
Prijsvers, ingekomen op de stoffe: Godsdienst, de steun der
burgermaatschappij, en geteekend met de Spreuk: le Bonheur des Méchants
comme un Torrent s'ecoule, bekend gemaakt, de Heer J. Immerzeel Junior,
wonende in 's Hage.
Uit naam van Besturers Gt. Brender à Brandis,
Amsterdam den 9den November 1802 Secretaris.31
Ook is hij op 4 augustus 1803 aanwezig op een bijeenkomst van het Haagse
dichtgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt. Hij is buitengewoon lid, in welke
hoedanigheid hij door de ‘Bestuurderen, in een afzonderlijke Bijeenkomst verkooren’
was.32 De vergaderingen van dit genootschap bezoekt hij in 1803 en 1804 met enige
regelmaat en hij legt dichtstukken als ‘De Storm-
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achtige Nacht’, ‘De Gerustheid’ en ‘Standvastige Deugd in Wederwaardigheden’
ter beoordeling voor aan de andere genootschapsleden.33
In de vergadering van 5 januari 1804 brengt de voorzitter ter tafel ‘eenige
aanmerkingen op het in eene voorige Vergaderinge ingeleeverde Dichtstuk van J.
Immerzeel, getijteld De Stormachtige Nacht, (...)’.34 Het is voor Immerzeel aanleiding
zich in een brief, gedateerd 11 januari 1804, tot de bestuurders van het
dichtgenootschap te wenden. De gemaakte aanmerkingen wijzen er volgens hem op,
dat mijn arbeid aan te vele capitale gebreken laboreert, dan dat ik mij
vleien durve om, zelfs door het veranderen en inrichten van dezelven
overeenkomstig uwe remarques, een stukjen te leveren, in mijn oog eene
plaats in des Genootschaps-Bundel waardig.35
Alle andere stukken worden uiteindelijk opgenomen in den ‘selectus’ van het
genootschap.36 Zijn Socrates in den Tempel van Aglaura (040630a),37 dat hij op de
vergadering van 7 juni had voorgelezen, geeft hijzelf uit. Het is, na zijn Dichtmatige
Aanspraak (040501), een van de eerste publikaties uit zijn fonds en verschijnt op 30
juni 1804. Met de Dichtmatige Aanspraak vloeide er een gelegenheidsgedicht uit
zijn pen bij de opening op 30 april van de Nieuwe Haagsche Schouwburg.38
Na het ontslag van Goldberg was het agentschap overgedragen aan Van der Palm
en na de opheffing ressorteerden de taken ervan onder de Raad van Binnenlandse
Zaken. Immerzeel heeft er vermoedelijk een nieuwe post gekregen en is er tot begin
1807 blijven werken. Onder het bewind van Schimmelpenninck is Hendrik van
Stralen de Secretaris van Staat voor binnenlandse zaken en als Schimmelpenninck
in juni 1806 van het politieke toneel is weggeschoven, wordt Van Stralen vervangen
door J.H. Mollerus. Johannes Lublink informeert in een brief van 26 juli 1806 bij
Immerzeel:
Schrijft mij, eindelijk, nog met twee woorden, hoe het met uwen nieuwe
agent gaat, en hoe het met uwen post zal vergaan.39
In elk geval heeft Immerzeel vanaf mei 1804 een dubbele werkkring gehad, want
sindsdien is hij als boekverkoper gevestigd in de Hofstraat, wijk K, nr. 151 te Den
Haag.40
De eerste aanwijzing dat hij zich in de wereld van de boekhandel begeeft, is zijn
betrokkenheid bij de afwikkeling van de nalatenschap van de Haagse boekverkoper
J.C. Leeuwesteijn. Wat de reden is geweest om Immerzeel hierbij te betrekken, is
onduidelijk: nergens blijkt, dat hij toen al op eni-
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gerlei wijze iets met de boekhandel te maken had. Spoedig treffen we de eerste
advertentie van boekhandelaar-uitgever Immerzeel in de couranten aan:
De Boekverkoper J. Immerzeel Junior, zal uitgeven: Een Nederduitsche
Vertaling van le Merite des Femmes, Poeme par Gabriël Legouv'e; zynde
het oorspronkelijk werk vertoond aan de Raad der Gemeente van den
Hage.41
Vanaf mei 1804 werkt Immerzeel aan het opbouwen van de boekwinkel en uitgeverij,
waarbij met name 1807 in meer dan één opzicht als een belangrijk jaar kan worden
aangemerkt. Intussen breidt het gezin zich uit met een eerste dochter: op 8 juli 1804
wordt Louise Elisabeth geboren; op 20 oktober 1806 komt daar Sophie Charlotte bij.
Het laatste kind van het echtpaar Immerzeel dat in Den Haag geboren wordt, is zoon
Christiaan, die op 1 maart 1808 ter wereld komt.
De benoeming door Napoleon van Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) in
april 1805 tot ‘staatshoofd van de Bataafse Republiek met de titel van
Raadpensionaris’42 geeft Immerzeel nog een gelegenheidvers in, getiteld Ter
gelegenheid der verheffing van Mr. R.J. Schimmelpenninck (050515).
In 1806 verhuist het gezin ten derde male in Den Haag, nu naar de Spuistraat, nr.
375.43. In Den Haag is Immerzeel opgenomen in de Haagse vrijmetselaarsloge ‘Les
Vrais Bataves’.44 In de ‘Gewone Vergadering, gehouden op Woensdag, den 14e dag
der 3e maand van 't Jaar des Waren Lichts 5806 [= 14 mei 1806] deed Jan Kosterman
de propositie om Immerzeel in de eerste graad in de loge op te nemen. De ballotage
vond op 30 juli daaraanvolgend plaats en hij werd ‘gerecipieerd als passant’ in de
eerste graad, d.w.z. dat hij werd ingewijd als leerling in de orde van vrijmetselaren,
zonder zich als vast lid aan de loge Les Vrais Bataves te binden.45 Bij de ballotage
was hij unaniem goedgekeurd.
Op 29 april 1807 wordt hij in Les vrais Bataves tot de 2e (= gezel) en 3e graad (=
meester) aangenomen, maar omdat hij eerder is verhinderd, pas op zondag 10 mei
1807 officieel toegelaten:
op verzoek van den Br. J. Immerzeel, is aan denzelven den 3n. of Meester
graad toegedeeld, in de volmaakte orde (...)46
Echt actief is Immerzeel in deze loge niet geweest; evenmin is hij er lid van
geworden.47 Als ordelid had hij nu echter wel in elke plaats, waar zich een
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of meer loges bevonden, de voor een zakenman zo belangrijke mogelijkheid contacten
te onderhouden.
In 1807 zegt hij zijn baan als commies op Binnenlandse Zaken vaarwel. Lublink
schrijft op 24 maart 1807 aan Jeronimo de Vries:
Immerzeel, zoover mijne berichten gaan, geeft zich ook geheel aan den
boekwinkel over, om er zijn anderen post voor neêr te leggen, en mij dunkt
zijn pers krijgt meerder volmaakbaarheid48
Ook bedankt hij op 22 januari 1807 voor het lidmaatschap van Kunstliefde spaart
geen vlijt.49 Hij associeert zich met de Haagse medicus Jacob Lodewijk Kesteloot
(1778-1852)50 en handelt vanaf 1 januari onder de firmanaam Immerzeel & Comp.
Het gezin vestigt zich vervolgens in de Veenestraat, waar de firma op 31 maart 1807
een winkelpand annex woonhuis heeft gekocht.51
De oprichting van het Koninklijk Instituut van Holland in 1808 is voor Immerzeel
aanleiding in dat jaar een gelegenheidsgedicht te maken. Op 25 februari 1809 spreekt
hij in de Luthersche Kerk te Den Haag zijn dichtstuk uit, getiteld Hollands watersnood
van den jare 1809 (090226) ‘ter viering van een plegtig Treurfeest, wegens het
droevig lot, en ten behoeve dier ongelukkige Landgenooten, welke de jongste
Watersnood getroffen heeft;’ Hij heeft het vervaardigd ‘op het vereerend aanzoek
van Heeren Bestuurderen van “Haagsch Departement der Maatschappij: Tot nut van
't Algemeen,’.52
Het zal een van zijn laatste wapenfeiten zijn in deze eerste Haagse periode, want
vermoedelijk in mei 1809 verhuist Immerzeel naar Amsterdam.

II.4 Via Amsterdam (1810) naar Rotterdam (1810-1826)
Wanneer de firmanten in de Haagsche Courant van 13 juni 1808 aankondigen hun
magazijnen te hebben uitgebreid tot de steden Amsterdam en Rotterdam, blijft het
correspondentieadres in Den Haag gevestigd. Zo schrijft Lublink op 1 april 1808:
(...) om u dit nog voor uw vertrek uit den Haag op te dragen, zo u
amsterdamsch plan doorgaat; met toewensching dat dit allergelukkigst
voor u mooge slagen, en gij u met genoegen aldaar in den gloed van den
Koninklijken luister moogt verwarmen!
Op 22 maart 1809 richt hij zijn brief aan J. Immerzeel Jr. te Den Haag; Hendrik
Tollens schrijft op 9 mei 1809 vanuit Rotterdam:
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Nu, beste vriend: vertrek in vrede met uw vrouwtje en uw onverminderd
gezin. In de volgende maand kom ik u, hoop ik, bezoeken, om de openbare
vergadering van het Instituut bij te woonen, althans (...)
Het is duidelijk dat het gezin Immerzeel in mei 1809 naar Amsterdam is verhuisd.53
Het verschijnen van zijn Lierzang op Jan Luiken (101231f), met in het impressum
alleen Amsterdam als plaats van uitgave54, ondersteunt deze gedachte. Vanaf mei
1809 dragen de uitgaven van de firma in elk geval ‘Amsterdam’ als plaats van uitgave.
Het verblijf te Amsterdam is echter van korte duur geweest, want hoewel Lublink
op 8 december 1810 nog adresseert aan ‘Immerzeel in de Kalverstraat te Amsterdam’,
is Immerzeel al naar Rotterdam vertrokken. Lublink schrijft:
Uw nomaden leven is waarlijk niet te benijden; dat het u door rijken
winst vergolden moge worden, wenschen wij hartelijk, gij zijt in en bloeij
van uw werkzaam leven, en nu aan het verhuizen gewoon;
In november heeft Immerzeel Amsterdam vermoedelijk overhaast moeten verlaten.
Aan J.F. Helmers schrijft hij op 5 november 1810 uit Rotterdam:
Omstandigheden die ik niet veranderen kon, hebben mij gedwongen
van woonplaats te veranderen, en mij alhier onverwijld neder te zetten.
Ter nauwemood schoot mij tijd genoeg over om 't geen mij hier benoodigd
was op te pakken en scheep te doen. Ik heb dus van niemand afscheid
kunnen nemen; 't geen ik dus heb uit moeten stellen tot mijn huishouden
met mei opbreken zal.55
Of ook het gezin Immerzeel al is meeverhuisd is een vraag. De activiteiten van de
firma verplaatsten zich in elk geval naar Rotterdam.56 Het feit dat Tollens op
Nieuwjaarsdag Immerzeel verzoekt 's avonds langs te komen, - ‘Gij komt dan toch
niet weder te negen ure aanzetten?’57 - geeft aan, dat Immerzeel zelf in elk geval in
Rotterdam woont.
Op welk adres het gezin Immerzeel zich in Rotterdam heeft gevestigd laat zich
moeilijk bepalen. Gegevens met betrekking tot de firma en de particuliere zaken
lopen ook hier door elkaar en een strikte scheiding kan nog niet worden gemaakt.
Er blijkt, behalve van een magazijn-filiaal aan het Westnieuwland, Wijk N, D 27
dat op 2 januari 1811 door Immerzeel zelf zal worden bemand, ook sprake te zijn
van een ‘leesmuseum’, dat wordt geopend. De plannen daarvoor dateren al van juli
1809. Toen schreef Tollens aan Immerzeel:

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

29
Hij [= Kesteloot, BPMD] heeft mij gezegd dat ge hier een Museum (een
lees-museum namentlijk) wilt oprigten. Het daartoe uitgekozen huis is
prachtig, en de onderneming voorspelt mij veel goeds.58
Tevens blijkt er een winkel in schrijnwerkersgoed te zijn aan het Westnieuwland,
Wijk N, D 18 die ook op naam van Immerzeel staat. Het leesmuseum is getuige een
advertentie in de Rotterdamsche Courant gevestigd ‘a leur Magazin de Librairie au
Westnieuwland.’59
De zaken gaan echter steeds minder goed. Langzaam maar zeker stevent de firma
af op een faillissement. Dat wordt op 21 mei 1811 uitgesproken. Op die dag worden
de winkels te Den Haag, Amsterdam en Rotterdam60 verzegeld en in zakelijk opzicht
moet Immerzeel zich totdat het faillissement officieel is afgewikkeld afzijdig houden.
J. Messchert van Vollenhoven schrijft hem op 5 juni:
Uit uwen brief van 3 dezer heb ik met leedwezen uw ongeval vernomen,
waarover ik U temeer beklage daar het zelve u aangedaan is door uw' eigen
associé. ik hoop dat uw pogingen om de uitspraak van het Tribunaal van
Koophandel te doen intrekken, u gelukken mogen, en die van uwen
gemelden associé dus verijdeld worden.
Anderen, waaronder H.W. Tydeman, menen, dat Immerzeel zelf de kwade genius
is. Aan Bilderdijk schreef hij:
de Schouwburg is gesloten en Immerzeel bankroet, ik hoop niet dat gij
nog nieuwe schade bij hem hebt: ik ben ter naauwernood en dolo bono,
zijn bedrog ontkomen.61
Op welke manier hij in het onderhoud van zichzelf en de zijnen voorziet blijkt niet
heel duidelijk. Of er armoede is geleden, valt evenmin na te gaan. Hij heeft in elk
geval nog geruime tijd moeten wachten, totdat het vonnis van faillissement zou
worden opgeheven. Het feit dat Immerzeels schoonzuster Sophie Cera zich in
november op het adres ‘in de kleine Draaisteeg, te Rotterdam’ plotseling als
boekverkoopster afficheert kunnen we opvatten als een papieren regeling, die louter
en alleen getroffen was om in naam haar, maar in feite Immerzeel een nieuwe
boekhandel te laten drijven. Enige inkomsten had de familie dus in elk geval. Zeker
is wel, dat de nadruk in de jaren vanaf 1812 mede op de kunsthandel is komen te
liggen. De markt te Rotterdam blijkt echter weinig levendig en royaal.
Er zijn in deze stad verscheiden bekwame kunstenaars, maar luttel
regtschapen liefhebbers; want liefhebbers noem ik niet een half douzijn
koopers die geen ander beginsel dan
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hun belang volgende, op de verlegenheid, op de honger van de arme
schilders en teekenaars azen, om voor een vierde van de waarde zich
kunststukken aan te schaffen, die zij altijd met woekerwinst verkoopen
kunnen. (...) Ik koop en verkoop nog al teekeningen, ofschoon, zoo als ik
straks zeide, hier de regte liefhebberij niet gevonden wordt.62
schrijft hij op 15 maart 1813 aan zijn vriend de graveur J.C. Bendorp.
In de tijd na het faillissement heeft Immerzeel zich gezet aan het schrijven van
twee romans. In 1812 verschijnt De blindeman bij Van der Bol, de boekverkoper die
aanvankelijk Immerzeels Rotterdamse filiaalhouder was geweest en inmiddels met
Van Conijnenburg een compagnonschap was aangegaan. De roman Balthazar
Knoopius (131001), die in 1813 verscheen, had nog als impressum ‘by den Auteur’.
Een vertaling door Immerzeel, Falkenberg, of de Oom (naar het Frans van Mevrouw
de Montolieu) werd in 1813 uitgeven door de Dordrechtse firma A. Blussé en Zoon.
De poëzie komt aan bod in de bundel Voor opgeruimden van geest (130430b) en
de versvertelling Hugo van 't woud (130325), die beide in 1813 uitkwamen ‘Te
Rotterdam bij den Autheur Kleine draaisteeg L.L. No. 17.’ Pas op 9 juli 1813 werd
de opheffing van het faillissement officieel geregistreerd.63
De voorlezing van de eerste twee zangen van zijn Hugo van 't woud in het
Amsterdamse genootschap Concordia et Libertate vond, naar Immerzeel in de 10
juni 1812 gedateerde inleiding schrijft, genoegzame goedkeuring, om hem aan te
moedigen het gedicht verder af te werken. Met een opdracht aan de gefortuneerde
Dordtenaar Jan Schouten heeft hij het gedicht ‘niet zonder huivering’ aan de drukpers
toevertrouwd.64 Hij probeert zijn vriend Bendorp, die de titelplaat verzorgde, ook tot
het maken van een poëziebundeltje te verleiden:
Zulk een monument is toch streelend voor de eigenliefde, en de eenige
belooning van ons tobben om vorderingen in de letterkunde te maken.65
De uitgave van het Rotterdamsch Avondblad (131129), dat verscheen tussen 29
november en 23 december 1813, laat zien, dat hij in deze jaren ook politiek actief
was en dat zijn denkbeelden intussen wijzigingen hadden ondergaan:
Immerzeel was een onbevooroordeeld man, een vriend van redelijke
vrijheid en vooruitgang, maar tevens vijand van uitsporigheid in het
staatkundige. Hij meende dat men matiging veelzins in de laatste woelige
jaren had voorbijgezien, en hij kwam er met die rondborstigheid, die den
waren Nederlander zoo eigen is, voor uit, dat hij door de her-
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stelling van het Stamhuis van Oranje, met gepaste wijzigingen in het
Staatsgestel, het geluk van zijn Vaderland, het fnuiken van onzaligen
burgertwist hoopte te bevorderen.66
Contacten met vice-admiraal Kikkert en generaal Sweerts leverden hem stof voor
zijn Avondblad. Voor de eerstgenoemde stelde hij in november 1813 de befaamde
Proclamatie (131126) op, waarin wordt opgeroepen het Franse juk af te schudden;
het begin luidt:
Nederlanders!
In dit gewigtig oogenblik moeten alle Nederlanders, op alle punten, in alle
betrekkingen, een ieder daar hij t'huis hoort, zich scharen om het Algemeen
Bestuur der Vereenigde Nederlanden, dat in naam van Zijne Doorluchtige
Hoogheid den Prins van Oranje ons oproept om ons dierbaar Vaderland
te helpen redden. Mijne keus is niet twijfelachtig - ik zweer den Franschen
Keizer voor eeuwig af.
Volgens Belinfante was de hele zaak zelfs hachelijk:
ja zoo onzeker en gevaarlijk dat, op bevel van den Schout-bij-nacht, te
Hellevoet een gewapend jagt gereed lag, om den braven Vaderlander naar
overzeesche stranden in veiligheid te brengen, als onverhoopt de kans
mogt verloopen voor dat Vaderland, hetwelk ook in Immerzeel's hart en
brein nog voortleefde, al had de Staats-orkaan het eenige jaren aan het
Westersch Roomsche Rijk van onze dagen als eene schorre toegespoeld.67
In de korte periode waarin het Rotterdamsch Avondblad is verschenen, zijn toon,
inhoud en strekking ronduit opruiend te noemen. Het bevat scherpe aanvallen op de
Franse overheersing en duidelijke oproepen aan iedere vaderlander op iedere
mogelijke manier mee te werken het Franse juk af te werpen. Franse verliezen en
nederlagen worden juichend beschreven. Een aantal gedichten, met de initiaal ‘I’
ondertekend, laat geen enkele twijfel bestaan omtrent Immerzeels verkleefdheid aan
Oranje. Enthousiast meldt hij,
dat wij onzen Oppermagtigen Vorst Hoogstdeszelfs plegtige intrede
binnen deze vermaarde Koopstad zullen zien doen.68
Bij de intocht van de Prins te Rotterdam op 9 december, waarbij de route ondermeer
liep ‘(...) langs de beurs, door de kleine draaisteeg, over de Spaansche kaai en het
haringvliet naar de Scheepstimmerwerf (...)’69 dichtte hij:
Wees welkom, Vorst! Wij gaan herleven:
Uw hand zal ons weer overvloed,
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Weer werk aan vlijtige armen geven;
En wij, wij offren trouw en moed, Wij offren, Vorst! U geld en goed
En, moet het zijn, ons laatste bloed.70

Zijn politieke betrokkenheid blijkt ook uit enkele dichtstukken die in 1814 en 1815
verschenen: Hulde aan Alexander I (140414d) en Kenau-Hasselaeriana (140111)
komen in 1814 van de pers; in 1815 weerklinkt zijn Lierzang op de volkomen
overwinning door het leger der bondgenoten te Blanmont op de Krijgsbenden van
Napoleon Bonaparte behaald, den 18den van Zomermaand (150627a). Immerzeel
geeft dit gelegenheidsgedicht gratis uit, waarbij het zijn oogmerk was om
bij het loffelijk vermelden der uitstekende dapperheid van het Geallieerd
Leger, iets toe te brengen tot vertroosting en verzachting van het lot van
zoo vele duizenden, als van hetzelve in dien gedenkwaardigen en
roemrijken slag zijn gekwetst geworden.71
In de Kleine draaisteeg L 17 vindt in deze tijd ook de geboorte plaats van Fredrik:72
op 21 juli 1814 geboren, leeft het kind maar kort. Het overlijdt op 4 september van
hetzelfde jaar.
Een tweede Fredrik, geboren op 22 augustus 1815, stierf ook binnen het jaar. Op
29 maart 1816 moeten Immerzeels winkelknechten Antonie Smit en Jacobus den
Bult aangifte doen van het overlijden van dit zoontje.
De jaren 1813-1816 staan in het teken van een hernieuwde poging als uitgever weer
vaste grond onder de voeten te krijgen. Met de publikatie van enige dichtwerken van
eigen hand en vermoedelijk vooral door het uitgeven van het tweede en derde deel
van de Gedichten (130430a en 150801b) van Tollens blijkt Immerzeel in staat enige
financiële reserve op te bouwen. Niet voor niets schrijft Tollens in 1822 aan W.H.
Suringar:
En dit is een man, die zijn geheele rehabilitatie aan mij te danken heeft;
die ik ten minste f 30.000 heb doen gewinnen (...)73
Op 16 juli 1814 schrijft Tydeman aan Bilderdijk:
Immerzeel drukt meen ik, weer: doch ik weet niet of hij reeds weer betaalt.74
Op zijn beurt schrijft Bilderdijk ruim een jaar later aan Tollens over Immerzeel:
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Ik ben altijd met ZijnEd. wel geweest en mijn hart heeft innig deel genomen
in zijn ongeluk, en ik wenschte hem mijn achting en vriendschap te kunnen
bewijzen op een manier meer overtuigende dan een verzennegotie.75
De inhoud van een briefje van Katharina Bilderdijk van 3 oktober 1816 aan
Immerzeel, dus weer ruim een jaar later,76 markeert het begin van zijn nieuwe carrière
als uitgever:
Thands een voorraad dichtstukjens hebbende leggen van verschillende
aart, en mij herinnerende dat UEd. ons schreeft in het voorleden jaar dat
U (toen niet), maar waarschijnlijk in het daarop volgend voorjaar wel
convenieeren zou in het vak der dichtkunst iets uittegeven, zoo de
tijdsomstandigheden daar gunstig toe waren, en, daar wij altoos met
genoegen herdenken aan UEd. heussche en cordaate manier van handelen,
zoo wilde mijn man, zoo wel als ik, bij voorkeur met U over die uitgave
in eenig engagement treden, daar wij in de publieke papieren hebben gezien
dat Ued. werkelijk weer met dat vak zijt begonnen.77
1817 is het jaar waarin de uitgeverij weer volop werkt. Oude contacten met auteurs
worden hersteld en Immerzeel zelf ontplooit nieuwe initiatieven, waarvan het plan
tot het uitgeven van een Nederlandsche muzen-almanak tot de meest succesvolle
behoort.
Getuige een advertentie in de Rotterdamsche Courant van 2 mei 1816 is het gezin
‘uit de Kleine Draaisteeg naar de Hoofdsteeg, op den hoek van den Houttuin’ verhuisd.
Bij de geboorte van Anna Maria op 26 februari 1817 wordt als adres Hoofdstraat
L 130 opgegeven; in augustus 1818 wordt de winkel verplaatst ‘over de Draaisteeg
(L 114)’.78 De geboorte van een vierde dochter, Cornelia Petronella, wordt bericht
in de Rotterdamsche Courant van 20 februari:
Heden verloste zeer voorspoedig van eene welgeschapen Dochter,
A.L.F.C. Cera, geliefde Huisvrouw van
Rotterdam
den 18 Februarij 1819 J.Immerzeel, Junior.
Immerzeel schrijft het gelegenheidsgedicht ‘Aan mijne Louise op den dag harer
bevalling’:
'k Breng, Geliefde! in 't kraamvertrek
U geen lekkernij,
Maar een blad papier vijf, zes,
Van mijn poezij.
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(...)
't Is een stof die, gis ik wel,
U genoegen geeft,
Daar gij reeds in bloeijend kroost
Zevenmaal herleeft.79

Het gedicht gaat als opdracht vooraf aan De moederliefde (190401): ‘deels vertaling,
deels vrije navolging, en deels oorspronkelijk van l'Amour maternel, par madame
B***’, zoals hij in de inleiding schrijft.
In 1820 wordt Immerzeel tot erelid benoemd van de Koninklijke Maatschappij
van Vaderlandsche Taal- en Dichtkunde, Rhetorica, te Ostende.80
Zoon Charles Henri gaat in 1820 studeren, getuige de intekening in het Leidse
Album Studiosorum: letteren en rechten.81 Het is ook het jaar, waarin Immerzeel zijn
oudste zoon Jan - de gedoodverfde opvolger van zijn vader - door remplacering weet
te sparen voor de Nationale Militie.82 Hetzelfde weet Immerzeel in 1823 te bereiken
voor zijn zoon Charles, al kost hem de vervanging ditmaal meer moeite dan bij Jan.
Een verzuim van de kant van Charles zich voor remplacering in te schrijven heeft
tot gevolg dat hij zich op 19 februari ter inlijving bij de 9e afdeling infanterie moet
melden. Immerzeel richt een rekwest tot koning Willem I83 om alsnog tot remplaceren
te mogen overgaan. G.K. van Hogendorp schrijft hem:
Het request van Uw zoon aan den koning gepresenteert en in handen
van den heer Gouverneur gestelt zijnde, heb ik reden mij te vleien dat
hetzelve favorabel voorgedragen zal worden, niet twijffelende of deze
tijding zal uwE. plaisir doen, heb ik niet willen nalaten UwE ervan kennis
te geven.84
Inderdaad liep de zaak gunstig af en kon op 30 april 1823 ene Hermanus Casparus
van Lieshout, kuiper, als plaatsvervanger voor Charles bij de Nationale Militie worden
aangeboden.85
Ook Willem Bilderdijk is verheugd:
Ik verheug mij, dat de zaak van Uw zoon (waarvan men hier
schrikkelijke dingen vertelde) wel geschikt is. Het kost U f 700,-? Het is
geen kosten, wat wij aan of voor onze kinderen besteden.86
In mei 1821 wordt Louise Elisabeth ziek:
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Wij deelen zeer in uwe treurige situatie met uwe oudste dochter. Mijne
beide meisjes, die haar van tijd tot tijd gezien hebben, weten er veel van.
Wat is jeugd en schoonheid? bloemen in den storm!
schrijft Tollens op 14 mei. Acht dagen later overlijdt zij.
De hemel trooste U en de uwen, en geve U sterkte van geest en ziel genoeg,
om den troost niet terug te stooten. Wat is alles broos en ijdel, waaraan
wij hangen! Wij bouwen zuilen en rotzen op nevelen, en klemmen ons
aan schaduwbeelden!
voegt Tollens hem met warme deelneming toe.87 En Bilderdijk schrijft:
Uw smartelijk verlies heeft mij zeer getroffen, en ik neem er een wezenlijk
en innig deel in.88
Haar dood is niet de enige aanwijsbare schaduw die in deze periode over het gezin
Immerzeel valt. Ook Immerzeels vader overlijdt: op 27 december 1821 sterft hij op
75-jarige leeftijd te Dordrecht. Een mooie leeftijd om te sterven, vindt de dan 69-jarige
R. Feith:
Ik condoleer u met het verlies van uwen ouden Heer, maar op die hooge
jaren is het langer leven niet wenschelijk meer.89
In maart 1822 komt de bibliotheek van Immerzeels vaders bij Immerzeel zelf onder
de hamer. In 1822 betrekt het gezin ook weer een nieuwe woning. Men vertrekt van
de Hoofdsteeg ‘naar de Nieuwehaven, op den hoek van de Nieuwehavensteeg, te
Rotterdam.’90 Als hij op 17 mei 1822 J.F. Willems uitnodigt om bij hem te komen
logeren, schrijft hij:
ik woon nu op de nieuwe [haven,] en mijne vertrekken hebben het
betooverendst [uit]-zicht niet slechts van Rotterdam, maar sch[ier van]
heel de Nederlandsche wereld.91
De zaken verlopen, zoals we zullen zien, voorspoedig en Immerzeel weet in de jaren
1817-1826 te Rotterdam zijn bedrijf tot volle bloei te brengen: uitgeverij, boekhandel,
prentwinkel, leesbibliotheek en veilingen (van zowel boeken als prenten, tekeningen
en schilderijen) zijn onder één dak te vinden.
Het bedrijf ontwikkelt zich zelfs zo, dat Immerzeel op 6 maart 1824 aan de
Leeuwarder uitgever G.T.N. Suringar het voorstel doet de in 1818 begonnen
Nederlandsche muzen-almanak over te nemen:
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De aard uwer ondernemingen in den Boekhandel duiden aan dat uwe
speculatien meer bijzonder eene Letterkundige strekking hebben, en het
U geenszins aan goede betrekkingen hapert. Ik wil u dus onderhouden
over een der importantste ondernemingen, die volkomen geslaagd,
gevestigd en een continueel voordeel van belang oplevert.92
Maar Suringar gaat niet in op het aanbod. Tegen het einde van 1824 ontstaat het plan
om naar Den Haag te verhuizen. Zoon Jan neemt vermoedelijk wel een deel van de
zaken van zijn vader over. Immerzeel schrijft aan Willems:
Zeer waarschijnlijk ga ik met mei in den Haag wonen. Tegen dien tijd
althans geef ik mijn' winkel over aan mijn' oudsten zoon, die reeds een
huis daartoe gehuurd heeft. Ik betrek dan een toehuis, en dit vind ik beter
naar mijn genoegen en met een goeden tuin er bij in den Haag dan hier.93
Jan vestigt zich inderdaad in mei 1825 als zelfstandig boekhandelaar te Rotterdam,
helaas met niet al te veel succes, zoals verder duidelijk zal worden. Immerzeel zelf
blijft nog een jaar langer in Rotterdam dan hij aanvankelijk van plan was. Pas in de
tweede helft van 1825 krijgt het plan naar Den Haag te verhuizen vaste vorm.
Bilderdijk reageert met de instemming:
Dat Gij U aan den loopenden woeligen Boekwinkel onttrekt doet mij
Uwentwege genoegen, want ik geloof dat dit een lastig werk is. Uit te
geven is een andere zaak.94
Behalve zijn winkel stoot hij ook de commissiehandel en de leesbibliotheek af. Deze
worden verkocht. De Rotterdamsche en 's-Gravenhaagsche Courant van 28 april
1826 berichten, dat hij ‘zich als uitgever te 's Gravenhage’ gevestigd heeft op de
Heerengracht, Letter K, no. 210.

II.5 Terug in Den Haag (1826-1832)
Het gezin Immerzeel keert primo mei 1826 terug naar Den Haag. Ze vestigen zich
op de Heerengracht. Een jaar later wordt als domicilie Nobelstraat, Wijk E, no. 63
opgegeven. In dit huurpand, omschreven als een woonhuis met stal, blijft het gezin
Immerzeel de verdere Haagse tijd wonen.95
De nadruk komt te liggen op de uitgeverij en het houden van veilingen. Ook op
het gebied van de kunsthandel wordt Immerzeel steeds actiever. Hij onderneemt in
1827 pogingen een kunstzaal te openen. De schilder C. Andriessen stuurt hem een
schilderij om het er ter verkoop in te hangen:
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Zo u oordeelt mij hier op te antwoorden, dan hoore ik met een of uwe
hernieuwde operatie uwe kunstkamer betreffende na genoegen slaagt.96
Maar het lijkt bij pogingen te blijven.
In 1828 was Immerzeel lid geworden van het Haagse Departement van de
Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, waarvan hij ook
tussen 1818-1824 in het Rotterdamse Departement lid was geweest. Hij is er niet
lang lid van gebleven, want omstreeks 1830 heeft hij als lid bedankt.97
In 1828 overlijdt zijn voormalige chef en vriend Johannes Goldberg, wiens weduwe
Geertruij Goldberg-Jongkindt en dochter Nelly ‘niet in welstand (zijn)
achtergebleven.’ Immerzeel wordt toeziend voogd van Nelly Goldberg.98
In 1830 krijgt hij het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde aangeboden; Immerzeel aanvaardt de uitnodiging, maar er blijkt verder
nergens dat hij ooit een van de vergaderingen heeft bijgewoond.
De hoop die Immerzeel op zijn zoon Jan had gevestigd dat hij hem op den duur
zou opvolgen, wordt door zijn handel en wandel definitief de bodem ingeslagen.
Deze Haagse periode wordt vooral beheerst door een verregaande verslechtering in
de relatie tussen vader en zoon, waarop pas na veel moeite een verzoening zou volgen.
In 1830, bij de volkstelling, wonen zij in elk geval nog (weer) op hetzelfde adres en
staat bij Jan als beroep ‘klerk’ genoteerd. Christiaan is kunstschilder en Charles die
op dat moment zich als enige van de kinderen al zelfstandig heeft gevestigd, is de
advocatuur ingegaan.
De beroering rond de afscheiding van België, die op 25 augustus 1830 in de straten
van Brussel werd ingezet met het ‘á bas le Roi! á bas la Hollande! vive la France’99
heeft ook voelbare gevolgen voor het gezin Immerzeel, zowel in geschrifte als door
daadwerkelijke deelname aan de strijd door zijn zoons, het ‘edeldenkend drietal’.100
De vaderlandse lierzang Onze eed (301015), De Lof der Belgische vrijheid (310124)
en Hollands Leeuw ontwaakt, Tafereelen en herinneringen uit de dagen van den
Belgische opstand (310806)101 laten de vaderlijke bijdrage zien.
Van der Hoop schrijft hem:
Uw eed is mooi. - Met veel toejuiching heb ik die hier en daar
uitgebulderd. - Harderwijk heeft er in 't Nut van al 't Gemeen de menigte
mede gesticht. -
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Ik schrijf u dezen brief in de hoofdwacht, gekleed in een officiersjas, te
midden van zingende schutters.102
Op 24 november 1831 treedt Immerzeel wederom in contact met G.T.N. Suringar,
aan wie hij thans zijn hele fonds aanbiedt:
Geen mijner zoons is geschikt voor de administratie mijner vrij
uitgebreide zaken, en kan er mij noch in helpen, noch in opvolgen. Ik
verlang naar wat minder beslommeringen en ben dus bereid tot het doen
eener aanmerkelijke opoffering. (...) Spoedig moet ik mij decideren, of ik
het thans door mij bewoonde huis, waarvan de vijfjarige huur Mei aanst.
expireert, opnieuw zal inhuren. Antwoord mij dus s.v.p. onverwijld.103
Ook dit keer gaat Suringar niet op Immerzeels voorstellen in. Hij acht de aankoop
een te hachelijke zaak. Immerzeel hakt nu, wat de verlenging van het huurcontract
betreft, de knoop door: in mei 1832 verhuist de familie naar Amsterdam en neemt
zij haar intrek in een huis aan de Kalverstraat, nabij de Olieslagersteeg.

II.6 Terug in Amsterdam (1832-1841)
In hetzelfde pand is zijn winkel is gevestigd. Nicolaas Beets loopt er, aldus zijn
Dagboek, op donderdag 27 maart 1834 naar toe:
't Was nu mijn plan een bezoek te gaan afleggen bij den Dichter Immerzeel
en ik besloot dus de Kalverstr. weder in te loopen tot dat ik zoo gelukkig
was ook diens huis te vinden: eene groote boekwinkel trof mijn oog door
de plaatjens voor de glazen en een allerliefst meisjen in 't verschiet van
16 a 17 en een weinig lager aan de onderste ruit ziend vond ik er een papier
waarop met groote letteren J. Immerzeel Jr. vastgemaakt. Alzoo opende
ik de deur en vroeg de patris monstrosi filia pulchrior, ja pulcherrima of
de Heer Immerzeel thuis was, waarop zij heenging om hem te roepen.104
Het bedrijf zal er niet lang meer gevestigd zijn. Eén jaar na het bezoek van Beets
doet Immerzeel het grootste gedeelte van zijn zaken aan kant. Zijn oudste zoon Jan
probeert ondertussen in Den Haag voor de tweede keer een boekwinkel op te zetten,
maar ook deze poging zal jammerlijk stranden. Hoewel Immerzeel het betreurt dat
het resultaat van zijn levensinspanning in stukken uiteen valt, doet behoefte aan rust105
hem de zo lang uitgestelde stap zetten: op 24 maart 1835 en volgende dagen vindt
de verkoop van zijn fonds plaats.106
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In 1836, op 12 november, treedt Charles Henri in het huwelijk met Anna C.M.
Mensing, dochter van de Haagse boekhandelaar Johannes Mensing. De Haagse
uitgever en drukker A. Schinkel schrijft aan Immerzeel:
Ja, uw zoon den advocaat zal de grote zaak gaan ondernemen. God geeft
hem zegen daarop. Ik heb communicatiebrieven voor hem gedrukt. Ik
filisiteer u met uw aanstaande schoondochter.107
In de eerste maanden van 1837 begint Immerzeel te sukkelen met zijn gezondheid.
Aan Schinkel schrijft hij:
Ik ben sedert eenige maanden regt ongesteld. Prof. van Maanen, onder
wiens geneeskundige behandeling ik eer achter- dan vooruit ga, weet er
geen touw aan vast te maken. De spieren van mijn hals trekken mijn hoofd
schier gestadig achterover, dat geen aangenamen sensatie geeft, mij het
slapen belet, en tot alle inspanning vrij ongeschikt maakt. Ik ben niet meer
de gezonde vrolijke man van vroeger. Geduld, mijn vriend! de 60 jaren,
die ik achter den rug heb, hebben mij geconfiskeerd.108
Met enige regelmaat wordt hem van diverse kanten sterkte toegewenst. J. Moulin
hoopt in een brief van 27 maart 1837, ‘dat uwe langdurige ongesteldheid door een
duurzaam welvaren moge zijn vervangen.’ Eind april schrijft Beets eveneens over
Immerzeels last van ‘rhumatiek, waar meê ik tot mijn smart hoor dat gij gekweld
zijt.’109
Wellicht is er enig verband tussen de opkomende reumatiek en een verblijf op het
buiten Vaart en Yzigt te Sloterdijk, dat hij op 6 maart 1837 voor f 2.000,00 heeft
gekocht.110 A. van der Hoop Junior wenst hem er geluk mee:
Geluk met uw buitenverblijf! - smaak er veel vreugde en visch er naar
harte lust! - Wanneer ik het kan uitbreken, hoop ik aan uwe uitnoodiging
gevolg te geven, en in den loop van den zomer u te komen zien, en te
recapituleren, zoo als voorheen.111
Of Van der Hoop er ook geweest is, wordt niet duidelijk, maar Immerzeel heeft er
veel vrienden en bekenden ontvangen. Aan het eind van de zomer schrijft Immerzeel
aan Schinkel:
In deze zomer heb ik hier nog al afleiding gehad door ontvangen
bezoeken, visschen, plukken, werken enz; maar de dagen krimpen in, en
de afleiding neemt er meê af. Of ik den winter buiten zal blijven, is nog
onbepaald.112
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Maar het is er te koud voor hem. Immerzeel moet het met Siberië hebben vergeleken.113
In de eerste week van oktober keert hij terug naar Amsterdam:
ik woon sedert 6 weken in de Stad. Bij leven en welzijn hoop ik in 't
voorjaar weêr naar buiten te gaan.114
Vermoedelijk heeft Immerzeel er in 1838 nog enkele maanden vertoefd, maar in de
zomer van 1838 doet hij het van de hand.115 Het jaar 1838 is in menig opzicht te
beschouwen als een definitief afscheid van het leven als neringdoende. Op 1 juli
verkoopt hij zijn magazijn van schilder-, teken- en schrijfbehoeften aan H.J. van
Wisselingh die op dezelfde plaats de winkel voortzet.
In november betrekt hij een pand aan de Oudezijds Achterburgwal, waar hij zonder
open magazijn de kunsthandel en het uitgeven van boeken zal voortzetten.116
Dit ‘Huis en Erve, staande en gelegen binnen deze Stad aan de Oostzijde van de
OudeZijds Achterburgwal bij de Koestraat daar de gulde Ketel in den Gevel staat’
had Immerzeel op 17 september van dit jaar voor f 3.450,00 aangekocht.117 Het zal
het huis zijn waarin hij overlijdt.
De laatste jaren van zijn leven gebruikt hij om een lang gekoesterde wens in
vervulling te laten gaan. Hij zet zich aan het schrijven van een biografisch
woordenboek van beeldende kunstenaars. De bouwstoffen ervoor heeft hij gedurende
zijn hele leven verzameld.118 Werk in boekhandel en uitgeverij had tot op dit moment
nauwelijks tijd gelaten de artikelen te bewerken.
In 1840 krijgt hij het erelidmaatschap aangeboden van de Antwerpse Rederijkkamer
De Olijftak ter gelegenheid van de bekroning met een gouden medaille van zijn
Lofrede op Peter Paul Rubens.119 Ook Petronella Moens, die hem met de bekroning
feliciteert, valt in de prijzen; zij heeft gehoord:
dat mijnheer uw zoon het feest te Antwerpen heeft bijgewoont, uw
lofrede voorgelezen en het eeregoud ontvangen heeft; ook zegt men dat
het mijne aan ZijnE. is ter hand gesteld, met het verzoek om het van
Amsterdam mij toe te zenden.120
Het feit dat hij in 1838 een bekroonde Lofrede op Rembrandt (410101) schreef,121 is
mede aanleiding geweest voor het gemeentebestuur van Amsterdam Immerzeel te
vragen de mogelijkheden te onderzoeken een standbeeld voor Rembrandt op te
richten.122 Aan Schinkel schrijft hij:
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Zijn Edel achtb. [= een der Heeren Wethouders, BPMD] heeft mij de
taak opgedragen om te trachten eenig fonds van rijke partikulieren daarvoor
bij een te brengen; met betuiging, dat de Regering van hare zijde het terrein
van de oude Beurs daarvoor zou doen inrigten, hetgeen eenige duizenden
gulden kosten zal, en er dan den naam van Rembrandtsplein aan zal
geven.123
Van Duyse schrijft in zijn levensschets:
Aen zyn yver zal Holland het te danken te hebben, zoo het eerlang het
standbeeld van den Shakespear der schilders bezitte. Men weet, dat er aen
de oprigting van hetzelve gewerkt wordt, en het is aen Immerzeel dat er
de eerste eer van toekomt. Reeds voor meer dan twee jaren, werden door
hem de plannen daertoe overgeleid aen de stedelyke regering te
Amsterdam. De dood stuitte dit grootsch voornemen van hem: alle stukken
daertoe betrekkelyk, zyn aen de Commissie overgeleverd, die niet geaerzeld
heeft de waerheid daervan te erkennen en het in hare notaten op te nemen.124
Het werk aan zijn Levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders
nam de laatste jaren van zijn leven veel tijd in beslag.125 Ook nu horen we van twee
kanten dat zijn gezondheid achteruitgaat. G.H. Nagel schrijft hem:
Nooit zal ik de goedheid vergeten, ons door U en de zoo beminnelijke
en talentvolle juffers, UWEd. dochters, bewezen. Dat rust en genoegen procul negotiis, uw deel mogen zijn; - uwe gezondheid weldra volkomen
worde hersteld en het gebied der Letteren zich nog lang in Uw bezit
verheuge.126
Belinfante memoreert:
Ten bewijze des ijvers, waarmede hij aan de vervulling van deze taak,
aan de verwezenlijking van het geliefkoosd werk zijn levens arbeidde, kan
strekken, dat hij, weinige weken voor hij daartoe den laatsten vedertrek
nederstelde, aan zijnen vriend van Duijse, in Vlaanderen, schreef: ‘Mijne
oogen worden zwak; dit is eene droeve bezoeking, die ik minder aan den
ouden dag toeschrijf, dan aan mijn lezen en schrijven, van dat Aurora uit
de kim komt kijken tot den saffraankleurigen avondstond. Dat leven der
schilders en andere artisten, waarvan ik ongeveer reeds een paar duizend
artikels geschreven heb, kost mij, moet het nog lang duren, mijn gezigt,
vrees ik.’127
Mogelijk is het ook zijn gezondheid geweest die hem begin mei 1840 verhinderd
heeft bij de feestelijke opening van Arti et Amicitia aanwezig te zijn: Op het
inwijdingsfeest van de Maatschappij onder de zinspreuk Arti et Amicitia128 getuigt
van Immerzeels enthousiasme voor deze nieuw opgerichte vereniging voor
kunstenaars. Onder haar protectie wil Immerzeel
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zijn Levens en werken publiceren.129 Het prospectus voor zijn boek was al gemaakt,
toen de dood hem op 9 juni 1841 overviel:130
Het behaagde der Voorzienigheid, gister morgen ten elf ure, mijn vader,
den Heer J. Immerzeel Jr., na eene kortstondige ongesteldheid, in 65 jarigen
ouderdom, tot zich te roepen, en dat werkzaam en voor ons zoo nuttige
leven te eindigen.131
Zijn interesses, contacten en liefhebberijen weerspiegelen zich voor een aanzienlijk
deel in de veilingcatalogus van zijn bibliotheek: ‘De Overledene heeft daarin als
t'ware een afdruksel van zijnen geest nagelaten’132 staat er in het voorwoord te lezen.
De collectie komt op 11 april 1842 en volgende dagen te Amsterdam bij Jacobus
Radink en Frederik Muller onder de hamer.

Eindnoten:
1
2
3
4

GA Dordrecht, DTB-boeken.
Volgens het overlijdensbericht van Elisabeth van 15 nov. 1779.
Zie Van Gijn 1908-12, dl. 2, no. 3007.
Het valt te betreuren, dat C.H. en C. Immerzeel niet aan hun stellig voornemen gevolg hebben
gegeven om een levensbeschrijving van hun vader toe te voegen aan het eerste deel van
Immerzeel 1842-43: ‘Toevallige omstandigheden zijn echter oorzaak, dat aan dit voornemen
geen gevolg is kunnen worden gegeven, en wij, om de uitgave niet langer op te houden hebben
moeten besluiten om die levenbeschrijving voor het 2de deel te bewaren.’ (p. XIII-XIV). Zij
verwijzen voorlopig naar enkele in memoriam artikelen ‘en vooral ook het Tijdschrift de
Beeldende Kunsten, 3de Jaarg., 4de Afl.’ (p. XIV). Uit de gebruikte formulering mogen we
afleiden, dat met name de levensbeschrijving van Belinfante hun instemming heeft.
In het derde deel van Immerzeel 1842-43 lossen de beide zoons hun belofte echter niet in: ‘Aan
ons voornemen om eene levensschets van den schrijver aan dit werk toe te voegen, zijn we te
rade geworden geen gevolg te geven; eendeels omdat andere pennen, bekwamer dan de onze,
ons daarin reeds zijn voorgegaan, en onze schets in zoo verre overbodig zou kunnen worden
beschouwd; en anderdeels omdat zulk eene beschrijving van onze hand altijd partijdig zou
kunnen schijnen, daar wij, door de naauwe betrekking waarin wij tot den overledenen staan,
geacht kunnen worden minder op het standpunt te zijn geplaatst om hem getrouw voor te stellen.’
(p. VI).
Evenmin levert de aankondiging in het Jaarboekje voor den boekhandel voor 1842-1843 een
concreet resultaat op. De redactie schrijft: ‘Voor het volgend jaar hebben wij bereids eene
levensschets ontvangen van den met roem bekenden Boekhandelaar J. Immerzeel Jr., die, te
midden zijner letterkundigen ondernemingen in 1841, aan zijne betrekkingen en vrienden werd
ontrukt.’ (p. IX). Een ‘Jaarboekje voor den boekhandel 1843-1844’ of ‘1844’ is nooit verschenen.
5 Immerzeel 1842-43, dl. 2, 45.
6 Belinfante 1842, 51.
J. Belinfante was, behalve een collega uitgever-boekverkoper, sedert lange tijd bevriend met
Immerzeel. Nog kort voor Immerzeels dood schreef Belinfante hem: ‘De betrekkingen tusschen
Redactie en uitgever [van het tijdschrift De beeldende kunsten, BPMD] met UWEd. zijn van
te langen en vriendschappelijken aard (...)’. KB-collectie, 25 okt. 1840.
7 Beets 1841, 167.
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8 Wie de eerste was met de necrologie? Belinfante dateert 20 dec. 1841 en dus kan hij Beets als
bron hebben gebruikt; de Muzen-almanak voor 1842 was al eerder verschenen evenals Van
Duyse 1841a, waaraan Belinfante soms letterlijk ontleent. Vgl. noot 127.
Andere necrologieën - zo zij die naam al verdienen - voegen aan de feitelijke gegevens tot aan
1795 niets toe. Vgl. Siegenbeek 1842, Van Duyse 1841a, Van Duyse 1841b, Kunstkronyk
1841-42 en de Konst- en letterbode 1841. Het lemma ‘Immerzeel Jr., J.’ in Van der Aa 1860
en Zuidema 1924 is wat de feiten betreft voornamelijk gebaseerd op de hierboven genoemde
literatuur.
9 Beets 1833-36, 167 en Belinfante 1842, 51. Dit feit wordt bevestigd in een brief van A.J. Verbeek
aan J. Goldberg uit vermoedelijk begin 1799. Zie par. II.2.
10 Aan de verdrukte, maar thans in hunnen rechten herstelde vrijheidszoonen te Dordrecht.
[Colofon:] Dordrecht, den 10 Februarij. Het eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid. (Gedrukt op
verzoek der Sociëteit tot behoud van Vrijheid en Gelijkheid.) Een exemplaar in de KB 506 G
121.
11 Colofon: Dordrecht, den 19 Mey 1795. het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. Gedrukt op
verzoek der sociëteit tot behoud van vrijheid en gelijkheid. Een exemplaar in de KB 11 B 5-1.
12 Waar en wanneer het huwelijk heeft plaatsgevonden heb ik niet kunnen achterhalen. In het GA
Dordrecht is in elk geval hun huwelijksintekening niet te vinden.
13 Bij haar overlijden te Haarlem op 6 april 1850 wordt in de overlijdensakte vermeld, dat zij
geboren was te Turin in Italië. In de door Immerzeel opgestelde biografie van zijn zoon in
Immerzeel 1842-43, dl. 2, 73 staat, dat haar ouders ‘ten gevolge der beroeringen, welke Frankrijk
in het laatst der voorgaande eeuw tijsterden, naar herwaarts waren uitgeweken.’
14 GA Den Haag, Heerenboekjes Fkl 47-50.
15 A.J. Verbeek (1758-1829), afkomstig uit Dordrecht, maakte van febr. 1795 tot dec. 1796 deel
uit van de provisionele regering van Dordrecht. Van maart 1797 tot jan. 1798 was hij lid van
het provinciaal bestuur van Holland. (Elias 1991, 239). Hij was evenals J. Goldberg vanaf 1797
lid van de Haagse sociëteit ‘Voor Eenheid en Orde’. (Zappey 1967, 28).
16 ARA, PA Goldberg, inv. nr. 19, brief nr. 16. Het feit, dat er in deze brief sprake is van een
zoontje berust vermoedelijk op een vergissing van Verbeek. Van een overlijden van een kind
van Immerzeel te Den Haag heb ik in de begraafboeken geen aantekening aangetroffen. Het
bestaan van dit kind en zijn overlijden spelen in het vervolg van Immerzeels leven ook geen
enkele rol. De veronderstelling, dat beide echtelieden het bestaan van dit kind in de rest van
hun leven hebben willen ontkennen, lijkt me welhaast uitgesloten. Wanneer Tollens in mei
1809 een kind verliest, schrijft hij aan Immerzeel: ‘Gij, gelukkige, hebt nimmer iets dergelijks
ondervonden. God beware u en de uwen!’ (KB-collectie, 9 mei 1809).
Ook Immerzeel zelf geeft nergens aan dat er toen als sprake zou zijn geweest van een kind. Als
hij in 1819 in het aan zijn vrouw Adelaïde opgedragen De moederliefde schrijft, dat zij ‘in
bloeijend kroost reeds zevenmaal herleeft’, betreft dit de twee overleden kinderen Fredrik en
de vijf nog levende kinderen.
17 Ibidem, brief nr. 52.
18 ARA, BiZa, inv. nr. 339, p. 1, 5 juli.
19 Ibidem, inv. nr. 20 en vgl. Zappey 1967, 36. Diverse betalingen aan Immerzeel staan vermeld
in de ‘Rekening van ontvangst en uitgaven van de Agent der Nationale Economie’ t.b.v. 1799,
1800 en 1801, waaronder ‘voor Tractement van 5 July tot en met Ult.o Sept. 1799 f 478.2.-’ en
‘voor Tractement van primo October tot en met Ult. December 1799 f 500.-’. (Zie inv. nr. 19.)
20 Vgl. Zappey 1967, 36; het inv. nr. 20 in het Goldbergarchief bevat een aantal handschriftelijke
verslagen in de hand van Immerzeel.
Met deze positie bevond Immerzeel zich weliswaar onderaan de ambtelijke ladder der
commiezen, maar begon niettemin in een functie waarin in het begin van de vorige eeuw normaal
academisch gevormde juristen hun ambtelijke loopbaan begonnen.
Hij werd dus beter gehonoreerd dan een klerk-indexmaker. De tractementen van ordinair-klerk,
klerk, geheim-charter-klerk, klerk-indexmaker naar klerk-notulist liepen op van f 250,00, f
300,00, f 350,00 naar f 400,00 per kwartaal. Zie bijv. de betalingen in ARA, BiZa, inv. nr. 520,
26 juni 1805, nr. 9 en inv. nr. 521, 21 maart 1806, nr. 4.
Andere commiezen ontvingen, afhankelijk van hun afdeling tussen de f 450,00 en f 825,00 per
kwartaal.
21 Zappey 1967, 48.
22 Zappey 1967, 52; vgl. ARA, PA Goldberg, inv. nr. 26, fol. 99-101, dat een verslag bevat in de
hand van Immerzeel van de ‘Conferentie over de samenstelling van het Rapport der
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Huishoudelijke Reize, gedaan door den Agent van Nationale Oeconomie door de Bataafsche
Republiek in den Jare 1800, - gehouden op Donderdag den 9 Decbr. 1802 des avens te 7 uuren.’
Soortgelijke verslagen van 23 dec. 1802 en 5 jan. 1803. Op de fol. 113-120, eveneens in de
hand van Immerzeel, de schets van het ‘Rapport der Huishoudelijke Reize’.
Zie over deze kwestie ARA, BiZa, inv. nr. 344, 22 sept. 1801 en inv. nr. 383, 22 sept. 1801.
Vgl. Zappey 1967, 55.
KB-collectie. Nog in okt. 1804 biedt Goldberg Immerzeel een paar flessen wijn aan (Vin de
goute en Canthenas) met de mededeling: ‘Ge hebt dikwijls na het ophouden Uwer functiën bij
mij, tijd en moeite besteed om mij van nut te zijn. Gun dat ik ook mijn beurt eens hebbe (...)’.
KB-collectie.
GA Den Haag, Heerenboekjes Fkl. 47-50.
Beide zoons hield Immerzeel ten doop in de Waalsche Kerk in Den Haag. Jan Lodewijk Anthony
op 21 jan. 1802 en Chares Henri op 17 maart 1803. Zie GA Den Haag DTB 312, p. 242 en 277.
Ook de andere kinderen die in Den Haag nog geboren zouden worden, liet hij daar dopen.
Het exemplaar UBL 1262 F 10 bevat drie brieven, waaraan de hier gebruikte gegevens konden
worden ontleend.
Volgens Schama verwierf Brune ‘zich een plaats in het pantheon der onsterfelijken door aan
het hoofd van zijn ruiterij de Britse linies aan te vallen, waarbij twee paarden onder hem vandaan
werden geschoten.’ Schama 1989, 465.
Notulenboek van de Bataafsche Maatschappij van Taal en Dichtkunde, 11 sept. 1802. (UBA).
Amsterdamsche Courant 11 nov. 1802.
GA Den Haag, Archief Kunstliefde spaart geen vlijt, Notulenboek deel 24.
Vgl. voor de drie genoemde stukken het Notulenboek deel 24 bij 6 okt. 1803, 1 dec. 1803 en 5
april 1804.
Notulenboek deel 24 bij 5 jan. 1804. Het stuk was op 3 nov. 1803 ter beoordeling in handen
gegeven van ds. Van de Wijnpersse. Zie aldaar.
GA Den Haag, Archief Kunstliefde spaart geen vlijt, inv. nr. 57.
Zie de Werken van het genootschap Kunstliefde spaart geen vlijt. 1807.
De cijfers tussen haakjes geven de verschijningsdatum van het betreffende werk aan. De
eeuwaanduiding is hierbij weggelaten: 040630 betekent, dat het werk op 30 juni 1804 is
verschenen. Deze verwijzingen corresponderen met de nummers uit de fondslijst. Zie bijlage
1.
Vgl. de aankondiging in de Haagsche Courant 2 mei 1804.
KB-collectie.
GA Den Haag, Wijkboek van de Willige Potensbuurt, fol. 151; beheersnr. 380, inv. nr. 126.
Zie ook Oud archief, inv. nr. 5025, stuk 30. De mogelijkheid, dat Immerzeel privé op een ander
adres woonde dan op het adres waar de boekwinkel was gevestigd, wil ik niet bij voorbaat
uitsluiten.
Haagsche Courant 17 febr. 1804.
Zie Plemp van Duiveland 1972, 15.
Het adres is ontleend aan de advertentie in de Haagsche Courant 30 juni 1806, waarin men
verzocht zich voor een tweetal geannonceerde berichten tot de heer Immerzeel te wenden,
Boekhandelaar in de Spuistraat No. 375.
Deze loge, opgericht met een Franse constitutiebrief in 1789, had aanvankelijk het karakter van
een z.g. ambulante loge, d.w.z. zij was niet aan een bepaalde plaats gebonden, maar reisde met
haar leden mee; veelal zijn zulke loges opgericht door militairen en verplaatsten ze zich met de
regimenten mee. Zo werkte deze loge eerder in Duinkerken, Sluis, Leeuwarden en Harlingen.
In 1813 werd de naam gewijzigd in ‘Eendracht Maakt Macht’, en als zodanig is zij in 1847
opgegaan in de loge ‘L'Union Royale’. Met dank aan drs. E.P. Kwaadgras, bibliothecaris en
archivaris van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, Den Haag.
Archief GON, Den Haag, inv. nr. 33.8.
Archief GON, Den Haag, inv. nr. 33.8.
Zijn naam komt tenminste niet voor op de presentielijsten van de maandelijkse bijeenkomsten.
Evenmin op de ‘Staat der achtbare loge Les vrais Bataves’ van 1 april 1807 tot 1 april 1808.
Vgl. GON, Den Haag, inv. nr. 33.9.
KBH 121 B 6.
GA Den Haag, Archief Kunstliefde spaart geen vlijt, Notulenboek deel 25.
Kesteloot was afkomstig uit Vlaanderen; hij vestigde zich na zijn promotie tot doctor in de
genees-, heel- en vroedkunde aan de Leidse Hogeschool in 1800 achtereenvolgens in Rotterdam,
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Vlaardingen en Den Haag. Werd later hoogleraar in de geneeskunde te Gent. Zie over hem
Nolet de Brauwere van Steeland 1853.
51 GA Den Haag, NA, inv. nr. 4456, 321-329. Zie voor de inhoud van de koopacte hoofdstuk III.1.
52 Vgl. fol. *3r in het ex. UBA V.g.18.
53 Bedoeld is het gezin Immerzeel. Immerzeel zelf moet daarvóór al met enige regelmaat te
Amsterdam hebben vertoefd. Zo schrijft Bilderdijk een briefje ‘Amsterdam 13 april 1809’:
‘Zoo de Heer Immerzeel de moeite wilde nemen van, heden, uitgaande, eens in te stappen bij
mij, die sedert twee dagen het bed houde, zijnEd. zou verplichten, die welmeenend teekent
54
55
56
57
58
59
60

ZijnEd DWDr Bilderdijk.’ (KB-collectie).
Zijn Hollands watersnood van den jare 1809 had nog als impressum ‘In Den Haag, by Immerzeel
en Comp. 1809’.
Brief aan Helmers, KB 78 F 43.
De brieven in de KB-collectie zijn vanaf nu gericht aan ‘Den Heeren Immerzeel & Co. voorname
Boekhandelaren te Rotterdam’.
KB-collectie.
KB-collectie, 10 juli 1809.
Rotterdamsche Courant 31 jan. 1811.
In de advertenties en actes betreffende het faillissement wordt, behalve de nummers D 18 en
D 27, ook nummer 85 aan het Westnieuwland genoemd als behorende tot de te verzegelen
huizen.

61 Tydeman 1866-67, dl. 1, 267. Het antwoord van Bilderdijk was: Aan Immerzeel en Co. (om
uwe vragen naar orde af te doen) heb ik, ja, schade op nieuw. Daar was nog een restant (hoe
groot weet ik niet): kort te voren had hij mij f 200 op afkorting gezonden en dit ongevraagd.
Maar et oleum et opera periit in de verscheiden weken die ik besteed had tot het werken aan
een arbeid van uitgestrektheid, waarover wij overeengekomen waren en die veel praeparatoir
vereischte. (Ibidem, 273.)
62 NLMD Den Haag.
63 GA Rotterdam, Koophandel, inv. nr. 5, nr. 34.
64 Vgl. de inleiding op blz. IV.
65 Brief van 23 dec. 1811, NLMD Den Haag.
66 Belinfante 1842, 52-53.
67 Belinfante 1842, 53.
68 Rotterdamsch Avondblad 7 dec. 1813.
69 Rotterdamsch Avondblad 7 dec. 1813.
70 Welkomstgroet aan Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem Frederik van Oranje Nassau, Souverein
Vorst van Nederland bij Hoogstdeszelfs plechtige intrede binnen Rotterdam. In: Rotterdamsch
Avondblad 7 dec. 1813.
71 Rotterdamsche Courant 27 en 29 juni 1815.
72 Zonder twijfel genoemd naar de door Immerzeel bewonderde koning Willem I, wiens tweede
naam Frederik was.
73 Brief van 22 maart, VBBB.
74 Tydeman 1866-67, dl. 2, 29.
75 BM Amsterdam H 18-1, 15 sept. 1815.
76 Inmiddels is ook het derde deel van Tollens' Gedichten verschenen, hetgeen ongetwijfeld een
positieve impuls aan Immerzeels financiële middelen heeft gegeven.
77 KB-collectie.
78 Rotterdamsche Courant 11 en 13 aug. 1818.
79 Zie UBL Ltk. 1038.
80 Zie de Algemeene Konst- en letterbode voor het jaar 1820, dl. 2, 354.
81 Album Studiosorum 1875, kol. 1253.
82 Tegen betaling van f 250,00 was ene Hendrik Vink bereid ‘om bij de Nationale Militie de plaats
te vervangen van Jan Lodewijk Antony Immerzeel dewelke tot den dienst is opgeroepen (...)’.
GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 115, p. 722.
83 De stukken met betrekking tot dit rekwest en de ambtelijke afhandeling zijn te vinden in het
ARA, Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 1814-1850, inv. nr. 893, 3 febr. 1823 en het archief
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 1817-1823, Militie en schutterijen, inv. nr. 587,
volgnr. 352.
84 Geciteerd naar GA Rotterdam, Handschriften, inv. nr. 1685-XLI.
85 GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 117, p. 394-396.
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Brief aan Immerzeel 7 juni 1823, KB-collectie.
KB-collectie, 14 en 23 mei 1821.
Brief aan Immerzeel 28 juni 1821, KB-collectie.
Brief van 12 febr. 1822, KB-collectie.
Rotterdamsche Courant 20 april 1822.
Deprez 1965-68, dl. 3, 412.
VBBB, collectie Suringar.
Brief van 8 dec. 1824. Deprez 1965-68, dl. 3, 545.
Brief aan Immerzeel 19 aug. 1825, KB-collectie.
GA Den Haag, Z.G.P.B., inv. nr. 63.
Brief aan Immerzeel 11 aug. 1827, KB-collectie.
Zie GA Rotterdam, Archief van Fraaije kunsten en wetenschappen, II* C 26.
Zie Zappey 1967, 193 en 277, noot 6.
Zie Hollandsch Leeuw ontwaakt (310806), p. 40.
Zo genoemd door Staring in een brief aan Immerzeel van 6 sept. 1831, KB-collectie.
Over dit werk schrijft hij op 7 aug. 1831 aan C. Loots: ‘ruim 450 bladzijden groot, waarin ik
het merkwaardigste van deze dagen in romantische brievenvorm, voor een goed gedeelte ironisch
(voor zoo veel de Belgische verworpelingen betreft) behandeld heb.’ (KB 72 D 57).
Brief aan Immerzeel 28 okt. 1830, KB-collectie.
In een bespreking van Onze eed, toegevoegd achter het ex. UBA Pfl. 73-469/11 lezen we: ‘M.
Immerzeel, non moins connu pour son partiotisme, que par son talent poétique, a donné une
nouvelle preuve de son attachement à la cause de la patrie, (...) Les nobles sentimens, qui
respirent dans cette belle pièce, paraissent héréditaires dans la famille de ce littérateur distingué.
Ses trois fils se sont rangés déjà sous le drapeau de nos volontaires chasseurs.’
Brief van Immerzeel aan G.T.N. Suringar van 5 dec. 1831 in VBBB, BSu 28-72.
Beets 1833-36, 54-56. Immerzeel had Beets al op 21 juni 1833 uitgenodigd met de woorden
‘en komt UEd. in Amsterdam, stap dan s.v.p. eens bij mij aan. Ik zou gaarne persoonlijk kennis
met U maken.’ Brief UBL Ltk. Beets.
Die rust probeerde hij al buiten de stad te vinden in ‘huis met een zeer grooten tuin, waar het
alleraangenaamst is, en waar ik menig gelukkig uur met mijne lieve betrekkingen slijt.’ Zie de
brief aan A.D. Schinkel 12 mei 1834, KB. Wáar dit buitenhuis was, heb ik niet kunnen
achterhalen.
Vgl. Catalogus 1835.
Brief van 19 okt. 1836, KB-collectie.
Brief van 5 febr. 1837. KB.
Brief aan Immerzeel 30 april 1837, KB-collectie.
GA Amsterdam, NA, inv. nr. 20262, akte 52: ‘een zomer en winterverblijf, genaamd Vaart en
Yzigt, met deszelfs herenhuizing, tuin en verdre aanhorigheden, staande en gelegen voor aan
in het Dorp Sloterdijk, bij de Brug (...)’.
Brief aan Immerzeel 4 april 1837, KB-collectie.
Brief aan A.D. Schinkel 27 aug. 1837, KB.
Vgl. de ongedateerde brief van Van der Hoop aan Immerzeel van waarsch. medio maart 1837:
‘Dat Sloterdijk nog geen Paradijs is, stel ik mij geredelijk voor. Indien het aan Siberië herinnert,
(...)’, KB-collectie (brief 40).
Brief aan Schinkel 17 nov. 1837, KB.
De verkopende makelaar omschrijft het op 21 juli 1838 in De Avondbode: ‘Een zeer hecht,
sterk en modern Zomer- en Winter-Verblijf, genaamd Vaart- en Yzigt, met daar achter gelegen
ruime Vrucht- en Moestuinen, benevens een' grooten Koepel (waaronder een Schuitenhuis),
een riant uitzigt hebbende, aan de eene zijde op den Haarlemschen Weg en Trekvaart, en aan
de andere zijde op den IJzeren Spoorweg, die van achter dit Perceel in eene schuinsche lijn zich
naar de Vaart rigt, en uit welken Koepel men derhalve, gedurende een wijle tijds, een
onbelemmerd gezigt op de passage der Stoomwagens zal kunnen genieten;’
Zie de advertentie in De Avondbode van 22 okt. 1838.
GA Amsterdam, NA, inv. nr. 19244, nr. 160.
De zgn. vragenformulieren voor dit werk met de binnengekomen antwoorden zijn bewaard
gebleven in de bibliotheek van het Rijksmuseum te Amsterdam.
Het werk is opgenomen in Bekroonde stukken door de Antwerpsche Rederijkkamer De Olijftak,
ter gelegenheid van de plegtige inhuldiging van het standbeeld van P.P. Rubens den 15 augustus
1840. Antwerpen, 1840.
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120 KB-collectie, 29 aug. 1840.
121 Zij werd bekroond door de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen
met een zilveren medaille.
122 Zie de ‘Oproep tot het oprichten van een Rembrandt standbeeld’ In: J. Immerzeel, Lofrede op
Rembrandt (410101).
123 Brief van 4 nov. 1840, KB. Per kerende post antwoordde Schinkel: ‘Niets minder is het mij
aangenaam, dat het Stedelijk Bestuur U heeft aangezogt om een plan daar te stellen tot het
oprigten van een standbeeld voor den groten Rembrand.’ 18 nov. 1840, KB-collectie.
124 Van Duyse 1841b, 262.
125 In de bewaard gebleven brieven aan Schinkel (KB) uit 1840 en 1841 vinden we enige informatie
omtrent de voorbereidingen voor de druk.
126 Brief aan Immerzeel 4 febr. 1840, KB-collectie.
127 Belinfante 1842, 62. Dit gegeven heeft hij zonder twijfel ontleend aan Van Duyse 1841a die
dezelfde briefpassage citeert.
128 Exemplaar aanwezig in UBL.
129 Zie De Avondbode 25 mei 1840.
130 De eerste druk is van 1842-1843. Een nieuwe goedkope uitgave verscheen in 1855 te Amsterdam
bij de gebr. Diederichs, waarvan in 1974 een reprint is gemaakt door B.M. Israël te Amsterdam.
131 Brief van C.H. Immerzeel aan Schinkel 10 juni 1841, KB.
132 Catalogus 1842, [III].
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III Johannes Immerzeel als zelfstandig ondernemer (1804-1811)
III.1 De boekhandel te Den Haag (1804-1811)
Wanneer op 29 september 1803 de drie dagen eerder overleden boekhandelaar
Johannes Coenrardus Leeuwestein, 35 jaar oud, is begraven in de Kloosterkerk te
Den Haag1 blijven er twee broers Johannes Herman en Gregorius Ludovicus en een
zuster Magdalena Elisabeth Leeuwestein achter als erfgenamen. Zij zijn geheel
onkundig van de staat van de boedel en wensen vooralsnog ‘om in plaatze van deezen
boedel dadelijk te aanvaarden, aan zich te behouden het recht van beraad (...)’2. In
afwachting van de eventuele aanvaarding van de nalatenschap kan men de negotie
echter niet laten stagneren: dat zou noch voor de crediteuren noch voor de erfgenamen
zelf gunstig zijn. De beide broers verzoeken nu aan het College van Schepenen van
Den Haag om een of meer personen aan te stellen die de belangen van met name hun
zuster kan/kunnen behartigen en bovendien
dat de Supplianten, beneevens den alzo genoemde persoon of personen
mogen worden geauthoriseerd, om onvermindert het regt van beraad,
provisioneel, en tot aan de staat des boedels zou kunnen blijken, de
boeknegotie te continueren, (...)3
Het College van Schepenen besluit op 29 november 1803, dat Johan Hendrikus de
Bock de belangen van de zuster zal behartigen, en vervolgens, dat het ‘authoriseert’
en ‘qualificeert’ Isabella Josina van Weelden, Weduwe van J.C. Leeuwesteijn,
Johannes Immerzeel en Mattheus Roelofswaard ‘om overmindert het recht van beraad
(...) de boeknegotie tot den 1 Meij 1804 (...) te continueeren,’4 Het geheel zal
geschieden onder oppertoezicht van de Haagse boekhandelaren Cornelis Mensing
en Barend Scheurleer.
Het feit dat onder degenen die door het College werden benoemd, ook Johannes
Immerzeel genoemd wordt, wekt verwondering: in 1803 is er wat Immerzeel betreft
geen enkele connectie met de boekhandel aan te wijzen. De weduwe J.C. Leeuwesteijn
blijkt de handel van haar man nog geruime tijd voort te zetten, terwijl Mattheus
Roelofswaard al sedert 5 november 1789 te Delft een bescheiden (tweedehands)
boekwinkel annex leesbibliotheek drijft.5 De Haagse boekhandelaren Cornelis Mensing
en Barend Scheurleer zijn al vanaf 1779 resp. 1780 in de boekhandel actief6, en dus
twee
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doorgewinterde vakmensen. De benoeming van deze vier personen is derhalve op
een bevredigende manier te verklaren.
Immerzeel blijkt in alle opzichten een vreemde eend in de bijt, tenzij we aannemen,
dat ook hij al vóór december 1803 op enigerlei wijze werkzaam was in de boekhandel,
al was het maar in deeltijd. Vermoedelijk heeft hij na het ontslag van Goldberg op
2 oktober 1801 op het ministerie van Binnenlandse Zaken een andere post kunnen
krijgen, al is er in de contemporaine bronnen uit 1801-1803 niets over terug te vinden.7
Pas op 22 maart 1804 is er sprake van een aanstelling als commies bij de ‘Raad van
Binnenlandsche Zaken’ tegen een tractement van f 1.800,00 per jaar.8
Er is voor het eerst sprake van ‘boekverkoper J. Immerzeel Junior’ wanneer hij
op 17 februari 1804 in de Haagsche Courant adverteert met de mededeling, dat hij
zal uitgeven
Eene Nederduitsche Vertaling van le Mérite des Femmes, Poëme par
Gabriel Legouvé; zijnde het oorspronkelijke Werk vertoond aan den Raad
der Gemeente van den Hage.
Immerzeel moet aan het Westeinde al een (voorlopige) winkel hebben gehad; de
Amsterdamse uitgever Johannes Allart geeft op 31 maart 1804 in de Haagsche
Courant te kennen, dat drie bladen van een bij hem uit te komen werk bekeken
kunnen worden in o.a. De Haag, bij de ‘Erven van Cleef, Thierry en Mensing en
Immerzeel.’
Vanaf begin 1804 is Immerzeel bezig geweest met het opbouwen van een fonds. In
de jaren tot 1807 betreft het voornamelijk vertalingen van buitenlandse titels. In april
1805 had hij in de Haagsche Courant de voorgenomen vertaling van een werkje van
Friedrich Köppen, Lebenskunst, in Beyträgen aangekondigd. Op 11 mei blijkt, dat
hij voor nog zes titels een claim heeft lopen, aangezien hij als eerste de originele
werken aan de Raad der gemeente heeft vertoond.9
In 1805 gaat hij, ongetwijfeld om de kosten te spreiden, in zee met zijn confraters
A. Loosjes en J. ten Brink om gedrieën de portretten van E. Wolff en A. Deken,
voorzien van een levensbeschrijving, te publiceren. Dit project zal wat Immerzeel
betreft echter stranden. (Zie hoofdstuk VIII.3)
Een uitgave van hem en Loosjes van een Bataafsche Kunstgallerij komt ook niet
echt van de grond en blijft steken in een eerste cahier.10
Behalve vertalingen en een enkel oorspronkelijk werk geeft Immerzeel in 1805
ook het weekblad De Prullemand uit en meldt hij o.a. in de Haagsche Courant, dat
hij heeft ontvangen
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en zal voortaan geregeld van Maart tot Maart bekomen, nieuwe
Assortimenten van de beste, meest Hoogduitsche en Italiaansche Muziek
voor alle Speeltuigen en den Zang.11
Aanwijsbare klandizie als debitant heeft hij in 1805 op zijn ‘eigen’ Departement van
Binnenlandse Zaken, getuige een tweetal nota's van f 40,80 en f 19,90.12
Naast boeken verkocht Immerzeel in de boekwinkel eveneens schrijfwaren zoals
papier, lak en pennen. Maar hij staat ook vermeld als commissionair-verkoper van
het Van der Veens's gezondheids-bitter, ‘een der beste Maagelixers’.13
In april 1805 begint hij met de uitgave van het tijdschrift de Schouwburg van inen uitlandsche letter- en huishoudkunde. Aan dit tijdschrift werkte o.a. ook de medicus
J.L. Kesteloot mee, met wie Immerzeel zich begin 1807 associeerde onder de firma
Immerzeel en Comp.
Na zijnen geneeskundigen loopbaan, ik meen te Rotterdam, alwaar ik
althans hem meermalen ontmoet heb, te hebben aangevangen, en misschien
ook in Schiedam de geneeskunde te hebben uitgeoeffend, heeft hij derzelfs
verblijf alhier in 's Gravenhage gevestigd. Noch in de ene noch in de andere
plaats veel opgang gemaakt hebbende, welligt minder uit hoofde van
gebrek aan kunde dan wel aan gebrek van voorthelping en misschien ook
van vooroordeel tegen enen vreemdeling in onze landgenoten met nog
min gewonen Zuidelijken tongval, - is de heer K., zelve voor de letteren
niet onberekend, overgegaan tot den boekhandel en heeft hij deze, in
verbintenis met dien heer Immerzeel, als eene toevoeging van bedrijf,
boven de geneeskunde uitgeoeffend.14
Met deze Kesteloot moet Immerzeel aanvankelijk op een min of meer informele
wijze en op basis van vertrouwen op kleine schaal hebben samengewerkt, want van
een akte van compagnieschap is pas in 1808 sprake (zie hieronder). Hoe de contacten
zijn ontstaan en op wiens initiatief de samenwerking is geëntameerd is vooralsnog
onduidelijk.15 Het feit evenwel dat J.L. Kesteloot door zijn in 1802 gesloten huwelijk
met Jacoba Nolet tot de puissant rijke Noletfamilie behoorde, is niet zonder betekenis.
Via Kesteloot had een ambitieuze uitgever-boekhandelaar als Immerzeel toegang tot
aanzienlijke fondsen van diens schoonfamilie; dat daaraan naast voordelen ook de
nodige risico's waren verbonden, zou hij tot zijn grote verdriet ervaren.
Op 26 januari 1807 wordt er voor het eerst met de nieuwe firmanaam ‘Immerzeel
& Comp.’ geadverteerd, en wel in de Haagsche Courant.16 Beide compagnons achten
de tijd rijp om een forse uitbreiding aan de winkelverkoop te geven.
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Hij is bezig, met een compagnon, een magazijn van fransche boeken op
te rigten, zoo als er geen in ons land bestaat, dat, zegt hij. Parijs in den
Haag zal wezen; en de ondersteuning van ware boekminnaars zal verdienen
(...)
schrijft Lublink op 24 maart 1807 aan Jeronimo de Vries.17 Een maand daarvoor
hadden zij met het Parijse boekverkopershuis Bossange, Masson et Besson een groot
importcontract afgesloten.18 Deze firma verbindt zich tot het leveren van de
noodzakelijke boeken aan Immerzeel en Comp. om hen in staat te stellen in Den
Haag een Franse boekhandel tot stand te brengen. Met de aankoop van de te leveren
boeken, die ze uit de catalogi van de firma Bossange & Cies. zullen kiezen, is een
bedrag gemoeid van ongeveer 20.000 francs. Verdere bepalingen in het contract
spreken over leveringscondities en betalingsvoorwaarden, die op dit moment nog
van weinig belang zijn.19
Een tweede contract in 1807 wordt gesloten met Robert Voûte, lid van de Staatsraad
van Zijne Majesteit de Koning van Holland. Van hem kopen de beide firmanten op
31 maart een huis, gelegen aan de westzijde van de Veenestraat, Wijk S, No. 147 te
Den Haag. De prijs bedraagt f 24.000,00 k.k., tegen een rente van 5% per jaar,
waarvan elk half jaar de helft betaald dient te worden.
De eerste aflossing, groot f 5.000,00, vervalt primo mei 1812. Ook dient de firma
Immerzeel en Comp. het huis, de tuin en het erf aan de Veenestraat voor f 19.000,00
te verzekeren.20
Immerzeel en Kesteloot hebben nu een lokaliteit tot hun beschikking, waarin naast
de verkoop van boeken ook ruimte kan worden gevonden voor het houden van
veilingen en het inrichten van een drukkerij. Hun eerste veiling vindt nog in hetzelfde
jaar plaats, wanneer zij op 30 november
ten hunne Huize, in de Veenestraat, Verkopen: Eene uitmuntende
collectie, meestal Classieke en fraai gebonden Boeken, in alle Taaien en
Faculteiten; voorts eene keurige verzameling Prenten en Tekeningen, als
mede eenige Prenten in lijst en Glas, Liefhebberijen, Boekenkassen,
Engelsche Forte-Piano van Buntebarth enz. Gedeeltelijk nagelaten door
Mejufvr. F.W. Kichler, en gedeeltelijk door een voornaam Letterkundige.21
Deze veiling zou nog door twee andere worden gevolgd: éen op 20 juni 1808 van
‘Eene uitgezogte Bibliotheek van Fransche, Hoogduitsche, Engelsche en Hollandsche
boeken’22 en éen op 27 december 1808 e.v.d., bestaande uit ‘Twee Verzamelingen
van Boeken, in verscheiden talen en in alle vakken; (...) een exquis Kabinet
Schilderyen van A. Kuyp, (...); - Wyders een fraaije Collectie Tekeningen van D.
Langendijk (...)’.23
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Voorafgaand aan deze veilingen had er op 11 november 1807 nog een derde
belangrijke transactie plaats gevonden, nl. tussen de firmanten en hun plaatsgenoot
Nicolaas Cornelis van Daalen Wetters. Van hem kopen zij ‘desselve drukkerye,
bestaande in drie perssen, letters, en verder toebehoren’24 voor het bedrag van f
4.000,00. De overdracht zal uiterlijk op 1 januari 1808 dienen plaats te hebben. Vanaf
die datum afficheren zij zich dan ook als
Immerzeel & Co. Imprimeurs - Libraires à la Haye dans le Venestraat, S
14725
Heel snel daarna worden zij ook op de drukkersmarkt actief. Als uitgevers belasten
zij zich ook met
l'impression de tous les ouvrages Hollandais & Français, avec garantie
d'une parfaite exécution, & sans que l'auteur soit asujetti à corriger les
épreuves.26
Van eminent belang in 1808 is tenslotte een contractuele bevestiging van de
compagnieschap van 23 augustus. Een groot aantal bepalingen wordt vastgelegd om
ervoor te zorgen dat de gesloten associatie zakelijk en financieel voor beide
contractanten gelijkelijk zal verlopen. Er wordt ondermeer het volgende bepaald:
- Zij continueren hun associatie en verbinden zich bij dezen, ieder voor de helft
in de voor- en nadelen, tot de handel in boeken, een boekdrukkerij en een
boekbinderij.
- Zij brengen elk in waarde f 5.500,00 in de associatie in.
- Het contract blijft drie jaar van kracht, gerekend vanaf 1 januari 1808, en kan
wederom met drie jaar verlengd worden, tenzij zes maanden voor de afloop,
dus in de maand juli 1810, een van beiden de ander schriftelijk heeft laten weten
niet te willen doorgaan.
Andere bepalingen hebben betrekking op de bedrijfsvoering en de jaarlijkse
inventarisatie van de bezittingen, het opmaken van de balans en de gevolgen voor
de affaire, indien éen van beide contractanten vóór het verstrijken van de termijn van
drie jaar komt te overlijden.
Ten aanzien van Immerzeel persoonlijk staat het volgende in het contract vermeld:
Dat het aangekogte huis, in voormelde affaire word geexerceerd, zal
worden bewoond door den assodé Immerzeel, ten wiens huishoudelijken
behoeve en gebruike worden gelaten de benede-, middel of slaapkamer,
de voor- en beide agterkamers op de eerste verdieping, benevens de
bovenste zolder en keuken alsmeede de tuin;
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Dat dezelve voor zijnen prive reekening zal moeten bekostigen en
fourneeren de benodigde brandstoffen alsook het vereijschte ligt op het
kantoor, in het magazijn, in de beide vertrekken waarin de drukkerij
gevestigd is en in de binderije, gelijk meede in de kamers der auctie zoo
op de kijk- als verkoopdagen;
Dat hij insgelijks voor zijne privé rekening zal moeten fourneeren het vuur
tot het koken van loog voor de drukkerij en 't vergulden van boeken op de
binderij, voorts fourneeren als boven thee en thee-water voor de
commissien en werklieden aan de affaire geaffecteerd;
Dat hij door zijne domestiquen of ten zijnen koste het magazijn en alle
andere vertrekken en zolders en in een woord al wat door de affaire
geoccupeerd word zal moeten doen rein en zindelijk houden;
Dat hij daarvoor zal genieten vrije wooning zonder dat eenige lands of
stedelijke impositien of belastingen ten zijnen bijzonderen laste kunnen
komen en voorts nog genieten jaarlijks uit de compagniekas eene somme
van vijfhonderd guldens.27
Omstreeks augustus 1808 blijkt ook uit de advertenties in de kranten de nieuwe koers
van de firma Immerzeel & Comp..Een toenemend aantal begint met ‘Immerzeel &
Comp., Libraires à la Haye, viennent de reçevoir de Paris’28 en ‘Immerzeel & Comp.,
à la Haye, viennent de reçevoir les Nouveautés suivantes’29
De komende jaren willen zij zich gaan profileren als leveranciers van vooral het
uit Frankrijk geïmporteerde boek. Om de distributie ervan zoveel mogelijk in eigen
hand te houden, openen zij op twee strategisch belangrijke plaatsen een filiaal.

III.2 Filialen te Amsterdam en Rotterdam
III.2.1 Amsterdam (1808-1811)
In de Haagsche Courant van 13 juli 1808 lezen we het volgende bericht:
Daar de uitbreiding der Magazynen van de Boekverkopers Immerzeel &
Comp., tot de Steden Amsterdam en Rotterdam, hunne afwezigheid uit
den Haag meermaals noodzakelyk maakt, zo verzoeken zy by dezen hunne
geëerde Correspondenten, om over zaken, den Boekhandel concernerende,
hen nooit anders te schryven dan onder het Adres der Firma Immerzeel &
Comp. in den Haag; daar by verzuim hier van, anders welligt, buiten hunne
schuld, vertraging in de beantwoording van Brieven, of in het afzenden
van geordonneerde Boeken enz., zou kunnen plaats hebben.
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Vanaf 1 mei 1808 had de firma haar activiteiten uitgebreid tot Amsterdam en
Rotterdam. In Amsterdam wordt een hulpdepot geopend ‘dans le Kalverstraat Lett.
D.6. G.Nr. 53, sous la direction de Mr. de la Chaux;’30
Getuige ook de advertentie in de Haagsche Courant bleven de hoofdactiviteiten
van de firma in Den Haag geconcentreerd. De functie van de Amsterdamse vestiging
kunnen we als depot of magazijn31 karakteriseren: de titels waren direct uit voorraad
leverbaar. Ook te Amsterdam bieden zij nu
un assortiment de librairie nationale et étrangère, particulierement de
librairie française, y compris les éditions stéréotypes. Toutes les nouveautés
littéraires et periodiques s'y trouveront, à l'instant même de leur publication
à Paris, et aux prix les plus modérés. On pourra s'y pouvoir en outre, de
toute sorte de livres et de registres de commerce, fournitures de bureau
&a.32
De keuze van Immerzeel & Co. voor Amsterdam als nieuw distributiepunt moet
samenhangen met de verwachting, dat daar een voldoende intellectuele en financiële
infrastructuur33 aanwezig was, die de opening van een extra winkel rechtvaardigde.
Vermoedelijk houdt de opening verband met de omstandigheid dat koning Lodewijk
Bonaparte in dat jaar zijn residentie verplaatste van Den Haag naar het Koninlijk
Paleis op de Dam. Als leveranciers van Franse werken zaten Immerzeel en Kesteloot
nu letterlijk en figuurlijk op de stoep bij het meeverhuisde ambtenarencorps. Daarnaast
kunnen we ook denken aan de verbindingen die vanuit Amsterdam werden
onderhouden met de rest van het Koninkrijk Holland. Zo schrijft de in Franeker
woonachtige H.W. Tydeman op 14 juni 1809 aan Bilderdijk:
Atqui: Immerzeel heeft een comptoir te Amsterdam; zend mij alle maand
den Schouwburg; en allen avond (want ik wil voor geen schelling eene
maand wachten) vaart er een veerman op Harlingen, dat maar 1 1/2 uur
van hier ligt: zoodat ook alle dag voor brieven die mij dan slechts 3 st.
kosten, gelegenheid is.34
Zoals we eerder hebben aangegeven, heeft Immerzeel zelf zich in mei 1809 te
Amsterdam metterwoon gevestigd. Op 25 september 1809 wordt hij ingeschreven
in het Naamregister van de Overlieden van het Boekverkopers &c. Gild, zeedert de
Scheiding van 't St. Lucas Gildt in 't Jaar 1662:
Immerseel (Johannes) Junior. Boekverkoper 1809, 181035
Van zijn intrede in het gilde wordt op de vergadering van 2 oktober melding gemaakt:
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Alle present Johannes Immerzeel Junior komt in 't Gild met betaling
van f 40.-.- Verder passeerde niets van belang.36
In het Amsterdamse boekverkopersgilde heeft Immerzeel geen rol van betekenis
gespeeld. Hij laat alleen voor het jaar 1810 op de ‘Extra oproeping van de baazen
15 January 1810’ de patenten verifiëren van hemzelf en zijn knechten, volgens artikel
8 van de wet van 30 januari 1808.37 Als baas betaalt hij 6 stuivers, voor 5 dito
bediendes f -.-.15.’38, totaal dus 21 stuivers.
De betaalde bedragen zijn geheel conform eerder vastgestelde regels:
Eindelijk zij hier ter uwer kennisse gebragt, dat, naar den inhoud van
welgemelde Wet, voor het visa van elk Patent zal betaald worden, ten
behoeve der Kasse van voorsz. onze Corporatie, door den Meester zes
stuivers, en door den Werkman, Gezel of Knecht drie stuivers.39
De vraag is gerechtvaardigd of Immerzeel werkelijk leiding heeft gegeven aan het
Amsterdamse filiaal; er zijn aanwijzingen dat hij dit zeker in persoon niet altijd deed.
Op 28 april 1810 bijv. tekent S. Delachaux ‘p. pr. de Immerzeel & Co.’ voor de
ontvangst van een exemplaar van ‘Bepaalingen, naar welken zich de Courantiers en
Uitgeevers van Nieuwspapieren, Dagbladen, Journaalen, en wat dies meer zij, zullen
hebben te gedragen;’ het per procurationem (bij volmacht, als lasthebbende) geeft
in elk geval aan, dat ook Delachaux in de Kalverstraat een belangrijke positie innam.40
Bij de oproepingen om voor het jaar 1811 de patenten te laten verifiëren, gedaan
van 12 november 1810 t/m 7 januari 1811 komt de firma echter niet meer voor,
hetgeen de eerder geuite veronderstelling steunt, dat Immerzeel uit Amsterdam
vertrokken was om zich metterwoon in Rotterdam te vestigen. Ook dáar had de firma
immers een filiaal opgericht.

III.2.2 Rotterdam (1808-1811)
Vrijwel gelijktijdig met de opening van het filiaal in Amsterdam heeft de firma
Immerzeel en Comp. in Rotterdam een derde verkooppunt geopend. Het adres luidt
‘sur le Noordblaak Lett. B. No. 352’. Ook hier hebben de beide compagnons zich
aanvankelijk van een filiaalhouder bediend in de persoon van J. van der Bol ‘muni
de notre procuration a l'effet de traiter, agir et quittacer en notre nom.’41
In de bescheiden van het Rotterdamse boekverkopersgilde staat bij het jaar 1808
genoteerd:
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J. van der Bol komt in 't gilde als Boekverkooper Negotieerende onder
de Firma van Immerseel en Comp[i]e en betaald als vreemdeling f 36.-.-42
In dit depot zijn dezelfde zaken verkrijgbaar als in Amsterdam en ook de Rotterdamse
vestiging blijft ondergeschikt aan het Haagse etablissement. Daar bestaat ook alleen
de mogelijkheid
de faire imprimer et relier à la satisfaction des amateurs, avant, dans
notre magasin général à la Haye, une imprimerie que nous travaillons
chaque jour à étendre et à perfectionner, et une reliure servie par les
meilleurs ouvriers.43
Enige zakelijke mededelingen ten behoeve van een in 1811 gehouden enquête geven
aan, dat Immerzeel zich in ‘mei 1808’ te Rotterdam heeft gevestigd ‘door het openen
van een winkel’, waarbij de boekenverkoop ‘voor het merendeel Franse rechtskundige
werken’ betrof.44
Ook hier diende hij elk jaar zijn patentrecht te laten verifiëren en vernieuwen.
Gold de eerste intekening waarschijnlijk per primo mei 1809, voor het jaar 1810
werd zijn patent vernieuwd; onder patentnummer 2260 van de patentkohieren vinden
we de volgende gegevens:
Naam: Jan van der Bol, Firma Immerzeel & Comp.n
Wijk N: D 27
Winkelier of kramer: Winkelier in boeken. 3/B ben 9/m
Ingaande: P[rim]o Mey
Zegel: 10.-.A[nno] 1810: Ver[nieuw]d.
A[nno] 1811: op een andere naam gepat[enteer]d.45
De patentkohieren geven ook inlichtingen over de firma Immerzeel en Comp. zelf,
waarbij de kolommen Anno 1810 en 1811 oningevuld zijn gebleven. Op p. 369 staat
genoteerd:
Naam: Den 2e January 1811 Jan Immerzeel Junr. Firma Immerzeel en
Cie.
Wijk N: D 27
Winkelier of kramer: Winkelier in boeken. 3/B ben 9/m
Ingaande P[rim]o Jan.
Zegel: 10.-.En op p. 370:
Den 2e January 1811, Jan Immerzeel Junr., Firma Immerzeel & Cie.
Wijk N: D 18
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Winkelier of kramer: Winkelier in schrijnwerkersgoed. 3/B ben. 6/m
Ingaande: 1811 P[rim]o Jan.
Zegel: 5.-.Het filiaal werd vermoedelijk per 1 mei 1808 verplaatst naar het pand Westnieuwland,
wijk D, no. 27, dat begin december 1810 ook Immerzeels woning zou worden, want
het gezin is vanuit Den Haag en Amsterdam naar Rotterdam vertrokken.
De voorbereidingen voor deze verhuizingen waren al enige maanden tevoren in
gang gezet. Op 19 september 1810 hadden de ‘Heeren Leden van het Leesmuseum
ten huyze van de Hr. Immerzeel’ een algemene vergadering belegd. Op de agenda
stond de continuering van het museum ten huize van de firma Immerzeel. De
firmanten hadden hun een voorstel gedaan ‘strekkende zo tot verhoging der Jaarlijkse
Contributie als tot vermindering van Journalen & Periodique Werken.’46 De
vergadering heeft de keuze tussen enerzijds nader overleg en anderzijds het museum
met ingang van 1 november te laten ontbinden door Immerzeel & Co. ‘so als het
voor hunne rekening was geconstitueerd’ en het met een eigen directie elders voort
te zetten. De heren kiezen voor het eerste; een commissie, bestaande uit P. Weiland,
P. Hoye van Brakel, R. Pet en mr. Van Reesema, deelt enige tijd na de vergadering
mee
dat zij nogmaals getragt hebben met de Hr. Immerzeel & C: wegens de
continuatie van het Leesmuseum ten hunnen huize te convenieeren, dog
dat het hun niet is mogen gelukken om die Hren tot aanneemlijken en
billijken propositien voor de Leden te disponeeren;47
Zij verlaten derhalve het pand van Immerzeel, die de vrijgekomen ruimte zelf in
gebruik gaat nemen.
In het begin van 1811 lijken de zaken goed te gaan; men adverteert de opening
van een leesmuseum met Franse, Engelse en Hollandse boeken:
Le Catalogue des Livres Français et Anglais s'en distribue déjà; celui
des Livres Hollandais est sous presse, et paraîtra incessamment. (...) Ils
publient gratis le grand Catalogue de leur assortiment.48
Samen met confrater N. Cornel wordt de veiling van de verzameling van B. Fremery
aangekondigd, die plaats zal vinden op 20 mei e.v.d. ‘boven de Zaal van het
Museum’.49 Door het faillissement van de firma Immerzeel &
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Co. kwam er echter een kink in de kabel. De veiling van de bibliotheek van B.
Fremery werd in verband daarmee uitgesteld en afgelast.50
Tot slot kan ook hier de vraag worden gesteld, waarom de firma het opportuun
achtte in een stad als Rotterdam ook een extra distributiepunt te vestigen.
Vermoedelijk is de verklaring eenvoudig gelegen in het feit, dat de functie van
Rotterdam als haven in verband met de import van boeken uit Frankrijk de vestiging
van een filiaal aldaar commercieel gunstig maakte.
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GA Den Haag, Begraven 1598-1811, nr. 251.
GA Den Haag, Rechterlijk archief, inv. nr. 586, 12 okt. 1803.
GA Den Haag, Rechterlijk archief, inv. nr. 569, p. 211.
Ibidem, p. 211-212; mededeling van deze beslissing moest worden in de Haagsche,
Amsterdamsche en Rotterdamsche Courant. In de Haagsche Courant is de mededeling te vinden
in het nummer van 10 dec. 1803.
Zie Dongelmans 1988, 95.
Vgl. Gruys en De Wolf 1989, 120 en 156 en Dongelmans 1988, 119.
Vgl. ARA, BiZa. De zgn. alfabetische klappers op de jaren 1801-1802 (inv. nr. 511) en 1803
(inv. nr. 512) vermelden in elk geval geen ‘J. Immerzeel Jr.’
Zie ARA, BiZa, inv. nr. 513, i.v. ‘Immerzeel Jr., J.’. Inzake de jaren 1805 en 1806 zijn diverse
tractementbetalingen (per kwartaal ad f 450,00) terug te vinden. Vgl. inv. nr. 520 (2e kwartaal
1805), 541 (3e kwartaal 1805), 521 (1e kwartaal 1806), 538 (2e kwartaal 1806), 547 (3e kwartaal
1806) en 554 (4e kwartaal 1806).
Het exclusieve recht van een uitgever op het (doen) vertalen van een buitenlands werk werd
ontleend aan de wet van 8 december 1796, artikel 6 en 7:
Dat, wanneer een boekverkooper in deze Provincie eene vertaling van een werk, hetwelk buiten
's lands gedrukt is, uitgeeft (...), - verboden wordt, die vertaling na te drukken, of uitheemsche
nadrukken van dezelve in te voeren of te verkoopen, mits zoodanig boekverkooper in de
nieuwspapieren van dat zijn voornemen hebben kennis gegeven: doch dat het des onaangezien
aan een ieder zal vrijstaan, niet alleen het oorspronkelijk werk in te voeren en te verkoopen,
maar ook vertalingen van hetzelve in andere talen te laten drukken en uit te geven.
Dat wanneer een boekverkooper behoorlijk in de nieuwspapieren adverteert, dat hij voornemens
is eenig bepaald werk uit te geven, na te drukken, of te doen vertaalen, die advertentie hem
recht van praeferentie zal geven, om zulks te doen boven alle anderen.
Geciteerd naar Bodel Nyenhuis 1892, 56.
De advertentiebepaling werd ook opgenomen in de wet van 3 juni 1803. Zie Kruseman 1889,
9.
Zie voor de betreffende werken het overzicht in bijlage 8.
Ze bieden het op 30 dec. 1805 aan aan Immerzeels werkgever Hendrik van Stralen, ‘den
Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bataafsche Republiek’. Zie ARA, BiZa,
inv. nr. 531, stuk 10.
26 en 28 febr. 1806.
ARA, BiZa, inv. nr. 533, 19 febr. 1806, stuk 13.
Een folder waarin hoog wordt opgegeven over dit elixer is bewaard gebleven in de Bibliotheek
VBBB 6211a-h, II [= Gildearchief 54]. Hierop prijkt ook de naam van J. Immerzeel, Junior te
's Hage; de uitgever en boekverkoper H.C.A. Thieme te Zutphen is zelfs ‘als eerste
Commissionair aangesteld’.
GA Den Haag, Gemeentesecretarie. Varia 1816-1851, inv. nr. 445 [= Archief Copes van
Cattenburgh].
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15 De mogelijkheid, dat er eerder dan 1808 een rechtsgeldige verbintenis tussen Immerzeel en
Kesteloot is geweest, lijkt zeer aannemelijk. De financiële verplichtingen zouden zonder een
dergelijke formeel geldige compagnieschap anno 1807 vermoedelijk nooit kunnen zijn aangegaan.
16 Behalve een aantal nieuw uitgekomen titels wordt er tevens de vertaling van een medisch werkje
Report on the Malignant Disease, which prevailed in the city of New York, in the autumn of
1805, adressed to he Governor of the State of New-York, by Edward Miller, M.D. resident
Physician for the city of New York aangekondigd. De deelname van Kesteloot is onmiddellijk
merkbaar.
17 KBH 121 B 6.
18 Volgens een overzicht van Parijse drukkers in het carton F 18 2371 (AN Parijs) waren Bossange
en Masson, Rue de Tournon 6, drukkers sedert de revolutie en behoorde dit huis tot de
invloedrijkste boekhandels in Parijs. Anno 1811 luidt het oordeel: ‘on redouterait d'avoir affaire
avec eux, on craindrait d'être trompé’ en ‘selon l'impr Hacquart, c'est le depot des contefaçons’.
19 GA Den Haag, NA, inv. nr. 5895, nr. 891.
Het gaat om de volgende bepalingen:
- de firma ontvangt een korting van 30% op een aantal nader gespecificeerde boeken;
- al het overige wordt geleverd tegen netto boekverkopersprijs zonder enige verhoging of
commissieloon;
- de leverende partij betaalt alle voorschotten inzake inbinden, brocheren, krantenabonnement,
eveneens zonder enige verhoging of commissieloon;
- de ontvangende partij zal de voorschotten moeten betalen binnen drie maanden na zending
van de wissels;
- deze betalingen hebben alleen betrekking op de voorschotten; verder geniet de fa. Immerzeel
en Comp. dezelfde voordelen en het crediet als het huis Bossange et Cies geniet;
- de firma geeft een rabat van 30% en een credietperiode van 12 en 15 maanden vanaf de dag
van expeditie op alles wat de firma Immerzeel en Comp. nodig heeft uit de genoemde catalogus;
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- de firma Immerzeel en Comp. betaalt het huis Bossange et Cies 20.000 francs voor het
basisfonds van de boeken voor hun vestiging in twee termijnen, waarbij de eerste termijn over
twaalf maanden en de tweede over achttien maanden vervalt.
GA Den Haag, NA, inv. nr. 4456, fol. 321-327. De andere aflossingen dienden steeds om de
vijf jaar betaald te worden: per mei 1817,1822 en 1827 steeds f 5.000,00 en de laatste termijn
ad f 4.000,00 per mei 1832. De kosten koper hadden betrekking op o.m. de kosten verbonden
aan het transport, de zgn. kustingbrief, de stedelijke belastingen, het nazien der belastingregisters,
het aangeven van de koop en het overboeken der verponding.
Haagsche Courant 25, 28 en 30 nov. 1807. Het is de eerste van de ruim 25 veilingen die
Immerzeel tot 1835 zou verzorgen.
Zie Haagsche Courant 13 en 15 juni 1808 (fondslijst 080606).
Zie Haagsche Courant 23 dec. 1808 (fondslijst 081213).
GA Den Haag, NA, inv. nr. 5895, nr. 959.
Bijv. in de Haagsche Courant 8 jan. 1808.
Bulletin littéraire et typographique van 30 april 1808, 38.
GA Den Haag, NA, inv. nr. 5444, nr. 1271.
Haagsche Courant 1 aug. 1807.
Haarlemsche Courant 15 aug. 1807.
Bulletin littéraire et typographique 30 april 1808, 38. Het betreft een behuizing ‘tegenover de
Kapelsteeg’; op dit adres zou ook de verzegeling plaats vinden na de faillietverklaring van de
firma op 21 mei 1811.
Ik heb geen aanwijzingen, dat er in Amsterdamse vestiging sprake is geweest van enige
drukactiviteiten.
Bulletin littéraire 30 april 1808, 38.
De termen zijn gebaseerd op Martin 1987, 39.
Tydeman 1866-67, dl. 1, 136-137.
Naamregister, p. 150. Bibliotheek VBBB 6210 [= Gildearchief 70]. Het lidmaatschap van het
gilde in 1809 en 1810 blijkt ook uit de geregistreerde betalingen van zgn. jaarzangen 1804-1810.
In de lijst van 1809 en 1810 komt voor ‘Immerseel f 1.-’. Zie Bibliotheek VBBB 6211a-h II [=
Gildearchief 71].
Bibliotheek VBBB 6211a, Notulenboek van het Amsterdamse boekverkopersgilde 1661-1812,
deel 1805-1812, 2 okt. 1809.
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Zie Bodel Nyenhuis 1892, 345 e.v.
Bibliotheek VBBB 6211a-h II [= Gildearchief 73].
Bibliotheek VBBB 6211a-h II [= Gildearchief 54].
Vgl. lijst van getekende verklaringen in de Bibliotheek VBBB 6211a-h II [= Gildearchief 54].
Bulletin littéraire 30 april 1808, 38.
GA Rotterdam, Gildearchieven, inv. nr. 21.
Bulletin littéraire 30 april 1808, 38.
Vgl. Dongelmans 1988, 173.
GA Rotterdam, Oud archief, inv. nr. 4246, p. 297. Wat de afkorting ‘3/B ben 9/m’ betekent,
heb ik niet kunnen achterhalen.
GA Rotterdam, Archief Sociëteit Het Leesmuseum, inv. nr. 1.
Deze vergadering vond plaats na 19 sept. 1810 en voor 17 okt. 1810.
Rotterdamsche Courant 31 jan. 1811.
Rotterdamsche Courant 9 maart 1811.
De veiling vond uiteindelijk plaats op 29 juli 1811 en tien volgende dagen, maar uitsluitend op
naam van N. Cornel. Zie Rotterdamsche Courant 13 juli 1811.
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IV Failliet
IV.1 Het faillissement (1811)
Op 21 mei 1811 valt het doek voor de firma Immerzeel & Co. De Rechtbank van
Koophandel te Rotterdam spreekt het faillissement uit. De Haagse en Amsterdamse
vestiging worden, net als de Rotterdamse, verzegeld.
Omtrent de afwikkeling van het faillissement te Rotterdam zijn we via de bewaard
gebleven dossiers van het Vredegerecht aldaar redelijk geïnformeerd. De archieven
van de Rechtbank en het Vredegerecht te Den Haag en Amsterdam zijn jammer
genoeg slechts fragmentarisch of zelfs in het geheel niet bewaard gebleven.1 Dit
verklaart waarom in het navolgende de afwikkeling in Rotterdam zoveel uitvoeriger
kan worden besproken dan die in Den Haag en in Amsterdam.
Het niet kunnen betalen van schulden is bij elk faillissement de reden van de
faillietverklaring. Boze tongen beweren echter, dat bij dit faillissement firmant
Kesteloot in de hele affaire een dubieuze rol heeft gespeeld. Niet alleen de eerder
genoemde passage in de brief van J. Messchert van Vollenhoven, dat ‘het zelve u
aangedaan is door uw' eigen associé’2 wijst hierop. Ook de veel later ingewonnen
inlichtingen door de burgemeester van Den Haag voor een antecedentenonderzoek
inzake J.L. Kesteloot geven grond aan deze geruchten. Sprekend over zijn bemoeienis
met de boekhandel schrijft deze:
Ook hier in is hij, hoe zeer zich meer en meer in de letteren bekend
makende, niet zeer geslaagd en de wijze op welke hij zich, bij de rampen
die te dier tijd onderscheide op elk bedrijf drukten en hem niet tot verwijt
zouden kunnen strekken, - uit de zijne en die van zijn Handelhuis redde,
was in de oogen van veele niet kiesch. Gehuwd met Juffrouw Nolet van
Schiedam, kwam eene schuldvordering van negentig duizend guldens van
zijnen Schoonvader, die nog veele andere Kinderen had hem te stade om
de personeele vervolging van zijn huisgezin te ontwijken en hielp hem het
vernuftig beleid van den advocaat Schepman om bij eene uitgedroogd en
geene winst meer gevend boekbedrijf het welligt onvoorzichtig arrest op
de boeken van de massa, - die bij schikking tegen tien ten honderd [= 10%]
van de geheele schuld aan den heer K. waren overgegaan, - in eene
winstgevende bron te herscheppen en ten zijnen particulieren voordeele
van den ongelukkigen crediteur van zijn gewezen huis eene winstderving
te bedingen van niet minder dan de som ten principale of tien malen het
bedrag zijner eigener afrekening.3
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De officiële documenten leveren het beeld op van een toenemend aantal openstaande
schulden die op korte termijn voldaan dienen te worden. Als op 10 april 1811
Kesteloot ter griffie van het Tribunaal ter Eerster Instantie te Den Haag een
hypotheekschuld van f 8.000,00 aan zijn schoonvader laat registreren, daterend van
28 december 1808, lijkt het, alsof hij wil laten vastleggen, dat van zijn kant geen
contante gelden zijn te verwachten om firmaschulden te betalen. En deze schulden
stapelen zich op en de tijd van betalen is daar. De kas is echter leeg.
De volgende vorderingen, in chronologische volgorde, zijn aantoonbaar:
- op 2 februari vorderen de heren J.C. Jouhanean Laregnere f 289-18 op grond van
een wissel die de firma Immerzeel en Co. op 25 november 1810 ter betaling had
gezonden aan de Parijse firma Demanville. De wissel was op 30 januari 1811
verlopen, maar als notaris Schadee zich bij Immerzeel vervoegt, weigert deze te
betalen ‘pour raisons écrites au tireur.’4
- op 5 februari 1811 verklaarden de beide firmanten schuldig te zijn aan Jan Nolet
te Schiedam, de schoonvader van Jacob L. Kesteloot, een bedrag van f 121.145-17,
bestaande uit veertien
door de Heeren Immerzeel en Cie gedaane acceptatiën, voor aan hun
gefourneerde Penningen en daarop verschenen interessen gerekend van
den vervaltijd tot 1 Februarij 1811 à 6 P Cento in het Jaar.5
De schuld bedraagt f 116.758,00, waarbij aan rente f 4.387-17 diende te worden
opgeteld. De beide comparanten beloven over het totaalbedrag aan Jan Nolet jaarlijks
6% rente te betalen, waarbij per 1 februari 1812 de eerste termijn zou vervallen. Bij
stipte betaling per kwartaal bedroeg de rente 5%.
Dit betekende dat per 1 mei 1811 een bedrag van f 1.514,32 en per vervaldag op
1 februari 1812 totaal f 7.268,75 betaald zou moeten worden! Van aflossing is hierbij
vooralsnog niet gerept.
- eveneens op 5 februari 1811 bekennen de beide firmanten een bedrag van f
24.085,00 schuldig te zijn aan Theodorus Johannes Nolet te Schiedam, een zwager
van Kesteloot. Betaling zou moeten plaatsvinden op dezelfde condities als bij Jan
Nolet, hetgeen betekende dat per vervaldag 1 mei 1811 een bedrag van f 301,06 of
na een jaar f 1.445,00 beschikbaar moest zijn. Ook hier is alleen nog maar sprake
van rentebetalingen!6
- op 6 februari 1811 schakelen de heren Jouhanean Laregnere wederom notaris
Schadee in; ditmaal voor een vordering van f 112-12 op Immerzeel en
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Co. op grond van een wissel die op 31 januari was vervallen. Deze maal weigert
Immerzeel te betalen ‘faute d'avis’.7
- op 22 februari 1811 gaat het bij de heren J.L. Jouhanean Laregnere om een bedrag
van 2314 Tourse ponden8, omgerekend ca. f 1.105,00. De wissel komt uit Parijs,
waar de firma Garnery hem op 26 juli 1810 als betaling heeft geaccepteerd. Ook nu
weigert Immerzeel te betalen ‘pour raisons écrites au tireur’.9
- op 28 februari 1811 is een wissel op naam van de Bredase boek- en papierverkoper
W.G. v.d. Sande vervallen, groot f 300,00. Immerzeel zegt:
wij zullen deze wisselbrief van driehonderd guldens vervallen op 28
Februarij j.l. op zijn tijd voldoen, dat is voor of op den laatsten loopdag
gelijk zulks vrij gelaten wordt bij de Hollandsche Wetten, of gebruiken
die in observatie waren, toen deze Wissel geaccepteerd is.10
- op 1 maart vordert het Rotterdamse handelshuis J. Osy en Zoon de betaling van
een wissel van 600 francs die de firma Immerzeel op 22 mei 1810 ter betaling had
gezonden aan de Parijse boekverkoper J. Chaumerot. In Hollands geld: f 285-4.11
- op 11 maart een vordering van dezelfde firma op grond van een wissel van 8
januari 1811 die de firma Immerzeel en Co. te Den Haag ter betaling van 1.262-3-5
francs had gezonden aan de Parijse firma Imbault. Het bedrag diende binnen zestig
dagen betaald te worden. Omgerekend bedroeg deze vordering f 604-17-8.12
- per 1 mei verviel ook de termijn, waarbinnen de 5% rente betaald diende te
worden over f 24.000,00, waarvoor de firma het huis in de Veenestraat in Den Haag
van R. Voûte had gekocht. De halfjaarlijkse termijn bedroeg f 600,00.
- op 20 mei tenslotte wordt een wissel van 1 oktober 1810 op naam van de Parijse
firma Clament frères aangeboden, groot 1000 francs. De heren J.C. Jouhanean
Laregnere hebben de vordering ook deze maal in handen van notaris Schadee gegeven.
Als deze zich vervoegt aan het Westnieuwland treft hij er Monsieur Ruychaver, die
hem meedeelt:
que la Masse de Messieurs Immerzeel & Cie venoit d'être declarée en
faillite et que ainsi cette lettre de change ne serait point payée.13
In de eerste vijf maanden van 1811 dient de firma aan wissels te voldoen een
bedrag van ruim f 3.100,00 (= 289,90 + 112,60 + 1105,00 + 300,00 + 285,20 +
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604,88 + 476,00), terwijl aan rente (zoniet voor directe betalingen dan wel voor
reserveringen) een bedrag van minimaal f 2.415,38 (= 1.514,32 + 301,06 + 600,00)
beschikbaar moest zijn.
De vraag rijst of we met dit bedrag van ruim f 5.500,00 te maken hebben met een
grote schuld die de firma niet wilde of inderdaad ook niet kon betalen; dus, of
oplopende rentelasten en andere schulden bij een ‘uitgedroogd huis’ onafwendbaar
moesten leiden tot het faillissement van Immerzeel en Co. Het mag op voorhand
vreemd genoemd worden dat het niet éen van de schuldeisers is die het faillissement
aanvraagt, maar een van de firmanten zelf.

IV.1.1 Rotterdam
Van 20 mei 1811 dateert een machtiging van J.L. Kesteloot, die aan Mr. François
Frets en Corn. Hendr. van der Looy het recht geeft zijn belangen in de thans
gedissolveerde compagnieschap Immerzeel en Co. waar te nemen.14
Eén dag later valt voor de firma Immerzeel en Co. definitief het doek. Voor de
Rechtbank van Koophandel te Rotterdam worden voor de Tweede Kamer twee zaken
besproken die betrekking hebben op de voormalige15 associatie. De president van de
Rechtbank, Hoynck van Papendrecht, heeft op genoemde datum Kesteloot (eiser)
en Immerzeel (gedaagde) doen oproepen voor zijn rechtbank. Kesteloot heeft de eis
ingediend, dat de rechtbank een verzegeling zal ordonneren
op alle goederen, gelden, boeken en papieren geen uitgezondert,
behorende tot de geweezen associatie van Immerzeel & Co en dat van
deeze Ordonnantie mede dadelijk en immediaat mag worden verleend
expeditie aan Mijn Heer den Vrederechter van het Canton of Cantons
waaronder de voors. goederen, gelden, boeken en papieren gelegen mochten
zijn (...)16
Daarbij dient Immerzeel veroordeeld te worden tot het betalen van de kosten van de
rechtbank. Maar de Rechtbank verklaart de eisen van Kesteloot niet ontvankelijk:
de requirant is niet ‘buiten de gemeenschappelijke firma, canteerende ten name van
Immerzeel & Co en is derhalve geen agente tot het doen van eenige verzegeling’
(...)17 Kesteloot moest derhalve zelf de kosten betalen.
De tweede zaak die op deze dag wordt behandeld is de insolventieverklaring van
Immerzeel en Co. Alleen had Kesteloot het faillissement niet kunnen bewerkstelligen,
maar de Rechtbank was wel bereid de verklaring van
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de gemachtigden van Kesteloot alsmede de bewilliging van de gemachtigden van
Immerzeel ‘houdende aangifte van insolventie’ te honoreren. De Rechtbank beval
dat door de Vredrechters der Cantons, aan de woonplaatsen der failiten
en daar waar op naam van Immerzeel en Comp. hunnen handel wordt
gedreven, zo te Rotterdam, den Haag als Amsterdam, de bij de wet voor
geschreeven verzegeling zal geschieden. Bepaalt de opening van het faillit
op den dag van heden.18
De associatie was failliet verklaard. De Rechtbank bepaalde eveneens dat aan de
betreffende Vrederechters bericht van deze faillietverklaring zou worden verzonden
alsmede dat er een korte samenvatting van dit faillissement in de kranten zou worden
geplaatst.19
Nog dezelfde dag, klokke 16.00 uur, wordt door vrederechter Pieter Ellinckhuysen
het pand van Immerzeel en Cie. op het Westnieuwland, Wijk D, nr. 85 verzegeld.
Hij werd bijgestaan door de deurwaarder H.W. van Loon: zolder, de deur naar de
zoldertrap, de kamer op de eerste verdieping, de deuren van en naar de winkel, de
lantaarn en de twee achterkamers, waarvan een als werkplaats dienst doet, alle
onroerende goederen worden verzegeld.20
De volgende dag om 9.00 uur staat Ellinckhuysen er weer; hij gaat door met de
‘verzegeling’ en maakt een inventarisatie van goederen die niet voor verzegeling
geschikt waren:
in de keuken: een regtbank, een klopsteen en een ijzeren ketel;
op de gang: een handwagen, achtentwintig pakken gedrukt papier, zesendertig
dito stuk Mediaan;
op een tweede gang: 28 hopen afgedrukte bladen, tien pakken, een pak wetboeken,
een klavier, een lamp en een kast met grotwerk.
Hoe goed de verzegeling echter ook gebeurde, tegen de regen was geen kruid
gewassen. Op 26 mei meldt zich in opdracht van deurwaarder Van Loon een
collega-deurwaarder bij het bevoegd gezag met de mededeling, dat door het onweer
en de daarmee gepaard gaande zware regen- en hagelbui het secreet in de winkel
was overgelopen,
zodat het water onder door de verzegelde deuren liep en dus alle goederen
en boeken, welke aldaar alsook in zekere kamer met een lantaarn mede in
de winkel uitkomende, waarschijnlijk alle nat zouden zijn.21
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Men begaf zich naar het bewuste perceel en constateerde, dat het water de voordeur
uitliep, vergezeld van een ondragelijke stank. Tezamen met de inmiddels gearriveerde
Hendrik van Loon en enige ‘gequalificeerde lieden’, is men naar binnen gegaan om
de winkel schoon te maken: verscheidene boeken en papieren waren zeer nat
geworden.22
Om 21.00 uur werden die dag de werkzaamheden gestaakt; de daaropvolgende
dag wordt door Ellinckhuysen, in aanwezigheid van deurwaarder Van Loon en de
agent van de boedel F. Ruychaver, een vijftal boekverkopersgezellen benoemd ‘om
de beschadigde boeken en papieren zodanig schoon te maken als noodzakelijk is om
dezelve voor verder bederf te bewaren.’23 Tevens benoemde de Rechtbank van
Koophandel die dag een tweede agent van de boedel in de persoon van Johannes van
Balen, boekhandelaar op de Hoogstraat. Ellinckhuysen schrijft in zijn verslag van
die dag, dat beide agenten hem hadden verzocht, dat hij
de kamer waarop de papieren en boeken waren rakende de staat des
boedels zoude ontzegelen en hebben daartoe bepaald de dag van morgen,
zijnde Dingsdag den agtentwintigste Mey 1800 elf.24
Maar op 28 en 29 mei is men doorgegaan met het zuiveren van de beschadigde
boeken.25 Pas op 30 mei verschijnen de agenten Ruychaver en Van Balen aan het
Westnieuwland om de ontzegeling bij te wonen van
zekere kast ter regter zijde aan de schoorsteen in een agterkamer op de
eerste verdieping (...) en dezelve gaaf en ongeschonden bevindende hebben
wij dezelve geligt en daarin bevonden het onderstaande:
- Een mandje waarin aan onderscheiden specien eenhonderd twee guldens en agt
stuiver.
- twee pakketten met stukken betrekkelijk de affaire.
- een quarto almanak.
- drie pakjes met onderscheidene papieren.
- een envelloppe met onderscheidene promessen als ten laste

van J. Pols

f 32.3.-.

M. Roelofswaart

f 16.18.8.

J.J. Corbeleijn

f 31.14.-.

J. Regeer

f 30.11.-.

J. van Esveld Holtrop

f 329.15.-.

W. Wijnands

f 28.15.-.

W. Goede

f 16.15.8.

J. Regeer

f 25.-.-.

J.A. Meiboom

f 26.15.-.
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D. Romar

f 100.- .-.

L.A.C. Hesse

f 463.- .-.26

Het betreft vorderingen ten laste van confraters te Rotterdam, Delft, Vlissingen,
Amsterdam en Franeker.27
In juni worden de werkzaamheden met betrekking tot de ‘affaire’ van Immerzeel en
Co. voortgezet. Het reinigen van de boeken en papieren gaat door28 en agent Van
Balen is op 12 juni present bij de ontzegeling van de voorkamer op de eerste
verdieping, zodat hij kan bekijken welke boeken zich aldaar bevinden. Een dag later
inspecteert hij de zolder en hij keert op 14 juni terug om zijn werkzaamheden af te
maken.29
Inmiddels was er in de kranten een ‘Oproeping van Crediteuren’ verschenen:
De Crediteuren in den Boedel van Immerzeel en Comp., wonende aan
het Westnieuwland, D, 27/35, te Rotterdam, worden opgeroepen om te
compareren op Woensdag den 19 Juny 1811, des namiddags te vyf uren,
in het Logement het Zwynshoofd, op de Groote Markt aldaar, omme in
tegenwoordigheid van den heer Commissaris, ingevolge Art. 476 van het
Wetboek van Koophandel, overtegaan tot het formeren eener Nominatie
van een tripel getal Personen, als benoodigd zyn, ten einde daaruit door
de Vierschaar de Syndics Provisoir verkoren kunnen worden.30
Op 26 juni worden op verzoek van Commissaris Swellengrebel, twee ongebonden
exemplaren van de Code procedure criminelle gelicht en verder een
boekverkopersadministratie ‘geparapheerd’, bestaande uit 26 banden: een complete
boekverkopersadministratie trekt aan onze ogen voorbij en het enige dat wij kunnen
constateren is, dat van de 26 aangetroffen banden er niet een bewaard is gebleven.31
Een dag later werden ‘nog manquerende vellen’ gelicht ‘behorende tot de Code
procedure criminelle.’32 De maanden juli en augustus 1811 staan in het teken van
inventarisatie: op 8 juli wordt op verzoek van de provisionele sequesters Johannes
Kloppenburg, Benjamin Arrenberg (voor R. Arrenberg & Zoon) en Jac. Vierhout
(voor Van Gijsen Koning en Desjardijn) tot ontzegeling overgegaan ‘om de boeken
ten onzen overstaan en in bijzijn van de benoemde sequesters te inventariseren’,
schrijft Ellinckhuysen in het verslag van die dag.33 Van deze hele inventarisatie wordt
in weinig afwisselende akten verslag gedaan.34 Alleen op 15 juli is er enige variatie;
dan wordt op verzoek van de syndics de zaal ontzegeld en geopend, waarin de
bibliotheek lag opgeslagen ‘ter publique verkoop aangeslagen van wijlen Ba-
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rend Fremery en aan hun overgeleverd zeker koffertje door hun gerequireerd.’35
Op 20 augustus is de inventarisatie voltooid. Op 3 september gaat Ellinckhuysen
wederom naar het Westnieuwland ‘ten einde bij het tauxeren der goederen te
adsisteren.’36 Twee dagen later wordt de taxatie voortgezet: de schrijnwerkersbazen
Johannes Menke en Caspar Diederick Remmert alsmede de timmermansbaas Adrianus
Diekamp worden beëdigd ten behoeve van de taxatie van het schrijnwerkers- en
timmermansgoed.37 Op 12 september is de gehele inventaris getaxeerd.38 De
commissaris was gereed met zijn werk.
Immerzeel heeft zijn huis (moeten) verlaten en het gezin vestigt zich ‘aan de Vest,
Wijk I, no. 52-54 te Rotterdam.’39
De provisionele syndics hadden inmiddels geprobeerd via een aantal oproepingen
in de kranten zicht te krijgen op
Alle de geenen, welke eenige pretensien mogten hebben, ten lasten van
den gefailleerden Boedel van Immerzeel en Comp.40
Men wordt verzocht binnen veertig dagen te reageren. Een zelfde termijn werd
genoemd in de advertentie in de Rotterdamsche Courant van 8 augustus:
De Provisionele Syndics in het Failliet van Immerzeel en Comp.,
Boekhandelaars te Rotterdam en Amsterdam, verzoeken alle Heeren
Boekhandelaren, die eenige Goederen van hun in Commissie mogten
hebben, dezelve zoo spoedig mogelijk op te geven of terug te zenden, te
Rotterdam; wordende by dezen nogmaals herinnerd, dat de veertig dagen,
tot het inleveren der Pretentien, den 14 Augustus 1811 eindigen.
En op 20 augustus worden
alle de Crediteuren van den voorschreven Boedel, zoo wel die, welke
Art. 502 van het Wetboek van Koophandel, het zy in persoon, het zy door
behoorlyk gemagtigden, opgave hebben gedaan van alle zoodanige
Pretensien, als zy tot laste van voorgemelde Boedel vermeenden te hebben,
als die, welke tot nog toe in gebreke zyn gebleven om hunnen Pretensien
op te geven41
opgeroepen om op 26 augustus om vier uur in de namiddag te verschijnen in het
logement Het Zwijnshooft om hun vorderingen te komen verifiëren en te doen
controleren.
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Het rapport van de Rechter-Commissaris naar aanleiding van deze bijeenkomst is
voor de Rechtbank van Eerste instantie aanleiding nog een uitstel van veertien dagen
toe te staan aan de crediteuren van de firma Immerzeel en Comp. Men wordt
opgeroepen op 11 september op het raadhuis van Rotterdam alsnog te verschijnen.42
Op 10 oktober tenslotte bericht de Rotterdamsche Courant:
Namens de Heer Rechter-Commissaris, in het Faillissement van Immerzeel
en Comp., worden dezelver Schuldeischers, wier schuldvorderingen zyn
toegelaten, by deze opgeroepen, tegen Maandag den een-en-twintigsten
van October 18 honderd elf, des namiddags ten vyf uren, in het Logement
het Zwynshoofd, op de Groote Markt, te Rotterdam, ten einde alsdan te
doen en te venrigten, wat by Art. 517 van de Code de Commerce is
voorgeschreven.
De vergadering wordt evenwel ‘om reden’ niet gehouden en de schuldeisers krijgen
het verzoek om op 4 november te verschijnen.43
Vooralsnog heb ik niet kunnen achterhalen wat precies de uitslag is geweest van
deze bijeenkomst. Een ‘Generaale Balance van den Boedel van Immerzeel & Co.’
die omstreeks die tijd moet zijn opgemaakt, geeft wel enig zicht op de resultaten van
de baten en lasten van de boedel.44 Er zijn schulden aan:
concurrente crediteuren

f

85.381- 7- 8

preferente crediteuren

f

172.620- 17_____

totaal

f

258.002- 4- 8

De creditzijde geeft het volgende beeld:
Particulier Boek 1809

f

691-19-

Boekverkopers rekeningen f
over 1807, 8, 9, 10

9.545- 1- 8

Haagsche debiteuren over f
1807, 8, 9, 10

4.939- 9- 10

Particuliere Boek van 19 f
november 1810 tot 21 mei
1811

7.481-12-

Particuliere boek 1810

f

8.5459- 8

Orde Boek Amsterdam 1811

f

71512-

Orde Boek 1811

f

7.11910-
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f
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Amsterdamsche debiteuren over 1808, 9, f
10 & 11

8.608- 16-

Cassa en papieren, geldswaarde hebbende f

1.231-13- 2

Nicolle te Parijs voor te veel betaald

f

1.362- 15-

Magazijn, boeken ter persse & kopy
regten

f

157.973- 8-

Auctie van B. Fremery uitschot en winst f

700- :-

Het Huys in den Haag

f

12.000- :-

Komt alzoo tekort

f

30.717- 6- 12
_____

totaal

f

258.002- 4- 8

Er blijkt dus een tekort van 30.717 gulden, 6 stuivers en 12 penningen om de
balans in evenwicht te houden op het moment, dat zo goed als alle crediteuren45 hun
vorderingen op Immerzeel en Co. bekend hadden gemaakt.
De eerder berekende f 5.500,00 blijkt niet alleen het topje van de ijsberg te zijn,
maar ook wordt duidelijk dat er nauwelijks contant geld is. Er is teveel geld gestoken
in de magazijnvoorraad, waarbij de omloopsnelheid van de voorradige titels te gering
was (geworden) om de leveranciers en de geldschieters op een zeker moment
genoegzaam te kunnen betalen.46
Het rapport van Ruychaver van 12 november geeft aan, dat het faillissement
door ongeluk - immers door verschoonlijke onbedachtzaamheid - is
veroorzaakt en er geen blijk is tegen dezelve noch van frauduleuse noch
van simpele bankbreuk.47
De afwikkeling is vervolgens even eenvoudig als onthutsend: de schuldeisers nemen
genoegen met 10% van de vorderingen en schelden Kesteloot en Immerzeel 90%
kwijt, mits Kesteloot prompt deze 10% betaalt. Op grond daarvan krijgt hij de
beschikking over alle bezittingen, boeken, registers, papieren en documenten van
hem zowel privé als van de compagnieschap vóór dato van het faillissement met het
recht om daarmee te handelen als vrij eigen goed.
De voormalige eigenaar van het huis Veenestraat 147 te Den Haag tekent protest
aan tegen deze manier van afhandelen. Hij schiet er teveel bij in om geen poging te
wagen de derving van f 24.000,00 (excl. rente) ongedaan te maken.
Op 26 november 1811 wordt het concordaat officieel ondertekend. In een der
‘qualiteiten’ bij een arrest in hoger beroep van 30 augustus 1814 wordt een korte
samenvatting gegeven. Het blijkt te zijn ondertekend door 47 pre-
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ferente schuldeisers die een totaal van f 30.172-12-6 aan vorderingen hadden uitstaan.
Er bleken tevens 54 concurrente crediteuren te zijn, waartoe Voûte niet behoorde
en ook niet gerekend wilde worden, met vorderingen tot een bedrag van f 36.119-9-4.
Nu Kesteloot voor 10% der beide genoemde bedragen de schuldeisers tevreden kon
stellen - ongetwijfeld met geleend geld van zijn schoonfamilie - is hij er inderdaad
voordelig van afgekomen. Immers, in ruil daarvoor kreeg hij het recht op de activa
en passiva van de voormalige compagnieschap die op de ‘Generaale Balance van
den Boedel van Immerzeel & Co.’ toch getaxeerd waren op minimaal f 159.205-1-2!!

IV.1.2 Amsterdam
Over de afhandeling van het faillissement te Amsterdam zijn we minder uitvoerig
ingelicht dan over de afhandeling te Rotterdam. Uit een bewaard gebleven Register
ter aantekening van gedane verzegelingen 4e kanton weten we, dat op 22 mei 1811
opdracht tot verzegeling is gegeven door de vrederechter D.C. van Lennep van:
‘Immerseel & C. wonende in de Kalverstraat over de Kapelsteeg No 53 ten huize
van Samuel de Lachaux.’48
Het is de enige vermelding ten archieve, die we hebben kunnen vinden met
betrekking tot de Amsterdamse afhandeling van het faillissement. Dat ‘Boekverkooper
van Balen, welke heden voor den Boedel van Immerseel & Co. naar Amsterdam is
vertrokken,’49 bij de afwikkeling alhier betrokken is geweest, geeft weinig meer
informatie dan de blote mededeling alleen. Wat er met de boedel van de firma is
gebeurd, valt op grond van documenten niet (meer) na te gaan. Op basis van de
gegevens te Rotterdam, van waaruit de zaken in Amsterdam en Den Haag werden
geregeld, kunnen we aannemen, dat na inventarisatie en taxatie de boeken en andere
roerende goederen die zich in de verzegelde ruimte bevonden, naar Rotterdam zijn
getransporteerd om in het magazijn aan het Westnieuwland bij de rest van de failliete
boedel te worden opgeslagen.
Het provisionele bestuur van het voormalige Amsterdamse boekverkopersgilde is
weinig gesticht geweest over de manier van zaken doen van de firma Immerzeel en
Co. Wanneer in 1811 van de kant van de prefect wordt ge-
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vraagd welke van de Amsterdamse boekhandels kan worden opgeheven is het
antwoord:
J. Immerzeel, die in Amst, Den Haag en Rotterdam gewinkeld en veel
bedorven heeft, is banqueroute en behoorde mede gesupprimeerd te
worden.50
Het feit dat hij toch mocht blijven is van weinig invloed geweest, aangezien hij uit
eigener beweging al naar Rotterdam was vertrokken. Pas in 1831 zou hij naar
Amsterdam terugkeren.

IV.1.3 Den Haag
Over de afhandeling in Den Haag weten we iets meer, maar ook zijn veel stukken
uit de archieven van het Vredegerecht niet bewaard gebleven. Het repertoire van het
Vredegerecht, Kanton 2, 1811 vermeldt de volgende vier zaken m.b.t. de boedel van
de firma Immerzeel en Cie., steeds met de naam van Kesteloot als de persoon op wie
de genoemde zaak betrekking heeft:
Dagteekening der Acten Aanwijzing der zaak
Wijze van afdoening
Mei 23
Verzegeling bepaald in cas De verzegeling bepaald op
van faillit, uit krachte van 23 Mei 1811, en voorts
een vonnis van het
geresolveerd om den faillit
tribunaal ter eerster
door een deurwaarder te
instantie te Rotterdam,
laten surveilleren.
waarnemende de zaken van
koophandel aldaar.
Mei 23

Proces verbaal van
verzegeling in cas van
faillit.

De verzegeling
geëfectueerd, en daar van
het Tribunaal ter eerster
instantie te Rotterdam
geïnformeerd.

Mei 25

Aanvraag tot verwijdering Den deurwaarder
van den deurwaarder, uit aangeschreven het huis te
het huis van den faillit.
verlaten, en daarvan het
Tribunaal ter eerster
instantie te Rotterdam
geïnformeerd.
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Mei 28

Missive van het Tribunaal Notificatie.
ter eerster instantie te
Rotterdam, houdende dat
hetzelve aan J.L. Kesteloot
vrijgelijde heeft verleend.

De precieze afhandeling van deze zaken blijkt niet uit de vermeldingen in dit
repertoire. De originele rechtbankverslagen zijn niet bewaard gebleven. De
burgemeester van Den Haag heeft echter in 1824 een samenvatting van de afwikkeling
gegeven; sprekend over de associatie Immerzeel en Kesteloot en de aankoop van het
pand Veenestraat in Den Haag van Robert Voûte voor f 24.000,00 merkt hij op:
Bij het achteruit- en teniet gaan dezer associatie bleef dezelve schuldig
eene aanmerkelijke somme aan de Heer Robert Voûte, omtrent welker
voldoening de Heer Immerzeel zich volstrekt onmagtig betuigde te zijn,
terwijl de Heer Kesteloot, wiens schoonvader den Heer Nolet te Schiedam
eene pretentie ten laste van zijn zoon inbragt van f 90.000,-, welke de Hr.
Kesteloot mede opgaf hem buiten staat te stellen deszelfs verschuldigde
te betalen. - Men accordeerde nu over te geven alle de boeken welke zich
in het huis van de affaire bevonden, en die van geen groot belang
geoordeeld zijnde, naderhand bij schikking zouden overgaan aan de Hr.
Kesteloot, welke als dan 10 pc. der pretencie zoude voldoen.
Intusschen dat die schikking was tot stand gebragt, wierdt van de zijde
van de Heer Voûte, tot zekerheid van dien, arrest op deze boeken gelegd,
hetwelk daarop geruime tijd verblijvende, de Hr. Kesteloot deed besluiten
de Hr. Voûte van zijne zijde om schadevergoeding aan te spreken,
begrotende dezelve op f 25.000,-, niettegenstaande ook de boeken slechts
tegen eene geringe somme aan hem waren afgestaan; dit gaf aanleiding
tot procedures, die ongunstig voor de Heer Voûte getermineerd zijnde,
hem veel meer schade hebben doen betalen dan hij tevoren in mindering
zijne pretencie genoten had.
De afwikkeling zou duren tot 1824, het jaar waarin Voûte zou overlijden.
Het lijkt uit oogpunt van overzichtelijkheid hier de plaats om inzake de definitieve
afwikkeling verslag te doen van de diverse procedures en de afloop ervan. Het betreft
immers zaken die voortvloeien uit het faillissement. Voor de duidelijkheid dient te
worden opgemerkt, dat het hier weliswaar om vier kwesties gaat die onderling met
elkaar verbonden zijn, maar die gescheiden procedures volgen:
a) het protest van Voûte tegen de afhandeling van het faillissement door de
provisionele syndics Arrenberg, Kloppenburg en Van Gijzen Koning en
Desjardin.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

68
b) het beslag, dat Voûte laat leggen op de boeken van de gefailleerde associatie
van Immerzeel en Comp.
c) de verkoop van het huis Veenestraat te Den Haag door Immerzeel en Kesteloot.
d) de procedure die Immerzeel en Kesteloot beginnen om schadevergoeding te
verkrijgen van Voûte wegens geleden schade door de voornoemde beslaglegging
(zie bij b).

Ad a): op 26 november 1811 wordt, onder het toeziend oog van Rechter Commissaris
Holl, een regeling ondertekend ‘entre la dit maison d'Immerzeel & Co et leurs
creanciers.’51 Deze regeling wordt evenwel door een van de schuldeisers, te weten
Robert Voûte, aangevochten. Op 3 december 1811 doet hij een exploot van oppositie
uitgaan, gericht aan het handelshuis Immerzeel en Co., waarin ondermeer valt te
lezen, ‘dat bij gelegenheid van het houden eener comparitie en van het tekenen van
het concordaat niet zouden zijn in acht genomen de voorschriften der wet.’52
De verantwoordelijke curatoren Jan Kloppenburg c.s. achten deze oppositie niet
ontvankelijk en spannen een civiele procedure aan tegen Voûte. Op 15 januari 1812
doet de Rechtbank van eerste aanleg uitspraak; zij verklaart
het exploit van oppositie in dato derde December 1800 Elf te wezen
van nul en van onwaarde, heft mitsdien de gedane oppositie op en
condemneert den gedaagde om te vergoeden de kosten en schade.53
Voûte verliest zijn eerste proces.
Ad b): ondanks het verlies van oppositie, blijft Robert Voûte ongeduldig en ongerust
over de afwikkeling van het faillissement. Hij meent dat hij de grootste schuldeiser
is en in die hoedanigheid niet alleen preferente rechten heeft op (de opbrengst van)
zijn voormalige huis aan de Veenestraat, maar ook ‘generaal verband met regt van
praeferentie op der debiteuren verdere zo roerende als onroerende goederen’.54 Hij
meent dat de verkoopakte van het huis hiervoor voldoende aanknopingspunten biedt.
Om ervoor te zorgen dat hij niet tekort komt, doet hij op 27 februari 1813 arrest
onder Johannes Kloppenburg, Reinier Arrenberg en Zoon en Van Gijzen
Koning en Desjardin te Rotterdam (...) op alle goederen en gelden onder
hen als provisioneele syndics in den gefailleerden boedel van Immerseel
en Compagnie gekomen (...)55
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Hij zet zijn arrest kracht bij door een tweetal exploten d.d. 3 en 8 maart 1813, op
grond waarvan op 30 augustus van hetzelfde jaar een rechtszitting plaatsvindt: eiser
is Robert Voûte, vertegenwoordigd door advocaat Elout, gedaagden zijn J. Immerzeel
en J.L. Kesteloot, vertegenwoordigd door advocaat Hendrik Schepman.
De Rechtbank ontkent in genen dele dat Voûte preferent crediteur is in de
gefailleerde boedel van Immerzeel en Co. voor een bedrag van f 24.000,00 (exclusief
rente). Ook stelt de Rechtbank vast, ‘dat de eischer notoir is gepraefereerd op het
provenu van het daarbij speciaal verbonden huis.’56 De verkoopakte van het huis
wordt hiervoor inderdaad als wettig bewijs aanvaard.
Zij is evenwel niet van mening dat deze akte genoeg gronden bevat om op alle
goederen, roerend en onroerend, recht van preferentie te doen gelden. Bovendien
was niet alleen zijn preferente recht op de opbrengsten van het huis voldoende
vastgelegd, maar ook zijn recht als concurrent crediteur ‘en het mitsdien ongefundeerd
was arrest te doen.’ En even verder:
heft dienenvolgend het zelve arrest op, ontzegt den eischer zijn in dit
cas gedane eisch. Condemneert de eischer te vergoeden alle kosten, schaden
en intressen daardoor bij gedaagden reeds gehad en geleden of nog te
hebben en te lijden nader bij state te bepalen, en eindelijk in de kosten van
den processe.
Robert Voûte had voor de tweede maal verloren.
Ad c): ten aanzien van de derde zaak blijft het vreemd, dat Immerzeel en Kesteloot,
ondanks hun faillissement, toch in een positie konden geraken om op 31 januari 1816
volmagtig te maken de Heer Adrianus Tollus, meester timmerman,
wonende in den Haag, specialijk omme namens hun comparanten aldaar
te verkopen een huis, erve en thuin, staande en gelegen aan de Westzijde
van de Veenestraat in s Gravenhage Wijk S, No. 147.57
Zodra Robert Voûte van de voorgenomen verkoping hoorde, moet hij zich naar
notaris Van Alphen hebben gespoed. Want aldaar verklaarde Voûte, dat hij, wanneer
hem de netto opbrengst van de verkoping van het pand Veenestraat, Wijk S, No. 147
- belast met een kustingbrief groot f 24.000,00 excl. 5% rente per jaar - zou worden
overhandigd, deze kustingbrief als geroyeerd zou beschouwen.
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Wanneer de verkoping om de een of andere reden niet door zou gaan, of als hij de
koopprijs niet in handen zou krijgen, behield hij zich het recht voor om ‘alsdan
dadelijk op het bovengemelde huis, erve en tuin, bij executie te procederen, en
hetzelve alzo, volgens de plaatshebbende wetten, te doen verkopen, (..)’58
Op 28 maart 1816 was de grote dag: het pand Veenestraat werd geveild en gekocht
door de Haagse koopman in meubelen, Johan Philip Meij, voor f 10.600,00.59 Het is
onduidelijk of de opbrengst van de verkoping in handen is gesteld van Robert Voûte.
Uit de afwezigheid van verdere procedures dienaangaande - Voûte zou zeker hebben
geprocedeerd, als hij het geld niet had gekregen - mogen we wel afleiden, dat hij zijn
geld ontvangen zal hebben; zekerheid hierover is er echter niet.
Ad d): op 8 mei 1818 dient, vermoedelijk ten vervolge van een procedure die op 29
augustus 1816 is begonnen, voor de Rechtbank van eerste aanleg te Den Haag
wederom een zaak Immerzeel en Kesteloot contra Voûte; eerstgenoemden zijn nu
‘declaranten bij staat van kosten, schade en intressen’, terwijl Voûte als ‘verweerder’
verschijnt. De voormalige firmanten eisen een schadeloosstelling voor de geleden
schade door het beslag, dat Voûte op de boeken had laten leggen.
De Rechtbank bepaalt, dat eerst door een drietal onafhankelijke deskundigen
vastgesteld moet worden wat de waarde van de boeken was op het moment van het
arrest en of zij gedurende het arrest, lopend van 27 februari 1813 tot 14 december
1814, in waarde verminderd c.q. vermeerderd zijn.60
De drie benoemde boekverkopers P. van Cleef, B. Scheurleer Jr. en A.J. van
Weelden delen evenwel op de rechtszitting van 25 januari 1820 in een door hen
opgesteld rapport van 6 september 1819 mee,
dat zij de boeken niet konden zien, en uit den inventaris bij gebrek dat
de meeste onkennelijk en zonder aanduiding van schrijver, druk, jaartal,
formaat, soort van papier, of andere nodige kenmerken voorzien, niet naar
behoren konden worden beoordeeld en in prijs of waarde bepaald worden.61
Volgens de Rechtbank hebben zij echter hun werk niet goed gedaan en zij benoemt
drie nieuwe deskundigen met dezelfde opdracht, te weten de boekverkopers Bakhuizen
uit Den Haag en Jan Brill en Vincent Herdingh uit Leiden. Maar als Brill en Herdingh
weigeren de benoeming te aanvaarden ziet de Rechtbank zich genoodzaakt twee
andere deskundigen aan te trekken. Op 12 april 1822 benoemt zij de boekverkopers
H.W. Hazenbergh uit
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Leiden en Roelofswaard uit Delft.62 Ook Hazenbergh excuseert zich evenals zijn
vervanger, de Delftse boekverkoper De Groot.63 Tenslotte aanvaardt boekverkoper
S. de Visser uit Den Haag de benoeming.64 Het driemanschap Bakhuizen,
Roelofswaard en De Visser kan aan zijn opdracht beginnen. Op 30 mei 1823 wordt
hun rapport in de rechtzaal besproken.65
De deskundigen verklaren, dat de in beslag genomen boeken op de dag van het
arrest een waarde zouden kunnen hebben vertegenwoordigd van f 35.312,90 en dat
dezelfde boeken op 14 december 1814 - de dag waarop het arrest werd opgeheven een waarde hadden van f 26.214,00, zijnde een derving van f 9.098,90.
De Rechtbank vonnist, dat Voûte f 15.118,885 dient te betalen conform het vonnis
van de Rechtbank van 30 augustus 1813 (in appèl bevestigd door het Hooggerechtshof
31 augustus 1814), verhoogd met de derving van f 9.098,90.
Hierbij was tevens begrepen een claim van f 2.190,00 wegens huur van het
huis/magazijn op het Westnieuwland en f 262,65 wegens transport en arbeidslonen.
Maar de betaling van deze beide bedragen kan niet naar genoegen van de Rechtbank
worden aangetoond. Derhalve kan Voûte deze kosten aftrekken en wordt de
uiteindelijke schadevergoeding bepaald op f 12.666,235, welk bedrag nog verhoogd
dient te worden met f 9.098,90 aan gederfde inkomsten.66
Ten derde male had Voûte een procedure, voortvloeiende uit het faillissement van
Immerzeel en Co. ongunstig voor zichzelf zien eindigen.
Immerzeel lijkt in de gehele afwikkeling naar de achtergrond te zijn geschoven.
Zeker bij de afhandeling te Rotterdam treedt hij nauwelijks nog op de voorgrond.
Kesteloot lijkt alles te regelen. De omstandigheid, dat zijn excompagnon uiteindelijk
de zaak weet te schikken tegen 10% van de schulden, waarbij Immerzeel geen rol
van betekenis speelt, geeft te denken.
Eén van de schuldeisers blijkt het evenwel voor Immerzeel op te nemen. In een
uitvoerig Mémoire doen de Gebroeders Clament uit Parijs verslag van de bedenkelijke
handelwijze van Kesteloot. Tegen de machinaties van Kesteloot-Nolet bleek
Immerzeel in het geheel niet opgewassen te zijn. Want machinaties kunnen het
genoemd worden, als we afgaan op het ‘Avis important’:
Nous devons à la vérité de déclarer que tout ce qui précéde n'est gu'une
simple relation des faits, tels qu'ils nous ont été connus, - une partie par
nous même, - une autre partie par
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le Sr. Immerzeel que nous avons vu dans les larmes au milieu d'une famille
éplorée, - et l'autre partie par les actes mêmes.67

IV.2 Een andere kijk op het faillissement
Op 8 juni 1811 schrijft de commissaris-generaal van politie van het Departement
van de Monden van de Maas, A. Delacoux de Marivault aan de commissaris van
politie te Rotterdam J.H. Frescarode, dat hij kennis heeft gekregen van een uitvoerig
Mémoire betreffende de firma Immerzeel en Co. De bewering is, zo schrijft hij, dat
de verzegeling van de winkel van deze boekverkoper een gevolg is geweest van een
heimelijke samenzwering van de heren Kesteloot en diens schoonvader Nolet. De
Marivault verzoekt hem de zaak grondig uit te zoeken.68
Het 48 bladzijden tellende Mémoire is opgesteld door de gebroeders Clament,
boekverkopers-uitgevers te Parijs, die beweren in de val van het huis Immerzeel &
Co. te zijn meegesleept. Hun eigen bankroet was daardoor on-afwendbaar. Zij stellen
echter, dat het faillissement geen economische noodzaak was, maar een onnodig
geforceerde en vroegtijdig geplande actie van de firmant Kesteloot en zijn
schoonvader.
Kesteloot beweert dat het de schuld van zijn advocaat Frets is geweest aan wie hij
slechts een algemene volmacht had geven
pour opérer la dissolution de ma Société avec Immerzeel, et demander
une apposition de scelles sur les magasins de la Société pour s'assurer de
la fidélité du Sr. Immerzeel, vu qu'il y a eu des protêts. Eh! pour opérer
une dissolution de société, on va me mettre en état de faillite, me couvrir
moi mede[c]in, d'un éternel déshonneur!...69
De gebroeders Clament staan evenwel uiterst sceptisch, ja afwijzend tegenover deze
verklaring van Kesteloot. Volgens hen is de hele zaak doorgestoken kaart.
Ze zijn tot deze opvatting gekomen op grond van de manier waarop Kesteloot in
het verleden zaken met hen heeft gedaan en de wijze waarop hij zijn compagnon
Immerzeel in een kwaad daglicht heeft proberen te stellen. Op drie fronten heeft
Kesteloot zich volgens hen schandelijk gedragen: tegen personen, tegen bezit en
tegen de bloei van de handel.
Ten behoeve van het faillissement heeft hij geen balans overgelegd of verliezen
bewezen, waaruit zou kunnen blijken, dat de insolventieverklaring noodzakelijk was.
In oktober 1810 heeft hij aan de gebroeders Clament
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de zaken zo voorgesteld, dat Immerzeel bij de transacties niet garant kon staan, noch
in persoon, noch geldelijk. Kesteloot en zijn schoonvader daarentegen wel.
Nauwelijks hadden ze echter zaken gedaan, of Kesteloot gaf te kennen zich uit de
compagnieschap terug te trekken:
le docteur Kesteloot envoie sa librairie de la Haye à Rotterdam, pour y
être réunie à celle a la tête de la quelle se trouve à présent le Sr. Immerzeel,
désormais destiné a être le bardot qui doit supporter les iniquités de la
Société, dans la quelle on paraît l'avoir enchainé malgré lui, par tous les
moyens qu'on a pu imaginer, sans en omettre celui de la diffamation!...70
In februari 1811 keert Kesteloot echter terug als actief compagnon.
Door een vooropgezet plan wordt de firma plotseling belast met een
schuldvordering van f 120.000,00 en nog een van f 30.000,00 ten gunste van
Kesteloots schoonvader en zwager.
Op dat moment worden de gebroeders Clament met hun vorderingen, die in mei
17.000 fr. bedroegen, aan de kant gezet. Het betreft vorderingen waarvan Kesteloot
wist, dat ze in mei opeisbaar zouden zijn, omdat hijzelf de transactie met de Parijse
firma had afgesloten.
Immerzeel tekent protest aan bij het aanbieden van de wissels en noch de
schoonfamilie, noch Kesteloot zelf zijn ter voldoening van deze vorderingen
aanspreekbaar. Toch heeft de firma Clament frères aan de firma Immerzeel en Comp.
voor 80.000 fr. aan handelswaar in depot gegeven, die pas kort daarvoor in Rotterdam
is gearriveerd.
Maar Kesteloots schoonfamilie heeft 150.000 fr. aan wissels en als éen van de
gebroeders Clament, gewaarschuwd door Immerzeel, naar Rotterdam komt om af te
rekenen en het onverkochte commissiegoed in veiligheid te brengen, voorziet de
schoonfamilie, dat de basis voor haar vordering danig zal slinken. Haar preferente
schuldvordering, waarvoor ze Immerzeels handtekening had weten te bemachtigen,
was immers bedoeld om de overige crediteuren te plunderen. Een verzegeling bleek
voor Kesteloot de enige mogelijkheid om de deuren van de winkels te sluiten. Toen
deze niet mogelijk bleek, heeft hij de zaken failliet laten verklaren.
Kesteloot heeft, volgens de gebroeders Clament, op die manier weten te
verhinderen, dat er goederen teruggegeven konden worden. Doordat hij bovendien
het geld vroegtijdig opeiste, is er geen twijfel mogelijk over de ware reden van zijn
manoeuvres. Bekend is ook, dat enkele dagen voor het vervallen van wissels op 1
mei Jan Nolet uit de gemeenschappelijke compag-
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niekas geoirmerkte gelden heeft gehaald, die afkomstig waren van de verkoop van
een gedeelte van de in depot gegeven boeken.
Hoe Kesteloot het ook wendt of keert, hij heeft het vertrouwen van de gebroeders
Clament beschaamd. Immerzeel is tot zondebok gemaakt, maar Kesteloot is de ware
schuldige. Zij hebben voor 80.000 fr. goederen geleverd, die minstens 100.000 fr.
verkoopwaarde hebben en die in de catalogus voor 120.000 fr. staan genoteerd;
derhalve 40.000 fr. voordeel voor de firma. Het gaat om werken door henzelf
uitgegeven, maar ook van andere uitgevers. De gebroeders Clament hebben hun
leveranciers grotendeels al betaald en zijn nu aan de rand van de afgrond beland.
De sorte, qu'ayant compté là-desus pour nos payemens de Décembre
dernier, et nous trouvant alors n'avoir que des non-valeurs, et privé de nos
marchandises, nous fumes obligés de cesser pendant quelque temps, nos
payemens; obligés de suspendre nos traveaux; obligés de laisser sans pain
quatre vingts ouvriers, la plus part pères de famille...voilà ce qu'il n'est
plus pouvoir de la justice de réparer.71
Zij hadden in goed vertrouwen in september 1810 een overeenkomst afgesloten met
Kesteloot, die beweerde, dat zijn schoonfamilie in feite de firma ondersteunde en
dat het huis Nolet, in de persoon van Jan, de hoofdeigenaar van de associatie was
geworden.
De afspraak was, dat de firma Immerzeel en Co. als depot zou gaan fungeren voor
de firma Clament frères. Nu stellen Kesteloot en zijn familie het voor, alsof de
gebroeders Clament hun de boeken in verkoop hebben afgestaan; bij een dergelijke
interpretatie worden ze niet alleen belet hun rechtmatige bezit mee terug te nemen
naar Parijs, maar zal het ook tot de roerende goederen van een failliete firma gaan
behoren.
De gebroeders Clament doen derhalve een wettelijke oppositie tegen de
faillietverklaring middels een brief aan de rechter-commissaris in dit faillissement,
waarin zij hun visie op de gebeurtenissen uitvoerig uiteenzetten.
Zij verzoeken middels hun oppositie teruggave van hun in depot gegeven goederen
en de opbrengst van het deel der in depot gegeven boeken die al zijn verkocht. Zij
nemen het daarbij expliciet op voor Immerzeel persoonlijk, die er alles aan heeft
gedaan om een faillietverklaring te verhinderen.
Ook benaderen zij per brief de president van de Rechtbank van Koophandel. Aan
hem leggen zij eveneens de onzuivere motieven voor, waarmee Kesteloot de
insolventie probeert te verontschuldigen.72
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Nadat De Marivault zich op de hoogte heeft gesteld van de zaak - hetzij direct via
het gedrukte Mémoire hetzij indirect via zijn politie-commissaris Frescarode - wendt
hij zich op 8 juli tot Benjamin Arrenberg. Hij voorziet, dat de zaak voor de rechter
zal worden gebracht ‘et elle peut laisser dans le public une impression facheuse pour
plusieurs des interesses.’ Hij stelt voor om te proberen in deze zaak tot een voor alle
partijen aanvaardbare schikking te komen. Hij nodigt hem uit voor een bespreking
op het commissariaat-generaal op de woensdag daaraanvolgend. Ook de gebroeders
Clament krijgen van De Marivault een oproep om woensdag 10 juli op het
commissariaat-generaal te verschijnen. De drukker Locke wordt gesommeerd alle
exemplaren van de Mémoire aldaar in te leveren. De Marivault zal ze voorlopig
bewaren, totdat vaststaat dat alles is geprobeerd de zaak in der minne te schikken.73
Wat de uitkomst van het gesprek ook is geweest, duidelijk is, dat er van de kant van
de firma Clament frères geen rechtszaak van is gemaakt en dat zij zich in een nadere
schikking hebben weten te vinden. Hun naam staat in elk geval ook bij de
ondertekenaars van de definitieve opmaak van de boedelbeschrijving.

IV.3 Naweeen van het faillissement
Op het moment, dat de firma Immerzeel en Cie. failliet wordt verklaard, liggen er
bij diverse drukkers nog werken van de firma op de pers. Of zij ooit door Immerzeel
betaald zouden of konden worden voor hun investering, was na 21 mei geen vraag
meer. Drukker Stuerman te Delft, de vaste drukker van Immerzeel in die jaren, had
bijv. nog het werk Het boek van Job in dichtmaat van Jan Messchert van Vollenhoven
gedrukt: oplage 800 exemplaren.
Door het faillissement was het echter nog niet officieel tot een uitgave gekomen.
Wél waren intussen sedert 1 maart 1811 de Franse wetten op de Hollandse drukpers
van kracht geworden en Stuerman verkeerde nu in de vervelende situatie dat hij
wettelijk verplicht was toestemming te vragen voor het drukken van een werk, dat
al gedrukt en wel bij hem in de drukkerij lag.
In die zin schrijft hij dan ook op 28 juli 1812 aan de Prefect, nl. dat dit boek al
was gedrukt vóór het van kracht worden van de Franse wetten.
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Daarbij kwam, dat de auteur zelf het werk inmiddels had gekocht van de
bewindvoerders van Immerzeel en Cie. om het door de Amsterdamse boekverkoper
J.W. Yntema te laten uitgeven. Van Vollenhoven heeft hem de drukkosten betaald
en Stuerman vraagt nu toestemming om het te publiceren. Dat zal verder niet op
problemen zijn gestuit, want het boekje van Messchert van Vollenhoven is in augustus
van dezelfde jaar gepubliceerd.74
In Den Haag zaten de gebroeders Vosmaer en Van Cleef in een soortgelijke situatie.
Ze waren in het bezit van gedrukte vellen van een Statistique de puissance europeenne,
concernant l'administration de Colonie, ouvrage traduit de l'anglais, Imprimé chez
Immerzeel à Rotterdam, dat voor rekening van de failliete firma was gemaakt. Het
drukken van dit werk was al voltooid vóór 1 maart 1811, maar de officiële publikatie
was opgeschort wegens het faillissement. Zij vragen toestemming om zelf het werk
te publiceren. Uit het feit, dat op 6 december 1812 Baron de Pommereul de goede
ontvangst van dit werk bericht75, concludeer ik, dat ook dit boekje uiteindelijk is
verschenen.
Anders liep het met een boekje over de koepok-inenting van de hand van J.L.
Kesteloot, die dat voor eigen rekening bij Stuerman heeft laten drukken. Nu dringt
Kesteloot er bij hem op aan de uitgave van dit werkje te bevorderen en Stuerman wil
dit zeker doen, ook na de brief die hij hierover van de Prefect heeft ontvangen. Maar,
zo schrijft Stuerman aan de Prefect, ik heb aan Kesteloot gevraagd,
s'il me voudroit payer auparavant les depenses qui j'ai fait pour
l'impression en 1810. Je n'ai reçu aucune reponse sur cette lettre, ce que
me fait mefier Mr. Kesteloot, et encore plus puisque j'ai déjà perdu
beaucoup a ce Mr. par son faillissement avec Mr. Immerzeel.76
Een exemplaar van het boekje van J.L. Kesteloot heb ik nergens aangetroffen, dus
of hij aan Stuermans verzoek heeft voldaan betwijfel ik.
Tot slot moet hier de vraag gesteld worden wat Kesteloot eigenlijk gedaan heeft
met de boedel van de voormalige compagnieschap. Duidelijk is, dat hij bij zijn
schoonfamilie zo niet feitelijk dan toch moreel flink in het krijt stond. Zonder twijfel
heeft hij de bezittingen van de firma Immerzeel en Comp. te gelde gemaakt:
Immerzeel heeft in de loop der jaren van diverse confraters titels gekocht die
aanvankelijk door hemzelf waren uitgegeven. Zo koopt hij van de firma Wallez die
vanaf ca. 1815 onder de firmanaam ‘L'imprimerie belgique’ in de Veenestraat 147
(!) is gevestigd, diverse
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titels ‘vroeger door mij uitgegeven’.77 Maar ook andere uitgevers bezitten de rechten
c.q. restant-exemplaren van de vroegere associatie.
Wanneer en op welke wijze Kesteloot de verkoop heeft geregeld, heb ik niet
kunnen achterhalen. Het feit dat naderhand verschillende confraters titels in hun bezit
blijken te hebben, maakt een veiling waarschijnlijk.
Kesteloot zelf is in Gent hoogleraar in de medicijnen geworden.

Eindnoten:
1 Volgens artikel 5 van het K.B. 8 juni 1829 ‘zullen de charters der Vredegerechten blijven
berusten onder de gemeentebesturen. (...) Inderdaad waren deze zeer belangrijke minuutakten
der zes Amsterdamse vrederechters, tot 1860 te samen 393 bundels in 146 pakken tellende, nog
in 1917 ten Gemeente-archieve aanwezig. (...) In dat jaar zijn zij (...) naar de griffie van het
kantongerecht alhier overgebracht, alwaar zij sedert dien spoorloos zijn verdwenen, terwijl ook
van de archieven der zes kantongerechten zelf niet meer is teruggevonden.’ Zie Oldewelt 1952,
4.
2 Zie hoofdstuk II.4.
3 GA Den Haag, Gemeente-secretarie. Varia 1816-1851, inv. nr. 445 [= Archief Copes van
Cattenburgh].
4 GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 44, blz. 175-177. Wat de redenen waren die Immerzeel aan de
trekker van de wissel had geschreven is mij niet bekend.
5 GA Rotterdam, ONA, inv. nr. 3823, blz. 301-310.
6 GA Rotterdam, ONA, inv. nr. 3823, blz. 301-310.
7 GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 44, blz. 193-195.
8 1 Tourse pond is 20 sols, waarbij 81 ‘livres tours’ ongeveer 80 francs is. Het wordt dus als
equivalent van franc gebruikt. Eén gulden stond gelijk met ongeveer 2 franc en 10 centimes.
9 GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 44, blz. 315-316.
10 GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 44, blz. 621-623.
11 GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 62, blz. 1-3. De wissel was via overdracht aan de fa. Gastinel
(Parijs, 28 mei 1810), aan B. Ducos (Parijs, 9 okt. 1810), aan de heren Molière en Zoon
(Antwerpen, 19 febr. 1811) bij de fa. J. Osy & Zn. ter Rotterdam terecht gekomen.
12 GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 62, blz. 6-8. De wissel was via de heren Perregause Lasselle
(Parijs, 12 jan. 1811) bij J. Osy en Zoon terecht gekomen.
13 GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 44, blz. 1374. De firma Clament frères heeft daarnaast nog wissels
ten bedrage van 2.635 francs lopen, die per 25 mei 1811 betaalbaar zijn gesteld. Maar na 21
mei kunnen hun wissels alleen nog worden ingebracht als vorderingen op een failliete boedel.
Zie GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 44, blz. 1416-1418.
Hetzelfde is van toepassing op een wissel van 12 mei 1810 die op 15 juni 1811 betaalbaar was
gesteld, groot 1.451-1 Tourse ponden. Via de firma's Garnery en Ducos was ook deze wissel
bij Jouhanean Laregnere terecht gekomen.
14 GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 97, blz. 541.
15 Ultimo december 1810 liep het contract van compagnieschap af. Het zou evenwel automatisch
nog een termijn van drie jaar worden verlengd, tenzij éen van beide contractanten in juli 1810
kenbaar had gemaakt de associatie niet te willen continueren. Van een kennisgeving in die zin
is mij niets bekend.
16 GA Rotterdam, Koophandel, inv. nr. 1.
17 GA Rotterdam, Koophandel, inv. nr. 1.
18 GA Rotterdam, Koophandel, inv. nr. 1.
19 Zie bijv. de Rotterdamsche Courant van 28 mei 1811.
20 GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 111.
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27
28
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34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

46

GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 121.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 121.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 122.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 122.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 123 en 124.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 129 en de bijlage.
Vgl. Dongelmans 1988, passim. De naam van W. Goede heb ik niet kunnen thuisbrengen.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 134, 135 en 146.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 151, 160 en 161.
Zie Rotterdamsche Courant 13 juni 1811. Herhaald op 15 en 18 juni 1811.
Zie verder bij hoofdstuk VI.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, akte 190.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 50, akte 199.
Ibidem, akte 200-203, 227-229, 232, 242, 247, 248, 257-259, 262-264, 268, 269, 273-276, 289,
290, 293, 294, 297-302.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 50, akte 228.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 50, akte 332.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 50, akte 339 en 340.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 50, akte 354.
Wanneer de verandering van woning is ingegaan heb ik niet kunnen achterhalen. Het nieuwe
adres is te vinden in de ‘Qualiteiten’ bij het arrest van het Keizerlijk Gerechtshof te Den Haag
31 aug. 1812. Zie ARA, Keizerlijk en Hooggerechtshof 1811-1838, inv. nr. 522, 1812, stuk
16a.
Rotterdamsche Courant 11 en 27 juli 1811.
Rotterdamsche Courant 20 aug. 1811.
Rotterdamsche Courant 29 aug. 1811.
Rotterdamsche Courant 2 nov. 1811.
Deze ‘Generaale Balance’ in CBvG Den Haag, collectie Baert, i.v. Immerzeel.
De grote afwezige in de lijst van crediteuren is Robert Voûte, de voormalige eigenaar van het
huis aan de Venestraat in Den Haag. Hij weigerde akkoord te gaan met de manier waarop het
faillissement werd afgehandeld en hij zou verschillende procedures tegen Kloppenburg c.s.
beginnen. Zie hoofdstuk IV.3.
Als schuldeisers staan genoteerd:
J. Vierhout voor J. van der Kuylen/ J. Schultz/ A. van Starrenburg/ M. Rozendaal en P. Greve[s];
F.B. 's Jacob voor Johannes Brill/
J.A. Weteling voor Schoot & Nolet/
C. Philippona
per procuratie J.J. Stuerman, F. Kamerman
A. Monsieur voor H. Schut
Joh. Menke
P procuratie van W.G. van der Zande & Co
Matth. van der Rijk
C. v.d. Vliet voor Scheijler
J. van Baalen voor Jean Jabot
Ruychaver p proc. van Wm. Goede en Johs. Enschedé & Zoonen
J. van der Leeuw & Hanegreep
Ruychaver al procuratie hebbende van Van der Bol & Comp. en Lefuel te Parijs
Anthony Daane Az./Lopedio en Zanino/Kerk & Ooms/ Cs. Klerk/ Gerrit Smits en Zoon/W.
Locke/ De Wede. A. de Klopper & Zoon/ A. van Ameijden/ Gunning & Co./ J.G. Rohloff/ J.A.
Weteling/ Hendk. Roosing voor Bendorp//
Mess. J.C. Jouhanean Laregnere q.q. p.pr. van Renouard & P. Didot te Parijs/
François Frets q.q. voor de pretensie van de Heer Jan Nolet, groot f 3.090, spruytende uit een
promesse ten behoeve van de Heer van Oosthuizen/
François Frets q.q. voor de pretensie van de Heer Johannes Kloppenburg groot f 652-6/
Ruychaver als procuratie hebbende van Van der Houven & Van Heel/ Krantz en Nolet/ Krantz
en Waterschoot/ de Gebroeders Vosmaer/ O. van der Willige, P. Wenngers & A. Mennegal/
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Joh. Kinker/ Marel/ M.F. Pieper & Co., behoudens hun regt van preferentie op de onder hun
zijnde goederen hehoorende aan de Failliten/ Clament fr.
Zie GA Rotterdam, Koophandel, inv. nr. 68. Een afschrift in het CBvG, collectie Baert, i.v.
Immerzeel.
CBvG, collectie Baert, i.v. Immerzeel.
GA Amsterdam, Rechterlijke archieven 1811-1838, inv. nr. 1006, fol. 5r.
GA Rotterdam, Vredegerecht, inv. nr. 49, bijlage akte 135.
Zie Dongelmans 1988, 20.
GA Rotterdam, Koophandel, inv. nr. 5, 26 jan. 1813, no. 34. Zie voor de inhoud van de regeling
het slot van hoofdstuk IV.1.
GA Rotterdam, Eerste aanleg, inv. nr. 40, 15 jan. 1812.
GA Rotterdam, Eerste aanleg, inv. nr. 40, 15 jan. 1812.
Voute wenst geen genoegen te nemen met deze uitspraak en bepleit zijn zaak voor het Keizerlijk
Gerechtshof in Den Haag, waar hij echter ook nul op het rekest krijgt. Hij blijft als preferente
crediteur een vordering houden van f 24.900,00 op grond van de verkoop van het huis Venestraat.
Zie ARA, Keizerlijk en Hooggerechtshof 1811-1838, inv. nr. 522, 1812, stuk 16a en het arrest
in inv. nr. 49, 31 aug. 1812.
GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 50, 30 aug. 1813.
GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 50, 30 aug. 1813.
GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 50.
GA Rotterdam, NNA, inv. nr. 484, blz. 214.
GA Den Haag, NA, inv. nr. 4475, blz. 155.
GA Den Haag, NA, inv. nr. 4475, blz. 423.
GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 55, 8 mei 1818.
GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 57, 25 jan. 1820.
GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 58.
GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 58, 4 juni 1822.
GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 58, 26 juli 1822.
Uit de overwegingen die in het vonnis staan vermeld blijkt, dat Voute nu alles op alles heeft
gezet en ook zijn twee voorgaande - door hem verloren - aanklachten (zie bij a en b) tegen
Immerzeel en Kesteloot in het geding heeft ingebracht. Maar de Rechtbank wijst erop, dat deze
beide procedures niets van doen hebben met de nu lopende eis.
GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 58, 30 mei 1823.
Mémoire. Clament frères, Libraires-Editeurs, associés, Propriétaires de Archives du droit
français, à Paris, CONTRE Immerzeel et Compie, Imprimeurs-Libraires à Amsterdam, Rotterdam
et la Haye. Rotterdam, 1811. Ex. VBBB.
GA Rotterdam, Archief De Marivault, inv. nr. 3. Gezien het feit, dat in het Mémoire 1811 een
document van 12 juni (blz. 40) is opgenomen en het zelf een datering ‘Rotterdam, ce 24 Juin
1811’ (blz. 48) heeft, kent De Marivault het Mémoire, waarover hij het heeft alleen van horen
zeggen en kan het op dit moment zelfs alleen nog maar gaan over het plan iets dergelijks uit te
geven.
Mémoire 1811, 2.
Mémoire 1811, 10-11.
Mémoire 1811, 17.
Het gedrukte Mémoire geeft vervolgens in de vorm van een viertal bijlagen de documenten die
op de handel tussen Clament frères en de firma Immerzeel en Comp. betrekking hebben. Het
betreft:
1. de overeenkomst van 1 oktober 1810.
2. de brief van Immerzeel aan de firma Clament frères van 2 mei 1811, waarin hij hen op de
hoogte brengt van de penibele situatie die door de handelwijze van het huis Nolet is ontstaan;
tevens doet hij enkele voorstellen tot een voor de Parijse firma zo gunstig mogelijke afhandeling.
Het schrijven van de firma Clament frères, waarin zij Immerzeel bedankt voor zijn
waarschuwende woorden en accoord gaat met zijn voorstellen, is bijgevoegd.
3. de brief van 12 juni 1811 aan de rechter-commissaris, waarin de firma Clament frères de
oppositie doet tegen de faillietverklaring; in een bijlage worden de diverse eisen nader toegelicht.
4. het rechtskundige oordeel van de Parijse advocaat Berryer over deze zaak, waaruit duidelijk
naar voren komst, dat de fa. Immerzeel en Co. geen koper/eigenaar van de geleverde boeken
is, maar slechts commissionair of depothouder.
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73 Zie voor deze brieven GA Rotterdam, Archief De Marivault, inv. nr. 3.
74 Op 1 oktober bevestigt Baron de Pommereul de ontvangst van vier exemplaren van dit werkje.
Vgl. ARA, Gew. Best., inv. nr. 490. Het verscheen bij J.W. Yntema en Comp. te Amsterdam.
75 ARA, Gew. Best., inv. nr. 485.
76 ARA, Gew. Best., inv. nr. 489, 30 juli 1812 en inv. nr. 490, 28 juli 1812.
77 Zie hoofdstuk VIII.2.
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V Johannes Immerzeel als zelfstandig ondernemer (1811-1841)
V.1 Rotterdam (1811-1813)
Na de debâcle van de compagnieschap duurt het nog geruime tijd vóór Immerzeel
zich weer als zelfstandig ondernemer kan vestigen. Van boekwinkel, binderij,
drukkerij en uitgeverij kan voorlopig geen sprake zijn. De afwikkeling van het
faillissement loopt daarbij nog geruime tijd door en Immerzeel mag geen handel
drijven totdat het faillissement is opgeheven.
Om verdere procedures van Robert Voûte voor te zijn en uitvoering te geven aan
de overeengekomen regeling inzake de afhandeling van faillissement laat Kesteloot
op 26 januari 1813 de Rechtbank van Koophandel nogmaals verklaren
les faillis excusables & susceptibles à être rehabilites aux conditions du
Code de Commerce.1
Tot aan het moment dat Immerzeel weer op eigen naam mag handelen, heeft hij
vermoedelijk op naam van zijn schoonzuster Sophie Victoire Cera2 geprobeerd enig
brood op de plank te krijgen. Blijkbaar heeft hij of de naam van zijn schoonzuster
gebruikt om toch weer een boekwinkel te kunnen drijven, of is het de schoonzuster
zelf geweest die zolang als (mede)-kostwinner van het gezin is opgetreden. Op 5
november 1812 adverteert zij tenminste in de Rotterdamsche Courant:
Sophie Cera, boekverkoopster, in de kleine Draaisteeg, te Rotterdam,
heeft ontvangen een assortiment Fransche Almanakken, voor 1813;
instructive en amusante Kinderwerkjes, Borduur-Patroonen, en de
belangrykste nieuwe Fransche Boeken. Zy heeft hare Lees-Bibliotheek
vermeerdert met een aanzienlyk getal fransche en hollandsche Werken.
De catalogus is voor 6 stuivers verkrygbaar.
Het continueren van de leesbibliotheek zal niet op noemenswaardige problemen zijn
gestuit. Dat Immerzeel in 1817 adverteert met een catalogus van zijn leesbibliotheek
‘Met negen supplemented’ wijst erop, dat deze tak van het bedrijf op de oude voet
kon worden voortgezet.
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Behalve de afwikkeling van het faillissement stond in 1811 en 1812 ook de
toenemende preventieve censuur een vlotte en hernieuwde terugkeer in het
uitgeversvak in de weg. Zelfs de failliete en verzegelde boedel van de voormalige
firma Immerzeel & Co. bleef niet gespaard. Ook repressief deden de Franse wetten
op de Hollandse drukpers zich gelden.3
Al één keer eerder had Immerzeel te maken gehad met de Napoleontische censuur.
Een stuk in de Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde over
Meerman geeft Tydeman de vraag in de pen:
Is 't waar dat gij [= Bilderdijk, BPMD] met den Hr. Flament aanleiding
hebt gegeven, dat men Immerzeels Schouwburg heeft doen sluiten? (...)
Hoe zeer de drukpersdwang en dat zelfs in bloot letterkundige onderwerpen
mij spijt, zoo spijt het mij toch ook, dat men 't experiment genomen heeft,
hoe ver de vrijheid gaan kon, of de dwang gaan zoude. - 't Spijt mij, daar
ik zelf met lust veel voor de Schouwb. werkte, en, daar de Hr. Meerman
zeker in andere opzigten geleerde en moreele verdiensten heeft. Althans
ik meen dat mijn Vader ook vele achting voor hem heeft.4
Waar Tydeman het hier precies over heeft, is Bilderdijk niet duidelijk.5 Wél duidelijk
is, dat de vrijheid van meningsuiting steeds meer wordt beknot.

V.1.1 Nadrukken
Tegelijk met de inlijving bij Frankrijk waren in het nieuwe departement Holland ook
de Franse wetten op de drukpers in werking getreden. Zo waren per 1 januari 1811
de Hollandse boekhandelaren gehouden aan de Franse auteurs en boekhandelaren te
betalen een twaalfde van het totaal aantal exemplaren, dat zij via import in hun
winkels hadden of waarover zij op andere wijze beschikten. Elke 6 maanden diende
er te worden afgerekend al naargelang hun verkoop. Het was derhalve zaak voor de
inspecteurs goed in de gaten te houden wie welke titels en in welke aantallen in zijn
bezit had. Daartoe moesten alle exemplaren van uit Frankrijk geïmporteerde titels
zijn voorzien van een stempel.6
Daarnaast werd alles wat gedrukt was, gedrukt zou worden en te koop of verkocht
was aan steeds strenger wordende regels van censuur onderhevig: zowel preventief
als met terugwerkende kracht.
Op diverse manieren krijgt in 1811-1812 ook Immerzeel met de lange armen van
de ‘censeurs impérieux’ te maken; tijdens de afwikkeling van het faillissement weten
politiefunctionarissen door te dringen in de verzegelde ruimten aan het Westnieuwland
om niet-gestempelde boeken en/of nadrukken in beslag te nemen.7
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Op de een of andere manier, denkelijk door een of meer ijverige informanten, was
het eind juli 1811 de inspecteur de l'imprimerie et de la librairie Manget ter ore
gekomen, dat zich in de failliete boedel van Immerzeel en Co. ‘conterfaçons’
(clandistiene nadrukken c.q. ongestempelde boeken) bevonden. Onmiddellijk stelt
Manget de prefect van het Departement van de Monden van de Maas, De Stassart,
in kennis van deze wetenschap. Deze geeft opdracht aan de commissaris-generaal
van politie te Rotterdam, De Marivault, een kijkje te gaan nemen en zonodig de
verboden nadrukken in beslag te nemen. De Marivault schakelt één van zijn vier
commissarissen van politie in. Aan Adrien Gaillard schrijft hij op 6 augustus, dat
deze zich in gezelschap van een der bewindvoerders naar het pand van de firma
Immerzeel en Comp. moet begeven om de nadrukken c.q. niet-gestempelde boeken
te confisceren.
De Marivault weet zelfs al welke boeken Gaillard in de winkel zal aantreffen: de
Trois règnes van Delille, Les fleurs van Madame De Genlis, de ‘opéra comique’
Ninon chez Madame De Sévigné van Dupaty, de opera Cendrillon en tenslotte de
komedie L'assemblee de famille.8
Op 30 augustus is de commissaris naar de winkel gegaan samen met Benjamin
Arrenberg. In het proces verbaal van Gaillard lezen we welke verdachte boeken hij
daar aantrof:
Oeuvres de Delille, les trois règnes de la nature,
op ordinair papier,

deel 1, gebonden, 222
stuks.
deel 2: 20 stuks.

op velin papier,

deel 1: 17 stuks.
deel 2: 25 stuks.

Nouvel Abécédaire, ongebonden, 669 stuks.
Abécédaire utile, ongebonden, 667 stuks.
Alphabeth recreatif, ongebonden, 592 stuks.
Les participes français, ongebonden, 377 stuks.9
Dus moet De Marivault aan De Stassart melden, dat een aantal verdachte vogels al
gevlogen was.10 Deze stelt onmiddellijk de directeur-général de l'imprimerie et de la
librairie in Parijs, Baron de Pommereul, in kennis van het resultaat van de huiszoeking,
onder gelijktijdige verzending van één exemplaar van elk van de in beslag genomen
titels.11 Manget stelt hij eveneens op de hoogte, waarbij hij opmerkt, dat hij in zijn
schrijven aan De Pommereul niet heeft nagelaten op Mangets ijver in dezen te wijzen.12
Het antwoord van De Pommereul is niet bewaard gebleven, maar uit de
vervolgcorrespondentie kunnen we afleiden, dat hij Manget heeft geadvi-
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seerd of opgedragen tot vervolging van Immerzeel over te gaan. Donkere wolken
pakken zich boven Immerzeel samen, als de vervolging in gang wordt gezet. Op 23
september 1811 weet hij een inhechtenisneming te voorkomen door ten overstaan
van notaris Jan Willem van Steenbergen een borgtocht van f 5.000,00 te betalen,
waarop hem door de Rechtbank van Eersten Aanleg een ‘provisioneel Vrijgeleide’
wordt verleend.
Nadat Manget op 26 september De Stassart een lijst van de in beslag genomen
boeken had gevraagd,13 die hem per omgaande werd toegestuurd,14 verzoekt hij op
17 oktober om
envoyer au procureur impérial près le Tribunal de 1e instance Rotterdam
le proces verbal de la saisie d'ouvrages conterfaits chez Immerzeel &
Comp. a Rotterdam.15
Ook aan dat verzoek voldoet de prefect.16 En op 21 oktober stuurt Manget een afschrift
van het proces-verbaal aan de procureur impérial,17 die echter op grond van artikel
47 van het ‘Decret Impérial du 5 Fevrier 1810’18 geen genoegen kan en mag nemen
met een kopie waar geen originele handtekening op staat.19 De Stassart retourneert
het proces-verbaal aan De Marivault met het verzoek het door Gaillard te laten
tekenen. Uiteindelijk weet De Stassart op 19 november het originele proces-verbaal
aan de procureur impérial te doen toekomen.20
Een maand later moet De Stassart echter aan De Pommereul schrijven, dat de
aanklacht tegen Immerzeel door de rechtbank van 1e instantie te Rotterdam bij
uitspraak van 14 december 1811 niet ontvankelijk is verklaard.21 De autoriteiten
haalden bakzeil; voor Immerzeel liep de zaak dus goed af.
Hachelijk is ook de situatie een jaar later, wanneer De Marivault zijn oog op
Vaderlandsche oranjezucht (1805 [= 1809]) van Bilderdijk en op de twee delen
Gedichten (090710 en 100831) van J.F. Helmers uit 1809 en 1810 laat vallen. ‘Ga
direct na de plechtigheid naar de woning van de boekverkoper Immerzeel, waar het
depot is van een werk getiteld Vaderlandsche oranjezucht’, luidt zijn order aan
commissaris Langestraat. ‘Neem alle exemplaren van deze brochure in beslag en
kijk of ze ook in andere winkels verkocht worden’.22
Langestraat maakt een proces-verbaal op, dat De Marivault op 9 december
doorstuurt naar de directeur-generaal van politie: er zijn 219 gebrocheerde en 193
ongebonden exemplaren van Vaderlandsche oranjezucht in beslag genomen.23 De
Marivault is niettemin teleurgesteld en verbaasd, dat Langestraat geen exemplaren
van de Gedichten van Helmers heeft aangetroffen:
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ouvrage dont il convient de prévenir la circulation. Je suis néanmoins
informé qu'il existe chez les sieurs Immerzeel plusieurs exemplaires de
cet ouvrage complets en deux volumes, et vous invite en opérer la saisie
en faisant sans delai chez ces messieurs une nouvelle et tres rigoureuse
visite.24
De aanhouder wint, want na een grondiger inspectie ‘dans le magasin de libraires
Immerzeel et Compie’ treft de politie er 7 resp. 127 exemplaren aan van het eerste
resp. tweede deel van Helmers' Gedichten. Maar nog is De Marivault niet tevreden.
Hij schrijft aan de directeur-generaal van politie, dat hij zijn zoektocht zal continueren
‘dans tout l'etendue magasin d'Immerzeel et Cie.’. Maar, zo schrijft hij, ‘ce travail
sera long’.25

V.1.2 Preventieve censuur
De preventieve controle op de naleving van de wetten en decreten aangaande de
boekhandel en de drukkerij bracht een grote stroom van schriftelijke aanvragen op
gang voor het verkrijgen van toestemming om boekwerken te drukken.
Ook de drukker van Immerzeel, J.J. Stuerman, diende met enige regelmaat
aanvragen in om werk voor rekening van Immerzeel te mogen drukken. Elke aanvrage
zette de ambtelijke molen in werking, te beginnen met een briefje van de prefectuur
retour aan de drukker, dat men zijn verzoek had ontvangen.
Vervolgens werd vanuit de prefectuur de aanvrage doorgestuurd naar Parijs, naar
het bureau van Baron De Pommereul. Als het toegezonden manuscript genade kon
vinden in de ogen van de keizerlijke censoren, werd een bericht van goedkeuring
verzonden naar de burelen van de prefect. Deze meldde op zijn beurt niet alleen aan
de drukker, dat het bericht van goedkeuring was binnen gekomen, maar berichtte
tevens aan Baron De Pommereul, dat het bericht van goedkeuring door zijn bureau
was ontvangen.
De aanvraagformulieren dienden naast de censuur ook de belasting. Er was éen
centime verschuldigd per afgedrukt blad en de administratie hield via de formulieren
en een op gezette tijden in te leveren overzicht van al het gedrukte, nauwkeurig bij
wie wat diende te betalen.26
Van vrijwel alle boeken die Immerzeel na zijn faillissement in de jaren 1812 en
1813 liet drukken, zijn bewijzen terug te vinden waaruit blijkt dat zij onder het juk
van de censuurmaatregelen zijn doorgegaan.
Drukker Stuerman te Delft bijv. heeft zich ten behoeve van Immerzeel voor de
volgende werken tot de prefect gewend:
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-

Hugo van 't Woud in vier zangen door J. Immerzeel
De Blindeman door J. Immerzeel
Conrad Roozendaal door J. Immerzeel
Balthazar Knoopius door J. Immerzeel
Gedichten van H. Tollens Cz. 1e deel
Gedichten van H. Tollens Cz. 2e deel

Ter illustratie van de gang van zaken beperk ik me tot Balthazar Knoopius. De
bewaard gebleven documenten geven het volgende beeld van de administratieve
totstandkoming van deze roman:
Op 17 oktober 1812 zendt Stuerman aan de prefect van het Departement van den
Monden van de Maas een pakket, inhoudende twee manuscripten: Balthazar Knoopius
en Gedichten van H. Tollens, 2e deel. Stuerman verzoekt de Prefect de twee
manuscripten + de bijgevoegde verklaringen door te zenden aan de ‘Direction générale
de l'imprimerie et de la librairie’ om zo snel mogelijk toestemming te verkrijgen tot
het drukken van beide manuscripten.
Stuerman verklaart in zijn bijgevoegde ‘Déclaration’ voor rekening van Immerzeel
voornemens te zijn te drukken ‘Balthazar Knoopius, par Mr. J. Immerzeel, libraire
a Rotterdam, lequel je me propose de tirer à 800 exemplaires en un volume, format
in 8o de 16 feuilles d'impression.27
De prefect zendt beide manuscripten door naar Parijs; op 20 december 1812
antwoordt Baron de Pommereul:
J'ai l'honneur de vous adresser un engagement relatif a l'ouvrage
hollandais intitulé: Balthazar Knoopius, par Mr. Immerzeel. Je vous invite
a vouloir bien le faire souscire par le Sr. Stuerman de Delft et a me le
renvoyer dans le plus bref delai. Aussitôt que cette pièce me sera parvenu,
je lui adresserai son manuscrit avec l'autorisation de l'imprimer.
De prefect stelt Stuerman in kennis van de wens van de directeur-generaal en op 31
december ontvangt hij antwoord uit Delft:
J'ai l'honneur de renvoyer a votre Excell. l'engagement relatif a l'ouvrage,
intitulé Balthazar Knoopius par Mr. Immerzeel et d'informer Votrte Excell.,
que je n'ai pas encore reçu le manuscrit du dit ouvrage.28
Eén van de Postboeken van de uitgegane brieven van de préfecture meldt, dat op 6
januari 1813 aan Baron de Pommereul is verstuurd: ‘L'envoi de
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l'engagement relatif a l'ouvrage intitulé Balthazar Knoopius.29 Parijs zendt op 14
februari 1813 het manuscript retour en schrijft daarbij aan de prefect:
Je vous invite a vouloir bien le faire remettre au Sr. Stuerman, de Delft,
en le prevenant qu'il peut a ce moment (?) commencer l'impression.30
De prefect schrijft op 25 februari twee brieven: éen aan Baron de Pommereul en een
aan Stuerman; laatstgenoemde leest:
J'ai l'honneur Monsieur de vous transmettre avec le recipisse le manuscrit
d'un ouvrage Hollandais intitulé Balthazar Knoopius. Vous êtes autorisé
des ce moment de procéder a l'impression.31
Aan de directeur-generaal schrijft hij:
J'ai reçu avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14
de ce mois le manuscrit de l'ouvrage Hollandais Balthazar Knoopius avec
le Recipisse. Je viens d'en faire l'envoi a l'imprimeur Stuerman á Delft et
je prends la liberté de vous informer que l'engagement ordinaire a souscrire
par les imprimeurs n'était pas joint a cet ouvrage.32
Acht maanden later is het boek gedrukt. Op 5 oktober 1813 zendt Stuerman 5
exemplaren ‘avec le Bulletin N. 2 de garantie et le récipissé de la Direction Générale’33
naar de prefect, geheel conform de voorgeschreven procedure.

V.2 Rotterdam (1813-1815)
Immerzeel begint voorzichtig weer enig werk uit te geven, d.w.z. niet op naam van
J. Immerzeel, Jr., maar met het impressum te verkrijgen ‘Te Rotterdam, bij den
Autheur.’34 Bij zijn voormalige filiaalhouder Van der Bol (inmiddels geassocieerd
met Van Conijnenburg) verschijnen in 1813 zijn Koenraad Rozendaal en De
Blindeman. Pas bij het tweede deel van de Gedichten van Tollens (130430a) en zijn
eigen dichtbundeltje Voor opgeruimden van geest (130430b) prijkt zijn eigen naam
weer op de plaats van het impressum, al is het nog slechts met de formulering ‘bij
den autheur Kleine draaisteeg L.L. No 17.’ Ook nu was in beide gevallen
voorzichtigheid nog steeds geboden: enkele gedichten in het tweede deel van Tollens'
Gedichten waren ‘teruggenomen op gezag van de Fransche boekcensuur’35 en
Immerzeels gedicht ‘Boerenkrakeel’ was eveneens op een veto van de Parijse een-
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sors gestuit. Bij bundeling in 1823 kijkt Immerzeel terug op deze tijd van muilkorf
en leiband:
men verdacht te Parijs een laakbaar oogmerk, en ik rekende in die
gevaarlijke dagen mij zeer gelukkig, dat ik, door het terughouden van mijn
Boerengevecht, in rust en vrede met de censuur, de policie enz. blijven
kon.36
In de roerige novemberdagen van 1813 moet Immerzeel geprobeerd hebben als
‘Provisioneel Drukker der Marine’ (131130) entree te krijgen bij de nieuwe
(stedelijke) autoriteiten. Maar bij deze ene Proclamatie is het gebleven.
Begin 1814 afficheert hij zich als boekverkoper ‘in de kleine Draaisteeg37 en op 1
maart heet hij ‘Boek- en Kunstkooper’; op 14 april resp. 21 juli adverteert hij in de
Rotterdamsche Courant met ‘Boek- en Prentwinkel’ resp. ‘Boek- en Kunstwinkel’.
Zijn nering heeft in 1814 meer het karakter van een kantoorboek- annex kunstwinkel
dan van een boekhandel. Behalve alle soorten Hollands schrijfpapier, kantoorboeken
en allerlei schrijf- en kantoorbehoeften, zijn ook voorhanden
allerbeste Waterverwen, in 27 differente kleuren; in stukjes en Doozen;
Kokers met Mathematische Instrumenten; Trekpennen; Potlooden; Teekenen Postvelin, van differente grootte; effen, vergulde en rouw Velinkaarten;
Pennemessen en Scharen; met Plaicd gemonteerde Inktkokers; wijders
Fransch Gesatineerd Velin- en Maroquinpapier, in velerlei kleuren, enz.;
ook Engelsche, Fransche en Duitsche Karrikaturen, die op jaarlijksch
abonnement rondgezonden worden.38
Als uitgever brengt hij in de jaren 1813 en 1814 vooral gelegenheidsgedichten op
de markt. Pas in 1815 voegt hij aan zijn winkelaktiviteiten weer de dimensie toe van
zijn vroegere uitgeverij. Hoewel hij formeel al eerder weer een boekhandel-uitgeverij
had mogen beginnen, heeft hij het tot op dit moment nog wat rustig aan gedaan. Want
weliswaar had de terugkeer van Willem I weer voor meer rust op het politieke vlak
gezorgd, van een merkbaar economisch herstel kon nog geen sprake zijn.
De uitgave van het derde deel van de Gedichten van Tollens (150801b) markeert
voor Immerzeel het definitieve afscheid van de faillissementsperiode.
In mei 1816 verhuist hij ‘uit de Kleine Draaisteeg naar de Hoofdsteeg, op den
hoek van den Houttuin.’39 Ook dat is een teken, dat de zaken weer enigszins beter
gaan.
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V.3 Rotterdam (1816-1826)
In 1816 gaan de zaken voor Immerzeel langzamerhand weer beter. Hij herstelt de
nodige contacten met verschillende auteurs van vroeger, waaronder Bilderdijk, en
stort zich weer volop in de uitgeverij. Dat hij langzamerhand zijn zaken weer op wat
grotere schaal wil gaan aanpakken, blijkt uit een advertentie in de Rotterdamsche
Courant van 11 augustus 1818, waarin hij meedeelt, dat zijn winkel is verplaatst
‘over de Draaisteeg, (L 114)’. Er is weer op voorraad een aanzienlijke collectie Franse
boeken, waaronder prachtuitgaven van o.a. Corneille, Racine en Voltaire. Daarnaast
een grote verscheidenheid Franse kinderwerkjes en een goed gesorteerde voorraad
kantoorartikelen. Tenslotte breidt zijn leesbibliotheek zich meer en meer uit en
bovendien:
De Liefhebbers van Kunst vinden dagelijks van 9 uren 's morgens
gelegenheid, zijne Schilderijen, Teekeningen en Prenten in eene daartoe
ingerigte Kamer te bezigtigen.
Dat hij juist in 1818 lid wordt van de in 1815 opgerichte Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels geeft eveneens aan, dat hij zich anno 1818 weer
volop in de boekhandel-uitgeverij heeft gestort.40
Zijn initiatief om een Nederlandsche muzen-almanak uit te geven, brengt hem in
één klap terug in het letterkundige wereldje en bezorgt hem op den duur, naast de
nodige contacten, een jaarlijks terugkerende drukte. Menigmaal schrijft hij zijn
correspondenten over zijn zakelijke beslommeringen. Aan Jan Frans Willems bijv.:
Zoo gaat het met mij, - en zeker de veelheid en omslagtigheid mijner
zaken geven er maar al te dikwijls aanleiding toe, - ik kan bezwaarlijk mij
tot eenig werk van langen adem zetten;41
Ik roffel dezen brief met horten en stooten af, want 25 maal roept men mij
van den lessenaar.42
Tussen alle uitgaven door vindt er op 13 en 14 juni 1821 voor het eerst weer een
veiling plaats van een ‘keurige Verzameling van Boeken in verscheiden Talen,
benevens eenige Schilderijen, Prenten, Teekeningen en Liefhebberijen, ten deele
herkomstig uit de nalatenschap van een Letter- en Kunstminnaar.’43 Zij wordt gevolgd
door de veiling van zijn vaders boeken op 26 en 27 maart 182244 en ook de zomer
van dat jaar staat gedeeltelijk in het teken van een op 2 september te houden veiling.45
In die maand is hij op een
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gegeven moment ‘met magt van werkvolk’ bezig met niet minder dan achttien stuks
boeken, groot en klein, tegelijkertijd ter uitgave gereed te maken.46 En ook op 21
februari 1823 is het: ‘Drok, zeer drok heb ik het op myn kantoor gehad,’.47
Want naast veilingen, uitgeverij en leesbibliotheek blijkt Immerzeels boekhandel
in de loop van de jaren weer uitgegroeid tot een winkel met internationale sortering.
Dat kunnen we tenminste afleiden uit een brief van de Zutphense A.C.W. Staring,
die in 1824 een bestelling plaatst voor een aantal nummers uit de ‘Etui-bibliothek
der Deutschen Klassiker’, waaronder Schillers Wallenstein, Engels' Philosoph für
die Welt, Körners Gedichte en Klopstocks Messias. Ook The new pocket dictionary
of the French and English Language van Thomas Nugint en Astronomie van
Francoeur staan op het lijstje:
Deze boeken moet[en] met een schip dat te Helvoet zeilree ligt
vertrekken; weshalve ik UWElEd. vriendelijk moet vergen om met alien
mogelijken spoed van deze kommissie werk te maken.48
Maar de zaken brengen zoveel drukte met zich mee, dat het Immerzeel langzamerhand
teveel begint te worden. In 1824 wil hij het dan ook wat rustiger aan gaan doen. In
een vrijmoedig schrijven aan de Leeuwarder uitgever G.T.N. Suringar biedt hij hem
aan zijn Nederlandsche muzen-almanak over te nemen:49
Ik heb thans te veel omhanden, en wilde wel gaarne mijne bemoeijingen
wat verminderen om wat meer op mijn gemak te kunnen werken. Mijn'
oudsten zoon meen ik eerlang een gedeelte mijner zaken te cederen, mijn
tweede zal dit jaar in de Regten promoveren. Uit dien hoofde zal ik
voortaan niet meer zoo ijverig behoeven te slooven, als ik tot nu toe voor
mijn gezin heb moeten doen. De Liefhebberij van mijn' zoon, die in mijne
zaken is, bepaalt zich meer tot het houden van verkoopingen van boeken
en kunst, dan wel tot het uitgeven van boeken.50
Suringar schrijft hem ‘wel lust in de speculatie’ te hebben, ‘maar de algemeene en
bovenal de partikuliere zwarigheden zijn groote.’51 Kortom, hij ziet er vanaf.
Het voornemen van Immerzeel om een deel van de zaken aan zijn zoon Jan over
te doen wordt in mei 1825 gerealiseerd. Maar na een jaar moet deze de deuren van
zijn winkel al weer sluiten. De oudste zoon blijkt op dat moment nog niet rijp te zijn
om hem op te volgen.52 C.G. Withuys betreurt Immerzeels tegenslag:
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Jammer acht ik het voor de kunst dat het plan om Uwen overigen leeftijd
elders te gaan doorbrengen, zwarigheden heeft ontmoet die de uitvoering
belemineren. Vele en heerlijke vruchten voorspelde ik der Muze reeds van
Uwe rust en wensch hartelijk dat de bestaande moeijelijkheden van
lieverlede mogen overdrijven, en Uw uitzigt op een' kalmen ouderdom
meer en meer verhelderen.53
Met J.L.C. Jacob, die bij Immerzeel het vak van boekhandelaar had geleerd,54 weet
hij tot overeenstemming te komen over winkel en commissiehandel:
Opvolgers van de Winkelzaken en Commissiehandel van den Heer J.
Immerzeel Jr., hebben (zij) tevens overgenomen die van zijn Zoon J.L.A.
Immerzeel;55
Aan de Rotterdamse boekverkoper J. Sichtermann verkoopt hij zijn leesbibliotheek,
die deze op dezelfde voet zal voortzetten ‘zoo als dezelve ene reeks van jaren bij den
Heer J. Immerzeel Jr. met goed succes is gecontinueerd’.56
Hoewel Immerzeel zijn wens om van Rotterdam naar Den Haag te verhuizen al
in december 1824 aan Willems had kenbaar gemaakt, voegt hij pas in mei 1826 de
daad bij het woord:
Voor mijne zaken als uitgever is de Haag ook preferabel, dewijl aldaar
mijne principaalste drukkerijen zijn. Oude vrienden vind ik er bij menigte
weder.57

V.4 Den Haag (1826-1832)
Het afstoten van zijn Rotterdamse zaken, voortgekomen uit Immerzeels wens zich
uit de zaken met betrekking tot de boekhandel terug te trekken, krijgt een verder
vervolg met de verhuizing naar Den Haag. Aan Willems schreef hij op 14 maart
1826:
Mijn winkel en commissiehandel quiteer ik over 6 weken, en ga dan in
den Haag wonen in een toehuis op de Heerengracht.58
Een jaar later huren ze het huis Nobelstraat, Wijk E, no. 63 voor een periode van vijf
jaar.
Hoewel hij de handel in boeken niet terzijde schuift59, geeft Immerzeel er in deze
tweede Haagse periode duidelijker dan voorheen de voorkeur aan zich op de handel
in tekeningen en schilderijen te richten.60 In het verlengde van de contacten die hij
reeds ten behoeve van de Nederlandsche mu-
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zen-almanak met diverse kunstenaars onderhield, ontstaat er ook een meer dan
incidentele correspondentie met tal van schilders die hem hun schilderijen ter verkoop
aanbieden.61 Daarnaast werft hij zelf actief onder kunstverzamelaars en werpt hij zich
op als commissionnair in schilderijen. Het feit dat hij in Den Haag een aparte kunstzaal
opent, is o.a. voor J. de Mare aanleiding een schilderij op te sturen met het verzoek
of Immerzeel het in zijn kunstzaal wil verkopen.62 Ook J.C. Schotel informeert
belangstellend:
hoe gaat het met Uwe onderneming? ik koom Uw salon eens bezien en
kan ik over een schilderij beschikken zoo zend ik die gaarne ter Expositie.63
De eerste helft van 1827 vertoont op het terrein van uitgeven weinig activiteit. Behalve
de Muzen-almanak voor 1828 verschijnen er slechts drie werken. Daarnaast houdt
Immerzeel in 1827 ook nog twee veilingen. Op 21 juli e.v.d. komt de collectie van
J.H.A. Hagdorn64 onder de hamer, terwijl in oktober de boeken van J.W.P. van Reyn,
Gz. en F. Lehner in andere handen overgaan.65
Op 23 november 1827 doet Immerzeel in diverse kranten66 al weten, dat hij in de
maand april van het volgend jaar ten huize van J. Goldberg diens uitgebreide
bibliotheek zal verkopen.
Deze collectie onderscheidde zich van andere verzamelingen ‘door eene zeer
talrijke en uitnemend geconserveerde verzameling van meestal net geschreven
Staatsstukken, betrekkelijk de gewigtigste epoques der Nederlandsche geschiedenis
en andere merkwaardige zaken.’
Al geruime tijd was Immerzeels voormalige werkgever en vriend bezig om zijn
archief te ordenen67 en op Oudejaarsdag 1827 schreef hij aan Immerzeel, dat het werk
aan zijn bibliotheek vorderde en de catalogus bijna gedrukt kon worden.68
Op 22 april is het inderdaad zover en wordt het huis op het Plein, hoek van de
Lange Pooten bevolkt door kooplustige belangstellenden. Maar op 25 april, nog
tijdens de veilingdagen, overlijdt Goldberg op zijn hofstede Berbice te Voorschoten.
Immerzeel erfde van zijn vroegere chef een ring ‘uit bijzondere achting voor zijne
poëtische talenten’.69
In 1829 spant Immerzeel zich in om te komen tot de oprichting van een
‘genootschap tot aanmoediging van de schilder-, teeken- en graveerkunst, te 's
Gravenhage, onder de zinspreuk: Neerlands roem.’70 Via zijn relaties probeert hij
voldoende medestanders te vinden, maar zijn initiatief vindt nauwelijks weerklank.71
Van der Hoop stuit zelfs op geduchte oppositie:
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Ik ben druk bezig met inteekenaren te werven, dan het heeft bij
sommigen veel voeten in de aarde. Ook wordt het door anderen, naar ik
bespeur tegengewerkt. - Van daag komt H. Rochussen van Parijs terug:
deze zal ongetwijfeld wel deelnemen. (...)
Lamme, Noordwijk, Van der Pals, Verburg en Jonkheer Van der Does
behooren tot degenen, welke bedankt hebben, en No 1 dier Heeren is de
President der Oppositie.72
Het genootschap is dan ook niet echt tot ontwikkeling gekomen en vermoedelijk is
het slechts bij het ontwerp tot oprichting en enkele vergeefse pogingen tot steun
gebleven.73
In 1830 vinden er nog enkele veilingen plaats. Eén op 14 april, waarvoor de Catalogus
(300331) door Schinkel wordt gedrukt. Op 4 april 1830 schrijft Immerzeel hem in
haast:
(want woensdag moet die verkrijgbaar zijn) de bijz. Appendix voor mij
te doen zetten. Men draagt mijn huis vol met allerlei!74
Later in het jaar krijgt Immerzeel de nalatenschap van W.G.J. van Gendt ter veiling,
waarin zich een grote hoeveelheid munten en medailles bevindt. Aan Schinkel vraagt
hij advies:
De grooten partij behoort tot den Boedel van wijlen den Raadheer van
Gendt, en moeten door mij, benevens de Bibliotheek en collectie
Schilderijen, door ZWEG. nagelaten, in oktober verkocht worden. (...)
Alle den Boeken zijn reeds opgeschreven. Heden ben ik aan 't knippen en
formeren der Catalogus die ik morgen ter perse geef, liefst bij u, als er
gelegenheid is mij te helpen. Groot zal dezelve niet worden.75
Behalve deze Catalogus (301011) verschijnt er in medio 1830 nog een. Ook de laatste
dagen van 1830 staan in het teken van een veiling.
De Belgische Opstand brengt in zakelijk opzicht een malaise met zich mee. Van
verschillende kanten wordt duidelijk gemaakt, dat het openbare leven hinder
ondervindt van de politieke situatie. Zo schrijft de advocaat Robidé van der Aa op
21 juni 1831:
Temidden van de onrust in de wereld geniet ik de rust des lands, te meer
daar er in ons vak niets tegenwoordig te doen is.76
Immerzeel zelf verklaart tegenover H.W. Tydeman, onder aanbieding van zijn
Hollandsch leeuw ontwaakt (310806):
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Ik heb een zeer slecht jaar gehad. Een goed debiet zou mij daarvoor eenige
schavergoeding verschaffen.77
En of hij nu om deze reden zijn fonds wil verkopen, of omdat hij definitief wil
ophouden met zijn zaken - hij is tenslotte ruim 55 jaar - is niet uit te maken. Zakelijk
gezien lijkt het in elk geval geen gunstig tijdstip, gezien de sterk afgenomen
economische bedrijvigheid in verband met de gebeurtenissen in België. Of Amsterdam
in zakelijk opzicht betere perspectieven bood dan Den Haag is de vraag. Een van de
redenen die hij in een brief aan Staring opgeeft, is het feit dat hij plannen heeft
aldaar eene plaatdrukkerij aan mijn zaken toe te voegen. Daar ter plaatse
kan ik het best teregt met al het benoodigde. Want om fraaie gedrukte
boekjes met plaatjes uit te geven, die goedkoop zijn, moet er op economie
in de uitvoering gerafineerd worden.78
In mei 1832 wordt Amsterdam de nieuwe woonplaats van het gezin Immerzeel.

V.5 Amsterdam (1832-1835)
De voorbereiding en de daadwerkelijke verhuizing naar Amsterdam bezorgen
Immerzeel meer dan zes maanden grote drukte.79 Eind november 1831 had hij
wederom G.T.N. Suringar benaderd met de vraag of hij er nú voor voelde om zijn
hele fonds, met of zonder de Nederlandsche muzen-almanak, over te nemen:
Tot den publieken verkoop van mijn fonds heb ik geen lust. Ik zou het
ook zeer gaarne bij elkander blijven en in goede handen zien.80
Uit de reactie van Immerzeel kunnen we afleiden, dat Suringar er zeker belangstelling
voor had en bij hem naar de prijs heeft geïnformeerd. Vrijwel per kerende post deelt
Immerzeel hem dan ook zijn voorwaarden mee:
Uit mijn fonds verkoop ik jaarlijks voor f 4000 plus minus; de
Muzen-Almanak levert mij geregeld een profijt van 2500 plus minus al
weder.
Mijn fonds kan ik niet anders verkoopen dan in massa. Het bestaat uit 5
à 600 pakken. Het is te koop voor f 40.000 en geen halve cent minder; Of,
zonder den Aim., voor 30.000.81
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Maar zoals we eerder zagen, gaat Suringar ook deze maal niet op het aanbod van
Immerzeel in. Deze is gedwongen zijn hele magazijnvoorraad mee naar Amsterdam
te verhuizen. Inmiddels was op 18 december 1831 Bilderdijk overleden. De verhuizing
en de voorbereiding van de veilingcatalogus van Bilderdijks bibliotheek zorgen in
de eerste helft van 1832 voor extra drukke maanden. In overleg en samenwerking
met Willekes en Carbasius, die de erven Bilderdijk vertegenwoordigen, en Da Costa
en Tydeman verschijnt in juli 1832 de 120 pagina's tellende catalogus (320702).
De veiling op 6 augustus en volgende dagen wordt in Amsterdam gehouden; het
wordt een evenement. Aan een onbekende schrijft Immerzeel na afloop:
Alles is peperduur gegaan. Er was een talrijk en zeer illuster publiek
aanwezig. De geestdrift was algemeen. Dikwijls ging er een galmpje op
van goedkeuring en verrukking als een of ander belangrijk stuk van den
grooten man hoog verkocht werd.82
Het provenu van de veiling voor de erven bedraagt f 5.506,78.83.
Minder spectaculair was de veiling die Immerzeel twee maanden later, op 29
oktober, hield: een leesbibliotheek van ca. 4000 delen. En ook zijn laatste veilingen
in 1833 (29 april, 6 augustus en 5 november) brachten geen vergelijkbaar ‘illuster
gezelschap’ als bij de Bilderdijk-veiling op de been. Toch klaagt Immerzeel niet:
Ik ben zeer bezet door vele uitgaven van nieuwe werken; gij weet hoe
ik voor alles alleen opdraai.84
Soortgelijke geluiden horen we een half jaar later:
O Ja, het gaat mij, wat de gezondheid betreft, allergezegendst. Ik mag
niet klagen over debiet, zoo van mijn fondsartikelen als uit mijn winkel.
Teekeningen verkoop ik schier dagelijks aan vreemden en ingezetenen
(...) De winkel bindt mij. In de eerste week verkocht ik er konstant uit voor
f 250, meest teekeningen en schildersboeken.85
Hoewel Immerzeel diverse pogingen gedaan had om zijn fonds als geheel te verkopen,
moet hij er toch toe overgaan om het publiekelijk te laten veilen. Confrater
Steenbergen van Goor te Leeuwarden is blij voor Immerzeel, maar laat vrijmoedig
enige jalousie de métier blijken, als hij schrijft:
Gij legt er dus het bijltje bij neer, amice? Bravo! Ik hoop u te volgen;
want waarlijk, van den hedendaagschen boekhandel (...) staat met duidelijke
letters geschreven: Heer ont-
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ferm u mijner! Ik ben wars van al die ellendige manoeuvres, die reeds
sinds lang in ons vak in 't werk worden gesteld om naar zich te halen en
schrapen en het crediet van onzen eens zoo fatsoenlijken handel te
ondermijnen.- Enfin, eerlang ziet gij mij u, immers gedeeltelijk - volgen,
want tot coupon-knippen, zooals ik vertrouw dat gij thans op uw muiltjes
gaat doen - heb ik, helaas! nog geen krachten genoeg verzameld.86
Op 24 en 25 maart 1835 wordt het gehele fonds verkocht onder de boekverkopers.
Veilinghouders de Erven H. Gartman, J. Radink, J.C. van Kesteren en Dk Groebe
geven in hun voorbericht hoog op van Immerzeels fonds, dat ‘over het geheel
genomen, buiten tegenspraak, kan gerekend worden onder de voornaamste eene
plaats te bekleeden, (...)’ Het feit dat er van diverse fondsartikelen nog zoveel
exemplaren over zijn, houdt verband met
een bestendig aanzienlijk vertier, hetwelk vooral daaruit op te maken
is, dat van verscheidene artikelen 3000 tot 7000 Exemplaren zijn opgelegd,
om niet te spreken van den vierden druk van Tollens Gedichten, waarvan
de oplage, zoo als bekend is, 10000 Exemplaren bedragen heeft.87
Op de beide dagen wisselden meer dan 55.000 exemplaren van werken die tot
Immerzeels fonds hadden behoord van eigenaar.88 Bijna een kwart van het totaal, te
weten 13.052 exemplaren, was het restant van Bilderdijks werken. Van de 12
verschillende Tollens-titels waren nog 7.097 exemplaren over.
Over de totale opbrengst is niets bekend. De Catalogus 1835 bevat slechts op
enkele plaatsen de gegevens over prijzen en kopers. De werken van Tollens brachten
bruto f 8.336,46 op, de veilingresultaten van de werken van Bilderdijk staan maar
gedeeltelijk geregistreerd. Van 34 van de 51 Bilderdijk-titels is de bruto-opbrengst
bekend: f 5.130,54 voor 4.535 restant-exemplaren, waarbij van sommige titels ook
het kopijrecht. Bij de andere 17 titels (8.517 exemplaren) staat de opbrengst niet
genoteerd.
Alleen over de aankopen die Suringar deed, zijn we precies geïnformeerd. Hij
kocht voor een bedrag van f 9.088,91 uit Immerzeels fonds, waaronder vijf titels van
Bilderdijk (f 1.336,06), vijf titels van Tollens (f 6.050,08), de Gedichten van Boxman
(f 63,60) en een groot aantal titels van Feith (f 1.625,00).89
Van enkele auteurs is het bekend, dat zij zich zorgen maakten over de vraag, in
wiens handen hun werken en het eventuele kopijrecht zouden overgaan. Vooral
Tollens is er veel aan gelegen bij wie zijn werken terecht zullen komen.90
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Staring wil een eerder aan Immerzeel voorgelegd plan om zijn werk als geheel te
herdrukken doorzetten en het bevalt hem maar matig, dat Immerzeel hierover niets
in de fondsveilingcatalogus heeft laten zetten:
Mij enen Uitgever door den Verkoop van UWEDs Fonds te laten opdringen
behaagt mij weinig. Ik zal mij daarom getroosten, om UwelEd. Twee
Honderd Tachtig Guldens te betalen, tegen afstand van de Exemplaren,
die UWEd., nog volgens Catalogus, van mijne Nieuwe Gedichten en het
Winterloof in voorraad heeft;91
Staring wacht Immerzeels reactie af. Wat deze heeft geantwoord is niet bekend,
Staring is in ieder geval minder geïrriteerd:
Uit UWEDs Brief van 13 Maart, gisteren bij mij ontvangen, moet ik
opmaken, dat het Verkoopen van UWEds Fonds, van deszelfs zijde, niet
zoo geheel Vrijwillig is, als ik mij voorstelde, en dit werpt een ander licht
op het publiek veilen van Kopyregt, zonder voorafgaande aanbieding van
billijke schikking aan Auteurs, over wier inhaligheid men zich niet te
beklagen heeft.92
De suggestie die dit antwoord van Staring wekt, is dat de aanleiding van deze veiling
meer is dan alleen Immerzeels ‘klimmende jaren’ die ‘hem ernstig en dringend doen
verlangen naar rust’.93 Welke motieven nog meer meespeelden bij deze blijkbaar niet
geheel vrijwillige veiling heb ik echter niet kunnen achterhalen.

V.6 Amsterdam (1835-1841)
Kort nadat Immerzeel zijn fonds verkocht heeft, schrijft hij aan zijn confraters, dat
hij
nogtans, met medehulp van mijn jongsten zoon Christiaan Immerzeel, den
Handel in Boeken en Kunstartikelen blijf(t) voortzetten;94
Hij wil van elk werk, hoe nietig ook, vier exemplaren in commissie blijven ontvangen.
Vooral leerboekjes en geschenken voor jonge lieden en kinderen hebben zijn voorkeur.
De kunsthandel laat hij ook nog niet varen: ‘In kunst worm ik nog altijd voort, en
verkoop nog al’ schrijft hij op 27 augustus 1837 aan Schinkel.95
Het tijdstip van zijn definitieve vertrek uit de boek- en kunsthandel is, zakelijk
gezien, enigszins ongelukkig. J.F. Oltmans schrijft:
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Waarom mijn waarde Vriend hebt gij U plan van vereenvoudiging niet
met 1: mei ingesteld? dan zoude UWEd het geheele patent 1838/39
bespaard hebben; nu zal daar niets aan te doen zijn: ik zend UWEd.
evenwel een mijner bedienden, die de zaak in overeenkomst met de Wet
meer duidelijk zal kunnen maken.96
Blijkbaar heeft Immerzeel hier niet bij stilgestaan of vond hij het te betalen bedrag
niet de moeite waard.
Helemaal loslaten kan Immerzeel de boek- en kunstwereld echter niet. Als
free-lance medewerker aan De Avondbode, een krant die verscheen tussen 1837-1841,
blijft hij bepaalde contacten behouden. Immerzeel draagt er verschillende stukken
aan bij, vooral op het gebied van de schilderkunst, en daarnaast recenseert hij nieuw
verschenen boeken.97 Op 11 september 1839 maakt hij zich nog sterk voor een
hulpfonds voor kunstenaars en ‘door hen na te laten betrekkingen’, waarover hij in
De Avondbode enkele ‘Vluchtige gedachten’ laat publiceren:98
Komt er niets van, vriend! ik zal het mij alweêr moeten getroosten, even
als toen ik reeds voor 10 jaren het bijg. plan uitgaf zonder dat het voldoende
bijval vond, terwijl daar en tegen nu een dergelijk en minder goed plan
opgang maakt.99
Het minder goede plan krijgt echter vorm in de gedaante van een Haags Genootschap
en Immerzeel wil er zich wel voor inspannen:
Konden die Heeren een ouden man gebruiken, die 40 jaren ondervinding
als uitgever, en 30 jaren als kunsthandelaar achter den rug heeft; die met
de Litteratuur, ook van de Kunst, eeniger mate bekend is; die in proza en
poëzie geschreven heeft en nog schrijft; die de fransche taal spreekt en
schrijft, en met de Engelsche en Duitsche schrijvers eenigzins vertrouwd
is,100
Zijn werk aan de Nederlandsche muzen-almanak houdt hem nog gedurig bezig en
met de voltooiing van de Levens en werken zal hij tot aan zijn dood bezig blijven.101

Eindnoten:
1 GA Rotterdam, Rechtbank van Koophandel, inv. nr. 5, no. 34.
2 Geboren te Parijs 1776, woonde zeer waarschijnlijk ca. 1811 al bij de Immerzeels in; ook
woonde zij in 1830 bij haar zuster en zwager in Den Haag en nog in 1849 in Haarlem bij haar
zuster.
3 Zie voor een uitvoerige beschrijving van deze wetten Kruseman 1889 en (minder gedetailleerd)
Roche 1923.
4 Tydeman 1866-67, dl. 1, 218-219.
5 In een brief van 21 mei 1810 deelt H.W. Tydeman mee, dat een en ander op een misverstand
berust. Het feit, dat afl. 3 van de Schouwburg was verboden stond niet in verband met Bilderdijk.
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Vgl. Tydeman 1866-67, dl. 1, 234-35. Op het omslag van afl. 4 wordt meegedeeld, dat afl. 3
‘vóór de verschijning van hetzelve en zelfs vóór dat het gedrukt was, is verboden, omdat in No.
2 van dit jaar te bits was beoordeeld geworden het Zesde Deel van 't bekende werk van den
Heer Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren, getiteld: Eenige Berigten omtrent het Noorden
en Noord-Oosten van Europa’. De feitelijke instigator van het verbod was A.L. Barbaz geweest,
wiens Tooneel-Dichtkunst in zes Zangen eveneens slecht was besproken.
Vriendelijke mededeling van drs. J. van Heel te Amsterdam.
Vgl. Roche 1923, 56.
Op 11 sept. 1811 richt De Marivault zich zelfs tot de bewindvoerders met de mededeling, dat
zich in de boedel van de fa. Immerzeel een nieuwe vertaling van de Cinna van Corneille bevindt.
De publikatie hiervan is i.v.m. het faillissement opgeschort, maar toch zou hij gaarne 12
exemplaren ontvangen ten behoeve van de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam die het
stuk wil opvoeren t.g.v. het komende bezoek van Napoleon aan Amsterdam. Zie GA Rotterdam,
Archief De Marivault, inv. nr. 3.
GA Rotterdam, Archief De Marivault, inv. nr. 3, 6 aug. 1811.
Het betreft, behalve het werk van Delille (080917b en 081031a), ook de roman Les fleurs ou
les artistes nouvelles van Madame de Genlis en Cendrillon, Opéra - Fedrie en trois Actes, die
in Parijs honderden malen was opgevoerd.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 484, 2 sept. 1811. Vgl. ook Roche 1923, 56.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 484, 2 sept. 1811. Vgl. ook Roche 1923, 56.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 438, brief 19; verzonden 11 sept. 1811; zie ibidem, inv. nr. 416.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 439, 7 sept. 1811.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 416.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 439, 28 sept. 1811.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 416.
ARA, Gew. Best, inv. nr. 439, 19 okt. 1811.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 439.
Artikel 47 van de Wet van 10 februari 1810 luidde: ‘Onze procureurs-generaal, en onze
keizerlijke procureurs zullen gehouden zijn, om op de enkele vertoning van eene kopij van het
proces-verbaal, behoorlijk bevestigd, van regtsweege alle gevallen te vervolgen, waar in bij de
voorgaande afdeeling voorzien is’. Geciteerd naar Kruseman 1889, 53.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 439, 9 sept. 1811.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 439.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 438, 19 dec. 1811.
GA Rotterdam, Archief De Marivault, inv. nr. 4, 6 dec. 1812. Vgl. over de censuur in Rotterdam
ook Koch 1923, 22-23.
Hoe Roche 1923, 119 aan 600 exemplaren komt is niet duidelijk.
GA Rotterdam, Archief De Marivault, inv. nr. 4, 8 dec. 1812.
GA Rotterdam, Archief De Marivault, inv. nr. 2, brief 2169.
Zie hierover Kruseman 1889, 129-131.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 490, 17 okt. 1812; de oplage van het 2e deel van Tollens' Gedichten
was 1.000 exemplaren.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 492, 31 dec. 1812.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 474.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 493, 14 febr. 1813.
ARA, Gew. Best, inv. nr. 456.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 456.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 499.
Zie zijn Hugo van 't woud (1813) en Balthazar Knoopius (1813).
Zie de inleiding bij het derde deel van de Gedichten (150801b).
Zie de voorrede (p. VI) bij het eerste deel van zijn Gedichten (230630).
Rotterdamsche Courant 11 jan. 1814.
Rotterdamsche Courant 21 juli 1814.
Rotterdamsche Courant 2 mei 1816.
Zie de gedrukte circulaire van 20 dec. 1818 inzake een door de Vereeniging uit te geven
‘Handboek voor boekhandelaren’, waarin wordt opgemerkt, dat ‘naderhand nog als Leden onzer
Broederschap zijn toegetreden, de Heeren’ en dan volgt ook de naam van J. Immerzeel Jr.
VBBB 6211a-h, I.
Brief 14 mei 1819. Vgl. Deprez 1965-68, dl. 3, 63.
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Brief van [6 nov. 1819]. Zie Deprez 1965-68, dl. 3, 111.
Zie Rotterdamsche Courant 31 maart 1821 en vgl. fondslijst 210602.
Zie fondslijst 220301.
Zie fondslijst 220818.
Vgl. Deprez 1965-68, dl. 3, 434.
Deprez 1965-68, dl. 3, 442.
Brief aan Immerzeel 16 april 1824, KB-collectie.
Zie ook de aparte paragraaf (VIII.1.3) over de Nederlandsche muzen-almanak.
Brief aan G.T.N. Suringar, VBBB BSu 28-71.
Brief aan Immerzeel 8 maart 1824, KB-collectie.
Zie over de opvolging hoofdstuk IX.
Brief aan Immerzeel 30 juli 1825. Geciteerd naar Van der Meulen, 1981.
Nieuwsblad voor den boekhandel 1865 bevat op p. 133 een korte necrologie van de op 24 juni
van dat jaar overleden J.L.C. Jacob: ‘Toen het op de keuze van een beroep aankwam, openbaarde
zich bij den jongeling de zucht voor den boekhandel, en om hem daarin de noodige leiding te
verschaffen, werd hij aan de zorgen van den beroemden Immerzeel toevertrouwd.’
Rotterdamsche Courant 4, 6 en 25 mei 1826.
Rotterdamsche Courant 27 april 1826.
Deprez 1965-68, dl. 3, 545.
Deprez 1965-68, dl. 5, 153.
Zo bestelt A.C.W. Staring op 30 nov. 1826 Walter Scotts The Lady of the Lake met de Duitse
vertaling Die Jungfrau vom See, beide verschenen als ‘Zwickausche Taschenausgabe der
Gebrüder Schuman’, welke boeken hij op 5 december als St. Nicolaas-kado aan zijn dochter
wil geven. KB-collectie. Vgl. Opstelten 1916, 197.
Deze verschuiving van de boek- naar de kunsthandel wordt ook bevestigd in een brief van
Willems aan Immerzeel, waarin de laatste wordt uitgenodigd om naar Antwerpen te komen:
‘Wel nu, kunstkenner, kunstoefenaer en kunsthandelaer! waerom niet naer de Verkooping der
teekeningen, schetsen enz. van Ommeganck gekomen, (...)’. Zie Deprez 1965-68, dl. 5, 219-20.
Zie vooral de KB-collectie 133 C 12.
Brief aan Immerzeel 28 april 1827, KB-collectie.
Brief 10 mei 1827. Alleen in kopie bekend in UB Gent.
Zie fondslijst 270706.
Zie fondslijst 270910a.
Dagblad van 's Gravenhage 23 nov. en Haarlemsche Courant van 8 dec. 1827.
Een notitie op een dubbel foliovel, met visitekaartjes van o.a. Webbers en Immerzeel, is gedateerd
1 jan. 1827: ‘lang leeve en prospereere deze trouwe menschen.’ (ARA, PA Goldberg, inv. nr.
233). Zie verder over de afwikkeling van Goldbergs nalatenschap Zappey 1967, 193 e.v.
KB-collectie.
Geciteerd naar Zappey 1967, 193.
Zie het ontwerp in het Dagblad van 's Gravenhage 12 aug. 1829 en fondslijst 290812.
Passages in brieven van bijv. C.J.B. van Slangenburgh van 13 nov. 1829 en van P. Velijn van
dezelfde datum wijzen op een moeizame weg. Velijn schrijft weinig geïnspireerd: ‘P.S. Ik heb
reeds met dezen en genen over dat genootschap gesproken en ik denk als ik mijn handen wat
ruimer heb wel intekenaaren te krijgen.’ KB-collectie.
KB-collectie. Geciteerd naar Welsink 1983, 54-55.
In een brief van 21 sept. 1829 stuurt F.W. von Mauvillon vanuit Cleve de lijst van intekening
‘van U geprojecteerde Genootschap’ terug aan Immerzeel. Op 4 januari schrijft dezelfde
Mauvillon, dat hij het jammer vindt van het Genootschap. (KB-collectie).
Brief van 4 april 1830, KB.
Brief van 26 sept. 1830, KB.
KB-collectie.
GA Leiden, Archief Tydeman, inv. nr. 128, 27 aug. 1831.
Brief van 9 febr. 1832, PA Vorden.
Zie zijn brief aan L. v.d. Broek van 7 juni 1832. GA Rotterdam, Handschriften-collectie, inv.
nr. 643.
Brief aan G.T.N. Suringar, VBBB BSu 28-73.
Brief aan G.T.N. Suringar 5 dec. 1831, VBBB BSu 28-72.
Brief van Immerzeel aan een onbekende 21 aug. 1832 (BM Amsterdam).
De afrekening van 29 juni 1833 achter de Bilderdijk brieven, KB-collectie.
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Aan Staring schreef Immerzeel op 15 aug. 1832, dat de verkoping van Bilderdijk tegen de f
7.000,00 had opgebracht. Met deze veiling verdiende Immerzeel dus bruto f 1.000,00 tot f
1.500,00. (PA Vorden).
Brief aan Schinkel 22 nov. 1833, KB.
Brief aan Schinkel 16 maart 1834, KB.
Brief aan Immerzeel 11 febr. 1835, KB-collectie.
Catalogus 1835, [6].
Het aantal exemplaren ligt feitelijk nog hoger, omdat op de veiling meerdelige werken die
incompleet waren slechts gedeeltelijk meetelden; bij werken die uit 2, 3, 4 enz. delen bestonden
werd het aantal losse delen door 2, 3, 4 gedeeld, hetgeen in de veilingcatalogus als 2 voor 1, 3
voor 1 en 4 voor 1 stond aangegeven. De Nederlandsche muzen-almanak is verder niet
meegerekend.
Zie het overzicht van Immerzeel in de VBBB, collectie Suringar BSu 18-17.
Zie verder hoofdstuk VIII.1.1.1.
Brief aan Immerzeel 9 mrt. 1835, KB-collectie. Vgl. Opstelten 1916, 219.
Brief aan Immerzeel 16 mrt. 1835, KB-collectie. Vgl. Opstelten 1916, 220.
Catalogus 1835, [III].
Zie een schrijven van 5 mei 1835 in VBBB, prospectussen Immerzeel.
Brief in KB.
Brief aan Immerzeel 7 juli 1838, KB-collectie.
Zie over Immerzeel en De Avondbode de brieven-uitgave van Van der Meulen 1981, 63 en
passim.
Het stuk is ook afzonderlijk verschenen. Vgl. KB 121 A 7.
Brief aan Schinkel 16 sept. 1839, KB.
Brief aan Schinkel 15 maart 1840, KB.
Zie vooral de brieven aan Schinkel, KB 121 A 7.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

97

VI Handelscontacten en leveranties
VI.1 De Boekhandel-uitgeversadministratie
Toen op 21 mei 1811 het doek voor de firma Immerzeel en Co. was gevallen, werd
door de bewindvoerders in het faillissement de boedel beschreven. Onder de
genoteerde roerende goederen bevond zich ook de administratie van de
boekhandel-uitgeverij. Hiervan is alleen de uiterlijke beschrijving overgebleven.
Deze geeft een indruk van de gevoerde administratie in het bedrijf tussen 1807 en
1811. Uit de in bijlage 2 opgenomen opsomming kunnen we afleiden, dat slechts
een deel van de administratie inzake de Haagse en Amsterdamse vestiging inmiddels
naar Rotterdam was overgebracht. De administratie over de eerste maanden van het
lopende jaar 1811 zal zich ongetwijfeld nog in de Haagse en Amsterdamse vestigingen
hebben bevonden. In het verbaal (inclusief de bijlage) van 26 juni van vrederechter
Pieter Swellengrebel, waarin de aanwezige administratie staat beschreven, vinden
we dan ook voor het jaar 1811 alleen de boekhouding inzake Rotterdam.
Van Immerzeels administratie is alleen een gehavend boekverkoperscommissieboek
bewaard gebleven dat betrekking heeft op het jaar 1806.
Deze bron biedt voor één jaar controleerbare gegevens over zakelijke contacten
van Immerzeel. Voor de overige jaren is het een zaak van speculatie en
aannemelijkheid en dragen andersoortige bronnen - incidenteel voorhanden - slechts
kleine stukjes bij aan een reconstructie van het niet meer zichtbare netwerk van
relaties.
Uit andere boekverkopersadministraties is echter aanvullende informatie te putten.
De boekhouding van enkele boekverkopers-uitgevers is voor de periode 1804-1840
over korte of langere tijd bewaard gebleven.
Voor het jaar 1810 beschikken we over een boekverkoperscommissieboek van de
Amsterdamse boekverkoper-uitgever D.F. Berntrop; via deze bron weten we welke
boeken Immerzeel in 1810 aan deze confrater in commissie heeft gezonden. Een
bijgevoegd factuur laat zien wat er uiteindelijk van is verkocht.1
Voor de periode 1804-1840 is een ononderbroken reeks van confraterboeken
bewaard van een drietal firma's, te weten van de Leidse boekverkopers-uitgevers
Luchtmans, van de Middelburgse boekverkoper Salomon van
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Benthem en van de Haarlemse uitgever-courantier Johannes Enschedée en Zoon.2
Voorts beschikken we voor de periode 1807-1817 nog over een tweetal
boekverkoperscommissieboeken van de Amsterdamse boekverkoper-uitgever Jan
ten Brink.3 Dit maakt het mogelijk de contacten tussen hem en Immerzeel gedurende
een tiental aaneengesloten jaren te volgen.
Tenslotte is voor de periode 1804-1826 ook een aantal zgn. confratergrootboeken
van de Zwolse firma M. en H. Tijl van belang.4

VI.2 Het boekverkoperscommissieboek van J. Immerzeel JR. UIT 1806
De bibliotheek van de Vereeniging bezit een boekverkoperscommissieboek van
Immerzeel uit 1806. Het is op verschillende plaatsen ernstig gehavend: zowel aan
het begin als aan het eind zijn er folia uitgescheurd en ook op andere plaatsen
ontbreken er bladzijden.5 Ondanks zijn gehavende staat biedt het toch mogelijkheden
om op een aantal punten inzicht te verkrijgen in het zakelijk reilen en zeilen van
Immerzeel anno 1806.
Op grond van de geschreven tekst kan worden vastgesteld, dat er in dit
boekverkopersboek tenminste drie verschillende mensen aantekeningen hebben
gemaakt. De drie handschriften wijzen ook op een afgesproken taakverdeling m.b.t.
deze boekhouding. Immerzeel zelf schrijft in mei-juni 1807 de door hem en zijn
confraters in commissie gehouden werken in. Een tweede hand heeft deze maanden
het teruggekomen commissiegoed ingeschreven. In februari-maart had Immerzeel
zich zelf ook al met het noteren van teruggekomen commissiegoed bezig gehouden,
maar deze werkzaamheden worden op zeker moment door hand twee overgenomen
en voortgezet.
Alles wijst erop, dat verspreid over februari-juli 1807 gedurende afgebakende
periodes een drietal mensen, waaronder Immerzeel, zich kwijt van een welomschreven
taak: de een let op het teruggezonden commissiegoed, op naleveringen en het
terugzenden van andermans commissiegoed, een ander neemt voor een bepaalde
periode de verzending van eigen commissiegoed op zich. Duidelijk is dat Immerzeel
zich op gezette tijden met alle voorkomende administratieve werkzaamheden
bezighoudt.
In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens de inrichting van het
boekverkopersboek (VI.2.1), de aangeboden titels (VI.2.2) en de relaties
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en transacties (VI.2.3) aan de orde. In VI.3 worden enkele andere boekhoudingen
bekeken die kunnen dienen als vergelijkingsmateriaal met die van Immerzeel. Het
betreft hier administraties van de boekverkopers D.F. Berntrop te Amsterdam (VI.3.1),
S. van Benthem te Middelburg (VI.3.2), S. en J. Luchtmans te Leiden (VI.3.3), J.
ten Brink te Amsterdam (VI.3.4), J. Enschedé en Zoon te Haarlem (VI.3.5) en de
firma M. en H. Tijl te Zwolle (VI.3.6).
Tot slot wordt in VI.4 ingegaan op de vraag, in hoeverre de analyse van deze
boekhoudingen ons inzicht aangaande Immerzeel als uitgever en ondernemer heeft
kunnen vergroten.

VI.2.1 De inrichting
Het boekverkopersboek is zo ingericht, dat elke zakenrelatie van Immerzeel in
principe twee pagina's toebedeeld heeft gekregen: als het boek opengeslagen ligt
zien we links de debetzijde (boeken en diensten door Immerzeel geleverd met het
door hem teruggezonden commissiegoed) en rechts de creditzijde (aan Immerzeel
geleverde boeken en diensten met het aan Immerzeel teruggezonden commissiegoed).
De volgorde van de relaties lijkt door verschillende factoren bepaald. In beginsel
is het commissieboek per plaats ingericht en weerspiegelt het slechts een betrekkelijke
orde van belangrijkheid: het feit dat boekenstad Amsterdam voorop staat is niet meer
dan logisch. Binnen de plaatsnaam staan de namen van de confraters min of meer in
alfabetische volgorde. Amsterdam begint met Johannes Allart en eindigt met W.
Wijnands, met nog een viertal aanvullingen.6
Daarna volgen in willekeurige volgorde andere plaatsen, zoals Franeker (47),
Leeuwarden (48-51), Deventer (52-54), Alkmaar (55-56), Hoorn (57-58). Ook hier
zijn per plaats de namen van de confraters alfabetisch gerangschikt.
Vanaf fol. 185 zijn de namen van contacten genoteerd die òf eerder waren vergeten
òf met wie Immerzeel pas op een later moment in 1806 zaken is gaan doen. Op fol.
223 vindt er een transport plaats op naam van Johannes Allart: ‘Per transport van p.
1’.
De pagina's 224, [225-227] zijn gebruikt voor een aantal notities van diverse aard
inzake advertentie-, vertaal- en drukkosten.
Bestudering en analyse van de opgenomen leveranties en de afrekeningen kunnen
opheldering verschaffen omtrent een aantal vragen over de zakelijke aspecten van
Immerzeels firma:
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- door het van elkaar aftrekken van de geleverde boeken in 1806 en de retourzending
in 1807 kunnen we nagaan hoeveel Immerzeel in 1806 van een bepaalde fondsuitgave
heeft omgezet aan exemplaren c.q. aan geld.
- door het toegezonden commissiegoed van diverse collega's en Immerzeels
retournering daarvan in 1807 kan worden bepaald in hoeverre Immerzeel
boekverkoper c.q. uitgever-boekverkoper was.
- aan de hand van de omgezette bedragen kunnen we de belangrijkste relaties van
Immerzeel in beeld krijgen.
Bij deze voorgestelde exercities doet zich echter een aantal problemen voor dat
samenhangt met de manier waarop de leveranties en de afrekeningen zijn afgehandeld.
Het feit dat het boekverkopersboek gehavend is, vormt een eerste hindernis om via
dit boek tot een ‘volledige’ reconstructie te komen van alle transacties die in 1806
hebben plaatsgevonden. Met dit manco dient bij uitspraken omtrent dit
boekverkopersboek in het vervolg steeds rekening gehouden te worden.
Daarnaast geven de afrekeningen met diverse confraters aan, dat het
boekverkopersboek in een aantal gevallen de jaarrekening niet weergeeft zoals deze
in feite moet zijn geweest. De vermelding van de liquidatie van de jaarrekening
ontbreekt meer dan eens. Bovendien is bij sommige confraters alleen het linkerfolium
ingevuld en ontbreekt elke notitie omtrent retourzending van het commissiegoed uit
1806. Er is een bonte verscheidenheid van mogelijkheden:
- A. debet- en creditzijde zijn in evenwicht en de term ‘Geliquideerd’ (eventueel
met een datum) is genoteerd. Dit is uiteraard de meest correcte wijze van
afrekenen.
- B. er is geleverd, maar de credit- of debetzijde is blanco. De notering
‘Geliquideerd’ is wel (B.1.) of niet (B.2.) aanwezig.
- C. het bedrag aan de debetzijde is niet gelijk aan de credit-zijde; er is evenmin
geliquideerd. Hierbij is het bedrag aan de debetzijde hoger (C.1.) of lager (C.2.)
dan het bedrag aan de creditzijde.
- D. mogelijkheid C, waarbij de notitie ‘Geliquideerd’ echter wél vermeld is. Het
bedrag aan de debetzijde is hoger (D.1.) of lager (D.2.) dan het bedrag aan de
creditzijde.
- E. er is geleverd (debet) en/of teruggezonden (credit), maar de bedragen zijn
niet opgeteld of verrekend.
- F. het corresponderende debet- of creditfolium ontbreekt wegens beschadiging.7

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

101
Naar een antwoord op de vraag waarom bij vele confraters de finale afrekening
ontbreekt, kunnen we slechts gissen. Vermoedelijk moeten we de verklaring zoeken
in de omstandigheid, dat vanaf 1 januari 1807 de associatie met J.L. Kesteloot een
(officieus) feit is. Boekhoudkundig begint er dan een nieuw regime en het is niet
ondenkbaar, dat Immerzeel de nog niet afgehandelde rekeningen in de boekhouding
van de nieuwe compagnieschap heeft ondergebracht, bijv. in het niet bewaard
gebleven ‘Boekverkopers commissieboek 1807, folio, parijse band’.

VI.2.2 De titels
Het boekverkopersboek 1806 geeft, behalve inzicht in de aard van de contacten die
Immerzeel in 1806 met zijn confraters heeft onderhouden, ook informatie omtrent
de titels waarmee hij in dat jaar handelde. Het fonds dat hij aan het opbouwen was,
wordt uitgebreid met zeven nieuwe boektitels en vijf afleveringen van het tijdschrift
Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde.
We kunnen zien hoe hij in de loop van 1806 structureel één of meer exemplaren van
de volgende titels aan zijn confraters in commissie stuurt:
31 januari

:

Afl. 5 van jaargang 1805
van de Schouwburg van
in-en uitlandsche letter- en
huishoudkunde (verder:
Schouwburg)

[17] mei

:

Schouwburg, afl. 1 van
1806

18 juli

:

F.C.H.L. Pouqueville,
Landreis door Griekenland,
1ste deel (verder: Landreis)

:

B. Daalberg, De
Steenbergsche familie, deel
1 (verder: Daalberg)

:

Schouwburg, afl. 2 van
1806

:

Ik ben ook in Londen
geweest (verder Londen)

:

B. Daalberg, Nog wat
lectuur op het ontbijt en de
theetafel, 1ste stuk (verder:
Lectuur)

:

Loon der vlijt (verder:
Loon)

18 augustus
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september

:

Schouwburg, afl. 3 van
1806

:

C.A. Wahl,
Geschiedkundige inleiding
in alle boeken des bijbels
(verder: Wahl)

:

Tafereelen van zonderlinge
gebeurtenissen, deel 1
(verder: Tafereelen 1)
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28 november

:

Tafereelen van zonderlinge
gebeurtenissen, deel 2
(verder: Tafereelen 2)

23 december

:

S. Jenijns, De waarheid van
den christelijken
godsdienst (verder: Jenijns)

30 december

:

Schouwburg, afl. 4 van
1806

Al deze titels zijn in 1806 verschenen, met uitzondering van het boekje Loon der
vlijt dat wordt geleverd als ware het nieuw. Het was dan ook in december 1805
verschenen en daardoor spreidt de opbrengst zich vermoedelijk ook over twee jaar.
Iets soortgelijks lijkt het geval te zijn met het boek van S. Jenijns, dat ook in de
maand december (1806) op de markt wordt gebracht.8
Rekening houdend met de boven geformuleerde beperkingen m.b.t. de volledigheid
van de plaatsgevonden transacties kunnen we op verschillende manieren becijferen,
hoeveel exemplaren van elke titel in commissie zijn gegeven. Bij de berekening kan
een onderscheid gemaakt worden tussen reële (R.), gecorrigeerde (C.) en
geëxtrapoleerde (E.) cijfers. In het hiernavolgende overzicht is per titel het aantal in
commissie gezonden exemplaren en het aantal teruggezonden exemplaren opgenomen,
gerekend over het totaal aantal confraters.
De reële cijfers (R.) zijn gebaseerd op complete transacties, d.w.z. de transacties
uit het boekverkopersboek, waarbij zowel de debet- als de creditzijde feitelijk ingevuld
en aanwezig zijn (dus de A-transacties uit de tabel 1.) Indien er beschadigde of blanco
pagina's in het geding waren, zijn de eenzijdig bekende gegevens (dus vooral de
leveranties van Immerzeel) niet meegeteld.
Deze zijn wél meegeteld in de gecorrigeerde cijfers (C.), waarbij het aantal
boekverkopers en het aantal in commissie gegeven exemplaren per titel
vanzelfsprekend hoger liggen dan bij de reële cijfers; immers, bij de leveranties aan
confraters bij wie het rechterfolium blanco is gebleven of ontbreekt, is wél het
linkerfolium ingevuld (dus de transacties uit de tabel met A., C.1., B.1. en B.2.)
In de geëxtrapoleerde getallen (E.) is gepoogd ook recht te doen aan de 23
‘uitgescheurde’ Amsterdamse confraters. Het gemiddelde aantal van R. en C. in
kolom 2 is vermenigvuldigd met 23 en opgeteld bij het gecorrigeerde cijfer in kolom
2. Het getal van 23 is in het geval van de Schouwburg evenredig verlaagd tot 2/3 x
23 = 16, aangezien bij de gewone titels het aantal confraters ca. 1/3 hoger ligt dan
bij de Schouwburg (gemiddeld 160 tegen 109).
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In kolom 3 is alleen het aantal teruggezonden exemplaren onder R. ingevuld, met
een extrapolatie naar E. Dit laatste cijfer is gebaseerd op het gemiddelde aantal
teruggezonden exemplaren onder R. x het aantal confraters bij E.
1
aantal confraters

2
3
aantal in aantal retour
commissie

Pouqueville R. 121

308 (2,5)

C. 160

391 (2,4)
E. 183

449

Daalberg R. 123

331 (2,7)

C. 164

420 (2,6)
E. 187

Londen

482

aantal
verkocht

-

168

= 140 R.

-

254

= 195 R.

-

193

= 138 R.

-

293

= 189 E.

R. 123

320 (2,6)

-

138

= 182 R.

C. 161

409 (2,5) 469

-

206

= 263 E.

R. 123

325 (2,6)

-

188

= 137 R.

C. 163

405 (2,5)
-

284

= 181 E.

-

98

= 28 R.

-

174

= 40 E.

-

248

= 37 R.

-

374

= 46 E.

-

152

= 187 R.

E. 184
Lectuur

E. 186
Loon

465

R. 54

126 (2,3)

C. 73

161 (2,2)
E. 96

Wahl

214

R. 122

285 (2,3)

C. 161

367 (2,3)
E. 184

420

Tafereel R. 123
1

339 (2,8)

C. 162

437 (2,7)
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501

-

228

= 273 E.
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Tafereel 2 R. 123

341 (2,8)

C. 161

437 (2,7)
E. 184

Jenijns

313 (2,6)

C. 160

400 (2,5)
E. 183

431 (4,4)

5

500 (3,8)
E. 147

R. 88

297 (3,4)

C. 111

366 (3,3)

R. 84

C. 105

-

261

=
240
E.

-

262

=
51
R.

-

392

=
68
E.

-

240

=
191
R.

-

356

=
210
E.

-

150

=
147
R.

420

-

216

=
204
E.

251 (2,9)

-

111

=
140
R.

359

-

160

=
199
E.

566

E. 127

2

=
166
R.

460

Schouwburg R. 99

1

175

501

R. 122

C. 131

-

311 (3,0)
E. 121
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R. 82

C. 97

239 (2,9)

107

=
132
R.

-

147

=
201
E.

-

101

=
138
R.

-

158

=
191
E.

300 (3,0)
E. 113

4

-

348

R. 79

239 (3,0)

C. 101

301 (3,0)
E. 117

349

Wetende hoeveel de boekverkopersprijs voor de diverse geleverde titels is, kunnen
we op basis van de hierboven berekende cijfers een indruk krijgen van de bruto
bedragen die Immerzeel in 1806 op basis van deze titels heeft omgezet.
Hierbij zijn de opbrengsten op dit moment verreweg het meest interessant,
aangezien over de feitelijke produktiekosten maar heel weinig bekend is.
In bruto-geld9 leverden de fondstitels uit 1806 het volgende op:

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

105

Pouquevile

:

140

/

195

x

2,50

=

350,00 /

487,50

Daalberg

:

138

/

189

x

1,50

=

207,00 /

283,50

Londen

:

182

/

263

x

1,25

=

227,50 /

328,75

Lectuur

:

137

/

181

x

0,75

=

102,75 /

135,75

Loon

:

28

/

40

x

0,75

=

21,00 /

30,00

Wahl

:

37

/

46

x

1,60

=

59,20 /

73,60

Tafereel
1

:

187

/

273

x

1,25

=

233,75 /

341,25

Tafereel
2

:

166

/

261

x

1,25

=

207,50 /

270,00

Jenijns

:

51

/

68

x

1,25

=

63,75 /

85,00

Schouwburg no. 5 :

191

/

210

x

0,55

=

105,05 /

115,50

no. 1 :

147

/

204

x

0,65

=

95,55 /

132,60

no. 2 :

140

/

199

x

0,65

=

91,00 /

129,35

no. 3 :

132

/

201

x

0,65

=

85,80 /

130,65

no. 4 :

138

/

191

x

0,65

=

89,70 /

124,15

_____

_____

1.939,55

2.667,60

f.

De kosten die met deze bruto-opbrengst verrekend dienen te worden zijn vooral
de papier-, druk- en vertaalkosten. Daarnaast bepalen ook bind-, zegel-, transporten advertentiekosten het netto resultaat.10

VI.2.3 Relaties en transacties
De commissiehandel zoals deze naar voren komt uit het boekverkopersboek uit 1806
was in het geval van Immerzeel ook een ruilhandel.11 Hoewel bij de afrekening in
1807 een groot aantal confraters het van Immerzeel verkochte commissiegoed in
geld betaalde, waren er ook die met de geldelijke tegenwaarde van het eigen
commissiegoed (een deel van) de rekening voldeden. Ook Immerzeel betaalde in
enkele gevallen zijn schulden deels in geld, deels via verrekening met zijn reeds
geleverde commissiegoed.
In bijlage 3 is te zien aan welke confraters Immerzeel titels in commissie had gezonden
en van wie hijzelf titels in commissie had. Uit dit overzicht valt tevens af te leiden,
wie de grootste afnemers van Immerzeels uitgaven waren:
W.v. Vliet

145,70

Haake

53,15
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C. v.d. Dries & Zn. 109,65

Erven Is. v. Cleef

44,90

Wed. J.v. Terveen

J. Oomkens

44,30

101,60
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D. Vis

101,20

Leeuwesteijn en Co. 43,05

C. Timmer

87,95

J.v. Walré

40,95

Aan deze namen moet ongetwijfeld ook die van J. Allart toegevoegd worden;
weliswaar zijn de pagina's met zijn transacties uit het boekverkopersboek gescheurd,
maar de transportbedragen op fol. 223 geven alle aanleiding hem ook als een van
Immerzeels grote afnemers te beschouwen.
Hij is zeker ook een van Immerzeels grootste leveranciers geweest. Behalve van hem
krijgt Immerzeel, afgezien van de papier-leveranciers, van de volgende confraters
het meest in commissie:
E. Maaskamp

286,60

Erven Is. v. Cleef

77,20

F. Bohn

198,70

W. Brave

54,25

G. Roos

106,80

D. du Mortier

50,40

A. Loosjes

103,00

L.A.C. Hesse

45,50

J.W. Yntema

97,35

C. Timmer

44,23

De bedragen die in bijlage 3 staan genoteerd t.a.v. de grootte van de transacties
geven een enigszins vertekend beeld, omdat uiteraard de wèrkelijke omzet feitelijk
telt: hoewel J. Oomkens (70) voor f 106,35 en de Erven Is. van Cleef (174) ‘maar’
voor f 74,60 in commissie krijgen, blijken ze bij het opmaken van de jaarrekening
ongeveer evenveel te hebben omgezet, nl. voor f 44,30 en f 44,90.
Bij de leveranciers áan Immerzeel lijkt G. Roos indrukwekkender dan C. Timmer,
maar bij het sluiten van de rekening heeft Immerzeel bij Roos voor f 23,35 afgenomen,
maar bij Timmer voor f 30,12.
De totale omzet in de feitelijk geliquideerde afrekeningen (dus die welke in bijlage
3 worden aangeduid met een A.) bedraagt f 2.134,63. Hierover betaalt Immerzeel in
principe nog 5% korting12, zodat tenslotte een bedrag van f 2.134,63 - f 106,73 = f
2.027,90 aan omzet wordt behaald. Het verschil tussen het eerder berekende bedrag
van f 1.939,55 en f 2.027,90 is te verklaren uit het feit dat Immerzeel ook zo nu en
dan titels uit minder recent fonds leverde. Maar dit bedrag van - we ronden af - f
2.000,00 is een bedrag aan de ondergrens, aangezien de andere transacties (in bijlage
3 aangegeven met de letters B., C., D., E. en F.) niet in de berekening zijn verwerkt.
Het lijkt weinig zinvol deze transacties verder onderwerp te maken van speculatie
omtrent de werkelijke behaalde omzet, omdat deze niet afgemaakte jaarafrekeningen
geen betrouwbaar uitgangspunt kunnen vormen.
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Aan het feit, dat de eerder berekende bedragen van f 1.939,55 en f 2.027,90 elkaar
niet spectaculair ontlopen, kunnen we geen argument ontlenen om het maximaal
berekende bedrag van f 2.667,60 nader te toetsen.
Ter vergelijking zijn in bijlage 4 de bedragen van de transacties opgenomen die anno
1806 bij Van Benthem zijn omgegaan. Uit dit overzicht blijkt dat er een duidelijk
verschil is tussen de omzet van Van Benthem als boekverkoper en van Immerzeel
als uitgever en leverancier van eigen fonds. Het boekverkoperscommissieboek van
Immerzeel is een weergave van de omloop c.q. verkoop van eigen fonds, terwijl dat
van Van Benthem een weerspiegeling is van de afzet van de totale actuele
boekproduktie anno 1806 bij een regionaal opererende boekverkoper.
Mede op grond van het boekverkoperscommissieboek anno 1806 dient Immerzeel
tot begin 1807 als uitgever gekwalificeerd te worden; als debitant lijkt hij vooralsnog
een bescheiden rol te hebben gespeeld. De gevestigde Haagse boekhandelaren zullen
hun verworven aandeel in de afzet niet zonder slag of stoot hebben opgegeven.

VI.3 Andere boekhoudingen
Zoals uit de bespreking van het boekverkopersboek van Immerzeel valt af te leiden,
zijn er aan de interpretatie van de gevonden gegevens de nodige problemen verbonden.
Deze worden met betrekking tot het boekverkopersboek van Immerzeel nog vergroot
door de gebrekkige staat waarin het verkeert en de variëteit in de voltooiing van de
transacties.
Er bestaat nog geen uitgewerkte methode, die aangeeft hoe een onderzoeker op
zinvolle wijze dit soort bronnen tegemoet kan treden. De onschatbare waarde die
boekverkopersboeken hebben als bibliografische bronnen is buiten kijf. Als
schriftelijke weergave van de handel in boeken gedurende een bepaalde periode
blijken ze weerbarstig.

VI.3.1 D.F. Berntrop te Amsterdam
Het boekverkoperscommissieboek van de Amsterdamse uitgever-boekverkoper D.F.
Berntrop over 1810 geeft op fol. 10 onder ‘Credunt’ de door Immerzeel geleverde
boeken tussen 19 januari en 27 december.
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In totaal werden er 16 door Immerzeel en Co. uitgegeven titels geleverd, variërend
in aantal van 1 tot 3, te samen 32 banden. Behalve de stukprijs voor de boekhandel
staat ook de particulierprijs vermeld; in de laatste kolom noteerde Berntrop de
boekhandelsprijs per geleverd aantal.
Voorbeelden:
January

19

Een
3,30
Bilderdyk
Treurspellen
3de deel

3,90

3,30

October

33

Handboek 0,80
voor Tabaken
Snuifverkopers

1,00

2,40

Alleen de laatste kolom heeft een ingevuld totaalbedrag, zijnde het bedrag dat
Berntrop aan Immerzeel over 1810 schuldig is. Het bedroeg f 45,25.13
Een bijgevoegde ‘Factuur van in Commissie gezonden Boeken aan den
Boekhandelaar D.F. Berntrop alhier’ geeft de situatie, zoals deze door Berntrop in
zijn commissieboek was genoteerd, op identieke wijze weer. Alleen noteert hij op
deze factuur een drietal exemplaren van het Wetboek voor Geneesheeren niet te
hebben ontvangen. Het totaalbedrag van de nota komt hiermee ook op f 45,25.
Immerzeel voert nog wel f 0,90 extra op, zijnde de prijs van een drietal teruggezonden
exemplaren van Nuttige en leerzame verhalen die hij op zijn beurt in commissie had
gekregen van Berntrop.
Op de vraag op welke manier uiteindelijk de rekening is geliquideerd geeft het
commissieboek geen antwoord. Vermoedelijk is het door het faillissement nooit tot
een daadwerkelijke afrekening gekomen.14
Enkele nadere berekeningen op basis van de transacties tussen Immerzeel en
Berntrop laten nog het volgende zien:
1. de winst voor Berntrop op de Immerzeel-boeken bedroeg f 55,15 minus f 45,25
is f 9,90.
2. de winst voor de boekhandel, ook wel rabat genoemd, is ca. 20% voor de titels
vanaf f 1,00. Ligt de prijs voor de boekhandel (ver) beneden dit bedrag, dan kan het
rabat in procenten hoger zijn en zelfs tot 50% oplopen.15

VI.3.2 S. van Benthem te Middelburg.
De boekverkoperscommissieboeken van de Middelburgse boekverkoper Salomon
van Benthem waarin de handelscontacten met Immerzeel geregistreerd staan, zijn
bewaard gebleven voor de hele periode (van 1804 tot en met 1841) waarin Immerzeel
werkzaam was in het boekbedrijf. Zij bieden derhalve de mogelijkheid het verloop
van de zakelijke contacten tussen beide confraters over een aaneengesloten reeks
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wel het zakelijk functioneren van Van Benthem als van Immerzeel gelijkelijk een
rol speelt. Voor- en tegenspoed van beide firma's weerspiegelen zich van jaar tot jaar
in hun zakelijke relatie.
Hoewel we vooral geïnteresseerd zijn in het wel en wee van Immerzeel, is deze
boekhandelsadministratie in eerste instantie een bron die bij verdere bestudering
inzicht zal kunnen geven in de ontwikkeling van de Middelburgse firma. Immerzeel
is in dit licht gezien slechts één van de vele confraters met wie Van Benthem in deze
periode zaken heeft gedaan. De contacten van Van Benthem groeiden tussen 1804
en 1840 aanmerkelijk, waarbij de Immerzeel-relatie slechts een constante is geweest.
Ook deze boekverkoperscommissieboeken hebben in de regel voor elk
handelscontact een dubbel folium. Zo ook voor Immerzeel: een linkerfolium met de
debetposten voor Immerzeel en het rechterfolium met zijn creditposten.
Hiervan wordt in twee gevallen afgeweken: 1. wanneer de transacties in
opeenvolgende jaren gering in aantal zijn; 2. wanneer de creditposten de debetposten
in aantal te boven gaan. In het eerste geval loopt de afrekening over opeenvolgende
jaren door op één folium; in het tweede geval is er veelal een creditfolium meer.
In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de bruto- en netto-omzet van de
handel, gesplitst in enkele vast terugkerende onderdelen.
Bij de interpretatie van de gepresenteerde bedragen dienen we een aantal usances
binnen de boekhandel en enkele boekhoudkundige zaken voor ogen te houden. De
vraag is ook hier telkens: wat representeren de in bijlage 5 opgenomen bedragen
precies?
Het totaal van kolom a + b is de bruto-omzet over een gegeven jaar. Het bedrag in
kolom a geeft het totaal weer van de door Immerzeel in commissie gezonden werken;
bij de bedragen in kolom b gaat het om kosten die Van Benthem anderszins aan
Immerzeel verschuldigd was. Dit kunnen porto- of vrachtkosten zijn, maar ze kunnen
ook betrekking hebben op de retournering van (een deel van) het commissiegoed,
dat Van Benthem eerder aan Immerzeel had gezonden. Het gaat hierbij steeds om
geringe bedragen, omdat Van Benthem in vergelijking tot Immerzeel maar een heel
klein fonds had, dat hooguit slechts een of enkele titels per jaar omvatte.16
Bovendien zond Van Benthem ook lang niet ál zijn uitgaven aan Immerzeel in
commissie. Wat Immerzeel omzette aan Van Benthem-uitgaven bedroeg meestal
dan ook niet veel meer dan enkele guldens per jaar.
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Strikt genomen zouden de betalingen-in-geld van Van Benthem aan Immerzeel
(kolom g) dus, met hoogstens enkele guldens verschil, moeten overeenkomen met
het totaalbedrag van het door Van Benthem verkochte commissiegoed, onder aftrek
van 5% korting over het feitelijk verkochte (dus kolom a minus c minus f). Of het
moet zo zijn, dat de tegenprestatie van Van Benthem anderszins (kolom e) een
aanzienlijke vermindering van het te betalen bedrag tot gevolg heeft.
Als we vanuit deze optiek de jaren langslopen, dan zien we dat voor de jaren 1804,
1806, 1807, 1809, 1813-1817, 1820, 1824, 1827, 1829-1834, 1836-1841 het verschil
tussen het in geld te betalen bedrag en het bedrag van de netto-omzet niet groter is
dan f 15,00.17
Het hoogste kortingspercentage bedraagt in de genoemde jaren f 7,50 op een
netto-omzet van f 150,40 (zie het jaar 1820).
Een aanzienlijke vermindering van het te betalen bedrag in vergelijking met de
netto-omzet (f 15,00 en hoger) kunnen we constateren voor de jaren 1805, 1808,
1818, 1819, 1821-1823, 1825, 1826 en 1828.
Zoals we in kolom e kunnen zien, verricht Immerzeel in zes van deze tien jaren
(nl. 1805, 1818, 1822, 1823, 1825 en 1826) een tegenprestatie die het bedrag van f
15,00 te boven gaat. In 1822 is het saldo van Van Benthem zelfs positief en moet
Immerzeel hém in geld bijbetalen.
In 1805 laat Van Benthem door Immerzeel een coupon van f 27,00 incasseren,
waarvoor hij hem gelijkelijk debiteert. In 1818 is Immerzeel hem voor gedane
veilingaankopen f 8,60 schuldig en een bedrag van f 14,00 ‘Van UEd. bediende Smit
voor mij Ontvangen’ (fol. 54v): totaal f 25,70
In 1823 betreft het eveneens een bedrag voor op veiling gekochte boeken (f 4,50),
een incassering ad f 4,80 en de verrekening van het positieve saldo van 1822 ad f
14,52.
Als we de jaarrekeningen verder bekijken, dan zien we direct, dat Van Benthem in
1804 geen 5% korting krijgt over het verkochte commissiegoed. Het is het eerste
jaar waarin zaken worden gedaan. Hebben nieuwe klanten in het eerste jaar geen
recht op korting? Is dit gebruikelijk?
Uit de commissieboeken blijkt dat Van Benthem in een aantal jaren ook de betalingen
aan Immerzeel verrichtte voor verschillende Middelburgse confraters. Dit maakt een
vergelijking mogelijk met de bedragen die Van Benthem aan Immerzeel schuldig
was en geeft tegelijkertijd enige indicatie
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omtrent de posities die de Middelburgse boekhandelaren ten opzichte van elkaar
innamen:
Confraters

1804

1805

1807

J.J. v.d. Sande 11,90

42,15

J. Ooms

9,58

38,18

16,30

Wed. W.
Abrahams

4,50

30,--

13,75

Wed. J.
Abrahams

6.08

35,18

14,45

37,10

Gebr.
Abrahams

40,40

22,08

A.P. de Winter 2,20

9,10

Wed. W.A.
Keel

39,75

13,60

108,--

118,95

Van Benthem

1818

17,15

149,--

Hoewel in het algemeen de betalingen in geld geen indicatie zijn voor de feitelijke
hoogte en grootte van de transacties - wie (even)veel te ruilen heeft, hoeft maar
weinig tot niets in klinkende munt bij te betalen - kunnen we uit het bovenstaande
overzichtje toch het volgende afleiden:
De bedragen die door de Middelburgse boekverkopers aan Immerzeel moesten
worden betaald, zullen - gezien de aard van hun bedrijven - vrijwel geheel gebaseerd
zijn op in commissie verkochte boeken. Zij konden er, net zo min als Van Benthem,
niet of nauwelijks eigen fondsuitgaven tegenover zetten;
Van Benthem nam op de Middelburgse boekenmarkt een leidende positie in en
blijkt jaar na jaar de grootste afnemer van titels uit Immerzeels fonds te zijn.

VI.3.3 S. en J. Luchtmans te Leiden
In deel 5/1 van haar beschrijving van De Amsterdamse boekhandel 1680-1725 wijdt
I.H. van Eeghen in de vorm van een bijlage een kort overzicht aan het archief van
de Leidse boekverkopers Luchtmans:18
De boekverkopersschuldboeken, die ook wel boekverkopersboeken werden
genoemd - niet overal had de familie Luchtmans geld te vorderen - vormen
een serie van 32 delen over de jaren 1697-1845 (alleen het eerste deel, dat
in 1638 begon, is niet bewaard).19
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Voor het onderzoek naar Immerzeel beschikken we hiermee, behalve over de
administratie van Van Benthem, over een tweede serie boekverkopersboeken, waarin
de periode 1804-1841 aaneengesloten is bewaard gebleven.
De boekhouding van Luchtmans is op enkele punten anders ingericht dan die van
Van Benthem. Daarbij komt dat de firma Luchtmans in hoge mate verschilt van het
Van Benthem-bedrijf. Dit laatste is duidelijk in de eerste plaats een boekhandel met
een als ‘algemeen’ te karakteriseren titelaanbod, gevestigd in een provinciestad met
een vooral plaatselijke en regionale functie. De Luchtmans-firma is in eerste instantie
uitgeverij en daarna pas boekhandel, gevestigd in een universiteitsstad met een van
oudsher internationale uitstraling. Ze heeft een minder algemeen aanbod en is vooral
gespecialiseerd in de klassieken.
Wanneer in 1810 en 1811 de Napoleontische enquêtes worden gehouden naar de
staat van de boekhandel en de drukkerij, is één van de vragen: Welke is de
voornaamste taak van het boekverkopersbedrijf? Het antwoord van Luchtmans luidt:
Griekse en Latijnse boeken, weinig moderne; het antwoord van Van Benthem is:
oud en nieuw en leesbibliotheek.20
De in bijlage 6 genoemde bedragen zijn, wat Immerzeel betreft, gebaseerd op
actueel fonds. Bij Luchtmans is het een mengeling van oud en nieuw. Hij levert niet
alleen uit het lopende fonds, maar ook fondstitels uit vroegere jaren. Op 2 augustus
1808 wordt bijv. een exemplaar van F.J. Voltelen, Diatribe memoriabilium settennis
enz. (Leiden: Luchtmans, 1779) geleverd samen met een exemplaar van J.W. te
Water, Narratio de rebus academiae Lugduno-Batavae (Leiden: Luchtmans, 1802).
Daarnaast fungeert de firma ook als antiquariaat, wanneer op 4 maart 1815 voor
f 20,00 een ‘Tacitus Gronovii, 8vo, 1685, 2 voll.’ wordt verkocht.
De aard van de wederzijdse leveranties hangt duidelijk samen met de aard van het
bedrijf en de clientèle. We zien de voorbeelden van oud fonds en antiquarische titels
ook terug in de afrekening over 1819; deze ziet er als volgt uit:
1819
de Heer Immerzeel
12 Feby.
1 Rau Sermons 3 vol.

Debet
8,10

16 Aug.

1 Corpus Juris apud Vitray fol.

16,--

28 Sept.

1 Corpus Juris apud civilis fol
Antw. 1726

24,--

Korting

Credit

0,40
48,10

1 Jany '21 Gedisp. door Van Gijsen
Koning
f 47,70
Geliq. 24 Mey 1821

47,70
_____

_____

48,10

48,10
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In deze afrekening komt de post ‘korting’ voor het eerst voor in de boekhouding van
Luchtmans/Immerzeel; bij Van Benthem werd de 5%-korting al vanaf 1805 gebruikt.
We kunnen ons afvragen of hier enige vorm van willekeur mee is verbonden of dat
de zakelijke verhouding Van Benthem <-> Immerzeel een andere was dan Luchtmans
<-> Immerzeel. Mogelijk hangt het verschil samen met het al dan niet ongevraagd
zenden van boeken in commissie.
We kunnen ook constateren dat de 5% korting niet over het totaal geleverde wordt
gegeven, maar uitsluitend over eigen fondsartikelen (5% van f 8,10 is afgerond f
0,40). In de meeste gevallen is het wél duidelijk over welk bedrag en welke titels
Luchtmans de korting toepast, nl. over de door Immerzeel geleverde actuele
fondsuitgaven.
Op welke titels nu precies korting aan Immerzeel wordt gegeven is niet altijd na
te gaan, aangezien tussen oud en nieuw eigen fonds ook antiquarische titels een factor
van betekenis zijn. De laatste vallen in elk geval buiten de korting, maar de scheiding
tussen recent en oud fonds is niet altijd even scherp te trekken. In het algemeen wordt
alleen over recente fondstitels korting gegeven, maar in het voorbeeld over 1819
dateert het boek van Rau toch al uit 1809.
Vanaf 1822 wijzigt zich de boekhouding m.b.t. Immerzeel. Tot nu toe werd er
steeds jaarlijks afgerekend. Met ingang van 1822 treedt het verschijnsel op, dat Van
Eeghen ook al in de achttiende-eeuwse boekverkopersboeken van Luchtmans
signaleerde:
Men krijgt de indruk, dat met een gelijkwaardige boekverkoper als
tegenpartij de familie Luchtmans zoveel mogelijk trachtte debet- en
creditzijde op eenzelfde bedrag te houden. Bij belangrijke relaties werden
afrekeningen soms pas na jaren gehouden. Wel vindt men nogal eens
tussentijdse optellingen.21
We mogen ons afvragen of Immerzeel inderdaad als gelijkwaardige relatie beschouwd
werd, of dat deze wijze van afrekenen is ingegeven door zijn solvabiliteit. In elk
geval laat de firma Luchtmans de rekeningen over verschillende jaren heen lopen.
Deze doorlopende rekeningen bestrijken de jaren 1822-1826 en 1828-1830, waarbij
tussentijds openstaande bedragen worden voldaan. Per geleverde titel wordt zoveel
mogelijk het kortingsbedrag tegelijk boekhoudkundig verwerkt en doorberekend in
de tussentijdse betalingen. Het levert een boekhouding op, waarbij door deze
tussentijdse betalingen de totaalsom van de jaarlijkse omzet niet meer direct is vast
te stellen. Ook kortingen worden
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niet apart vermeld, maar direct verrekend (in het overzicht in bijlage 6 aangegeven
met ‘verr.’).
Bepalend voor de afsluitende optelling ter liquidatie is het in gebruik nemen van
een nieuw boekverkopersboek, omdat het oude vol is; op dat moment worden de
definitieve rekening in het lopende boek opgemaakt en afgesloten. Tussentijdse
optellingen worden gedicteerd door het einde van een bladzijde, niet omdat er een
boekjaar is verstreken.
Het slotbedrag van f 121,88 over de jaren 1811-1826 (zie bijlage 6) is gelijk aan
het totaalbedrag in het boekverkopersboek: er is in deze jaren inderdaad voor f 121,88
aan Immerzeel geleverd. Als tegenprestatie levert Immerzeel voor f 105,18 aan
boeken, waarbij Luchtmans nog voor f 0,35 onverrekende korting kan noteren; blijft
voor Immerzeel te betalen f 17,05 (dus: f 105,18 - f 0,35 = f 104,83 + 17,05 = f
121,88).
In de delen 27-30 van de boekverkopersboeken worden alleen de jaren 1828-1830
in combinatie geliquideerd; alle andere jaren worden weer ieder afzonderlijk
afgesloten (zie bijlage 6).
In de tabellen behoeven vanaf 1822 geen bedragen voor retourzendingen meer te
worden opgenomen, aangezien dit verschijnsel niet meer optreedt. De aard van de
relatie is niet meer die van uitgever die automatisch een of enkele exemplaren aan
zijn confrater in commissie zendt, maar die van leverancier-op-bestelling. Ook in dit
opzicht is er een duidelijk verschil in de relatie Luchtmans <-> Immerzeel en Van
Benthem <-> Immerzeel.
Dit verschil in relatie is verklaarbaar, als we bedenken dat de cliëntèle van de firma
Luchtmans een geheel andere moet zijn geweest dan die van Van Benthem. Het
Leidse publiek kocht zijn Immerzeel-uitgaven niet bij Luchtmans, omdat deze firma
daarin niet handelde. De uitgaven van Immerzeel betrok men van een van de andere
Leidse boekverkopers die - net als Van Benthem - meer in het ‘moderne’ boek was
gespecialiseerd.

VI.3.4 J. ten Brink te Amsterdam
De drie bewaard gebleven boekverkopersboeken van Jan ten Brink lopen over de
periode 1807-1817. Het eerste boek begint wat Immerzeel betreft met een verwijzing
naar ‘Vorig boek fol. 174’.22 Van het jaar 1806 en 1807 heeft Immerzeel nog f 45,40
resp. f 61,90 te goed. Ten Brink heeft nog een vordering van totaal f 130,43 op
Immerzeel.
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Het jaar 1807 wordt van de kant van Ten Brink afgesloten in maart 1808 met de
terugzending van het onverkochte commissiegoed over 1807 en de levering van drie
exemplaren van Scheltema's Biografisch woordenboek 2e deel, 1e stuk:23 totaal f
32,65. Er is niet geliquideerd, maar volgens de genoteerde bedragen zou Immerzeel
aan Ten Brink f 55,78 schuldig zijn. De afrekeningen over de jaren 1806/7-1817 met
Ten Brink zien er als volgt uit:
Jaar

1806

geleverd retour
door
c.g. I.
Imm.
45,60

1807

61,90

5% TB. geleverd. retour
door TB aan TB

5% Imm in geld
aan
Immerzeel

130,43

27,10

5,55

_____

_____

107,30

163,08

[-55,78]

1808

133,95

94,45

11,65

[-27,05]

1809

70,40

65,45

2,40

[1,65]

1810

76,45

1,80

failliet

27,40

9,45

40,05

37,90

13,95

1811
1812
1813

68,70

36,00

2,10

(op naam van S. Cera)
1814

27,75

14,85

0,55

-10,50

1815

66,30

20,10

0,40

78,00

40,00

7,80

1816

53,60

24,10

0,45

53,60

33,30

8,75

1817

65,70

21,60

1,15

39,80

18,85

22,00

De kortingsbedragen geven een vertekend beeld. In deze boekhouding hebben bij
leveranties over en weer uiteraard beide boekverkopers recht op de 5% korting over
het verkochte commissiegoed. In dit geval worden de beide kortingsbedragen - net
als in de Luchtmans-boekhouding - met elkaar verrekend, zodat alleen bij degene
die de hoogste korting heeft het (verrekende) bedrag vermeld staat.

VI.3.5 J. Enschedé en Zoon te Haarlem
Van de firma Enschedé te Haarlem zijn verschillende reeksen handelsboeken bewaard
gebleven. Het gaat hier ondermeer om rekening-courantboe-

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

116
ken, orderboeken voor drukwerk, courantboeken met leveranties aan agenten,
lettergieterijboeken, registers op de geplaatste advertenties en boekverkopersboeken.
Toch zijn de gegevens van een andere aard dan die welke we in de administraties
van Luchtmans, Van Benthem en Ten Brink hebben aangetroffen. Het verschil is
terug te voeren op het simpele feit, dat de firma Enschedé geen boekverkopersfirma
is, maar een drukkerij, lettergieterij en uitgever van o.a. kerkgoed en de Opregte
Haarlemsche Courant.
Terwijl deze bedrijfsadministratie voor de bestudering van de geschiedenis van
een drukkerij-lettergieterij uniek genoemd kan worden, levert zij met betrekking tot
een boekverkoper als Immerzeel weinig op. Alleen de registers op de geplaatste
advertenties in de Opregte Haarlemsche Courant laten een reeks bedragen zien die
iets kan zeggen over omvang en wijze van adverteren door Immerzeel.
In de rekening-courantboeken vinden we deze advertentiekosten bij Immerzeel in
rekening gebracht. De boekverkopersboeken vermelden slechts twee bestellingen
van de kant van Immerzeel:
op 10 juli 1820 bestelt hij ‘36 boek grote romeinsche Letters f 14,40’ en op 6
januari bestelt hij een psalmen- en gezangenboek van f 2,50. Het lettergieterij-boek
uit 1821 noteert op 13 augustus nog ‘21 n[ederlandsche] p[onden] 65 1 Binders
Letters a f 2, totaal f 43,30. Het zijn naast de annonces in de krant de enige transacties
die Immerzeel met de firma Enschedé verricht.
De bestelling van letters wijst er overigens wél op, dat Immerzeel in Rotterdam
rond 1820 een drukpers heeft gehad; ongetwijfeld niet om zelf fondstitels te drukken,
maar vooral bedoeld om in voorkomende gevallen zelf het benodigde smoutwerk te
kunnen vervaardigen, al besteedde hij dat zeker ook aan anderen uit.24

VI.3.6 M. en H. Tijl te Zwolle.
Van de in 1768 door Martinus Tijl (1738-1825) gestichte boekhandel, waaraan in
1777 een drukkerij werd toegevoegd,25 zijn grootboeken bewaard gebleven, die de
periode 1792-1826 bestrijken. Ze lopen van 1792-1804, 1805-1815, 1815-1821,
1822-1825 en 1826. Op grond van de hierboven besproken confraterboeken van Van
Benthem, Ten Brink en Luchtmans zouden we verwachten, dat ook in de
confraterboeken van Tijl en zijn zoon Hendrikus (1768-1820) een min of meer
vergelijkbare ononderbroken reeks van jaarlijks terugkerende afrekeningen met
Immerzeel te vinden is.
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We moeten evenwel vaststellen, dat er nauwelijks sprake is van contacten tussen Tijl
en Zoon en Immerzeel, laat staan contacten die vergelijkbaar zijn met die met Van
Benthem. In de jaren 1804-1820 komt er geen rekeningcourant op naam van
Immerzeel voor in de grootboeken, waaruit directe leveranties of in commissie
zending blijkt. Pas op 1 december 1821 wordt Immerzeel voor een luttele f 4,00
gecrediteerd voor levering van de twee deeltjes Merkwaardige lotgevallen (211019a
en 211019b).26
Dit bedrag wordt overgeboekt naar 1822, waarna in het Grootboek 1822-1825, fol.
14 over 1822 en 1823 een totaalbedrag van f 24,40 genoteerd staat, waarvan, net als
bij Luchtmans, een deel tussentijds betaald wordt:
Transport van 1821

f 4,00

2 Nederlandsche muzen-almanak voor
1822 à f 3,00

6,00

1 Nederlandsche muzen-almanak voor
1823 à f 3,00

3,00

2 Nederlandsche muzen-almanak voor
1824 à f 2,85

5,70

1 Gedichten van Tollens 2 dln. à f 0,95

1,90

1 Poëzy Bilderdijk 2 dln. à f 0,95

1,90

1 Mengelpoëzy van Bilderdijk 2 dln. à f 1,90
0,95
_____
f 24,40
In de jaren 1824 en 1825 is Immerzeel goed voor de levering van twee exemplaren
van Feiths Dicht- en prozaïsche werken, driemaal de twee supplementdeeltjes
Bydragen en jaarlijks twee almanakken voor 1825 resp. 1826. Dit resulteert voor
1824 resp. 1825 in een totaalbedrag van f 20,90 resp. f 17,10. Het Grootboek over
1826 vermeldt een bedrag van f 9,50: 2 deeltjes van Fokke's Boertige reis door
Europa en 2 almanakken.
Het geringe contact tussen de firma Tijl en Immerzeel enerzijds en de minimale
leveringen anderzijds zouden erop kunnen wijzen, dat de boekhandel Tijl binnen het
bedrijf ondergeschikt was aan de drukkerij. Tijl was sedert 1790 vooral bekend als
drukker en ‘courantier’ van de Zwolsche Courant en niet zozeer als boekverkoper.
En zo zal het gros van het boekenkopend publiek in Zwolle hem dan ook hebben
gezien. Want het is duidelijk, dat de Zwollenaren de uitgaven van Immerzeel via
andere kanalen dan de winkel van Tijl in handen hebben gekregen. Of het via zijn
Zwolse confrater Joh. de Vri of Dirk van Stégeren of Joh. Louis Zeehuizen is geweest,
is bij het ontbreken van hún administraties niet meer precies na te gaan. Maar
verhelderend in dit verband zijn wel de bewaardgebleven ‘Naamlijst van de
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inteekenaren’ op de Dicht- en prozaïsche werken van Feith27 en die op de Poëzy en
Mengelpoëzy van Bilderdijk.28 De Zwolse koek is anno 1823-1824 bij deze twee
Immerzeel-uitgaven als volgt verdeeld:
Feith post/velin-papier
M. en H.
Tijl

2

J. de Vri

2

D. van
Stégeren

25

Bilderdijk post/velin-papier
(3,4%)

1

(4,2%)

(3,4%)

-

(0,0%)

10

(58,3%)

5

J.L.
11
Zeehuizen

2

(21,5%)

4

(16,7%)

H. Doyer
Asz

1

(13,4%)

13

(54,1%)

47 + 13 = 60

(100%)

23 + 1 = 24

(100%)

7

[1]29

1

(25,0%)

Tijl bestrijkt in beide gevallen slechts een klein, wellicht als marginaal aan te
duiden segment van de Zwolse boekenmarkt. De vraag of dit marktaandeel over de
hele periode zo klein is geweest, laat zich moeilijk beantwoorden.30 Chroniqueur
Alma schreef in 1952:
Dank zij deze winkel kreeg Martinus een goede naam in Zwolle en zo
durfde hij in de zeventiger jaren de grote stap te wagen. [nl. de aankoop
van de drukkerij in 1777, BPMD] De winkel bleef nog lang bestaan, maar
deze lag later zo zeer in de slagschaduw van wat er om heen gebeurde,
dat zijn leven een halve eeuw geleden vrijwel ongemerkt eindigde.31
Voor Immerzeel was de firma in ieder geval in de periode 1804-1826 niet interessant
genoeg om er ongevraagd boeken in commissie te geven. Alles wat Tijl van hem
betrok, betrof uitsluitend werk bij intekening.

VI.4 Slotopmerkingen.
De inventarisatie van de hierboven besproken boekverkopersboeken heeft een grote
hoeveelheid gegevens opgeleverd met betrekking tot handelsrelaties van Immerzeel,
in het bijzonder anno 1806. De vraag of en in hoeverre deze gegevens exemplarisch
zijn voor het zakelijk reilen en zeilen van de
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firma Immerzeel in latere jaren laat zich bij gebrek aan bronnen niet exact
beantwoorden.
Toch geven de bewaard gebleven administraties aan, dat de verloren gegane
boekhouding van Immerzeel in essentie weinig verschild moet hebben van andere
contemporaine boekhandels-administraties.
Duidelijk is ook geworden, dat de aard van de verschillende administraties en de
interpretatie van de cijfers, bedragen en transacties in hoge mate samenhangen met
de aard van het bedrijf. Bij elk onderdeel uit de administratie is het in feite
noodzakelijk vast te stellen wat er precies wordt geadministreerd.
Er is een wezenlijk verschil tussen het boekverkoperscommissieboek uit 1806 van
de boekverkoper Van Benthem en dat van de uitgever Immerzeel uit hetzelfde jaar.
Voordat we nader op een aantal transacties ingaan, dienen we ons ook het volgende
te realiseren: van 1804 tot het begin van 1807 is Immerzeel nog steeds werkzaam op
het ministerie van Binnenlandse Zaken; vooralsnog combineert hij zijn werk aldaar
met zijn uitgeverij-boekwinkel, hetgeen in die tijd een niet ongebruikelijke situatie
was.32
Pas in de loop van 1807 kiest Immerzeel voor een loopbaan als
uitgeverboekverkoper zonder meer. Het bewaard gebleven boekverkopersboek dateert
derhalve uit een periode waarin zijn aandacht verdeeld was tussen uitgeverij en
boekhandel enerzijds en zijn ambtelijke functie anderzijds.
Niettemin hebben we kunnen constateren, dat m.b.t. de handelscontacten Immerzeel
niet verschilt van vergelijkbare boekverkopers als Van Benthem; in dat opzicht
opereert hij op een even professionele manier. Als uitgever heeft hij in 1806, behalve
met enkele papierverkopers, contact met 218 confraters. In Van Benthems
boekverkopersboek staan rekeningen met 111 confraters genoteerd.
Wanneer we ertoe overgaan enige conclusies te verbinden aan de cijfers die in de
bijlagen 3 t/m 6 zijn opgenomen, moet de eerste zijn, dat de bedragen in de
verschillende kolommen op zichzelf weinig zeggen.
Als we louter en alleen afgaan op de bedragen die feitelijk betaald worden (veelal
in de vorm van assignaties) krijgen we een vertekend beeld. Noch aan de bedragen
in geld, noch aan de bedragen terzake leveranties kan enigerlei uitspraak omtrent
grootte en omvang van de transacties worden ontleend.33
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Pas in combinatie met elkaar vormen de bedragen een werkbaar kader, waarin evenwel
steeds per confrater moet worden bekeken welke zakelijke relatie er precies met
Immerzeel bestaat. M.a.w.: wat voor soort bedrijf, firma of winkel gaat er schuil
achter de naam van de zakenrelatie.
Relateren we de verschillende boekhoudingen die over een reeks van jaren lopen
aan de al bekende feiten omtrent het functioneren van Immerzeel als
boekverkoper-uitgever, dan zien we een bevestiging c.q. ondersteuning van eerdere
observaties. In de cijfers van de Van Benthem-boekhouding (kolommen g en h van
bijlage 4) kunnen we de op- en ondergang, de vette en magere jaren en de geleidelijke
opheffing aflezen. De opgang in 1804 en de jaren van 1813-1816 vertonen lagere
bedragen dan de latere jaren 1807-1808 en 1818-1835 met topjaren als 1819 en
1820-1824. Vooral de verkoop bij intekening heeft Immerzeel beslist geen windeieren
gelegd.
Ook in de cijfers uit de Luchtmans-boekhouding is de geleidelijke liquidatie van
de firma Immerzeel na 1836 terug te vinden. De bedragen representeren echter een
geheel andere relatie dan die bij Van Benthem. Ze zijn dan ook niet met de Van
Benthem-bedragen te vergelijken. Een uitschieter als 1832 met een schuld aan
Immerzeel van f 587,77 heeft niets te maken met geleverde commissiegoederen,
maar alles met grote aankopen van Luchtmans op de veiling van Bilderdijks
bibliotheek.
Van weer geheel andere aard zijn de bedragen die bij Enschedé in de boekhouding
zijn te vinden. Het betreft hier vrijwel uitsluitend advertentiekosten. Ook al bestaat
er tussen deze bedragen en de voor- en tegenspoed van de firma wel enig verband,
toch zijn ze evenmin zonder meer als betrouwbare graadmeter te gebruiken voor het
functioneren van bijv. de omzet van de firma. Betalingen voor ontvangen
commissiegoederen hebben een andere waarde dan die voor geplaatste advertenties.
Wel vergelijkbaar zijn de resultaten uit de jaren 1806-1817 van Van Benthem met
die van Ten Brink, al is duidelijk dat de laatste veel meer uitgever is dan Van
Benthem. De bedragen die Ten Brink aan Immerzeel in geld moet betalen, zijn
derhalve aanzienlijk lager dan die welke Van Benthem aan Immerzeel schuldig is.
De Middelburger had immers nauwelijks iets te ruilen in de vorm van eigen uitgaven.
Ten aanzien van handelsgebruiken tussen confraters tasten we op een aantal punten
nog in het duister. Vooral het toepassen van bijv. de 5% korting op geleverde boeken
roept vragen op.
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Met betrekking tot de afrekeningen met Van Benthem kan de vraag gesteld worden
in hoeverre hij als vertegenwoordiger optrad voor zijn lokale confraters. Het feit dat
in een aantal jaren de betalingen van zijn confraters via Van Benthem worden
geregeld, wijst in de richting van een rol als intermediair. Anders gesteld: heeft
Immerzeel in Middelburg één correspondent, die op lokaal niveau zorgdraagt voor
doorzending en afrekening van commissiegoed? Bestudering van de leveranties die
Van Benthem aan de plaatselijke confraters doet wijst erop, dat deze vraag negatief
beantwoord moet worden. Van Benthem levert niet structureel titels uit het fonds
van Immerzeel aan de lokale boekverkopers. Hij zou daardoor niet enkel zijn eigen
afzet van (in dit geval) Immerzeel-titels in negatieve zin bevorderen, maar bovendien
vrijwel kosteloos een geregelde administratie ten behoeve van Immerzeel moeten
voeren. De enkele keren dat hij Immerzeel-titels aan een van zijn confraters levert,
doet hij dat tegen de helft van de normale winst.34 Zo levert Van Benthem bijv. op
10 augustus resp. 6 oktober 1808 een Ibn Doreid resp. Odilde van Bilderdijk, elk
voor f 1,65 aan zijn Middelburgse confrater J.C. Altorffer. Voor een exemplaar van
de Ibn Doreid moest hij zelf f 1,50 betalen. De enige extra winst die hij daarmee
behaalde was de 5% over het verkochte commissiegoed. Dergelijke leveringen moeten
we vermoedelijk dan ook eerder zien als een daad van collegiale hulp dan als een
structureel verschijnsel.
We vinden steun voor deze opvatting in het ontbreken van contacten tussen de
Zwolse firma Tijl en Immerzeel in de periode 1804-1820 en in de weinige transacties
in de periode 1821-1826. Het lijkt een voor de hand liggende conclusie, dat Tijl in
Zwolle en omgeving, als hij al een groot marktaandeel had, in elk geval niet het
segment Immerzeel-uitgaven bestreek. Dat liet hij over aan een (of meer) van zijn
lokale confraters.
Tenslotte moet hier ook de vraag worden gesteld welke plaats Immerzeel innam
temidden van zijn confraters. We beschikken voor deze periode op het terrein van
uitgeverijen of boekhandels (nog) niet over gegevens inzake omzet, winst en verlies,
loonkosten of patentbelasting over een langere reeks van jaren. De positie die
Immerzeel met zijn omzet inneemt tussen de andere 110 handelscontacten van Van
Benthem anno 1806 zou door de bewerking van het betreffende boekverkopersboek
tot op twee cijfers achter de komma nauwkeurig kunnen worden bepaald. Maar ook
daarmee zouden we slechts een deel van de waarheid achterhalen. De verkoop aan
particulieren blijft geheel onzichtbaar. Het feit alleen al dat Immerzeel in 1806 als
uitgever een geschatte bruto-omzet heeft tussen f 2.000,00 en f 2.667,60 en Van
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Benthem voornamelijk als boekverkoper boeken afneemt met een inkoopwaarde van
f 7.026,31 geeft nog eens het verschil tussen beide uitgangsposities aan. Met een
winstpercentage dat schommelt tussen de 20 en 30% (bij sommige boeken zelfs
hoger) behaalde Van Benthem een bruto-winst tussen f 1.405,00 en f 2.107,00.
Daarbij leveren zijn lokale en regionale contacten hem bruto nog een f 1.988,02 op.
Aan deze bruto-winst die Van Benthem in 1806 aan zijn ‘nationale’ contacten
overhield, droeg Immerzeel met een bedrag van f 48,43 slechts voor 0,7% bij.
Niettemin leveren slechts 36 van de 92 ‘nationale’ uitgevers meer dan de f 48,43
van Immerzeel, waarvan maar 15 boven de f 100,00 uitkomen.
Al deze constateringen leiden onvermijdelijk naar de vraag, of we de firma van
Immerzeel in vergelijking met andere contemporaine uitgeversboekverkopers klein,
middelgroot of groot moeten noemen. Zoals we eerder duidelijk hebben gemaakt
zijn geldbedragen uit de onderzochte boekverkopersadministraties alleen nauwelijks
een deugdelijk criterium. Bij de bepaling van de plaats die een uitgever-boekverkoper
inneemt ten opzichte van andere confraters, spelen ook andere factoren een rol:
- het marktaandeel dat de andere confrater op een bepaald ogenblik heeft
- de toevallige populariteit van de fondsartikelen
- de aard van de firma waarmee zaken wordt gedaan.

Zo groot als Johannes Allart was Immerzeel beslist niet, maar Allart is vermoedelijk
eerder de uitzondering die de regel bevestigt dan een ijkpunt.
Als we kijken naar de ontwikkeling van de omzet in bijlage 5 en de bedragen van
bijlage 4 juist taxeren, dan kunnen we Immerzeel voorlopig plaatsen op een van de
treden in het midden van de uitgeversladder.

Eindnoten:
1 GA Amsterdam, Rechterlijke archieven 1811-1818, inv. nr. 1454, fol. 10.
2 Zie over het archief Luchtmans Van Eeghen 1960-78, dl. V/1: 131-177. De boekhouding over
de periode 1697-1850, waaronder ook de hier gebruikte boekverkopersboeken, wordt bewaard
in de VBBB. De boekverkopersboeken van Van Benthem berusten eveneens in de VBBB. Zie
over het gebruik van de particulierboeken uit dit archief vooral Kloek en Mijnhardt 1986 en
1988. Het archief Enschedé wordt bewaard in het Museum Enschedé te Haarlem. Een inventaris
tot het archief bevindt zich, behalve in het museum zelf, ook op het GA Haarlem. Met
vriendelijke dank aan mevr. I. Marseille-Heringa van de fa. Enschedé die voor mij de deur tot
dit archief heeft geopend.
3 Het archief van deze firma berust in de VBBB. Vanaf 1816 onder de firmanaam Ten Brink en
De Vries.
4 Het archief bevat naast confraterboeken vanaf 1792 tot en met 1826 ook een aantal
particulierboeken. Het archief bevindt zich in bruikleen in het GA Zwolle.
5 Achterin zijn reepjes papier zichtbaar van tenminste 14 folia die oorspronkelijk wel tot het
boekverkopersboek hebben behoord. Voorin ontbreken eveneens diverse folia en van
verschillende andere zijn delen weggescheurd. De foliëring begint bij 24 en er zijn daarvoor
restanten van een tiental folia aanwijsbaar. De folia 24 t/m/ 224 zijn vrijwel ongeschonden
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8
9
10

11

12
13
14
15
16

gebleven, alleen zijn de folia 65r t/m 69v, 127r/128v, 168r/169v, 171r/172v, 180r/181v,
190r/191v en 194r/195v eruit gescheurd.
Zie voor de volgorde der opgenomen relaties Bijlage 3.
In Bijlage 3 staat bij elke relatie aangegeven om welk soort afrekening het gaat.
Mogelijk blijft natuurlijk, dat er van dit boekje maar weinig exemplaren zijn verkocht.
Alle genoemde bedragen op deze plaats, maar ook in het vervolg van dit hoofdstuk en in de
bijlagen 3-7, zijn herleid tot het thans gebruikte stelsel.
Het boekverkopersboek van Immerzeel uit 1806 bevat slechts enkele summiere gegevens omtrent
de gemaakte onkosten bij een tweetal boeken. Het betreft vertaalkosten voor het 1e deel van
Pouqueville's Landreis en de drukkosten voor het boekje van Jenijns. Zie verder over de
produktiekosten hoofdstuk VII.1.
De eenheid van ruilen was niet meer, zoals in de zeventiende en achttiende eeuw gebruikelijk
was, het bedrukte vel. Uit de boekverkopersboeken wordt duidelijk, dat de boekhandelsprijs
van een boek uitgangspunt is geworden voor de uiteindelijke betaling c.q. verrekening, die per
saldo in geld en niet in vellen werd verricht.
Niet alle boekverkopers krijgen deze 5%. Waarom de een wel en de ander niet is nog onduidelijk.
De bedragen zijn omgezet in de huidige notatie; dus 45-5 als 45,25 en 3-6 als 3,30.
De commissiezendingen lopen door tot 26 maart 1811. Ook deze bedragen zijn, in de boeken
van Berntrop althans, nooit afgerekend.
Vgl. Dongelmans 1986, 198.
De aan Immerzeel in commissie gezonden titels zijn:
P. Heron: Letterkransje (1803)
Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap (1807), (1817), (1820)
J. de Kanter: Nieuwe tafelen ter berekening van den tijd der watergetijden (1807)
P.H. van Lis: Twee bevestigings-leerredenen (1808)
H. v.d. Hespel: Leven en sterven van Johannes Karel Ellemer (1813)
J. de Kanter: De Franschen in Walcheren (1814)
Tijdwinst in ledige oogenblikken (1816)
J.P. Bourjé: Kort onderrigt, in het nieuwe Nederlandsche tientallige stelsel van maten, gewigten
en munten (1817)
S.A. de Moraaz: Verhandeling over eene zonderlinge geneeskundige waarneming (1817)
P. Pous: Onderzoek, of het voor het belang van den Nederlandschen handel raadzaam zij, den
invoer van thee in dat koningrijk al dan niet vrij te stellen (1817)
N.C. Lambrechtsen: Aanspraak aan de algemeene vergadering tot plegtige viering van het vijftig
jarig jubilé des Genootschaps (1817)
H. v.d. Hespel: Vriendenraad (1818)
N.C. Lambrechtsen: Korte beschrijving van de ontdekking en der verdere lotgevallen van
Nieuw-Nederland (1818)
J. de Kanter: Redevoering, uitgesproken bij de plegtige ontblooting van het herstelde praalgraf
(...) van Jan en Cornelis Evertsen (1818)
S. de Wind: Verhandeling (1818?)
J.P. Bourjé: Algemeene en bijzondere omstandigheden van de aanmerkelijke zons-verduistering
(1819)
Z. Paspoort: Beschrijving van Zeeland (1820)
A.T. Beausar: Afscheidsrede (1821)
Gekleurde teekeningen (1821; niet geïdentificeerd)
Lektuur in ledige oogenblikken (1822)
J. de Kanter: Gemeenzame gesprekken over de nieuwe maten en gewigten (1822)
J. de Kanter: Lofrede op den hoog wel geboren heer jonkheer Jacob Hendrik Schorer (1822)
Epkema, ad Filios (niet geïdentificeerd)
Epkema ad Lambrechsen (niet geïdentificeerd)
P. Pous: Bedenkingen over de vraag of de vrije en onbelemmerde invoer van granen enz. (1824)

Verhandeling over Phoshorus (niet geïdentificeerd)
17 Ik kom op dit grensbedrag uitgaande van het hoogst berekende kortingspercentage van f 11,15
(in 1818) verhoogd met de gemiddeld enkele guldens die Immerzeel aan Van Benthem schuldig
is i.v.m. door hem verkocht commissiegoed van Van Benthem
18 Van Eeghen 1960-78, dl. 5/1, 131-177.
19 Van Eeghen 1960-78, dl. 5/1, 149.
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Zie Dongelmans 1988, 156 resp. 165.
Van Eeghen 1960-78, dl. 5/1, 149.
Zie het boekverkopersboek 1807-1813, fol. 124.
Jacobus Scheltema, Staatkundig Nederland: een woordenboek, of Korte levensbeschrijving tot
biographische kaart van dien naam verscheen bij J. ten BrinkGz. in 1805-1806 in 2 dln.
Zie bijv. bij J.D. Demelinne, hoofdstuk VII.1.2.4.
Vgl. Gruys en De Wolff 1989, 178 die al in 1783 drukwerk met het impressum Martinus Tijl
hebben aangetroffen. Dit zal dus niet door hemzelf zijn gedrukt. Zie verder over de firma het
gelegenheidswerkje van Alma 1952.
Zie Grootboek Tijl 1815-1821, fol. 187.
Ondermeer te vinden in deel 6 van het ex. UBVU TV 15709.Ondermeer te vinden in het ex. KB 9209 F 24, in het tweede deel Mengelpoëzy.
Hoewel Tijl voor één exemplaar op velin had ingetekend, blijkt uit zijn Grootboek 1822-1825
nergens, dat hij het ook feitelijk heeft afgenomen. Bij 28 nov. 1824 (fol. 140) staat wel een
notitie ‘1 op Velin’, maar slechts de twee exemplaren op postpapier worden betaald.
Brouwer neemt voor Tijl anno 1778 nog een marktaandeel van ‘een derde à de helft’ aan
(Brouwer 1991, 129). Met Simon en François Clement als enige concurrent lijkt zo'n schatting
aanvaardbaar.
Alma 1952, slot van ‘Vreemd stilleven’.
Vgl. Dongelmans 1988, 18-21, waar verschillende boekverkopers met hun posities buiten de
boekhandel-uitgeverij worden genoemd.
Hooguit kunnen we er uit afleiden hoe optimistisch c.q. verwachtingsvol deze of gene uitgever
was bij het in commissie sturen van hoge aantallen exemplaren. Of dit optimisme gebaseerd
was op eerdere ervaringen valt met betrekking tot Immerzeel verder niet meer te controleren.
Zie het boekverkopersboek Van Benthem 1808.
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VII Produktie en distributie
In het schema van Darnton kan op het traject van uitgever naar boekwinkel een
duidelijke tweedeling worden aangebracht, die samenhangt met de fase waarin het
boek zich tussen auteur en koper c.q. lezer bevindt. Martin benoemt deze tweedeling
in termen van het industriële en het commerciële circuit.1
Om te beginnen zijn er verschillende beroepsgroepen en activiteiten aan te wijzen
die betrekking hebben op de feitelijke produktiefase van het boek: het industriële
circuit. Vervolgens dient het boek na gereedkomen ook bij de kopers terecht te komen:
de distributiefase of het commerciële circuit. Het gaat hierbij in eerste instantie om
de manier waarop de boeken feitelijk bij de boekverkopers kwamen, m.a.w. langs
welke wegen (schippers, dilligences en postmeesters) kregen de zakelijke en
particuliere afnemers hun boeken in handen? Daarnaast gaat het om de middelen die
een uitgever aanwendt om de afname c.q. verkoop van zijn fondstitels te bevorderen,
zowel ten aanzien van de debitanten als de feitelijke kopers.
Illustratief in dit verband is een passage uit een brief van Tollens aan Immerzeel
uit 1809, waarin een aantal etappes in de produktie en distributie in concreto zichtbaar
zijn. Naar aanleiding van een negatieve recensie van het eerste deel van zijn Gedichten
in de door Immerzeel uitgegeven Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en
huishoudkunde schreef Tollens:
wat moet men'er van zeggen, dat gij kostbare tytels doet teekenen en
graveeren en voor boeken doet plaatsen, die gij met aanprijzende
advertenties aankondigt en uitgeeft, en die gij, een halfjaar daarna, in uwe
eigen Journalen op eenen ironischen toon, die nimmer te pas komt dan bij
het beoordeelen van prulwerk, spitsvondig doet hekelen en bespotten?2
In de overgeleverde brieven en dokumenten is inzake het industriële en het
commerciële circuit niet voor elke titel evenveel terug te vinden. Maar ook als we
voor alle titels zouden beschikken over (vergelijkbare) gegevens omtrent hun
totstandkoming, dan nog zouden het even zovele verhalen worden die in essentie
weinig van elkaar verschillen. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen, dat elke produktie
zijn eigen variaties kent in het traject tussen auteur en drukpers.
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Op basis van de gegevens die wél bewaard zijn gebleven, kunnen we verschillende
aspecten van produktie en distributie van Immerzeels fonds in meerdere of mindere
mate belichten.
In het navolgende besteed ik allereerst aandacht aan een aantal aspecten dat tot de
produktiekant van het uitgeversbedrijf van Immerzeel gerekend kan worden. Ik ga
in op verschillende elementen die bij de totstandkoming van zijn fondstitels een rol
spelen. Het gaat daarbij om de daadwerkelijke produktie die in verschillende fasen
wordt uitgevoerd (zetten, corrigeren, drukken, illustreren, vouwen, binden, etc.) en
de mensen die daarbij betrokken zijn geweest. De kopijwerving en de contacten met
de verschillende fondsauteurs blijven hier buiten beschouwing. Deze aspecten komen
aan bod in hoofdstuk VIII, waar expliciet op de fondsvorming zal worden ingegaan.
Na de bespreking van de produktie (= industriële kant) van Immerzeels fonds, stel
ik in hoofdstuk VII.2 de distributie (= commerciële kant) aan de orde.

VII.1 Produktie
Over de feitelijke produktie van de fondstitels van Immerzeel bestaan geen of
nauwelijks gegevens die licht kunnen werpen op de kosten die daarmee gepaard zijn
gegaan. Er zijn geen zgn. onkostenboeken bewaard gebleven, waarin per uitgegeven
titel de produktiekosten staan gespecificeerd, zoals we die voor een latere periode
bijv. wel bezitten van de fondstitels van Kruseman.3 Evenmin is er in de bewaard
gebleven correspondentie veel materiaal over deze aspecten van Immerzeels uitgeverij
te vinden. Slechts enkele incidentele data zijn bekend, waarbij het met name gaat
om kosten voor tekenen en graveren van titelpagina's en plaatjes ter illustratie. Over
kosten inzake betaald honorarium en gegevens omtrent oplage worden we eveneens
mondjesmaat ingelicht.
De omstandigheid dat er inzake de produktiekosten van Immerzeels fondstitels
weinig concreets is te vinden, wil evenwel niet zeggen, dat er geen feitelijke
opmerkingen over te maken zouden zijn.
We beschikken namelijk wel over een contemporain ‘Onkostenboek’ van de firma
Ten Brink en De Vries4, waarin van een aantal uitgaven uit dit fonds gespecificeerde
aantekeningen staan genoteerd omtrent de betaalde kosten. Daarnaast kon Wouter
Nijhoff bij het schrijven van zijn monogra-
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fie over de Arnhemse boekverkopers en uitgevers Nijhoff over een ‘folioschrijfboek’
beschikken, waarin ook gegevens staan vermeld als ‘de opgaven van het gebruikte
papier met de prijzen daarvan, de namen der drukkers en de prijzen door hen berekend,
de kosten van platen, banden, de grootte der oplagen en soms ook het honorarium
dat aan de schrijvers werd betaald.’5 Nijhoff vermeldt ze bij de betreffende uitgaven
vanaf 1817 tot 1866.
We kunnen ons dus in elk geval vergelijkenderwijs en bij benadering een beeld
vormen omtrent de kosten die in het algemeen uitgevers en dus ook Immerzeel,
moesten maken bij de produktie van hun fondsuitgaven in de eerste decennia van de
negentiende eeuw.
Hierbij gaan we uit van de gedachte, dat uitgevers en drukkers ook in die tijd voor
vergelijkbare werken concurrerende prijzen moesten berekenen om zichzelf niet uit
de markt te prijzen.
Om enig houvast te hebben bij de beoordeling van de wél bekende gegevens inzake
de kosten van Immerzeels fondstitels, zijn in bijlage 7 enkele berekeningen uit Ten
Brinks ‘Onkostenboek’ in extenso weergegeven. We kunnen aan de hand daarvan
en met gebruikmaking van de gegevens van Nijhoff ons een beeld vormen van de
kosten van produktie die, in de jaren waarin Immerzeel actief was, gemoeid waren
met o.a. graveren, letteren, drukken, papier, innaaien, vergaren, adverteren en
corrigeren. Temeer daar verschillende incidenteel bewaarde gegevens aangaande
door Immerzeel betaalde produktiekosten bleken te corresponderen met de gegevens
die we bij Ten Brink en De Vries aantroffen, lijkt het zinvol, ook in relatie tot latere
onderzoekingen, deze cijfers en bedragen hier op te nemen.
Een voorlopig antwoord op de vraag welke posten procentueel het zwaarste op de
prijs van een boek drukten, opent daarbij ook de mogelijkheid iets over Immerzeels
verdiensten te weten te komen. Met een boekverkopersprijs van bijv. f 1,00 of f 3,00
als uitgangspunt moet het mogelijk zijn bij benadering te bepalen hoeveel geld bijv.
de 10.000 exemplaren Gedichten van Tollens of de 3.000 exemplaren van de
Gedichten van Immerzeel zelf in het laatje hebben gebracht. Het feit dat Immerzeel
anno 1824 de beslissing kan nemen om zijn Nederlandsche muzen-almanak ter
verkoop aan te bieden en zich uit de uitgeverij en boekhandel wil terugtrekken zal
ongetwijfeld samenhangen met het financiële succes van de klein-octavo edities van
Tollens, Helmers e.a. en van de Nederlandsche muzen-almanak.
De uitspraak van Tollens, dat Immerzeel de man is ‘die ik ten minste f 30.000 heb
doen gewinnen (...)6 blijft in dit verband evenzeer tot de verbeel-
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ding spreken als het bedrag van f 30.000,00, dat Immerzeel in 1831 voor zijn totale
opgebouwde fonds wil hebben.
Zoals uit de berekeningen in bijlage 7 is op te maken, vallen de kosten van een
fondstitel uiteen in zgn. proportionele en vaste kosten.7 De proportionele kosten
variëren naargelang het aantal gedrukte exemplaren (papier, drukken, binden); immers,
de kosten voor drukken, papier en (eventueel) innaaien groeien naar evenredigheid
van het aantal gedrukte exemplaren. De vaste kosten (zetten, correctie, graveren,
vertalen) zijn slechts of nagenoeg éenmalig, onafhankelijk van de oplage.
De te berekenen boekverkopersprijs is uiteraard afhankelijk van de kosten die
gemoeid zijn met het vervaardigen van een totale oplage. Naarmate de oplage hoger
is (en ook daadwerkelijk verkocht wordt) zijn de vaste kosten per exemplaar veel
lager dan wanneer het aantal gedrukte exemplaren maar gering is.
In de volgende paragrafen passeren de verschillende kostenposten uit de
berekeningen van Ten Brink en De Vries de revue. Hierbij komen, voorzover we
deze kosten hebben kunnen achterhalen, ook die van enkele Immerzeeluitgaven aan
bod en bespreken we tevens een aantal contacten, dat hij in het industriële circuit
heeft gehad.
Vervolgens wordt het gedeelte inzake de produktie afgesloten met een paragraaf
waarin getracht wordt het beeld van Immerzeel op dit gebied nader te omlijnen.

VII.1.1 De vertalers
Hoewel bijna 30% van het totale fonds van Immerzeel uit vertalingen bestaat, weten
we nauwelijks iets over wie deze werken hebben vertaald en op welke voorwaarden
dit vertalen gebeurde. Op fol. 225 van het boekverkoperscommissieboek van
Immerzeel over 1806 staat genoteerd, dat er aan N.G. van Kampen voor het vertalen
van 28 blad Pouqueville's Landreis door Griekenland, 1e deel is betaald f 3,00 per
blad, dus f 84,00.
Veel meer gegevens over de vertaalhonoraria zijn er niet te achterhalen. Aan het
feit dat Ten Brink f 5,00 per vel betaald, kan niet iets definitiefs worden ontleend
ten aanzien van deze kostenpost in het algemeen.
De namen van de personen die voor Immerzeel vertaalden, zijn slechts in enkele
gevallen bekend. Behalve dat hij zelf een aantal fondstitels geheel of gedeeltelijk
moet hebben vertaald (o.a. Lavater en Massillon), blijkt, dat
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o.a. P. van Yzendoorn (041128b), P.F.D. Chandon (080917e), F.E. Turr (041128d),
Jan van Hulst (060901a), H. Tollens (091215) en W. Bilderdijk (wetboeken en het
postuum verschenen Merle d'Aubigné) vertaalwerkzaamheden hebben verricht. Ook
van de hoogleraar H.W. Tydeman heeft Immerzeel een vertaling uitgegeven
(091102d).
Als er van vertaalkosten sprake is, blijken ze in de gegeven voorbeelden (zie bijlage
7) te liggen tussen 13,2 (1) en 14,1% (5) van de totale kosten.

VII.1.2 De drukkers
Tijdens zijn carrière als uitgever heeft Immerzeel met een groot aantal drukkers zaken
gedaan. Hij liet door hen voor zichzelf en zijn klanten handels- en
gelegenheidsdrukwerk maken en zijn fondsuitgaven drukken.
Met sommige drukkers heeft hij een incidenteel contact gehad. Als bijv. E.L.
Glinderman bij Immerzeel een overzicht van Bilderdijks werken wil laten uitgeven,
ontspint zich een korte discussie wie dit werkje zal gaan drukken. Glinderman woont
in Utrecht en hij wil het dan ook het liefst in zijn woonplaats laten drukken:
Wat de drukking door den Hr. De Haas betreft, hierin geloof ik, dat wij
niet slagen zullen. Zijn Ed. zegt mij het katje niet aan te durven, omdat hij
vreest, er het noodige voedsel niet voor te zullen hebben. Nu hoop ik maar
dat de Hr. van der Monde beter voorzien is, anders zitten we hier mede.8
Van contacten tussen drukker Van der Monde en Immerzeel die verder gaan dan dit
ene werkje is niets bekend. Een soortgelijk incidenteel contact zal er ook bestaan
hebben met de Rotterdamse drukker H. van den Bergh bij wie hij A. van der Hoop
Juniors Het schutters vaandel (311231) liet drukken.
Met andere drukkerijen heeft hij een langduriger relatie gehad. Tot deze laatste
categorie hoort zonder twijfel de Delftse drukker Jan Jacob Stuerman (1772-1849).
Daarnaast is vanaf de oprichting in 1819 ook de Amsterdamse drukkerij van C.A.
Spin (1792-1865) een van Immerzeels vaste drukkers.
Van de contacten van Immerzeel met sommige van deze drukkers zijn, zoals bijv.
bij de Amsterdamse firma A. Zweesaardt, alleen de vermeldingen bekend in enkele
van Immerzeels uitgaven (330819, 331012, 331117a en 341119a). Van anderen zijn
nog een enkele afrekening of een paar brieven meer bewaard gebleven.9 Aan de
belangrijksten wordt hieronder aandacht besteed.
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VII.1.2.1 Jan Jacob Stuerman te Delft
Welke Amsterdamse drukker Immerzeel op het oog heeft gehad om de Minnedichtjes
van Tollens bij te laten drukken blijft onduidelijk, maar de voorkeur van Tollens gaat
om praktische redenen (afstand) uit naar Stuerman te Delft:
Ten opzigte der drukkerij, waar gij het bundeltje wilt ter persse leggen,
had ik echter gewenscht dat het volgens onze eerste afspraak was bepaald
gebleven, om dat het voor mij veel gemakkelijker is, de proeven van Delft
dan van Amsterdam te ontvangen. (...) Misschien doet u deze bedenking
van oogmerk veranderen, in welk geval ik u verzoek aan Steurman te
willen gelasten van het werkje te drukken met den letter van Bilderdijks
Najaarsbladeren.10
Uit de fondslijst is af te lezen, dat Immerzeel tot op dit moment al zijn uitgaven bij
Stuerman in Delft heeft laten drukken, het werkje van Swartendyk Stierling (090604a)
uitgezonderd.11
Hun bekendheid met elkaar dateert vermoedelijk uit de periode, dat Stuerman net
als Immerzeel in Den Haag werkte.12 In dezelfde tijd waarin deze als uitgever begon,
moet Stuerman zijn bescheiden uitgeverswerk hebben beëindigd en zich uitsluitend
als drukker in Delft hebben gevestigd.13 Bij de verhuizing naar Delft heeft hij aan
Immerzeel de rest-exemplaren van het blijspel van A. Lamme De vaderlandsche
boer (1800) overgedaan. Het moet een intensieve samenwerking geweest zijn die
meer dan twintig jaar heeft geduurd.14
Tollens blijft ook in 1821 nog gecharmeerd van Stuerman. Bij de voorbereiding
van de bundel Nieuwe Gedichten vraagt hij aan Immerzeel:
Laat gij dien weer bij Steurman drukken? In alle geval zult gij wel voor
een goeden letter (dewijl het toch weder een prachtuitgave zal moeten
worden!!) zorgen.15
Maar zo trouw als Tollens aan Stuerman was, zo ontevreden was Bilderdijk over
hem. In de periode waarin het eerste deel van de Najaarsbladen wordt gedrukt, staan
de brieven van Bilderdijk aan Immerzeel vol klachten over de Delftse drukkerij. Ze
voert zijn aanwijzingen niet goed uit, korrigeert slecht en drukt onleesbaar. Het werk,
dat deze drukker aflevert is ‘onterend’ voor de drukker zelf, de uitgever en de auteur.
De zetters moeten
bij ons (...) nu zulk infaam tuig op de drukkerijen gebruiken (), zonder
beter te vinden, die men in 't olijkste gat van Duitschland niet zou willen
gebruiken.16
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En als in 1820 het drukken van Zedelijke gispingen aan de orde is, herinnert Bilderdijk
zich Stuermans arbeid nog heel goed:
Ik heb er niet tegen, maar kan niet voorbij, U aan te merken, dat aldaar
mijn Ziekte der geleerden, zoo slecht gedrukt is, als mooglijk nergens
geschied zou zijn. Van Kleef bezorgde dit toen, en koos die drukkerij, op
dat het wat extraordinairs zijn zou, schoon hij beter gedaan had bij zijn
gewonen drukker (die Vosmaer toen was) te blijven. - Doch het kan zijn,
dat hij nu beter letters en beter zetters heeft, en ook beter inkt dan toen.17

VII.1.2.2 Gebroeders Giunta d'Albani te 's-Gravenhage
Hoewel niet in alle jaargangen van de Nederlandsche muzen-almanak de naam van
de gebroeders Giunta d'Albani voorkomt, kunnen we er veilig van uit gaan dat tot
en met 1824 deze firma verantwoordelijk is geweest voor het drukken ervan. Ondanks
Tollens' suggestie de Muzen-almanak voor 1822 te laten drukken door die van ‘de
lecture voor vrouwen bij Allart (...) of nog liever waar Westermans uitgave van
Vondel wordt gedrukt’18 prijkt ook in deze almanak de naam van de gebroeders.19
Zij drukken ook de klein-octavo edities van de Gedichten van Tollens, Helmers en
Immerzeel zelf en enkele deeltjes van de klein-octavo editie van Feiths werken. (1,
4, 7, 8 en de twee supplementen). Eén van de duurste boeken die Immerzeel ooit
heeft uitgegeven, het Gedenkboek van Neerlands watersnood (f 21,40), komt van
hun persen.
Bilderdijk heeft ook met deze drukkerij slechte ervaringen. Bij de herdruk van De
Geuzen verwijst hij naar het gehaspel dat hij heeft gehad met Rodrigo van zijn vrouw.
Als Immerzeel bij zijn keuze blijft, verklaart Bilderdijk alleen de laatste proef te
willen corrigeren.
Bij de herdruk van Schenks vertaling van Nachtgedachten van Young zijn ze ook
betrokken:
Albani wilde ook gaarne den Young drukken. Hij heeft niet voor mij
onderhanden.20
schrijft Immerzeel aan Schinkel. Deze laatste vist ook achter het net bij de herdruk
van Ségurs Napoleon. Ook dit werk komt van persen van zijn Haagse concurrenten.
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VII.1.2.3 C.A. Spin te Amsterdam
Bij het 100-jarig bestaan van de firma C.A. Spin & Zoon (1919) heeft Enschedé
geprobeerd een bedrijfsgeschiedenis op schrift te stellen. Hij werd bij het schrijven
evenwel belemmerd ‘door de omstandigheid, dat de hoofdbron is vernietigd; van het
archief der firma C.A. Spin & Zoon is niets overgebleven.’21 Het is dus
noodgedwongen een externe geschiedenis geworden.
De wapenfeiten die hij over de samenwerking Spin-Immerzeel weet te noemen
zijn dan ook minimaal. Hij refereert slechts aan Spins werk voor de tweede druk van
de Mengelpoëzy (230729 en 231210a) van Bilderdijk en het jaarlijkse drukken van
de Nederlandsche muzen-almanak tussen 1825 en 1839.
Maar daarnaast drukte Spin voor Immerzeel onder meer een aantal deeltjes Dichten prozaïsche werken (o.a. 240925a, 241231b) van Rhynvis Feith, de Nagelaten
gedichten en verhandelingen (261019a) van Den Beer Poortugael, de Brief van Mr.
H.J. Koenen (321231b) en de Opstellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud
(331117b) van Bilderdijk.
Ook de door Immerzeel verzorgde bloemlezingen uit het werk van Matthias
Claudius (360910) en P.L. Courier (390719b) en zijn Lofrede op Rembrandt (410101)
komen van de pers van Spin.
Tollens is uitgesproken positief over de prestaties van deze drukker en als zijn
Nieuwe Gedichten (281231b) moeten worden herdrukt, schrijft hij:
De fraaiste uitvoering is die van Spin, en zoodanig als de Gedichten
van Mr. J. van Lennep, door Meyer Warnars onlangs uitgegeven, door
hem gedrukt zijn, zoodanig wensch ik in alle opzigten, zoo wel wat papier
als wat letter aangaat, mijne verzen gedrukt te zien.
Ook voor de tweede en derde druk van zijn Romancen en de vijfde druk van de
Gedichten (310620a-c) legt hij een uitgesproken voorkeur aan de dag voor Spin.
Bilderdijk is - het wordt eentoning - minder over Spin te spreken. Als Immerzeel
bij de herdruk van De Geuzen de drukker mag bepalen, voegt Bilderdijk hem toe:
Doch plaag mij, bid ik, met dien ellendigen kwast niet meer, die de
Poezij in klein formaat heeft herdrukt. Waarom niet liever bij onzen ouden
Pieper?22
Maar Immerzeel gunt de gebroeders Giunta d'Albani de opdracht.
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VII.1.2.4 J.D. Demelinne te Rotterdam
Van deze Rotterdamse drukker is één nota bewaard gebleven23, die verhelderend is
ten aanzien van diverse opdrachten die een boekverkoper vervulde naast het verkopen
van boeken. In de boekwinkel kon men terecht voor het bestellen van
huwelijksaankondigingen, maar ook verzorgde Immerzeel het drukken van
voorbedrukte aanstellingsformulieren van ambtenaren bij de in- en uitgaande rechten.
We zouden er op grond van deze nota van uit kunnen gaan, dat Immerzeel in deze
tijd niet meer beschikte over een eigen drukpers zoals hij in het begin van zijn carrière
als uitgever in Den Haag deed. De aanschaf van een hoeveelheid lettermateriaal bij
de firma J. Enschedé en Zoon doet echter anders vermoeden.24 Veel van het
begeleidende drukwerk, dat een uitgave met zich meebrengt, laat hij echter ook bij
anderen, i.c. Demelinne drukken.
Ten behoeve van de in commissiezending van het eerste deel van Tuckey's
Aardrykskunde voor zeevaart en koophandel (190529), waarvan Van Benthem op
29 mei 1819 volgens intekening 13 tegen 12 1/2 exemplaren ontvangt, worden op
24, 26 en 27 mei nog de laatste papieren gedrukt: ‘kwitantien’ (f 6,00), ‘berichten
vóór hetzelve werk’ (f 4,00), ‘800 stuks Tytel en Opdragt voor hetzelve werk’25 (f
6,50) en ‘550 stuks commissiebrieven voor Tuckey's werk, 2 pag. 4to’ (f 7,00).26
Vergelijken we deze posten nu met die van Ten Brink en De Vries (bijlage 7), dan
kunnen we de vraag stellen of de oplage van het (eerste deel van het) werk van Tuckey
800 is geweest, omdat er 800 titels en opdrachten zijn gedrukt. Op de fondsveiling
in 1835 waren er nog 447 complete stellen over, waarvan 43 op best papier. Dit zou
betekenen, dat er 396 (= 800 - (447-43)) stellen van dit werk (5 delen voor f 26,75)
op ordinair papier zijn verkocht.27 De vermeldingen in de bijgevoegde intekenlijst in
deel 1 (met een vervolg in deel 2 en 5) bij dit werk leveren de volgende aantallen
op:
ordinair papier
383 particulieren: 363

op best papier
34

totaal
397

60
boekhandelaren:28

-

211

1

14

_____

_____

_____

587

35

622

211

11
13
leesgezelschappen:
totaal:
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Als we de intekeningen vanuit de boekhandel buiten beschouwing laten29, levert de
telling een aantal van 376 exemplaren op ordinair papier op. De ‘missende’ 20
exemplaren zijn ongetwijfeld gebruikt voor promotiedoeleinden, zoals bijv.
recensie-exemplaren.30
Met 35 verkochte bestpapier exemplaren en een restant van 43 is het verleidelijk
een extra van 100 exemplaren op bestpapier aan te nemen. Maar over deze
veronderstelling geeft de nota van Demelinne geen uitsluitsel.
Op de nota staat ook een post, dat er op 12 mei 1819 2300 rugtiteltjes gedrukt zijn
voor Youngs Nachtgedachten en Het mededogen. Omdat bij deze post twee titels
gecombineerd zijn, is er hier over oplagen verder weinig op te merken.
Opvallend is dat er geen boektitels op de rekening staan. Mogelijk dat Demelinne
uitsluitend het handelsdrukwerk verzorgde. Tollens oordeel over hem ‘die het zoo
bitter slecht doet’ geeft steun aan deze gedachte.31

VII.1.2.5 M.F. Pieper te Amsterdam
Tollens beschrijft Pieper als ‘een indringend heer en een vreeslijke babbelaar’. We
vinden deze Amsterdamse drukker in geen enkele fondsuitgave van Immerzeel
vermeld; alleen uit brieven aan Immerzeel weten we, dat hij en compagnon Ipenbuur
in 1819 ‘twee nieuwe bundels van Bilderijk (..) op de pers heeft, (...)’32 Over deze
twee delen Nieuwe dichtschakering was Bilderdijk niet echt tevreden. Pieper heeft
niet zuiver genoeg afgedrukt:
Doch dit schijnt algemeen te zijn op de Drukkerijen, en tevergeefs heeft
men een goede en nieuwe letter (waar Pieper altijd zoo kiesch op is), zoo
er niet goed gezwart en geperst wordt.33
Ook in 1817 had hij de Nieuwe uitspruitsels van Bilderdijk gedrukt, met zoveel
vertraging, dat Bilderdijk aan Immerzeel vroeg tussenbeide te komen. De vertraging
zou ontstaan zijn omdat Pieper ook de drukker van het Instituut was geworden.34
Hij maakt evenmin een goede beurt, als Bilderdijk een definitief exemplaar van
zijn Zedelijke gispingen onder ogen krijgt:
Wat zijn die Gispingen slordig afgedrukt, zoo veel letters onder 't
afdrukken uitgevallen, regels krom &c. Geef Pieper toch eens een goed
mecursiaal. De proeven waren net en wel, maar wat helpt dit, als men in
afdrukken zoo wild te werk gaat?35
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Vermoedelijk gaat het ondermeer over deze Pieper, als Bilderdijk aan Da Costa
schrijft:
Immerzeel heeft, met het verval der drukkerijen in Amsterdam, beter
geacht mijne Grammatica in de Haag onder zijn oog ter pers te doen, en
reeds heb ik daar twee eerste bladen druks van nagezien, en de toeleg
schijnt te zijn om haast met den Druk te maken.36

VII.1.2.6 A.D. Schinkel te 's-Gravenhage
Met de Haagse drukker Adrianus David Schinkel heeft Immerzeel een langdurige
vriendschappelijke relatie gehad. Behalve de zakelijke contacten vormden vooral
hun gemeenschappelijke verzameldrift van handschriften van bekende personen en
een gedeelde interesse in schilderkunst de basis voor deze vriendschap die tot aan
Immerzeels dood zou duren.37
Kort nadat Schinkel zich in 1824 als drukker in Den Haag had gevestigd moeten
de eerste contacten gelegd zijn; immers, het eerste deel van de vertaling van De
Ségurs werk over de Geschiedenis van het groote leger (250619a) dat Schinkel voor
Immerzeel drukte, verscheen medio 1825. Kort daarna volgden de 4-delige
Geschiedenis van de herstelling van Griekenland (260221).
Tollens is niet gecharmeerd van de pers van Schinkel. De uitvoering van Bilderdijks
Spraakleer (261008) vindt hij geen aanbeveling.38 Bilderdijk zelf had ook zijn
misnoegen aan Immerzeel te kennen gegeven over de achteloosheid op Schinkels
drukkerij:
Heilig de drukkerij van Brill, schafte hij slechts meer knechts aan!39
Toch weet Immerzeel Tollens ertoe te bewegen de herdruk van het eerste deel der
Nieuwe gedichten op Schinkels drukkerij te laten drukken. Het tweede deel wordt
evenwel aan Spin gegund.
De verhouding tussen Immerzeel en Schinkel is bijzonder amicaal; Immerzeel
lijkt een zwak voor hem te hebben. Met enige regelmaat schuift hij Schinkel
drukopdrachten toe. In oktober 1831 is Immerzeel hem een bedrag van f 314,84
schuldig
hetgeen ik u stellig beloof dit jaar te zullen betalen.
Nogmaals moet ik u plegtig verzekeren dat ik u met geenen kontanten
helpen kan. Mijn huishouden kost important. Gisteren zaten wij aan den
disch met mijne 3 zoons en den Hr. Hetsler - 10 personen!40
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Een dag eerder had hij Schinkel geschreven:
Als UEd. nu eens bij mij komt, zal ik u in het breede mededeelen welke
plannen ik voor mij beraamd heb, ten opzigte van nieuwe ondernemingen,
waarbij mij eene lithographische pers en een bekwaam steenplaatdrukker
zal noodig zijn.41
Op welke onderneming deze plannen betrekking hebben, blijft verder onduidelijk;
wellicht de herdruk van Ségurs werk over Napoleon, waarin we enkele steendrukken
aantreffen. Maar dat project komt pas in maart 1834 van de grond, als Immerzeel er
een intekening op opent. Schinkel informeert naar de stand van zaken:
Hoe staat het met de geschiedenis van Napoleon en het groote leger? Ik
vlij mij nog altijd, dat werk voor UE te zullen drukken. - UE vergeet mij
ook thans geheel & al. Zend mij een of ander der werken te drukken
Vriend!42
Hoewel Immerzeel aanvankelijk schrijft, dat het hem ‘aangenaam (zou) zijn als UEd.
een deel van Ségurs Napoleon onder handen wilde doen nemen’43, moet hij zijn
aanbod intrekken. De heren Albani hebben Immerzeel duidelijk gemaakt, dat hij hún
dit werk had beloofd.
De druk van de José (340906) van N. Beets kan Immerzeel wél aan Schinkel
aanbieden.
Als Immerzeel de prijs voor zijn Lofrede op Rembrandt (410101) wint, is Schinkel
een van de vrienden die hem met deze eer feliciteren. Als collectionneur van
handschriften, biedt Schinkel er f 50,00 voor met tegelijk het aanbod het voor
Immerzeel te drukken. Maar zoals we zagen, gunde Immerzeel ook dat werk aan de
firma Spin.

VII.1.3 Druk- en papierkosten
Mij zijn slechts twee concrete aantekeningen bekend omtrent de kosten die Immerzeel
voor het drukken van twee van zijn fondsartikelen heeft betaald. De firma J. Brill
drukt in 1823 het eerste deel van de Krekelzangen van W. Bilderdijk. De nota geeft
aan dat er bijzonder veel tijd aan de correctie is besteed. In totaal wordt er 168 uur
correctie opgevoerd à 3 stuivers per uur. Er is 22 boek mediaan papier gedrukt. Het
drukken van de 13 bladen (katernen) kostte
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A-F en K-N

f 7,25 per stuk

f 75,00

blad G, H en I

f 8,75 per stuk

26,25
_____

Totaal

f 101,25

Voorts bevat het ‘Boekverkopersboek 1806’ van Immerzeel een notitie inzake de
afrekening met de Utrechtse boekdrukker Gerrit Post:44
Gedrukt Jenijns de Waarheid van den Christelijken Godsdienst, gr. 8vo.
Dess[endiaan] met garm[ond] Noten, 33 boek druk
mediaan à f 7,50 't blad

f 67,50

A-H * 9
bl.
Vracht van papier en briefp[ort]

5,10

Vergaderen, pakken etc.

3,15
_____
f 75,75

De afrekeningen uit het ‘Onkostenboek’ van Ten Brink en De Vries zijn verhelderend
m.b.t. het gebruik van de termen ‘papier’, ‘boek’, ‘riem’, ‘vel’ en ’oplage’ en hun
onderlinge verband.45
Op basis van het feit, dat ‘riem’ als equivalent voor ‘oplage’ wordt gebruikt, kunnen
we er bij Jenijns van uit gaan, dat er per gedrukt katern c.q. vel 33 boek (= 1 1/2
riem) is opgelegd, zijnde een oplage van 825 exemplaren.
Ten aanzien van de oplage van het eerste deel van Bilderdijks Krekelzangen kunnen
we vergelijkenderwijs vaststellen, dat de oplage 540 á 550 exemplaren (= 22 boek
= 1 Amsterdamse riem) moet zijn geweest.
Veel andere gegevens zijn er over de drukkosten van Immerzeels uitgaven niet
bekend.
Over de papierkosten die Immerzeel moest maken voor zijn uitgaven is vrijwel niets
bekend. De notities in het Boekverkopersboek 1806 (zie bijlage 3) geven weliswaar
de namen van belangrijke papierleveranciers als J. Honig en Zonen en A.L.
Wassenbergh, maar concrete prijzen voor papier voor aanwijsbare titels zijn niet
teruggevonden.
Dat laatste is des te meer te betreuren, aangezien we uit de berekeningen bij Ten
Brink en De Vries kunnen zien, dat de post ‘papier’ naast die van het drukken en
graveren de voornaamste factor is die verantwoordelijk is voor de prijs van een boek.
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VII.1.4 Illustratoren
Ten behoeve van een groot aantal uitgaven heeft Immerzeel vignetten, titelvignetten,
titelpagina's en platen laten maken. Vooral ten behoeve van de Nederlandsche
muzen-almanak heeft hij contacten gehad met verschillende tekenaars en graveurs.
Sommige hiervan waren van incidentele, andere van meer structurele aard.
Zo maakte A. Dietzer voor Immerzeel slechts éénmaal een tekening, nl. een portret
van Tollens (f 25,00). Van J.F. Lange is een afrekening bewaard gebleven voor het
snijden van de naam van Bilderdijk onder diens portret (f 3,00), het letteren van de
titelplaat van de Muzen-almanak voor 1820 (f 6,50) en een ander plaatje (f 2,00).46
Van meer structurele aard waren de contacten met graveurs en tekenaars als
Bendorp, Velijn, Caspari en Veelwaard.

VII.1.4.1 J.C. Bendorp (1766-1849)
Ongetwijfeld kende Immerzeel de in Dordrecht geboren en woonachtige Bendorp
uit de tijd, dat hij zelf nog in Dordrecht woonde. Het zou de reden kunnen zijn, dat
het juist Bendorp is die de eerste gegraveerde titelpagina van Immerzeels fondstitels
heeft verzorgd (041128a). Het feit dat hij daarna pas weer graveerwerk voor
Immerzeel verricht bij diens eigen werken Hugo van 't woud en Balthazar Knoopius
geeft eveneens voedsel aan de gedachte, dat Dordrecht als hun beider geboortestad
een speciale band schiep.
Als Immerzeel zich in 1817 weer volop als uitgever manifesteert, wordt Bendorp
een van zijn vaste tekenaars/graveurs. Hij tekent en graveert de drie verschillende
titelpagina's bij de derde druk van Tollens Gedichten (171018a-c) en de Dordrechtse
scheepsbouwer Jan Schouten laat hem de titelpagina ontwerpen en uitvoeren van
zijn De vrymetselary (171217).
Ook werkt hij vanaf het begin mee aan het plaatwerk voor de Nederlandsche
muzen-almanak. Voor die van 1819 tekent, graveert en lettert hij het titelvignet (f
70,00) en de omplaktitel (f 28,00) en ook graveert en lettert hij een ‘plaatje naar J.
Steen’ (f 110,00). Zowel het titelvignet als het plaatje van Jan Steen moeten nog een
keer worden opgesneden: kosten f 20,00 en f 35,00.47 In totaal graveert Bendorp bijna
100 verschillende platen voor de uitgaven van Immerzeel, waaronder ca. 40
titelpagina's en meer dan 50 andere plaatjes. Voor ca. 30 levert hij ook het
oorspronkelijke idee. Immerzeel is voortdurend vol lof over hem:
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Ook ik hou niet van knoeiwerk, en ik meen dat de Werken van smaak,
die ik in 't licht gegeven heb, en nu weêr de Muzen-almanak voor 1823
daarvan eenig bewijs geven. Bendorp hou ik voor een onzer beste Graveurs
en onder hen voor de beste Teekenaar
schrijft hij aan Jer. de Vries.48
Bewaard gebleven brieven aan Immerzeel doen verslag van de voortgang van de
verschillende projekten, waarbij het werk voor de Nederlandsche muzen-almanak
een jaarlijks terugkerend ritueel is. In 1834 maakt Bendorp bezwaar tegen zijn
honorering:
Het is waar dat uwe mij niet beknibbeld, en ik geloof werkelijk dat uwe
aan de Hr. Velyn niet meer betaald als f 75 en f 95 op zijn hoogst, dog dit
kan ik niet. vooral geen plaatjes zooals die van 1834 zijn geweest en die
voor 1835 zullen zijn met het Tekenen en Letteren. ik wenschte even goed
als de Hr Velyn daartoe in de gelegenheid te zijn, dan wou ik meer geld
als nu.49
De samenwerking tussen de beide Dordtenaren zal duren tot het einde van Immerzeels
leven. Hoewel Bendorp het Immerzeel niet in dank heeft afgenomen, dat hij in een
advertentie voor De renegaat van Van der Hoop zijn leeftijd heeft genoemd - hij
krijgt sindsdien veel minder werk aangeboden - blijft Immerzeel hem trouw. De
laatste gravures die Bendorp voor Immerzeel maakt, treffen we aan in de
Muzen-almanak voor 1839 (381202).

VII.1.4.2 Daniël Veelwaard (1766-1851)
Van Daniël Veelwaard zijn slechts nota's bewaard gebleven over de jaren 1817, 1820,
1823, 1830 en 1832, maar zij moeten het schamel overblijfsel zijn van een reeks van
jaarlijkse afrekeningen, die er tussen Veelwaard en Immerzeel heeft plaatsgevonden.
Al kort nadat Immerzeel zich als uitgever heeft gemanifesteerd, werkt Veelwaard
mee aan Willem Hups (050830a) en twee jaar later graveert hij een door Le Clerc
ontworpen plaat voor het tweede deel van Pouqueville's Landreis (070902). Uit de
nota's is af te leiden, dat Immerzeel hem in eerste instantie als lettergraveur heeft
geëmployeerd. ‘Voor het opgraveeren der Letters onder het Portret van Tollens’ en
‘dito der Tytel Nieuwe uitspruitsels van Bilderdijk - met een Grieksch motto’ betaalt
Immerzeel hem f 4,00 en f 12,00. Het graveren van de titel voor Perzius hekeldichten
op 26 januari 1820 kost f 10,00, terwijl hij met f 8,00 voor de titel van Zedelijke
gispingen iets goedkoper is.
In 1823 graveert hij de titelpagina van het eerste deel van de Verhandelingen van
Lublink (f 7,00), waarop hij naderhand het ‘Eerste’ in ‘Tweede’
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verandert (f 1,00). Hetzelfde geldt voor de titelpagina van de Gedichten van Immerzeel
(f 7,00), de beide titelpagina's van Bilderdijks Mengelpoëzy (f 12,00) en de
Leerredenen van Massillon (f 8,00). Ook voor ‘Veranderen der Titel voor de Alman.
in 2e dr.’ rekent hij de som van f 1,00.50
Hoewel er, behalve de genoemde afrekeningen, geen andere bewaard zijn gebleven,
heeft Veelwaard ook in de jaren tot 1832 met regelmaat voor Immerzeel ‘geletterd’.
Zo graveert hij in 1824 op voorstel van Bilderdijk diens zelf ontworpen titelpagina
voor zijn bij Immerzeel te verschijnen Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden.
Over het resultaat is Bilderdijk redelijk tevreden.
In hetzelfde jaar ‘lettert’ Veelwaard ook twee facsimile handschriften van Feith
voor de Muzen-almanak. Uit een vijftal bewaard gebleven brieven uit de periode
1826-1830 kunnen we verder afleiden, dat Veelwaard letterwerk voor de
Muzen-almanak heeft geleverd51 en ook de titelpagina van het eerste en tweede deel
van Fokke Simons Boertige reis heeft geletterd52. Van het derde en vierde deel trekt
hij zijn handen af:
Maar Vriend mag ik vragen, wie heeft zoo ellendig de Woorden derde
en vierde deel op het titeltje van Fokke verandert, ik heb het niet gedaan,
en hoop ook niet dat het publiek dit zal vermoeden - Derde druk heeft ook
zijn waar fatzoen verloren schrijft hij op 29 januari 1828 aan Immerzeel.53 Onder aanbieding van zijn verdere
diensten krijgt hij in dat jaar opdracht tot het maken van een facsimile van Bilderdijk54,
waarvoor hij tot tweemaal toe door Bilderdijk wordt teruggefloten. Veelwaard weigert
dan ook prompt zich nog een derde maal te laten ‘beledigen’ en vraagt Immerzeel
voor deze opdracht naar een ander uit te zien.
Ook is Veelwaard betrokken bij het opnieuw letteren van de titelplaten van vijfde
druk van Tollens' Gedichten. Deze was niet tevreden geweest met de platen voor de
derde druk:
Op den titel zou ik ook, behalve de titelaturen, de versregels uitgeslepen
wenschen, die onder de vignetten staan. Dat zal er meer ruimte op geven:
t is alles te vol. Men kan volstaan door onder de vignetten in een enkelen
regel het opschrift van de stukken te laten snijden, waartoe zij behooren.55
Er volgen van de kant van Tollens uitvoerige instructies met betrekking tot de
mis-en-page van de titelpagina en de lettering onder de titelplaatjes: ‘Dit zou met
een niet te groot kapitaal-lettertje moeten zijn en gezorgd moeten worden dat dit
Onderschrift niet met het addres des Uitgevers warde.’56

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

139
Blijkens de uitvoering57 en de reactie van Toilens voldeed Veelwaard op alle punten.
Voor alle drie de titelpagina's bracht hij f 21,00 in rekening.58
De laatst bewaard gebleven nota bevat het letterwerk over 1832, waarbij het
arbeidsloon voor het veranderen van titels of het maken van facsimile's niet veel
afwijkt van eerder genoemde bedragen: f 1,00 voor letteren tot f 3,00 voor een
facsimile. Voor het graveren van de titelpagina voor Bilderdijks Opstellen en de
vertaling van de Kerkredenen van Merle d'Aubigné wordt f 14,00 resp. f 10,00 in
rekening gebracht.59

VII.1.4.3 Jacob Ernst Marcus (1774-1826)
Wanneer Immerzeel aan Tollens zijn voornemen te kennen geeft ook portretten in
de Nederlandsche muzen-almanak op te nemen, is het eerste wat Tollens opmerkt:
Ook dat meende ik u voor te slaan, in navolging van Bürgers Musen
Almanak. Marcus kan U daartoch zoo gemakkelijk aan helpen.60
Tollens was blijkbaar tevreden over Marcus' graveerwerk van zijn portret voor de
derde druk van de drie delen Gedichten (1817). Maar ook Immerzeel kende Marcus
al van diverse graveeropdrachten voor eerdere fondsuitgaven.
Bewijzen van de vroegste contacten met Marcus vinden we in 1806 in de vorm
van een gegraveerde plaat in het boek van Pouqueville, Landreis door Griekenland
(060718a). Met enige regelmaat graveert hij in de daaropvolgende jaren voor
Immerzeel platen en titelpagina's voor werk van o.m. Bilderdijk, Daalberg, Tollens,
Van 's Gravenweert en Schouten en hij is tevens de graveur van de portretten van
Tollens, Feith en Kinker61 voor de Muzen-almanak. Ook levert hij andere gravures
voor dit jaarboekje. De enkele nota die er van hem bewaard is gebleven, laat zien
wat het vervaardigen van een portret voor de Muzen-almanak kostte: voor het portret
van Feith is Immerzeel f 100,00 armer. Het graveren van de drie plaatjes voor de
Muzen-almanak 1819 kostte hem f 360,00 en voor een vignet62 rekent Marcus f
52,50.63
Is Veelwaard veeleer de man van het ‘letteren’, Marcus graveert voor Immerzeels
uitgaven het echte plaatwerk in de vorm van portretten en illustraties.
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VII.1.4.4 Andere illustratoren: R. Vinkeles, P. Velijn en H.W. Caspari
Van sommige illustratoren is slechts weinig materiaal bewaard gebleven. Over iemand
als Reinier Vinkeles (1741-1816) is bijv. Bilderdijk, die voor de titelpagina van de
herdruk van zijn Treurzang van Ibn Doreid een plaatje heeft bedacht, van oordeel,
dat hij dit idee ‘zeer wel, net en verstandig’ heeft uitgevoerd.64 Vinkeles had al éénmaal
eerder een titelpagina voor Immerzeel gegraveerd. Veel meer is er over de contacten
tussen Immerzeel en Vinkeles niet bekend. Het feit dat het tijdperk Vinkeles bijna
voorbij was, is hier ongetwijfeld mede debet aan.
Ook over de contacten tussen P. Velijn en Immerzeel is niet veel bewaard gebleven.
De eerste opdracht van Immerzeel voor P. Velijn dateert vermoedelijk uit 1818.
Het gaat hierbij om ‘het vertekenen en graveren van een fignet een troebadoer
voorstellende’, dat ongetwijfeld betrekking heeft op de titelpagina van het eerste
stukje van Tollens' Romancen (180501). Kosten f 50,00 en f 2,40 voor het koper. De
nota over 1818 sluit met een bedrag van f 150,00 voor het graveren van twee plaatjes
voor de eerste Muzen-almanak.65
Bij de almanak voor 1820 is hij ook betrokken: behalve de titelpagina (f 75,00)
graveert hij ook het portret van Bilderdijk (f 90,00) en een plaat van K. Dujardin (f
85,00). Namens Immerzeel betaalt hij voor het tekenen van dit plaatje de som van f
25,00 aan tekenaar J. Plukx. Ook graveert Velijn in 1820 een buste van Bilderdijk
bij diens Van het letterschrift (f 30,00).
Hoewel er uit de jaren tot 1834 geen afrekeningen bewaard zijn gebleven, blijkt
zowel uit de fondslijst als uit een aantal brieven van Velijn, dat ook hij in andere
jaren met regelmaat graveerwerk voor Immerzeel heeft uitgevoerd. Vooral voor de
Nederlandsche muzen-almanak graveert hij een aantal titelpagina's en andere
illustraties en hij is verantwoordelijk voor vrijwel alle opgenomen portretten.
Daarnaast graveert hij o.a. de titelpagina voor de Nieuwe Gedichten van Tollens
(211030), voor de Gedichten van Boxman (230514a), voor het Gedenkboek (260830)
en voor de Nagelaten gedichten van Den Beer Poortugael (261019a). Ook de
portretten bij de dichtuitgaven van Helmers en Feith zijn van zijn hand.
Uit 1834 dateert nog een nota, waaruit blijkt, dat de kosten van het grafische werk
niet noemenswaardig verschillen van de eerder genoemde: een portret van Bilderdijk
vertekenen en graveren kost f 95,00, het graveren alleen van het portret van Robidé
van der Aa of Van Oosterwijck Bruin kost f 90,00 per portret, een almanakplaat f
85,00 en het tekenen en graveren van
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een octavo-vignet voor de Nalezingen van Bilderdijk komt Immerzeel op f 30,00.66
Was Velijn in de meeste gevallen de graveur van de almanak-portretten, de
tekeningen staan veelal op naam van Hendrik Willem Caspari (1770-1829), die er
in het algemeen veel lof mee heeft geoogst. Op het moment dat zijn tekeningen echter
door anderen gegraveerd waren, was het oordeel minder eensluidend.
Voor het tekenen van het portret van Tollens voor de derde druk van diens
Gedichten declareerde hij bij Immerzeel f 21,00.67 Tollens moet tevreden over het
resultaat zijn geweest, want ook voor zijn portret in de almanak voor 1821 poseert
hij voor Caspari:
Wat zegt gij van mijn portret door Casparie? Ik zelf kan zien, dat het
sprekend gelijkt. Mijne vrouw en kinderen hebben er de handen van in
elkaêr geslagen. Ik geloof dat het niets te verlangen over laat, en dat gij
daarop algemeene goedkeuring zult hebben, indien de graveur zijn werk
zoo goed doet als de teekenaar.68
Naast het portret van Tollens siert de beeltenis van Cornelis Loots de almanak voor
1820, ook naar een tekening van Caspari. Samen met de kosten voor een portret van
A.C. Schenk ontvangt Caspari voor deze drie portrettekeningen f 126,00.69
Voor het tekenen van de portretten van Feith, Kinker, Borger, J.L. Nierstrasz,
Wiselius, Van Walré en Klijn zal hij, net als voor die van Hendrik Meijer, Van 's
Gravenweert en M.C. van Hall f 31,50 per stuk hebben berekend.
Na de dood van Caspari is het vooral R. Craeyvanger die met grote regelmaat
tekeningen voor de almanak levert. Daarnaast ontwierp hij de titelpagina's van
Gedachten van Matthias Claudius (360919) en Jose (380704). Zijn prijzen variëren
van f 8,00 tot f 30,00 per tekening.

VII.1.4.5 Samenvatting
De produktiekosten die we in de berekeningen van Ten Brink en De Vries vinden
inzake het letteren en graveren van plaatjes, verschillen niet opvallend van die bij
Immerzeel. Marcus wijkt met zijn prijzen niet bijzonder af van de bedragen die
Bendorp of anderen in rekening brengen voor het graveren van een portret of een
plaatje: gemiddeld f 100,00. De prijs van het graveren van een vignet is, evenals uit
de Ten Brink en De Vries berekeningen blijkt, gemiddeld f 50,00.
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De bedragen die Velijn in rekening brengt, liggen iets lager: de prijzen van portretten
en echte plaatjes lopen van f 75,00 tot f 95,00; bij hem kost een vignet f 30,00,
waarmee ook deze prijs wel lager ligt dan de gemiddeld f 50,00 die anderen rekenen.
Uit de klacht van Bendorp is niet op te maken of Velijn onder de prijs werkte of
dat Bendorp duur was.
Letteren varieert van f 8,00 tot f 10,00. Ook de werkzaamheden die Veelwaard
voor Immerzeel verricht en de bedragen die hij daarvoor in rekening brengt,
verschillen niet wezenlijk van de posten die in het ‘Onkostenboek’ van Ten Brink
en De Vries worden opgevoerd. Ook daar staan bedragen van f 8,00 vermeld voor
het ‘letteren door Veelwaard’ (bij (2) en (6)).

VII.1.5 Binders
Met grote regelmaat lezen we in de correspondenties, dat het de kopers niet uitmaakt
of ze de titels ‘gecartonneerd’ krijgen of niet. Slechts ingenaaid is ook goed. De
koper laat de ontvangen titels toch inbinden.70 Beets schrijft in afwachting van de
present-exemplaren van zijn eersteling Jose benieuwd te zijn ‘in welk gewaad ik
mijn kind thuis zal krijgen’.71 Hij hoopt gecartonneerd.
Het is derhalve zeker nog geen gebruik, dat het drukwerk met meer dan alleen een
papieren omslag werd geleverd. In een groot aantal gevallen zijn de rugtitels, bestemd
om op de rug van het uiteindelijk gebonden boek te plakken, nog in de concrete
exemplaren te vinden.
De kosten van het innaaien zijn niet exorbitant hoog: voor het innaaien van 300
catalogi van de veiling van Bilderdijk vraagt de Amsterdamse binder A. Gosling f
15,00.72
De binder A.G.J. Witsen Geysbeek declareert bij Immerzeel een bedrag van f 3,00
voor het doorschieten van zes catalogi van de Bilderdijkveiling en voor het innaaien
van 50 reeds gevouwen exemplaren rekent hij f 2,50.73
Deze bind- of eigenlijk liever innaaikosten zijn vergelijkbaar met de bedragen die
we in de onkostenrekeningen van Ten Brink en De Vries (bijlage 7) tegenkomen:
van f 0,04 of f 0,05 voor een niet te dik exemplaar (5) (6) tot f 0,075 voor wat dikkere
boeken (2) (4a) en f 0,10 voor ingewikkelde opdrachten (3).
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VII.1.6 Honorarium
Een van de kostenposten die op de exploitatie van een titel uit het fonds drukt, is die
van het te betalen honorarium.74 Hierbij bestaan tussen de fondsauteurs van Immerzeel
grote verschillen. Het honorarium kan lopen van niets tot f 400,00 per dichtbundel,
van een of enkele presentexemplaren tot een vergoeding in boeken uit het fonds van
Immerzeel. Combinaties komen ook voor.
Curieus is bijv. een brief van 12 april 1809 van F.E. Turr, die dringend om geld
verlegen zit en zich tot Immerzeel wendt met het verzoek om een voorschot op zijn
Homerus-vertaling. Zijn neef J.A. Troost, apotheker en postmeester te Arnhem, heeft
hem de opbrengst van een partij papier beloofd, mits hij die weet te verkopen:
daar hij aan verscheiden papiermakers uit zijne drogistwinkel de
behoeften tot hunne fabrieken levert ziet hij zich zelfs gedwongen daar
voor papier in betaling aan te nemen. Van dit papier heeft hij mij
aangeboden 140 riem klein postpapier en 120 riem schrijfpapier, met
aanbod om mij over de penningen daar van te laten disponeren zoo dezelve
door mij verkocht kunnen worden.
Turr biedt Immerzeel nu het papier te koop aan voor f 4,40 de riem en het schrijfpapier
voor f 3,80 de riem: ‘Gij redt er een huisgezin en een vriend mede, buiten uwe
schade.’75
Het is echter beslist niet gebruikelijk dat uitgevers uit zichzelf een honorarium
aan hun auteurs aanbieden. Zo'n handelwijze is mede afhankelijk van de positie
waarin een auteur zich bevindt en of hij al dan niet de kwestie van honorering ter
sprake brengt. Aan Helmers schrijft Immerzeel:
Laat ik nog eens even terug komen tot uwen dichtbundel, dien gij ter
perse wilt geven. Kunnen wij 't eens worden, wanneer ik u het aangeboden
Ex. van Voltaire beste editie van Beaumarchais, in fraaije halve banden
doe binden? dan houden wij de zaak voor afgedaan en kunnen over een
week of zes aan 't drukken.76
Een aankomend auteur als Nicolaas Beets stelt zich bescheiden op: voor de eerste
druk van zijn Jose vraagt hij 20 en bij de tweede druk 25 presentexemplaren.
Iemand als Bilderdijk daarentegen voelt zich door de omstandigheden gedwongen
een broodschrijver te worden en aan de lopende band voor geld te publiceren.
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Tollens daarentegen wil aanvankelijk van geen betaling weten, op een incidenteel
geschenkje na, maar wordt naarmate de contacten langer duren wel zakelijker. Vooral
na de ruzie over de uitgave van oud dichtwerk in klein-octavo formaat (zie VIII.
1.1.1), worden zijn eisen forser en de voorwaarden waaronder uitgegeven mag worden
zelf contractueel vastgelegd. Van 9 januari 1828 dateert een afschrift, waarin uitvoerig
de bepalingen voor de uitgave van het tweede deel van zijn Nieuwe gedichten
(281231b) staan gestipuleerd: oplage 1.500 exemplaren, een gelijkvormige herdruk
van het eerste deel (211030) op best mediaan schrijfpapier. Immerzeel moet zelfs
afstand doen van het kopijrecht op het eerste deel.77 Tollens wil voortaan weer zelf
heer en meester over zijn werken zijn.
Ook Staring wil zijn afspraken contractueel vast te leggen: ‘Van de bepaalde
Voorwaarden moet een Formeele Acte worden opgemaakt en gepasseerd’ stelt hij
bij de voorbereiding van zijn Nieuwe gedichten (270910b). Hij wil daarmee
voorkomen, dat zijn rechtverkrijgenden na zijn dood moeilijkheden krijgen.
Staring heeft bij de uitgave van zijn Nieuwe gedichten (270910b) dus een heel
andere benadering dan Tollens:
Voordeel begeer ik niet van mijn Boekje te hebben, maar ik heb vele
bekenden, welken ik niet kan noch wil nalaten een Exemplaar te zenden,
en ik moet daarom vijf en vijftig Exemplaren in gekleurd Karton gratis
voor mij bedingen - waarvan Dertien op groter Papier (één bij uitstek
zindelijk voor den Koning, welken ik, om een bijzondere reden een
exemplaar wilde doen aanbiede - 't geen ik van mijne vroeger uitgegeven
Gedichten niet heb gedaan; welke alleen de Koningin en Princes van Oranje
hebben ontvangen).78
De afspraken omtrent honorering zijn nauw verbonden met andere afspraken omtrent
zaken als het kopijrecht, de korrektiekosten, het aantal present-exemplaren en de
eventuele herdrukken. Zo spreekt Le Jeune af zijn Letterkundig overzicht voor f
10,50 per vel af te staan, inclusief de correctie, met daarbij twaalf ingenaaide
presentexemplaren. De definitieve afrekening bestond uit f 105,00, waarvan f 64,575
in geld en f 40,425 in boeken. Ook L.Ph.C. van den Bergh, de auteur van een
Bloemlezing (341119d) uit Shakspeares werken, ontving zijn honorarium voor
de helft in penningen, de nadere helft in bij UE uitgegevene boekwerken
(...), waartoe ik alsdan de catalogus van UE. zal verzoeken.79
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Bilderdijk is inzake honoraria de meest prominente fondsauteur van Immerzeel; zijn
brieven aan Immerzeel zijn een continue roep om geld. Van verschillende titels is
bekend wat hij er voor heeft gekregen:80
- drie delen
Treurspelen:

f

1.000,00

(f 21,73 per vel)

- twee delen
Najaarsbladen:

f

600,00

(f 25,00 per vel)

- Nederlandsche
Spraakleer:

f

500,00

(f 16,50 per vel)

- twee delen Wit en f
rood:

400,00

(f 14,80 per vel)

f

200,00

(f 14,25 per vel)

- Van het
letterschrift:

Hoeveel hij voor zijn Poëzy kreeg, is niet meer na te gaan. Deze twee deeltjes
gingen samen met twee deeltjes Taal- en dichtkundige verscheidenheden in éen
bedrag (f 600,00) in Immerzeels handen over (ca. 15,40 per vel).
Van Tollens is bekend, dat hij voor het tweede en derde deel van de Gedichten
elk f 400,00 heeft bedongen voor het afstaan van het kopijrecht.81 Met elk deel 12
vellen druks een gemiddeld honorarium van ruim f 33,00 per vel. Op basis van deze
gegevens is Tollens dus de duurst betaalde auteur uit Immerzeels fonds.
Sommige auteurs vinden dat Immerzeel wel wat weinig betaalt. H.J. Foppe, die
bij Immerzeel De fortuinzoeker (340414) had laten publiceren, voelt zich met 6
presentexemplaren afgescheept. Dat is ‘een mug in een brouwketel.’82 Hij wil er niet
minder dan 25.
Ook F.W. Fennekol is ontvreden over Immerzeels honorering voor zijn assistentie
bij de uitgave van de Proeve over de kust van Guinea (310516b), een werkje dat
Immerzeel op een der veilingen van Goldbergs nalatenschap had verworven en
waarvan hij zelf de uitgave op zich had genomen. Als Immerzeel verliezen voorziet,
meent Fennekol, dat Immerzeel die niet op hem moet verhalen:
want dat UWEd. zulks [= het uitgeven van het werkje, BPMD] ter liefde
van 't Publiek zoudt doen, heeft teveel van 't Utopianismus, om ook bij U
zelf steek te houden - (...) de redeneering is voos: zij is ex post facto
genomen en de verliesberekening zonder kern.83
Dat hij voor al zijn auteurs niet even royaal kon zijn als voor Tollens, is duidelijk,
maar het feit dat het hier over een bedrag van f 4,00 gaat, laat zien, dat Immerzeel
niet tegen iedereen even toeschietelijk was.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

146

VII.1.7 Overige kosten
Behalve de hierboven genoemde kostenposten, staan er in de berekeningen van Ten
Brink en De Vries ook enkele kleinere kostenposten, die, net als de kosten voor het
innaaien, een marginale invloed hebben op de produktiekosten.
Zo behoren de advertentiekosten strikt genomen niet tot de produktiekosten, maar
vormen ze wel een noodzakelijke uitgave om de fondstitel bekendheid te geven. In
diverse kranten wordt een uitgave geadverteerd. Ook van Immerzeel zijn er, behalve
de afrekeningen met Enschedé inzake de Haarlemsche Courant, enkele nota's bewaard
gebleven die betrekking hebben op advertentiekosten. Zo bedragen de kosten voor
een tweemaal geplaatste advertentie voor Bilderdijks Nieuwe Uitspruitzels (7 regels)
in de 's Gravenhaagsche Courant84 f 3,50. Dezelfde advertentie van 7 regels in de
Haarlemsche Courant komt voor tweemaal plaatsen op f 4,20.
Het Boekverkopersboek 1806 bevat op fol. 227r nog enkele posten, waarbij aan
Reinier Arrenberg & Zoon, uitgever van de Rotterdamsche Courant ‘voor diverse
advertentiën’ f 27,90 verschuldigd is. Aan De Leeuw & Comp., uitgevers van de
Utrechtsche Courant is f 27,30 verschuldigd.
De advertentiekosten van Immerzeel voor geplaatste advertenties in de krant van de
Enschedé's beliepen over het jaar:
1804:

15,50

1813:

1822:

68,05

1831:

75,775

1805:

69,70

1814:

1823:

102,25

1832:

40,00

1806:

5,10

1815:

1824:

62,15

1833:

81,50

1807:

59,00

1816:

1825:

127,85

1834:

42,80

1808:

59,60

1817:

12,60

1826:

63,00

1835:

44,95

1809:

64,10

1818:

39,10

1827:

86,90

1836:

61,275

1810:

97,40

1819:

44,75

1828:

122,70

1837:

39,60

1811:

56,50

1820:

78,50

1829:

43,35

1838:

69,00

1821:

109,75

1830:

70,25

1839:

17,45

1812

In 1840 en 1841 vermelden de advertentieboeken geen bedrag voor geplaatste
advertenties meer.
Hoewel hier enkele totaalbedragen worden genoemd, blijkt uit de gespecificeerde
afrekeningen in de advertentieboeken van de firma Enschedé, dat de kosten niet of
nauwelijks verschillen van de kosten die Ten Brink en De Vries in hun berekeningen
hebben staan.
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Behalve innaai- en advertentiekosten zijn er de correctiekosten, die zowel op de
kosten ter drukkerij betrekking kunnen hebben als op de vergoeding die de auteur
voor het corrigeren van de proeven ontvangt.
Een voorbeeld van de laatste soort zijn de correctiekosten, die Immerzeel aan N.G.
van Kampen betaalt voor de correctie van 28 blad Pouqueville's Landreis door
Griekenland f 1,00 per blad, dus f 28,00.85
Ruim 25 jaar later ontvangt Jan Zwart voor de correctie van de drukproeven van
het derde deel van Bilderdijks Verklarende geslachtlyst (341213) f 1,50 per vel.
Eerder had hij f 26,00 gekregen voor assistentie bij het redigeren, corrigeren en
revideren van de drukproeven van Bilderdijks veilingcatalogus (20 vel
kwarto-formaat).86
Een laatste voorbeeld ontleen ik aan een brief van P.B. Bähler aan Immerzeel,
waarin hij schrijft, dat hij f 2,50 per vel wil voor de correctie van proeven van het
werk van Bilderdijk. Voor 10 reeds gecorrigeerde vellen wil hij f 25,00.87
De correctiekosten schommelen in deze periode tussen de f 1,00 en f 2,50 per blad.

VII.1.8 Slotopmerkingen
Als Immerzeel tegenover Bilderdijk verklaart, dat hij er bij zijn Taal-en dichtkundige
verscheidenheden f 2.000,00 bij is ingeschoten,88 bestaat er op basis van de bewaard
gebleven Immerzeliana nauwelijk een mogelijkheid om deze mededeling te verifiëren.
De vraag of de produktiekosten van de 4 delen van gemiddeld 200 pagina's de f
2.000,00 verre te boven zijn gegaan, moeten we in elk geval stellen. De
onkostenberekeningen van Ten Brink en De Vries (bijlage 7) bieden bij de
beantwoording van deze vraag enige hulp. Met een oplage van 500 exemplaren en
een restant van 167 complete stellen in 1835 moet Immerzeel per slot van rekening
met ± 250 x f 10,00 = f 2.500,00 uit de kosten zijn gekomen. Dat hij er nauwelijks
winst mee heeft behaald, mogen we aannemen.
Uit de hierboven besproken voorbeelden kunnen we ook afleiden, dat bij de
produktie van boeken het papier en het drukloon de belangrijkste kostenposten zijn.
Zij maken in de voorbeelden (4a), (4b) en (4c) (zie bijlage 7) gemiddeld 40% resp.
50% uit van de proportionele kosten.
Zodra er vaste kosten als graveren, vertalen of honorarium meespelen, daalt
weliswaar het procentuele aandeel van de papier- en de drukkosten naar evenredigheid,
maar moet óf de prijs van het afzonderlijke exemplaar
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stijgen óf de oplage worden verhoogd om de kosten over een groter aantal exemplaren
te verdelen. De druk- en papierkosten blijven immers in absolute zin even hoog.
Bezien we de totale kosten aan de hand van de in bijlage 7 gegeven voorbeelden,
dan krijgen we het volgende beeld:
(1)
(2a)

550 ex.
540 ex.

postpapier 134 pp.

bvp

kloctavo

(b.e.p. bij 323 ex.)

drukmediaan
groctavo

(2b)

500 ex.
500 ex.
800 ex.
550 ex.

(4b)

550 ex.

(4c)

550 ex.
550 ex.

(6)

450 ex.

bvp.
f 567,70
f 501,05

2,40 pp

2,90

f 511,60

3,25

2,75 pp.

3,25

2,75 pp.

3,25

1,60 pp.

2,00

(b.e.p. bij 288 ex.)
bvp.

f 352,05

2,75 pp.

(b.e.p. bij 194 ex.)
bvp.

f 460,00

1,80

(b.e.p. bij 187 ex.)
bvp.

f 532,25

1,50 pp.

(b.e.p. bij 183 ex.)
bvp.

drukmediaan
groctavo

2,90

(b.e.p. bij 379 ex.)
bvp.

drukmediaan
groctavo

2,40 pp.

f [377,55] (b.e.p. bij 158 ex.)

drukmediaan
groctavo

(5)

bvp.

drukmediaan
groctavo

2,90

f [461,10] (b.e.p. bij 193 ex.)

drukmediaan
groctavo

2,40 pp.

1,25

(b.e.p. bij 184 ex.)
bvp.

postpapier
groctavo

(4a)

f 439,55

drukmediaan
groctavo

(3)

bvp.

drukmediaan
groctavo

(2c)

f 323,00

1,00 pp

2,30 pp.

2,80

(b.e.p. bij 154 ex.)

(bvp = boekverkopersprijs; pp = particuliere prijs; b.e.p.= ‘break-even-point’)
Uit voorbeeld (3) mogen we concluderen, dat zodra er hoge vaste kosten (in de
sfeer van bijv. graveren) worden gemaakt, het noodzakelijk is de oplage te vergroten
(800 i.p.v. 550) ten einde deze kosten minder zwaar op de afzonderlijke exemplaren
te laten drukken. De lagere prijs die daarmee wordt behaald, heeft wel konsekwenties
voor het zgn. ‘break-even-point’: het totaal van exemplaren dat verkocht moet worden,
wil de uitgever uit de kosten zijn. In voorbeeld (3) ligt dat op 379 exemplaren en
ongetwijfeld was de potentiële afzet van een almanak van f 1,80 groter dan van een
deel Leerredenen over de lijdensgeschiedenissen (voorbeeld 4) van f 3,25.
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Een vergelijkbare uitgave in het fonds van Immerzeel is de Nederlandsche
muzen-almanak, waarin het graveer- en tekenwerk een belangrijke rol speelde. De
prijzen worden dan ook aangepast, al zijn ze uiteraard mede afhankelijk van de
oplage.
Met een bedrag van ca. f 600,00 aan bindkosten89, die bij voorbeeld (3) f 0,10 per
exemplaar bedragen, komen we al gauw uit op 6.000 exemplaren voor de almanak
voor 1839. Maar zelfs als we de bindkosten verdubbelen tot f 0,20 per exemplaar is
3.000 exemplaren voor een jaargang Nederlandsche muzen-almanak al een oplage
waar we van kunnen opkijken. Gezien de particuliere intekenprijs van f 3,50
functioneerde deze almanak veeleer als prestigieus geschenk of handig poëtisch
jaarboekje dan als kalender.
Verbazing geldt evenzeer de eerder genoemde winst van f 30.000,00 op de uitgaven
van Tollens. Dit bedrag valt echter minder goed af te zetten tegen de berekeningen
van Ten Brink en De Vries. Maar met een uitverkochte oplage van 1.000 exemplaren
van deel 1 van Tollens' Gedichten haalde Immerzeel zeker een bedrag binnen (f
2.000,00 à f 2.500,00) waarmee hij de produktiekosten ruimschoots moet hebben
kunnen betalen. En met in totaal drie drukken van elk drie delen Gedichten, de 10.000
exemplaren van de tweedelige klein-octavodruk90 en de twee deeltjes Romancen moet
Tollens voor Immerzeel forse winsten hebben kunnen boeken.
Opvallend bij de gegevens over de uitgaven van Ten Brink en De Vries blijft de
kleine oplage van de geproduceerde titels. Hij varieert van 450 tot 800 exemplaren,
waarbij ook de genoemde oplage van 1.000 exemplaren van de Gedichten van Tollens
niet veel hoger genoemd kan worden. Deze aantallen wijzen op een grote mate van
stabiliteit in de groep van afnemers. Het feit dat ook in een tijd van recessie, zoals
de jaren 1810 en 1811, de oplagen vrijwel even hoog blijven, is opvallend. Dit wijst
erop dat zij die van oudsher boeken kochten, ook in economisch slechtere tijden
boeken hebben kunnen kopen. Een stabiele, kleine en draagkrachtige groep kopers
vormde het afzetgebied voor de boekhandel.91
De hierboven gemaakte berekeningen van het ‘break-even-point’ van de Ten Brink
en De Vries-uitgaven laten dan ook zien, dat er bij sommige titels slechts 154
(voorbeeld 6) of 158 (voorbeeld 2c) kopers nodig waren om quitte te spelen. Wie
25, 50 of 100 exemplaren méér verkocht aan zijn confraters, had al een aardige winst.
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VII.2 Distributie
Ten aanzien van de verspreiding van de bij Immerzeel uitgekomen boeken, kunnen
we twee aspecten onderscheiden die nauw met elkaar verbonden zijn, maar hier
afzonderlijk worden besproken.
Binnen het commerciële circuit zijn enerzijds de mogelijkheden aan te wijzen die
de uitgever had om zijn titels onder de aandacht van de potentiële afnemers te brengen:
de reclame. Anderzijds vallen onder de distributie ook de kanalen waarlangs de
boeken daadwerkelijk bij de kopers kwamen. Het betreft hier voornamelijk de grote
groep collega-boekverkopers van Immerzeel, van wie er in hoofdstuk VI enkele
uitvoerig besproken konden worden dankzij het feit dat (een deel van) hun
administratie bewaard is gebleven.
Hier komen nog enkele andere aspecten aan bod, die betrekking hebben op de
distributiemogelijkheden van uitgevers-boekverkopers: Immerzeel zal bij de
bespreking ervan uiteraard de centrale figuur zijn.
Daarnaast wordt hier ook, aan de hand van de praktijk van Immerzeel, ingegaan
op een aantal mogelijkheden die hij heeft gebruikt om zijn fondstitels onder de
aandacht van het kopende publiek te brengen.
Wanneer we het in de eerste helft van de negentiende eeuw hebben over afzet van
boeken, dan dienen we ons te realiseren, dat de oplage in het algemeen varieerde van
500-1.000 exemplaren per druk. Schoolboekjes werden in het algemeen in hogere
aantallen gedrukt, variërend van 2.000-5.000. Afgezet tegen een bevolking van ca.
twee miljoen Nederlanders (of 500.000 huishoudens), gaat het bij het kopend
leespubliek dus gemiddeld slechts om 0,025-0,075% (0,1%-0,2%) van de toenmalige
Nederlandse bevolking (huishoudens). Kloek en Mijnhardt berekenden, dat ‘in 1808
8 à 9% van de Middelburgse huishoudens een rekening (had) bij Van Benthem.’92
De mogelijkheden om een grotere afzet te bereiken (voor veel uitgaven geldt: een
hele oplage te verkopen) waren op de binnenlandse markt niet groot. Kruseman merkt
op:
Het publiek, dat in die dagen boeken kocht, werd bij voorkeur in den
gegoeden middenstand gevonden. Het bepaalde zich in den regel tot enkele
liefhebbers, bij ieder boekverkooper bekend, en werd aangevuld door de
leesgezelschappen, in ons huiselijk Nederland zulk een eigenaardig
verschijnsel.93
Expansie naar het buitenland, waarbij de Zuidelijke Nederlanden een duidelijker
potentiële markt was dan bijv. Duitsland, behoorde eveneens tot de
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mogelijkheden. We zullen aan de hand van Immerzeels optreden nagaan, in hoeverre
hij van gebaande wegen gebruik maakte en welke initiatieven hij ontplooide om tot
een effectievere verspreiding van zijn fondsartikelen te komen.
De gebruikelijke manier om fondstitels af te zetten was het sturen van een aantal
exemplaren aan een groep al dan niet geselecteerde confraters.94 Veelal had de uitgever
in elke grote plaats een of meer afnemers aan wie hij een aantal exemplaren
toestuurde. Zij fungeerden dan als distributiepunt voor de lokale c.q. regionale markt.
Na afloop van het jaar konden de nietverkochte exemplaren aan de uitgever worden
geretourneerd, tenzij deze de voorradige exemplaren eerder terugvroeg.95
Een tweede mogelijkheid was om als uitgever fondstitels voor rekening te zenden.96
Bij schaarste van exemplaren of bij dure titels kon hij besluiten geen exemplaren in
commissie te sturen. Zo laat Immerzeel in een advertentie voor het laatste deel van
Tuckey's Aardrijkskunde voor zeevaart en koophandel (191231b) weten:
De prijs der 5 Deelen is f 26:15; doch aangezien het getal der overige
complete exemplaren niet zeer aanmerkelijk is, kunnen daarvan geen
exemplaren in Commissie worden gezonden.97
Maar behalve schaarste en duurte van exemplaren, is er op den duur voor Immerzeel
zelf nog een derde reden om uitsluitend voor rekening te leveren. In april 1838 laat
hij aan de boekhandel weten, dat het in commissie zenden van exemplaren van de
Nederlandsche muzen-almanak voortaan tot het verleden behoort. De motivering is
behalve de laksheid inzake de betaling ook de abominabele staat van de retour
gezonden exemplaren. De in commissie gezonden exemplaren kreeg hij
in zulk een jammerlijken toestand terug, dat zij blijkbaar in
Leesgezelschappen gecirculeerd hadden, of in Leesbibliotheken uitgeleend
waren geworden. Hoe vele honderden exemplaren zijn door deze
onedelmoedige handelwijze voor mij totaal verloren geraakt! Men zal al
het nadeelige daarvan doorgronden als men hierbij zich voor den geest
brengt, dat ik den binder alleen jaarlijks voor het gereed maken ongeveer
f 600 te betalen had.98
Het vervoer van de pakketten met geleverde c.q. teruggezonden boeken vond veelal
plaats over water. Op een groot aantal plaatsen in de correspondenties en ook elders
wordt gewezen op het vervoer van pakketten boeken, kopij, brieven, drukproeven
etc. per schipper.99 Vooral wanneer er ijsvor-
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ming op de vaarwegen optreedt, die een reguliere scheepvaart en dus verzending
onmogelijk maakt, vinden we opmerkingen over vertraging ‘door het ijs’.
Vervoer per post of over land was aanzienlijk duurder, maar ook daar wisten
sommige particulieren iets op te vinden. Zo suggereert Petronella Moens om haar
de Nederlandsche muzen-almanak via F.W. Selle, controleur der posterijen te Utrecht,
op te sturen. Dat gaat snel en het kost geen port.100 En de in Den Haag wonende J.W.
van Alphen wil een exemplaar via de Courantenbode hebben.101
Het lokale contact tussen de confraters onderling geschiedde via loopjongens. Zo
verzoekt de Amsterdamse boekverkoper P.H. van Arum aan Immerzeel hem twee
exemplaren van de Nederlandsche muzen-almanak voor 1836 ‘per brenger’ te
bezorgen.102
Heel gebruikelijk was het ook, dat particulieren zich via hun eigen boekhandelaar
tot Immerzeel wendden.103 De boekhandelaar trad op deze manier op als postbode
voor zijn klanten:
Bij gelegenheid van ene bezending aan Wansleven of Thieme
[boekhandelaren te Zutphen, BPMD], doet UWEde mij veel genoegen met
de twee plaatjes van Eleonora en het Schip van Bommel, indien er over
zijn
schrijft Staring op 18 februari 1823 naar Rotterdam.104
Bij de distributie en de afzet van boeken en tijdschriften als ook in het directe
contact tussen koper en uitgever speelde de lokale boekverkoper dus een niet te
onderschatten rol.

VII.2.1 Reclame
Voor Immerzeel was het, zoals voor elke uitgever, noodzakelijk bekendheid te geven
aan de bij hem verschenen werken. De mogelijkheden die hij benutten kon, varieerden
naar gelang van de uitgave. Sommige titels verkochten zich als het ware vanzelf,
voor andere titels moest hij alle hem ten dienste staande middelen gebruiken om de
oplage te verkopen.
Op de verkoopbevorderende effecten van fonds-, magazijn- en veilingcatalogi in
het algemeen is al door anderen uitvoerig gewezen.105 Ook in Immerzeels
uitgeverij-boekhandel-leesbibliotheek hebben ze volop gefunctioneerd. Van 61
catalogi is een vermelding c.q. exemplaar getraceerd en met name de fonds- en
magazijncatalogi verdienen in dit verband enige aandacht.
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Onder de 61 catalogi bevinden zich, behalve 9 (supplement-) catalogi van Immerzeels
leesbibliotheek106 en 35 veilingcatalogi,107 5 fondscatalogi en 11 magazijncatalogi.
Daarnaast is er één voorraadcatalogus met schildersbenodigdheden bewaard
gebleven.108
De 11 magazijn- of sortimentcatalogi dateren op één na alle uit de periode
1808-1810 en zijn bedoeld geweest om de uit Frankrijk geïmporteerde boeken onder
de aandacht van het publiek te brengen. Behalve enkele algemene catalogi met
‘nouveautés’ (080131a), ‘livres stéréotypes’ (080601, 090401 en 100202a) en ‘livres
français’ (100101a en b) gaf de firma Immerzeel en Co. ook drie speciale catalogi
uit op het gebied van ‘livres de droit’ (091231f, 100719, 100824). Met de uitgave
van deze speciale catalogi wilde de firma Immerzeel inspelen op de groeiende behoefte
die er bestond bij ambtenaren en andere personen, die zich het Franse recht wilden
eigen maken, aan actuele werken op dit terrein.
De invoering in 1806 van het klassikale onderwijs moet in de jaren daarna ook de
motivering zijn geweest om een afzonderlijke speciale catalogus op het gebied van
school- en leerboeken voor de jeugd (100202b) uit te brengen.
Uit de periode na 1810 zijn er vrijwel geen sporen meer gevonden die wijzen op
het bestaan van andere magazijn- of sortimentcatalogi. Plannen ervoor zijn er zeker
geweest, want een groot aantal speciale catalogi wordt aangekondigd: op het gebied
van opvoeding, medicijnen, chemie, botanie etc. ‘ainsi que de ceux de voyages sont
sous presse, pour paraître au premiers jours avec un Catalogue complet de leurs
musiques.’109 Alleen die op het gebied van de opvoeding (school- en leerboeken voor
de jeugd) is inderdaad verschenen.
De gedachte dringt zich op, dat Immerzeel in zijn verdere carrière als
boekverkoper-uitgever niet meer zo'n groot sortimentshandelaar is geweest als in de
jaren tussen 1807 en 1811.
Maar uit de verschillende advertenties uit de jaren 1817-1818 valt op te maken,
dat er, naast eigen uitgaven, ook een continue aanvoer is van buitenlandse werken.110
Vooral schoolboekjes bestemd voor de Franse scholen vormen in zijn sortiment een
constant element.
In de maanden november en december biedt hij volop Franse en Hoogduitse
almanakken en andere geschenkboekjes aan.111 Nieuwe aanvoer van buitenlandse
titels, die hij o.a. betrekt van de persen van de Brusselse uitgevers P.J. de Mat, Aug.
Wahlen en Maubach, dient behalve voor de verkoop
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tevens voor aanvulling van zijn leesbibliotheek.112 In augustus 1818 is er bijv.
een aanzienlijke Collectie Fransche Boeken (voorhanden), waaronder
prachtuitgaven van Corneille, Racine, Voltaire, La Fontaine, Montesquieu,
Le Sage, enz.; wijders ordinaire drukken van die en andere Autheurs, en
eene groote verscheidenheid van Fransche Kinderwerkjes.113
Na 1810 zijn er nog wel diverse fondscatalogi verschenen (220701, 240101 en
331231b), waarvan de omvang tussen 1822 en 1833 groeit van 16 via 20 in 1824
naar 32 bladzijden.
Dat er tussen 1824 en 1833 geen fondscatalogus meer zou zijn verschenen, ligt
niet erg voor de hand. Een passage in een brief aan Schinkel van 28 augustus 1826
lijkt nog te wijzen op het bestaan van een fondscatalogus uit 1826:
De in mijn fondslijst aangehaalde artikelen zullen u geworden; doch
laat mij, bid ik u, eenige weinige dagen tijd: er moeten eenige Boeken van
gekartonneerd worden, en dit duldt de drokte met het Waterboek voor het
moment niet.114
Het is dan ook allerminst uitgesloten, dat Immerzeel nog meer fondscatalogi heeft
uitgebracht dan de hier genoemde.
Een andere vorm van reclame, die we al van oudsher kennen, is het gebruik van
overgebleven blanco pagina's in eigen uitgaven om er een lijstje van andere leverbare
titels op af te drukken.115 Regelmatig treffen we dit soort lijstjes ook in de uitgaven
van Immerzeel aan: actuele overzichten van geplande en (nog) verkrijgbare titels.116
Tollens wijst Immerzeel expliciet op twee witte pagina's in het derde deel van de
vijfde druk van zijn Gedichten:
Misschien wilt gij daarop een fonds-catalogus geplaatst hebben, in welk
geval gij deswegens wel order stellen zult.117
Bij een eerdere gelegenheid was Immerzeel bij die zelfde Tollens, in diens ogen
althans, te ver gaan in zijn pogingen het rendement van uitgaven optimaal te laten
zijn:
De voorzichtigheid der slangen is raadzaam ten aanzien van dien sluwen
vriend, dien wij echter geen van beiden ter kwader trouw zouden willen
behandelen
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schrijft Tollens aan de Leeuwarder uitgever-boekverkoper Suringar.118 Achtergrond
van deze opmerking is de voor die tijd nogal agressieve wijze waarop Immerzeel
reclame had gemaakt voor Tollens' werk. Diens handelwijze heeft deze ijdele
volksdichter diep gegriefd:
de boekverkopers zullen de straten en gragten laten plat loopen om
inteekenaren op te zamelen, en ik zal bij mijne buren ter linker en ter regter
zijde de rondloopers zien aanschellen, met de lijsten in de hand. Gij kunt
U niet verbeelden, hoe mijn gevoel daar tegen opkomt. Vroeger heb ik
Immerzeel dergelijke manoevres volstrekt verboden; en toen onlangs, bij
de uitgave van den nieuwen herdruk der Romancen &c., de Boekverkooper
Jacob alhier aan bruggen en gebouwen liet aanplakken, dat het werkje bij
hem te bekomen was, heb ik hem door Immerzeel doen verpligten, van
alle die plakkaten dadelijk te laten afscheuren, zoo als geschied is.119
Nog in 1854 herinnert hij zich hoe hij
beschaamd elke boekwinkel voorbij sloop, toen er de inteekeningslijsten
van Immerzeel op de kleine editie voor de glazen hingen - nog gezwegen
van het ten toon leggen in koffijhuizen en societeiten en het uitreiken aan
de huizen. 't Was mij, of er bedelbrieven ten mijnen profijte rondgingen,
schoon ik er geen penning profijt van had of begeerde.120
We moeten constateren dat Tollens' reactie op Immerzeels wens zijn boeken op deze
wijze aan te prijzen, eerder voortkomt uit gekwetste ijdelheid dan uit begrip voor
Immerzeels zakelijke opstelling. Het voorbeeld geeft ook inzicht in enkele manieren
waarop uitgevers en boekverkopers hun (geprojecteerde) uitgaven aan de man
probeerden te brengen. Een aantal van deze afzetbevorderende maatregelen wordt
zowel toegepast bij geprojecteerde als bij de gerealiseerde uitgaven. Op deze laatste
soort wordt via recensies of extra advertenties nogmaals de aandacht gevestigd.
Sprekend over kostbare ondernemingen (zoals bijv. de Muzen-almanak) schrijft
Immerzeel expliciet, dat sommige confraters de stotende en winstrovende gewoonte
hebben ‘bedienden van hen door het Land rond te zenden om Inteekenaren op te
doen’.121
Intekening was voor een uitgever een vorm van marketing die vrijwel zonder risico
was, want hoe de uitslag ook uitviel, hij was zowel in positieve als in negatieve zin
gedekt. Het doorgaan van een geprojecteerde uitgave had bovendien nog een gunstig
neveneffect, nl. dat er al in ruime kring ‘gratis’ reclame voor was gemaakt. Ook kon
men, volgens Immerzeel
de menschen gemakkelijker aan het inteekenen, dan aan het koopen
krijgen: deze observatie steunt op eigen ondervinding.122
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Deze uitspraak staat haaks op de ervaringen die F.E. Turr had gehad met zijn pogingen
intekenaren voor zijn Homerus-vertaling te vinden:
Zoo Gij Arnhem kendet zoo goed als ik het thans leer kennen, zoudt Gij
met mij den moed op vele inteekenaren op Homerus opgegeven; niet een
eenig mensch heb ik in mijn verblijf van negen weken kunnen vinden, met
wien ik zelfs over Homerus kan praten. De Grooten der aarde zijn hier
zoo als overal. Couranten lectuur is bij hen als bij de meeste overigen
in/ontspanning, predikanten is Homerus te heidensch, advocaten geeft hij
geen voordeel, geneesheeren geen recepten en liefhebbers van oude
letterkunde vindt men volstrekt niet.123
In de volgende paragrafen wordt aandacht geschonken aan enkele andere vormen
van reclame die met betrekking tot de fondsuitgaven van Immerzeel zijn gehanteerd
om de afzet en distributie te bevorderen.

VII.2.1.1 Prospectussen. Met of zonder intekenlijst
Van een aantal uitgaven uit het fonds van Immerzeel zijn circulaires en prospectussen
bewaard gebleven. Op grond van hun inhoud dient er in de algemene aanduiding
‘circulaires’ een onderverdeling aangebracht te worden die gebaseerd is op het doel
van en de doelgroep waarvoor zij zijn opgesteld. Sommige zijn specifiek gericht op
de confraters (collega-boekverkopers of collega-uitgevers), andere zijn duidelijk
bedoeld voor de particuliere markt, de potentiële kopers.
Inhoudelijk kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen:
- begeleidende of verzendcirculaires: zij begeleiden een reeds gedrukte uitgave,
bijv. de eerste aflevering van een tijdschrift of meerdelig werk;
- wervingscirculaires: zij worden verzonden met de bedoeling voldoende
belangstelling te verkrijgen voor een te ondernemen uitgave. Ze zijn gericht aan de
confraters en gaan vergezeld van een wisselend aantal prospectussen van het aan te
prijzen werk (bijv. in de vorm van een proefkatern van de geprojecteerde uitgave).
De confraters dienen het prospectus naar hun klanten te zenden. De circulaire en het
prospectus gaan vergezeld van enkele intekenlijsten. De confraters dienen deze
ingevulde lijsten aan de uitgever te retourneren, hetzij via hun correspondent hetzij
per post. Pas als de uitgever van voldoende afzet overtuigd is, zal hij het overige
laten drukken.
Bij deze circulaires wordt het initiatief met betrekking tot het werven van
intekenaars heel duidelijk bij de boekverkopers gelegd. Zij dienen het prospectus te
distribueren: ‘bij uwe klanten rond te zenden’ c.q. ‘in of voor uwen winkel aan te
plakken’124, zij dienen de lijst van intekening aan de
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daarvoor in aanmerking komende klanten te presenteren. Op die manier paren zij
hun belang aan dat van Immerzeel, want hoe meer intekeningen zij weten te vergaren
des te hoger zal hun premie zijn bovenop het normale rabat.
Behalve dat het fenomeen ‘intekenlijst’ of ‘voorintekening’ bedoeld was de
belangstelling voor een eventuele uitgave te peilen, functioneerde het ook nog op
andere wijze. De voorintekening diende ook om de oplage van een uitgave die zeker
zou gaan verschijnen nauwkeuriger te bepalen, vooral met het oog op de specifieke
wensen van de intekenaars, bijv. betreffende de uitvoering.125 De verschillende
uitvoeringen van de Nederlandsche muzen-almanak zijn er het sprekende voorbeeld
van. Daarbij kregen degenen die intekenden op de almanak, behalve de aan elke
intekening verbonden speciale prijs, uiteraard ook ‘de beste drukken der Platen’ en
zou ‘de Muzen-Almanak vier weken vóór de openlijke uitgave aan Hen () worden
afgeleverd.’126
De intekening kon nog een derde reden hebben, nl. het vooruitzicht dat de naam
van de intekenaar in een bij de uitgave te voegen naamlijst zou worden vermeld. Uit
de bewaard gebleven intekenlijsten bij de fondsuitgaven van Immerzeel blijkt127, dat
men vooral bij dure en/of meerdelige werken tot het opnemen van een gedrukte
naamlijst overging. Daar konden de intekenaren dan ook de meeste eer mee inleggen.
De indruk bestaat dat het aanbieden van nieuwe boeken bij intekeningen vooral
in de jaren vanaf 1819/1820 een zo hoge vlucht heeft genomen, dat dit verschijnsel
verstikkend is gaan werken op het uitbrengen van nieuwe titels. Ook Immerzeel
constateert in de loop van de jaren '20 een intekenmoeheid bij particulieren. Te vaak
tekende men in, zonder dat het ooit tot een uitgave kwam.
Anderzijds kwam het natuurlijk ook voor dat veel mensen niet intekenden, terwijl
ze naderhand het werk wél wilden hebben. De Nederlandsche muzen-almanak is ook
hier het bewijs van.
Deze intekenmoeheid lijkt zich ook in de jaren '30 voor te doen en speelt bij
Immerzeel bijv. een rol bij zijn overwegingen om al dan niet een herdruk van De
Ségurs werk over Napoleon uit te geven:
Het is nog niet zeker dat ik Ségur zal herdrukken. Dit zal afhangen van
de inteekening. Want als ik begrijp voor de onkosten niet gedekt te zijn,
doe ik het niet. Mijn profijt zoek ik dan in het meer drukken van een 500
ex. 't Is een goed werk, dat wel altijd gezocht zal blijven. Volkomen in
mijn geheel ben ik wel niet; doch het is nog zoo na niet. Men kan de
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lieden tegenwoordig niet zoo aan 't inteekenen krijgen als toen ik Tollens,
Helmers en Feith in 't klein uitgaf.128
Het feit dat er vanaf de jaren '40 een sterke opkomst van het seriewerk is te
constateren, wijst er alleszins op dat de uitgeverswereld nieuwe wegen heeft gezocht
(en gevonden) om het publiek op andere wijze tot kopen te verlokken.

VII.2.1.2 Via advertenties in krant
Er is van Immerzeels uitgaven slechts een beperkt aantal losse prospectussen bewaard
gebleven. De tekst van vrijwel al deze prospectussen is ook letterlijk in een aantal
verschillende kranten terug te vinden.129
Dit wijst er op dat reclame door middel van de krant een andere belangrijke vorm
van werving was. Zowel boekverkopers als particulieren konden op deze manier
informatie verkrijgen over de pas verschenen boeken en de geprojecteerde uitgaven.
Werd de boekhandelaar in staat gesteld klanten te informeren via het verspreiden
van prospectussen, veelal werden (dezelfde) potentiële kopers ook bereikt via
gelijktijdige publikatie van het prospectus in de krant. Het was een steun in de rug
voor de confraters, die zagen dat de uitgever er alle moeite voor deed de potentiële
klanten via deze kanalen te bereiken.
Adverteren had, zeker bij uitgaven met een actuele aanleiding, ook het effect dat
door Feith onder woorden wordt gebracht naar aanleiding van de uitgave van zijn
gedicht op het overlijden van prinses Louise. De geplande levensbeschrijving liep
echter op niets uit.130 Nog op 22 juni 1820 informeert Feith naar de stand van zaken,
waarbij hij Immerzeel aanraadt niet te lang met de uitvoering te wachten
en zoo dra gij er zeker van zijt, zou ik het in de courant laten annonceren.
Dan wachten de menschen er op, daar u anders ligt een Boekverkooper
met eenige prulversen voorkomt, die dan toch altijd om de Overledenes
wil en uit achting voor de doorluchtige vrouw verkocht zouden worden.131
In de door Immerzeel geplaatste advertenties wordt op diverse manieren een appèl
gedaan op de lezers om tot aankoop van een titel over te gaan. Er wordt gewezen op
de populariteit elders132 of op het feit dat het betreffende boek bijna uitverkocht is.133
Daarnaast speelt Immerzeel in op de actualiteitswaarde van bepaalde titels134 of noemt
ze uitermate geschikt en nuttig
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voor speciale doelgroepen. Zo is de Raadgeving (041026e) een ‘allernuttigst Boekje,
vooral voor Meisjes uit den Burgerstand’135 en Loon der vlijt (050830b) een werkje,
dat ‘expres (is) ingericht om tot Geschenken, ook op de lagere Scholen, te kunnen
strekken’.136 Vooral in de maanden november en december staan de advertenties in
het teken van geschenken voor St. Nicolaas en de jaarwisseling. De advertenties
wijzen vooral op de grote sortering almanakken in alle talen, soorten en maten.137
Ook de voordelige prijs is een regelmatig terugkerend gegeven in de advertenties.138
Vooral bij de goedkope klein-octavo uitgaven is dit prijsargument een vast onderdeel
van de advertenties, waarbij het intekenvoordeel nog weer als extra aankoopprikkel
onder de aandacht wordt gebracht. En in de advertenties voor Immerzeels
Geschiedenis der belegering (330131 a) moet de prijs van slechts f 0,40 cent al
aantrekkelijk zijn, daarbij stelt de uitgever ‘op getalen voor Weeshuizen, Instituten,
Scholen enz., bovendien een aanzienlijk rabat’139 in het vooruitzicht.
Veelal worden de nieuw verschenen boeken twee- tot driemaal in de nieuwsbladen
aangekondigd in gelijkluidende advertenties. Aan het eind van het jaar of aan het
begin van een jaar verschijnt daarin een overzicht van de uitgaven die in het
voorafgaande jaar bij Immerzeel zijn verschenen. Zo verscheen er op 10 maart 1809
in de Haagsche Courant een overzicht van de 20 titels die er in 1808 bij Immerzeel
& Comp. van de pers zijn gekomen.140
Dit ritueel herhaalt zich ook op 12 maart 1810 in de Haagsche Courant en op 20
maart in de Haarlemsche Courant, waarin de 23 titels worden opgesomd die in 1809
van de pers zijn gekomen bij Immerzeel en Comp. Ook dit soort advertenties wordt
twee- tot driemaal herhaald.141
Daarmee constateren we tegelijk, dat de aandacht die in de advertenties aan nieuwe
fondsuitgaven wordt geschonken, zich vrijwel altijd beperkt tot het jaar waarin zij
verschijnen. In latere jaren is er nauwelijks meer aandacht voor uitgaven van vroegere
jaren. Des te opvallender is daarom het feit, dat Immerzeel in 1826 wijst op het
Gezondheidsboek van doctor Willich, dat in 1818 is verschenen. Maar de verklaring
ligt voor de hand:
Dit Werk kan in deze dagen, waarin zoo vele streken van ons Land
onder ziekten zuchten, met te meer voordeel geraadpleegd worden, omdat
het opgeeft wat men, tot voorkoming, leniging en genezing derzelve, zoo
omtrent voedsels als anderzins, hebbe in acht te nemen.142
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Op deze manier kon hij nog een deel van de voorradige exemplaren te gelde maken.
En hij heeft er nog genoeg, want in de zomer van 1830 duikt het boek weer op. De
reden ligt ook hier voor de hand:
Wat men in ieder jaargetijde, bijzonder ook bij groote hitte, in acht nemen
moet, zoo omtrent spijs en drank, rust, beweging en kleeding, als het baden,
vindt men beschreven in (...)143
Immerzeel adverteerde frequent. Op een enkel gelegenheidswerkje na, zijn alle
fondsuitgaven in de advertentierubrieken van de kranten terug te vinden. Hoewel ik
geen systematisch onderzoek heb verricht naar het voorkomen van advertenties in
contemporaine kranten, bestaat de indruk, dat Immerzeel regelmatig gelijktijdig
dezelfde advertenties liet plaatsen in de Amsterdamsche, Rotterdamsche, Haagsche
en Haarlemsche Courant. Uit de boekverkopersboeken van Van Benthem en enkele
bewaard gebleven advertentieboeken van Tijl valt op te maken, dat hij incidenteel
ook in de meer lokaal of regionaal gerichte kranten adverteerde.144

VII.2.1.3 Via recensies in periodieken
Men zie over dit Werk de gunstige recensien in alle onze beoordeelende
Tijdschriften, en in de Parijsche Revue encijclopedique.
Met deze wervende tekst prijst Immerzeel in een advertentie in de krant de twee
delen Verhandelingen van Joannes Lublink den Jongen aan.145 Hoewel de receptie
van de uitgaven van Immerzeel buiten het kader van dit boek valt, dienen er op deze
plaats toch enkele opmerkingen gemaakt te worden over de wegen die Immerzeel
bewandelde om zijn uitgaven besproken te krijgen. Daarbij valt er een duidelijk
verschil te constateren tussen de periode vóór en na zijn faillissement. In het begin
van zijn carrière als uitgever gaf Immerzeel achtereenvolgens een viertal periodieken
uit die hij kon gebruiken als medium om zijn eigen uitgaven aan de man te brengen.
Het gaat hier om de tijdschriften De prullemand, dat werd voortgezet als Apollo, de
Schouwburg van in- en uitlandsche letterkunde, het Bulletin littéraire et typographique
en het Rotterdamsch Avondblad. Hij adverteerde er niet alleen in met zijn
fondsuitgaven, maar liet ze er ook, naast uitgaven van anderen, in bespreken. Zo
geeft bijv. jaargang 1809 van de Schouwburg beoordelingen van tien werken die
door Immerzeel en Comp. zijn uitgegeven,
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waaronder zelfs een zeer negatieve over het eerste deel van de Gedichten van Tollens.
In 1805 en 1806 is Lublink een van de recensenten die hem behulpzaam is bij het
vinden van andere beoordelaars. Zo wijst hij hem op A. Fokke Simonsz. als mogelijk
redacteur voor de Schouwburg: ‘Hij is een uitgedroogd Boekverkoper, maakt 't niet
allerbest, doch is door die losheid ook te noodzakelijker verplicht, wat geld te
verdienen.’146
Na 1813 heeft Immerzeel geen eigen periodiek meer gehad en was hij net als
andere uitgevers mede afhankelijk van de welwillendheid van andere periodieken
om zijn uitgaven besproken te krijgen. Specifiek letterkundig georiënteerde
tijdschriften als de Vaderlandsche letteroefeningen van J.W. Yntema, de Recensent,
ook der recensenten, het Letterlievend Maandschrift of de Algemeene konst- en
letterbode waren belangrijke periodieken die, naast enkele kranten, in hun kolommen
aandacht schonken aan nieuw verschenen werk.
Met collega-uitgever Jacob Wybrand Yntema heeft Immerzeel jarenlang op
gespannen voet gestaan:147
Yntema heeft mij geschreven en gevraagd of er een stukje van hem in
den Alm[anak] zou opgenomen worden? Is dit misschien een middel om
U met hem te reconcilieeren, en hebt gij lust daarvan partij te trekken?
schrijft Tollens Immerzeel in 1818.148 De verzoening heeft kort daarna plaatsgevonden.
Immers, op 14 januari 1819 zendt hij aan Yntema een exemplaar van Jan Schoutens
Vrijmetselarij, tweede druk ten geschenke: ‘'t zal mij aangenaam zijn, dit werkje in
uw Maandschrift beoordeeld te zien.’149 Een bespreking in de Vaderlandsche
letteroefeningen leverde blijkbaar genoeg op om een oude strijdbijl te begraven.
Van nu af aan vinden vermoedelijk alle uitgaven van Immerzeel hun weg naar de
uitgever van de Vaderlandsche letteroefeningen; een brief van Immerzeel van 16
april 1819 spreekt letterlijk boekdelen:
De Recensie van Wit en Rood heeft mij veel plezier gedaan; (...)
Neme de vrijheid U hierbij te doen toekomen een exemplaar van een door
mij vervaardigd Dichtstuk De Moederliefde voor uwe Bibliotheek en een
do ter Recensie in de Letteroefeningen.
Nog voeg ik er bij een exemplaar van 't Gezondheidsboek, 2 Dn compl.;
aangenaam zou het mij zijn, zoo daarvan een niet ongunstig verslag in uw
Maandwerk kwam. (...)
Ik heb het Graf van Feith herdrukt. Kondigt ge in uw journaal wel ooit
tweede drukken aan?150
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Ook voor de Gedichten (230514a) van ‘onzen achtingswaardigen Vriend Boxman’
wendt Immerzeel zich Yntema:
Hier heeft er ieder en iegelijk zeer veel meê op. Tollens schreeuwt overal
uit: Zie dat is nu ware poëzy van het het eerste merk!
Dit meld ik u alleen omdat het u genoegen zal doen, te vernemen dat men
den waarlijk oorspronkelijke Dichter in Rotterdam weet te waarderen, niet
om u een motif te meer onder het oog te leggen tot eene gunstige
beoordeeling.151
Aan Willems zendt Immerzeel op 14 juni 1822 intekenlijsten voor de goedkope
uitgave van Bilderdijks Poëzie, met de opmerking:
[Bijzonde]r aangenaam zou het mij zijn, als UEd. een h[uurtje] kon
afzonderen, om voor een der geaccrediteerste Journalen in uwe Streken
een klein aanprijzend Berigtje te vervaardigen. Dit zou in Braband goed
doen en [de] Hollanders doen zien, dat men daar misschien meer dan hier
den onovertrefbaren Dichter weet te schatten en dus zeker tot revalisatie
mede werken.152
Voor een deel was Immerzeel afhankelijk van de toevallige recensent die een
tijdschriftredactie buiten hem om aanzocht, anderzijds trad hij ook rechtstreeks met
recensenten in contact.
C.P.E. Robidé van der Aa, die recenseert voor o.a. de Arnhemsche Courant, het
Letterlievend Maandschrift en De vriend des vaderlands, is duidelijk door Immerzeel
zelf aangezocht, als de eerste hem schrijft, dat de recensie van de Gedenkschriften
van Hudson Lowe geplaatst is, ‘aan die van Tollens ben ik bezig’.153
Kort daarna vraagt hij Immerzeel of het, in verband met de situatie in België, niet
beter is met het publiceren van de recensie van de nieuwe uitgave van Tollens'
Gedichten te wachten tot rustiger tijden -‘en de Jongelieden, waaronder voor zoo
iets altijd de meeste kopers zijn, weder terug waren.’154
Deze laatste opmerking geeft impliciet het belang van een bespreking in krant of
periodiek aan en het effect dat zo'n bespreking op de verkoop kan hebben gehad. Het
was in die zin voor een uitgever dan ook belangrijk goede contacten met de
redacteuren van de diverse periodieken te hebben. Temeer daar het potentiële aantal
kopers van een titel gemiddeld niet groot was, kon een goede en tijdig geplaatste
recensie het verschil uitmaken tussen een vlotte verkoop in het eerste jaar van
publikatie of pakketten winkeldochters voor jaren.
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Na éen jaar kwamen immers de niet-verkochte exemplaren van de in commissie
gezonden titels weer terug bij de uitgever, waardoor de omloopsnelheid ervan - en
daardoor de inkomsten voor de uitgever - aanzienlijk verminderde. De verschijning
van één of meer wervende recensies in het jaar waarin het boek in de winkel lag,
was dus in meer dan één opzicht voordelig.

VII.2.2 Vergroting van de afzet
Bekend is het beeld, dat het in de eerste helft van de negentiende eeuw op velerlei
gebied - ook op dat van uitgeverij en boekhandel - ontbroken heeft aan nieuwe en
stimulerende initiatieven. Als de Haagse uitgever-boekhandelaar Koenraad Führi in
1839 opmerkt, dat er in de boekhandel niet zozeer verval of achteruitgang maar
eerder sleur is opgetreden, lijkt zijn analyse dit beeld te onderschrijven. Tekenend
in dit verband is ook de manier waarop de Leeuwarder uitgever Steenbergen van
Goor in 1824 adverteert:
Aan Leesgezelschappen, Leesbibliotheken en de weinige [!, BPMD]
Particulieren, die nog Boeken koopen, wordt, als goede lectuur,
aanbevolen:155
Toch ontplooide Immerzeel in elk geval verschillende initiatieven om de afzet van
zijn fondsartikelen, hetzij via de boekhandel, hetzij via de particuliere markt, te
vergroten. Daarin sloot hij gedeeltelijk aan bij beproefde middelen als het aanbieden
van uitgaven op verschillend papier gedrukt, anderzijds bewandelde hij minder
gebaande wegen met zijn pogingen nieuwe kopers in bijv. de Zuidelijke Nederlanden
te zoeken of een verdere diversificatie door te voeren door oude wijn in nieuwe
zakken te doen: het introduceren van het klein-octavo formaat voor poëzie die een
grote faam genoot.

VII.2.2.1 Diversificatie in uitvoering
De inhoud en de uitvoering van een uitgave zijn even nauw met elkaar verbonden
als de prijs met de uitvoering. Prijs en uitvoering zijn op hun beurt weer verbonden
met de welstand c.q. koopkracht van de potentiële afnemers. Wie een verkeerde vorm
aan een specifieke tekst geeft, strijkt daarmee tegen de haren van de kopers in en
bederft daardoor zijn eigen afzet. Zo werden van oudsher de teksten die bestemd
waren voor een geletterd publiek in romein gedrukt. In de wijdverbreide religieuze
werkjes maar ook in liedboekjes, bestemd voor het volk, werd de gotische letter
gebruikt. Dit in-
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houdelijke verschil correspondeerde tot op zekere hoogte met een uiterlijk
onderscheid: de boeken in romein waren veelal duur, terwijl boekjes in gotiek meestal
niet meer dan enkele stuivers kostten.156
Volgen we deze observaties dan moeten we concluderen, dat Immerzeel een fonds
voor de geletterden had. Maar ook binnen deze groep was er diversificatie mogelijk.
Een groot aantal titels wordt aangeboden in verschillende uitvoeringen, waarbij
vooral het gebruikte papier de prijsbepalende factor was. De vijfdelige Aardrijkskunde
voor zeevaart en koophandel van J. Hingston Tuckey, het duurste meerdelige werk
dat Immerzeel heeft uitgegeven, werd nog in twee uitvoeringen aangeboden: f 26,75
voor die op schrijfmediaan en f 32,00 voor de uitvoering ‘op best schrijfpapier’.157
Een minder duur, maar even sprekend voorbeeld is de Nederlandsche muzen-almanak
die in maar liefst vijf uitvoeringen kan worden besteld, oplopend in prijs van f 3,50
(in karton met een fraaie geplaatdrukte omslag) via f 5,50 (in rood of groen maroquin),
f 6,00 (in satijn) en f 7,00 (in rood of groen maroquin met koker) tot f 7,50 (in satijn,
met satijnen koker).
Maar bij de Nederlandsche muzen-almanak liggen vorm en inhoud ook op andere
punten vast. In een brief aan Willems schrijft Immerzeel over de tegenvallende
verkoop van de Antwerpsche Almanak van nut en vermaek in Noord-Nederland:
men wil hier prentjes in de jaarboekjes; ons Publiek is daaraan sedert
circa veertig jaren gewoon. Ook valt het formaat niet in den smaak. Dit
alles is nu wel treurig, maar het is niettemin waar.158
Een zelfde soort standaard bestond er bij poëzie-uitgaven, waarbij een royale en fraai
ogende uitvoering in groot-octavo-formaat een ongeschreven regel was; de aard van
de teksten vereiste een daaraan inherente uitvoering. Wie als producent zou afwijken
van het standaardformaat groot-octavo voor poëzie zou in elk geval een (groot) deel
van het reguliere publiek afstoten, zowel in psychologische als commerciële zin.
Achter de vraag van S.I. Wiselius of Immerzeel hem alles wat van het werk van
Tollens op zwaar velin papier bestaat wil leveren en daarbij te voegen ‘hetgeen van
een even groot formaat is, ofschoon dan ook op ander papier gedrukt’159 gaat een
vastomlijnde opvatting schuil omtrent de wijze waarop een poëzie-uitgave vorm
gegeven diende te worden.
Immerzeel heeft dan ook lang geaarzeld voordat hij ertoe durfde over te gaan de
poëzie van juist Tollens in een kleiner formaat160 en op goedkoper papier op de markt
te brengen. Hij had van diens Gedichten immers al met
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groot succes drie drukken, die in prijs varieerden van f 9,00 tot f 12,00 voor 3 delen,
opgelegd.161
Tollens schrijft, dat
toen mijn Uitgever mij aankondigde, dat hij een vierden druk moest
doen opleggen, (ik) hem ernstig aangezocht (heb) om het mij meermalen
te vleijend geuit verlangen naar een onkostbaarder uitgave te wille te zijn,
en met deze bundels eene proeve te nemen ter meerdere verspreiding onzer
vaderlandsche dichtwerken ook in de mindere standen der maatschappij.162
Of het idee inderdaad van Tollens kwam, valt te betwijfelen. Het eerste schriftelijke
bewijs inzake een uitgave in klein-octavo is te vinden in een brief van Jan Frans
Willems aan Immerzeel van 15 januari 1819. Willems beklaagt zich daarin, sprekend
over de Hollandse literatuur, behalve over de slechte verkrijgbaarheid van Hollandse
boeken in de Zuidelijke Nederlanden, ook over de duurte ervan:
Ook is alles te schrikkelyk duer; fransche lettervrugten overstroomen
ons; men heéft ze by kans voórniet. (...) Waerom geeft men in Holland
geen eene goedkoope druk? ook niet van stukken die moesten populair
gemaekt worden, zoo als de Hollandsche natie van Helmers de gedichten
van Tollens en van meer andere? (...)'T waere te wenschen, Mynheer, dat,
UEd byvoorbeeld, een Editie van Tollens ter persse legde die deezen
uytmuntenden dichter voór iedereen verkrygbaer maekte. 'T was heerlyk
voor UEd. dit Spoor gebaend te hebben, als dichter, ja, als een der beste
Hollandsche dichters heeft UEd 'er belang by dat de Nederl. letterkunde
verspreyd en gekend worde.163
Het duurt tot augustus 1821 voordat Immerzeel stappen begint te ondernemen om
op Willems' suggestie in te gaan. Zijn vrees is dat het Nederlandse taalgebied niet
groot genoeg is om het ‘zeer aanmerkelijk vertier’ te behalen dat nodig is ‘om eene
onkostbare uitgave te kunnen goed maken, (...).’164
Met enige regelmaat krijgt hij niettemin ook van anderen soortgelijke geluiden te
horen, die hem doen besluiten Tollens te polsen over de uitgave van een goedkope
druk van zijn Gedichten. Uit een reactie in een brief aan Immerzeel kunnen we
afleiden, dat hij de klacht van Willems ook al in een eerder stadium aan Tollens had
voorgelegd:
Zijn klagt over de duurte der Hollandsche boeken, en het toeschrijven
daar aan van het onbekend blijven onzer dichters in de Zuidelijke
provinties, zijn alweder dezelfde klanken, die ik van alle Brabanders
verleden week op het Instituut heb hooren aanheffen.165
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Tollens reageert positief en schrijft, dat ook hij dergelijke boodschappen bij de vleet
kreeg:
maar ik hield ze voor mij, want het was de stem van een roepende in de
woestijn.166
In de Rotterdamsche Courant van 8 september ontvouwt Immerzeel zijn plan en hij
motiveert een klein-octavo uitgave van de Gedichten van Tollens met de volgende
argumenten:
- de prijs van f 12,00 voor de groot-octavo uitgave is te hoog;
- een klein-octavo uitgave kan gemakkelijker op reis worden meegenomen, ook
door de bezitters van de groot-octavo editie;
- een goedkope uitgave is als geschenk of prijs ideaal voor ouder of onderwijzer.
Dit laatste moge blijken uit de prijs waarmee Immerzeel voor een tweedelige uitgave
van Tollens' Gedichten adverteert: wie bij intekening bestelt, betaalt voor één deeltje
op ordinair papier f 1,20; wie velinpapier verkiest is f 1,65 kwijt. De normale prijs
bedraagt f 1,50 (ordinair) of 1,95 (velin).
Wie inging op de goedkoopste aanbieding had dus voor f 2,40 de Gedichten van
Tollens in huis, die kort daarvoor alleen voor f 12,00 op schrijfmediaan te koop
waren; de echte liefhebbers moesten voor de uitgave op velinpapier maar liefst f
18,00 neertellen!
Toch kunnen we uit Immerzeels formuleringen en enkele bewaard gebleven reacties
die op zijn initiatief volgden, de ambivalentie proeven die ook lange tijd bij Immerzeel
moet hebben bestaan. Tydeman schrijft:
Ik vind het niet voegzaam in te teekenen op eene goedkooper uitgave
van Tollens, maar verzoek dat gij mij toestaat eenige exemplaren daarvan
van U zelf te koopen tegen Boekverk. prijs.167
De klein-octavo editie van Tollens' Gedichten werd dan ook niet in plaats van maar
naast de groot-octavo editie op de markt gebracht, om als ‘reisgenoot’ te kunnen
fungeren.
Als Willems hoort over Tollens' bereidheid is hij enthousiast. Als Zuid-nederlander
zal hij geen enkele moeite hebben gehad poëzie in klein-octavoformaat te accepteren.
De psychologische drempel die een Noordnederlander als Tydeman moest
overwinnen, moet Willems volkomen vreemd zijn geweest. Per omgaande tekent hij
zelf in voor 5 exemplaren. Daarbovenop bestelt hij voor twee andere bekenden nog
eens 30 exemplaren:
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Zie daer reeds 35 exemplaren aen Slechts dry persoonen. Ik twyfel niet
of zeer veel Belgen zullen met hunne inschryving uwe onderneming
ondersteunen. Gy kunt verzekerd wezen dat ik, Van mynen kant, alles zal
doen, om u een groot getal Signatarissen te bezorgen.168
Eind oktober noemt Immerzeel enkele andere cijfers:
Na aftrek der 25 ex. van den Hr. Schreuder, is de opgaaf uit Antwerpen
37 ex. van den kleinen Tollens. Dit getal vind ik gering. Te Luik hebben
40 ingeteekend, te Luik, vriend!! Van visschersdorpen in Holland heb ik
opgave van 26 exn, van Koog aan de Zaan dezen morgen nog 41 stuks, uit
den Brielle 50 en zoo voorts. Als het werkje in 't licht is, zal 't misschien
ten uwent beter gaan. 't Is principaal voor Braband, dat ik de entreprise
heb begonnen; ik hoop nu maar dat ze aldaar op den duur bijval mag
vinden. De druk van 10.000 exn is in vollen gang.169
Willems is boos over Immerzeels opmerking over het ‘geringe’ aantal Antwerpse
intekeningen.170 Dacht Immerzeel soms, dat iedereen hier Tollens kent? Wie hem
kent bezit de groot-octavo editie al en daar komt bij:
Veelen van myne vrienden die ik niet twyffel of zy zullen den nieuwen
druk koopen, waren absent of niet te huys toen ik de lyst liet circuleeren.
enfin daer ik geen boekverkooper ben kan ik ook niet fatsoenlyk alles
verrichten, wat tot dien Stiel behoort.171
Maar Immerzeel heeft geen klagen. Zijn onderzoek om via intekening te beproeven
of er inderdaad een algemeen verlangen was naar een ‘onkostbare’ druk172, leverde
een grote hoeveelheid voorintekeningen op:
Sedert nagenoeg vier weken ben ik drok bezig aan het [inpakken] en
verzenden van het 1e Dl, en nog moet [ik] 1400 exempl. verzenden naar
Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe en Vlaamsche plaatsen.173
Is de uitgave een bestseller geworden door de combinatie prijs en Tollens, het
welslagen werd mede veroorzaakt door de verkleining van het formaat. Zelfs de aan
bibliomanie lijdende Wiselius is in zijn schik met de nieuwe uitgave van Tollens'
Gedichten. Hij koopt de klein-octavo's evenwel niet wegens de lage prijs, maar omdat
het formaat
juist overeenstemt met de Tooneelwerken en dit een en ander alzoo een
mooi geheel in mijne kas zal maken. Zulke kuren heeft de Bibliomanie,
met welke kwaal ik in een tamelijk hoogen graad bezocht ben.174
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Tollens' Gedichten in klein-octavo zijn het begin van een reeks van uitgaven van
poëzie in klein formaat. Want kort na het succes van het eerste deeltje van Tollens'
Gedichten had Immerzeel al aanzoeken gekregen ook de Gedichten van ‘onze
geliefkoosde Zanger, onze echte vaderlandsche Bard’ J.F. Helmers, die ‘ongetwijfeld
het Huisboek der Nederlanders zijn’175 in goedkope vorm uit te geven. En gezien de
reacties stimuleerde het prijsverschil (f 13,50 tegen f 3,60) ook nu menig vaderlander
tot intekening.
Daarbij rijst bij Immerzeel het plan nóg twee deeltjes gedichten van Tollens uit te
geven, maar dat voornemen valt bij Tollens niet in goede aarde:
Ja, vriend! Tollens is boos, omdat ik [n]og 2 deeltjes van zijne Gedichten
wilde uitgeven, en daarin opnemen zijne Minnedichtjes, Romancen en
Tuiltjes van dichtbloemen, met bijvoeging van zijn Portret, - boos,
niettegenstaande ik de volvoering van mijn plan voor een onbepaalden
tijd ten zijnen gevalle geschorst heb. Een gatlikker drie, vier, die bestendig
rondom hem wemelen, hebben heel wat olie in het twistvuur gegoten.176
Nu Tollens is afgevallen, richt Immerzeel zich tot Bilderdijk met de vraag, of hij er
bezwaar tegen heeft als van hem de Poëzy herdrukt wordt in het klein-octavo formaat.
In tegenstelling tot Tollens, staat Bilderdijk er volstrekt onverschillig tegenover:
Wat Uw oogmerk, om van eenige mijner werken een kleine Druk te
publiceeren: Dit kan mij geheel onverschillig zijn, en doet gij 't, ik wensch
er Ue alle mooglijke voordeel van. Ik twijfel echter of het Uw belang zij,
maar ik ben alleronbevoegdst om dit te beoordeelen. Ik geloof niet, zoo
populair te zijn als Tollens, Loots en anderen, en die een werk in 't kleiner
formaat hebben zullen in geen grooter formaat meer werken van mij
koopen. Zoo verbeelde ik 't mij. Maar als gezegd is, het is geheel Uwe
zaak, en ik ben verr' van daar in raad te willen geven.177
Loyaal werkt hij mee aan de uitgave, maar als men op de drukkerij van Pieper geen
lange s blijkt te kunnen zetten, weigert hij iedere verdere hulp. Hij wil met het soort
knoeiwerk, waarin hij het verschil tussen een ‘dorps-looper’ (met korte s) en een
‘dorp-slooper’ (met een lange s) niet typografisch zien kan, niets van doen hebben.178
Na Tollens, Helmers en Bilderdijk is Feith aan de beurt. Deze voelt ook veel voor
de klein-octavo uitgave. Hij acht het een goede greep
van Dichters, die gelezen worden, na de zoogenaamde prachtdrukken,
ook een zeer goed koope druk uit te geven.179
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Op 11 januari 1822 had hij al aan Immerzeel geschreven, dat hij het hooglijk zou
waarderen, als deze zijn werkjes in klein formaat á la Tollens zou willen uitgeven.180
En als Immerzeel er niet in slaagt de rechten van alle werken van Feith te verwerven,
is Feith de eerste om dit te betreuren. Hij had zich altijd met de gedachte gevleid
dat na mijn dood mijne vereenigde werkjes nog eens onder den algemeenen
tijtel: alle de werken van mr. R. Feith, zooals in Frankrijk en Duitschland
geschied, zouden uitgegeven worden, en dat is nu mis, want daar toe
moesten ze in eene hand zijn.181
De Zwolse uitgever-boekverkoper H. Doyer Asz. weigert de Oden en gedichten te
verkopen. Immerzeel neemt, zoals we zullen zien,182 vergeefs contact hierover op.
Wel weet Immerzeel hem over te halen om bij de uitgave van de ‘Dicht- en prozaïsche
werken’ van R. Feith zoveel mogelijk samen te werken:
Van compagnieschappen heb ik een' onverzoenlijken afkeer; daarvan kan
dus niets komen. Ook is zulks onnoodig, dat wij onze ondernemingen
geheel afgezonderd houdende, nogtans tezamen tot eenzelfde but kunnen
besluiten, het uitgeven namelijk van hetgeen wij elk van Feith bezitten in
den zelfden drukvorm en op eenen gelijken voet.183
Ze komen overeen elk hun eigen titels uit te geven, maar wel in dezelfde drukvorm
en op gelijke voet, d.w.z. in het Tollens-formaat.184 Helaas zal Feith de verschijning
van het eerste deeltje van zijn ‘Verzamelde werken’ niet meer beleven: hij overlijdt
op 8 februari 1824. Enkele maanden daarna zouden als eerste in de reeks van 11 zijn
Thirsa en Lady Gray in herdruk verschijnen als zevende deel van zijn ‘Dicht- en
prozaïsche werken’.
Immerzeel laat zijn eigen Gedichten ook in het klein-octavo formaat verschijnen.
Als hij evenwel een prijs van f 1,50 (1,95) per deeltje wil rekenen, wordt hij op de
vingers getikt; althans zo doet hij het voorkomen in een ingezonden mededeling in
de Rotterdamsche Courant van 28 januari 1823:
doch daar het Publiek sedert eenigen tijd gewoon is, om, door
Voorafbestelling, zichzelve eenig voordeel en tevens den uitgever eenige
zekerheid te verschaffen, is aan hetzelve bij alle Boekhandelaren en
Postmeesters, van heden af tot den 15den der aanstaande maand Februarij,
de gelegenheid geopend om, door zich als Inteekenaren aan te melden, de
beide deeltjes op postpapier tegen 48, en op velinpapier tegen 66 stuivers,
te kunnen bekomen.
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In Holland, [zelfs in kleine p]laatsjes, en op dorpen, is er nog al op
ingeteekend; [zoo dat ik] de oplage tot 3000 exempl. heb moeten bepalen.185
schrijft hij aan Willems.
Ook A.C. Schenk wil graag, dat zijn Nachtgedachten in een klein formaat
verschijnen. Hij vraagt zich af, of de hoge prijs van zijn vertaling niet debet is aan
de lage verkoop? Zou een goedkope editie niet te overwegen zijn?186
Staring redeneert - en dat is opmerkelijk - omgekeerd. Hij is van plan een kleine
verzameling nieuwe gedichten te laten drukken en over
een' Herdruk van mijne gedichten, welke zich door meerder
goedkoopheid zo wel als door kleine verbeteringen en zuivering van een
aantal Drukfouten, zoude aanprijzen, blijf ik nog denken. (...) dat het beter
zoude zijn, een' Voorloper van Nieuwe Gedichten te laten verschijnen, in
zulk een formaat en zo goedkoop, als het oogmerk wezen zoude, om
naderhand den Herdruk van de vroegere uit te geven; ten einde van den
smaak van het publiek voor mijn werk eerst duidelijk bewijs te kunnen
erlangen.187
Het kleine poëzie-formaat brengt niet alleen Immerzeel voordeel, maar vindt ook bij
andere uitgevers ingang en navolging: de aanduiding ‘Tollens-formaat’ gaat een
eigen leven leiden.
De weduwe J. Allart en Comp. volgt met een goedkope herdruk van De
Hollandsche Natie ‘in het Tollens-formaat’. Immerzeel is in zijn sas:
Gij zult zeker gezien hebben, of weten, dat nu ook de Hollandsche Natie
van Helmers als Tollens voor 24 st. bij Inteekening staat uit te komen?
Dit zal mij goed doen [aan] de andere werken van Helmers, waarop reeds
enkele duizend hebben ingeteekend.188
schrijft hij aan Willems.
Uitgever-boekverkoper J.C. van Kesteren adverteert met De Oudhollandsche
Kermis-Parnas, ‘hetwelk in het formaat der nieuwe uitgave van Tollens etc. is
gedrukt’.189 De weduwe Loosjes laat in de nieuwe vermeerderde uitgave van de
Gedichten van J. Bellamy uit 1826 weten
Zooverre de uitgever van den vorigen druk, nu tien jaren geleden, die
niettegenstaande deszelfs hoogeren prijs, in vergelijking van de
tegenwoordig verschijnende dichtuitgaven, op den duur werd gevraagd,
en genoegzaam is uitverkocht. Dikwijls echter wenschte men ook dezen
dichtbundel tegen minderen prijs algemeen verkrijgbaar gesteld te zien.(f.
*2v)
En uitgever Noman deelt in de tweede druk van de Gedichten (1827) van P. Boddaert,
Junior mee
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Bij den Uitgever dezes, Johannes Noman, Boekhandelaar te
Zalt-Bommel, zijn de volgende Dichtwerken, in het zelfde formaat als de
laatste compresse uitgave van de werken van H. Tollens, Helmers, Feith
en meer anderen, te bekomen. (f. I6r)
Door al deze navolgingen raakt de markt echter langzaam overvoerd en acht
Immerzeel het verstandiger met sommige uitgaven te wachten. Zo stelt hij een
klein-octavo uitgave van de Mengelingen van Bilderdijk lange tijd uit, want:
Uitgelokt door de gelukkige slaging van eenige door mij, in klein octavo,
uitgegevene werken, had eene groote meenigte speculanten, met hunne
plans van inteekening op nieuwe uitgaven van allerlei soort van boeken,
het publiek vermoeid, en den lust tot deelneming, zoo niet uitgedoofd, ten
minste aanmerkelijk doen verflauwen.190
Pas in 1827 wilde hij dan ook weer
beproeven, of de aandacht van ons Dichtminnend Publiek zich nu, op
eene voldoende wijs, op deze onderneming gelieve te vestigen, om hem
aan te moedigen tot het bewerkstelligen derzelve, (...)
Het initiatief van Immerzeel, om poëzie uit te gaan geven in een klein-octavo-formaat
kan bestempeld worden als een doorbraak in sinds lange tijd vigerende opvattingen
omtrent vorm en inhoud van dichtbundels. Deze opvattingen waren nauw verbonden
met de sociale positie en het aanzien van het publiek dat deze poëzie kocht en las.
Het feit dat dit onverwachte succes aan alle kanten navolging vond, bewijst eens te
meer de doortastende en ondernemende instelling van Immerzeel. Na de
Nederlandsche muzen-almanak slaagt hij er voor de tweede maal in op overtuigende
wijze opzien te baren in het kabbelende beekje van de Nederlandse boekenwereld.
Ook hier geldt echter, dat het verschijnsel ‘klein-octavo formaat voor letterkundige
werken’ in het buitenland al lang bekend was. Het idee was niet nieuw, de introductie
ervan in Nederland een novum.

VII.2.2.2 Via aanbiedingen
Uiteraard was het verschil in prijs bij voorintekening en na verschijnen éen manier
om het voor particulieren aantrekkelijker te maken een boek te kopen. Zo zullen de
intekenaren (die niets vooraf betalen) op Massé's Notarisambt ‘bij aflevering een
rabat van tien procento genieten van den prijs, op
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welken ieder deel, volgens den gewonen voet van berekening zal gesteld worden.’191
De boekverkoper gaat zelf op pad of laat iemand anders langs de deur gaan of
attendeert winkelbezoekers op de mogelijkheid in te tekenen op een werk, al dan
niet tegen een speciale voorintekenprijs.
Ook de boekhandel was voor een uitgever een markt, met name als de boekhandel
kon worden verlokt om ‘voor rekening’ te bestellen. De feitelijke afzet aan het kopend
publiek werd op die manier verplaatst naar de boekhandelaar, die bij tegenvallende
verkoop de onverkochte titels niet meer kon retourneren aan de uitgever. Een van
de meest voorkomende manieren om boekverkopers te belonen was het zgn.
premie-exemplaar. Naargelang het aantal verkochte exemplaren werd aan de
boekverkoper het bedrag van een half of een of meer exemplaren van het betreffende
werk in mindering gebracht op het totaalbedrag. Hierbij gaat het dan om de
boekverkopersprijs. Er zijn vele voorbeelden te geven:
- wie 12 exemplaren van James Hingston Tuckey's Aardrijkskunde voor
Koophandel en Zeevaart afnam, verdiende een halve premie, en wie erin zou slagen
25 exemplaren af te zetten, zou één exemplaar premie genieten.192
- bij de twee klein-octavo deeltjes Romancen, balladen en legenden van H. Tollens
was de verhouding 1:12 of 10:100.
Naast een premie bij de afname van een bepaald aantal exemplaren, kon de
boekhandelaar ook op andere manieren geprikkeld worden zich extra in te spannen
voor bepaalde uitgaven van een uitgever Een mogelijkheid was het krijgen van
geschenken. Op 31 januari 1808 schrijft de firma bij het verschijnen van de eerste
aflevering van jaargang 1808 van de Schouwburg een brief aan de boekhandel:
Wanneer UEd. met dit jaar twee Exemplaren van den Schouwburg meer
dan in het vorig jaar plaatst, zullen wij UEd. uit erkentenis daarvoor een
compleet Exemplaar over de jaren 1805,1806 en 1807 ten geschenke
geven; en wanneer UEd. 'er drie of vier Exemplaren meer van plaatst,
ontvangt UEd. daarvoor twee complete Exemplaren, en zo voor iedere
twee Exemplaren telkens een compleet, ten geschenke, meer.193
Het mes snijdt op die manier voor Immerzeel aan twee kanten: enerzijds raakt hij
overtollige jaargangen van de Schouwburg kwijt, anderzijds weet hij op een ook voor
de boekverkopers aantrekkelijke manier zijn abonneebestand te vergroten
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Tot vergroting van de afzet van nieuwe en het ruimen van minder courante titels
werden er in de twintiger jaren jaarlijks, na afloop van de Algemene Vergadering
van de Vereeniging te Amsterdam zgn. ongebonden verkopingen gehouden.194 Geruime
tijd na de verkoping van 1827 ontving Immerzeel verzoeken van diverse
boekverkopers om hun allerlei partijen boeken te leveren tegen de prijs waarvoor ze
op de ongebonden verkoping waren verkocht. Immerzeel weigert aanvankelijk op
dit soort verzoeken in te gaan. Wanneer hij echter wordt beschuldigd ‘van hoofdigheid
en onhandelbaarheid’ en van het feit dat hij te weinig profijt aan zijn confraters gunt,
wenst hij zich van die blaam te zuiveren.
Hij zwicht voor deze druk door aan zijn confraters het eenmalige aanbod te doen
hun voor f 60,00 courante titels te leveren met een netto-waarde van f 151,85 en een
bruto-waarde van f 182,35. Het normale rabat van 20% winst (f 30,50 op f 151,85)
verhoogt hij hiermee tot 204% (f 122,35 op f 60,00). Hij heeft maximaal vijftig stel
boeken ter beschikking.195
Het jaar daarop doet hij per circulaire van 30 januari 1829 een soortgelijke
aanbieding; ditmaal wegens ‘de algemeene klagt der Confraters over weinig vertier
en der Particulieren over de duurte onzer gewone groot-octavo Boeken’. Deze keer
heeft hij maar veertig complete stellen ter beschikking, bestaande uit titels die in de
vorige aanbieding niet voorkwamen:
Deze verkrijgbaar te stellen, is dus naauwlijks een halve maatregel,
omdat slechts een gedeelte mijner waarde Confraters het daaraan verbonden
voordeel kan genieten. Men zal zeggen: beter wat dan nietmetal, - het zij
zoo! neem de porties dan voor oen stapel zeeuwen, op den volgende voet:
En dan volgen de voorwaarden van levering: voor f 52,00 krijgt de afnemer boeken
in huis met een totale verkoopwaarde van f 151,10.196 Het rabat komt hiermee op
191% (f 99,10 op f 52,00). Ook in 1830 kan hij veertig confraters een aanbod doen,
dat ‘aan voordeeligen inkoop, de gemakkelijkheid der betaling paart,’ en hun voor
f 60,00 boeken met een verkoopwaarde van f 176,15 oplevert (rabat f 116,15 op f
60,00 = 194%). Hij zal bij de toekenning van dit aanbod scherp opletten aan wie hij
levert, want:
Enkelen, die ik weet dat vroeger dit voordeel aan particulieren afgestaan
en alzoo sommigen mijner fondswerken in miskrediet gebragt hebben,
heb ik van deze nieuwe deelneming uitgesloten.197
De aanstaande verhuizing naar Amsterdam is eind december 1831 de aanleiding nog
flink wat fondsartikelen te ruimen: ook nu heeft hij 40 stellen met

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

174
een verkoopwaarde van f 365,85. De aanbieding is f 80,00 en geeft een rabat van f
285,85 op f 80,00 = 357%198
De gevolgen van de Belgische Opstand zijn eind 1832 de aanleiding om nogmaals
een aanbieding te doen,
daar wij in deze voor onzen handel zoo bijzonder drukkende
tijdsomstandigheden, tot het bekomen van eenig buitengewoon voordeel,
elkanderen de behulpzame hand behooren te leenen.199
De tijdsomstandigheden drukken blijkbaar niet op de winstmarges van Immerzeel,
want voor f 45,00 kunnen de confraters een pakket boeken afnemen met een
verkoopwaarde van f 180,90 (rabat 302%).

VII.2.2.3 Afzet naar het buitenland
De afzet bepaalde zich voor het gros van de uitgevers tot het gebied boven de grote
rivieren. In 1808 merkt Bilderdijk op:
Maar de zaak is, dat zij [de uitgevers, BPMD] 1o. den boekhandel
buitenslands hebben laten verloopen en zich naar Duitschland verleggen,
't geen omtrent alle werken die niet voor ieder zijn, een gants niet
bemoedigend uitwerksel heeft en den ondernemingen tegen is (...)200
Uitgevers werken liever met fondsartikelen voor de korte termijn en directe winst
dan dat zij een duurzaam fonds opbouwen, dat op langere termijn rendeert, is de
opvatting die hij ook in de twintiger jaren aan Immerzeel voorhoudt.
Ook anderen wijzen Immerzeel zo nu en dan op de mogelijkheid zijn afzet te
vergroten door zich meer op het buitenland te richten. Het verst gaat C.G. Withuys,
als hij op 31 oktober 1823 m.b.t. de Nederlandsche muzen-almanak schrijft:
Veel zoude het mijns inziens bijdragen tot eene nog meer uitgebreide
verkoop van den Muzen almanak, indien dezelve vroegtijdiger in het licht
konde verschijnen en men dus betere gelegenheid verkreeg om onze
Indische landgenooten vroeger daarvan te voorzien. Ik deel UEd. deze
aanmerking mede, dewijl het mij bewust is, dat zeker boekhandelaar alhier
in het afgelopen jaar gelegenheid zoude hebben gehad om ca. 25 a 30
Exemplaren te plaatsen, indien het jaarboekje omstreeks het midden van
november a.p. ware in het licht verschenen (...)201
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Immerzeel had al wel eerder met Nederlands-Indië gehandeld. Aan zijn confrater
Yntema schrijft hij op 2 sept. 1819:
Gij hebt bij geval, niet een Chomel, geheel compleet, de 7 en 9 Doelen
derhalve? Misschien zou ik, convenieerde de prijs, er één van kunnen
plaatsten naar Batavia. Ik heb dezer dagen eene commissie van daar gehad
en uitgevoerd van ruim f 2000. Hoogst waarschijnlijk moet ik met een
week of zes nog eene dergelijke expeditie doen, en heb daarbij eenige
vrijheid in keuze.202
Of Immereel de adviezen van Withuys heeft opgevolgd, is niet bekend.
Anderen zoeken het minder ver. De Zuidelijke Nederlanden en Duitsland zijn de
landen die met enige regelmaat genoemd worden. Vooral als Immerzeel omstreeks
1815-1816 de magere jaren na het faillissement achter zich heeft en het uitgeven
weer met nieuw elan heeft aangevat, klinken deze ‘grensoverschrijdende’ geluiden
steeds vaker.
Deprez vond het de moeite waard in haar uitgave van de correspondentie van Jan
Frans Willems in een vierregelige biografische annotatie over Immerzeel op te
merken: ‘Zocht zeer vroeg contact met Zuidnederlandse auteurs.’203 En in een ander
verband schrijft zij:
(...) en zijn hardnekkige pogingen om zijn in Nederland goed-ingevoerde
zaak ook in het Zuiden vaste voet te laten vatten, zijn voor hem
kenschetsend.204
Het is vooral op instigatie van Willems, dat Immerzeel de markt beneden de grote
rivieren begint te betreden. Via het aantrekken van Zuidnederlandse auteurs in zijn
fonds, m.n. in zijn Nederlandsche muzen-almanak meende hij ook de afzet hiervan
te kunnen vergroten.205 Willems schrijft hem op 15 januari 1819:
Dat den Hollandschen boekhandel in deéze provintien niet wel vat, is,
dunkt my, toch het meest aan de Hollandsche boekhandelaeren te wyten.
Men is hier volstrektelyk met al wat in Holland het licht ziet onbekend.
Zoals we al eerder zagen zijn de Hollandse boeken te duur in vergelijking met het
Franse aanbod:
Voór de gemeene de gewoone burger is de litteratuer een tydverdryf:
men verkiest natuerlyk het Goedkoopste. de Hollandsche boekverkoopers
maken het Nederlandsche byna onverkrygbaer.206
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Maar Willems koopt het een en ander uit Immerzeels fondscatalogus en hij is ervan
overtuigd, dat ook het Tael- en dichtlievend genootschap te Antwerpen ‘het een of
ander van uw fonds en Wat reeds in Zyne boekenkas niet te vinden is, aenkoopen.’207
Hij maakt hem er zelfs buitenlid van ‘om UEd, met betrekking tot den boekhandel
eenigsints nut te zyn, (...).208
Immerzeel vraagt Willems om voor hem enkele bestellingen te doen bezorgen en
de betalingen in ontvangst te nemen:
Ik ben verlegen U hiermede lastig te vallen; maar geen correspondent
à costi hebbende, weet ik waarachtig geen ander middel te practiseren.209
En als Willems uiteindelijk 18 exemplaren van het eerste deel van Tuckey heeft
bezorgd, is het enige dat Immerzeel nog heeft te doen, de f 95,00 incasseren die
Willems voor hem heeft opgehaald.
Willems is ook bereid het tweede deel bij de 19 Antwerpse intekenaren te bezorgen.
Begin november 1819 komt Immerzeel tot het inzicht dat hij zijn Antwerpse vriend
niet langer kan belasten:
Ik wenschte toch wel een actieven en soliden Boekverkooper in
Antwerpen te hebben, dien ik Boeken in commissie kon zenden en die
zich belasten wilde met het nemen van Inteekeningen enz. enz. Gaarne
zou ik u ook niet met die bagatellen meer lastig vallen.210
Maar het blijkt een onmogelijke wens te zijn, want tot december 1825 blijft er sprake
van een geregeld verkeer van pakjes met en afrekeningen van boeken tussen
Antwerpen en Rotterdam. Daarbij is Immerzeel ook Willems van dienst, bijv. wanneer
hij in november 1820 de verspreiding voor Noord-Nederland van de Antwerpsche
Almanak voor 1821 voor zijn rekening neemt.
Hoewel Immerzeel inmiddels wel enige contacten in de Antwerpse boekenwereld
heeft in de persoon van de van oorsprong Franse boekverkoper Ancelle211 en de
weduwe Schoesetters, blijft het tobben:
Aan wien kan, aan wien zal ik nu mijne boeken te Antwerpen zenden?
Ancelle kent de taal niet en maakt geen werk v.d. Holl. boekh., en de wede
Schoesetters betaalt mij niet. Kunt ge mij iemand anders recommanderen?
Het is waarlijk beklagenswaardig, dat zoo vele obstakels van allerlei aard
zich in Braband en Vlaanderen [aankanten] tegen de circulatie der Holl.
boeken.212
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Ook pogingen van Immerzeel om meer bekendheid aan zijn uitgaven te geven, worden
gefrustreerd door inertie vanuit de Zuidelijke Nederlanden. Refererend aan het
Gentsche Dagblad schrijft hij:
Tot opbouw der taal en tot verbroedering onzer Z. en N. gewesten, is het,
naar mijn inzien, van groot belang, dat men uit Braband bijdragen levert
in onze Letterk. tijdschriften en bladen, en in de Brabandsche, bijdragen
uit Holland.213 Dit laatste nu zou ik [door] mijne relatien vrij wat kunnen
bevorderen; ik heb mij daartoe bereid betuigd, en - geen antwoord
ontvangen! Zoo iets ontmoedigt.
Hij overweegt zelfs een bediende met een kist boeken naar Antwerpen, Gent,
Brugge, enz. te zenden om de afzet van zijn uitgaven in het Zuiden krachtdadig aan
te pakken.214 In Ostende geeft hij zijn uitgaven in depot bij boekverkoper Vermeirsch.215
In Luik had hij entree proberen te krijgen via Johannes Kinker, die daar in 1817
hoogleraar was geworden. Ook zijn reactie is weinig hoopvol:
De meestgezochte boekverkoopers, alhier, zijn Mevrouw Collardin,
aan welke ik Uwe Lijst van boeken en platen zal ter hand stellen; voorts
de Soer en Chalhot; maar, uit het geen gij uit het gezegde reeds kunt
opmaken, is het lezen van Hollandsche boeken eene allerzeldzaamste zaak,
welke zich meestal binnen den kring van eenige mijner leerlingen (en nog
wel uitverkoren leerlingen) bepaald.216
Uit Brugge krijgt hij voornamelijk morele bijval van P. van Genabeth, onderwijzer
aldaar, die een aantal dicht- en prozastukken uit bij Immerzeel uitgekomen werken
wil opnemen in een door hem samen te stellen bloemlezing; hier laten eigenbelang
en het belang van Immerzeel zich echter moeilijk onderscheiden:
Worde die keuze op eene voorzigtige wijze gedaan, wel nu, later zal
men dan die autheuren, naarmate hunne verdiensten bekend zijn, aankopen;
en zo doende zullen de Heeren Boekhandelaars zelven door hunne
welwillendheid ten aanzien van den verzamelaar, zeer veel toebrengen tot
de algemeene invoering onzer Nederlandsche werken, waartoe eene
goedkoope en tevens zindelijke uitgave, zoo als UEd. dit het eerst hebt
aangevangen, veel contribueert, - terwijl ik reeds onderscheiden malen
werken bij UEde uitgegeven, tot prijsgeschenk heb laten uitreiken.217
Of Immerzeels positieve antwoord218 op den duur tot een grotere afzet heeft geleid,
valt te betwijfelen. Hoe hij ook duwt en probeert, hij krijgt in de Zuidelijke
Nederlanden vrijwel geen vaste grond onder de voeten.
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Deze sombere ervaringen moet hij ook aan Bilderdijk hebben voorgehouden, toen
ook deze hem suggereerde de afzet van zijn werken te vergroten door de markt in
het Zuiden te betreden: ‘Van onze Zuidelijke broeders begrijp ik Uwe explicatie
volkomen.’
Eind 1826, als hij Willems een exemplaar van de Nederlandsche muzen-almanak
stuurt, schrijft Immerzeel:
Dit exempl. zal het eenige zijn dat de reis naar Antwerpen doet: want ik
heb daar thans geen correspondent. De Wede Schoesetters is letterlijk
onhandelbaar. Zij betaalt mij niet, en gelieft zelfs mij mijne onverkochte
boeken niet terug te geven. Er schiet mij geen ander middel over om van
haar af te komen, dan de behartiging van mijn belang aan een' procureur
op te dragen.219
Op 28 december 1828 moet hij Willems zelfs het definitieve einde van zijn
Zuidnederlandse avonturen meedelen:
In Braband en Vlaanderen gaat het nog steeds den kreeftengang met de
circulatie van Hollandsche boeken. Ik heb daar thans niet één correspondent
meer!220
Maar opnieuw komt Willems hem te hulp door hem te wijzen op J.C. Rysheuvels,
een Antwerpse boekdrukker die een boekwinkel wil opzetten en over wie hij goede
berichten heeft vernomen. Maar vermeende of echte nadrukactiviteiten van Rysheuvels
doen Immerzeel aanvankelijk een vervolging tegen deze Rysheuvels instellen;221 er
blijkt echter geen kwade opzet in het spel en volgens Rysheuvels moet Immerzeel
toch erkennen ‘dat U geene wezenlijke schade is toegebragt en de zaak met geen
slecht opzigt is geschied.’222 Deze erkenning volgt vrijwel onmiddellijk in het openen
van een krediet van f 2.000,00 voor Rysheuvels met de stipulatie, dat Immerzeel
hem
voor zijnen eenigen correspondent zal nemen in de zuidelijke provincien;
en dat, bij overtreding van Uwe zijde aan deze stipulatie, UE op mij geen
hoegenaamde pretentien meer zoude kunnen behouden.223
Het feit dat Immerzeel zich een correspondent moest kopen of voorfinancieren om
zijn uitgaven in de Zuidelijke Nederlanden te verspreiden, laat zien hoe moeilijk het
was voor een Noordnederlandse uitgever-boekverkoper in die contreien vaste voet
aan de grond te krijgen. Over hoe de samenwerking in de praktijk is verlopen, worden
we verder niet ingelicht.
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Behalve de Zuidelijke Nederlanden zien sommigen ook Duitsland als een potentiële
markt voor Hollandse boeken. Vooral in de contacten met Bilderdijk komt deze
afzetmarkt regelmatig ter sprake:
uit Duitschland komen eindelooze klachten dat mijn werken er niet te
krijgen zijn. De Hollandsche literatuur, en vooral taalkundige, wordt er
sterk in zwang. Onze vaders hadden alom correspondentie, niet om boeken
te ontfangen en geld in de plaats te zenden als thands, maar om boeken te
zenden, waarvoor zij geld of geldgevende waren te rug namen. Waarom
is dat zoo omgekeerd?224
Als hij boekhandelaar was, dan zou hij het wel weten en - net als de Duitsers hier
doen - een vertrouwd persoon in Berlijn vestigen:
men moet met de Bibliothekarissen van Kassel, Berlijn, Gottingen &c.
onmiddelijk aanbinden. Boekverkopers aldaar willen geld en geen waren;
wel uit- maar niet invoeren. Iemand die door Duitschland reisde, moest
dit voor U op zich nemen, en zoo kondt ge tot in Rusland toe, debouches
vinden. Wel te verstaan voor blijvende werken, geen prullerijtjes van het
dagelijksch inlandsch vertier.225
Toch lijken de enkele pogingen die Immerzeel onderneemt om in Duitsland entree
te krijgen in geen verhouding te staan tot de inspanningen die hij zich in het Zuiden
had getroost. Behalve dat Tollens hem enkele malen verzoekt tegelijk met een zending
verf ook de Muzen-almanak naar Keulen226 of zijn Gedichten naar Hamburg227 te
zenden, is de enige aanwijsbare Duitse onderneming de uitgave van het beredeneerde
overzicht inzake het ingevoerde decimale stelsel (210403). Maar ook dit werkje lijkt
eerder voor de Nederlandse dan voor de Duitse markt bestemd. Gezien de
advertentietekst functioneert het als relatiegeschenk, dat Hollandse zakenlieden
kunnen geven aan ‘Duitsche Handelshuizen, die met de Nederlanden in betrekking
staan (...). In een kort bestek van slechts weinige bladzijden vervat, is het geschikt
om onder kruisbanden verzonden te worden.’228
Een voorstel van F.W. von Mauvillon een Duitse vertaling van De Overwintering
op Nova Zembla in Duitsland te laten drukken, is onderwerp van enkele tussen hem
en Immerzeel gewisselde brieven. De voorkeur voor een in Duitsland gedrukte
vertaling hangt samen met de gedachte dat het boekje daar dan een grotere markt
heeft dan wanneer het in Nederland gedrukt wordt. In het laatste geval valt, volgens
Von Mauvillon, de Duitse markt af. Een andere mogelijkheid is een duo-uitgave,
bijv. ‘Essen und Den Haag bei Bädeker und Immerzeel’. Ieder neemt dan een deel
van de oplage voor zijn rekening en betaalt naar evenredigheid. Op 7 juli 1830
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moet Immerzeel beslissen. Op die datum stelt Von Mauvillon zijn voorwaarden:
Immerzeel drukt het en geeft Bädeker commissie voor Duitsland.
Maar Immerzeel gaat niet op de voorstellen van Von Mauvillon in. Hij ziet, wellicht
mede door de teleurstellende ervaringen in de Zuidelijke Nederlanden, blijkbaar in
een Duits avontuur geen heil meer.

VII.2.3 Slotopmerkingen
De verkleining van het octavo-formaat heeft een vergroting van de oplage tot gevolg.
Deze vergroting gaat niet gepaard met een aanzienlijke verhoging van vaste
produktiekosten, maar is het gevolg van een onverwacht groot succes bij de
intekening, die mede vanuit België werd gesteund.
Op twee punten schrijft Immerzeel dus geschiedenis: hoewel hij in veel opzichten
gebaande wegen volgde, weet hij zich door een innovatie in de vormgeving en via
een actieve distributiecampagne in positieve zin te onderscheiden van zijn confraters.
Hij slaagt erin door de publikatie van klein-octavo edities een groter marktaandeel
te verwerven dan tot nu toe gebruikelijk was voor dit soort literatuur. Daarbij heeft
Immerzeel in elk geval twee categorieën kopers op het oog: degenen die naast hun
groot-octavo editie ook een ‘reiseditie’ (op velinpapier) wilden bezitten en een groep
kopers, met een bescheiden inkomen, die zich alleen de goedkope editie (op ordinair
papier) kon veroorloven. De markt beneden de grote rivieren bood hierbij extra
afzetmogelijkheden, gewend als de Belgen waren aan het kopen van ‘onkostbare’
edities.
Daarnaast moet Immerzeel echter ook enkele duizenden Noord-Nederlanders méer
dan het normale contingent kopers tot aanschaf van de vierde druk van Tollens'
Gedichten hebben weten te verleiden. Dat dit gepaard ging met een agressieve - door
sommigen als ongepast ervaren - reclamecampagne, lijkt uit commercieel oogpunt
niet meer dan logisch. Wie als uitgever een afwachtende en berustende houding
aannam, kwam met poëzie niet verder dan ca. 500 exemplaren.
Net zoals bijv. Feith in Zwolle of Boxman in Gorinchem als de lokale grootheden
voor extra verkoop van hun werk zorgden, zo moeten de potentiële afnemers van
Tollens' Gedichten juist in Rotterdam in veel grotere aantallen te vinden zijn geweest
dan elders. Aangezien er vooral een nieuwe groep kopers moest worden aangeboord,
zijn ongetwijfeld verschillende boekverkopers tegelijkertijd in Rotterdam openlijk
actief bezig geweest om
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intekenaren te werven. Het kon niet anders of Tollens moest met deze
reclame-campagne geconfronteerd worden.
Welk aandeel de Zuidelijke Nederlanden in het verkoopsucces hebben gehad, laat
zich moeilijk bepalen. De enthousiaste berichten van Willems en het feit dat diverse
relaties van Immerzeel de Belgische vraag naar goedkope edities naar voren brachten,
doen vermoeden dat ook daar een duidelijke afzet is geweest. Het is niet ondenkbaar
dat Immerzeel juist door Willems' suggestie, ondersteund door herhaalde verzoeken
van Belgische leden van het Instituut, tot zijn initiatief is gekomen.
Dat Immerzeel er met veel van zijn andere fondsuitgaven geen entree heeft weten
te vinden, doet aan zijn onophoudelijke pogingen geen afbreuk.

Eindnoten:
1 Zie de inleiding, blz. 14.
2 KB-collectie, 2 juli 1809.
3 Zie de ‘Statistiek van kosten der werken uitgegeven door A.C. Kruseman 1840-1878’ in Enschedé
1898-1902, dl. 2, bijlage II.
4 Dit ‘Onkostenboek’ wordt bewaard in de VBBB. Ook in het archief Bohn zijn onkostenboeken
bewaard gebleven.
5 Nijhoff 1934, 57.
6 H. Tollens aan W.H. Suringar in VBBB.
7 Zie voor dit onderscheid Martin 1987, 208-209.
8 Brief aan Immerzeel, KB-collectie.
9 Terecht merkt Enschedé op: ‘Theoretisch schijnt het mogelijk titel-opgaven der drukwerken te
construeeren. Practisch is dit niet uitvoerbaar. Niet altijd brengt een drukker zijn impressum
aan, zoodat drukwerken dikwijls niet met stelligheid gedetermineerd kunnen worden.’ (Enschedé
1919, p. VI).
10 KB-collectie, 12 april 1809.
11 Deze uitspraak kan uiteraard alleen gelden voorzover de naam van de drukker in de betreffende
fondsuitgaven is opgenomen. Of Stuerman inderdaad álle fondstitels heeft gedrukt die op dat
moment waren verschenen, zou nader (letter)onderzoek eventueel kunnen uitwijzen.
12 Het in 1801 bij I. van Cleeff verschenen werkje van Immerzeel De goedertierenheid van Titus
was ‘Gedrukt By J.J. Stuerman, in den Hage.’ (fol. G2v).
13 Vgl. Dongelmans 1988, 96 en 120.
14 In 1825 wordt zijn naam het laatst vermeld. Zie de Dichtbloemen van L. Rietberg in de fondslijst
250619b.
15 KB-collectie, 14 mei 1821. Deze brief heeft nummer 22, maar hoort vóór nr. 133.
16 KB-collectie, 30 nov. 1808.
17 Brief aan Immerzeel 22 mei 1820, KB-collectie.
18 KB-collectie, 16 okt. [1820].
19 Vgl. fondslijst 211101.
20 Brief van Immerzeel aan Schinkel, KB.
21 Enschedé 1919, V.
22 KB-collectie, 17 febr. 1826.
23 30 juni 1819, VBBB.
24 Vgl. hoofdstuk VI.3.5.
25 De opdracht is te vinden in het eerste deel en luidt: ‘Aan de Kamers van Koophandel en
Fabrieken, te Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Doornik, Dordrecht, Gend, Gouda, Leuven,
Leyden, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Schiedam en Vlissingen, wordt dit Zee- en
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Koopmans Handboek, met opregte dankbetuiging voor genotene bescherming en aanbeveling
eerbiedig opgedragen door de uitgever.’
Commissiebrieven dienden ter begeleiding van de verzonden boeken in commissie. De
commissiebrief bij Tuckey's Aardrijkskunde is bewaard gebleven in de VBBB, dossiers Yntema.
We gaan er van uit, dat de exemplaren op bestpapier niet zijn inbegrepen in de ‘800 stuks Tytel
en Opdragt voor hetzelve werk’.
In totaal staan er 78 boekhandelaren in de intekenlijsten genoemd, maar 18 namen komen ook
in het eerste en/of tweede vervolg op de intekenlijst uit deel 1 voor.
Zij moeten in dit geval vrijwel geheel met de particuliere intekeningen samenvallen. Zie voor
de problematiek met betrekking tot de interpretatie van intekeningen door de boekhandel
Dongelmans 1990, 192-195.
In de dossiers Yntema in de VBBB zijn verschillende formulieren te vinden, waarop Immerzeel
naast de commissie-exemplaren ook een exemplaar ‘Ter recensie’ meestuurt ten behoeve van
de Vaderlandsche Letteroefeningen. Op de commissiebrieven bij de verschillende delen van
Tuckey's Aardrijkskunde staan steeds twee exemplaren in commissie genoteerd met daaronder
‘Een dito ter Recensie.
KB-collectie, brief 114. Deze brief is ongedateerd, maar is, gezien de inhoud, van omstreeks
nov. 1819.
Brief van Tollens 31 maart 1819, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 1 sept. 1819, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 19 april 1817, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 29 nov. 1820, KB-collectie.
Brief van 27 juni 1826, collectie BM.
Vgl. over Schinkel Leerintveld 1990.
KB-collectie, 29 mei 1827.
Brief aan Immerzeel 29 aug. 1826, KB-collectie.
Brief aan Schinkel 8 okt. 1831, KB.
Brief van 7 okt. 1831, KB.
Brief aan Immerzeel 25 april 1834, KB-collectie.
Brief aan Schinkel 8 mei 1834, KB.
Vgl. de folia 224-227. Zie over Gerrit Post Dongelmans 1988, 196.
Uit de gegeven voorbeelden in bijlage 8 is af te leiden, dat de term ‘riem’, die in de eerste plaats
betekent 22 boek à 25 vel papier = 550 vel papier, hier ook als equivalent wordt gebruikt voor
een oplage van 550 exemplaren. Wanneer er dus gesproken wordt van een oplaag van een titel
met een omvang van bijv. 9,15 of 29 vel van 1 of 1 1/2 riem dan betekent dat per aangegeven
vel in principe een oplaag van 550 resp. 825 exemplaren wordt gedrukt.
Dit gegeven volgt uit het feit, dat bij voorbeeld (2) in totaal 540 exemplaren worden gedrukt,
zijnde 22 boek à 25 vel (per katem). De totale inkoop aan papier bedraagt bovendien [26] riem,
een hoeveelheid papier die nodig is om 21 1/4 katern te kunnen drukken in een oplaag van in
principe 550, maar uiteindelijk 540 exemplaren.
Nota over 1819, NLMD.
‘Bij de laatste toch [= bij de koperen plaat], indien zij goed gegraveerd is, vallen de eerste 1500
afdrukken goed uit, de latere worden hoe langer hoe flauwer;’ Van der Meulen 1905, 302.
‘Van een goede kopergravure kunnen ca. 200 uitstekende afdrukken gemaakt worden, dan nog
eens 300 à 400 van goede en een zelfde aantal van redelijke kwaliteit. Daarna vervlakt het beeld
snel.’ Van der Linden 1979, 111.
Het feit dat deze twee kopergravures opgesneden dienden te worden, zou dus impliceren, dat
de oplage van de eerste jaargang van de Nederlandsche muzen-almanak in elk geval minimaal
1000 (1500) exemplaren is geweest.
Brief van 13 dec. 1822, KB.
Brief aan Immerzeel 26 april 1834, KB-collectie.
De nota is gedateerd ‘Amsterdam 1823’. Ook de bedragen van de nota's over 1820 en 1832
hebben betrekking op het letteren en graveren van titelpagina's. Deze nota's bevinden zich in
het NLMD. De nota's over 1817 en 1830 bevinden zich in de KB-collectie, achter de brieven
van Tollens.
KB-collectie, 16 nov. 1826.
KB-collectie, 8 okt. 1826.
KB-collectie.
Zie het facsimilé-gedicht in de Nederlandsche muzen-almanak voor 1829 (fondslijst 281114).
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KB-collectie, 21 maart 1830.
KB-collectie, 24 juli 1830.
Vgl. de afbeelding in Dongelmans 1986, bij p. 207.
Zie de nota over 1830 in KB-collectie, achter de brieven van Tollens aan Immerzeel.
Nota over 1832 in NLMD.
KB-collectie, 3 jan. 1818.
‘Ik graveer geduurig aan het portrait van Kinker’ schrijft hij op 21 april 1824 aan Immerzeel
en op 13 juni luidt het: ‘Voorlopig hiernevens een proef van Kinker's afbeeldzel. Caspari die
het geteekend heeft, vind de Gelijkenis volkomen, echter heb ik eenige kleine aanmerkingen.’
(KB-collectie). Zie over het portret van Kinker ook Hanou 1988, dl. 1, 468.
Het betreft vermoedelijk het vignet van de titelpagina van Wit en rood van W. en K.W. Bilderdijk
(fondslijst 180813a/b).
Zie brief van Marcus aan Immerzeel van 24 maart 1819 en de pretensie van f 138,50 over 1818
in VBBB, personalia Immerzeel.
KB-collectie, 26 april 1808.
De nota is te vinden in de VBBB, personalia Immerzeel.
De nota werd op 3 april 1834 geliquideerd (NLMD).
Kwitantie in KB-collectie Tollens-Immerzeel, gedateerd juli 1818. Het bedrag was inclusief
drie proef- en letterdrukken.
KB-collectie, Tollens-Immerzeel, ca. midden 1820, brief 87.
Van 17 juni 1820, KB-collectie, achter de brieven Tollens-Immerzeel.
Zie o.a. de brief van Robidé van der Aa 7 febr. 1835, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 9 aug. 1834, KB-collectie.
Zie de kwitantie van 9 nov. 1832 in NLMD.
Zie NLMD, 1832.
Het betaalde honorarium is steeds een vast bedrag dat onafhankelijk van de oplage van een titel
aan de auteur wordt betaald. Van betaling per verkocht exemplaar is bij Immerzeel nog geen
sprake.
KB-collectie.
Brief van 5 nov. 1810, KB 78 F 43. Zo'n dichtbundel is verder niet meer bij Immerzeel
verschenen.
VBBB, personalia Immerzeel.
Brief aan Immerzeel 13 maart 1827, KB-collectie. Vgl. Opstelten 1916, 198.
Brief aan Immerzeel 3 april 1834, KB-collectie. Het voorstel van Van den Bergh was f 6,00
per blad + 20 presentexemplaren.
De bedragen zijn ontleend aan de brieven aan Immerzeel, KB-collectie.
Zie de kwitanties van 27 april 1813 en 8 april 1816 in KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 19 nov. 1834, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 16 mei 1831, KB-collectie.
Nota van 25 en 27 aug. 1817, NLMD.
Vgl. de notitie in het Boekverkopersboek 1806 (VBBB).
De beide afrekeningen van dec. 1834 en 24 aug. 1832 in het NLMD.
Brief van 4 nov. 1831, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 22 maart 1826, KB-collectie.
Nieuwsblad voor den boekhandel 12 april 1838.
Er waren op de fondsveiling in 1835 nog 790 complete stellen over.
Uiteraard hadden schoolboekjes een veel grotere oplage en een groter koperspubliek. De prijzen
waren ook beduidend lager.
Zie Kloek en Mijnhardt 1987, 148.
Kruseman 1886-87, I, 69.
De vraag of elke confrater altijd elke uitgave ongevraagd in commissie kreeg toegestuurd, moet
negatief worden beantwoord. De verzendlijst voor de portretten van Wolff en Deken uit 1806
(VBBB, archief Ten Brink) telt ca. 160 namen, terwijl het Boekverkopersboek 1806 van
Immerzeel ca. 220 namen van boekverkopers telt.
Wanneer bij een oplage van 500 of 800 bij al dan niet geselecteerde confraters twee of drie
exemplaren in commissie werden gegeven, kon de uitgever bij het uitvoeren van
extra-bestellingen zelf al spoedig door de resterende oplage heen zijn. Retournering van het
onverkochte commissiegoed vond echter slechts één keer per jaar plaats, met het gevolg dat
dàn geretourneerde exemplaren aan actuele verkoopwaarde aanzienlijk hadden ingeboet. Het
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was dus voor een uitgever zaak om in het eerste jaar van uitgave zoveel mogelijk exemplaren
te verkopen. Waren zijn eigen exemplaren uitverkocht, dan kon hij zijn confraters verzoeken
de nog onverkochte commissie-exemplaren op dàt moment terug te sturen.
De boekverkoper had dan niet het recht een bestelde titel terug te sturen, maar verbond zich
deze daadwerkelijk af te nemen en te betalen.
Rotterdamsche Courant 20 april 1820.
Zie de circulaire van 4 april 1838 en het Nieuwsblad voor den boekhandel 12 april 1838.
Illustratief in dit verband is bijv. het ‘Bezichtigingsboek’ 1834, dat bewaard is gebleven in het
archief Van Stockum, inv. nr. 2 (GA Den Haag).De Nederlandsche muzen-almanak voor 1835
gaat bijv. op 1, 2 en 10 december op zicht naar verschillende klanten van Van Stockum, die het
zicht-exemplaar echter zonder uitzondering retourneren.
De zgn. Kopijboeken van de firma Suringar bevatten veelvuldig overzichten van naar welke
boekverkoper via welke correspondent een pakje is verzonden. Vgl. bijv. het Kopijboek C
(1832-1835), waarin een- of tweemaal per maand dergelijke overzichten (met daarin ook de
naam van Immerzeel) zijn te vinden. (VBBB).
Brief aan Immerzeel 10 dec. 1832, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 5 dec. 1824, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 15 nov. 1835, KB-collectie.
Vgl. bijv. de brief van P.J. Andriessen van 6 febr. 1837 die schrijft, dat hij een gedicht niet via
‘den Heer Kloots, die hetzelve, naar ik meen, over zijnen Correspondent tot UE zendt’, maar
direct aan Immerzeel stuurt.
Brief aan Immerzeel, KB-collectie.
Zie bijv. Van Selm 1987 en Taylor 1986.
Van de negen (supplement)catalogi van Immerzeels leesbibliotheek is geen enkel exemplaar
teruggevonden.
Van deze 35 veilingen zijn er 34 daadwerkelijk door Immerzeel gehouden. Die van het bezit
van Barend de Fremery (110506) werd wegens Immerzeels faillissement uiteindelijk verzorgd
door de Rotterdamse boekverkoper Nicolaas Cornel, met wie hij aanvankelijk samen de veiling
zou verzorgen.

108 Van de leesbibliotheekcatalogi ontbreken aankondigingen van het verschijnen van het 11e en
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15e supplement op de algemene catalogus van Immerzeels leesbibliotheek. Deze aanvullingen
zijn ongetwijfeld verschenen. Wellicht zijn er op het gebied van voorraadmagazijn- of
fondscatalogi nog enkele niet-getraceerde catalogi uitgegeven.
Zie de Catalogue complet (100202a), 15.
Vgl. ook hoofdstuk V.3.
Vgl. als voorbeeld de advertentie in de Rotterdamsche Courant van 1 nov. 1817: ‘De Boek- en
Kunsthandelaar Immerzeel, te Rotterdam, heeft ontvangen een compleet Assortiment Fransche
Almanakken, voor 1818, in elegante Banden.’
Rotterdamsche Courant 18 dec. 1817.
Rotterdamsche Courant 11 en 13 aug. 1818.
Brief in KB. Met het ‘Waterboek’ wordt bedoeld het eerste stuk van Gedenkboek van J.C. Beijer
(260830), waarvan de verzending eind augustus in volle gang was.
Zie Gruys 1990.
Als voorbeelden noem ik De moederliefde van J. Immerzeel (190401), fol. F7v-F8v: ‘Bij
Immerzeel verschenen werken’, De verlosser van J.L. Nierstrasz (200419), fol. G2v: ‘Dichttaal- en letterkundige Werken bij den Uitgever dezes te bekomen’ en Het graf, in vier zangen
van Rhynvis Feith (290504), p. 107. Zie ook fondslijst 060901b.
Ook zijn er uitgaven aangetroffen, waarbij op de achterzijde van de gekartonneerde kaft
dergelijke reclame werd gemaakt.
Brief aan Immerzeel 13 nov. 1830, KB-collectie. Op fol. M8 van het derde deel is inderdaad
een lijstje afgedrukt met bij Immerzeel verkrijgbare werken.
Brief van 20 okt. 1832, collectie Suringar VBBB.
Brief aan G.T.N. Suringar 20 okt. 1832, collectie Suringar VBBB.
Brief aan G.T.N. Suringar 31 jan. 1854, collectie Suringar VBBB.
Boekverkoperscirculaire Nederlandsche muzen-almanak 1 febr. 1818, VBBB collectie Cahais,
H 54.
Het was ‘not done’ dat de ene boekverkoper klanten die bij een collega-boekverkoper een
abonnement op een vervolgwerk hadden, over te halen het abonnement bij hém te continueren.
Aangezien de Muzen-almanak als periodiek/tijdschrift werd aangemerkt, was het zaak bij het
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begin van zo'n nieuw periodiek een zo groot mogelijk deel van de te verdelen koek in handen
te krijgen. Op die manier was men voor jaren verzekerd van een vaste klandizie. Deze afspraak
werd veelal stilzwijgend door boekverkopers in dezelfde stad of regio toegepast. Blijkbaar
waren er nu collega-boekverkopers die dit ‘gentlements agreement’ doorbraken, hetgeen ook
bij Immerzeel op afkeuring stuitte.
Deprez 1965-68, dl. 3, 162.
Brief aan Immerzeel 30 mei 1809, KB-collectie.
Uiteindelijk telde de ‘Lijst van inteekenaren’ 292 namen van particulieren, boekverkopers en
leesgezelschappen. Bovendien: ‘Daar nog eenige opgaven, inzonderheid uit Zeeland, ontbreken,
zal het vervolg van de Lijst der Inteekenaren bij het tweede Deel worden uitgegeven.’ (fol.
3*2r).
Zie circulaire bij Massé, Notarisambt van aug. 1810, VBBB, collectie Cahais G 61.
Vgl. de in de fondslijst genoemde prijzen bij de verschillende uitvoeringen.
Vgl. bijv. Rotterdamsche Courant 3 juni 1820.
Zie de fondslijst 100301, 101231b, 190529 (vervolg in 190901 en 191231b), 200719a, 231210a,
241215b, 261231b, 321231a en 341213.
Brief aan Schinkel 16 maart 1834, KB.
We kunnen er dus veilig van uit gaan, dat er ook van veel andere Immerzeel-uitgaven waarvan
uitvoerige aankondigen in de krant staan, afzonderlijke prospectussen hebben bestaan.
Het betreft vooral de Amsterdamsche, Rotterdamsche, Haagsche en Haarlemsche Courant.
Zie hoofdstuk VIII.3.
Brief van 22 juni 1820, KB-collectie.
‘reeds Negenmaal Herdrukt’ (Haagsche Courant 12 dec. 1804), ‘is in weinige weken weken
tijds tot vijf malen toe herdrukt geworden.’ (Rotterdamsche Courant 19 juli 1825). De
hiervolgende voorbeelden zijn vooral ontleend aan advertenties uit de beginjaren van Immerzeels
uitgeversloopbaan. Elk voorbeeld is uit te breiden met tientallen soortgelijke uit latere periodes.
‘Nog maar weinig Exemplaren zyn'er over van’ (Haarlemsche Courant 13 dec. 1804).
‘en thans elks aandacht bezig houdende onderwerp’ (Haagsche Courant 19 dec. 1804).
Haarlemsche Courant 31 jan. 1805.
Haarlemsche Courant 26 sept. 1805.
Haagsche Courant 21 nov. 1808; Haarlemsche Courant 21 dec. 1809.
‘Op dat een ieder het zich zou kunnen aanschaffen, is de Prys op slechts 14 St. gesteld.’
(Haagsche Courant 2 aug. 1805).
Haarlemsche Courant 10 jan. 1833.
Precies dezelfde advertentie ook in de Haarlemsche Courant van 16 maart 1809.
Vgl. voor een latere periode bijv. de advertentie in het Dagblad van 's Gravenhage van 12 febr.
1827: ‘Nieuwe boekwerken, in het jaar 1826 uitgegeven, door J. Immerzeel, junior,
Boekhandelaar in 's Gravenhage.
Rotterdamsche Courant 12 okt. 1826.
Haarlemsche Courant 7 aug. 1830.
Het bewaard gebleven ‘Advertentieboek Tijl 1825’ vermeldt op fol. 76 een nota voor f 7,05 en
f 11,125 inzake een advertentie in no. 11 en no. 16 van de Zwolsche Courant voor de ‘Gedichten’
van J.C.C. den Beer Poortugael resp. het Gedenkboek van Neêrlands watersnood. Uit het feit,
dat in de boeken over 1821-1822 en 1823-124 geen advertentiekosten voor Immerzeel staan
genoteerd leid ik af, dat hij incidenteel adverteerde.
Zie bijv. Rotterdamsche Courant 6 en 9 dec. 1823 en Haarlemsche Courant 23 en 27 dec. 1823.
Febr. 1806, KB-collectie.
Een brief van 4 febr. 1815 van Immerzeel aan Yntema is uiterst vijandig van toon: ‘Dat ik het
best oordeel dat wij buiten alle relatie blijven;’ en ‘P.S. Spaar u voortaan de moeite mij te
schrijven, want zal geen een brief van U meer lezen.’ De reden is niet duidelijk. (UBL Ltk
1870).
KB-collectie, 8 maart 1818.
Brief aan J.W. Yntema, VBBB, dossier Yntema 942a.
VBBB, dossiers Yntema 942a.
Brief aan Yntema 1 juni 1823, KB 121 B 6.
Deprez 1965-68, dl. 3, 421.
Brief aan Immerzeel 21 juni 1831, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 8 sept. 1831, KB-collectie.
Zie Rotterdamsche Courant 13 jan. 1824.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

156 Zie Smit 1990, 163-164.
157 Zie Haarlemsche Courant 14 juli 1821.
158 Brief van 30 okt. 1821, Deprez 1965-68, dl. 3, 376. Immerzeel had voor die van 1821 200
exemplaren laten komen; voor die van 1822 denkt hij aan 50 stuks wel genoeg te hebben. Na
de zesde jaargang (1826) is deze almanak niet meer verschenen.
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Het formaat van deze almanak was 12o.
Brief van 23 maart 1819, KB-collectie.
In analytisch bibliografische zin zou het beter zijn te spreken van een verkleind formaat, omdat
bibliografisch gezien het formaat hetzelfde blijft. De verandering heeft betrekking op de grootte.
Het groot-octavo formaat was ca. (h x b) 21 x 13 cm, terwijl het zgn. klein-octavo formaat ca.
17 x 11 cm groot was.
Zie over de eerste drie drukken van Tollens' Gedichten Dongelmans 1986.
Gedichten, vierde druk, deel 1, 2.
Deprez 1965-68, dl. 3, 51-52.
Vgl. Dongelmans 1986, 212.
KB-collectie, brief 113. Deze is ongedateerd, maar is vermoedelijk van kort na 15 jan. 1819.
Zie voor uitvoeriger citaten Dongelmans 1986, 211-214. In een ongedateerde brief van Tollens
aan Immerzeel van begin febr. 1820 lezen we: (...) om U alweder eens ter kennisse te brengen
hoe men over de duurte onzer Holl. dichters klaagt, en hoe men reikhalst naar eene goedkooper
uitgave van vele - vooral van mijne verzen (...) Zoo veel is zeker dat ik bij eene eventueele
uitgave van eenen nieuwen bundel, zoo niet eenen onkostbaren druk alleen, dan toch eenen
zoodanigen bij eenen meer kostbare bedinge. 't Was nu het saizoen om ons wat verder bekend
te worden, waarom wordt dat door zulk een ellendige, in den grond schadelijken oorzaak, door
de duurte der boeken, tegengehouden? (KB-collectie, brief 76).
Brief aan Immerzeel 25 sept. 1821, KB-collectie.
Brief van 18 sept. 1821. Zie Deprez 1965-68, dl. 3, 358.
Brief 30 okt. 1821. Deprez 1965-68, dl. 3, 376-77.
Mogelijk had Immerzeel de passage uit de brief van Tollens in gedachte, waarin deze opmerkt,
dat Reesema bij zijn terugkeer uit België tegen hem had gezegd ‘dat hem [= Reesema, BPMD]
honderd menschen om een onkostbare uitgave ervan aangemaand hadden.’ Brief van ca. sept.
1821, KB-collectie.
Brief 29 nov. 1821. Deprez 1965-68, dl. 3, 160.
Zie het prospectus in de Rotterdamsche Courant 8 sept. 1821.
Brief 19 febr. 1822. Deprez 1965-68, dl. 3, 397-398.
Brief van 2 maart 1822, KB-collectie.
Vgl. het ‘Berigt van inteekening’ in de Rotterdamsche Courant 9 maart 1822.
Brief van 17 mei 1822. Deprez 1965-68, dl. 3, 412.
Brief aan Immerzeel 31 mei 1822, KB-collectie.
Zie uitvoeriger Dongelmans 1989, 9-10.
Brief van 7 dec. 1822, KB-collectie.
KB-collectie.
Brief van 15 juni 1822, KB-collectie.
Zie hoofdstuk VIII.2. Zie uitvoeriger over deze zaak Streng 1992.
Concept-brief van 16 okt. 1823, KB-collectie. Dat Immerzeel een onverzoenlijke afkeer van
compagnieschappen had, behoeft geen uitvoerige toelichting. Behalve de mislukking met
Kesteloot zal ook de weinig collegiale houding van zijn confraters Ten Brink en Loosjes bij de
uitgave van de levensschets van Wolff en Deken (zie hoofdstuk VIII.3) aan deze afkeer debet
zijn.
Vgl. de advertentie in de Haarlemsche Courant van 11 en 13 nov. 1823.
Brief van 8 juli 1823. Deprez 1965-68, dl. 3, 458. Mijn eerdere schatting, die op 2400 ex.
uitkwam, was dus te laag. Vgl. Dongelmans 1986, 215.
Brief van 20 april 1829, KB-collectie.
Opstelten 1916, 196-197.
Brief van 2 juli 1822. Deprez 1965-68, dl. 3, 425.
Rotterdamsche Courant van 13 mei 1823. Geciteerd naar Dongelmans 1986, 215.
Dagblad van 's Gravenhage 3 sept. 1827.
Zie prospectus Massé aug. 1810. VBBB, collectie Cahais G 61.
Zie prospectussen Immerzeel 27 jan. 1819, VBBB.
Zie prospectussen Immerzeel, VBBB.
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194 Van der Meulen 1905, 101. In de jaren dertig en later vonden er meerdere veilingen per jaar
plaats.
195 Deze circulaire van 8 jan. 1828 in de VBBB, collectie Cahais.
196 Circulaire in VBBB, collectie Cahais.
197 Zie VBBB, collectie Cahais.
198 Aanbiedingscirculaire van 31 dec. 1831 in VBBB, prospectussen Immerzeel.
199 Aanbiedingscirculaire van 31 dec. 1832 in VBBB, prospectussen Immerzeel.
200 Brief aan H.W. Tydeman 27 jan. 1808. Vgl. Tydeman 1866-67, dl. 1, 39.
201 KB-collectie.
202 VBBB, dossiers Yntema 942a. Ook Rhynvis Feith had Immerzeel gevraagd een exemplaar van
de Nederlandsche muzen-almanak voor 1819 naar Batavia te sturen en verwachtte er ook in
Batavia wel enige intekenaren op. (Brieven van 5 nov. en 20 dec. 1818, KB-collectie).
203 Deprez 1965-68, dl. 2, 142.
204 Deprez 1965-68, dl. 4, 46.
205 Vgl. par. VIII.1.4.
206 Deprez 1965-68, dl. 3, 51-52.
207 Deprez 1965-68, dl. 3, 51.
208 Deprez 1965-68, dl. 3, 58. Tegelijk bestelt hij voor het genootschap een viertal werken.
209 Deprez 1965-68, dl. 3, 75.
210 Deprez 1965-68, dl. 3, 110. Eerder al had Immerzeel bedekte kritiek uitgeoefend op Willems'
uitgave voor eigen rekening van zijn Aen de Belgen en de verspreiding ervan. ‘Had mij het toch
laten doen’, is de teneur van Immerzeels brief. Ik had U verlost ‘van den last, natuurlijk
verbonden aan het naloopen van een mercantiel ding, dat u van aestetische bemoeijingen aftrekt.’
Deprez 1965-68, dl. 3, 76.
211 François-Modeste Ancelle (1775-1861), kwam in 1801 naar Antwerpen, waar hij zich in 1815
als boekdrukker en boekhandelaar vestigde aan de Kaasrui. Vgl. Deprez 1965-68, dl. 4, 61.
212 Brief van 18 dec. 1825. Deprez 1965-68, dl. 5, 139.
213 Deprez 1965-68, dl. 3, 134. Zij tekent hierbij aan: Naast enkele zuiver-commerciële
aankondigingen plaatste Immerzeel in het Gentse dagblad, nr. 14, 21.3.1820, p. 3-4 een:
Beoordeling van een dichtstuk op den Watersnood in 1820, door Boxman. In nr. 20, 11.4.1820,
p. 4 verscheen een: Berigt van inteekening, op Nederduytsche Synoniemen; in nr. 20, 7.4.1820,
p. 4 een: Prospectus (voor Ned. Muzen-Almanak).
214 Brief aan Willems 22 juli 1820. Deprez 1965-68, dl. 3, 145.
215 Deprez 1965-68, dl. 3, 150.
216 Brief van 7 maart 1821, KB-collectie. Zie ook de brief van N.G. van Kampen aan Immerzeel
van 14 maart 1824, waarin deze schrijft dat Kinker Immerzeels werk in het Zuiden opgang laat
maken.
217 Brief aan Immerzeel 6 juni 1827, KB-collectie.
218 Op twee stukken na mocht Van Genabeth alles opnemen. Vgl. brief aan Immerzeel van 11 aug.
1828, KB-collectie.
219 Deprez 1965-68, dl. 5, 205.
220 Deprez 1965-68, dl. 5, 419.
221 Immerzeel had de Antwerpse advocaat L. Jacobs in de arm genomen die het bedrag van een
schadeloosstelling had berekend op f 63.000,00. Maar bij Rysheuvels was niets te halen: ‘de
man heeft een klein winkeltje, ik ken hem geene vaste goederen.’ Vgl. de brieven van L. Jacobs
in de KB-collectie, m.n. 29 mei 1829.
222 Brief aan Immerzeel 9 juli 1829, KB-collectie.
223 Brief aan Immerzeel 9 juli 1829, KB-collectie. Rysheuvels zou het geopende krediet in tien
jaarlijkse termijnen van f 200,00 aan Immerzeel terug moeten betalen.
224 Vgl. Dongelmans 1989, 7.
225 Brief aan Immerzeel 11 aug. 1821, KB-collectie.
226 Brief van vermoedelijk nov. 1820: ‘Donderdag of Vrijdag heb ik goederen naar Keulen te
schepen, waarbij ik den Almanak voor den Deutschen Collega gevoeglijk kan inpakken. Wie
weet waar het goed voor is? Mogelijk wel voor eene gunstige aankondiging in een of ander
Duitsch Tijdschrift. Indien gij, zoo als ik, van tijd tot tijd de Duitsche journalen inziet, zult gij
opgemerkt hebben, dat onze litteratuur in Germaniën meer en meer bekend raakt.’ (KB-collectie,
brief nr. 106).
227 Brief aan Immerzeel van vermoedelijk sept. 1821: ‘Reeds in het midden van de vorige week is
mij van Hamburg gevraagd, door een huis waarvoor wij bezig zijn eenige honderd vaatjes verw
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voor de West gereed te maken, of er tot een aannemelijken prijs 100 à 150 exempl. van mijne
Gedichten in 3 deelen zouden te krijgen zijn, en zoo ja, wat men zou moeten besteden.’
(KB-collectie, brief nr. 147).
228 Rotterdamsche Courant 3 april 1821. Het feit dat enkele maanden later ook een uitgave voor
de Engelse markt verscheen, ondersteunt deze interpretatie.
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VIII Fondsvorming
In de bewaard gebleven bronnen komen de motieven die Immerzeel ertoe brachten
tot bepaalde uitgaven te besluiten niet of nauwelijks expliciet aan de orde. In enkele
brieven die tijdens de feitelijke totstandkoming van sommige titels worden gewisseld
tussen auteur en uitgever, vinden we tussen de regels door hoogstens een enkele
aanwijzing omtrent motivatie of verwachtingen. Maar ten aanzien van de meeste
uitgaven moeten we het zelfs zonder zulke gegevens stellen.
Sprekend over ‘totstandkoming’ dienen we een duidelijk verschil te maken tussen
de technisch-feitelijke realisering van een voorgenomen produktie (zie VII.1) en wat
daaraan voorafgaat: het geheel van overwegingen op grond waarvan tot een uitgave
wordt besloten. Martin vergelijkt de uitgever-boekhandelaar met een spin in het
centrum van een web: ‘il est point de convergence d'une série de circuits intellectuels,
industriels et commerciaux.’1 De uitgever selecteert uiteindelijk de uit te geven teksten
en legt daardoor de verbinding tussen de auteur en zijn publiek.
Om die reden dient naast de vragen naar de feitelijke gang van zaken met betrekking
tot de produktie en distributie van zijn fondsuitgaven ook de vraag gesteld te worden
naar Immerzeels beweegredenen: waarom gaf hij uit wat hij heeft uitgegeven? Hoe
dan ook ligt er aan zijn uitgavebeleid een economisch uitgangspunt ten grondslag,
maar de vraag is of er ook andere motieven zijn aan te wijzen. Was Immerzeel, in
de woorden van Tollens, een op winst beluste intrigant met een masker van
bescheidenheid2 of, om met Belinfante te spreken, ‘een man van omvattende kennis,
van gescherpt oordeel, van rijke ondervinding; - een man van smaak zoo fijn als
weinigen bezitten, en bij wien de zuiverste kunstgloed vlamde’?3
Een concreet en eenduidig antwoord op de vraag welke factoren een rol hebben
gespeeld bij de vorming van het fonds van Immerzeel zal, gezien de bovenstaande
beperkingen, niet mogelijk zijn. Bovendien, voorzover ze te achterhalen zijn, vertonen
ze nogal wat diversiteit. Wanneer Immerzeel adverteert:
Een Werk, gelijk dit, ontbrak ten eenemaal. Het werd vurig verlangd
door een ieder, die belang stelt in de zaak der Grieken - en welk
regtschapen christelijk, ja menschelijk hart doet dit niet4
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lijken onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid de voornaamste beweegredenen te zijn.
Vermoedelijk zijn de gebruikte formuleringen in dit soort advertenties echter een
weerspiegeling van het heersende waardenpatroon van deze tijd. Het is vooralsnog
echter moeilijk vast te stellen op welke manier de advertenties in kranten
functioneerden. We hebben immers te maken met reclametaal, waarvan de
contemporaine betekenis nog nergens systematisch is onderzocht.
Vanzelfsprekend moeten overwegingen van bedrijfseconomische aard de
belangrijkste zijn geweest. Zeker vanaf het moment, dat Immerzeel zijn functie op
het ministerie van Binnenlandse Zaken (goed voor een jaarinkomen van f 1.800,00)
opgeeft, moet het maken van winst zoniet de belangrijkste factor dan wel een van
doorslaggevende betekenis zijn geworden. Maar daarnaast hebben enerzijds
persoonlijke voorkeur en omstandigheden van Immerzeel zelf en anderzijds de
heersende smaak en zeden en de politieke en economische situatie van Nederland
hun stempel gedrukt op de opbouw van het fonds.
Met Immerzeels uitspraken over uitgaven die bestemd zijn om het hart van jeugd
‘te doen ontgloeijen voor God en het Vaderland’5 hebben we, met het eveneens
veelvuldig gebruikte begrip ‘Deugd’, al drie belangrijke eisen in handen waaraan
bijv. poëzie moest voldoen.
Aan de hand van een nadere analyse van het fonds (VIII.4) wordt geprobeerd aan
te geven, hoe het fonds van Immerzeel is opgebouwd en of er op enigerlei wijze een
wisselwerking is waar te nemen tussen zijn fondsuitgaven, de tijd waarin zij zijn
verschenen en zijn motivering om ze uit te geven.
Bij de beantwoording van de vraag naar het hoe en het waarom van de in het door
Immerzeel opgebouwde fonds voorkomende titels, kunnen we formeel onderscheid
maken tussen twee categorieën:
A. eigen titels, waarvan hij al dan niet als de initiator de eerste uitgever is geweest.
B. verworven fonds: titels die op andere wijze dan A. tot zijn fonds zijn gaan
behoren.6
Dit formele onderscheid impliceert geen inhoudelijk verschil tussen beide categorieën.
Zoals we zullen zien fungeren ze juist complementair ten opzichte van elkaar. Het
onderscheid is louter om redenen van praktische aard gemaakt.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

185

VIII.1 De eigen titels
Wie als uitgever boeken op de markt wil brengen, kan door derden teksten laten
schrijven c.q. vertalen, zelf de pen ter hand nemen of afwachten totdat een auteur
hem een oorspronkelijk of vertaald manuscript toestuurt.7
Het onderscheid tussen oorspronkelijk en vertaald werk wordt hier gemaakt, omdat
de kopijwerving van òf oorspronkelijk òf vertaald werk duidelijk een verschillende
inspanning van de uitgever vergde. Voor het binnenhalen van oorspronkelijk werk
diende hij voortdurend contacten te onderhouden met zijn (potentiële) auteurs, bij
vertalingen moest hij er alleen voor zorgen tijdig zijn rechten te laten registeren.
In de uitgeefpraktijk van Immerzeel komen we dan ook een grote hoeveelheid
aanvragen tot voorgenomen vertalingen tegen.8 Een inventariserend overzicht (zie
bijlage 8) levert een totaal van maar liefst 142 aanvragen op, waarvan ongeveer 25%
daadwerkelijk in vertaling bij Immerzeel verscheen. In dat opzicht verschilt hij niet
van zijn confraters: men kon beter tijdig het recht op de vertaling van interessante
buitenlandse titels laten vastleggen dan de kans lopen dat een andere uitgever het
recht erop claimde. Zo blijkt Immerzeel in 1806 beducht voor de situatie, dat een
van zijn confraters ook bezig is met een vertaling van Jenyns, View of the internal
evidence of the christian religion reviewed, and dedicated by a father to his children.
Lublink de Jonge is er al geruime voor Immerzeel aan bezig en, zo schrijft deze:
het verwondert mij, dat gij het niet reeds, volgens het drukformulier
door mij zelve in de wereld gebragt, bij uwen Magistraat hebt laten
aantekenen, en dit in de Courant hebt doen adverteren.9
Pas als op 4 augustus de aankondiging in de Haagsche Courant is verschenen, kan
Immerzeel gerust zijn.
Van Immerzeels eigen werkzaamheid hebben we in de biografische schets al kennis
genomen. Vrijwel alles wat Immerzeel zelf heeft geschreven, vinden we ook in zijn
eigen fonds terug.
Daarnaast heeft hij ook een groot aantal werken vertaald, waaronder een selectie
uit Massillons Sermons pour le carême en Sermons pour l'avent. Voorlopig wil hij
zeven leerredenen uitgeven en mochten die aanslaan, dan hoopt hij ‘nog eenige
andere Leerredenen in onze taal over te brengen.’10
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Ik zelf hou mij met de vertaling bezig; reeds vier Sermons heb ik met
onbedenkelijk genoegen afgewerkt,
schrijft hij aan Willems en hij verwacht er, ook in Brabant, veel bijval voor.11 Ter
verkrijging van een approbatie wendt Immerzeel zich tot de ‘mede aartspriester’ J.
van Banning, die hem aanraadt een katholiek als vertaler te nemen. Immerzeel is het
met Van Banning eens:
Niet tot het catholijk Kerkgenootschap behoorend, heb ik zelf de
onvermijdelijke noodzaaklijkheid gevoeld om mijn arbeid ter herziening
te geven aan een kundig Roomsch Pastoor (...)12
De approbatie komt af op 3 augustus 1823; vijf dagen later ligt het Zevental
leerredenen (230908) in de winkel.
Dat Immerzeel er als uitgever geen moeite mee had dit katholieke werk uit te
geven hoeft geen verbazing te wekken, als we zien dat de Petit carême van Massillon
al vele jaren tot de best verkochte boeken in Frankrijk behoorde.13 Toch zal de uitgave
van zijn vertaling geen groot succes geweest zijn, want een vervolg is nooit
verschenen.14
Door deze eigen vertalingen had Immerzeel de mogelijkheid de vertaalkosten in
eigen portemonnaie te houden. Bij een bedrag van f 3,00 tot f 5,00 per gedrukt
octavovel (= 16 blz.) bespaarde de vertaling van bijv. het boek van Massillon (25
vel) hem een bedrag van f 75,00 tot f 125,00.
Net zo als hij op de vertaalkosten kon besparen door zelfwerkzaamheid, zo kon
hij op het honorarium kosten besparen door eigen werk uit te geven. In dit verband
zal het geen toeval zijn, dat er juist kort na het faillissement in één jaar (1813) drie
werken van hemzelf verschijnen.
Immerzeel neemt in zijn eigen fonds een bescheiden plaats in. Het overgrote deel
van de fondstitels is afkomstig van andere auteurs. Sommige van deze auteurs heeft
hij gevraagd of hij hun exclusieve uitgever mocht zijn (bijv. Tollens en Bilderdijk),
van anderen kreeg hij ongevraagd manuscripten toegezonden, die hij soms wel, soms
niet heeft uitgegeven.
Van het laatste is de aanbieding van H.J. Abbing uit Groningen een voorbeeld.
Op 16 november 1834 vraagt deze aan Immerzeel of hij bereid is een boek van hem
te drukken. De titel is ‘fragmenten uit mijne aanteekeningen’. Hoewel hij wijst op
goede beoordelingen van eerder uitgekomen werk van zijn hand, gaat Immerzeel
niet op zijn uitnodiging in. De op handen
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zijnde verkoping van zijn fonds is er wellicht mede de oorzaak van. (Zie verder bij
VII.3)
Eerder dat jaar was Immerzeel wél ingegaan op een aanbieding van L.Ph.C. van
den Bergh die hem had gevraagd op welke condities hij een Bloemlezing uit de
dramatische werken van William Shakspeare (341119d) wilde uitgeven.15
Waren auteurs eenmaal tot zijn fonds toegetreden, dan leidde dit meestal tot de
uitgave van meer, al dan niet door Immerzeel geëntameerde werken van hun hand.
Het verzoek om een bijdrage aan de Nederlandsche muzen-almanak was in elk geval
standaard.

VIII.1.1 De auteurs
In het jaar waarin Immerzeel definitief kiest voor een bestaan als
uitgeverboekverkoper is hij in contact gekomen met twee belangrijke auteurs die na
het aan lager wal raken en uiteindelijke overlijden van hun ‘vaste’ uitgever P.J.
Uylenbroek moreel vrij waren om uit te zien naar een nieuwe uitgever. Zowel Hendrik
Tollens als Willem Bilderdijk antwoordden positief op zijn verzoek om als hun
uitgever te fungeren. Tollens schrijft 5 januari:
Ja, zeker zult gy voor my drukken, en niemand anders dan gy; maar mijn
voorraad is nog te gering om'er aan te beginnen. In de aanstaande maand,
als ik in den Haag kom, spreken wy elkander dienaangaande nader.
Bilderdijk reageert eind 1807 positief op een voorstel van de firma Immerzeel en
Comp. om ten behoeve van een nieuwe druk van zijn Treurzang van Ibn Doreid het
stuk na te zien.16
Het feit dat deze beide auteurs zo'n belangrijke plaats innemen in het totale fonds
van Immerzeel, rechtvaardigt een afzonderlijke behandeling. Vooral Tollens speelt
in dit verband een belangrijke rol. Behalve dat hij éen van de trekpaarden van
Immerzeels fonds was, moeten we ook wijzen op zijn rol als intermediair tussen
Immerzeel en andere potentiële auteurs. Niet alleen in de eerste jaren van de
Nederlandsche muzen-almanak, maar ook in de beginjaren van Immerzeels uitgeverij:
Nu lieve Tollens! als gij wat ter uitgave hebt. je vous prie de ne pas
m'oublier. Vooral, hoop ik dit jaar op een werkje van smaak met houterige
vignetten.
Hebt gij bij uwe vrienden Loots en Helmers nog iets ten mijnen gevalle
kunnen uitrigten. Ik bid u mij bij hen niet te vergeten. Zou er kans zijn om
een Bundel Mengeldichten van U,
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hen, Schenk, Nieuwenhuizen en (schoon die in dit illuster gezelschap niet
voegt) den ondergeteekenden uit te geven?17
Daarnaast is een deel van Immerzeels auteurs afkomstig uit de kring van de
vrijmetselarij, waartoe hijzelf in 1807 was toegetreden en waarvan ook zijn
compagnon J.L. Kesteloot lid was. De namen van Johannes Kinker (100731a), Jan
Schouten (o.a. 150424b, 161001, 161002, 171217, 191021, 190512), H. van Loghem,
M. Westerman (071031a), G. Swartendyk Stierling (090604a) en H.H. Klijn (090903a)
moeten in dit verband genoemd worden. Een deel van hen werkte ook mee aan
Immerzeels Schouwburg voor in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde.18
De kennismaking met F.E. Turr dateert vermoedelijk uit de jaren 1807-1808,
wanneer deze als zgn. orateur optreedt in de loge Les vrais bataves. Ook hij biedt
zich aan als medewerker van Immerzeels Schouwburg.
Veel namen uit de kring van de vrijmetselarij treffen we ook aan in verband met
de Nederlandsche muzen-almanak. Door deze onderneming is Immerzeel eveneens
in contact gekomen met een groot aantal potentiële auteurs, die op z'n minst via deze
almanak op de kwaliteiten van Immerzeel als uitgever attent werden gemaakt.
Aanwijsbare resultaten via deze invalshoek zijn bijv. de uitgaven van enkele werken
van A.C.W. Staring (270910b; 320519), die zijn gedichten tot dan toe bij Thieme in
Zutphen had uitgegeven. De bewaard gebleven brieven van Staring laten zowel een
nauwgezette belangstelling zien voor de wijze van de uitvoering van de plaatjes bij
zijn bijdragen in de almanakken of voor titelpagina's als een uitgesproken bemoeienis
met de vormgeving van zijn werk.19
In de persoon van Jan van Walré komen verschillende netwerken samen: hij droeg
verschillende malen bij aan diverse jaargangen van de almanak en Immerzeel gaf in
1828 zijn Heksluiting (281106b) uit. Vermoedelijk kende Immerzeel hem echter ook
al als medebroeder uit de kring van de vrijmetselarij, aangezien Van Walré lid was
van de Haarlemse loge Vicit vim virtus.20
Zijn leermeester Lublink eert hij postuum door van hem twee delen Verhandelingen
(230218 en 230728) uit te geven. Voor de voorrede weet hij Jeronimo de Vries en
M.C. van Hall te strikken; beiden kende hij in elk geval al via zijn Muzen-almanak:
Zou het niet best zijn, dat dit voor U beiden geschreven en getekend
wierd? Zeker zou dat de uitgave de meest vereerende houding hebben voor
Lublinks nagedachtenis, en de invloed daarvan buiten kijf ten voordeele
van het vertier werken.21
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Over hun ‘vindingrijk opstel’ is Immerzeel zeer te spreken.
De almanak brengt hem ook in contact met A. Boxman die hem er enkele bijdragen
voor zendt. Op een verzoek van Immerzeel om vervolgens een bundel gedichten bij
hem uit te geven, reageert Boxman positief:
Den vorm der uitgave wenschte ik geheel in den smaak van het 1e deel
der bij U uitgekomene Nieuwe Gedichten van Tollens,22
Het kopijrecht wil hij niet uit handen geven, want zoiets
stelt mij geheel à la merci van den stommert, die misschien eenmaal
voor weinige guldens uwe regten verkrijgen zal.23
Hij geeft het echter toch over aan Immerzeel, waarbij Boxman ondermeer bedingt,
dat Immerzeel geen exemplaren tegen verminderde prijs op de markt brengt,
want deze doet den armen poëet het ongelukkigste figuur ter wereld
maken, daar hij aan den onkundigen hoop het treffendst bewijs schijnt te
geven dat de oudere produkten van dezen tegen de latere van anderen in
dezelfde verhouding staan, als oude aardappelen tot nieuwe.24
1822 en de eerste maanden van 1823 gaan heen met de produktie van de bundel
Gedichten (230514a) die begin mei verschijnt.25
De bijdragen aan de almanak blijven een jaarlijkse aanleiding tot correspondentie.
Een soortgelijke jaarlijkse correspondentie voerde Immerzeel met T.J. Kerkhoven,
bestuurder van het Departement Letterkunde der Maatschappij Felix Meritis, die net
als Boxman regelmatig een bijdrage zond. En op het moment dat Kerkhoven zijn
blijspel De tweelingzusters (340528) uitgegeven wil hebben, is Immerzeel de eerste
tot wie hij zich wendt.
Heel anders verloopt het contact met Isaac da Costa, die weliswaar vanaf het begin
toegezegd heeft aan de almanak mee te werken, dat ook enkele keren heeft gedaan,
maar in 1829 afziet van verdere bijdragen. Hij wil Immerzeel niet jaar op jaar
teleurstellen, omdat hij niet iets wil doen wat hem in wezen vreemd is, nl. publiekelijk
naar buiten treden.26
Ook met andere dichters van de jongere garde kwam hij via zijn almanak in
contact.27 Spontaan of op zijn verzoek zonden zij hun bijdragen in. Almanak-contacten
met bijv. A. van der Hoop leiden er toe, dat Immerzeel de uitgever van diens eerste
dichtbundel Poëzy (300630) wordt. Het contact
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met Van der Hoop werkt vervolgens als een olievlek, wanneer hij in zijn kring andere
aankomende coryfeeën als Jacob van Lennep en Potgieter warm weet te maken hun
bijdragen voor Immerzeels almanak af te staan:
Van Lennep zal ik nog wel eens aanporren, om wat voor uw
Muzenbundel te leveren, en ik twijfel geenszins, of ik zal hier wel in
slagen.28
Behalve zakelijk zijn de contacten tussen de 53-jarige Immerzeel en de 27-jarige
Van der Hoop bij de voorbereiding van de bundel Poëzy ook op het persoonlijk vlak
bijzonder vriendschappelijk. De brieven van Van der Hoop zijn joviaal van toon en
hij zou al zijn werk bij Immerzeel hebben uitgegeven, ware het niet, dat Immerzeel
categorisch had geschreven niets politieks van hem te willen publiceren. Ik had,
schrijft Van der Hoop hem
een en ander veel liever aan u om niet geschonken; te meer, dewijl de
uitgever bij alles niet alleen welstaat; maar veel verdient. - Ik behoef u
niet te zeggen, dat men zijne werken liever aan eenen boezemvriend,
Dichter en uitgever van den eersten rang ter uitgave toevertrouwd, dan
aan een' pasbeginnenden, die geen andere verdienste dan ijver bezit.29
Behalve een lied (300823) en de lierzang Aan Holland (310210) geeft Immerzeel in
deze jaren nog Het schutters vaandel (311231) van hem uit. De Nederlandsche
muzen-almanak houdt de contacten met Van der Hoop gedurende jaren levend en
het jaar 1837 is gevuld met brieven over de totstandkoming van De renegaat (380101).
Ook Nicolaas Beets komt in het fonds van Immerzeel terecht via de almanak. Het
eerste contact was gelegd via een beleefd briefje van Beets, waarin hij Immerzeel
vraagt anoniem enige dichtstukjes in de Muzen-almanak voor 1831 op te nemen.
Immerzeel voldoet aan Beets' verzoek en vanaf dat moment draagt Beets jaarlijks
zijn steentje aan de almanak bij. Medio 1834 legt hij aan Immerzeel zijn Jose voor,
dat hij wil gebruiken als springplank voor zijn dichterlijke carrière. Hij zou het
prachtig vinden als Immerzeel zijn ‘pers belasten wildet met het gedicht dat ik gereed
ben u af te staan.’30 Vóór zijn twintigste wil hij het gepubliceerd hebben. Immerzeel
aarzelt, niet wegens inhoudelijke, maar om praktische redenen. Aan Schinkel schrijft
hij:
Van den jongen Hr. Beets (Student te Leyden) had ik gehoopt vrij te
komen door hem voor de vuist te zeggen dat ik in April mijn fonds laat
verkoopen; en zie zijn antwoord! Eilieve druk dit dingetje voor mij; (...)
Ik zal de oplage maar tot 22 boek bepalen.
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(...)Maar dit dingetje moet met een week of 3 gereed zijn. Hij wordt over
een week of 5 20 Jaren, en voor dien tijd moet zijn eersteling in de wereld!
Welk een vuur! Welke ambitie! wat is het anders op mijne Jaren.31
Maar Beets blijkt een onverwacht succes. De 550 exemplaren zijn binnen enkele
jaren uitverkocht en er is een tweede uitgave van zijn Jose (380704) nodig. Het zal
de 64-jarige Immerzeel in elk geval goed hebben gedaan dat de 25-jarige Beets hem
in 1839 als redacteur van de Nederlandsche muzen-almanak is opgevolgd.
Het contact dat Immerzeel met de Zuidnederlander Prudens van Duyse kreeg, was
het gevolg van de Belgische Opstand. Deze kandidaat-in-de-rechten, die van een
‘hartelijke verknochtheid aan Koning en Vaderland’ blijk had gegeven, moest have
en goed in zijn huis in Dendermonde achterlaten, op de vlucht ‘voor den wrok van
zoodanigen, die de zaak der opstandelingen toegedaan zijn.’ Immerzeel entameerde
een intekening bij vooruitbetaling op een uitgave van een bundel Gedichten (310715)
van Van Duyse, om hem op die manier enigszins in zijn levensonderhoud te kunnen
laten voorzien.32 Met de opbrengst van f 133,00 was de eerste nood van Van Duyse
gelenigd.33

VIII.1.1.1 H. Tollens
Tot aan het moment dat Immerzeel het succes van de klein-octavo editie Gedichten
met ander werk van Tollens wil herhalen, zijn de contacten tussen hem en Tollens
steeds hartelijk geweest. Ze hadden sinds 1807, behalve in de uitgaven van enkele
gelegenheidsgedichten, ook geresulteerd in de vier drukken van de uiterst succesvolle
drie bundels Gedichten34, de Minnedichtjes (1809) en de twee stukjes Romancen,
balladen en legenden uit 1818 en 1819. Ook was er eind oktober 1821 nog een bundel
Nieuwe gedichten verschenen.
Maar Tollens had grote moeite met Immerzeels reclamecampagne voor de
klein-octavo editie van zijn Gedichten. Enthousiast koopmanschap van Immerzeel
botste met Tollens' opvattingen over goed fatsoen. Hij wilde niet te koop aangeplakt
hangen op muren en bruggen en evenmin dat men bij de buren langs de deur ging
om intekeningen op zijn werk te verkrijgen. Als Immerzeel het plan opvat om voor
een volgende bundel op soortgelijke wijze reclame te maken, verbreekt Tollens de
relatie, want:
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Gij zegt mij, dat de Uitgever van mijne Gedichten, mij wel op de handen
mogt dragen: dat meende ik half en half ook. Maar zoudt gij geloven, dat
die man mij daar en tegen zoo onbeschoft en onbescheiden behandeld
heeft, dat ik alle betrekking met hem heb afgebroken, (...)
Toen ik zulks [d.i. de schande van de intekenlijsten bij de buren!] den
intrigant op een fatsoenlijke wijze en op billijke motieven belette, wierp
hij het masker van bescheidenheid af, en vermeette zich in een billet, dat
ik als een document van onbeschoftheid bewaar, de ergerlijkste
uitdrukkingen, als ware ik een hongerende broodschrijver, dien hij den
mond openhield.
Ook aan Tollens' redacteurschap van de Nederlandsche muzen-almanak kwam
voorlopig een einde: ‘hij (zal), zelfs in zijn Muzenalmanak geen tittel meer van mij
uitgeven’.35
Uit een beleefd vriendelijk briefje van 25 november 1822 blijkt, dat de ruzie is
bijgelegd36, maar nog in begin 1824 schrijft Immerzeel aan C. Loots:
meer dan twintig Jaren was ik met T. op den gemeenzaamsten voet. De
man is boos geworden, en ik mag mijn leven verliezen als ik er eene halve
gezonde reden voor bedenken kan. Van mijne zijde heb ik alles toegegeven
wat ik begreep dat hem hinderen of ontevreden maken kon, en hij schijnt
te blijven mokken en knorren.37
Pas in 1825 laat Tollens via derden aan Immerzeel doorschemeren de bereidheid te
hebben wel weer eens een bijdrage aan de Nederlandsche muzen-almanak te leveren
‘indien ik daartoe verzocht wierd.’38 Weliswaar levert hij dan weer enkele bijdragen
aan de almanak, maar het zou toch tot 1827 duren voordat er weer sprake is van een
nieuwe bundel gedichten. En wederom boezemt een dreigende voortvarendheid van
de kant van Immerzeel Tollens angst in:
Lieve hemel! dat is om mij op de allervervaarlijkste wijze af te schrikken.
Laat ik U mogen zeggen dat de uitgave van een dichtbundel voor mij geen
commerciële operatie is, waar kracht en ijver moet achter gezet worden.39
De uitgave komt nog even aan een zijden draad te hangen, als de Rotterdamse
boekhandelaar Jacob & Co te opzichtig biljetten heeft aangeplakt om bekendheid te
geven aan de geopende intekening op Tollens' Romancen. Wanneer Tollens 's ochtends
op 21 januari 1828 zijn huis heeft verlaten, keert hij na enkele minuten ijlings terug.
Nog bevend van de sensatie die hem na het verlaten van zijn huis als koud water
over 't lijf liep, schrijft hij naar Den Haag:
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Ik heb hem [= Jacob] aangezegd, dat hij zonder een oogenblik uitstel
die schandelijke aanplakbrieven zal hebben te doen afscheuren, of dat ik
er hem geregtelijk toe insinueren zal. Heeft men dan geen het minste gevoel
van welvoeglijkheid, (...) Ik wil aan geen kaden en bruggen ten toon gesteld
staan naast de gecondemneerden van het Geregtshof.40
Gelukkig voor Immerzeel waait de storm over. Eendrachtig, maar in een duidelijk
door Tollens gedicteerd tempo en op basis van een door hem opgesteld contract,
komen de tweede druk van de Romancen en van het éerste deel van de Nieuwe
gedichten van de pers. Het nieuwe twéede deel zou Immerzeel nog graag vóór
december 1828 willen laten verschijnen, maar Tollens laat zich niet meer opjagen.
Haast is slecht voor hèm en het komt noch de inhoud noch het uiterlijk van de
dichtbundel ten goede.
De vijfde druk van de Gedichten (in groot-octavo!) is het laatste grote wapenfeit
dat Tollens en Immerzeel bindt.
Op het moment dat Immerzeel zijn fonds in veiling heeft gebracht, houdt de
briefwisseling vrijwel op. De brief van 4 december 1834 is een van de laatste:
Men had mij reeds een enkel woord gezegd, omtrent Uw voornemen
van Uwe zaken aan kant te doen. Het kan mij niet onverschillig zijn, in
wiens handen mijne Gedichten komen. Ik wil daarom eventueel uwe
intentie dienaangaande wel eens weten.41
Een antwoord van Immerzeel is niet bewaard gebleven, maar Tollens was over deze
kwestie al in correspondentie met G.T.N. Suringar, bij wie hij in 1831 zijn Liedjes
van Matthias Claudius al had laten verschijnen. Met het oog op eventuele aankopen
wilde Suringar precies weten van welke fonds-artikelen Immerzeel al dan niet het
kopijrecht bezat.
Tot vreugde van Tollens wist Suringar op Immerzeels fondsveiling in 1835 het
grootste deel van de Tollens-titels, inclusief de kopijrechten, te verwerven.
De relatie tussen Immerzeel en Tollens bloedt langzaam dood en de vraag is, of
de verhouding tussen beide mannen in de loop der jaren even vriendschappelijk is
gebleven als zij was begonnen. Alles wijst erop dat de houding van Tollens ten
opzichte van Immerzeel sinds 1822 veel van haar oorspronkelijk aanwezige warmte
heeft verloren. Vermoedelijk heeft Tollens Immerzeels reclame-activiteiten nooit
werkelijk kunnen vergeven. Vóór deze in Tollens' ogen onverkwikkelijke gebeurtenis
was de relatie vriendschappelijk en hartelijk; daarna hebben zakelijkheid en gepaste
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vriendelijkheid de boventoon gevoerd. Als de Haagse drukker Schinkel Immerzeel
in 1836 schrijft:
Het is niet juist van Tollens U zo onheus te bejegenen. Is het vanwege
Claudius? Dit en een verlies eener nauwe betrekking gaan u zeer ter harte
(...)42
wordt het langzaam duidelijk, dat er zelfs van de vriendelijke beleefdheid van weleer
niets meer over is.
Uit de correspondentie tussen Suringar en Tollens blijkt, dat het voor Tollens
langzamerhand onverdragelijk was geworden dat Immerzeel nog altijd het kopijrecht
op zijn Tuiltje van geurige dichtbloemen (1803) bezat, dat Tollens hem in het begin
van hun relatie voor niets had afgestaan. Een eerder gedane belofte aan Immerzeel
hem een nieuwe uitgave van het Tuiltje toe te staan, ligt Tollens dan ook zwaar op
de maag:
Uwe opmerking, dat ik hem deswegens mijn woord niet zou gegeven
hebben, indien ik vooraf geweten had, dat hij mijne andere bundels publiek
zou verkoopen, en dat hij hierin ook ten aanzien van de koopers niet royaal
gehandeld heeft, is in alle opzigten juist
schrijft hij aan zijn nieuwe uitgever.43 Tollens weet Immerzeel in een zodanige positie
te manoeuvreren, dat hij hem tenslotte het kopijrecht verkoopt: voor f 200,00 was
Tollens tot zijn grote vreugde weer eigenaar geworden van het dichtbundeltje ‘dat
mij zoo lang een doorn in het vleesch geweest is’.44
Het is vermoedelijk deze koop die aan Tollens de gelegenheid geeft definitief met
Immerzeel te breken:
Apropos! Immerzeel heeft Prof. v.d. Hoeven in den arm genomen. De
man wil volstrekt zijne relatien weer met mij aanknoopen. Hij weet dat ik
ten minste een paar nieuwe bundels ter uitgave gereed heb liggen, enz.
Ik heb v.d. Hoeven verzocht hem te zeggen, dat ik op geener hande manier
weer in eenige betrekking tot hem komen wil, en dat ik mij verheug, door
hem zelven de aanleiding gekregen te hebben om die onherroepelijk af te
breken.45
Van enig verder contact ontbreekt elk spoor.

VIII.1.1.2 W. Bilderdijk
Ik stel my in der daad niets voor van den opgang der Uitgave van het een
en andere, en de Hn. Sepp zullen zich bedrogen vinden. Het groot getal
der overig zijnde Exemplaren van den Mensch by Allart, van den Eersten
druk der Verhandeling over de Geslachten
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by Doll, en van de Nieuwe Mengelingen by IJntema; toont genoeg dat men
niets van my lezen wil, wat Godsdienst, waarheid of kennis betreft: ik
zwijg van de kunstenaryen nu zeven jaar lang gepleegd, om den Tweeden
druk, thands in quaestie [nl. van de Verhandeling over de Geslachten der
Naamwoorden in de Nederduitsche Taal, BPMD], te weeren. Men spreekt
van 250 Exemplaren, maar geen derde van dit getal zal verkocht worden,
ten minste zoo lang ik leef. Jaren na mijn dood mochten 't doen veranderen
In deze passage uit een brief aan S.I. Wiselius zijn de Scylla en Charibdis met
betrekking tot het uitgeven van Bilderdijks werken door hemzelf pregnant onder
woorden gebracht. Enerzijds wilden uitgevers dat er iets van de glans van Bilderdijk
uit hun fonds naar buiten straalde, anderzijds bleven ze vrijwel allemaal na verloop
van tijd met grote hoeveelheden onverkoopbare Bilderdijk-titels zitten.
In 1813 doet Tydeman verwoede pogingen om enig werk van Bilderdijk en zijn
vrouw uitgegeven te krijgen. Bij Altheer te Utrecht en bij Blussé te Dordt krijgt hij
nul op het rekwest en ook onderhandelingen met Honkoop te Leiden over een
bundeltje gedichten van Vrouwe Bilderdijk lopen op niets uit:46
Misschien kost gij inmiddels wel eens aan Immerzeel schrijven, die
weer eene affaire begonnen heeft, van wien gij steeds content geweest zijt,
en die zeker gaarn iets van U of uwe gade (misschien ook den Dargo (...))
zou uitgeven. Maar ik kan Immerzeel niet schrijven.47
Ook Tollens probeert werk van Bilderdijk geplaatst te krijgen en weet aanvankelijk
Immerzeel te interesseren voor een bundel gedichten van Bilderdijk. Wanneer hij
dit nieuws aan Bilderdijk schrijft, antwoordt deze hem:
Ik ben altijd met ZijnEd. wel geweest en mijn hart heeft innig deel
genomen in zijn ongeluk, en ik wenschte hem mijn achting en vriendschap
te kunnen bewijzen op een manier meer overtuigende dan een
verzennegotie.48
Maar van deze ‘verzennegotie’ komt voorlopig niets.
Voorzover we dit uit de bewaard gebleven brieven van Bilderdijk kunnen opmaken
was de relatie tussen hem en Immerzeel tot aan diens faillissement inderdaad ‘wel
geweest’. Na de Treurzang waren er in 1808 maar liefst vijf andere werken
verschenen: de Odilde (080917c), de herdruk van Vaderlandsche oranjezucht
(081201a), twee delen Treurspelen (081130b; 081209a) en het eerste deel van de
Najaarsbladen (081209b). De liefhebbers konden zich te goed doen aan ruim 1150
pagina's Bilderdijk.
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De totstandkoming van deze werken had in het algemeen in eendrachtige
samenwerking plaatsgevonden, al kende elke titel zijn specifieke problemen. Zo had
het drukken van de Treurzang nogal wat voeten in de aarde gehad door het voorkomen
van Arabisch, Grieks en Hebreeuws in het gedicht.
Boven de herdruk van de Odilde hing de dreiging van een proces over het kopijrecht
van de kant van de Amsterdamse uitgever J.B. Elwe, de oorspronkelijke uitgever
ervan. Bilderdijk wist Immerzeel echter gerust te stellen met de mededeling, dat hij
het kopijrecht nooit aan Elwe had afgestaan.
De treurspelen leek Bilderdijk aanvankelijk aan Johannes Allart te gunnen. Deze
Amsterdamse uitgever aasde ook op Bilderdijk. Had hij voor diens toneelstuk Floris
de Vijfde 80 ducaten (f 420,00) betaald, voor andere treurspelen wilde hij dit keer
niet zo diep in de buidel tasten. Slechts f 200,00 per spel had hij er voor over. En dat
viel slecht bij Bilderdijk. Dat gemarchandeer was duidelijk zijn eer te na en toen
Immerzeel hem dan ook een aanbod deed van f 1000,00 voor drie spelen, was de
beslissing gauw genomen: ‘Natuurlijk geef ik ze hem.’ schreef hij aan zijn vriend J.
Valckenaer.49 En Allart had het nakijken.
Bij de herdruk van Vaderlandsche oranjezucht bracht Immerzeel hem de gevaren
van een herdruk onder ogen:
Ik geloof dat Uwe gedachten omtrent de O.Z. gegrond zijn. Het is ja,
zoo Anti-fransch als het hart van Z.M. maar van die zal het wel niet gelezen
worden, en de oomens (zoo ge zegt) denken anders, en men moet (al zit
men op den throon) contenance houden.50
moest Bilderdijk hem toegeven en hij suggereerde Immerzeel met de nieuwe titel
‘Verspreide Gedichten’ de oranje-getinte inhoud op een wat minder opzichtige manier
te etaleren. In een voorwoord zou Bilderdijk dan kunnen verklaren, dat het hier om
een aantal verspreide gedichten ging ‘die buiten des autheurs weten’ tijdens zijn
uitlandigheid waren uitgegeven onder de titel Vaderlandsche oranjezucht:
Maar, zoo UE 't goedvindt! - 't Is eigenlijk UWe zaak, en zoo men 't
kwalijk mocht duiden, UWE draait er voor op, niet ik, doch dit zou mij
leed doen.51
Een andere mogelijkheid om eventuele moeilijkheden voor te zijn was het
oorspronkelijke jaartal 1805 op de titelpagina te behouden. Dat laatste gebeurde,
echter onder gelijktijdige handhaving van de oorspronkelijke titel.
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Maar door het impressum ‘Leipzig 1805’ liet de censuur zich niet om de tuin leiden.
In 1811 confisqueerde de politie ruim 400 exemplaren van de Vaderlandsche
oranjezucht.52
De enige wanklank horen we eind april 1808. Er vindt een onverkwikkelijk incident
plaats, dat de goede relatie tussen Immerzeel en Bilderdijk danig op de proef stelt
en de voortgang in de produktie ongunstig beïnvloedt. Immerzeel heeft een, naar
Bilderdijks zeggen, schandelijke boodschap aan Valckenaer over doen brengen, bij
zijn excuus voor nalatigheid in het tijdig betalen van honorarium. Wáárover Bilderdijk
en zijn vrouw zo boos zijn, blijft duister, maar beiden zijn furieus.
Volgens Immerzeel berust alles echter op een misverstand; het kost hem niettemin
de grootst mogelijke moeite Bilderdijk en zijn vrouw van zijn goede intenties te
overtuigen. De maanden mei, juni en juli gaan heen met het herstellen van de schade
die de relatie door dit ‘misverstand’ had opgelopen. Pas op 15 juli schrijft Bilderdijk
aan Valckenaer, dat de zaak is uitgepraat en dat Immerzeel heeft betaald.53
Nadat de lucht opgeklaard was, werkten Immerzeel en Bilderdijk weer verder.
Onder de door Bilderdijk gesuggereerde titel Verspreide Gedichten gaf Immerzeel
vervolgens in 1809 nog twee bundels ander verspreid werk van hem uit.54 De
gelegenheidsstukken 's Konings komst tot den throon (090506a), De overstrooming
(090506b) en Echtviering van Keizer Napoleon (100530) zijn de laatste uitgaven die
van de hand van Bilderdijk en zijn vrouw bij Immerzeel en Comp. verschijnen. Het
faillissement van de firma betekent tevens het (voorlopige) einde van de contacten.
Enig lopend vertaalwerk van diverse Franse wetboeken en andere juridische werken
die onder meer ook bij de firma Immerzeel en Co. zouden uitkomen,55 wordt
afgebroken. Immerzeel kan hem toch niet betalen. Maar, schrijft Bilderdijk aan
Tydeman: ‘Ik wijt het den goeden Immerzeel niet, van wien ik inderdaad hou.’56
We zagen al, dat anno 1813 de pogingen van Tollens en Tydeman om wederom werk
van Bilderdijk bij Immerzeel geplaatst te krijgen op niets waren uitgelopen. Naar de
reden kunnen we slechts gissen, maar vermoedelijk was de financiële situatie van
Immerzeel nog niet van dien aard, dat hij zich in dit ook voor hem moeilijke jaar de
risico's van een Bilderdijk-uitgave kon permitteren. Ook de algemene
tijdsomstandigheden zullen bij de beslissing een rol hebben gespeeld. Ongetwijfeld
was de uitgave van een tweede
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deel van Tollens' Gedichten profijtelijker en waren daar minder risico's aan verbonden.
Pas het eerder gememoreerde briefje van Katharina Wilhelmina van 3 oktober
1816 zou de relatie tussen auteur en uitgever weer op gang brengen.57
Terug in de stal van Immerzeel werkt Bilderdijk met dezelfde voortvarendheid
als voorheen aan de uitgave van verschillende bundels gedichten. Maar voordat het
zover is, worden er een paar afspraken gemaakt, waarbij de vaststelling van het
honorarium centraal staat. Hoewel Bilderdijk zijn ‘aandeeltjen Dichterlijke reputatie’
niet meer zou willen opofferen
aan geene dikte van boekdeel of weinig ducaten (...), of mijn uitgever
en vriend (zoo men 't noemt) in de kleêren steken58
vindt hij het bod van f 150,00 voor twaalf bladen druks wel heel mager. Hij beseft
dat de tijden zijn veranderd en dat Immerzeel hem niet zo royaal als vroeger tegemoet
kan treden. Maar met dit honorarium zakt Bilderdijk onder f 14,00 per blad, de laagste
vergoeding die hij ooit van een uitgever heeft gekregen:
Vul Uwe f 150,- voor 12 bladen met het daaraan ontbrekende aan, en
wij zijn het eens.59
Immerzeel gaat met deze f 14,00 per blad akkoord, waarbij Bilderdijk de correctie
voor zijn rekening neemt en van elk werk 6 presentexemplaren krijgt. Een en ander
resulteert tenslotte, na de nodige vertraging op de drukkerij van Pieper, op 2 augustus
in de verschijning van Nieuwe uitspruitsels (170802).
Vrijwel tegelijkertijd verschijnt van Bilderdijks hand bij de Amsterdamse uitgever
P. den Hengst en Zoon het stuk De dieren. Door de vertraging bij Pieper komt dit
nu ongelukkig uit, maar Bilderdijk voorziet geen grote nadelen
maar echter zou ik 't dus niet gearrangeerd hebben; gelijk ik ook bij een
ander arrangement met een ander Boekhandelaar gezorgd heb dat er geen
concurrentie in de uitgave met de Uitspruitsels plaats vinden kan, (...)60
De andere boekhandelaar was de Dordtse uitgever Blussé, die hem in april 1817 het
aanbod had gedaan voor f 21,00 per blad een bundel gedichten uit te geven. Hij had
daarbij met het oog op de verschijning van de Nieuwe uitspruitsels bedongen, dat
Blussé pas in 1818 zo'n bundel zou mogen laten
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verschijnen. Ook had hij hem om een letterproef gevraagd, omdat hij zich ervan
wilde overtuigen, dat Blussé geen knoeiwerk zou leveren. Deze letterproef had tot
nu toe nog steeds op zich laten wachten:
En dit sleept dus voort, zoo dat ik mij inbeelde dat hij mijn werk slechts
gebruiken wil om van een oude letter en leêge drukkersknecht nog eenig
profijt te trekken ten koste van de uitvoering.61
Bilderdijk werkt eigenlijk ook liever met Immerzeel ‘dan met den stijven, houten en
smaakloozen B.’62 In het aanbod van Blussé ziet Bilderdijk echter wel aanleiding een
verhoging van zijn honorarium te bepleiten. Het verschil delen lijkt hem, maar ook
zijn vrouw, redelijk
en wij moeten, beide, haar te vriend houden. Uw Almanak zou er anders
bij lijden, en mijn behoefte van een vriendelijk gezicht. - Wat zegt gij?63
De echtelieden accepteren een voorstel van f 400,00 voor wat de twee bundels Wit
en rood (180813a-b) zouden worden, een mengeling van gedichten van zowel
Katharina als Willem Bilderdijk. Omgerekend geeft Immerzeel dus f 16,50 in plaats
van de gevraagde f 17,50 per blad:
Zoo dat Gij uitgevende kunt blijven! - de Hemel verhoede dat ik Uw
ruïne zou zoeken voor f 1,- meer per blad.64
Op soortgelijke condities komen er in 1819 onder de titel Nieuwe dichtschakering
(191001a en 191001b) nog twee andere gemengde bundels uit. Immerzeel had ze al
aan confrater Yntema aangekondigd:
Met den Hr. Bilderdijk heb ik geconvenieerd over het uitgeven dit jaar
van een paar boekdeelen Gedichten van hem en zijn wijfje.65
Hierna geeft Immerzeel er de voorkeur aan eens een geschrift in proza van Bilderdijk
op de markt te brengen. Hoewel Bilderdijk zelf van mening was, dat zijn prozawerk
voor het publiek niet echt aantrekkelijk zou zijn, had hij Immerzeel al in 1818 beloofd
eens iets sturen ‘'t geen Gij dan persoonlijk en als Boekverkooper in- en doorzien
kunt.’66 Een tweetal stukken over ‘de gedaante der letteren’ en over de ‘orde der
letteren in het alfabet’ ontlokken Immerzeel een opmerking over Bilderdijks ‘kolossale
geleerdheid’. Bilderdijk had erom moeten lachen, maar:
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Intusschen, mijn Vriend, gij moet het public dat leest of koopt beter
kennen dan ik, en of onze Vriendschap of Uwe vooringenomenheid met
mij moet U niet wegsleepen ten nadeele van den Boekverkooper of
huisvader. Ik geloof dat het zeker beter afgaan zou zoo het uit het Fr. of
Hduitsch vertaald ware; dit is nu eenmaal zoo bij dit onthollandscht
geslacht.67
Maar Immerzeel wil het graag uitgeven en in 1820 verschijnt het onder de titel Van
het letterschrift (200101) Voor de 13 bladen tekst had Immerzeel f 200,00 over gehad:
ruim f 15,00 per blad.68
In 1820 weet Immerzeel Bilderdijk ook zover te krijgen, dat deze belooft voortaan
zijn dichtwerken exclusief bij hem uit te geven. Enerzijds is Immerzeel hierdoor
primus inter pares ten aanzien van Bilderdijks poëzie, anderzijds manoeuvreert hij
zich met deze belofte in een positie waarin Bilderdijk en zijn vrouw hem voortdurend
met hun bundels poëzie weten te vinden. In 1820 verschijnen achtereenvolgens
Perzius hekeldichten (200817), Poëzy door K.W. Bilderdijk (200902) en Zedelyke
gispingen (201125). Naar aanleiding van de laatste bundel schrijft Bilderdijk:
Daar zijn wel liefhebbers voor, maar Gij hebt mij eens gezegd, dat Gij
niet gaarne verzen van mij bij anderen zaagt uitkomen. En dus bied ik het
U aan, schoon ik U vrees te overladen.69
Want behalve aan poëziebundels werkte Bilderdijk aan ‘taal- en dichtstoffen’, waarvan
het eerste deel eveneens in 1820 verschijnen zou onder de titel Taal- en dichtkundige
verscheidenheden (201206).
Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat Immerzeel anno 1820 in financiële problemen
verkeert, moet hij niettemin in september van dat jaar aan Bilderdijk uitstel van
betaling vragen voor (een deel van) het overeengekomen honorarium ad f 600,00
voor twee delen Taal- en dichtkundige verscheidenheden en de Poëzy van K.W.
Bilderdijk. Uit een brief van 29 november blijkt, dat Immerzeel van een termijn van
f 200,00 slechts f 100,00 kan voldoen en aan Bilderdijk moet beloven dat de rest
volgt. Bilderdijk neemt er genoegen mee, maar schrijft tegelijk:
Intusschen weet Gij dat onze Rekeng nog een aanmerklijk saldo (voor
mij, aanmerklijk) op houdt staan. Anderen heb ik afgewezen, om dat Gij
mij verzocht geen Poézij meer dan bij U uit te geven. Ik zou anders nu
geld in kas hebben.70
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Maar nog op 31 januari 1821, na ‘weer een Epoque van geldbehoefte’, zoals Bilderdijk
Immerzeel voorhoudt, maakt hij hem duidelijk, dat hij alles bij elkaar nog f 450,00
van hem tegoed heeft:
En gij wint vast, geld; gelijk ik U van [harte] gun en nog meer toewensch,
mij-zelven niet dan 't benoodigden. - (...)
Mijn verzen, door U na de vorst besproken, liggen in gereedheid. dat
afschrijven kost mij ook geld. - Gij wilt, dat ik bij niemand anders verzen
uitgeve. Ik heb daar niets tegen, maar dit beneemt mij alle ressource, zoo
Uwe betalingen achterblijven.
Immerzeel moet in de loop van 1820 echter zoveel liggende gelden hebben
geïnvesteerd in zijn lopende uitgaven, dat hij naarmate het jaar vorderde contanten
tekort kwam om iedereen tijdig en naar behoren te kunnen betalen. Dat de
achterstallige schuld aan Bilderdijk eind februari/begin maart 1821 kan worden
ingelost, hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat juist in die maanden de gelden
van de jaarlijkse afrekeningen met de boekhandelaren binnenkwamen en Immerzeel
dus weer over liquide middelen kon beschikken.71
Nog maar nauwelijks heeft Bilderdijk zijn geld ontvangen, of hij zet zich aan de
voltooiing van het tweede deel van de Taal- en dichtkundige verscheidenheden, dat
kort daarop in mei 1821 verschijnt. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een herdruk
van Het buitenleven (210721) en aan een herdruk van Vertellingen en romances
(211106b), twee titels van Bilderdijk, waarvan Immerzeel dat jaar het kopijrecht had
verworven.72 Ook werkt hij aan een nieuwe bundel gedichten, waarvan de werktitel
voorlopig ‘Sporkelgroen en Sprokkelhout’ is en die uiteindelijk als Sprokkelingen
(210828) zal verschijnen.
Maar op het moment dat Bilderdijk begint over de uitgave van een derde deel
Taal- en dichtkundige verscheidenheden (220130) gaat Immerzeel dralen en hij
vertoont geen enkele haast meer in het beantwoorden van Bilderdijks vragen hierover.
Op 1 augustus wenst een boze Bilderdijk dan ook uitsluitsel over de vraag of
Immerzeel het bewuste derde deel nog wel wil uitgeven. Antwoordt Immerzeel niet
zoo moeten wij verder geheel van elkander af zijn.- Voor Uwen
Almanack krijgt gij niets meer, dit kunt gij licht begrijpen: ik ben Ue zoo
lang daarmeê te wille geweest om U dienst te doen, schoon tegen mijn
hart; en thands is het daarmeê voor altijd over.73
Het antwoord van Immerzeel is niet bewaard gebleven, maar hij moet in elk geval
geschreven hebben, dat het uitgeven van Bilderdijks (taalkundige)
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werken een verliesgevende bezigheid is. En Bilderdijk is nauwelijks verbaasd:
Dat er bij elk werk van mij, geld inzinkt, als Gij meldt, wil ik gelooven;
en ik geloof dat het met allen wezendlijken boekhandel (brochures
volanten, tijdschriften, &c. tel ik daar niet onder, en kende men niet toen
wij echten boekhandel hadden) zoo is. Die Handel is namelijk een fonds;
en het is zekerlijk hard, als dat fonds meer inslorpt, dan 't vermogen toelaat.
Doch waarom de palen van den handel niet uitgezet?74
Bilderdijk suggereert hem de Zuidelijke Nederlanden en Duitsland, maar Immerzeel
verwacht er niet veel van (vgl. VII.2.2.3). Wel zwicht hij voor Bilderdijks aandrang
het derde deel als nog uit te geven. Het verschijnt tenslotte begin 1822.
Uiteraard wil Bilderdijk niets liever dan onmiddellijk met een vierde deel verder
gaan. Maar Immerzeel weet deze keer de uitgave het hele jaar 1822 af te houden:
Dat Gij geen deel der Verscheidenheden in dit jaar uitgeeft, stelt mij
schrikkelijk te loor om dat ik 't aan de Duitsche Geleerden die zich op ons
oud Nederlandsch toeleggen beloofd had. Ik kan licht begrijpen dat Gij
meer om handen hebt dan gij afkunt; doch wanneer dan zullen wij aan dat
IVe deel beginnen?75
Dit traineren van een beslissing over het uitgeven van een vierde deel Taal- en
dichtkundige verscheidenheden (230903) en het wederom niet tijdig betalen van
afgesproken honorarium hebben repercussies op de verhouding tussen Immerzeel
en Bilderdijks vrouw. Als Immerzeel begin 1823 te kennen geeft wel weer een
gemengde bundel poëzie te willen uitbrengen, laat Bilderdijk hem weten:
Gij hebt van een bondel dichtstukken van mij en mijne Egâ tesamen
gesproken, maar met alle Uwe teloorstellingen hebt Gij 't zoo gemaakt,
dat mijn vrouw volstrekt niet meer [met] Ue te doen wil hebben. En wie
kan haar ongelijk geven? Het is inderdaad geen handelwijs, zoo veel hoois
op zijn vork te nemen dat men haar niet tillen kan, en aan zijne
verbintenissen ontbreken moet.
(...) Het moet dus anders gaan of ook wij zullen moeten afbreken, in de
kwaliteit van uitgever en schrijver naamlijk.76
De geschiedenis blijkt zich te herhalen, want opnieuw staat Immerzeel klaar met zijn
excuses en belooft hij zich stipter aan zijn afspraken te houden. Maar Katharina is
niet meer te vermurwen. Te vaak heeft zij leveranciers
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die hun geld kwamen halen teleur moeten stellen, omdat Immerzeel niet tijdig aan
zijn toezeggingen voldeed:
Wilt Gij en kunt gij (want aan goeden wil zal het wel niet haperen naar
ik, die alle harten bij mijn eigen denk, onderstel) van nu af getrouw en
stipt aan Uwe engagementen te mijwaart voldoen (want op 't stipte komt
het mij nog vrij meer aan dan op de sommetjens zelve), zoo is de vraag,
of Gij dan nu ('t dadelijk beginnen van de Verscheidenheden vaststaand)
ook nu, en wel spoedig, een dichtbondeltjen op nieuw van mij wilt? (...)
Want met mijne vrouw, als gezegd is, is 't uit.77
Toch had Immerzeel in 1822 ten aanzien van Bilderdijk niet stil gezeten. Want
behalve een herdruk in klein-octavo van Poëzy en Mengelpoëzy78 was er ook nieuw
dichtwerk verschenen in de vorm van twee delen Krekelzangen (220925 en 221126).
Het ‘dichtbondeltjen’ dat Bilderdijk in de brief van 7 februari voorstelt, resulteert
zelfs nog in een derde deel Krekelzangen (230820), maar dan vindt Immerzeel het
genoeg. Op de vraag van Bilderdijk:
Maar hoe nu verder? (...) Cordaat derhalve gesproken, en zonder inbreuk
op onze betrekking! Convenieert het U, zoo zeg, wanneer te beginnen?79
krijgt Bilderdijk inderdaad het kordate antwoord dat hij verlangt. Immerzeel ziet er
geen heil meer in op dit ogenblik nog meer nieuwe gedichten van Bilderdijk uit te
geven. Zijn negatieve beslissing zal vooral op zakelijke en niet zozeer op inhoudelijke
gronden hebben berust: de markt raakte langzamerhand overvoerd met
Bilderdijk-poëzie. ‘Zonder U aan de onaangenaamheden langer bloot te stellen, zullen
zij wel een drukker vinden;’ reageert Bilderdijk begripvol, maar zelfverzekerd.
Immerzeel verzorgt in de jaren vanaf 1823 nog wel enkele herdrukken van de
poëtische werken van Bilderdijk: in het klein-octavo formaat verschijnen in 1828
een tweede druk van de Mengelingen (280731 a-b) en een herdruk van De ware liefde
tot het vaderland (280628a). Ook Bilderdijks editie van De Geuzen van O. Zwier
van Haren (261009b-c) komt in herdruk nog op de markt.
Alles wat hij bij het leven van Bilderdijk verder nog uitgeeft, heeft betrekking op
zijn taalkundige werk, waarbij vooral de uitgave van de Nederlandsche spraakleer
(261008) Immerzeel in eerste instantie wel aantrekkelijk voorkomt.
Maar alvorens deze grammatica te publiceren dringt Bilderdijk aan op de uitgave
van nog een aantal taal- en dichtkundige verscheidenheden, want zijn grammatica
moet niet te dik worden. Daarom wil hij allerlei nog niet
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besproken kwesties eerst nog in een andere vorm publiceren. In weerwil van eerdere
ervaringen met de Taal- en dichtkundige verscheidenheden uit 1821-1823 weet
Bilderdijk Immerzeel over te halen tot nog vier delen. Ze verschijnen in 1824 en
1825 onder de titel Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden (240913a etc.).
Ook deze werkjes zijn volgens Immerzeel geen commercieel succes geweest.
Bilderdijk antwoordt hem:
Dat Gij f 2000.-.- aan de Verscheidenheden verloren hebt, is boven mijn
begrip, dat ook geen denkbeeld van boekverkooperij heeft. Maar het koomt
mij vreemd voor. Niet dat ik juist geloof dat er groote trek in zijn kan,
want zij zijn vast den een te hoog, den ander te droog &c. &c. maar ik vat
niet, dat Gij zulk een sommetjen wegsmijten zoudt. Of 't mag zijn dat Gij
op een toekomenden trek speculeert, het zij voor aanstaande Liefhebbers
der taal, het zij voor een vermeerdering van kaaswinkels. Herdingh vertelde
mij ook iets dergelijks, maar voegde daar bij, dat hij 't deed om zijn fonds
dat er meê verbeterd werd. Het Arabisch versta ik beter dan zulken
discoursen.80
Hoewel Bilderdijks plannen voor zijn grammatica al van ver vóór 1800 dateren81
heeft hij anno 1825 nog de nodige moeite hem te voltooien. Vermoedelijk naar
aanleiding van de voor hem teleurstellende verkoopresultaten van de
Verscheidenheden begint Immerzeel enige aarzeling te vertonen t.a.v. de voorgenomen
uitgave van Bilderdijks grammatica. Maar blijkbaar is Bilderdijk ook deze keer
overtuigend genoeg:
Zoo ik van elk Boekverkooper die mij in een paar jaren om mijn
grammatica gevraagd heeft, 10 ducaten ontfangen had, had ik vast meer
dan f 100.- bij een. Gij hebt lastige Confrères, dat heb ik ondervonden.
Den druk echter geloof ik niet te beleven. Maar het zij [zoo]; het stuk zal
daarmeê niet in waarde verminderen, en zeker geloof ik dat er in oud of
nieuw, Oost of West, al gingt ge naar Polynesia, geen zoo eenvoudige en
zoo grondige grammatica bestaat.82
Hij wil de spraakkunst echter, in tegenstelling tot andere werken, ook niet eerder aan
de drukpers toevertrouwen dan dat hij er helemaal klaar mee is. Hij heeft Da Costa
bereid gevonden hem bij de correctie van de proeven terzijde te staan. Nu is hij nog
op zoek naar iemand die de tekst onder zijn toezicht in het net wil overschrijven.
Immerzeel stuurt er zijn zoon Jan op af, die na de sluiting van zijn winkel in Rotterdam
in begin mei 1826, weer werk zocht. Hij viel bij Bilderdijk erg in de smaak, maar
Jans plotselinge verdwijning dwingt hem een andere afschrijver te nemen.83
De voltooiing komt in zicht en al is Bilderdijk niet enthousiast over de
druktechnische kwaliteiten, op 20 oktober feliciteert hij Immerzeel met het resultaat.
Maar onenigheid en misverstand over de wijze van afdoening
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van het honorarium van f 500,00 beheersen de correspondentie nog tot ver in 1827.
Uit de enig bewaarde brief van Immerzeel aan Bilderdijk van 16 augustus 1827
blijkt het om een bedrag van f 20,00 te gaan, dat Immerzeel buiten het honorarium
wilde houden, maar Bilderdijk in contanten uitbetaald wilde zien:
Ik heb altijd en in alle gevallen er eer in gesteld de vlag voor u te strijken;
dit doe ik nu weder met opzigt tot den inhoud en toon van uwen
onaangenamen van gisteren. (...) Ik weet wel dat door u eenige kleine
verschotten gedaan zijn; doch mijne intentie was en is nog, die op eene
andere wijze te vereffenen.84
Via Bilderdijks zaakwaarnemer L.C. Luzac wordt de zaak tenslotte in goede banen
geleid.85
De publikatie van de Nederlandsche spraakleer (261008) bracht Immerzeel in
aanvaring met de firma J.C. Sepp en Zoon te Amsterdam. Kort nadat hij in de
Haarlemsche Courant van 8 juni 1826 heeft aangekondigd de langverwachte
Nederlandsche spraakleer van Bilderdijk te publiceren, krijgt hij post van deze
Amsterdamse firma.86 Nu zij hebben gelezen, dat Bilderdijk zijn spraakleer aan
Immerzeel heeft gegund in plaats van aan hen, bieden zij hem de tweede druk van
diens Verhandeling over de Geslachten der Naamwoorden in de Nederduitsche Taal
(1818) en de Geslachtlijst der Nederduitsche Naamwoorden, op stellige taalgronden
gevestigd (1822) aan. Zij hebben immers nu verder niets meer van Bilderdijk te
verwachten.
Van de Verhandeling resp. Geslachtlijst hebben ze nog 300 resp. 400 exemplaren
in hun magazijn liggen, die ze voor f 915,00 aan Immerzeel willen overdoen. Een
eerder bod van f 600,00 van Immerzeel wijzen ze hiermee van de hand. Er ontwikkelt
zich een langdurig handjeklap met op de achtergrond een dreigende rechtszaak over
het kopijrecht op de Geslachtlijst. Zij blijven van mening, dat Bilderdijk hun de
uitgave van de spraakleer had beloofd, alsmede het kopijrecht op de Geslachtlijst
heeft afgestaan. Maar op 5 september 1826 oordeelt Bilderdijk:
Wat de Sepps betreft, zij zijn Ezels, en durven mij niet eens schrijven.
Ongelukkig ben ik aan dat volkjen geraakt door Wiselius, met wien men
altijd kwalijk uitkoomt. - Wat zotten brief zij zullen laten opstellen om
mij te schrijven, kunnen wij licht afwachten. Ik heb hem het werk [de
Geslachtlijst] nooit verkocht.87
De onderhandelingen raken in een impasse. Toch zet Immerzeel zijn plannen voor
de uitgave van de Nederlandsche spraakleer door, zonder dat
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overigens de firma Sepp in het geweer komt. Pas begin 1828 komen de partijen tot
een vergelijk, waarbij Immerzeel aan het langste eind trekt: voor f 586,20 neemt hij
uiteindelijk 394 stuks Geslachtlijst (incl. 15 ex. op bestpapier) en 189 Verhandeling
over,88 inclusief het kopijrecht.89 Als extraatje levert Immerzeel er de
voorjaarsaanbieding (verkoopwaarde f 182,35) nog gratis bij.90
Wat Immerzeel precies van plan was met deze op het eerste gezicht onverkoopbare
titels is onduidelijk.
Uit een suggestie van Immerzeel om een door Bilderdijk voorgestelde uitbreiding
van de Geslachtlijst achter de uitgave van 1822 te voegen, spreekt de gedachte om
de 394 pas verworven Sepp-exemplaren in een nieuw jasje te gelde te maken. Maar
Bilderdijk houdt een dergelijke opzet tegen: de Geslachtlijst kan zeker vermeerderd
worden, maar dan in zijn geheel. Het zullen dan in totaal drie in plaats van twee delen
worden. Op die suggestie gaat Immerzeel voorlopig niet in. Bilderdijk klaagt tegen
Willems:
en schoon anders ook de uitgebreider Geslachtslijst der Naamwoorden,
en meer, voor den druk lang bereid ligt, de Boekverkoopersbelangen
overdwarsen dit tot mijn leedwezen, en ik ben thands in de termen niet
van dit te dwingen, of door te zetten.91
Een andere reden voor de aankoop is wellicht, dat Immerzeel langzamerhand
probeerde een zo volledig mogelijk Bilderdijk-fonds op te bouwen. Plannen om op
den duur à la Feith een uitgave van de ‘Volledige werken’ van Bilderdijk op de markt
te brengen, hebben mogelijk ook een rol gespeeld. Het zal hem dan ook niet zozeer
om de exemplaren als wel om de kopijrechten van beide titels zijn begonnen: van
de tweede druk van de Verhandeling blijken er van 189 aangekochte exemplaren
anno 1835 nog 49 over, van de 394 van de Geslachtlijst zijn er nog 201.92 Zo hij op
de verkochte exemplaren al winst heeft gemaakt, kan dat niet veel zijn. Vrijwel alles
wat hij van deze beide titels nog verkocht heeft, maakte deel uit van de voordelige
aanbiedingspakketten van 1829 en 1830. De aankoop van de rechten moet hem
derhalve een goede investering op de lange termijn hebben geleken.
Het kopijrecht stelt Immerzeel veilig door Bilderdijk een verklaring te laten tekenen
waarin deze voor f 300,00 afstand doet van alle rechten op de Geslachtlijst en de
Verhandeling erover en op het handschrift van de nieuwe vermeerderde en verbeterde
uitgave van de Geslachtlijst, dat Bilderdijk voorlopig nog onder zich houdt. Deze
belooft hem tegelijk ‘een woordenboek der Spelling van de Nederlandsche taal’
gereed te maken.93
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Maar Bilderdijks krachten nemen zienderogen af. De correctie gaat Immerzeel te
traag. Aan drukker Schinkel schrijft hij:
Blijft hij bij zijn weigering om verder proeven na te zien, ik zal de kopij
terugnemen en wij zullen voortgaan. Ben ik bij hem in huis, en kan ik hem
niet te spreken krijgen, dan spreek ik zijn vrouw, zijn' zoon of zijn meid
en ga niet heen als met de documenten onder mijn arm.94
De verschijning van dit Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling (291216b),
dat in feite een herziening blijkt te zijn van het gelijknamige Woordenboek van
Siegenbeek, wekt dan ook alom verbazing. H.W. Tydeman vraagt zich af, of het
werk wel echt van Bilderdijks hand is en of dit werk met zijn toestemming is
uitgegeven. Is het geen ‘boekverkoperssmouserij’ vraagt hij Bilderdijk?95 En deze
kan het zich allemaal niet meer goed herinneren:
Ik heb geen Woordenboek van Spelling gemaakt, maar geloof schier dat
ik er een nagezien heb voor Immerzeel op zijn verzoek, meer weet ik daar
niet van te zeggen, en misschien ook niet.96
Bilderdijks zoon Lodewijk gaat steeds meer de honneurs waarnemen, vooral na het
overlijden van zijn moeder Katharina Wilhelmina op 16 april 1830. De voorbereiding
van de publikatie van de nieuwe en verbeterde Verklarende geslachtlijst (321231a,
331214a, 341213) loopt daarom ook voor een deel via Lodewijk. De geplande drie
delen liggen in handschrift al enige tijd gereed. Het eerste deel stuurt Lodewijk naar
Immerzeel, maar als hij te lang met het tweede en derde deel wacht, ontstaat er enige
wrevel bij Immerzeel. Lodewijk wil niets afstaan zonder toestemming van zijn vader
wijl zoodanige handelwijze in een rebellenwereld en niet in een beschaafd
huisgezin plaats heeft. En dus stuit al hetgene U deswegens over mij
geschreven heeft op mijn pa af, tegen wie U mag zien hoe U te
verontschuldigen.97
In de tweede helft van 1831 wordt een begin gemaakt met de produktie van het eerste
deel. Bilderdijk zelf kan wegens zijn gezondheid nog maar weinig bijdragen en nog
voordat het eerste deel verschijnt, overlijdt hij op 18 december 1831, 75 jaar oud.
De delen Verklarende geslachtlijst zijn dan ook alle drie postuum verschenen.
Na Bilderdijks dood ziet Immerzeel kans uit diens boedel het kopijrecht te
verwerven op een aantal nagelaten en nog niet eerder uitgegeven wer-

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

208
ken. Hoewel de verhouding tussen Lodewijk Bilderdijk en Immerzeel van meet af
aan stroef is geweest, wordt er in februari 1834 een definitieve overdracht getekend,
waarin is vastgelegd, dat Immerzeel het kopijrecht verwerft van alle ‘in de
Nederduitsche taal geschreven werken en opstellen in poezij en proza’ die door
Bilderdijk zijn nagelaten. Voor elk octavoblad kopij (= 16 blz.) betaalt hij f 16,00
aan de erven, hetgeen per saldo een bedrag van f 742,50 impliceert.98
De omstandigheid dat Immerzeel de veiling van Bilderdijks bibliotheek heeft
mogen verzorgen99, bracht hem in een voor een uitgever ongetwijfeld aantrekkelijke
situatie. De goede contacten met de executeurs van de nalatenschap J.W. Willekes
en N. Carbasius gaven hem de mogelijkheid afspraken inzake het publiceren van
onuitgegeven manuscripten buiten de veiling om te regelen.
Wat hem niet lukte, was de uitgave van Bilderdijks Geschiedenis des vaderlands.
Nog vóór Bilderdijks dood had Immerzeel al voorgesteld dit werk uit te geven, maar
Tydeman meende meer rechten op het handschrift te hebben:
Ik heb hem gezegd, dat het Handschrift aan mij afgestaan was op mijne
belofte van het UWE. het wel zou willen toestaan en zeide dat de Heer da
Costa van het zelfde denkbeeld was.100
Ondanks herhaald aandringen slaagt Immerzeel er niet in het manuscript in handen
te krijgen.101 Maar hij had wèl twee delen Nalezingen (330101, 330519a), twee delen
Opstellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud (330519b, 331117b) en de
vertaling van de Kerkredenen van J.M. Merle d'Aubigné (331117a) aan zijn
Bilderdijk-fonds weten toe te voegen.
Wanneer we aan het eind van dit overzicht de relatie tussen Immerzeel en Bilderdijk
proberen te bepalen, dan lijkt een term als zakelijkheid de meest karakteristieke
omschrijving. Van beide kanten worden weliswaar alle vormen van wellevendheid
en vriendschappelijke bejegening in acht genomen, maar van een echte vriendschap
is geen sprake. Geld, tijdige betaling van overeengekomen termijnen, het continue
aanbod van nieuwe werken, de produktie van lopende werken, etc. bepalen bij
voortduring de inhoud van Bilderdijks brieven.
De houding van Immerzeel in dezen getuigt van een steeds toenemende
ambivalentie ten aanzien van het publiceren van Bilderdijks werken. Vóór Immerzeels
faillissement stonden zakelijkheid en koopmanschap wellicht
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nog wat teveel in de schaduw van zijn welwillendheid en naïviteit; er was tenslotte
geld genoeg. In de loop van de twintiger jaren lijken zakelijkheid en koopmanschap
meer op de voorgrond te staan. Toch komt Immerzeel niet van Bilderdijk los. Hij
heeft immers niet op een breuk met Bilderdijk willen aansturen - financieel gezien
waren daar gelegenheden genoeg voor geweest102 -, en als uitgever is hij de waarde
van Bilderdijks werken blijven inzien. Dat Immerzeel het met de onmiddellijke afzet
van sommige Bilderdijk-titels soms moeilijk heeft gehad, staat vast. Dat hij
desondanks van zijn auteur Bilderdijk een fonds heeft weten op te bouwen, zal hem
op den duur echter geen windeieren hebben gelegd. Het totale Bilderdijk-fonds is in
1835 vermoedelijk voor f 7 à 8.000,00 geveild.103
Lodewijk Bilderdijk heeft later verklaard dat Immerzeel zijn vader ‘schandelijk
had afgezet’.104 Voor zover ik heb kunnen nagaan, is Bilderdijk echter altijd mans
genoeg geweest om zijn belangen ten opzichte van Immerzeel tot eigen tevredenheid
en die van zijn vrouw te regelen.

VIII. 1.2 De overheid
Diverse malen heeft Immerzeel zelf initiatieven ontplooid om tot een uitgave te
komen waarbij de overheid een belangrijke rol speelde. Weinig van deze initiatieven
zijn echt succesvol te noemen. Voor een deel was dit te wijten aan het feit dat de
firma failliet is gegaan. Een reeks vertalingen van allerhande wetboeken kon hierdoor
niet worden afgemaakt. Anderzijds begon de overheid zich op een zodanige wijze
met de totstandkoming van met name juridische werken en wetboeken te bemoeien,
dat van een slagvaardig handelen geen sprake meer was. Diverse projecten werden
daardoor in de kiem gesmoord.
Een goed voorbeeld van ambtelijke competentiestrijd anno 1810-1811 is het
privilege, dat de firma had gevraagd en verkregen van de Prins Aarts-Thesaurier des
Rijks, Algemeen Stedehouder van Z.M. den Keizer en Koning, De Hertog van
Plaisance voor het drukken en uitgeven van een ‘Almanak van het Departement der
Monden van de Maas’. Immerzeel richt zich vervolgens tot de burgemeester van
Den Haag met het verzoek aan deze almanak
te mogen geven den titul van Almanack van de Stad den Haag, in het
Departement der Monden van de Maas, heeft de Maire het voorsz. verzoek
geaccordeert.105
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Maar ruim twee maanden later, op 18 maart, blijkt de prefect van het Departement
er een stokje voor gestoken te hebben. De burgemeester mag van hem geen
inlichtingen verstrekken aan Immerzeel
voor een Almanack, die hij [= Immerzeel] van voornemen is uit te geven,
alzoo zoodanige Almanack over het geheel Departement bij vervolg onder
zijn toeverzicht zal worden uitgegeven.106
Immerzeel wendt zich door middel van een schrijven tot de prefecture, waarin hij
de hoop uitspreekt, dat, zodra de prefect het manuscript gereed heeft, de firma
Immerzeel & Co. het zal kunnen drukken op de manier die de prefect haar zal
voorschrijven.107 De vraag of de prefect de opdracht uiteindelijk aan de firma
Immerzeel zou hebben gegund, is academisch; het faillissement maakte verdere
correspondentie over deze ‘Almanak’ overbodig.
Maar veel interessanter dan deze ‘Almanak’ was langzamerhand de markt voor
vertalingen van Franse juridische werken en wetten geworden. Temeer als op 1
januari 1811 in Holland de Franse wetten van kracht worden, is het de eerste zorg
van de overheid ‘om die wetten onder het verstandelijk bereik te brengen van hen
die er zich naar hadden te gedragen’, zoals Kruseman het formuleert:
Het hollandsche volk toch, vooral de burgerklasse, kon niet geacht
worden fransch te verstaan, en het lag als van zelf voor de hand, dat onze
rechtgeleerden en uitgevers er oogenblikkelijk op uit zouden zijn om van
die wetboeken en wetten vertalingen te maken. Eer te veel dan te weinig.
Want de boekhandel zou in het voldoen aan de algemeene behoefte een
winstgevende onderneming zien en met verschillende uitgaven en formaten
daarin een wedloop aangaan, die ten nadeele van staat en handel zou
kunnen strekken en dus voorkomen moest worden. Hier kon de censuur
beginnen.108
Op 3 november 1810 deed de Prins Stedehouder een aanschrijving uitgaan betreffende
het (doen) drukken van wetboeken en wetten. Zij kwam erop neer, dat het aan
rechtsgeleerden en boekverkopers vrij stond vertalingen in het Hollands te
vervaardigen, echter met verlof van de Prins Stedehouder. Bovendien diende de
Franse tekst steeds tegenover de Hollandse geplaatst te zijn en de druk diende voor
de eerste maal bewerkt te worden ter Keizerlijke Drukkerij te Amsterdam.109
Nu had de firma Immerzeel en Co. op het gebied van rechtskundige werken al een
voortrekkersrol proberen te spelen, die haar in zakelijk opzicht werd ingegeven door
de politieke situatie. Had zij al in 1808 een groot con-
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tract met het huis Bossange et Masson gesloten tot import van een grote hoeveelheid
rechtskundige werken, in de daaropvolgende jaren wilden Immerzeel en Kesteloot
juridisch Holland vooral van dienst zijn met actuele vertalingen van de voor hun
beroepsuitoefening noodzakelijk hand- en wetboeken.
Zo maakt in augustus 1810
de laatste staatsverwisseling, die eerlang het Notarisambt een geheel
nieuwe inrigting geven zal, () eene spoedige vertaling der beste Fransche
voorschriften over dat Ambt onontbeerlijk.110
De voorgenomen uitgave van de vertaling van Massé's werk over het notarisambt is
zó gewild, dat Immerzeel zich in een schrijven tot zijn confraters richt met de vraag,
of zij bereid zijn een aangekondigde vertaling van confrater Willem van Bergen te
Breda te boycotten:
Wij vleijen ons dus, dat UEd. de bevordering van ons belang zult
voortrekken aan dat van eenen Boekverkooper, die, omdat hij eenige dagen
vroeger onder de Fransche heerschappij is gekomen, in deze betrekking
het verfoeilijk middel waant gevonden te hebben om, strafloos, den
gevoeligsten slag aan onzen Hollandschen handel toe te brengen.111
De firma richt zich ter bescherming van het drukken en uitgeven van dit werk ook
tot de Prins Stedehouder. Immers, de firma had zich het exclusieve recht op de
vertaling verworven, geheel conform de voorschriften van de wet van 3 juni 1803.
Nu was het volgens die zelfde wet verboden om van elders exemplaren in te voeren
en het was juist déze bepaling die de voorgenomen uitgave, waaraan aanzienlijke
kosten waren verbonden, mogelijk maakte.
Bij Immerzeel bestond echter de vrees, dat kwaadwillenden ook een vertaling
zouden kunnen voorbereiden met het doel deze uit te geven zodra Holland geheel
onder de Franse wetten zou vallen. Juist die wetten zouden het aan Immerzeel en
Co. kunnen verbieden hun werk te debiteren in die delen van Holland die al door het
laatste verdrag waren geïncorporeerd in het Franse Rijk. Een en ander zou tot grote
schadeposten kunnen leiden en zelfs tot het staken van de verdere vertaling:
Et afin d'etre mis hors de toute inquietude a cet egard, & de pouvoir
continuer tranquillement leur travail commence, ainsi que d'en avertir tous
ceux qui pourraient chercher a les supplanter, ils demandent
respectueusement que Votre Altesse Serenissime daigne
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expliquer: que les Requirans pourront jouir du droit acquis par la ditte loi
sur la publication d'une traduction Hollandais de l'ouvrage de Massé,
intitulé Le parfait Notaire, (..)112
Het bovengenoemde decreet van 3 november 1810 doet de firma Immerzeel en Cie.
eveneens op 15 december 1810 een verzoek richten tot de Prins Stedehouder om ter
controle van de vertaling van de Code de l'Enregistrement, du Timbre etc. door
professor Konijnenburg een censor aan te stellen.113 De firma verzoekt tevens het
exclusieve privilege om deze vertaling te publiceren.
Maar de firma A. Blussé & fils te Dordrecht blijkt al bezig te zijn met een werk
‘relatif aux dits droits’ en Immerzeel heeft voorgesteld om er een gemeenschappelijke
onderneming van te maken. Op 20 december schrijft Immerzeel:
ils prient donc Votre Altesse d'accorder a Mr. Blussé et aux Soussignés
& Comp. le privilege exclusif de publier une traduction Hollandaise avec
le texte en regard du Code de l'Enrégistrement et du Timbre.114
In dezelfde brief schrijft hij verder, dat hij ook een gereedliggende vertaling van het
‘Decret Impérial, relatif aux Ceremonies publiques, preseances, honneurs civils et
militaires au palais de St. Cloud, le 24 Messidor au XII.’ op de markt wil brengen.
Om zeker van de juistheid van de vertaling te zijn, wil Immerzeel graag dat de Prins
Stedehouder een censor benoemt.
Langzaam wordt de bemoeienis van de firma met het uitgeven van wetten en
decreten, alleen of met andere, groter. De werkzaamheden verdeelden zich als volgt:
- samen met de Amsterdamse boekverkoper en uitgever Johannes Allart (en Van
Cleef et frère):
Le Code de Procedure civile
Le Code d'Instruction criminelle
Le Manuel des justices de paix
Le Code penal
- samen met de Dordrechtse firma A. Blussé et fils:
Le Code de l'Enrégistrement et du Timbre
Annuaire du Dept. de Rotterdam Bouches de la Meuse
- voor eigen rekening:
Le Code de la Conscription
Le Decret Impérial relatif aux ceremonies publiques, preseances,
honneurs civils et militaires du 24 Messidor au XII.115
Le Manuel des Huissiers
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Over de Code de la conscription en het Manuel des Huissiers ontstaan enkele
moeilijkheden. De censor Van Gennep heeft de eerste vellen druks met zijn correcties
teruggezonden en deze zijn sinds vijftien dagen gereed. De proefvellen B en C van
beide werken, schrijft Immerzeel op 23 december 1810, zijn ook klaar, maar naar
welke censor moeten wij ze sturen? Van Gennep stuurt ons naar Mr. Scholten te
Oud-Haarlem, die het te druk heeft. Daarna verwijst hij ons naar Mr. van Wezelen
Scholten in Den Haag, die ook weigert.
Nu richten zij zich op aanraden van Van Gennep maar rechtstreeks tot de Prins
Stedehouder met het verzoek, of hij door het aanwijzen van een censor een einde
kan maken aan de stagnatie in de produktie. Fijntjes merken zij daarbij op, dat zo'n
oponthoud haaks staat op de intenties van de Prins Stedehouder om zo snel mogelijk
exacte vertalingen van deze werken het licht te doen zien.116
Vermoedelijk heeft het nazien door een of meer censoren toch nog geruime tijd
geduurd en werd de voltooiing vervolgens opgehouden door het faillissement. Pas
op 27 juni 1812 bericht de drukker J.J. Stuerman aan de prefect, dat in april van dat
jaar bij hem zijn gedrukt het Handboek der Deurwaarders en het Handboek tot
gebruik van het gezegeld papier.117 De naam van de firma Immerzeel en Comp. is
dan echter nergens meer te bespeuren.

VIII.1.3 De Nederlandsche muzen-almanak
De naam van Immerzeel is voor de hedendaagse literatuur-historici vooral verbonden
met de uitgave van de Nederlandsche muzen-almanak. Zijn optreden als initiator,
als stimulator van eigentijdse dichters en als redacteur is van groot belang geweest.
Van meet af aan is dit jaarboekje een groot succes geweest. Gedurende de periode
1818-1839 heeft hij ervoor gezorgd, dat de Nederlandsche muzen-almanak steeds
de prestigieuze uitgave is gebleven, waarbij menig aankomend dichter het als een
eer ervoer als een van zijn gedichten er een plaatsje in kreeg. Kruseman schrijft, dat
de Muzen-almanak voor die tijd ‘een ware verschijning’ was. Volgens hem was
Immerzeels initiatief voortgekomen uit de omstandigheid, dat onze letterkunde in
de Franse Tijd ‘wel niet ondergegaan (was), maar zij was ernstig onderdrukt geworden
en vond bij het publiek, voor zoover ze zich vertoonde, bitter weinig belangstelling.
Evenzoo was het met de kunst gegaan.’ Immerzeel nu gaf een almanak uit, bestemd
om aan het Nederlandse volk te laten zien,
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‘dat er in ons midden nog letterkundigen en kunstenaars bestonden en voor hun arbeid
belangstelling te wekken.’118
Nu was het verschijnsel ‘almanak’ in het algemeen en ‘muzenalmanak’ in het
bijzonder in de tijd van Immerzeel in Nederland niet onbekend.119 Almanakken
verschenen er in vele soorten en elke almanak had zijn eigen publiek. Behalve de
kalender met allerlei aanwijzingen omtrent bijzondere dagen bevatten de almanakken
nieuws, tips en wetenswaardigheden op allerlei gebied.
Afhankelijk van beurs, beroep en interesse kochten grote groepen mensen jaarlijks
een of meer van hun favoriete jaarboekjes. Met deze al bestaande binnen- en
buitenlandse almanakken diende Immerzeel met zijn muzenalmanak de concurrentie
aan te gaan:
Zorg maar, dat zij zoo vroeg mogelijk arriveren. Veel menschen koopen
van de eerste Alm. die er zijn, en dan zijn ze naderhand voorzien. En het
Duitsche en Fransche goedje komt zeer vroeg, zoo als gij weet.120
Het verschijnsel ‘muzenalmanak’ was in Nederland echter alleen bekend uit de ons
omringende landen, waarbij met name die uit Frankrijk en Duitsland hier bijzonder
populair waren.121 Deze muzenalmanakken onderscheidden zich van andere
almanakken door hun exclusieve nadruk op eigentijdse poëzie. Behalve een kalender
bevatten ze in principe alleen gedichten.
De eerste Almanach des Muses verscheen in 1764 in Frankrijk, waarna Duitsland
in 1769 volgde met de Musenalmanach für das Jahr 1770, geredigeerd door Heinrich
Christian Boie en uitgegeven te Göttingen. Heeft de Franse Almanach des muses het
28 jaar volgehouden, de Duitse heeft 35 jaar lang bestaan en verschillende redacteuren
gehad, onder wie Gottfried August Bürger die van 1779 tot 1794 de redactie voerde.122
Selten hat ein Unternehmen im literarischen Leben so unbestreitbaren
Erfolg gehabt, selten sich in so vielen Ablegern auf deutschsprachigem
Boden fortgepflanzt wie Boies Musenalmanach für das Jahr 1770.123
Duitsland had vijf jaar nodig gehad om het Franse voorbeeld na te volgen, Nederland
deed er ruim vijftig over om een Nederlandstalige muzenalmanak te laten verschijnen.
Het begon officieel allemaal met de verspreiding van een circulaire aan de
boekverkopers, gedateerd 1 februari 1818. Maar daarvóór al had Immer-
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zeel bij bevriende dichters en kunstenaars hun bereidheid tot medewerking aan zijn
onderneming gepolst. Tollens neemt hij, nog voordat hij anderen benadert, vanaf het
prille begin tot klankbord. In december 1817 vraagt hij hem hoe hij tegenover zijn
plan staat. Tollens is enthousiast en op Nieuwjaarsdag 1818 schrijft hij terug:
Ik acht een fraaijen poëtischen Almanak een zoo heel beuzelachtig ding
niet. Meermalen, en vooral bij het doorbladeren van de Duitsche
Muzenalmanakken, waar van Bürger redacteur was, is de wensch bij mij
opgekomen dat wij ook iets dergelijks konden toonen. De Dólliaansche
en andere van dat soort walgen mij sinds lang; alleen de Almanak van
Maaskamp, toen Westerman dien schreef, en die, welke na bij hemzelven
is uitgegeven zijn eenigszins dragelijke, doch laten in alle opzigten nog
veel te wenschen over. Ik keur, om al het gezegde. Uw plan in 't algemeen
dus bij uitstek goed.124
Hij is ook bereid samen met Immerzeel de redactie van de almanak op zich te nemen,
al zal niemand Immerzeel zelf als onbevoegd tot het redactionele werk verklaren.
Ook wil hij hem van advies dienen over een te verspreiden prospectus. Daarvoor
moet hij echter eerst nog de toezegging van anderen zien te verkrijgen, want ‘het
vermelden van hunne namen daarin zou ik niet onvoegzaam keuren.’
Per kerende post stuurt Immerzeel hem een concept toe voor een rond te zenden
brief, die Tollens hem zonder noemenswaardige verbetering retour zendt. ‘Maak
uwe brieven maar gereed’, antwoordt Tollens. En dan is het wachten op de reacties.
Ze illustreren de opvatting van Kruseman, dat de Muzen-almanak een opmerkelijk
fenomeen zou worden.
Bilderdijks oordeel over het peil van de doorsnee almanak sluit aan bij dat van
Tollens:
In Frankrijk en Duitschland waarmen niet las, beschouwde ik ze als
nuttig, door, onder faveur van den onontbeerbaren almanak, vrouwen,
meisjes, en jongelingen, eenige stukjens van smaak in de handen te spelen,
die dan langzamerhand liefhebberij voor letteren en kennis kunnen
inboezemen, en door het (zoogen.) fatzoenlijk gedeelte der Natie
verspreiden. Maar dat men hier te Lande, waar ieder leest en zucht voor
lectuur heeft, ijverde, beschouwde ik niet slechts als een dwaasheid maar
zelfs als een hoon aan de Natie, en tevens als eene voortplanting van de
Fransche frivoliteit, waarvan ik steeds vijand was.125
Net als Tollens is Bilderdijk niet te spreken over de Almanak van vernuft en smaak
van de Weduwe Dóll en die van E. Maaskamp Almanack der Musen en Gratien aan
vriendschap, liefde en kunst gewijd. Het initiatief van Immerzeel krijgt bij hem
evenwel niet zo'n enthousiast onthaal als bij Tol-
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lens. Maar tenslotte zwicht hij en terugkijkend constateren we, dat hij in vrijwel elke
jaargang van de Nederlandsche muzen-almanak met een of meer bijdragen is
vertegenwoordigd.
Aan Da Costa luidt het:
De circulaire van Immerzeel is ook aan mij en ook aan mijne Ega
gekomen. Ik heb hem geschreven, hoe zeer ik tegen zulke kunst- of
wetenschapsalmanakken altijd geweest ben, met mijne gronden. Mijne
vrouw heeft echter niet geweigerd, want waarom zou zij mijne
vooroordeelen getrouwd hebben? En dit is zeker, dat men bij Immerzeel
niet behoeft te vreezen, voor het geplaatst worden in een gezelschap,
waarover men zich zou behoeven te schamen, als anders bij soortgelijke
Boekverkopers ondernemingen doorgaans het geval wordt. Ook heb ik
zelfs niet volstrekt geweigerd daar een enkel stukjen te geven.126
In het prospectus van 1 februari 1818 vinden we enkele van de zojuist beschreven
overwegingen terug. Immerzeel constateert dat het vreemd is, dat ons land zo
achterloopt op het gebied van geschenk- of prachtalmanakken in vergelijking met
bijv. Frankrijk en Duitsland. Het is geen wonder, dat de armzalige uitvoering en de
‘kreupele’ inhoud van de almanakken hier te lande onze landgenoten naar buitenlandse
deden grijpen. Grote sommen geld verdwenen op die manier naar het buitenland:
De beperktheid echter van den omloop onzer taal kan geene reden zijn,
dat wij niet een jaarboekje bezitten, hetwelk in allen opzigten met die van
andere volken gelijk sta, en zelfs, althans wat den inhoud belangt, die
overtreffe.127
Wiselius zegt zonder enige reserve zijn medewerking toe, maar hij twijfelt aan de
kans van slagen en vreest zelfs een fiasco:
Het getal der Nederlandsche vreemdelingen in ons land is te groot, en
de meesten hunner die voor een Duitschen of Franschen Almanak tot f
30,- toe betalen, (waarvan ik in dit jaar voorbeelden heb gezien,) zullen
voor het schoonste Nederduitsche werkje van die soort naauwelijks een
drie gulden veil hebben128
In een verlate reactie van R.H. Arntzenius klinken dezelfde geluiden door. Hij
ondersteunt Immerzeels doeleinden, maar in zoverre als ze dienen
om te verdringen die menigte vreemde almanakken van meerdere of
mindere waarde, vrees ik, dat de zucht voor het vreemde en minachting
voor het Vaderlandsche in dezen zin en opzichte te diep ingeworteld is by
de menigte der geenen die almanakken kopen en present doen, dan dat
men daarvan zoude kunnen worden teruggebragt.129
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Ook in de reactie van B. Klijn Bzn. komt de sterke invloed van de buitenlandse
almanakken naar voren:
De roem van mijn Vaderland is voor mij altoos de heiligste herinnering,
dien te bevorderen de wezenlijkste pligt. Maar in hoe verre die roem
bevorderd wordt door de uitgave eener Muze Almanak is mij niet zeer
helder. Laat Frankrijk en Duitschland gerust dien lauweer plukken, wij
kunnen op eedler voortbrengselen roemen, meer waardig dan alle pracht
Almanakken van vorige en tegenwoordige tijden.130
Hij doet dan ook alleen mee om Immerzeel een plezier te doen.
De oude Feith laat zich, na een aanvankelijke weigering wegens
gezondheidsredenen, door Tollens tot een bijdrage verleiden:
Het is een gebrek van onze Natie, dat zij altijd naar het vreemde hunkert
en zeer gaarn een ducaat of meer voor eene Hoogduitsche of Fransche
Almanak wil uitgeven, terwijl ze half zoo veel voor den besten
Hollandschen blijft weigeren. (...) Onze vrouwen willen altijd liever
vreemde dan voor inlandsche produkten haar geld uitgeven, en in dat geval
zoudt gij van uwe onderneming schade hebben.131
Hij stuurt iets ouds en nietigs, maar zet zich vol overtuiging in voor het slagen van
Immerzeels onderneming:
Ik heb zeer voor uw Almanak geijverd en van Stegeren reeds 17 intek
gezonden. Hij zelf heeft er 13 geworven en Rietberg, die ik het zeer op
zijn conscientie gebonden heb, heeft er ook eenigen, zoodat het mij niet
verwonderen zou, dat er een groote 40 a 50 Int. in Zwolle waren, dat voor
onze stad in dezen tijd veel is.132
Het prospectus laat dan ook een keur van meewerkende dichters de revue passeren.133
En als dat nog niet genoeg is, moeten klinkende namen als die van de dichter Tollens,
de kunstschilder J.W. Pieneman, de componist J.W. Wilms en ‘Ridder Odevaere,
Schilder van Z.M. den Koning’ de mensen die dan nog aarzelen om in te tekenen
over de streep trekken.
In de bij het prospectus behorende boekverkoperscirculaire schrijft Immerzeel,
dat de uitgave in elk geval doorgaat en dat de intekening uitsluitend bedoeld is ‘om
de oplage te reguleren’ en ‘daarnaar het getal der te drukken exemplaren te bepalen.’134
Daarbij acht Immerzeel de intekening ‘van evenveel belang te zijn voor zijne
Landgenooten, als voor hemzelf’:
voor hen, omdat zij dan door het doen aanteekenen van hunne
bestellingen, zekerheid bekomen van het werkje op zijn' tijd, en naar keuze
gebonden, te zullen verkrijgen; en

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

218
voor hem, dat hij dan het dubbeld nadeel misgaat of te weinig of te veel
exemplaren te hebben doen drukken.135
De particuliere intekenprijs van de almanak varieert naargelang van de uitvoering
van f 3,50 voor een exemplaar in karton met een fraaie geplaatdrukte omslag tot f
7,50 voor een exemplaar in satijn, gevat in dito koker.
Wat prematuur schrijft Tollens op 3 februari (de circulaires zijn koud drie dagen
de deur uit):
Met de inteekening op den Alm. gaat het, althans op het Museum, niet
druk. Ik twijfel toch ook of gij bij inteekening uw oogmerk wel bereikt,
althans bij particulieren. Men teekent op een Alm[anak] niet in. Als die
in November verschijnt en er wel uitziet, dan koopt men dien, vroeger
denkt men daar niet aan.136
Maar Immerzeel laat zich niet uit het veld slaan. Het hele verdere jaar 1818 staat in
het teken van de produktie van de eerste almanak. Met name de brieven van Tollens
gunnen ons een kijkje achter de schermen, waarbij lof en kritiek, positief en negatief
oordeel over een bonte rij van dichtende tijdgenoten de revue passeren.
Het wordt een doorslaand succes. Zelf schrijft Immerzeel:
Het werkje verscheen, - en van allen kant ontving de Uitgever
betuigingen van tevredenheid over hetzelve; en honderden, die zich tot
inteekenen ongenegen getoond hadden, bezorgden zich nu daarvan eenen
afdruk; zoo dat de geheele oplage, die zeer aanzienlijk was, op dit
oogenblik nagenoeg ten einde geloopen is.137
Tollens is wat kritischer. Het volgende jaar kan het allemaal nog beter. Ook hij heeft
met goedkeuring wegens denzelven hooren spreken, ofschoon het ook
aan geen reflexies gehaperd heeft. Men vondt den letter niet nieuw noch
zuiver genoeg; de plaatjes van inventie niet zoo uitnemend, als men gedacht
had, en vooral de muziekcompositie kwalijk uitgevallen.138
Maar zelfs Bilderdijk moet erkennen dat zijn verwachtingen zijn overtroffen.139 Hij
aanvaardt dan ook de uitnodiging van Immerzeel om zijn portret te laten opnemen
in de almanak voor 1820, die een nog groter onthaal kreeg dan die voor 1819: ‘Er is
geen bijwerken aan, niettegenstaande dagelijks de knechts tot 2 uren 's nachts er aan
werken.’, luidt het aan Jan Frans Willems.140 Als noviteit had Immerzeel er een
afbeelding van de ‘Zon-eclips van den VII September 1820 voor Rotterdam’
ingevoegd. De ontwerper P.
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Bourjé had hem dit gesuggereerd, omdat iets dergelijks ‘mijnens wetens, nog nimmer
in een onzer Vaderlandsche Almanakken is geschied.’141 Ongetwijfeld heeft ook deze
uitklapgravure bijgedragen tot het grote succes van de almanak voor 1820. Opgetogen
schrijft Immerzeel naar Antwerpen:
Ik heb een zeer vereerende brief van wegen H.M. de Koningin
ontvangen, met opzigt tot den Muzen-alm. Dit bewijs van Hooge
goedkeuring is mij een nieuwe prikkel om mijne onderneming met yver
voort te zetten.142
Ook in huize Tollens is men ‘verrukt geweest van den waarlijk prachtig toegestelden
Muzen-almanak, (..)’.143 Er bestond echter een
vrij algemeen geuit verlangen, om, in plaats van gravures naar
schilderstukken uit de Vorstelijke Museums, liever platen te geven, waartoe
de dichtstukken, in den Muzen-Almanak voorkomende, zelven de
onderwerpen aanbieden.144
Spandau is het hier niet volkomen mee eens:
Liever zoudt ik U aanraden, om twee of ten minste één van die platen
te behouden. Gij blijft dan U-zelven meer gelijk in het eens gemaakte plan,
en velen van Uw Lezers zullen ongaarne dien kunsttempel op eens geheel
gesloten zien.145
De jaren die volgen leveren een stroom van gevraagde en ongevraagde gedichten op
ten behoeve van de almanak. De Algemeene inhoud uit 1833 laat een keur van namen
zien. Een eerste contact met Jan Frans Willems over een geopende intekening op
diens ‘Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde’ is direct aanleiding
om hem een bijdrage voor de almanak voor 1820 te vragen. Immerzeels
koopmanschap laat zich mooi combineren met Willems' opvatting inzake de status
van de Nederlandse taal:146
Uwe bijdrage zou welligt aanleiding kunnen geven, dat dit jaarboekje
ook de aandacht mijner Brabandsche Landgenooten trok en alzoo mede
dienstbaar werd tot verbreiding en opbouw onzer schoone moedertaal
Veel van de inzenders laten het aan Immerzeel over om te oordelen over de vraag
of hun werk de moeite van het plaatsen waard is. Ook P.R. Feith, de zoon van Rhynvis
Feith, stuurt enkele bijdragen:
Behaagt het U echter niet, dan verzoek ik U als Kunstvriend & Br.
om er regtuit uwe gedachten over te zeggen.147
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Correcties, d.w.z. verbeteringen zijn toegestaan. In dat opzicht zien veel inzenders
hem als hun leidsman bij de eerste en voorzichtige schreden op het pad van dichter.
Onder gelijktijdige aanbieding van een gedicht voor de almanak voor 1823 schrijft
Arnold de Jong:
Deugt het niet, stuur het dan weer of steek er een Pijpje aan op,
De collectie brieven aan Immerzeel in de Koninklijke Bibliotheek bevat hiervan
legio voorbeelden. De brieven van Arie de Jong, broer van de zojuist genoemde
Arnold, staan zo vol met betuigingen van dankbaarheid, dat een normaal mens er
onder zou bezwijken.
Een enkeling is wat kritischer en wil niet, dat er zonder toestemming in zijn
ingezonden gedichten veranderingen worden aangebracht. Zo is Hendrik Meijer Jr.
in 1820 zeer verbolgen over Immerzeels eigenmachtig aangebrachte wijzigingen148
en hij wil niet dat zoiets zonder zijn uitdrukkelijke toestemming nog eens gebeurt.
Ook Cornelis Loots spuwt vuur:
Ik heb toch geen verlof gegeven om den geheelen zin van een Couplet
en zelfs twee volle regels te veranderen.149
En als hij in 1823 wederom een gedicht levert voor de almanak schrijft hij er expliciet
bij, dat hij de spelling gaarne aan Immerzeel overlaat ‘doch liefst geen correctien
van den Heer Tollens of anderen uit die school.’150
Wie precies verantwoordelijk is geweest voor alle veranderingen en verbeteringen
is niet meer na te gaan, maar het aandeel van Tollens in het redactionele werk voor
de eerste jaargang is onmiskenbaar. Er vindt een geregelde correspondentie plaats
tussen de beide redacteuren, waarbij voorts de gemeenschappelijke woonplaats
veelvuldig mondeling overleg mogelijk maakte.
De tweede jaargang is Tollens er nauwelijks bij betrokken, want begin 1820
herhaalt hij zijn positieve oordeel over de uitvoering,
maar de inhoud moet voor het volgende dien van dit jaar overtreffen.
Daartoe bied ik U mijn ernstige hulp aan, en den raad, van niets op te
nemen wat de plaatsing onwaardig is. Gij ontvangt toch voorraad genoeg,
en behoeft dus zoo veel middelmatigs van halfwassendichterij niet op te
nemen, als in het vorige jaar. Als het boekje zijn' roem zal staande houden,
moet er evenzeer voor een keurigen inhoud als voor eene keurige uitvoering
gezorgd worden.151

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

221
Voor de almanak van 1821 en 1822 is zijn redactionele bemoeienis weer even intensief
als in 1818. Maar over de kwaliteit van de almanak voor 1822 is Tollens toch weer
niet echt tevreden. De letterdruk is onzuiver, de afbrekingen van de coupletten zijn
onregelmatig en ook de correctie van de proeven heeft te wensen overgelaten. Voorts
vindt hij er te veel bijdragen in staan die geen andere verdienste hebben dan dat zij
de almanak dikker maken:
Bij het trekken eener parallel tusschen uwen Almanak en dien van
Westerman, zegt men ook, dat, ja, in den uwen betere waar voorkomt dan
in den zijnen, maar tevens dat in den zijnen niet zulke slechte is als in den
Uwen.152
Begin januari 1822 meent Feith evenwel, ‘dat het crediet van den Muzenalmanak
volkomen gevestigd is.’153
De redactie voor die van 1823 moet Immerzeel alleen verzorgen. Ontevredenheid
van de kant van Tollens over Immerzeels reclamecampagne voor de klein-octavo
druk van zijn Gedichten en een geprojecteerde soortgelijke uitgave van nog eens
twee deeltjes ‘Gedichten’ veroorzaakten, zoals we eerder hebben gezien, een tijdelijke
breuk. In december 1822 lijkt de breuk hersteld154, al weigert Tollens een bijdrage
aan de almanak voor 1824.155
De populariteit van de almanak had evenwel niet onder Tollens' absentie geleden,
want, schrijft Immerzeel op 23 februari 1823 aan Willems:
Geloof mij dat er in Holland niets uitkomt, dat zoo algemeen gelezen
wordt [als de Muz]en-almanak, [al] schieten nijd en wangunst er ook uit
[periodieke] hoeken giftige [pijlen] op los.156
Door de wat minder goede recensies laat Immerzeel zich overigens niet uit het veld
slaan:
In 't algemeen komt het mij voor, dat de laatsten [= de recensenten,
BPMD] de voorproevers van het Publiek (volgens mijn' vriend Weiland)
thans bij ons veel hebben van de drekvliegen, die bloemen en vruchten
voorbij snorren, om zich fier neêr te zetten op een mesthoopje.157
En het debiet van de almanak voor 1824 is groter dan ooit:
Niet één jaar nog had ik daarvan zoo vele exempl. besteld; en het blijft
nog steeds aanvragen regenen.158
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In 1824 doet Immerzeel aan 20-jarige Leeuwarder uitgever-boekhandelaar Suringar
het aanbod de almanak over te nemen als zijnde iemand
dien ik begreep dat dezelve met glans zoude kunnen voortzetten; doch aan
geen ander, omdat dit troetelkind mijner ambitie in geenen onwaardigen
handen moet vallen.
Niet zonder trots noemt hij het een van zijn ‘importantste ondernemingen, die
volkomen geslaagd, gevestigd en een continueel voordeel van belang oplevert.’159
Suringar is gevleid, maar ziet er, zoals we eerder al zagen, toch van af.160
Het blijkt in de loop van de tijd moeilijk het als hoog bestempelde niveau van de
inzendingen voor de Muzen-almanak te handhaven. Er treedt een zekere
almanakmoeheid op bij veel medewerkers van het eerste uur. Want behalve dat in
de loop van de twintig jaar menig dichter overlijdt, moet de Muzen-almanak ook
concurreren met steeds meer letterkundige navolgers, waarvan de Belgische
Muzenalmanak (1826) een voorbeeld is. Ze doen jaarlijks allemaal een beroep op
het toch beperkte contingent dichters, waardoor de spoeling steeds dunner wordt. De
Haarlemse boekhandelaar en dichter Jan van Walré verwoordt het verschijnsel in
zijn brief van 15 juli 1827:
't Is tegenwoordig de eeuw van werving: Letteroeffening - Vriend des
Vaderlands - Gentsche - Warsincksche - Swartsche Almanak - alles noodigt
uit en ronselt: - ik heb dezen keer den Gentenaar iets gezonden en mijn
vriend Swart had nog een klein Vertalingje van mij, maar al die andere
invitaties kan ik niet beantwoorde. Y. en W. zijn zelf vruchtbaar genoeg
om in eigen nood te voorzien.161
Bovendien is de bereidheid om mee te werken bij een aantal dichters sterk afhankelijk
van bijv. het kopijrecht162, de honorering, anti- en sympathieën tussen de bijdragers
onderling en de verhouding tot Immerzeel persoonlijk. Ze kan zelfs van
doorslaggevende betekenis zijn voor medewerking. Vooral bij Tollens en Bilderdijk
vinden we herhaaldelijk blijken van hun brouille met Immerzeel.
Dat niet iedereen gecharmeerd is van de almanak moge blijken uit Immerzeels
advertentie die hij medio 1826 in diverse dagbladen doet verschijnen:
In weerwil van de pogingen, die men zoo openlijk als bedekt aanwendt
om, zoo mogelijk, den Nederlandschen Muzen-almanak in crediet en
vertier te schaden, waartoe men zelfs zich bedient van kwaadaardige
aanvallen op den Uitgever, zal deze, zich daaraan niet
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bekreunende, rustig voortgaan met het uitgeven van dit Jaarboekje, zoo
lang onze voornaamste Dichters met hunne onmisbare medehulp hem
blijven ondersteunen.163
Het jaar 1828, waarin nieuw opgerichte tijdschriften als Apollo en Argus onbarmhartig
oorspronkelijke Nederlandse literatuur kritiseerden, is voor de Nederlandsche
muzen-almanak niet onverdeeld gunstig. Na een ruim tien pagina's lange ‘Klagt over
den Nederlandschen Muzenalmanak voor 1828’ besluit de recensent van Argus met
de wens, dat deze tiende jaargang tevens de laatste moge zijn, tenzij men in de
toekomst op kwaliteit let.164
Het ziet er naar uit dat Immerzeel er mee op houdt. Boxman schrijft hem:
Ik had gehoord dat Gij om verscheidene aan- en uitvallen geheel baloorig
geworden waart en den Muzen Almanak in de steek liet; (...)165
Het zijn echter geruchten. Tegen Willems klaagt Immerzeel:
Men wil dat het eenige jonge lieden zijn, die alle repu[taties te] gronde
willen helpen om hunne eigene te vestigen. Ik [weet het] niet, maar moest
ik als uitgever van den Ned. Muzenalmanak <niet> nu en dan nog de kunst
aanhouden, ik zou lang [mijne] lier tot gruis getrapt hebben.
(...)
Met het vertier van den Ned. Muzen-almanak gaat het, bij al die
tegenwerking en verguizing, nogtans gezegend: Had ik dit jaar er niet
ettelijke honderd meer dan de laatste jaren van laten drukken, ik had den
2en druk reeds in November moeten doen beginnen.166
Het opnemen van dichtersportretten in de Muzen-almanak is een gelukkige greep
geweest. Tollens had het Immerzeel al willen voorstellen,
in navolging van Bürgers Musen Almanak. Marcus kan U daar toch
zoo gemakkelijk aan helpen! 't Spreekt van zelve, dat gij met Bilderdijk
of Feith moet beginnen.167
De laatste opent inderdaad de portrettengallerij en hoewel Feiths eerste reactie is,
dat ‘hier geen sterveling mijn portret gelijkend vindt,’168 - de tekening is niet goed
gegraveerd - is zijn oordeel in tweede instantie minder stellig:
Algemeen vindt men hier het treffende gelijkende, en velen, die mij in
het gegraveerde Portret niet kenden, kenden mij, ook bij den eersten opslag,
in de teekening. Intusschen moet ik er nu toch bijvoegen, dat sedert mijn'
laatsten, velen mij ook uit de gravure ge-
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kend hebben, en, 't geen singulier is, meest boeren en gemeene menschen,
die niet wisten, dat er een Portret van mij was.169
Na de afbeeldingen van de nestors R. Feith en W. Bilderdijk170 in de eerste twee
jaargangen zal Immerzeel in de almanak voor 1821 die van ‘de twee Puikdichters
van het Y en de Maas’ opnemen. Hij noemt in het prospectus C. Loots en H. Tollens
nog niet bij name, want zijn keuze blijkt in poëtenland gevoeliger te liggen dan hij
zich aanvankelijk gerealiseerd had. Hij meent dan ook met de nodige nadruk te
moeten verklaren
ten eersten, geenszins voornemens te zijn, ja, zelfs zich onbevoegd te
achten, om door het vroeger of later plaatsen van Afbeeldingen van
Dichters, den meerderen of minderen graad hunner verdiensten te willen
of te kunnen aanduiden; en ten tweeden, zich ongehouden te rekenen, om
in dezen aan eenen meer gevorderden ouderdom steeds den voorrang toe
te kennen; behalve ook, dat somtijds toevallige oorzaken aanleiding kunnen
geven, dat het vervaardigen van eenig Afbeeldels moet uitgesteld blijven.171
De gevoeligheden tussen dichters onderling blijken meer dan eens een objectieve of
zakelijke verhouding tot Immerzeel in de weg te staan. Zo weigert Bilderdijk
aanvankelijk zijn medewerking aan de almanak voor 1822, waarin het portret van
E.A. Borger voorin zal staan:
Dat gij als Boekverkooper belang vindt in de dolheid waarmeê men
dien schoft vergoodt; en hem daarom voorop zet, is natuurlijk; maar waar
hy aan het hoofd staat ben ik uitgebannen, (...)
Mogelijk dat Immerzeel zich met het naar achteren verplaatsen van Borgers portret
van Bilderdijks medewerking heeft weten te verzekeren - H.A. Spandau staat aan
het begin -, de platen vindt Bilderdijk weliswaar slecht gegraveerd, maar:
Borgers apengezicht is recht goed getroffen.
Op haar beurt weigert Katharina Wilhelmina Bilderdijk verschillende malen haar
gezicht te lenen voor de almanak. De ene keer acht zij het niet gepast ‘haar afbeelding
te doen uitgaan’172, het jaar daarop is ziekte het excuus.173. Wilde ze niet in de almanak
voor 1821, omdat ze eigenlijk direct nà haar man had gewild, het excuus om niet in
Immerzeels jaarboekje voor 1824 te staan luidt, dat ze niet nà H.H. Klijn wil komen,
wiens portret dat van 1823 sierde. Bilderdijk is het in dezen roerend met haar eens.174
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A. van der Hoop Jr. is zó gegriefd door de bespreking van J.P. Hasebroek van zijn
De renegaat (380101), dat ook zijn gevoel van eer het niet duldt ‘om iets van mijne
hand in gezelschap te brengen met zijn aangezicht, of zijne verzen.’175
Ook het eerder genoemde portret van Spandau is onderwerp van deliberatie geweest
tussen Tollens en Immerzeel en alhoewel tegenover het publiek de indruk wordt
gewekt, dat er bij de keuze van de af te beelden dichters geen rangorde in het spel
is, blijkt hier het tegendeel. Tollens schrijft aan Immerzeel:
Mij dunkt, zoo er eenige rang gevolgd wordt, dat Spandaw wel aan de
beurt ligt. (...) De Kruijff heeft mogelijk ook billijke aanspraak; ook
Schenk, die beter dicht dan betaalt; in het oog van sommigen zeker ook
de Gebroeders Klijn. (...) Mij dunkt dus dat gij voor dit mael maar tusschen
Spandaw en de Kruijff moest kiezen, en zoo gij meer vertrouwen op het
leven van den stevigen Friesch dan op dat van den bouwvalligen Leijdenaar
stelt, dat ge dan maar de laatste moest laten voor gaan.176
Met Immerzeels publieke verzekering dat er bij de keuze van de af te beelden dichters
van geen rangorde sprake is, overwint Spandau zijn bescheidenheid en gaat hij
akkoord met de afbeelding van zijn portret in de almanak voor 1822. Hij had gedacht
ooit wel eens aan de beurt te komen, maar niet dat het al zo snel zou zijn.177
Toch bleef het in de loop der jaren voor vele dichters een teleurstelling, dat zij
(nog steeds) niet gevraagd waren voor een portret. Zo informeerde de koffie- en
theehandelaar Jan van Harderwijk Rzn. jaren achtereen naar de naam van degene
wiens portret in de komende almanak zou worden afgebeeld:
Vervolgens viste hij voorzichtig naar een mogelijkheid voor de opname
van een portret van zichzelf en tenslotte kon hij zich niet bedwingen en
vroeg er toen maar om, niet voor zich zelf, maar voor zijn familie!178
Letterlijk schrijft hij:
Gul moet ik u nu toch eens iets zeggen. Geloof mij, waarachtig, dat ik
het met geen hoogmoed, eigenliefde, of verwaandheid schrijf: weder dit
jaar, bij het uitkomen van den Almanak, hoorde ik mij, bij vernieuwing
van vrienden,- neen slechts van bekenden, toevoegen: ‘Hoe, gij er nog
niet in!’ Ik weet het, vriend, mijne voortbrengselen wegen niet op tegen
die van zoo velen, die uw jaarboekje versieren met hunne verzen en
aangezigten; maar wanneer langdurige medewerking, eenige meerdere en
uitgebreidere bekendheid; betrekkingen in vele letterkundige en andere
kringen, misschien iets beteekenen, dan ge-
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loof ik, zonder grootspraak, niet de achterste in de rij te zijn. Genoeg, mijn
vriend, ook voor mijne betrekkingen zoude ook eens een aandenken mijner
medewerking niet onaangenaam zijn.179
En ook de kritiek bemoeide zich ermee. De Argus van 17 mei 1829 had met genoegen
vernomen, dat Immerzeel voortaan
in het noodigen van waarlijk verdienstelijke Dichters, tot het toestaan
van het plaatsen hunner afbeelding in den Nederlandschen
Muzen-Almanak, van nu af aan, eenen beteren gang zal nemen.
Het blad spreekt een voorkeur uit voor mannen als Willem de Clercq, Willems,
Simons, Van Someren, Da Costa en J. van Lennep:
Dergelijke mannen van Naam en Talenten moedwillig te verzuimen, of
achter de bank te schuiven, om er de IJntema's, Barbazsen enzv. voor in
de plaats te stellen, ware onvergeeflijk, en is van de Onpartijdigheid,
Goeden Smaak en onafhankelijkheid van den Heer Immerzeel, niet te
verwachten.
Paradoxaal genoeg blijkt het voor sommigen evenmin een onverdeeld genoegen,
wanneer hun portret wél wordt opgenomen. Hoewel Staring niet echt enthousiast is
over de weergave van zijn haarinplant, stoort hij zich wezenlijk aan de spelling van
zijn naam als ‘Wildenbosch’:
Bij de moeite van het Portrait te graveeren had die behoren gevoegd te
worden, van er mijn naam behoorlijk onder te zetten, of hetzelve had uit
den Almanak weg moeten blijven.180
Hendrik Meijer klaagt dat zijn portret niet lijkt. Over de getekende portretten is men
over het algemeen wel tevreden, maar als deze eenmaal zijn gegraveerd is men
teleurgesteld. Meijer schrijft:
Het is jammer dat de H Velin niet kon besluiten om Caspari eene proeve
van zijn gravure te vertonen.181
Nu had Caspari al de nodige moeite gehad met de tekening van Meijers portret,
aangezien diens vrouw als een waakhond het verloop van alles in de gaten had
gehouden. Zij had, schrijft Caspari aan Immerzeel
den gelaatkunde van Lavater zoo sterk bestudeert (), dat ik moeite gehad
heb, om het na haar zin te krijgen, maar nu is het ook, volgens haar zeggen,
onverbeterlijk.182
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En Spandau vindt zich na het graveren een stuk ouder (te oud) geworden en hij merkt
fijntjes op:
doch ik kan wel zien, dat het werk, als kunstwerk, niet zeer gelukkig is
uitgevallen, en dat er gloed en leven aan ontbreekt.
Als er in 1836 nog alleen maar sprake is van een eventuele herdruk van de jaargang
van de Muzen-almanak met zijn portret, is hij er als de kippen bij om Immerzeel
voor te stellen het oude portret uit de oorspronkelijke druk te vervangen door een
nieuw, veel gelijkender portret. Hij hoopt zelfs, dat - en hij wil zelfs bijdragen in de
kosten - het nieuwe ‘dan aan de bezitters van den M.A. gratis worden afgeleverd,
(..)’183
Een enkeling weigert - A. des Amorie van de Hoeven in 1838 zelfs voor de tweede
maal - zijn portret voor de Muzen-almanak te lenen.184 D.J. van Lennep beargumenteert
zijn weigering door te wijzen op het feit, dat hij
aan den Heer Hodges, die mijn portrait voor mijne familie en huisgenoten
geschilderd heeft, niet heb willen toestaan dit portrait op de expositie te
vertoonen. Hij zoude mij met reden grillig noemen indien ik na mijn
portrait aan deze kortstondige publiciteit onttrokken te hebben, het nu in
het openbaar te koop liet veilen in een Almanack; en dat als Nederlandsch
Dichter!185
Willems weigert, omdat hij er de noodzaak en het nut niet van inziet:
Dat Beatificeren van nog levende (soms niet zeer uitstekende) persoonen
schynt by de protestanten thans een behoefte te zyn geworden - die de
vereering van heiligen by de Roomschen ruim zoo goed als vervangt. (...)
Ik weet wel dat Gy niet beter doen kunt dan de Smaek uwer landgenooten
en den weg van uwe eigene belangen te volgen.186
Immerzeel zelf staat afgebeeld in de almanak voor 1834. Al in december 1830 was
hem door de Amsterdamse boekhandelaar P. Hanou van Arum het volgende vers
toegezonden:

Aan den Uitgever van den Nederlandschen Muzen Almanak.
'k Zag jaarlijks voor Uw' Almanak
Het welgemaalde beeld van menig Dichter prijken
En 't scheen, dat bij dien rei reeds lang er een ontbrak,
Op Pindus al bekend eer men van andren sprak,
Die later aan zijn' voet ter loops eens kwamen kijken.
'k Geloof, dat zedigheid tot hiertoe heeft belet,
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De Dichter Immerzeel zijn' regte plaats te geven:
Fiat! ik vind 's mans naam op 't titelblad geschreven
En lees in d'inhoud zelv' zijn dichterlijk portret.187

Spandau stuurt hem in januari 1832 een gedicht ‘Op Immerzeel’. Blijkbaar wilde
ook hij Immerzeel overhalen van zichzelf een portret op te nemen. Aan Staring luidt
het:
Men legt mij het vuur ook van andere zijden zoo nauw aan de schenen,
dat ik tegen 1834, beleef ik het, er denkelijk toe over zal gaan om mijn
afbeeldsel er voor te laten maken. Door de welvoeglijkheid en modesti te
ver te pousseren, kan men den schijn van pedant en hoogmoedig krijgen:
les extrémités se touchent.188
Behalve de portretten zijn ook de andere platen van wezenlijke invloed geweest op
het succes van de almanak. Aan Willems verklaart Immerzeel in februari 1821 de
noodzaak van de ‘prentjes’:
Men koopt hier de Almanakken, die meer dan 2 Strs kosten, meest om de
prentjes. Gaf ik den Muzen-almanak zonder platen uit, ik ben zeker dat er
niet een zesde gedeelte afging van 't geen ik er nu van debiteer.189
Als in 1835 het fonds van Immerzeel geveild wordt, staat de almanak uitvoerig
beschreven in de veilingcatalogus. Maar de almanak wordt niet verkocht en
opgehouden op f 10.000,00. De reden is niet duidelijk. Het bod van f 10.000,00 kan
niet écht een struikelblok zijn geweest, want nog eind 1832 had hij zijn hele fonds
te koop aangeboden aan Suringar voor f 40.000,00 ‘of, zonder den Alm., voor 30.000.’
De mogelijkheid dat Immerzeel de Muzen-almanak (met een jaarlijkse opbrengst
van ca. f 2.500) als oudedagvoorziening wilde behouden, kan evenmin een reden
zijn geweest, want ook in 1832 vormden dergelijke overwegingen geen aanleiding
de almanak buiten het aanbod aan Suringar te houden.190
Het is een van de weinige fondsartikelen waarmee Immerzeel na de verkoop van
zijn fonds in 1835 doorgaat. Wellicht dat we in zijn verknochtheid aan deze voor
hem zo succesvolle onderneming de enige ware verklaring moeten zoeken, want ook
in de brief aan Suringar bedingt hij, dat hij er bij verkoop wel redacteur van wil
blijven.191 Bendorp had evenmin een afscheid voorzien:
Dat den M.A. uw blieven zou heb ik verwacht. dit was mijnes inzien
geen onderneming voor anderen.192
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Bovendien, de almanak bleef een lucratieve onderneming, zowel voor Immerzeel
als voor de boekhandel. Nog in mei 1835 biedt hij een compleet stel (winkelwaarde
f 59,50) aan voor f 18,00,
ofschoon ik tevens naar waarheid getuigen kan, dat zelfs in de twee laatste
jaren nog verscheiden volledige stellen tot den gewonen prijs door mij
zijn afgeleverd geworden.
Er moeten drie jaargangen geheel en een vierde jaargang gedeeltelijk worden herdrukt
evenals de platen en ‘eenige honderd stuks’ ingebonden, wat hem op ca. f 1.000,00
zal komen te staan. Er moeten dus minimaal 50 belangstellenden zijn, anders gaat
dit aanbod niet door.193 Maar zoals te verwachten was, werd zijn aanbod gretig
aangenomen.194
In 1838 verandert Immerzeel het formaat, de voet van uitgave en de prijs van de
Muzen-almanak voor 1839. De verandering van het formaat is het gevolg van het
gebruik van een nieuwe letter.195 Op veler verzoek
zal dit jaarboekje met eene grootere, daartoe expresselijk aangelegde
letter gedrukt worden. Deze letter vordert een grooter formaat, een grooter
omvang van plaatwerk en een prachtiger band.196
Een en ander heeft wel een prijsverhoging naar f 5,00 tot gevolg. De boekhandel kan
de almanak alleen nog op rekening krijgen, d.w.z. f 4,00 inkoop en f 5,00 verkoop.
Intekenen kan ook nog à f 3,50, maar ook alleen voor rekening.197
Naar een antwoord op de vraag waarom Immerzeel tot deze veranderingen in
vormgeving is overgegaan, kunnen we slechts gissen. Wilde hij meer aansluiten bij
concurrerende almanakken, omdat het debiet van de Muzen-almanak terugliep? De
klacht dat de almanak hem steeds meer geld gaat kosten, komen we in deze tijd
enkele malen tegen: ‘daar ik gaarne wil gelooven, dat UEd deze Almanak een hand
vol geld kost,’ schrijft M.H. de Graaff hem uit Leeuwarden. Deze adviseert Immerzeel
iets aan de platen te doen:
Mij dunkt dat er over 't geheel te weinig bevalligs, oogelijks is gemaakt.
Een schoon vrouwenbeeld b.v. waaraan de Duitsche Jaarboekjes zoo rijk
zijn, zou veel aanlokkends hebben en de kooplust van deze of geene gewis
aanwakkeren, dewijl men in onze dagen, bij het streven naar eenen
zielsstreeling, die van de zinsopwekking vooral niet moet veronachtzaamen,
daar de laatste, gelijk UEd bekend is, thans meesttijds boven de eerste
getrokken wordt, hoe schadelijk dit ook voor het rijk der schoone kunsten
en wetenschappen zij, wanneer men daarvan de hoofdzaak maakt en het
waarlijk nuttige over het hoofd ziet.198
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In 1839 verkoopt hij de almanak, hoewel hij op 27 januari van dat jaar nog vol vuur
aan Schinkel had geschreven, dat hij al die nieuwe almanakken à la Tesselschade
wel eens een lesje zou leren:
Hij kost mij thans veel geld, vrij meer, (zoo niet het dubbeld) dan vroeger.
Ik wilde die onderkruipers nu eens onder de oogen zien, en hun toonen
dat ik, ofschoon oud, toch nog niet dood ben. Ik ga al weêr vol courage
op den volgenden jaargang los.199
Nauwelijks drie maanden later is de verkoop van zijn jaarboekje dat hij eens ‘het
troetelkindje mijner ambitie’200 had genoemd echter een feit. Op 4 mei 1839 bericht
J.H. Laarman in De Avondbode onder de kop ‘Nederlandsche Muzen-Almanak’,
dat hij door aankoop Eigenaar geworden is van het Fonds en Regt van
Uitgave en Copij van bovenstaand Jaarboekje, vroeger door den Heer J.
Immerzeel Jr. uitgegeven.
Immerzeel blijft, tot vreugde van velen, nog wel als eindredacteur aan ‘zijn’ jaarboekje
verbonden. Hij werft dan ook nog volop bij zijn vroegere contribuanten, waaronder
bijv. Willems:
Uit hoofde van mijne klimmende jaren mij uit vele mijner commerciële
bemoeijingen hebbende geretireerd, is het mij zeer aangenaam geweest in
den heer Laarman eenen opvolger voor den Muzen-Almanak aan te treffen,
die alle vereischten in zich verenigt om deze onderneming met glans te
doen stand houden, en die in deze betrekking de hulp en medewerking der
kunstbroeders ten volle waardig is.201
Volgens Withuys is ook de Muzen-almanak voor 1840 wederom een ‘standmeter
van de Nederlandsche poëzie’. Als De Gids op nogal hooghartige wijze op deze
uitspraak reageert, schrijft Immerzeel in De Avondbode van 10 januari 1840 een
ironische reactie.202
Kort hierna laat Nicolaas Beets weten de eindredactie van de almanak overgenomen
te hebben:
Veelvuldige bezigheden, waaronder voornamelijk de uitgave van het
werk Levens der Schilders, hebben den Heer Immerzeel teruggebracht van
zijn vroeger aangekondigde voornemen, zich verder met de Redactie van
den Nederlandschen Muzen-Almanak te blijven belasten.203
Op 17 mei ontvangt ook Immerzeel deze officiële aankondiging. Beets heeft er met
pen een verzoek bijgeschreven: of Immerzeel een bijdrage wil leve-
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ren voor ‘zijn’ almanak. Het zouden zijn laatste bijdragen worden. In de almanak
voor 1842 schreef Beets Immerzeels necrologie.
Als gids voor liefhebbers van poëzie had Immerzeel met zijn Nederlandsche
muzen-almanak ruim twintig jaar belangrijke invloed uitgeoefend op het niveau van
de Nederlandse dichtkunst. Deze ‘nationale Tentoonstelling van Gedichten’, zoals
Potgieter de almanak in De Gids van 1837 omschreef,204 werd als initiatief hogelijk
door de tijdgenoten gewaardeerd.
Afgezien van de internationale faam lijkt de algemene karakteristiek die Scarfe
van de Almanach des muses geeft, ook voor Immerzeels almanak op te gaan:
Ce receuil était de bon ton, il reflétait les préoccupations et les aspirations
d'auteurs bien-pensants s'adressant sans doute à un auditoire d'autres
bien-pensants dont ils croyaient être les porte-parole. Il remplissait un rôle
littéraire et social appréciable, et jouissait d'une réputation fermement
établie chez les classes supérieures de l'Europe entière.205
Ook de Muzen-almanak was ‘une sorte d'institution très respectable, où brillait une
honnête médiocrité (...)’.206 Hiermee is nog niet alles gezegd ter verklaring van het
succes van de Muzen-almanak. Vermoedelijk heeft het feit dat het om de eerste
Nederlandstalige muzenalmanak ging een belangrijke rol gespeeld. In de zes pagina's
die de Algemeene konst- en letterbode van 4 februari 1820 aan de Muzen-almanak
voor 1820 besteedde, wordt het als volgt geformuleerd:
wij dachten zelve verscheiden malen, nemen wij de zaak niet te ernstig,
een Almanak is en blijft maar een Almanak; maar een Muzen-Almanak en
een Nederlandsche Muzen-Almanak is thans, daar gelijktijdig zoovele
echte dichters leven, als zeldzaam ons vaderland te beurt viel, wat meer
dan gemeen, en daarom veroorloofden wij ons er langer bij stil te staan,
dan een Jaarboekje schijnt te gehengen.
Dat deze ‘nationale’ almanak qua uitvoering de vergelijking met soortgelijke
buitenlandse almanakken glansrijk kon doorstaan, zou een tweede verklaring kunnen
zijn, al is de conclusie voor die van 1821 in de Algemeene konst-en letterbode niet
juichend: de vergelijking met afbeeldingen met ‘vreemde Jaarboekjes’ valt duidelijk
in het nadeel van de Nederlandsche muzen-almanak uit.207
Toch hebben juist de portretten en de andere afbeeldingen in belangrijke mate
bijgedragen tot het succes van Immerzeels jaarboekje. Dat deze illustra-
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ties de prijs van de almanak hoog maakten, is geen aanwijsbaar bezwaar geweest.
De variatie in prijs van f 3,50 tot f 7,50 lijkt eerder positief dan negatief op de verkoop
te werken. Gecombineerd met de aard van de almanak wijst de prijs ook duidelijk
naar het functioneren van de Nederlandsche muzen-almanak als ‘geschenkalmanak’.
Over het niveau van de opgenomen gedichten in zijn almanak is ook Immerzeel
niet altijd even enthousiast geweest, maar uit het feit dat Bilderdijk niet bang was,
dat zijn gedichten geplaatst zouden worden in een gezelschap waarvoor hij zich zou
moeten schamen, spreekt in ieder geval een groot vertrouwen in de poëtische smaak
van Immerzeel. Mede daardoor weet Immerzeel jaar op jaar van alle coryfeeën op
het gebied van de poëzie bijdragen los te krijgen ter plaatsing in zijn almanak. Ook
van zijn groeiend poëtische fonds waarmee hij op den duur een zekere naam wist op
te bouwen, moet een wervende kracht zijn uitgegaan die met betrekking tot de
Muzen-almanak met name bij aankomend talent stimulerend zal hebben gewerkt.
Eerder is al opgemerkt dat het beperkte contingent dichters en de toenemende
vraag naar bijdragen voor allerhande almanakken het niveau van het aanbod zeker
zal hebben beïnvloed.
Het idee voor een nationale poëzie-almanak was niet nieuw, elke
boekhandelaar-uitgever had in principe de mogelijkheid een Nederlandse versie op
de markt te brengen. Dat Immerzeel in dezen het initiatief heeft genomen, getuigt
dus niet zozeer van originaliteit als wel van een goed gevoel voor timing en van
ondernemingsgeest.
Durf speelt in dit verband nauwelijks een rol. Als de intekening op de eerste
jaargang van de Muzen-almanak niet voldoende intekenaren had opgeleverd, was de
uitgave beslist niet doorgegaan. Zo zakelijk was Immerzeel zeker geweest.

VIII.2 De aankopen
Met enige regelmaat heeft Immerzeel uit het fonds van een andere uitgever titels
aangekocht, al dan niet met het recht van kopij. De aankoop van deze fondsartikelen
kon plaatsvinden via directe onderhandeling tussen Immerzeel en de verkopende
confrater of op een fondsveiling.
Hierbij kan sprake zijn van de overname van restant-exemplaren die hij vervolgens
als magazijnvoorraad verder uitverkoopt. Zo biedt hij in het
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prospectus van de Schouwburg voor 1808 nieuwe aankopen aan, waaronder J.F.
Jacobi, Alles leeft in de natuur. Dit boek was oorspronkelijk in 1804 door F. Bohn
uitgegeven en is overgegaan naar het fonds van Immerzeel.
Iets soortgelijks is ook het geval bij de Proeve van historie- en oudheidkunde.
Door den Baron W.A. van Spaen. Kleve: W. Möller, dat hij onder nr. 89 als
fondsartikel in zijn fondslijst van 1810 vermeldt. Ook dat boek is, net als nr. 26
Chateaubriand, Atala of de gelieven in de woestijn of nr. 80 Regnault de Warin De
spelonk van Strozzi een aankoop van Gebr. Murray te Leiden resp. E. Bonte te
Dordrecht.208 Met enige regelmaat zal Immerzeel tijdens zijn loopbaan als
boekhandelaar dergelijke aankopen doen.
Daarnaast gaat het in deze categorie ook om werken van auteurs die hem een
herdruk laten verzorgen van werk dat eerder door een andere uitgever was uitgegeven.
Want kon hij tevens over het kopijrecht beschikken, hetzij door aankoop hetzij via
de auteur, dan behoorde een al dan niet herziene herdruk tot de mogelijkheden. Een
bekend voorbeeld hiervan is Bilderdijks Treurzang van Ibn Doreid (1808), waarin
deze schrijft:
en het kon my derhalve niet anders dan aangenaam zijn, wanneer de
Boekhandelaars Immerzeel en Comp uit 'sGravenhage, als door aankoop
Eigenaars van 't Kopy-recht dezes Werks geworden, tot eene nieuwe
Uitgave besloten en my tot het opgeven der in acht te nemen verbeteringen
aanzochten (...)209
Tengevolge van het faillissement verliest Immerzeel een groot aantal fondsuitgaven
waarvan hij de kopijrechten bezat. Zodra hij weer echt als uitgever is begonnen,
probeert hij ook enkele van zijn vroegere fondstitels terug te kopen.
Uit een contract met de Haarlemse firma Bohn210 blijkt, dat Immerzeel er in 1817
in slaagt het kopijrecht van zijn Koenraad Rozendaal (incl. 443 minus 50
restant-exemplaren211) voordelig ‘terug te kopen’. Hij moet als tegenprestatie zijn
plannen laten varen om een uitgave van N.G. van Kampens ‘Beknopte vaderlandsche
historie’ door te zetten; Bohn betaalt hem daarboven op nog eens f 500,00.
Een grote slag slaat hij op de fondsveiling van Johannes Allart, die in maart 1818 in
Den Haag plaatsvindt. Hij koopt de volgende titels212:
- 74 ex. van Bonaparte en de Algemene f 12,50
vrede
- 42 ex. van R. Feith, De ouderdom in zes f 89,46
zangen. Amsterdam, 1802, met platen à
f 2,13
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- 57 ex. van R. Feith, Het graf, in vier zangen.
Amsterdam, 1792, met platen en het koper à f 2,65

f 151,05

- 699 ex. van J. Immerzeel, De onsterfelijkheid der ziel, f 69,90
gevolgd naar het fransch van J. Delille. Amsterdam,
1803, met het koper à f 0,10
- 87 ex. van J. Immerzeel, Het mededogen, in vier
f 154,80
zangen, naar Delille. Amsterdam, 1804, met het koper
à f 0,40
- 247 ex. van H. Tollens, Feestzang op het huwelijk van f 98,80
de Prins van Oranje en de Grootvorstin van Rusland.
Den Haag, 1816, met platen en het koper à f 0,40
- 140 ex. van H. Tollens, Lierzang bij de verheffing van
Z.K.H. Willem Frederik. Den Haag, 1815 +
6 ex. van H. Tollens,
Vaderlandsche Wapenkreet
in Maart 1815 +
14 ex. van H. Tollens,
Vaderlandsch Krijgslied,
1815

f 10,50

- 187 ex. van de Werken der Bataafsche Maatschappij f 500,00
voor Taal- en Dichtkunde
In totaal kocht Immerzeel op deze fondsveiling voor f 1.086,21 dus 1853
exemplaren.213 In dit overzicht van deze aankopen kunnen we al enige accenten
ontdekken die Immerzeel in zijn fonds begon aan te brengen. Dat hij zijn eigen
werken terug wilde hebben, behoeft geen nadere toelichting. Met de aankoop van
de Tollens-titels weet hij zich verder te profileren als uitgever van Nederlands meest
populaire dichter.
Het is de vraag of Immerzeel met de aankoop van de twee titels van Feith al bewust
gedacht heeft aan het opbouwen van een ‘Feith-fonds’. Hij heeft er echter wel de
basis mee gelegd.
Entree in de Zuidelijke Nederlanden hoopt Immerzeel ongetwijfeld te krijgen als hij
aan Jan Frans Willems schrijft belangstelling te hebben voor de verspreiding in
Noord-Nederland van de ‘Verhandeling over de Nederduitsche Tael- en Letterkunde’,
waarvan als opmaat het dichtstuk Aen de Belgen al in 1818 was verschenen (voor
eigen rekening gedrukt) bij de Antwerpse boekhandelaar J.S. Schoesetters.
Onder bijsluiting van zijn fondscatalogus vraagt Immerzeel of hij Willems deze
onderneming uit handen kan nemen. Maar deze was voor het debiteren van het werk
al met de Amsterdamse boekverkoper J.H. den Ouden in zee gegaan over wie hij
verder geen klachten had: ‘Maek staet, Mynheer, op eene andere Gelegenheyd’,
antwoordt Willems hem.214
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Die andere gelegenheid biedt Willems hem een klein half jaar later, wanneer hij hem
de ca. 200 restant exemplaren te koop aanbiedt
of, zulk getal als UEd wilt tegen andere hollandsche werken overteneémen.
(...) 't kan niet missen of UEd is de zelve aenstonds kwyt aengezien J.H.
den Ouden aen veele Zyner Confraters gewygerd heéft die in Commissie
te geéven.215
Immerzeel is niet zo optimistisch als Willems, maar is niet ongenegen zijn fonds te
vermeerderen ‘met een verdienstelijk werkje’. Onverwacht blijken er bij Den Ouden
nog ca. 100 restant exemplaren te liggen, die Willems Immerzeel met een genereus
gebaar cadeau doet.216
Lang aarzelt Immerzeel over een voorstel van Willems een ‘Beredeneerd
woordenboek over de verschillende acceptaties der Nederlandse woorden bij
Hollanders en Vlamingen’ uit te geven, maar uiteindelijk ziet hij er toch van af.
Immerzeel voorziet weinig debiet in Noord-Nederland, en goede contacten in
Zuid-Nederland heeft hij te weinig om zo'n kostbare onderneming aan te durven.
Gemis aan kennis omtrent gesteldheid van zaken en de soliditeit van confraters
alsmede de hoge kosten voor verzending zijn de redenen die hij Willems opgeeft.217
In 1821 weet hij van de firma Ten Brink en De Vries het recht van kopij en de overige
exemplaren van Tollens' Tuiltje van Dichtbloemen te kopen. Ze verlangen boeken
met een tegenwaarde van f 75,00.218
De Haagse boekverkoper Wallez staat hem op 3 juli 1821 officieel219 de
restant-exemplaren en het kopijrecht af van:
- Gedichten van Jan Frederik Helmers, 2 delen
- Nachtgedachten, naar het Engels van E. Young, door A.C. Schenk, 1e tot 8e
zang.
- Minnedichtjes, door H. Tollens
- W. Bilderdijk: Poezy, 4 delen
Mengelingen, 4 delen
Mengelpoezy
Vertellingen en Romancen
't Buitenleven, naar 't Fransch van Delille.
Voor vier delen Poëzy had hij f 62,10 moeten betalen, voor Bilderdijks vertaling van
't Buitenleven was de prijs f 100,00, incl. de negen koperen platen.220 De
Nachtgedachten van Schenk en de Minnedichtjes van Tollens waren samen voor f
1500,00 weer in Immerzeels handen gekomen.221
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Op Oudejaarsdag 1820 had hij over de aanstaande aankopen aan Willems geschreven:
Helmers nagelaten Gedichten worden herdrukt. Dit zal u blijken [uit een]
brief van de Wede Allart & Co. Het Buitenleven van Bilderdijk is dood
uitverkocht. Ik ben op dit moment [in ond]erhandeling over het kopijregt
en de kopere platen, alsmede over de Najaarsbladen en Verspreide
Ge[dicht]en. Dit loopt spoedig af. Slaag ik, dan ontvangt ge spoedig van
de twee laatste werken een exempl. en ik leg eenen nieuwen druk op van
het Buitenleven. Lukt het niet, dan neem ik van de twee gezegde werken
een ex. van den eigenaar.222
Van Geysbeek en Zoon neemt hij in maart 1822 hun hele voorraad Helmers over: 5
ex. Socrates, 103 ex. Nalezing gedichten en 111 stuks Hulde aan de nagedachtenis
van J.F. Helmers (incl. de koperen titels en het kopijrecht). De prijs is f 250,00.223
En op 15 november 1822 verwerft hij het kopijrecht op het totale oeuvre van
Helmers, als hij f 420,00 betaalt aan diens weduwe Catharine Wessels voor het recht
van eigendom op de twee delen Gedichten (waarvan hij eerder al een uitgave had
verzorgd224), Socrates en de Nalezing der gedichten.225
Door al deze fondsaankopen weet Immerzeel het bestand van zijn titels niet alleen
uit te breiden, maar we zien ook, dat hij probeert enkele zwaartepunten te creëren:
het aankopen van zoveel mogelijk titels van auteurs van wie hij zelf ook een aantal
werken had uitgegeven, is te opvallend om toevallig te zijn.
Met betrekking tot de werken van Feith bijvoorbeeld was Immerzeel intensief
bezig geweest. Behalve de aankopen op de fondsveiling bij Allart, had hij in juli
1820 op de fondsveiling van wijlen François Bohn voor f 360,34 de restanten van
de 6-delige Brieven over verscheidene onderwerpen gekocht (14 complete stellen
en 2360 losse delen).226
Van de Leeuwarder uitgever-boekverkoper J. Proost had hij het Dagboek mijner
goede werken en Over de verbreiding der evangelieleer verworven.227
Een paar maanden later werd hij door aankoop van J.C. van Kesteren de eigenaar
van C. Mucius Cordus en Thirsa.228
De Amsterdamse uitgever-boekverkoper G. van Dijk staat hem op 25 september
1823 nog Gezangen voor de openbare godsdienst (100 ex.), Opwekking van Lazarus
(100 ex.) en een Feith-titel uit de werken van het Leidse genootschap Kunst wordt
door arbeid verkregen (5 ex.) af, het kopijrecht in-
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cluis. De aankoop kost hem f 100,00 in geld en f 150,00 aan boeken uit zijn fonds.229
De uitgave van de ‘Volledige werken’ van Feith komt langzaam maar zeker in
zicht. Jammergenoeg weet Immerzeel niet van alle werken van Feith de rechten in
handen te krijgen. De Amsterdamse uitgever G.J.A. Beyerink bezit het kopijrecht
op Fanny en de Haarlemse firma de Erven Bohn heeft de Verlustiging van mijnen
ouderdom en de Eenzaamheid en de wereld in haar bezit. Immerzeel probeert zoon
P.R. Feith in te schakelen:
Ja gaarne zoude ik eene algemeene uitgave der opera omnia van mijnen
vader tot stand gebragt zien; maar hoe kan ik door eenen wenk van zijne
zijde deze wensch in vervulling brengen?230
Hoewel P.R.Feith aanvankelijk toezegt te willen bemiddelen tussen de Erven Bohn
en Immerzeel ziet hij er kort daarna toch van af. Hij meent dat zijn pogingen toch
vruchteloos zullen zijn.
De laatste dwarsligger is de Zwolse uitgever Doyer. Aan hem had Immerzeel
geschreven:
Na lang tobben en na vele opofferingen te hebben gedaan, zie ik eindelijk
mij in het bezit van drie en twintig boekdeelen der Werken van den Heer
Mr. R. Feith;231
Uit het vervolg blijkt duidelijk, dat Immerzeel er op gebrand was ook de drie delen
Oden en Gedichten die in het bezit van Doyer waren te verwerven. Maar eerdere
pogingen om het kopijrecht uit handen van Doyer te krijgen waren op niets uitgelopen.
Bemiddeling van R. Feith zelf had evenmin iets opgeleverd:
Hij zei mij, dat hij er lang op gevlamd had om alleen eigenaar van de
Oden en van Cats te wezen, en dat hij beide copijen om geen geld weêr
over wilde doen. Hij beloofde er zich gouden bergen van.232
Op het moment dat Immerzeel er toe overgaat een klein-octavo-uitgave te entameren
van Feiths werken, neemt hij opnieuw contact op met zijn Zwolse confrater om hem
hierover te onderhouden, en ue. in bedenking te geven, of deze
gelegenheid niet gunstig zoude zijn om thans onze beide geprojecteerde
ondernemingen te combineren, op eene zoodanige wijze, die met beider
belang het best zou overeenkomen.
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Ze komen overeen om de werken uniform uit te geven; Immerzeel laat in zijn
prospectus weten op welke manier hij de werken zal aanbieden en voegt daaraan toe:
(terwijl de Heer H. Asz. Doijer, Boekhandelaar te Zwolle, insgelijks heeft
besloten, om de Oden en Gedichten van den Heer Feith in denzelfden
drukvorm en in alles op gelijken voet, in drie deeltjes, te doen volgen.)
Als het prospectus ook in de dagbladen verschijnt, sluit Doyer daarbij aan met de
mededeling dat over de uitgave van de Oden en gedichten binnen weinige dagen een
nadere prospectus en intekenlijsten zullen volgen.233 Verder gaat ieder zijn eigen weg.
De verschillende deeltjes zien in de loop van 1824 en 1825 het licht, waarbij
Immerzeel begint met de delen 7 en 8. Het eerste deeltje zou pas in de loop van 1825
verschijnen. Een door N.G. van Kampen te schrijven levensbericht dat Immerzeel
aan het begin van deze opera omnia wilde plaatsen, kwam pas eind 1824 gereed.234
Na de voltooiing van de reeks van Immerzeel en Doyer probeerden Beyerink en
de Erven Bohn wel een graantje mee te pikken van het succes: in 1826 verscheen bij
Beijerinck een uitgave van Fanny en de Erven Bohn brachten in één deeltje
Verlustiging van mijnen ouderdom en de Eenzaamheid en de wereld op de markt.
Dat beide uitgaven in het klein-octavo formaat verschenen is veelzeggend.
Een tweede zwaartepunt kunnen we de werken van Bilderdijk noemen. Immerzeels
intensieve contacten met hem zorgen er voor, dat hij na verloop van tijd zijn
belangrijkste uitgever wordt. Hoewel Bilderdijk ook incidenteel bij een andere
uitgever iets uitgeeft, vergaart Immerzeel, ook door verschillende aankopen, een
aanzienlijk deel van zijn oeuvre. Zo koopt hij van de Leidse firma A.J. Honkoop het
kopijrecht op De Geuzen, waarvan hij in 1826 nog een herdruk op de markt brengt.235
De aankopen van de firma Sepp zijn al eerder genoemd (zie hoofdstuk VIII.1.1.2).
Dat taal- en letterkunde in zijn algemeenheid een belangrijk aandeel in het totale
fonds van Immerzeel had, blijkt ook uit andere aankopen die hij in de twintiger jaren
doet.
In 1822 wordt hij eigenaar van het kopijrecht van de Heidebloemen van Jan van
Walré, die door dit bericht ‘waarlijk aangenaam’ getroffen was.236 Het contact dat al
via de Nederlandsche muzen-almanak gelegd was, leidt,
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behalve tot jaarlijkse bijdragen voor de almanak, ook tot de uitgave van zijn
Heksluiting (281106b).
Van J.C.C. den Beer Poortugael verwerft hij het kopijrecht op diens bundel Mijn
ledige uuren, dat de Hoornse boekverkopers Rolff en Vermande eerder op de
fondsveiling van Allart hadden aangekocht en nu aan Immerzeel overdoen.237 Ook
van deze auteur probeert Immerzeel vervolgens nog meer werken in zijn bezit te
krijgen; vermoedelijk met het oog op een uitgave van de ‘volledige werken van J.C.C.
den Beer Poortugael’ in klein-octavo formaat. Als op 5 januari 1825 mevr. A.C.M.
Ockerse, geb. Wassenbergh, de weduwe van Den Beer Poortugael, alle rechten op
het werk van wijlen haar man aan Immerzeel afstaat, lijkt hem dit ook te lukken. Er
komt echter een kink in de kabel. (Zie hoofdstuk VIII.3)
Met de Franeker boekverkoper Take J. Tuinstra ruilt hij een restant van 110
exemplaren en het recht van kopij op de Lenteloveren van L. Rietberg voor boeken
met een verkoopwaarde van f 90,00.238 De aankoop vormde een mooie aanvulling
op de Dichtbloemen (250619b) die hij het jaar daarvoor van Rietberg had uitgegeven
in ruil voor 20 gratis exemplaren.239
Van zijn Rotterdamse collega F. Kaal kocht hij op 14 augustus 1824 het kopijrecht
op A. Fokke Simonsz. Boertige reis door Europa.240
Een van de laatste aankopen is die van de Sara Burgerhart, waarvan hij nog na
de verkoop van zijn fonds in oktober 1835 een vierde druk in klein-octavo formaat
op de markt brengt, door hemzelf ‘met de meeste naauwkeurigheid gezuiverd van
tallooze Taal- en Spelfouten, die alle drukken van hetzelve ontsieren.’241
Tenslotte wordt hij in 1838 nog eigenaar van twee koperen platen van de graveur
Sallieth, met afbeeldingen naar Dirk Langendijk (1748-1805): ‘De glorierijke
overwinning, behaald bij Nieuwpoort anno 1600’ en ‘De beroemde onderneming op
de rivieren van London en Rochester anno 1667’. Hij biedt de afdrukken voor f 5,00
per stel aan, met een rabat van 25%. En wie snel is kan ze voor de helft van de
verkoopprijs bekomen.242
Het zouden Immerzeels laatste aankopen zijn: op 1 november 1838 trekt hij zich
definitief terug uit de actieve boekhandel.

VIII.3 Wat niet doorging
Menigmaal heeft Immerzeel initiatieven ondernomen om uitgaven tot stand te brengen
die tenslotte geen doorgang hebben gevonden. Bij sommige
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ervan ligt de beslissing om van publikatie af te zien bij Immerzeel zelf, maar er zijn
ook gevallen, waarbij externe omstandigheden hem dwongen zijn plannen bij te
stellen of te laten varen. We doelen hierbij niet op de veelheid van voorgenomen
vertalingen die niet zijn doorgegaan, maar op daadwerkelijke in gang gezette uitgaven
die uiteindelijk om wat voor reden dan ook niet verschenen zijn.
Als pril uitgevertje in Den Haag probeert hij omstreeks februari 1804 al met de
rechten op de zgn. Pharmacopea Batava, de eerste officiële Nederlandse
pharmacopea, begunstigd te worden, maar bij nader inzien acht hij het
na rijpe overweging raadzaam gene verdere pogingen aan te wenden
tot het ter uitgave bekomen van gem. werk.243
Verscheidene, niet eerder voorziene, oorzaken hebben hem gebracht tot het intrekken
van zijn aanvankelijke verzoek. Het feit dat hij als concurrent de zwaargewicht
Johannes Allart had - deze zou de opdracht uiteindelijk gegund worden - heeft
mogelijk tot het besluit bijgedragen.244
Merkwaardig is ook de uitgave van de levensbeschrijving met een tweetal portretten
van E. Wolff en A. Deken. Nadat hij in 1804 voorzichtig met enkele kleine uitgaven
is begonnen, probeert hij in dit eerste jaar het risico ook te spreiden door in zee te
gaan met de Amsterdamse uitgever J. ten Brink en A. Loosjes uit Haarlem. Voor 1/3
deel neemt Immerzeel deel in een projekt, dat tot doel heeft een levensbeschrijving
van de dames Wolff en Deken op de markt te brengen, voorzien van hun portretten.
Maar de hele onderneming wordt op de lange baan geschoven. Pas in 1806 hoort
Immerzeel er weer van en hij is hoogst verbaasd zijn naam samen met die van Ten
Brink en Loosjes te Haarlem in het impressum te zien staan. Zonder hem het afgelopen
jaar ook maar ergens in te kennen, hebben zijn beide confraters op eigen gezag de
uitgave verder geregeld.245 Hij weigert dan ook in de kosten van uitgave te participeren:
omdat ik noch omtrent papier, noch omtrent letter, noch omtrent de
grootheid van 't werk, noch omtrent de oplaag enz. enz. ben geraadpleegd.246
Evenmin hebben enkele jaren later zijn plannen met betrekking tot de uitgave van
een Krijgskundig Magazyn door F.W. de Mauvillon en J.D. Doorman geleid tot
geregelde verschijning. Hoewel de firma Immerzeel & Co. medio 1807 in het
prospectus aankondigt, dat het ‘onder de hooge goedkeu-
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ring van Zyne Excellentie den Minister van Oorlog van het Koningryk Holland zal
worden uitgegeven’247 zijn er vermoedelijk te weinig intekeningen geweest om het
project financieel te kunnen dragen. Er is dan ook maar éen aflevering van verschenen.
Het faillissement gooide - we zagen het in hoofdstuk IV.3 - ook roet in het eten
bij enkele uitgaven waarmee men op de drukkerij al in een vergevorderd stadium
was. Bilderdijk wijst op de zes à acht weken van zijn leven die hij door Immerzeels
faillissement heeft verloren aan de vertaling van de Terminologie van recht en
praktyk.248
Na zijn definitieve terugkeer als uitgever entameert Immerzeel in 1817 een
‘Beknopte geschiedenis der Verenigde Nederlanden’ door N.G. van Kampen, waarmee
hij in november volop begint te adverteren.249 Maar bij de onderhandelingen met de
firma Bohn over terugkoop van zijn Koenraad Rozendaal is éen van de voorwaarden
van Bohn, dat Immerzeel afziet van vervolgplannen in dezen. Blijkbaar had Immerzeel
er veel voor over om zijn eigen roman weer in bezit te krijgen, want hij staakt
inderdaad de voorbereidingen.
Via N.G. van Kampen had Immerzeel ook geprobeerd de opvolger van D. du
Mortier te worden als uitgever van de werken der Bataafsche Maatschappij van taalen dichtkunde. De aankoop ervan uit de boedel van Allart was een goede aanleiding
geweest deze kwestie aan de orde te stellen. Van Kampen moet hem echter meedelen
dat het ‘bij het leven van den Heer du Mortier’ al andere schikkingen waren gemaakt:
het spijt mij, te meer daar UE. bij den koop daarop gerekend hebt, dat
de Maatschappij nog geheel vrij was voor de vervolgdeelen.250
In 1820 probeert Immerzeel de ‘geschiedschrijver des Rijks’ M. Stuart zover te
krijgen een levensbeschrijving te maken van wijlen ‘H.K.H, de Prinsessedouarière
van Oranje’ (= Prinses Louise, overl. 1819). Maar deze moet voor de eer bedanken,
daar ik mij ten diensten gesteld vinde van het geen Z.M. de Koning
hierin van mij zou mogen verlangen.251
Immerzeel heeft zich met o.m. Tollens verstaan, die enige aarzeling vertoont om
zich met Feith of nog een derde tot lijkzanger van de Prinses op te werpen. Hun
relatie was niet van dien aard, dat hij, zoals Feith, dankbaarheid of hoogachting aan
de dag kan leggen:
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Voor eerst omdat de Vorstin mij nooit presenten gegeven heeft, en ten
anderen omdat ik haar nooit zoo bijzonder heb gekend: ik heb haar slechts
eens op een zoogenaamde thee toegesproken.252
Maar Immerzeel is niet voor éen gat te vangen. Hij weet zich van Tollens'
medewerking te verzekeren en éen dag na Stuarts antwoord richt hij zich in een
rekwest rechtstreeks tot koning Willem I met het verzoek om Stuart - op Immerzeels
kosten - voor het maken van deze levensbeschrijving vrij te stellen. Voor het plan
van zo'n levensbeschrijving heeft Immerzeel zich, zo kan hij de koning meedelen,
al van de medewerking van Tollens en Feith weten te verzekeren, die beiden hebben
toegezegd een gedicht aan de uitgave bij te dragen:
Tot het gevormd ontwerp behoort eene fraaije uitgave, versierd met het
Afbeeldsel van wijlen Hare Koninklijke Hoogheid en eene allegorieke
titelplaat, te inventeren en te teekenen door den kunstschilder Paelinck.
(...) De ondergeteekende smeekt ten dezen van Uwe Majesteit eene gunstige
dispositie; (...)253
Maar Immerzeel krijgt zelfs als ‘zeer gehoorzame en zeer getrouwe onderdaan’ nul
op rekwest. En de geprojecteerde uitgave vindt dan ook geen doorgang. Het gedicht
van Feith verschijnt nog wel, maar als een afzonderlijk pamflet.254
Ook de plannen voor een uitgave in zakformaat van het Burgerlijk Wetboek lopen
dood. Want het zouden het formaat (12o) en de toevoeging van een zorgvuldig
beredeneerd register zijn, waarin Immerzeels uitgave zich zou onderscheiden van
andere soortgelijke ondernemingen in de boekhandel. Volgens Immerzeel, zo liet
hij in een prospectus van 30 oktober 1819 weten, leed het geen twijfel
of het zal aan geene nadrukken van de Wetboeken falen, zoodra dezelve
vastgesteld en openbaar gemaakt zullen zijn; maar het staat ook te vreezen,
dat de spoed, dien men om strijd zal te werk stellen, om in de uitgave het
elkanderen af te winnen, de getrouwheid van dergelijke particuliere
uitgaven eenigermate in de waagschaal stellen, althans aan den
belanghebbenden niet die gerustheid zal laten, als noodig is, met opzigt
tot Wetten, waaromtrent zelfs een misslag in de interpunctie van beduidend
gevolg zou kunnen zijn.255
Met P. en J.A. Weiland was Immerzeel al in bespreking en er was al een contract
opgemaakt, waarin zij overeenkwamen, dat P. Weiland de teksten van de verschillende
geprojecteerde wetboeken zou controleren c.q. corrigeren à
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f 3,00 per blad (= 16 pagina's) en J.A. Weiland het maken van de registers op zich
neemt à f 10,00 per blad.256
De totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek, het eerste in de reeks wetboeken,
laat echter langer op zich wachten dan voorzien. Eind 1820 moeten de Heeren
Staten-Generaal nog steeds beginnen met de ‘deliberatiën (...) over het ontwerp van
het Burgerlijk Wetboek’257 en in 1822 gooit het Staatsblad definitief roet in eten.
Immerzeel leest, dat
ten behoeve der landsdrukkerij gereserveerd wordt het regt tot den druk
en tot de uitsluitende zoo gezamenlijke, als afzonderlijke uitgave van het
Staatsblad en het journal officiel.258
In een rekwest aan de koning maakt Immerzeel duidelijk, dat hij vreest door zo'n
besluit niet de vrijheid te hebben ‘om zijn aangekondigd voornemen ten uitvoer te
brengen.’259 En zijn vrees wordt bewaarheid, want zijn verzoek om speciale
toestemming tot de aangekondigde uitgave van het Burgerlijk Wetboek wordt
afgewezen.
In augustus en september 1821 onderneemt Immerzeel pogingen een soort
encyclopedisch woordenboek te entameren. Hij legt zijn plannen ondermeer voor
aan N.G. van Kampen, die nader geïnformeerd wil worden omtrent overlappingen,
verdeling van het werk en de eindredactie.260 De eindredacteur zou H.W. Tydeman
moeten worden. Met dat verzoek had Immerzeel tenminste deze Leidse hoogleraar
benaderd. Deze zou in samenwerking met G. Bruining de redactie op zich moeten
nemen. Tydeman had gehoord dat Immerzeel
't fortuin (...) niet zo zeer bij de kooplieden en middelbaren burgerstand,
maar bij 't Hof, den adel en de ambtenaren zoeken zoudt.
Hij staat niet afwijzend tegenover Immerzeels verzoek, maar ziet de hele onderneming
toch somber in: Bruining vindt hij een lastige man en eigenlijk wil hij niets met dit
heerschap te maken hebben. Bruining mag wel de correspondentie verzorgen en de
concept-artikelen schrijven die dan vervolgens aan deskundigen op diverse gebieden
kunnen worden voorgelegd, maar verder moet de inbreng van deze dissenter niet
gaan. Maar nadat het Tydeman in de loop van daarop volgende weken niet gelukt
was tijdens het maandelijkse professorenoverleg een aantal collega's (o.a. Clarisse,
Siegen-
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beek en Kemper) voor het projekt warm te krijgen, bloedt Immerzeels initiatief
dood.261
In 1825 neemt Immerzeel de uitgave van de ‘Gedichten’ van John Bowring op zich262,
maar tot een publikatie is het nooit gekomen. Ook een aankondiging van een vervolg
op diens Batavian Anthology loopt op niets uit.263
In hetzelfde jaar wordt nog een tweede initiatief in de kiem gesmoord. Dit keer
ten gevolge van een natuurramp. Op hetzelfde ogenblik, dat in de krant het ‘Berigt
van inteekening’ verschijnt op een klein-octavo editie van ‘Gedichten en
verhandelingen’ van J.C.C, den Beer Poortugael264, raast er een storm over Nederland
die her en der grote overstromingen veroorzaakt. Als een jaar later een groot-octavo
editie op de markt komt, schrijft Immerzeel, dat een intekening van een eerdere
uitgave ‘in beknopt formaat’ strandde door de aandacht voor de storm van 1825.265
Rond 1830 heeft er een door Immerzeel geëntameerd plan bestaan om de
literatuurgeschiedenis van J.F. Willems (Verhandeling over de Nederduytsche Taelen Letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden (1818-1824))
en de Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (Amsterdam, 1810)
van Jeronimo de Vries tot éen Noord-Zuidnederlandse samen te smelten. Maar het
plan loop enerzijds door onverschilligheid van De Vries en anderzijds door de
politieke omstandigheden op niets uit.266
Behalve dat er een aantal plannen van Immerzeel zelf niets opleverde, kunnen we
ook wijzen op enkele negatieve reacties van zijn kant op voorstellen van derden.
Iemand als Staring is er in de loop van de jaren '20 steeds meer op gebrand om zijn
bij Thieme in 1820 verschenen gedichten opnieuw in verbeterde vorm herdrukt te
zien. Hoewel hij aanvankelijk een herdruk niet buiten Thieme om door Immerzeel
wil laten verzorgen, probeert Immerzeel het op zijn beurt na de dood van Thieme
nog een keer. Staring stelt echter als voorwaarde, dat hij slechts met de koper van
de 112 restant-exemplaren van de Thieme-uitgave in zee wil gaan. Als Immerzeel
op de veiling achter het net vist, weet Staring uiteindelijk zelf het restant in handen
te krijgen:
Wij zouden het dus wel eens worden, denk ik. In alle gevallen maak ik
met geen ander schikkingen zonder UwelEd. nader te hebben geschreven,
(...)267
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Starings plannen wijzigen zich echter. Hij wil, voordat hij doodgaat, zijn drie bundels
onder de titel ‘Alle mijne Gedichten, overgezien en verbeterd’ herdrukt zien en hij
vraagt Immerzeel of hij deze uitgave wil verzorgen. Starings plan krijgt geen vervolg
om een reden die onduidelijk blijft. In het feit dat er op Immerzeels fondsveiling nog
ruim 1.000 exemplaren van de Nieuwe gedichten en 460 van Winterloof worden
geveild, zal in elk geval een deel van de verklaring gezocht moeten worden.268

VIII.4 Nadere bespreking van het fonds
De bespreking van het fonds van Immerzeel zou zich kunnen beperken tot het
aangeven van de uitkomsten van een aantal cijfermatige berekeningen op basis van
verschillende aspecten zoals genres, vakgebieden, prijzen, formaten, auteurs en
produktie per jaar in titels of pagina's.
De waarde van een analyse van een uitgeversfonds wordt echter verhoogd door
haar af te zetten tegen vergelijkbare analyses van het fonds van andere contemporaine
uitgevers. Om te kunnen bepalen in hoeverre Immerzeel op specifieke punten met
zijn uitgaven afwijkt van of overeenkomst vertoont met zijn collega-uitgevers, staan
ons evenwel geen andere fondsanalyses ter beschikking die een vergelijking mogelijk
maken.269 Op dit niveau kunnen dan ook niet meer dan voorlopige indrukken worden
gegeven, die niet gebaseerd zijn op gelijkwaardige vergelijkingen.
Voordat we overgaan tot een meer inhoudelijke bespreking van het eigenlijke fonds
van Immerzeel, eerst enkele cijfers. De fondsuitgaven uit de gereconstrueerde
fondslijst (bijlage 1) zijn hiertoe ingevoerd in een database, waarbij naast auteur en
titel ook gegevens omtrent aantal pagina's, prijs voor boekverkoper en particulier (al
dan niet bij intekening), formaat, genre, taal en vakgebied zijn gebruikt.
Deze fondslijst van Immerzeel telt in totaal 425 nummers.270
Elk nummer komt overeen met de verschijning van (een deel van) een door
Immerzeel uitgegeven titel, waarbij in het geval van periodieken elke jaargang als
afzonderlijke uitgave is beschouwd. Zo heeft elke jaargang van bijv. de Nederlandsche
muzen-almanak een afzonderlijk nummer gekregen. Ook (delen van) herdrukken
zijn afzonderlijk genummerd.
Door deze manier van nummering kan een beter inzicht worden verkregen in de
jaarproduktie van Immerzeel, waarbij het immers vanuit produk-
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Produktie per Jaar in aantal uitgaven en bladzijden.
1804: 1024/10 1814: 172/9 1824: 4480/19 1834: 2792/15
1805: 3194/22 1815: 888/8 1825: 3558/16 1835: 280/1
1806: 2164/10 1816: 600/8 1826: 6018/21 1836: 1144/5
1807: 2516/12 1817: 1574/9 1827: 982/4 1837: 280/2
1808: 5500/26 1818: 1564/8 1828: 1958/9 1838: 754/5
1809: 5490/31 1819: 5146/19 1829: 1364/10 1839: 262/2
1810: 3762/26 1820: 2766/14 1830: 927/7 1840: -/1811: 1552/6 1821: 2590/16 1831: 1784/11 1841: 112/1
1812: -/- 1822: 3028/14 1832: 1118/6
1813: 1057/9 1823: 4278/18 1833: 2411/16
Toelichting:
1804: 1024/10 betekent, dat Immerzeel in 1804 1024 bladzijden-in-druk heeft laten verschijnen; in
totaal zijn er in 1804 10 uitgaven (= werken of delen daarvan) gepubliceerd.
In deze berekeningen zijn de fonds-, assortiments- en veilingcatalogi niet meegeteld.
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tie-technisch oogpunt minder relevant lijkt wèlke titel(s) er op een bepaald moment
gedrukt worden als wel hoeveel verschillende vellen druks er in één jaar geproduceerd
zijn.
Met deze benadering sluiten we dus niet aan bij de gebruikelijke praktijk om de
jaarlijkse produktie van een fonds per titel te taxeren. Het is hoogst onbevredigend
een beeld te creëren, waarin een gelegenheidsgedicht van f 0,10 cent even zwaar
wordt geteld als een jaargang Schouwburg, die f 9,60 kost of een vijfdelige vertaling
van Tuckey van f 26,75. In bijgaande grafiek wordt dus een kwantitatief beeld van
de jaarlijkse ontwikkeling van de fondsuitgaven van Immerzeel weergegeven.
De 425 nummers komen dus niet overeen met 425 verschillende titels.
In de 425 nummers zijn 280 verschillende titels ondergebracht, waarbij
gelijknamige herdrukken als één titel zijn geteld.271
Beschouwen we de herdrukken en de tijdschrift- en almanakjaargangen ieder als
afzonderlijke titel of editie, dan komen we tot een totaal van 331 verschillende
edities.272
Als we een antwoord willen hebben op de vraag, op welke terreinen Immerzeel zich
met zijn fonds bewoog, tekent zich op basis van de 425 fondslijstnummers (= 100%)
de volgende verdeling af over de diverse gebieden:
letteren

263

(61,9%)

taal-en
letterkunde

13

(3,0%)

taalkunde

11

(2,6%)

theologie

11

(2,6%)

rechten

20

(4,6%)

opvoeding

4

(0,9%)

geschiedenis 42

(9,9%)

geografie

25

(5,9%)

geneeskunde 6

(1,4%)

beeldende
kunst

7

(1,6%)

diversen

(5,6%)
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Zoals we kunnen zien bestaat het fonds van Immerzeel voor ruim 2/3 (= 67,5%) uit
werken op het gebied van de taal- en letterkunde. De andere wetenschappen volgen
op grote afstand, waarbij geschiedenis (9,9%) en geografie (5,9%) nog enige rol van
betekenis spelen.
Maken we een soortgelijke uitsplitsing op basis van de 280 (= 100%) onderscheiden
titels, dan is het de vraag of het beeld zich zal wijzigen:
letteren

160

(57,2%)

taal-en
letterkunde

5

(1,8%)

taalkunde

8

(2,9%)

theologie

10

(3,6%)
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rechten

19

(6,8%)

opvoeding

4

(1,5%)

geschiedenis 29

(10,4%)

geografie

13

(4,7%)

geneeskunde 4

(1,5%)

beeldende
kunst

6

(2,1%)

diversen

(7,5%)

21

Procentueel daalt het aandeel taal- en letterkunde tot 61,9% en komen de afdelingen
geschiedenis en geografie op 10,4% (+ 0,5%) en 4,7% (- 1,2%). De categorie ‘rechten’
(6,8%) vertoont een lichte stijging met 2,2%. Verhoudingsgewijs treden er echter
geen spectaculaire verschuivingen op in de verdeling tussen de verschillende gebieden
in vergelijking met de eerste analyse.
Nu we weten op welke gebieden Immerzeel zich met zijn fonds bewoog, is ook
de vraag interessant, of we kunnen aangeven, in hoeverre hij met deze uitgaven kind
van zijn tijd was.
Vóór zijn faillissement had hij er al blijk van gegeven met de publikatie van een
aantal hand- en wetboeken (o.a. 101029, 101030a, 101224b en 110223a) en andere
juridische werken (100731b, 101231b) slagvaardig aan een actuele vraag te willen
voldoen.
Daarnaast vormden verschillende gebeurtenissen van de dag een belangrijke
voedingsbodem voor Immerzeels fonds, getuige de aanwezigheid van een groot
aantal gelegenheidswerkjes. Maar liefst 55 van de 280 titels hangen direct samen
met gebeurtenissen van de dag, waarbij de Napoleontische veldslagen, de voorvallen
rondom de Belgische Opstand273 en het wel en wee van het huis Oranje de drie
voornaamste inspiratiebronnen zijn.274
Zo vinden we in de Rotterdamsche Courant van 27 juni 1815 Immerzeels
motivering voor de ‘gratis’ uitgave van zijn eigen Lierzang (150727a) ter gelegenheid
van de overwinning te Blanmont. Behalve lof voor het geallieerde leger, wilde hij
een bijdrage leveren tot
vertroosting en verzachting van het lot van zoo vele duizenden, als van
hetzelve in dien gedenkwaardigen en roemrijken slag gekwetst zijn
geworden.
Als zijn stadgenoten de lierzang komen afhalen, kunnen zij ‘naar vermogen en lust’
een bijdrage in een gesloten bus doen die in Immerzeels winkel staat. Het provenu
zal ten goede komen aan de plaatselijke commissie die zich het lot van de getroffenen
heeft aangetrokken.
Als voorbeeld van een gelegenheidswerkje naar aanleiding van de Belgische
Opstand kan de lierzang Aan Holland gelden, die A. v.d. Hoop Junior
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schreef naar aanleiding van de ‘Koninklijke mededeeling in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, op den 20sten January 1831’ (310210).275
Geboorten, verjaardagen, huwelijken en sterfgevallen binnen het Oranjehuis waren
voor menig dichter een goede inspiratiebron om een lijkklacht (200719c) of een
Dichtoffer (220824) te schrijven en vormden voor Immerzeel een uitstekende
aanleiding ze uit te geven. Of het nu de geboorte van de latere koning Willem III in
1817 (170221) betrof of de vijftigste verjaardag van Willem I (220824), van de
Nederlandse Olympus dalen de dichterlijke pennevruchten in overvloed neer. Als
op 15 oktober 1819 de weduwe van stadhouder Willem V overlijdt, is Immerzeel er
na ruim een week bij met een lijkklacht van Jan Schouten (191026).276 En op de dag
dat de echtgenote van koning Willem I haar vijftigste verjaardag viert, is er in zijn
winkel voor f 0/30 een Dichthulde (241118) te koop.
Behalve rond de drie genoemde thema's geeft Immerzeel ook naar aanleiding van
andere politieke gebeurtenissen gelegenheidswerkjes uit. Als op 23 maart 1819 de
Duitse toneeldichter August von Kotzebue door een student wordt gedood, ziet
Immerzeel ook in deze politieke moordgeschiedenis brood. Na kennis genomen te
hebben van het Literarisches Wochenblatt (Band 4, no. 1) vertoont hij dit op 25 juni
1819 aan de burgemeester van Rotterdam
met het oogmerk om daaruit en uit de volgende Nommers in het
Nederduitsch te doen vertalen de Levensbeschrijving van August Von
Kotzebue, ten einde dezelve, met de noodige Ophelderingen en het Portrait
des Overledenen, uit te geven.277
Eind augustus verschijnt het boekje (190831).
Ook andere ‘gebeurtenissen van den dag’ zijn voor Immerzeel aanleiding
gelegenheidswerk uit te geven: niet alleen het openen van de Haagse Schouwburg
(040501), de overstroming in Gelderland in het voorjaar van 1809 (090226; 090506b),
de watersnoodramp in februari 1825 (260830; 261009) en de ondergang van een
Scheveningse vissersboot (261120) zijn goed voor verschillende fondsuitgaven, maar
ook in kwesties als de doodstraf (330422) en de juryrechtspraak (230307a) laat
Immerzeel zich kennen als een uitgever die alert reageert op signalen uit de
samenleving.
De meeste van dit soort gelegenheidswerkjes - Kruseman noemde ze ‘papieren
schroot’278 - zijn gebonden aan de actualiteit en ontlenen hun verkoopwaarde vooral
aan de snelheid waarmee ze op de markt worden gebracht. Daarbij komt, dat een
aantal ervan ook eerder lokale dan landelijke
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betekenis heeft. Ze verliezen hun aantrekkingskracht en hun verkoopwaarde dan ook
naarmate de tijd verstrijkt.
Kijken we vervolgens naar het soort of type werken, dat hij uitgeeft, dan moeten we
constateren, dat hierbij een veelheid van rubrieken is te onderscheiden, variërend
van tekstuitgaven, preken en kaartspelen tot liederen, plaatsbeschrijvingen en
portretten. Elk van deze categorieën bevat echter slechts enkele titels.
De meest in het oog springende genres zijn de uitgaven op het gebied van de poëzie
(101 titels), de verhandelingen (52 titels), de romans en de wetboeken (elk 12 titels)
en de toneelwerken (10 titels). Zij maken ongeveer 70% uit van het totale titelaanbod
van Immerzeel.
De meeste titels, te weten 170 zijn oorspronkelijk Nederlands. De andere zijn
hoofdzakelijk uit het Frans (42), Hoogduitsch (17) en het Engels (13) vertaald.
Daarnaast telt het fonds enkele titels in het Frans (10), Engels (1), het Hoogduits
(1) en het Latijn (1) en enkele tweetalige uitgaven, te weten: een Engels-Nederlandse
grammatica en de Frans-Nederlandse wetboeken. Tenslotte een vertaling van Ovidius,
Homerus en de vertaling van Bilderdijk van de oorspronkelijk Arabische Treurzang
van Ibn Doreid.
De nog duidelijk waarneembare prominente invloed van het Frans is vooral te
verklaren vanuit de juridische hoek en het gebruik van het Frans in het handelsverkeer.
De particuliere prijzen die Immerzeel voor zijn uitgaven vraagt, variëren van f 0,10
voor een eenvoudig gelegenheidswerkje tot f 26,75 voor de vijfdelige vertaling van
Tuckey's Aardrijkskunde voor handel en scheepvaart. Uitgesplitst naar de 425
fondslijstnummers zien we de volgende verdeling naar particuliere prijzen:279
Berekening A
van

0,10

tot

1,00: 113

(26,6%) van

3,01

tot

4,00: 71

(16,8%)

van

1,01

tot

2,00: 124

(29,2%) van

4,01

tot

5,00: 4

(1,0%)

van

2,01

tot

3,00: 98

(23,1%) meer
dan

5,00: 14

(3,3%)

Maken we de verdeling naar de 331 onderscheiden edities, waarbij we de totaalprijs
van elke afzonderlijke titel (dus ook die van meerdelige werken of
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tijdschriftjaargangen) als uitgangspunt nemen, dan krijgen we het onderstaande beeld:
Berekening B
van

0,10

tot

1,00: 105

(32,0%) van

5,01

tot

6,00: 12

(3,6%)

van

1,01

tot

2,00: 68

(20,6%) van

6,01

tot

7,00: 2

(0,7%)

van

2,01

tot

3,00: 59

(17,8%) van

7,01

tot

8,00: 9

(2,7%)

van

3,01

tot

4,00: 45

(13,6%) van

8,01

tot

9,00: 5

(1,5%)

van

4,01

tot

5,00: 11

(3,3%) van

9,01

tot

10,00: 3

(0,9%)

10,00: 11

(3,3%)

meer dan

De vraag of het fonds van Immerzeel in termen van ‘duur’ of ‘bestemd voor een
draagkrachtig publiek’ moet worden beschreven, hangt af van de vraag wat in de
eerste helft van de negentiende eeuw als ‘duur’ werd ervaren. Aan de uitspraken die
Immerzeel zelf en anderen over deze kwestie doen naar aanleiding van de zgn.
klein-octavo edities van verschillende dichtwerken kunnen we echter nauwelijks
conclusies verbinden.280
Een bedrag van f 9,00 of f 12,00 voor de drie delen Gedichten van H. Tollens
wordt weliswaar als te duur gekwalificeerd en ook De Hollandsche natie, waarvoor
een particulier f 3,60 moest neertellen noemt J.F. Willems als voorbeeld van een te
duur boek.
De prijzen die Immerzeel voor de klein-octavo deeltjes rekent, variëren van f 1,20
tot 1,95, afhankelijk van het gebruikte papier en het feit, of de koper al dan niet had
ingetekend. Deze edities werden door de tijdgenoten als ‘goedkoope uitgaven’ gezien,
waarbij uiteraard de prijs van de groot-octavo edities als ijkpunt geldt.
‘Duur’ en ‘goedkoop’ blijven in dit verband echter relatieve begrippen: historische
koopkrachtvergelijkingen zijn nauwelijks mogelijk, omdat de goederen en produkten
uit verschillende periodes onvergelijkbaar zijn. Ook het feit dat voor een groot deel
van de bevolking in de eerste decaden van de negentiende eeuw f 1,00 gelijkstond
aan een dagloon geeft aan, dat de aanduiding ‘goedkoope uitgaven’ voor deze mensen
nauwelijks functioneerde.
De conclusie kan dan ook nauwelijks verder gaan dan de feitelijke constatering,
dat Immerzeel met de klein-octavo edities boeken op de markt bracht die in
verhouding tot groot-octavo edities goedkoper waren.
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Behalve dat de klein-octavo edities van o.a. Helmers, Bilderdijk en Feith in prijs als
goedkoop werden aangeduid, droegen ze ook op een andere manier het stempel
‘goedkoop’, nl. daar waar zij werden geassocieerd met de status en het aanzien van
andere boekjes in kleine formaten.
Bekijken we het formaat van de uitgaven van Immerzeel in relatie tot het type of het
soort werken, dan zijn er duidelijke aanwijzingen, dat Immerzeel met de
poëzie-uitgaven in klein-octavo formaat afweek van wat gebruikelijk was. De
verhouding tussen de gebruikte formaten binnen de Immerzeel-uitgaven is als volgt:
plano

:

1(0,2%)

folio

:

kwarto

:

5 (1,2%)

groot octavo :

291 (68,5%)

klein octavo :

71 (16,7%)

duodecimo

16 (3,8%)

sextodecimo :

26 (6,1%)

:

6 (1,4%)

PM: kaartspelen (3 = 0,7%), rest (6 = 1,4%)
Het klein-octavo formaat wordt vooral gebruikt in het genre van de hand-, leer- en
instructieboekjes voor beroepen als dat van de tabakverkoper (101030c), geneesheer
(101030d), zeevarende (150801a), boekhouder (140414b), etc. Het gebruik van dit
kleine formaat bij dit soort boekjes sluit aan bij het formaat van soortgelijke werkjes,
bestemd voor school- en opvoeding ter instructie van de jeugd, die vrijwel allemaal
in het 12o en 16o formaat zijn verschenen. Immerzeel noemt ze ‘School- en
huisgeschenken’.281
Voor werkjes bestemd voor deze categorie gebruikers was het het normale formaat,
ook voor poëzieboekjes die op school gebruikt werden (vgl. bijv. 050830b, 100914b,
260921b en 380517).
De enkele toneelstukjes die in het fonds van Immerzeel zijn te vinden (051110,
091215, 340414, 340528) zijn ook in het kleine octavo-formaat verschenen en wijken
in dat opzicht niet af van het gebruikelijke formaat voor toneelwerkjes.
Voorzichtig geformuleerd zouden we de kleinere formaten in verband willen
brengen met de term ‘gebruikslectuur’, niet bestemd om gekoesterd en bewaard te
blijven. De Nederlandsche muzen-almanak (in-16o) lijkt in dit opzicht een aparte
positie in te nemen, ook al wordt de geschenkfunctie ervan mede door het formaat
bevestigd. Niettemin was de almanak wel degelijk bestemd om bewaard te worden.
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De hoofdmoot van de klein-octavo werkjes die bij Immerzeel zijn uitgegeven wordt
echter gevormd door heruitgaven van eerdere successen van bijv. Tollens, Helmers,
Young, Bilderdijk, Feith, Fokke Simonsz., die eerder in het groot-octavo formaat
waren verschenen.
Op grond van de fondslijst van Immerzeel kunnen we, ook nu weer voorzichtig
formulerend, concluderen, dat juist het groot-octavo formaat werd gebruikt voor
werken van grotere waarde, bestemd om langdurig mee te gaan, gekoesterd en
bewaard te worden.
Immerzeel heeft in dit opzicht de relatie tussen de vorm en inhoud van
poëziebundels (bestemd voor een draagkrachtig publiek) doorbroken. Op een gegeven
moment hadden hem voldoende signalen bereikt die bij hem de mening deden post
vatten, dat er ook voor poëzie in kleiner formaat een markt was. Dat deze markt zo
groot zou zijn als uit de praktijk zou blijken, moet ook hij niet hebben verwacht.
Dat hij niettemin de eerste is geweest die deze nieuwe visie op vorm, inhoud en
doelgroep in een concrete uitgave heeft uitgevoerd, onderscheidt hem in de twintiger
jaren van de negentiende eeuw van al zijn confraters.
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Brief van Beets aan Immerzeel, KB-collectie.
Brief aan Schinkel 18 juli 1834, KB.
De handgeschreven oproep om in te tekenen is, samen met twee intekenlijsten, bewaard gebleven
(NLMD).
Uit enkele brieven van Tollens (KB-collectie) blijkt, dat ook hij een groot aantal intekenaren
wist te werven. Hij heeft er in totaal 81; voor 68 rekent hij op 4 jan. 1831 met Immerzeel af,
de 13 overgebleven intekenaren weigerden vooruit te betalen.
Vgl. de promesse van 9 aug. 1831, waarin Van Duyse Immerzeel gebiedt hem uiterlijk op 17
sept. 1831 de f 133,00 te betalen voor een ‘ten mijnen profijte uitgegeven Bundeltje Gedichten.’
(KB-collectie).
Zie Dongelmans 1986.
Brief van Tollens aan W.H. Suringar 20 maart 1822, VBBB, collectie Suringar BSu 66-33.
‘(...) Hartelijk gaarne zend ik den Heer Immerzeel hiernevens de papieren terug, die mij aan de
plaats gehad hebbende onaangenaamheden zouden kunnen herinneren.’ (KB-collectie).
Brief van 11 jan. 1824, KB 72 D 57.
KB-collectie, 1 juni 1825. De intermediair was J.L. Nierstrasz.
KB-collectie, 29 mei 1827.
KB-collectie.
KB-collectie.
Brief in KB.
Brief van 22 juni 1835, VBBB, collectie Suringar BSu 66-60.
Brief van Tollens aan G.T.N. Suringar, VBBB BSu 66-63.
Brief aan G.T.N. Suringar 7 mei 1836, VBBB, collectie Suringar BSu 66-62.
Honkoop had de originele verzen naar Parijs gestuurd om ze door de censor te laten keuren.
Daar raakten ze in het ongerede en zijn nooit teruggevonden.
Tydeman 1866-67, dl. 1, 407. Op 30 juli vraagt Tydeman, of Bilderdijk al aan Immerzeel heeft
geschreven? (Ibidem, 417).

48 Brief van 15 sept. aan H. Tollens, BM H 181. Vgl. ook Dongelmans 1989b, 5.
49 UBL BPL 1039, 20 mei 1808.
50 Brief van 29 sept. 1808, KB-collectie.
51 Brief van 21 sept. 1808, KB-collectie.
52 Zie hoofdstuk V.1.1.
53 Brief UBL BPL 1039.
54 Nu uitgever Uylenbroek is gestorven voelt Bilderdijk zich moreel vrij het kopijrecht op zijn
bijdragen aan de Dichterlijke Schakeringen aan Immerzeel over te doen. En ook van Elwe en
Yntema weten zij de rechten op het bij hen uitgekomen verspreide werk (genootschapsverzen
en mengelwerk uit de Vaderlandsche letteroefeningen) te verwerven.
55 Zie over de betrokken uitgevers bij de publikatie van de Franse wetboeken hoofdstuk VIII.1.3.
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Tydeman 1866-67, dl. 1, 302-303.
Zie hoofdstuk II.4.
Brief van 17 maart 1817, KB-collectie.
21 maart 1817, KB-collectie.
Brief van 15 aug. 1817, KB-collectie.
Brief van 6 jan. 1818, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 11 jan. 1818, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 19 jan. 1818, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 24 jan. 1818, KB-collectie.
Brief aan Yntema 14 jan. 1819, VBBB, dossier Yntema 942a.
Brief aan Immerzeel 5 sept. 1818, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 6 apr. 1819, KB-collectie.
Zie brief aan Bilderdijk 31 jan. 1821, KB-collectie. Het voorwerk is hier niet meegerekend.
Brief aan Immerzeel 22 mei 1820, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 29 nov. 1820, KB-collectie.
Een zelfde situatie spreekt uit een brief van 18 febr. 1822 aan Immerzeel, waarin Bilderdijk
schrijft: ‘Intusschen is onze rekening mooi vereffend, op f 200,= na, die ik nu verwacht dat Gij
bij uwe Nieuwjaars- of voorjaarsafrekeningen (hoe noemt gij Heeren Boekhandelaars dit?)
gelegenheid vinden zult zonder belemmering af te doen. Immers zult Gij dit? -’ (KB-collectie).
Zie hoofdstuk VII.2.
Brief aan Immerzeel 1 aug. 1821, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 7 aug. 1821, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 4 aug. 1822, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 7 febr. 1823, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 7 febr. 1823, KB-collectie.
Zie hierover bij VII.2.2.1.
Brief aan Immerzeel 26 okt. 1823, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 22 maart 1826, KB-collectie. Bilderdijk doelt met ‘kaaswinkels’ op de
situatie, dat Immerzeel de ongebruikte vellen van Bilderdijks werken op den duur alleen nog
maar als inpakpapier voor kaas kan slijten.
Zie bijv. de voorrede tot zijn Mengelpoezy (1799).
Brief aan Immerzeel 6 mei 1826, KB-collectie.
Zie over deze verdwijning hoofdstuk IX.3.
Brief aan Bilderdijk, UBL LTK 1002.
Brief aan L.C. Luzac 20 sept. 1827, UBL LTK 1004.
De advertentie ook in o.a. 's Gravenhaagsche Courant van 2 juni en Rotterdamsche Courant
van 3 juni 1826.
Brief aan Immerzeel 5 sept. 1826, KB-collectie.
Op de fondsveiling 1835 waren er van Geslachtlijst nog 201 exemplaren over, inclusief de 15
op best schrijfpapier; van de Verhandeling nog 49 stuks, inclusief 30 op schrijfpapier. Zie
Catalogus 1835, 18.
Brieven van 9 en 11 juni, 16 juli, 28 okt., 5 en 10 nov. 1826 en 16 mei 1828 van J.C. Sepp aan
Immerzeel in het NLMD.
Vgl. hoofdstuk VII.2.2.2.
Brieven 1837, 24. De brief is van 18 mei 1828.
Zie de Catalogus 1835, 18.
De verklaring is van 11 april 1828, KB-collectie. Een kopie ervan bevindt zich in het BM, Hs.
B 113.
Brief van 14 mei 1829, KB.
Brief van 31 dec. 1829. Tydeman 1866-67, dl. 2, 279.
Vgl. Tydeman 1866-67, dl. 2, 280.
Brief aan Immerzeel 14 mei 1831, BM collectie-Margadant.
De verklaring van afstand en de afrekening d.d. 28 april 1834 bevinden zich achter de brieven
van Bilderdijk aan Immerzeel, KB-collectie.
Zie over deze veiling hoofdstuk V.5.
Tydeman 1866-67, dl. 2, 293.
Zie ook Tydeman 1866-67, dl. 2, 297.
Zie Dongelmans 1989b, 6.
Vgl. voor deze schatting de gegevens in hoofdstuk V.5.
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Vgl. Dongelmans 1989b, 11.
GA Den Haag, Oud Archief, inv. nr. 448, p. 10.
GA Den Haag, Oud archief, inv. nr. 448, p. 204-205.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 416, 6 april 1811.
Kruseman 1889, 123.
Vgl. Kruseman 1889, 123-125.
Zie prospectus inzake A.J. Massé, De volmaakte notaris in VBBB, collectie Cahais.
Zie gedrukte brief van aug. 1810 in VBBB, collectie Cahais. Immerzeel had een maand eerder
dan Van Bergen het voornemen tot vertalen aangekondigd in de Haagsche Courant van 4 juli
1810. Blijkbaar vond Van Bergen, dat dit recht voor hem niet meer gold nu Brabant was ingelijfd
bij het Franse Rijk.
ARA, Stedehouder, inv. nr. 53.
ARA, Stedehouder, inv. nr. 49.
ARA, Stedehouder, inv. nr. 49.
ARA, Stedehouder, inv. nr. 49 bevat twee overzichten, waarbij éen in de hand van Immerzeel,
op grond waarvan dit overzichtje is opgesteld.
Zie de brief in het ARA, Stedehouder, inv. nr. 9.
ARA, Gew. Best., inv. nr. 488.
Kruseman, 1886-87, dl. 1, 54.
Het onderzoek naar negentiende-eeuwse almanakken staat nog in de kinderschoenen. Een
verslag van een onderzoek naar Nederlandse literaire almanakken 1830-1840 geeft Van
Zonneveld 1979. Het jaarboekje Tesselschade (1838-1840) wordt belicht in Jacobi 1984. Over
almanakken in de tweede helft van de negentiende eeuw schreef Sitvast 1987.
Brief R. Feith aan Immerzeel van 25 okt. 1820, KB-collectie.
Zie de jaarlijks terugkerende kranteadvertenties in de maanden oktober, november en december,
waarin de aanvoer vanuit Frankrijk en Duitsland omstandig wordt aangeprezen.
Deze gegevens zijn gebaseerd op Mix 1987.
Mix 1987, 39.
KB-collectie.
6 jan. 1818, KB-collectie.
Brief van 9 jan. 1818, BM.
Prospectus van 1 febr. 1818 in VBBB, collectie Cahais.
Brief van 7 jan. 1818, KB-collectie.
Brief van 8 febr. 1818, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 14 jan. 1818, KB-collectie.
Brief 9 jan. 1818, KB-collectie.
Brief van 12 maart 1818, KB-collectie.
Het zijn W. Bilderdijk en zijn vrouw, E.A. Borger, J. ten Brink, I. da Costa, R. Feith, M.C. van
Hall, J. Immerzeel Jr., de gebroeders H.H. en B. Klijn, J. de Kruijff, H.v. Loghem, C. Loots,
B.H. Lulofs, W. Messchert, J.L. Nierstrasz, L. Rietberg, A.C. Schenk, J. Schouten, A. Simons,
H.A. Spandaw, H. Tollens, W.H. Warnsinck en S.I. Wiselius.
Boekverkoperscirculaire 1 febr. 1818 in VBBB, collectie Cahais H 54.
Prospectus van 1 febr. 1818 in VBBB, collectie Cahais H 54.
KB-collectie.
Zie prospectus voor jaargang 1820 in de Rotterdamsche Courant 30 jan. 1819. Zie ook Kruseman
1886-87, dl. 1, 55.
11 nov. 1818, KB-collectie.
Zie brief van 7 nov. 1818.
Brief aan J.F. Willems van 4 dec. 1819. Deprez 1965-68, dl. 3, 113.
Bourjé aan Immerzeel 9 aug. 1819, KB-collectie.
Brief van 22 dec. 1819. Deprez 1965-68, dl. 3, 122.
2 dec. 1819, KB-collectie. Tollens' vrouw merkte op, ‘dat de toestelling van dezen nog die van
het vorige jaar in netheid en keurigheid overtreft.’
Zie prospectus voor de almanak van 1821 van 1 april 1820 in VBBB. Ook afgedrukt in de
Rotterdamsche Courant van 13 april 1820.
17 maart 1820, KB-collectie.
Zie over Willems' opvattingen hierover De Smedt 1984, hoofdstuk 1.
Brief aan Immerzeel 2 mei 1821, KB-collectie.
Zie brief van Hendrik Meijer Jr. aan J. Immerzeel van 12 febr. 1820, KB-collectie.
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19 aug. 1820, KB-collectie.
8 sept. 1823, KB-collectie.
16 jan. 1820, KB-collectie.
1 nov. 1821, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 11 jan. 1822, KB-collectie.
Vgl. de brief van R. Feith aan Immerzeel van 7 dec. 1822: ‘Wat doet het mij een pleisier dat
het met Tollens weer in order is. Hij is toch een voortreffelijk Dichter en zijne medewerking
doet meer tot het fortuin van den Almanak dan men denkt.’ (KB-collectie).
Vgl. Deprez 1965-68, dl. 3, 464, 7 aug. 1823: Tollens blijft vijandig, in weerwil onzer, door
den Hr. Frets bewerkte verzoening, die van mijne zijde opregt was.
Deprez 1965-68, dl. 3, 445.
Brief van 11 jan. 1824 aan C. Loots, KB 72 D 57.
Brief aan Willems van 3 dec. 1823. Deprez 1965-68, dl. 3, 481.
Brief aan G.T.N. Suringar van 6 maart 1824, VBBB BSu 28-71.
Zie brief van 8 maart 1824: ‘Ik heb wel lust in de speculatie; maar de algemeene en boovenal
de partikuliere zwarigheden zijn groote.’ (KB-collectie). Vgl. ook hoofdstuk II.4.
KB-collectie. Y. en W. zijn Yntema en Westerman.
R.H. Arntzenius ondersteunt in 1818 Immerzeels initiatief en wil een bijdrage leveren, ‘onder
de mits evenwel dat ik vrij en geregtigd blijve om bij eene eventueele uitgave van gedichten
dezelven te mogen daarin plaatsen, schoon al zijn die in de Almanak geinsereerd.’ Brief van 8
febr. 1818, KB-collectie.
Ook A.C.W. Staring wil zijn rechten expliciet vastleggen: ‘dat ik de opstellen, in
Muzenalmanakken geplaatst, niet beschouw als daardoor het Eigendom van de Uitgevers
geworden; en door de mijnen daartoe aftestaan geenszins wil gehouden worden voor onberegtigd,
om dezelve, na de bekendmaking langs dezen weg, naderhand weder langs een' andere, al of
niet veranderd, te laten drukken en uitgeven.’ Brief van 11 juli 1822, KB-collectie.
Zie o.a. de Rotterdamsche Courant van 20 en 25 juli en de Haarlemsche Courant van 25 en 27
juli 1826.
Argus 16 en 23 nov. 1828, nr. 13 en 14.
Brief aan Immerzeel 16 sept. 1828, KB-collectie.
Brief van 28 dec. 1828. Deprez 1965-68, dl. 5, 418-19.
Tollens aan Immerzeel 3 jan. 1818, KB-collectie.
Brief 28 nov. 1818, KB-collectie.
Brief 1 dec. 1818, KB-collectie.
Bilderdijk en zijn vrouw waren zeer tevreden over zijn portret. Ze vonden het beter dan dat van
Feith. Zie brief 17 sept. 1819, KB-collectie.
Prospectussen Immerzeel 1 april 1820, VBBB.
19 sept. 1819, KB-collectie.
28 maart 1820, KB-collectie.
Wanneer Immerzeel het na haar dood nog eens probeert voor de almanak van 1831, reageert
Bilderdijk bij het zien van een proefafbeelding negatief. Hij vindt het een ‘zielloos, onbetekenend,
wezenloos, nietig tronietjen’, met een gemene uitdrukking op het gezicht, nog erger dan een
uithangbord. Zie brief van 22 mei 1830, KB-collectie.
Brief aan Immerzeel 23 juni 1838, KB-collectie.
Brief van 8 jan. 1821, KB-collectie.
Zie brief 26 dec. 1821, KB-collectie.
Zie Eijssens 1980, 11.
Zie Eijssens 1980, 152.
Brief aan Immerzeel 9 dec. 1824. Vgl. Opstelten 1916, 196.
26 nov. 1828, KB-collectie.
5 juli 1828, KB-collectie.
2 sept. 1836, KB-collectie.
23 april 1838, KB-collectie.
13 maart 1826, KB-collectie.
Deprez 1965-68, dl. 5, 362.
Brief 17 dec. 1830, KB-collectie.
Brief van Immerzeel 31 jan. 1832, PA Vorden.
Deprez 1965-68, dl. 3, 288.
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190 Niettemin schrijft Immerzeel op 20 febr. 1833 aan Staring: ‘(...) maar ik meen UWEd. meer
gemeld te hebben, dat de uitgave van dit werkje [= de almanak, BPMD] mijn principaalste
bestaansmiddel is.’ (PA Vorden).
191 Zie brief aan G.T.N. Suringar 5 dec. 1831, VBBB BSu 28-72.
192 23 april 1835, KB-collectie.
193 Zie circulaire 5 mei 1835, VBBB prospectussen Immerzeel.
194 Zie Nieuwsblad voor den boekhandel 9 sept. 1835.
195 Hij had klachten ontvangen ‘over den moeijelijk te lezen druk met eene zoo kleine letter.’ Zie
zijn ‘Bericht aan de boekhandel’ 4 april 1838 in VBBB, prospectussen Immerzeel.
196 Haarlemsche Courant 21 april 1838.
197 De reden is de abominabele staat van retourgezonden commissie-exemplaren. Vgl. hoofdstuk
VII.2.1.
198 Brief aan Immerzeel 31 dec. 1837, KB-collectie.
199 Brief aan Schinkel 27 jan. 1839, KB.
200 Brief aan Willems van 7 aug. 1823. Deprez 1965-68, dl. 3, 464.
201 Brief 2 aug. 1839. Bols 1909, 407.
202 Zie Van der Meulen 1981, 242.
203 Prospectus in KB-collectie, i.v. Beets.
204 Geciteerd naar Jacobi 1984, 181.
205 Scarfe 1979, 97-98.
206 Scarfe 1979, 97.
207 Zie de aflevering van 30 maart 1821.
208 Deze fondscatalogus (100101c) vermeldt verder nog:
nr. 2: Barthelmey (J.J.) Charite en Polydorus.
nr. 71: Nieuwenhuizen (B.) De Alpen.
nr. 81: Riedel en Van Alphen's Theorie der schoone kunsten en wetenschappen.
nr. 85: Sels, Beschouwingen.
nr. 105: Walter van Montbarry, Grootmeester van de orde der Tempelieren.
209 Fondslijst 080728, p. IV. Vgl. verder Dongelmans 1989, 4.
210 20 dec. 1817 in VBBB, personalia Immerzeel.
211 Bohn zelf wil nog 50 exemplaren houden.
212 Catalogus 1818. Zie voor de door Immerzeel aangekochte titels p. 5, 12, 19 en 43.
213 Het betreft hier veilingaantallen, waarbij complete titels geheel en het aantal losse delen ‘3 voor
1’ of ‘5 voor 1’ werden geteld. In werkelijkheid kocht Immerzeel aan concrete exemplaren dus
meer dan het hier genoemde aantal. Zie ook hoofdstuk V, noot 88.
214 Brief van 15 jan. 1819. Deprez 1965-68, dl. 3, 51.
215 Brief van 2 juni 1819. Deprez 1965-68, dl. 3, 70.
216 Zie Deprez 1965-68, dl. 3, 75-78. Uiteindelijk bedraagt het definitieve aantal 281. Op Immerzeels
fondsveiling in 1835 zijn er nog 170 exemplaren van over.
Zie over de contacten tussen Willems en Den Ouden ook Simons 1984, 28-29.
217 Vgl. Deprez 1965-68, dl. 3, 287-288.
218 15 mei 1821 in VBBB, personalia Immerzeel.
219 Aan Yntema schreef Immerzeel op 16 april 1819 al: ‘Ik heb van den Heer Wallez gekocht: 1o)
De verdienste der vrouwen, door Nieuwenhuizen; 2o) Tollens Minnedichtjes; 3o) De

220
221
222
223
224
225
226
227
228

Nachtgedachten van Young, door Schenk, 1-5en Nacht en den voltooide druk van de 6en tot 8en
Nacht, dien ik binnen kort uitgeve.
't Is mij een onbeschrijflijk genoegen, dat ik weder in het bezit heb mogen raken van deze,
vroeger door mij uitgegeven, werken, waarvoor ik steeds de grootste affectie behield.’ (VBBB,
dossiers Yntema 942a).
De kwitanties van 28 maart en 3 april 1821 voor f 100,00 en f 62,10 bevinden zich in het NLMD.
Zie brief van Immerzeel aan Yntema 2 sept. 1819, VBBB, dossiers Yntema 942a.
Deprez 1965-68, dl. 3, 213.
27 maart 1822 in VBBB, personalia Immerzeel.
Zie de fondslijst 090710 en 160909 voor deel 1 en 100831 en 160718 voor deel 2.
Zie VBBB, personalia Immerzeel.
Catalogus 1820, 6.
5 jan. 1822 in VBBB, personalia Immerzeel.
Het bewijs van afstand van 5 april 1822 in VBBB, personalia Immerzeel.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

264
265
266
267
268

269

25 sept. en 21 okt. 1823 in VBBB, personalia Immerzeel.
Brief aan Immerzeel 7 dec. 1823, KB-collectie.
Concept-brief van 16 okt. 1823, KB-collectie.
Brief van 1 mei 1822, KB-collectie.
Zie het prospectus van Immerzeel en de advertentie van Doijer in o.a. de Rotterdamsche en
Haarlemsche Courant van 13 resp. 11 en 13 nov. 1823.
Vgl. de brieven van N.G. van Kampen aan Immerzeel van 28 maart, 9 mei, 29 juli, 7 sept. en
8 nov. 1824, KB-collectie.
Het bewijs van overdracht van 1 april 1820 in NLMD.
Brief aan Immerzeel 2 sept. 1822, KB-collectie.
Zie verklaring 30 juli 1824 in VBBB, personalia Immerzeel.
Zie brief van T. Tuinstra aan Immerzeel 27 okt. 1826, NLMD.
Zie brief van Rietberg aan Immerzeel 19 juli 1824, KB-collectie.
VBBB, personalia Immerzeel.
Haarlemsche Courant 8 okt. 1835.
Zie het Nieuwsblad voor den boekhandel 8 febr. 1838.
ARA, BiZA, inv. nr. 491, 21 febr. 1804, stuk 7c.
Zie ARA, BiZa, inv. nr. 491, stuk 7a en 7b. Vgl. Broos 1979, 20.
Dit werkje was aanvankelijk al in december 1804, kort na het overlijden van E. Wolff, met veel
verve door Immerzeel en zijn beide collega's geëntameerd. Maar Scheltema, de beoogde auteur
van de levensbeschrijving, traineerde de uitgave dermate, dat ook het jaar 1805 zonder
noemenswaardige vooruitgang verstreken was. Scheltema zei uiteindelijk af. Loosjes zal zijn
taak overnemen, maar tenslotte is het ds. Van Teutem, die de tekst maakte. Zie hierover de
brieven van Immerzeel aan J. ten Brink in VBBB, Archief Ten Brink (& De Vries) van 26 dec.
1804, 23 april, 31 mei, 22 juni en 29 okt. 1805.
Brief van 18 okt.1806 in VBBB, Archief Ten Brink (& De Vries).
Het prospectus in VBBB.
Vgl. Tydeman 1866-67, dl. 1, 285.
Zie bijv. Rotterdamsche Courant van 15 nov. en de Haarlemsche Courant van 11 en 13 nov.
1817.
Brief aan Immerzeel 20 juli 1818, KB-collectie.
KB-collectie, 12 juni 1820.
KB-collectie, [medio 1820], brief 88.
ARA, Staatssecr., inv. nr. 1026, 13 juni 1820.
Zie fondslijst 200719c.
Rotterdamsche Courant 7 december 1819. Een los exemplaar van het prospectus is te vinden
in het ARA, Staatssecr., inv. nr. 1601, 21 febr. 1823, no. 54.
Zie VBBB, personalia Immerzeel, d.d. 30 oktober 1819.
Rotterdamsche Courant 2 december 1820.
Staatsblad 1822, nr. 22, p. 1. Vgl. ook Kruseman 1886-87, I, 63.
ARA, Staatssecr., inv. nr. 1601, 21 febr. 1823, nr. 54. Het rekwest dateert van ca. 20 nov. 1822.
Brief aan Immerzeel 13 sept. 1821, KB-collectie.
Zie de brieven aan Tydeman van 19 aug., 28 aug., 28 sept. en 22 nov. 1821, KB-collectie.
Zie bijv. de brief van Van Harderwijk aan Immerzeel van 28 sept. 1828. (Eijssens 1980, 33).
Dagblad van 's Gravenhage 20 juli 1829: ‘voor rekening van den boekhandelaar Immerzeel,
en dat hetzelve bij hem, te 's Gravenhage, en te Londen, bij Rowland Hunter, in den loop dezes
jaar het licht ziet.’
Rotterdamsche Courant 5, 8 en 12 febr. 1825.
Zie de inleiding bij 261019a.
Zie hierover De Smedt 1984, m.n. p. 126-127.
Brief aan Immerzeel 9 febr. 1833, KB-collectie. Vgl. Opstelten 1916, 217.
Vgl. de opmerking in een brief van Staring aan Immerzeel van 16 mrt. 1835: Wat aanbelangt
het Regt, dat UWEd. gehad heeft, om zulk eene groote Oplage van mijne N[ieuwe] G[edichten]
te maken, dat daarmede, jaren lang na 1 Jan. 1832, het debiet van een' Herdruk kon belemmerd
worden, dat zou zeker, bij Regterlijke Uitspraak erkend worden.
De uitgangspunten die in Broos 1981, p. 213 gehanteerd worden met betrekking tot het tellen
van titels (‘Edities van meer dan één deel werden als één geteld, wat een jaargemiddelde oplevert
van 15,7.’) geven een volstrekt verkeerd beeld van de jaarlijkse produktie van Allarts werk als
uitgever.
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270 Fonds-, magazijn-, veiling- en leesbibliotheekcatalogi zijn buiten deze analyse gehouden,
aangezien inhoud en doel van dit soort drukwerk van geheel andere aard zijn dan van de rest
van het fonds. Ze zijn besproken in hoofdstuk VII.2.1.
271 Het verschil tussen de 425 fondsnummers en de 280 verschillende titels heeft twee oorzaken:

272

273
274
275
276
277
278
279

280
281

- het feit dat een aantal titels in meer dan één deel, stuk of jaargang is verschenen (te weten: 34
in 2, 9 in 3, 9 in 4, 1 in 5, 1 in 6, 1 in 11 en 1 in 21) levert 118 extra nummers in de fondslijst
op;
- het feit dat ook enkele herdrukken van titels niet zijn meegeteld die Immerzeel al eerder had
gedrukt (in totaal 27 fondsnummers): 280 + 118 + 27 = 425.
De vijf drukken van Tollens' Gedichten tellen dus evenals bijv. de 21 jaargangen Nederlandsche
muzen-almanak voor één. Daarbij worden de drie delen van Tollens' Gedichten op hun beurt
ook weer als één geteld.
Het verschil tussen de 425 fondsnummers en de 331 edities is nu alleen nog terug te voeren op
verschillende edities die uit meer dan éen deel bestaan, te weten: 35 uit 2, 15 uit 3, 5 uit 4, 1
uit 5 en 1 uit 11 (= 94 extra fondslijstnummers).
Vgl. hierover ook Kruseman 1886-87, dl. I, 77.
Het betreft hier titels die als pamflet in de verschillende bibliotheken staan gecatalogiseerd.
Vgl. ook Kruseman 1886-87, dl. I, 80.
Dit had betrekking op de proclamatie van koning Willem I ‘om voortaan alleen Zijne zorgen
tot de Noordelijke provinciën uit te strekken’, d.w.z. dat de afscheiding van België een feit was.
Vgl. Rotterdamsche Courant 26 okt. 1819.
Rotterdamsche Courant 26 juni 1819.
Kruseman 1886-87, dl. I, 80.
Uitgangspunt bij deze en de volgende berekeningen is steeds de goedkoopste particuliere prijs
zonder intekening, tenzij een werk uitsluitend bij intekening kon worden gekocht. In dat geval
is de intekenprijs bepalend geweest.
Met het aantal fondslijstnummers komen we niet verder dan 424, aangezien het werkje van
Weiland (210906) vermoedelijk nooit is verschenen. Een prijs is in elk geval niet bekend. Bij
de 331 onderscheiden edities komt het totaal dus op 330.
Zie hoofdstuk VII.2.2.1 passim.
Rotterdamsche Courant 28 aug. 1824.
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IX De opvolging: J.L.A. Immerzeel en de inventaris van zijn
boekwinkel1
IX.1 Inleiding
In de Kleine Draaisteeg, wijk L., no. 9 opent Jan Lodewijk Anthonie Immerzeel
begin mei 1825 een boek- en papierwinkel, dus vlakbij de boekwinkel die Immerzeel
zelf drijft op de hoek van de Nieuwehaven en de Nieuwehavensteeg. Gaan we naar
binnen, dan betreden we een boekhandel, die Jan
bestendiglijk voorzien meent te houden van de belangrijkste Letterkundige
Nieuwigheden, die in Frankrijk en de Nederlanden worden uitgegeven,
alsmede van een compleet Assortiment van Schrijf- en Kantoorbehoeften.
Zich in die betrekking aanbevelende, zal hij door een prompte en civiele
bediening zich het vertrouwen zijner Begunstigers trachten waardig te
maken.2
Wat er achter dit soort algemene omschrijvingen schuil gaat, is meestal moeilijk te
achterhalen. Immers, de bronnen om er achter te komen wat boekverkopers in die
tijd precies in hun winkel en magazijn hadden staan, zijn schaars. Dit geldt evenwel
niet voor die van J.L.A. Immerzeel, want van zijn winkel is een inventaris bewaard
gebleven. Op 13 juli 1825 verklaarde hij namelijk ten overstaan van notaris J.M.
Beijerman
te constitueren en volkomen magtig te maken zijnen Vader, den Heer
Johannes Immerzeel Junior, Boekhandelaar, wonende binnen deze Stad:
generalijk en specialijk om zoo in des constituants presentie als absentie,
alle zijne zaken en aangelegenheden, zoo wel met betrekking tot zijnen
Boekhandel als alle andere, van welken aard of natuur die ook zouden
mogen zijn, waartenemen, administreren en gade te slaan en zijn
constituants persoon daaromtrent in allen deele te vertegenwoordigen.3
Op 16 juli wordt in de Rotterdamsche Courant de aanleiding tot deze procuratie als
volgt geformuleerd:
Daar de Ondergeteekende, tot onderhoud en uitbreiding zijner Commerciële
Relatien zich van tijd tot tijd op reis moet begeven, heeft hij deszelfs Vader
Johannes Immerzeel Junior, alhier, verzocht en geauthoriseerd, om alle
zijne Zaken, provisioneel en tot nader advertissement, voor hem te
administreren.
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Vader Immerzeel gaat akkoord, maar laat tegelijkertijd een inventaris opstellen van
wat er in de winkel van zijn zoon is te vinden en door deze inventaris bezitten we
een dokument, dat ons precies vertelt wat Immerzeels zoon in zijn winkel had staan.4
Hij geeft als rechtsgeldig dokument de feitelijke toestand weer zoals deze zich op
een zeker en bepaald moment naar waarheid voordoet inzake het bezit en/of
aanwezigheid van roerende en onroerende goederen van een persoon. In dat opzicht
onderscheidt hij zich van andersoortige boekenlijsten zoals bijv. fondscatalogi,
(fonds)veiling- of antiquariaatscatalogi, die altijd een commercieel doel dienen en
derhalve een specifieke, aangepaste inhoud hebben. Een magazijncatalogus lijkt een
inventaris het meest te benaderen, maar ook deze wordt met een specifieke doel, nl.
de verkoop bevorderen, gemaakt en verspreid.
Ook als object van wetenschappelijk onderzoek onderscheidt deze inventaris zich
van andere. Vrijwel altijd is het een boedelinventaris, opgemaakt na een overlijden,
die bestudeerd wordt en dan pleegt men te zoeken, in het geval van boeken, naar de
bezitter ervan en worden relaties gelegd tussen boekenbezit of leescultuur en sociale
klassen.5 Met Immerzeels inventaris hebben we een andere schakel in het
communicatiecircuit van Darnton in handen, nl. die van de verkoper: wat had hij in
zijn winkel of wat kon een potentiële boekenkoper in zo'n Frans-Hollandse boekwinkel
nu kopen en direct meenemen? We zijn daarbij voornamelijk geïnteresseerd in de
aanwezige boeken, maar veel meer is er overigens - afgezien van een grote variëteit
in papier, pennen en verdere schrijfbehoeften - ook niet te vinden. Het betreft een
sober ingerichte winkel met een toonbank en drie open boekenkasten. In de kamer
achter de winkel, beneden in de keuken en in een benedenkamer staat behalve enig
meubilair steeds een kast met resp. ‘eenige glazen en aardenwerk’, ‘aardewerk, koper
en tin’ en ‘olie-en azynstel, een paar kandelaars etc.’ De enige luxe lijkt ‘een schilderij
in vergulde lijst, zijnde een mansbeeld en kindje.’ Apart wordt ook nog een
negotie-boek vermeld:
Eenige vellen papier, genaaid in een graauw papieren omslag, waarvan
de drie en twintig eerste pagina's zijn beschreven met aanteekeningen,
wegens des eersten Rekwirants boeknegotie, beginnende met den
dertienden Mei dezes jaars en doorlopende tot den dertienden dezer maand
(...).
Tot aan het opstellen van de inventaris was Jan dus éen maand zelfstandig
boekverkoper geweest.
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Na een korte levensbeschrijving van J.L.A. Immerzeel belichten we enkele
mogelijkheden die een inventaris als deze biedt als bron voor literatuur- of
‘lees’geschiedenis aan de hand van een aantal constateringen en overwegingen.
Juist omdat er nog nauwelijks beschrijvingen bekend zijn van de inhoud van een
boekwinkel uit die tijd, is een analyse van deze inventaris hier op zijn plaats. Ze biedt
de mogelijkheid vragen te beantwoorden inzake de inrichting van de winkel, de vorm
waarin de boeken werden verkocht, de herkomst van de boeken en de verhouding
tussen het aanbod en de actualiteit ervan.
Een tweede reden om deze inventaris te analyseren is het feit dat de winkel van
zoon Jan mogelijk een afspiegeling is van de winkel van Immerzeel zelf. Zoon Jan
is duidelijk door zijn vader in het zadel geholpen en de veronderstelling, dat Immerzeel
zijn zoon een zo gunstig mogelijke uitgangspositie heeft willen geven lijkt derhalve
aannemelijk. Daarbij, Jan had tenslotte het vak van zijn vader geleerd.

IX.2 J.L.A. Immerzeel (1801-ca. 1870)
Zoals we eerder hebben aangegeven, heeft vader Immerzeel diverse keren te kennen
gegeven dat hij het wat rustiger aan wilde gaan doen. Al vrij vroeg moet hij zijn
oudste zoon Jan (geboren 1801) als zijn opvolger hebben gezien, want uit
getuigenissen uit diens latere leven (1833) blijkt dat hij al vanaf 1813 bij zijn vader
in de boekwinkel werkte. Van 1820 dateert een notariële akte, waarin vader Johannes
voor Jan Immerzeel als remplaçant voor de Nationale Militie ene Hendrik Vink
aanbiedt.6 Op die wijze kon Immerzeel zijn zoon Jan als medewerker in zijn
boekhandel-uitgeverij behouden. Jan ontwikkelt zich tot een enthousiast en naar
blijkt bekwaam kunst- en boekenverkoper, waarbij vooral het veilingwezen een
bijzonder aantrekkingskracht op hem uitoefent.
Immerzeel stuurt hem vermoedelijk al omstreeks 1820 op een aantal zakenreizen,
waarbij hij als vertegenwoordiger van de firma zijn vader vervangt. ‘Uw zoon zal
vriendelyk onthaeld worden’, schrijft Willems naar Rotterdam.7 Op 28 april 1821
roept Immerzeel hem terug uit de Vlaamse gewesten:
Doe mij 't plezier, mijn zoon, zoo die reeds te Antwerpen is, of anders
zoodra gij hem ziet, te zeggen, dat hij zonder verwijl naar huis moet komen.
Ik bevind mij niet wel en zit
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overladen door bezigheden, en daaronder eene menigte details, die anders
door hem bezorgd worden. Met zekerheid had ik hem heden met de
diligence t'huis gewacht, omdat ik hem dit zelfde reeds den 24en op Brugge
geschreven heb.8
Uit deze brief aan J.F. Willems blijkt hoezeer Jan zich al onmisbaar had gemaakt in
zijn vaders affaire. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Immerzeel inzake zijn
opvolging alle hoop op Jan had gevestigd. Op 6 maart 1824 schrijft hij aan G.T.N.
Suringar:
Mijn' oudsten zoon meen ik eerlang een gedeelte mijner zaken te
cederen, (...). De liefhebberij van mijn' zoon, die in mijne zaken is, bepaalt
zich meer tot het houden van verkoopingen van boeken en kunst, dan wel
tot het uitgeven van boeken.9
Uit april 1824 is nog een tweetal brieven aan de Amsterdamse boekhandelaar A.J.
van Tetroode bewaard gebleven, waaruit blijkt dat Jan zich inderdaad bezighoudt
met het veilen van bibliotheken en andere collecties.10
In dezelfde zin laat Immerzeel zich ook uit in een brief van 3 april 1824 aan
Willems:
Zie hier de boeken, die mijn zoon op zijne verkooping voor u heeft
gekocht (ik heb hem het werk der verkoopingen gecedeerd) ik wil hopen
dat ze naar uw genoegen zijn;11
In mei 1825 was het zover, dat de stap naar een zelfstandige boekwinkel werd gezet,
maar of de zaken voorspoedig verliepen mogen we ons afvragen, want hij heeft
nauwelijks een jaar bestaan. Op 2 mei 1826 stond in de Rotterdamsche Courant het
bericht, dat zoon Jan zijn Franse boekwinkel had overgedaan aan de Heer Jacob en
Comp. Ruim 2 1/2 maand eerder, op 17 en 18 februari, had hij een veiling gehouden
van een verzameling van ‘meest genees- heel- en letterkundige boeken in verschillende
talen’12, waarbij ook een deel van de winkelvoorraad werd verkocht. Het gezin
Immerzeel verhuisde naar Den Haag en Jan ging mee. Of de verhuizing van vader
Johannes nu de aanleiding was om de boekwinkel op te heffen, is niet duidelijk. Het
is niet uitgesloten, dat Jan ook moeite had zijn zakelijke verplichtingen na te komen.
Want op 24 juli 1827 wordt door de rechtbank in Den Haag een vonnis van de
Rotterdamse rechtbank van 14 juli 1826 bevestigd om aan de Brusselse uitgever P.J.
de Mat een bedrag van f 237,00 te betalen, verhoogd met de advocaat- en
proceskosten13 ‘wegens aan den zelven [:J.L.A.] in den jare 1825 & 1826 geleverd
boekhandelwaren’.
Zoals we hebben gezien stuurt Immerzeel zijn zoon kort na de sluiting van zijn
winkel naar Bilderdijk om deze te assisteren bij het overschrijven
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van diens Nederlandsche spraakleer. Eind juli informeert Immerzeel bij Bilderdijk
of híj weet waar Jan zich bevindt. Hij blijkt spoorloos verdwenen. Bilderdijk schrijft:
Daar ik onderstelde dat hij elders voor Ue of anderzins reisde of werkte,
heeft Uw thands ontfangen schrijven mij in groote ongerustheid geworpen:
ik heb dus dadelijk onderzoek naar hem gedaan, waar hij logeerde, in angst
of hem ook iets overgekomen moest zijn. Waar hij logeert heb ik dit
oogenblik vernomen dat hij daar op of kort na den 20e ll. een boodschap
met een schipper gezonden heeft, betreffende zijn goed dat daar is. En zie
daar al wat ik weet. God verhoede dat hij geen ongeluk gekregen heeft in
weêr herwaarts te komen!14
En enkele dagen later probeert Bilderdijk het voor Jan op te nemen:
Maar meer spijt mij, ongelijk meer, het geen Gij mij van Uwen zoon
aanduidt, voor wie ik erken, bijzondere genegenheid opgevat te hebben,
door zijn uiterlijk niet aleen dadelijk met hem ingenomen zijnde, maar
ook vooral door zijn gesprekken vol leerzucht en goed oordeel. (...) Men
moet jongenlieden wat toegeven; als 't hart wel geplaatst is, is alles wel.
Hij behoeft voor mij niet te blozen, die alles kan toegeven, wat uit
lichtzinnigheid spruit, waar ik een goed hart en recht verstand vind.15
In de laatste maanden van 1827 maakt hij schulden te Parijs, waar hij het hotel van
de weduwe Gilet zonder te betalen is ontvlucht. De politiecommissaris van Den Haag
kenschetst hem als een verbrasser, die met enige regelmaat schulden maakt. Hij werkt
in 1828 weer bij zijn vader, maar deze moet ervaren dat zijn zoon onverbeterlijk is.
Medio 1829 is er alleen nog via de advokaat Carbasius contact mogelijk:
Heden morgen heb ik na daartoe per billet uitgenodigd te zijn, eene
conferentie met uwen zoon gehad, die mij heeft verzogt UE. te verzoeken
om met hem in tegenwoordigheid van mij eens een ernstig mondgesprek
met UE. te mogen hebben over zijne belangens. Ik heb hem onder het oog
gehouden dat daarbij op den voorgrond behoorde te staan zijne uitgebreide
pligten als zoon omtrend zijn vader.
Carbasius hoopt op een ‘volkomen reconciliatie tusschen vader en zoon’.16 Die
verzoening zal de nodige tijd hebben gekost; het feit dat de met ‘klerk’ aangeduide
J.L.A. bij de volkstelling uit 1830 nog steeds bij zijn ouders staat ingeschreven, heeft
als zodanig weinig betekenis. Want een rekwest aan koning Willem I om
gratie van correctioneele veroordeeling tot 8/d gevang wegens slagerij,
of die straf te veranderen in eene verhoogde geldboete17
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vormt een volgend dieptepunt in het leven van zoon Jan.
Vader Immerzeel moet teleurgesteld zijn geweest over het gedrag van zijn oudste
zoon. Vooral het feit dat Jan niet geschikt was om hem op te volgen moet Immerzeel
hebben betreurd. Nog op 24 november 1831 schrijft hij naar Leeuwarden:
Geen mijner zoons is geschikt voor de administratie mijner vrij
uitgebreide zaken, en kan er mij noch in helpen, noch in opvolgen.18
De veiling van de bibliotheek van wijlen W. Bilderdijk in augustus 1832 laat hij
echter weer grotendeels over aan zijn zoon Jan:
Mijn zoon Jan heeft afgeslagen. Tot erkentenis heb ik hem 12
catalogussen, doorschoten en in parijsche banden gebonden, geschonken.
Die vult hij in met prijzen en namen der koopers. Verscheiden heeft hij er
besteld
schrijft vader Immerzeel aan een vriend.19
De verwachting van Schinkel klinkt positief, als hij op 25 april 1834 aan vader
Immerzeel schrijft:
Eenige dagen geleden heb ik Uw Zoon Jan bij mij gehadt, hij kwam mij
een oude schuld afdoen, en vertelde mij tevens zijn wedervaren met Z.M.
en zijn plan, om zig alhier als boekhandelaar te vestigen. Ik kan U niet
zeggen (...) wat mij zulks een plezier doe, en stel er een vast vertrouwen
in, dat hij zig thans met ziel en lichaam op de goede uitvoering en
behartiging des boekhandels zal toeleggen, en hij best door de wereld zal
komen. Jan is knap en een goed boekenkenner allezints voor een
auctiehouder geschikt en heeft hij geluk een knappe verkooping te krijgen,
waar aan UE hem moest zien te helpen, dan is zijn fortuun bij vervolg der
tijd gemaakt. Wie zal als hij, alhier, een catalogus in de wereld brengen,
met zooveel boekenkennis daargestelt? Jan weet wat zeldzame drukken,
rare boeken zijn. - Kan ik hem hier of daar in helpen of van dienst zijn, ik
zal het hem niet weigeren.20
Ook vader Immerzeel is, net als Schinkel, verheugd over het geluk van zijn zoon:
Hij meent met U dat bij het nemen van dit gunstig besluit, bij Z.M. in
consideratie is genomen hetgeen ik met mijne pen voor het Vaderland en
Oranje in 1813 en bij den Brab. afval gedaan heb. Deze gedachte is mij
te aangenamer, omdat Z.M. dit uit eigener beweging en dus zonder mijne
herinnering zoo brillant erkend heeft.21
Maar ook deze boekwinkel, die hij getuige een gedrukte circulaire op 1 mei was
begonnen, heeft niet lang bestaan. Het feit dat ‘J. Immerzeel, Jr. te Am-
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sterdam, zich belast heeft mijn hoofdcorrespondent te zijn' kan blijkbaar evenmin
zijn tweede initiatief redden.
Op 17 november 1834 leidt Jan zijn eerste veiling in Den Haag22 en een ‘knappe
verkooping’ heeft hij op 24-27 augustus 1835 nog aan ‘eener aanzienlijke verzameling
van zeer net geconditioneerde boeken’, zijnde een deel van de bibliotheek uit de
nalatenschap van G.K. van Hogendorp die op 5 augustus 1834 was overleden.23 Maar
de erven Van Hogendorp dagen hem voor de rechter die hem veroordeelt tot directe
betaling van f 2.702,85, ‘zijn-de het beloop van 't provenu der Verkochte boeken na
aftrek der kosten’ verhoogd met rente en kosten.24
De winkel in de Driehoekjes, Wijk E, no. 39, wordt in de loop van 1836 gesloten,
want J.L.A. Immerzeel bericht in het Nieuwsblad voor den boekhandel van 4 mei
‘dat hij, met primo Junij aanstaande, zijn' Boekhandel van hier naar Amsterdam
overplaatst, en dezelve aldaar besloten zal blijven continueren.’ Nog in 1840 noteert
de Middelburgse boekverkoper Van Benthem een betaling ten gunste van J.L.A.
Immerzeel. Na het overlijden van zijn vader in 1841 wordt hij - op dat moment
verblijf houdend te Heemstede - wegens verkwisting onder curatele gesteld. Uit 1847
dateert nog een advertentie; hij,
sedert jaren bekend met den omvang van den Boekhandel, waaronder
bijzonder behoort het redigeren van, naar vereischte, beredeneerde
Catalogussen en directie van Verkoopingen, zoo mede het houden van
Correspondentie en Boekhouden in verschillende talen, zag zich gaarne
geplaatst tegen billijk honorarium of andere aannemelijke voorwaarden,
onverschillig in welke stad.25
Vermoedelijk lukt het hem niet een baantje te krijgen, althans niet voor lange tijd.
Want in een brief aan de Amsterdamse boekhandelaar-uitgever-antiquaar Frederik
Muller van 27 oktober 1850 schrijft hij
Volgens afspraak, verzoek ik u mij te berichten of er, met overleg van
mijn broeder Christiaan, uitzicht bestaat, tegen matig loon, spoedig in eene
kleine betrekking te geraken; want het vleit mij geenzints langer te blijven
vegeteren; en vóóral niet in deze provincie; nog onlangs door een oud
vriend van mijn' vader, aan mij beschreven als een heide (heiden) land.
Het is mogelijk dat hij enige tijd bij Muller heeft gewerkt. Als hij op 16 december
1850 uit Echten aan Muller schrijft is de aanhef ‘Goede en geachte vriend’. Bovendien
wordt Muller door de familie Immerzeel als interme-
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diair gebruikt om de geldelijke zaken met Jan te regelen. Muller heeft tenminste een
bedrag van f 700,00 onder zich, dat aan Jan toekomt:
Het voorschot, sedert ruim 6 jaren, door mijne familie aan mij verstrekt,
is niet toereikend geweest rond te komen, en moest dus van de verpligtende
aanbiedingen van dezen en genen gebruik maken, mede gelden in voorschot
op te nemen.26
Vanaf dit ogenblik verliezen we deze zoon van Immerzeel uit het oog. Vermoedelijk
is hij in de zestiger jaren teruggekeerd naar Den Haag, waar hij onderdak heeft
gevonden bij de logementhoudster en kookster Maria Françoise Delpière, geboren
Mussart.27 Wanneer en waar hij is overleden is mij niet bekend, maar nog tot in 1870
publiceerde hij met grote regelmaat in De Navorscher kleine bijdragen o.m. over de
Nederlandse boekhandel.

IX.3 De inventaris
De inventaris is opgemaakt op 16, 18 en 19 juli 1825 door de notaris ‘achtervolgens
de daarvan door den eersten Requirant [: J.L.A.] te doene aanwijzing en te geven
inlichtingen.’ In totaal noteerde hij 463 (door mij genummerde) titels, die te samen
2.311 boeken uitmaken: van een titel is soms of meer dan een exemplaar aanwezig
of een titel bestaat uit meer dan een deel.
Na een eerste vluchtige lezing van de inventaris kan men constateren, dat we
hoofdzakelijk te maken hebben met Franse (nrs. 1-250) en Hollandse boeken (nrs.
262-418) met een enkel plukje Latijn ertussen (nrs. 251-261). Bovendien wordt er
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de boeken die J.L.A. Immerzeel ‘verklaarde
voor eigene Rekening ter verkoop te hebben’ (nrs. 1-261, categorie I), boeken waarvan
hij verklaarde ze ‘in commissie ter verkoop te hebben van Hollandsche en Fransche
boekverkoopers’ (nrs. 262-418, categorie II) en boeken, waarvan hij verklaarde ‘hem
in zijn privé te behooren’ (nrs. 419-454, categorie III). De inventaris besluit met een
kleine afdeling overgeslagen boeken, met voor elke categorie nog enkele aanvullingen
(nrs. 455-463). Wanneer we titels onderscheiden naar categorie, dan krijgen we de
volgende verdeling:
categorie I:

264

titels

1824

delen

categorie II:

161

titels

384

delen

categorie III:

38

titels

103

delen
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De titels zijn beschreven naar een viertal te onderscheiden ‘velden’, te weten: (a) het
getal der exemplaren, (b) titels der werken en namen der auteurs, (c) delen en (d)
formaten.
Het aantal exemplaren (a) varieert van 1 tot 23 (Refutation de Dumesnil) en het
aantal delen (c) van 1 tot 28 (Biographie de Michaud). Bij de formaten (d) zijn die
in-4, in-8, in-12, in-18, in-32 en in-oblong vertegenwoordigd.
De aanduiding van de titels en de namen (c) is wisselend, maar in het algemeen
vrij kort: alleen de titel, verkort of helemaal (Les Provinciales), alleen de auteur,
(Feith), auteur en titel (Walter Scott, Waverly) of auteur met vertaler (Young door
Schenk).
De onderscheiden velden zijn functioneel in die zin, dat zij het doel van de
inventaris dienen, nl. even kort aangeven wat er is en in welke aantallen het er is.
Het ontbreken van een jaartal, een uitgever of plaats van uitgave hoeft derhalve geen
verbazing te wekken. Als Jan na zijn reis zou terugkeren kon hij als boekenkenner
en -verkoper op grond van deze gegevens feilloos reconstrueren wat er in zijn winkel
zou moeten staan. De combinatie van titel/auteur, formaat en aantal delen was
voldoende om een titel te identificeren: Millevoye 6 in-18 m. pl. stond zonder enige
twijfel voor de Oeuvres complètes de Millevoye (4 dln.), aangevuld met de Oeuvres
posthumes (2 dln.) in-18, plus de planches die op 14 februari 1824 bij Ladvocat in
Parijs waren verschenen.28

IX.4 Overwegingen en constateringen
a. rangschikking
Na de identificatie29 van de titels kunnen we een verder inzicht krijgen in de
rangschikking van de titels. Terwijl we een zichtbaar onderscheid kunnen constateren
tussen de formaten, de Franse en Nederlandstalige titels en een onderscheid naar
‘commissie’ en ‘voor eigen rekening’, levert de identificatie ook nog een aantal extra
ordeningsverschijnselen op: er wordt bij de Franstalige titels gelet op dood en levend
(vrijwel op alfabet geordend), actueel en niet-actueel en op genre; de Nederlandstalige
titels zijn gerangschikt op uitgever, op formaat en soms op onderwerp. Zo nu en dan
lopen deze principes door elkaar of wint het formaat het van het onderwerp. Maar
duidelijk wordt, dat de titels per taal niet zo willekeurig staan opgesteld als men op
het eerste gezicht zou denken.
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b. vorm
Over de vorm, waarin de titels zijn opgesteld in de winkel zijn geen concrete
aanwijzingen te vinden: ongebonden (wellicht ongevouwen), gebonden, gebrocheerd
of ingenaaid (met of zonder omslag) zijn verschijningsvormen die we niet bij voorbaat
kunnen uitsluiten. Uit het feit dat Jan Immerzeel zelf geen boeken uitgaf, mogen we
wellicht afleiden dat ongevouwen titels niet voorkwamen. De aanwezigheid van open
boekenkasten en de afwezigheid van enig boekbindgereedschap wijzen op een vorm
waarbij de boeken al in meer of mindere mate ingenaaid waren.

c. herkomst
Hoewel het negotie-boek, waarover in de inventaris wordt gesproken, niet bewaard
is gebleven, zijn er toch enkele opmerkingen omtrent de herkomst van de boeken in
de winkel te maken. De identificaties van de Nederlandstalige titels wijzen op een
beperkt aantal leveranciers: J.W. van Leeuwen (Leiden), G.J.A. Beyerink, J.C. van
Kesteren en W. van Vliet (Amsterdam), Blussé en Van Braam (Dordrecht). Uiteraard
is vader Immerzeel met een groot aantal edities ook vertegenwoordigd.
Het feit dat Jan Immerzeel een zoon was van Johannes Immerzeel Jr., die een
gedeelte van zijn zaken aan hem afgestaan had, wettigt de opvatting, dat de inhoud
van de winkel in elk geval voor een deel van de vader afkomstig kan zijn of via hem
is verworven. Het zal vooral gaan om courante en actuele titels. Met name de werken
uit categorie I (voor eigen rekening) lijken daarvoor in aanmerking te komen. De
boeken in commissie, die pas in het voorjaar van 1826 dienden te worden afgerekend,
kon hij - met de goede naam van zijn vader - zonder veel financiële inspanning op
de planken krijgen.
Het aantal contacten van J.L.A. Immerzeel staat echter in schril contrast met de
handelscontacten zoals we die bij vader Immerzeel (bijlage 3) en de Middelburgse
Salomon van Benthem (bijlage 4) hebben aangetroffen. Het lijkt niet waarschijnlijk
dat dit verschil uitsluitend te verklaren is uit het feit dat J.L.A. Immerzeel pas was
begonnen.
De Franstalige titels komen vrijwel alle van Parijse uitgevers, o.a. Eymery, Veuve
Dabo, Ladvocat, Masson, Ledoux, Gosselin en Saintin. In de Zuidelijke Nederlanden
spelen Aug. Wahlen en P.J. de Mat uit Brussel en G. de Busscher uit Gent een kleine
rol. Of Jan Immerzeel direct met alle Parijse uitgevers afzonderlijk zaken deed of
via een correspondent (bijv. via Aug.
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Wahlen, de uitgever van de in de inventaris voorkomende Revue bibliographique)
is niet meer na te gaan.

d. actualiteit
De identificaties geven ook antwoord op de vraag of de winkelvoorraad actueel was
in relatie tot het aanbod uit de beginmaanden van 1825 en daarmee op de vraag of
de boekwinkel de markt volgde.
Het voordeel van een net begonnen boekwinkel is, dat er niet of nauwelijks
winkeldochters in zullen staan. Uitgaande van de gedachte dat Jan Immerzeel zijn
winkel zo actueel mogelijk zal inrichten, mogen we de aanwezigheid van veel recent
materiaal verwachten.
We constateren, dat van de 161 titels uit categorie II er 56 voorkomen in een bron
die als datering 1825 heeft, 24 met als datering 1824, dus 50% van de aanwezige
titels is afkomstig uit 1824-1825.
Van de Franse titels uit categorie I (264) hebben er 40 een referentie in een bron
van 1825. Uit 1824 dateren 69 titels. Van de 11 Franse titels uit categorie II dateren
er in elk geval 9 uit 1825: dus 43% van de 273 Franse titels dateren uit 1824-25.
Maar ook werk van enkele jaren ‘oud’, d.w.z. de laatst verschenen en nog verkrijgbare
edities vinden we in zijn boekwinkel. In dat opzicht is het bestand dus eveneens
actueel te noemen.30

e. reclame en aantal
Een verband tussen het aantal aanwezige exemplaren (bijv. meer dan 1) en de titel
is niet eenduidig te leggen: er zijn verschillende mogelijkheden. Op 10 maart 1825
adverteert de Amsterdamse boekverkoper J.C. van Kesteren in de Rotterdamsche
Courant, dat er bij hem van de pers is gekomen:
1. Clauren; in de Liefde vond zij haar Graf. Een Romantisch Verhaal; 1 Deel
compleet, met gegraveerde Platen, Titel en Vignet.
2. St. Pierre, Paulus en Virginia, 3de Druk, met Platen, 1 Deel compleet.
3. Wandelingen, Togten en Reizen naar en door onderscheiden deelen der Wereld;
1 Deel compleet, met gegraveerde Platen, Titel en Vignet.
4. Wat zal er toch van Europa worden? Wanneer zullen de wederzijdsche Drijvers
van uitersten aan het jammerlijk gefolterd Menschdom eenige verademing
gunnen? - Dezelve debiteert nog met veel succes:
1. Het Oud Kasteel van Hurtaca; een Spaansche Geschiedenis, uit den tijd van
koning Karel de IV; 1 Deel compleet, met gegraveerden Titel en Vignet.
2. A.W. Heckel, geschiedkundige Galerij van merkwaardige Duitsche Vrouwen;
1 Deel compl., met gegraveerden Titel.
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3. Tafereelen der broosheid van het menschelijk Verstand, of Karaktertrekken,
Anecdoten enz. van Krankzinnigen, die zich tegenwoordig bevinden in het
Bethlehems Hospitaal te Londen; versierd met een afbeeldsel van het Gesticht.
1 Deel compleet.
4. M. de Jouij, de Kluizenaar in Italiën, of Aanteekeningen en Aanmerkingen op
de zeden en gewoonten der Italianen in het begin der 19de Eeuw; 2 Deelen, met
gegraveerde Titels en Vignetten. Het Derde en laatste Deel is ter Perse en zal
eerstdaags volgen.31

Alle titels zijn in de winkel, maar er blijkt hier niets van een groter aantal exemplaren
i.v.m. advertenties in de courant. Van elke titel is maar één exemplaar in voorraad.
Van enkele andere recent verschenen werkjes, bijv. van de Gedichtjes en Nieuwe
Gedichtjes voor Kinderen (met en zonder platen) van M. Westerman zijn twee
exemplaren in de winkel. Ook voor deze werkjes was in de Rotterdamsche Courant
geadverteerd en wel op 16 december 1824.
Een verband tussen een recensie en een grote hoeveelheid exemplaren kan evenmin
gelegd worden. Van de hierboven genoemde acht titels bij Van Kesteren was de
Tafereelen der broosheid recentelijk in bijv. de Vaderlandsche Letteroefeningen
besproken (1825, no. 3).
In het algemeen zijn er van de Nederlandstalige titels geen grote aantallen aanwezig.
Enkele uitzonderingen daargelaten (bijv. De martelaren van Chateaubriand (nr. 272)
of Verhalen voor kinderen (nr. 345)) staat er van de Nederlandstalige titels veelal
maar één exemplaar.
Van de Franstalige titels is de voorraad per titel veel groter. Hoewel er ook de
nodige titels met éen exemplaar zijn vertegenwoordigd, treffen we er
verhoudingsgewijs veel meer titels aan, waarvan vier, vijf of meer exemplaren
voorradig zijn.

f. aanbod
Van een aantal Franse titels is meer dan één editie voorradig, bijv. van de roman
Histoire de Gil-Blas de Santillane van Alain René Lesage is een editie 4 delen in-32
(nr. 49 en 62), een 3-in-8 met platen (nr. 81), een 4-in-18 (nr. 120) en een 6-in-18
(nr. 169) voorradig, de Fables van La Fontaine zijn in een editie 2-in-8 (nr. 87),
1-in-18 (nr. 118), 2-in-12 (nr. 151) en 2-in-18 (nr. 199) verkrijgbaar. De mogelijkheid
was dus aanwezig een editie aan te schaffen, afhankelijk van beurs en smaak. Hier
vinden we de diversificatie in uitvoering (VII.2) in concreto terug.
Bij de Nederlandstalige titels is diversiteit in edities nauwelijks aanwezig: er staan
alleen twee uitgaven van Helmers' De Hollandsche natie in,
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een in-18 en een in-1232; verschil wordt wel gemaakt tussen uitgaven met en zonder
platen, op ordinair en op velin papier.
Uiteraard hebben we met deze momentopname van een beginnende boekwinkel
niet het totale titelaanbod anno 1825 in beeld, zoals we dat in een gemiddelde
Hollandse en Franse boekwinkel zouden kunnen aantreffen. Met enige kennis van
het literaire klimaat in die tijd kunnen we wel constateren, dat de ‘belangrijke’
literatoren overwegend aanwezig zijn met hun meest recente werken. Het is duidelijk
dat de actualiteit een belangrijke rol speelde.
De belangrijke plaats die het Frans in opvoeding en onderwijs speelde, wordt ook
door deze inventaris bevestigd: schoolboekjes in de Franse taal te kust en te keur;
vooral een twaalftal boekjes van Mme de Flesselles (ps. Mme de Flamerand) blijken
populair, o.a. Petit Samsom (1825), Voyage de petit Tobie (1824), Les enfans bien
élévés, histoires amusantes, où l'on trouve les règles de la politesse ou de bienseance
(1824) en leerboekjes als La journée, ou l'emploi du tems, ouvrage contenant les
premiers élemens des connaissances utiles aux enfants qui commencent à lire (1825)
van Jauffret.
Maar ook treffen we er de werken van de belangrijke 17e en 18e eeuwse literatoren
in verschillende recente edities, o.a. Voltaire (Chefs d'oeuvre dramatiques 4 dln.
1824), J.P. Claris de Florian (Oeuvres 24 dln. 1816), C.A. Demoustier (Lettres à
Emilie sur la mythologie 6 dln. 1824), B. Pascal (Les Provinciales 2 dln. 1820,
Pensées 2 dln. 1820), Racine (Oeuvres 5 dln. 1824), J.J. Rousseau (Oeuvres 25 dln.
1823-24) en Molière (Oeuvres 6 dln. 1824).
Contemporaine auteurs met hun recente uitgaven vinden we eveneens in de winkel
terug: Mme. de Staël is met haar bijna complete oeuvre (1820-22), waaronder De
l'Allemagne, present, P.J. de Béranger (Chansons nouvelles 1825), V. Campenon
(Poèmes et opuscules en vers et en prose 2 dln. 1823), M. Desbordes-Valmore
(Elégies et poésies nouvelles 1825), A. de Lamartine (Nouvelles méditations poëtiques
1824), F. Soulié de Lavelanet (Amours françaises 1824), V. Hugo (Nouvelles odes
1824), X.B. Saintine (Poèmes, odes, épitres et poésies diverses 1823). We zouden
kunnen zeggen, dat in het Franse titelaanbod oud en nieuw verenigd zijn en dat in
de winkel klassiek en modern elkaar beconcurreren. In de boekwinkel van Jan
Immerzeel blijken 21 van 24 ‘Best-sellers français 1821-1825’ aanwezig te zijn.33
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De 166 Nederlandstalige titels, gekarakteriseerd naar inhoud, beslaan de volgende
gebieden:
letteren

48

(29,0%)

taalkunde

3

(1,8%)

theologie

12

(7,3%)

rechten

2

(1,2%)

geschiedenis 15

(9,0%)

geografie

15

(9,0%)

geneeskunde 3

(1,8%)

beeldende
kunst

6

(3,6%)

biologie

1

(0,6%)

schoolboekjes/

diversen

2

(1,2%)

opvoeding

59

(35,5%)

Hiervan zijn 84 (52%) titels oorspronkelijk Nederlands, 29 (18%) uit het Duits in
het Nederlands vertaald, 16 Fr-Ned (10%) en 14 Eng-Ned (9%) en 11 oorspronkelijk
Frans (7%).34 In categorie II veel kinderwerkjes annex schoolboekjes (37%) van o.a.
M. Westerman, Francijntje de Boer, C. Muller en J. Hazeu. De letterkunde, met name
poëzie (31 titels) en romans (11 titels) is goed vertegenwoordigd met o.a. Helmers,
Tollens, Immerzeel, Bilderdijk, Boxman en Schouten. De elf delen Dicht- en
prozaische werken van Rhijnvis Feith zijn eveneens aanwezig. Maar Feith was dan
ook in 1824 gestorven en derhalve voor de boekhandel verkooptechnisch gezien een
actuele auteur.
Stichtelijke werkjes zijn ook aanwezig, maar opvallend is dat onze klassieken als
bijv. Vondel en Cats in de winkel ontbreken en alleen in het privé bezit (categorie
III) van Jan Immerzeel voorkomen.
Het aarzelende begin vanaf 1824 van een ‘Scottomanie in Nederland’ lijkt te
worden ondersteund door de aanwezigheid van Walter Scotts Waverly, of zestig jaar
geleden (1824).35

IX.5 Slotopmerkingen
Het lijkt niet uitgesloten dat juist een inventaris van een individuele boekverkoper,
die plaatsgebonden is, veel meer dan commercieel bedoelde boekenlijsten als fondsof sortimentscatalogi de plaatselijke c.q. regionale behoeften aan boeken aangeeft:
een Leidse of Utrechtse inventaris zal er anders uitzien dan een Rotterdamse of
Roermondse. Hij weerspiegelt vrijwel zeker de leesinteresses en leestradities van
zijn cliëntèle.36 In dat opzicht zal de hier besproken inventaris meer reliëf krijgen,
als hij kan worden vergeleken met soortgelijke documenten. Ze zijn echter schaars.
Op grond van
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overwegingen die Schenda maakt, mogen we voorlopig stellen, dat deze winkel geen
‘populaire Lesestoffe’37 aanbood, maar overwegend gericht was op een letterkundig
geïnteresseerd en/of letterkundig ontwikkeld publiek. De schoolboekjes en
kinderboekjes hadden zonder twijfel een groter en minder bepaald aantal kopers,
wier belangstelling minder omlijnd is aan te geven. Ze zullen even divers zijn als de
kopers van het papier (groen gemaroqueerd en post-, schrijf-, vloei-, olijf- of marmer-),
de pennen (rood- en orangeband) en verdere schrijfbehoeften (visitekaartjes,
kwitanties, ouwels, kas- en schrijfboeken). Op basis van vooral Rotterdamse
veilingcatalogi van privé-personen zal een duidelijker beeld kunnen worden
gereconstrueerd van de potentiële kopers, die in de boekwinkel van Jan anno 1825
iets van hun gading hebben gevonden.
De eerder geopperde suggestie dat de winkel van zoon Jan in meer of mindere
mate een afspiegeling was van de winkel van zijn vader, moeten we negatief
beantwoorden. Vooral het kleine aantal handelscontacten wijst erop dat de winkel
van Jan een winkeltje moet zijn geweest. Wat had kunnen uitgroeien tot een
boekhandel annex veilinghuis een zoon van Immerzeel waardig, lijkt bij voorbaat
tot mislukken gedoemd geweest. De winkel van Jan was een van de vele, terwijl de
wijze waarop vader Immerzeel de boekhandel dreef uitzonderlijk was.

Eindnoten:
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nr. 60.
14 Brief aan Immerzeel 3 aug. 1826, KB-collectie.
15 Brief aan Immerzeel 6 aug. 1826, KB-collectie.
16 Brief aan Immerzeel medio 1829, KB-collectie.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

17 ARA, Staatssecr., inv. nr. 5389, fol. 2157. Het besluit op dit rekwest, dat tot driemaal toe is
aangehouden (zie inv. nrs. 3424, 3442 en 5392) heb ik niet kunnen terugvinden.
18 VBBB, collectie Suringar.
19 Brief van 21 aug. 1832 aan een onbekende (BM H 29). Vgl. ook de brief aan J.T. Bodel Nijenhuis
te Leiden van 5 sept. 1832. (BM).
20 Brief aan Immerzeel 25 april 1834, KB-collectie.
21 Brief aan Schinkel 8 mei 1834, KB.
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het GA Den Haag, Sg-67 (met prijzen). Een tweede veiling van boeken van G.K. van Hogendorp
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24 GA Den Haag, Eersten aanleg, inv. nr. 65, 22 maart 1836.
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Alphonse de Lamartine, Victor Hugos erster Roman: Han d'Irlande - um nur einige Titel zu
nennen. Weder Louis Jouve in Epinal, noch Jean-Baptiste Hardy in Pontgouin hatte diese Werke
auf Lager. Im populären Buchhandel waren die Klassiker und die Avantgarde nicht gefragt.’
Constant en Stendhal ontbreken bij J.L.A. Immerzeel, maar de andere auteurs zijn, veelal met
de genoemde titel, present.
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X Besluit
Uit de biografische schets van Immerzeel komt naar voren dat hij op verschillende
manieren deel nam aan het maatschappelijk leven in zijn tijd, waarbij hij liefdadigheid
paarde aan zakelijkheid en zijn culturele belangstelling voor de stad waarin hij
woonde, combineerde met zijn werk als uitgever. Arbeidzaamheid en zakelijkheid,
alsook vasthoudendheid en het vermogen tot het nemen van initiatieven zijn
eigenschappen die we zowel in zijn persoonlijke leven als in zijn optreden als
uitgever-boekhandelaar zijn tegengekomen.
Het is de vraag of het uitsluitend zakelijke motieven zijn geweest die in 1804
hebben geleid tot het oprichten van een uitgeverij-boekhandel in Den Haag.
Immerzeels voorzichtige stappen in dezen zouden er op kunnen wijzen, dat hij eerder
uit liefhebberij is begonnen. Tenslotte was een inkomen van f 1.800,00 per jaar in
die tijd ruim voldoende om van te kunnen leven.1
Eenmaal uitgever moet hij terdege beseft hebben, dat contacten in allerlei
maatschappelijke verbanden zoals dicht- en letterkundige genootschappen, de
vrijmetselarij en de plaatselijke gilden onmisbaar waren om op den duur als
professioneel uitgever te kunnen functioneren. Die contacten zal hij bewust hebben
gezocht.
Het is opmerkelijk dat één van Immerzeels vroegste initiatieven, de oprichting
samen met zijn compagnon Kesteloot van een magazijn met Franse juridische werken,
door een aantal confraters met lede ogen wordt aangezien. De stichting van het filiaal
in Amsterdam heeft ongetwijfeld de lokale concurrentieverhoudingen duchtig
beïnvloed en kwaad bloed gezet. Zijn bankroet wordt toegejuicht en door het
provisionele gildebestuur als motief gebruikt hem te ‘supprimeren’.
In 1811 was een faillissement geen zeldzaamheid. In economisch opzicht vormden
de jaren 1810 en 1811 een dieptepunt en waren faillissementen aan de orde van de
dag. Vanuit Parijs schreef de minister van Binnenlandse Zaken Montavilet aan de
presidenten en rechters van de Rechtbanken van Koophandel:
Messieurs, les faillites sont pour le commerce une plaie dont le
Gouvernement doit connaître l'étendue et sonder la profondeur, pour y
appliquer les remèdes convenables.2
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In het departement van de Zuiderzee, waaronder ook Amsterdam ressorteerde, waren
op 28 januari 1811 de drukkers en boekverkopers Mozes Cohen Belinfante en Jacob
Belinfante gefailleerd; op 9 februari volgde boekhandelaar Anthonie Mens Jansz.3
Alleen al in Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht samen beliep het aantal
faillissementen in 1810 225.4
De zwaarte van dit faillissement ten opzichte van dat in vergelijkbare bedrijven
is bij gebrek aan studies niet vast te stellen. Ook het bepalen van de verhouding van
dit faillissement tot dat in andere bedrijfstakken is moeilijk. Economisch gezien
vertegenwoordigen boeken een andere waarde dan suiker, meekrap, lijnolie of graan.
Bedrukt papier kan niet ‘goedkoper’ worden opgeruimd of van de hand worden
gedaan teneinde het verlies beperkt te houden. Het heeft nauwelijks meer waarde
dan als pakpapier voor kaas en vis.
Niettemin kunnen we er zeker van zijn dat de bedragen die in de balans van de
boedel van de firma Immerzeel en Co. staan genoemd geen kleinigheden waren. Het
tekort van ruim f 30.000,00 moet ook anno 1811 een fors bedrag geweest zijn.5
Het feit dat de schulden van firma Immerzeel en Co. zo hoog konden oplopen,
hangt voor een deel samen met de wijze waarop het internationale betalingsverkeer
verliep. Het endosseren van wissels via verschillende tussenpersonen en de lange
termijn tussen het afgeven van een wissel en de feitelijke betaling ervan in klinkende
munt6 gaf kwaadwillenden, met name in het zaken doen met het buitenland, de
mogelijkheid geruime tijd met andermans geld handel te drijven. Het lijdt geen twijfel
dat Kesteloot al dan niet in samenspraak met enkele leden van de familie Nolet op
een dubieuze wijze van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Grootscheepse
inkopen bij een stagnerende markt hebben de firma de das omgedaan. Met name bij
de overheidsdiensten, waarvan de firma met haar specifieke assortiment in hoge mate
afhankelijk was, was het budget steeds krapper geworden.
Van een dalende afzet in Nederland bij de reguliere uitgaven is nauwelijks sprake.
De oplagen blijven in elk geval constant.7
Wanneer we constateren dat het aantal opgelegde exemplaren nagenoeg hetzelfde
bleef, kunnen we ons afvragen of de recessie ook die groepen heeft beroerd die
vanouds de vaste afnemers van boeken waren. Het kopen van boeken was ook in die
tijd nog een zaak van de ‘happy few’.
In hoofdstuk VI zijn de transacties tussen Immerzeel en een aantal van zijn
Nederlandse relaties uitvoerig aan bod gekomen.
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Dat Immerzeel direct of indirect met Franse en Duitse boekverkopers handel dreef
is in het beschikbare materiaal slechts incidenteel aan te wijzen. Het
‘Boekverkopersboek 1806’ vermeldt alleen de naam van de Parijse zakenrelatie C.Fr.
Cramer. Tot aan het faillissement zijn de directe relaties met enkele Franse
handelshuizen duidelijk aanwijsbaar. Het contract met de Parijse firma Bossanges
& Cies. is er een sprekend voorbeeld van. De lijst van preferente schuldeisers bij het
faillissement geeft, behalve de naam van de gebroeders Clament, nog die van de
Parijse huizen Lefuel, Renouard en P. Didot. Na 1811 zijn de contacten met Duitsland
en Frankrijk slechts bij uitzondering aanwijsbaar. Van directe connecties met Engelse
boekverkopers heb ik geen sporen gevonden. Dat de relatie met Nederlands-Indië
anno 1819 zich in structurele zin heeft ontwikkeld, blijkt nergens.
De exploratie van boekverkopersarchieven staat nog in de kinderschoenen. Bij
verdere analyse van boekverkopersboeken kunnen de verhoudingen tussen
boekverkopers-uitgevers inzake bijv. kapitaalbezit, omzet en fondsontwikkeling
beter in kaart gebracht worden.
Analyse van boekverkopersboeken in samenhang met contemporaine
particulierboeken, liefst van dezelfde firma, belooft de meeste resultaten op te leveren
inzake vragen naar distributie en consumptie van het boek.
Hier moest de vraag onbeantwoord blijven bij welke kopers de goedkopere
klein-octavo edities precies terecht zijn gekomen. Bereikte Immerzeel er nieuwe
minder draagkrachtige kopers mee of werden ze gekocht door de gewone
klantenkring? Staat Immerzeel m.a.w. aan het begin van een kleine leesrevolutie of
heeft de grotere verspreiding zich eerder in de breedte dan in de diepte van de sociale
pyramide afgespeeld? De confrater- en klanten-boeken van Van Benthem bieden de
mogelijkheid op deze vraag een voorlopig antwoord te krijgen.
Ook de nadere analyse van prosopografische gegevens die intekenlijsten bieden
(bijv. die van de klein-octavo editie van de Dicht- en prozaische werken van R. Feith
of de Poëzy en Mengelpoëzy van Bilderdijk) kan ons inzicht vergroten in categorieën
afnemers.
In produktie-technische zin heeft het onderzoek inzake de uitgaven van Immerzeel
niet veel opgeleverd. Hoewel er over het industriële circuit wel incidenteel gegevens
zijn gevonden (drukkers en illustratoren), hebben we vooral de feiten inzake de
produktiekosten van afzonderlijke fondsuitgaven moeten missen. Ongetwijfeld heeft
Immerzeel op dit gebied niet opvallend van de gangbare praktijk kunnen afwijken.
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De onkostenberekeningen van enkele uitgaven van Ten Brink en De Vries zijn in
menig opzicht verhelderend geweest. Ze hebben antwoord gegeven op de vraag wat
de belangrijkste factoren waren die de prijs van een boek bepaalden. Ook lieten ze
zien hoe klein in het algemeen de oplage van een boek was en dus hoe klein het
contingent kopers in die tijd moet zijn geweest.
De oplage van 10.000 exemplaren van de Gedichten van Tollens is met recht tot
de verbeelding gaan spreken en heeft Immerzeel beroemd gemaakt.
Opmerkelijk is dat Immerzeel op het gebied van de distributie een van de weinigen
geweest is die zich aanwijsbaar heeft bewogen op de Zuidnederlandse markt. De
pogingen die hij heeft ondernomen in een aantal belangrijke steden vaste grond onder
de voeten te krijgen, onderscheiden hem van zijn toenmalige Noordnederlandse
collega's.8
Dat het juist de Muzen-almanak en de klein-octavo edities waren die de
grensoverschrijding hebben teweeg gebracht, hoeft op zichzelf geen verbazing te
wekken. De hoogte van de oplage van deze werkjes was in belangrijke mate bepaald
door de verwachting dat ze juist in Brabant en verder extra verkocht zouden worden.
Een aanzienlijke toename van de kopers in Noord-Nederland werd aanvankelijk niet
verwacht. Toch blijkt ook daar het enthousiasme groot. Gebleken is dat praktische
overwegingen een rol hebben gespeeld bij de aanschaf van de klein-octavo edities.
Het feit dat ze op reis konden worden meegenomen - buitenlandse literatuur op klein
formaat fungeerde al veel langer als zodanig - moet voor veel mensen de aankoop
aantrekkelijk hebben gemaakt. Voor het eerst werd Nederlandse literatuur voor op
reis aangeboden. Bezitters van de groot-octavo editie legitimeerden hun aankoop
van een klein-octavo editie door op het handzame reisformaat te wijzen. Dat
Immerzeel met hen rekening hield, blijkt duidelijk uit het feit dat deze uitgaven in
klein-octavo formaat, die normaliter op ordinair papier werden aangeboden, ook op
velinpapier te koop waren. Dit was duidelijk een tegemoetkoming aan de wens van
de beter gesitueerden.9
Immerzeel is, behoudens zijn faillissement, een succesvol uitgever geweest. Uit
diverse van zijn uitlatingen kunnen we afleiden, dat de verkoop in het algemeen niet
te wensen overliet. De bedragen die hij noemt in zijn aanbod aan Suringar in 1832
geven aan, dat hij een goed renderend fonds had weten op te bouwen. Hoewel we
over Immerzeels boekhandel en leesbibliotheek weinig concrete gegevens hebben,
wijzen diverse passages in zijn brieven
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aan Schinkel erop, dat hij ook daarover niet te klagen had. Ook zijn kunsthandel was
een goede bron van inkomsten.
Alleen in de tijd van de Belgische Opstand is Immerzeel minder positief: de afzet
van zijn fondsartikelen stagneert en voor nieuwe uitgaven is de tijd ongunstig.
De (geschatte) opbrengst van zijn fondsveiling in 1835 geeft alle aanleiding te
concluderen dat hij de laatste jaren van zijn leven een man in bonis was.
Aan het begin van dit boek heb ik gesteld, dat ik wilde proberen een bijdrage te
leveren aan de geschiedenis van de boekhandel in de eerste helft van de negentiende
eeuw. Als Kruseman de grote lijnen schetst van de boekhandel in Nederland tussen
1800 en 1840 en schrijft:
Het eigenlijk ondernemen, het speculeren, het opzetten en uitvoeren van
eigen plannen met het oog op de teekenen der tijden, zou zich wel niet
lang laten wachten, maar was tot nu toe meer uitzondering dan gewoonte.10
dan is uit het voorafgaande wel gebleken dat Immerzeel tot die enkele uitzonderingen
heeft behoord. Uit zijn hele manier van handeldrijven blijkt, dat de boekhandel en
uitgeverij voor zakenlieden van het formaat van Immerzeel voldoende mogelijkheden
boden.
Het zijn vooral usances in de handel en bij het kopend en lezend publiek die bij
de meeste van zijn confraters een rem zetten op vernieuwing en expansie. Veel
boekhandelaren - dat blijkt overduidelijk uit de enquêtes uit 1816 - blijven terug
verlangen naar de goede oude tijd van de gilden, waarin alles vast lag en de
beroepsgroep zichzelf kon reguleren. Het is nog nauwelijks aan te geven op welke
wijze de afschaffing van de gilden heeft doorgewerkt in de manier van produktie en
distributie. De beschermende en egaliserende werking van het instituut gilde heeft
bijv. in Amsterdam nog tot na het tijdperk van Lodewijk Napoleon kunnen voortduren.
Het is evenwel de vraag of de vlucht die de firma Immerzeel en Comp. in de jaren
1808-1810 heeft genomen, had kunnen plaatsvinden, als de macht en invloed van
de gilden nog even sterk was geweest als voor de wettelijke afschaffing.
Het zou zelfs kunnen zijn dat juist door de afschaffing van gilden initiatieven zoals
Immerzeel die ontplooide, gestimuleerd werden. Het verwerven van steun voor deze
initiatieven via intekening kon daarbij voor de nodige garanties zorgen.
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De indruk bestaat dat het fenomeen ‘intekening’, dat ook in de eeuwen daarvoor al
voorkwam, vooral in de jaren na 1815 langzamerhand een grote vlucht is gaan nemen.
Een nadere kwantitatieve analyse op basis van bijv. kranteadvertenties zal moeten
uitwijzen of de toename die we bij Immerzeel hebben geconstateerd een meer
algemeen karakter heeft, of dat juist Immerzeel in dit opzicht de toon heeft gezet.
In veel opzichten ging Immerzeel niet anders te werk dan zijn collega's - tijdgenoten
en die van vroeger tijden. Er bestond ook in Nederland een hechte traditie in de wijze
van produceren en distribueren.11
Op momenten dat Immerzeel deze traditie doorbreekt, valt hij op, zowel in de
persoonlijke sfeer als in zijn hoedanigheid van uitgever-boekverkoper. Sprekend
over de weinig florissante boekhandel tussen 1815 en 1830, schrijft Kruseman, dat
dit niet wil zeggen dat de boekhandel tussen 1815 en 1830 zo goed als dood was.
Volstrekt niet. Er waren enkele firma's die tegen de stroom bleven oproeien en bij
de namen die Kruseman dan noemt is ook die van J. Immerzeel.12
In hoeverre Immerzeel met zijn fonds in zijn tijd een eigen gezicht had, kan pas
na nader onderzoek van andere uitgevers worden vastgesteld. We hebben
geconstateerd dat 70% van het fonds taal en letteren omvat, waarbij tegelijkertijd
vaststaat, dat de voornaamste dichters van zijn tijd erin zijn vertegenwoordigd. Dat
wij hem een belangrijk literair uitgever in zijn tijd mogen noemen, is een conclusie
die we in elk geval kunnen trekken.
Met zijn klein-octavo uitgaven doorbreekt hij een ongeschreven wet inzake de
verschijningsvorm van poëzie en in die zin heeft hij een eigen stempel op de
boekhandel in de jaren '20 weten te drukken.
Dat hij zich bij deze uitgaven liet inspireren door buitenlandse, voornamelijk
Franse voorbeelden lijdt geen twijfel. Ook zijn streven naar het uitbrengen van
‘Volledige werken’ van bijv. Feith, Helmers en van De Beer Portugael wijst duidelijk
naar het buitenland.13
De publikatie van zijn invloedrijke Nederlandsche muzen-almanak is een tweede
initiatief waarmee hij zich in positieve zin van zijn confraters onderscheidde. Hij
had er een unieke fondstitel mee.
Van zijn uitgeverij-boekhandel, ‘het hoofdkwartier der Muzen’,14 is in de eerste
helft van de negentiende eeuw in meer dan één opzicht een stimulerende werking
uitgegaan. Immerzeel was binnen zijn beroepsgroep niet zomaar een van de velen.
Zonder hem zou de ontwikkeling van het boek en de boekhandel in Nederland er
anders hebben uitgezien.

Eindnoten:
1 Uitgaande van een dagloon, dat afhankelijk van de bedrijfstak en de tijd van het jaar schommelde
rond de f 1,00 per dag voor een volwassen werknemer had Immerzeel een aardig inkomen.
2 ARA, BiZa, inv. nr. 1122, 29 dec. 1810.
3 ARA, BiZa, inv. nr. 1122, ‘Overzicht van gefailleerden in het Departement der Zuiderzee 1811’.
Bij 20 febr. 1811 staat ook W. Bilderdijk genoteerd.
4 Zie F.J.B. d'Alphonse: Eenige hoofdstukken uit het Aperçu sur la Hollande. 's-Gravenhage,
1980 [= Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks, nr. 1], 404.
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5 Vergelijk bijv. de boedel zijn voormalige confrater Cornelis van den Dries, die op 29 juni 1810
te Rotterdam eveneens insolvent verklaard was. (GA Rotterdam, Oud archief, inv. nr. 4316).
Deze boedelbeschrijving biedt naast huisraad en kleding een opsomming van enkele honderden
titels van voornamelijk kerk- en schoolboekjes. De waarde ervan staat echter in geen verhouding
tot de f 30.000,00 schuld van de firma Immerzeel & Co.
6 Ook de reguliere binnenlandse boekhandel was op dit systeem van achteraf, veelal pas na een
jaar, betalen gebaseerd. Dit gebruik van jaarlijkse afrekening zal in de tweede helft van de
negentiende eeuw steeds vaker ter discussie worden gesteld en tenslotte worden afgeschaft.
7 Zie bijv. de oplagecijfers in de Bibliographie de la France.
8 Vgl. Kruseman, die opmerkt: ‘De Hollandsche boekhandel zou zich, op een enkele uitzondering
na, binnen den kring onzer noordelijke provinciën blijven bewegen.’ (Kruseman 1886-87, dl.
1, 85).
9 Dat de ordinair papieren uitvoering niet echt bij deze mensen in de smaak viel, blijkt nog eens
duidelijk uit de opmerking van Staring, als hij deze gedichten moet corrigeren en klaagt over
de slechte kwaliteit van het papier. De correcties vloeien uit en hij wil een goed exemplaar, niet
zo'n goedkoop prulletje is de teneur van zijn verzoek.
10 Kruseman 1886-87, dl. 1, 69.
11 Vgl. bijv. voor aspecten inzake de distributie Van Selm 1991.
12 Kruseman 1886-87, dl. 1, 85.
13 De inventaris van zijn zoon Jan biedt in dat opzicht genoeg voorbeelden. Zie bijlage 9.
14 Brief van J. Moulin aan Immerzeel 25 okt. 1836, KB-collectie.
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Bijlagen
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Bijlage 1: De fondsbeschrijving
1.1 Het samenstellen van de fondslijst en de beschrijving van de uitgaven
van J. Immerzeel Junior en de firma Immerzeel en comp.
Het samenstellen van een fondslijst van een negentiende-eeuwse uitgever lijkt op
het eerste gezicht een betrekkelijk eenvoudige zaak; zeker als we niet alleen over
een aantal fondslijsten van de uitgeverij beschikken, maar ook de finale fondsveiling
in een bewaard gebleven catalogus geregistreerd staat.
Bij nadere beschouwing echter blijkt achter een als uniform gepresenteerd overzicht
van uitgaven in de bewaard gebleven fondslijsten een amalgaam van titels schuil te
gaan van verschillende herkomst en status. De opgenomen titels kunnen variëren
van originele Immerzeeluitgaven via herdrukken van aangekochte werken uit het
fonds van een andere uitgever tot een restant-hoeveelheid exemplaren van eveneens
aangekochte titels, al dan niet met het recht van kopij.
Twee voorbeelden kunnen dit verduidelijken:
1) In de Fonds-catalogus van Immerzeel & Comp. uit 1810 (100101c) zijn 106
nommers opgenomen. Op p. 9 zien we de volgende titels:
63. Lamme. (A.) Vaderlandsche boer, blijspel. 12mo. f 0-8
64. Lettres à Emilie, sur la Mythologie; par C.A. Demoustier. 6 vol. in 12vo. f 3-0
65. Les trois Regnes de la Nature, par Jacques Delille (...) Edition exacte et bien
soignée. f 3-0

Van deze titels blijkt nr. 63 een overgenomen titel te zijn van J.J. Stuerman, nr. 64
is een geïmporteerde titel, die te koop is bij Immerzeel en Co. en nr. 65 is een originele
uitgave van de firma zelf.
2) In de ‘Catalogus van eene aanzienlyke verzameling van ongebonden boeken, of
kopyen; uitmakende het geheele fonds van den heer J. Immerzeel, Junior’ staan op
p. 44:
Tollens, Cz. (H.)
253 Feestzang bij het Huwelijk van Z.K.H, den Prins van Oranje [enz.]
1816
76 Op de Verheffing van Z.K.H. Willem Frederik [enz.]
190 Vaderlandsche Wapenkreet in Maart 1815.
Nu heeft Immerzeel de Feestzang, de Verheffing en de Vaderlandsche Wapenkreet
aangekocht op de veiling van het fonds van J. Allart in 310, 140 resp. 6 exemplaren.1
De laatste titel moet Immerzeel, gezien het restant-aantal op zijn fondsveiling opnieuw
hebben gedrukt. Er blijkt inderdaad in 1820 een tweede druk door hem te zijn
uitgegeven. De andere twee titels zijn aangekocht fonds en na aankoop niet meer
afzonderlijk door hem herdrukt.
1

Zie Catalogus 1818.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

322
Soortgelijke problemen doen zich ook voor in andere bibliografische bronnen die
gebruikt kunnen worden bij de reconstructie van een uitgeversfonds.
De Alphabethische naamlijst van boeken van De Jong over de periode
(1788)-1790-1832 (De Jong 1832 en 1835) en de eerste Brinkman (Brinkman 1858)
staan tot onze beschikking alsmede de Naamlijst van boeken van A.B. Saakes (verder:
Saakes). Maar ook deze bronnen hebben beperkingen die vergelijkbaar zijn met die
van de zojuist besproken fonds- en fondsveiling-catalogi. De Jong geeft bij de
opgenomen uitgaven de fondseigenaar anno 1831; dat kan de naam van de
oorspronkelijke uitgever zijn, maar ook de naam van degene, die het kopijrecht van
de betreffende uitgave heeft gekocht van de oorspronkelijke uitgever; het verschil
tussen de oorspronkelijk uitgever en de feitelijke eigenaar is daarbij niet aangegeven.
Wie binnnen de term ‘fonds’ de uitgaven, die een uitgever zelf daadwerkelijk op de
markt heeft gebracht wil onderscheiden van verworven titels kan met een
bibliografische bron als De Jong niet goed uit de voeten.
Ook deelt De Jong mee,
afzonderlijke gelegenheids-leerredenen, stukjes van oogenblikkelijk en
plaatselijk belang, staatkundige vlugschriftjes, en in het algemeen, alles
beneden de 30 cents, weg te laten, met uitzondering evenwel van
zoodanige, welke uit hoofde van den naam des schrijvers opmerking
schenen te verdienen, of om eenige andere reden, van eenig duurzaam
belang konden worden geacht, (p. VII)
Bij aankondigingen of advertenties in kranten doen zich identieke gevallen voor:
wie afgaat op de advertentie in de Haagsche Courant van 13 juni 1808 ziet:
Bij Immerzeel & Comp., zyn van de Pers gekomen en alom verzonden:
1).
Brieven over het Eiland Walcheren, van T. Speeleveldt
2).
Proeven van Historie en Oudheidkunde, door den Baron W.A. Van
Spaan.
3).
De l'Influence d'une grande Révolution, [enz.]
De nrs. 1 en 3 zijn als Immerzeel-uitgaven terug te vinden, maar nr. 2 is een uitgave
van W. Möller uit Kleve.
In de hieronder volgende fondslijst zijn alleen die titels beschreven, welke het
impressum ‘Immerzeel en Comp.’, ‘J. Immerzeel Junior’ of ‘By den Autheur’ op de
titelpagina hebben. Voor een bespreking van de verworven titels die verder niet meer
door Immerzeel zijn herdrukt verwijs ik naar hoofdstuk VIII.2.

1.2 Verantwoording van de beschrijvingen
Bij de beschrijvingen van de titels uit het fonds van Immerzeel zijn de volgende
transcriptieregels gehanteerd:
de titelpagina's zijn getranscribeerd zonder rekening te houden met eventueel
voorkomen van romein, romein kapitaal, cursief etc.
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In afwijking van het gebruik om alle woorden die in kapitaal romein zijn gezet
met een hoofdletter te laten beginnen, is het thans vigerende hoofdlettergebruik
gehanteerd. Alleen
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wanneer in de typografie duidelijk een hoofdletter gebruikt wordt (bijv. aan het begin
van een woord groot kapitaal romein en verder klein kapitaal romein of hoofdletter
cursief en onderkast cursief) is het woord met een hoofdletter getranscribeerd. Namen
van dagen en maanden beginnen met een hoofdletter.
De ij is alleen als ij getranscribeerd, wanneer er puntjes op staan. De y en IJ zijn
derhalve in alle gevallen als y en Y getranscribeerd.
De verschillende formaten zijn op de gebruikelijke wijze weergegeven, waarbij
binnen het octavoformaat onderscheid is gemaakt tussen groot-octavo (8o) en
klein-octavo (Kl. 8o)
Na het formaat volgt de paginering en de opbouwformule. Bij het weergeven van
de paginering is steeds uitgegaan van de in het boek aangebrachte romeinse en
arabische bladzijdenummering. Daar waar enige vorm van paginering ontbrak, zijn
de bladzijdes voorzien van romeinse paginacijfers tussen []. Aanwezige blanco
pagina's aan het einde van een publikatie zijn vermeld tussen teksthaken: [16 blanco]
betekent, dat de ongepagineerde bladzijde 16 geen tekst meer bevat. In de
opbouwformule wordt de aanwezigheid van één of meer blanco folia niet meer
herhaald.
Ongepagineerde bladzijdes aan het eind van een publikatie die wel op enigerlei
wijze bedrukt zijn, zijn stilzwijgend in de paginering opgenomen.
In de loop van de negentiende eeuw komen we behalve letters ook cijfers (vanaf
fondslijst 190831) als katernsignaturen tegen. Beide aanduidingen vinden we dan
ook in de opbouwformules terug. Ongesigneerde folia aan het begin van een boek
zijn op de gebruikelijke manier met π in de opbouwformule opgenomen; daar waar
met cijfers is gesigneerd, worden ongesigneerde folia in het begin van een boek
gesigneerd met [0].
Aan een groot aantal werken is een afzonderlijke gegraveerde titelpagina
toegevoegd. In de opbouwformule is deze verder niet verwerkt, maar hij wordt
afzonderlijk vermeld bij de opmerkingen evenals de eventueel genoemde ontwerpers,
tekenaars of graveurs. Hun aandeel in de vervaardiging van de titelpagina of andere
toegevoegde platen wordt aangegeven door (d) = delineavit, (dir) = direxit, (e) =
excudit, (f) = fecit, (p) = pinxit, (s) = sculpsit en (i) = invenit.
Elke uitgave heeft een nummer gekregen, dat zoveel mogelijk gerelateerd is aan
de datum (dag en/of maand) van verschijnen, waarbij de eeuwaanduiding is
verwaarloosd: 041203 = 3 december 1804 en 320125 = 25 januari 1832.
De bron waaraan de datering is ontleend, staat vermeld in een opmerking. Voor
de gehele periode is hiervoor in eerste instantie de Naamlijst van Saakes als
uitgangspunt genomen. Daarnaast is ook steeds de krant geraadpleegd uit de
woonplaats van Immerzeel, dus afwisselend de Haagsche (HgC), Amsterdamsche
(AC) en Rotterdamsche Courant (RC). Voor de gehele periode zijn ook de
advertenties uit de Haarlemsche Courant (HrC) gebruikt, op basis van de
vermeldingen in de rekeningboeken ‘Geplaatste advertenties’ die bewaard worden
in het Museum Enschedé te Haarlem. In een aantal gevallen suggereerden andere
bronnen een eerdere datering dan de vermeldingen in de kranteadvertenties of de
Naamlijst van Saakes. Het betreft voornamelijk gegevens in brieven of in de
Boekverkopersboeken van Van Benthem (BV Van Benthem), Immerzeel (BV
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Immerzeel) en Ten Brink (BV Ten Brink). De bron waaraan de uiteindelijke datering
is ontleend, wordt steeds als eerste vermeld.
Werken die niet binnen het jaar van verschijnen nader gedateerd konden worden,
zijn aan het eind van het jaar opgenomen, waarin ze volgens hun titelblad werden
gepubliceerd, en gedateerd op 31 december van het betreffende jaar.
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Catalogi van veilingen zijn in principe veertien dagen vóór de datum van de veiling
geplaatst.
Tijdschriften, waarvan de afleveringen geen datering hebben, zijn uit oogpunt van
overzichtelijkheid per jaargang beschreven aan het eind van een jaar, ook als kon
worden vastgesteld wanneer afzonderlijke afleveringen verschenen waren.
Gedateerde tijdschriften zijn telkens per jaargang beschreven bij de eerst verschenen
aflevering van de betreffende jaargang.
Het zal duidelijk zijn, dat er in veel gevallen bij de datering van de werken slechts
sprake is van een relatieve, en niet van een feitelijk juiste datum van verschijnen;
die is binnen één jaar veelal slechts bij benadering te geven. In een aantal gevallen
is er aanwijsbaar ook sprake van ante-datering, bijv. bij meerdelige werken of werken
in stukken c.q. afleveringen. Het feit, dat de afleveringen van de Naamlijst van Saakes
enkele maanden achterlopen in hun registratie maakt eveneens duidelijk, dat de
dateringen eerder een relatieve betekenis hebben dan een exacte.
Er is naar gestreefd om elke titel in autopsie te beschrijven op basis van in ieder
geval één gelokaliseerd exemplaar. Voor het beschrijven van een exemplaar zijn in
eerste instantie de bibliotheken van Rotterdam (GBR en GA), Den Haag (KB en
GA), Leiden (UBL) en Amsterdam (UBA, UBVU en GA) bezocht. Als in deze
collecties geen exemplaar werd aangetroffen, zijn via de Centrale Catalogus in Den
Haag andere vindplaatsen opgespoord (o.a. UBU en Rijksmuseum Amsterdam).
Er is hierbij niet gestreefd naar een uitputtende census van exemplaren, aangezien
het doel van deze fondslijst niet is het geven van een descriptieve bibliografie op
analytisch-bibliografische basis. Veelal is slechts éen exemplaar beschreven, ook als
er in de overige collecties nog andere exemplaren aanwezig waren.
Het streven was een zodanig overzicht van de uitgegeven titels van Immerzeel te
verkrijgen, dat het mogelijk zou zijn gegevens als formaat, aantal pagina's, prijs,
platen, etc. met elkaar in verband te kunnen brengen. Vandaar ook, dat bij elke titel
de prijs voor de boekverkoper met - indien van toepassing -intekening (BVPI) en
zonder intekening (BVP) als de particuliere prijs (PPI of PP) staat vermeld.2 Het
aantal restant-exemplaren van de titels dat in 1835 op de fondsveiling werd verkocht,
is eveneens vermeld na ‘- Fondsveiling 1835:’. Hierbij dient te worden opgemerkt,
dat de vermelding van het aantal restant-exemplaren bij meerdelige werken in principe
alleen wordt aangegeven bij het laatste deel. Als er van afzonderlijke delen afwijkende
aantallen over zijn, zijn deze gegevens bij het betreffende deel opgenomen. Van deze
veiling bezit de VBBB een exemplaar met de prijzen en de namen van de kopers,
waarbij tevens enkele, naar het lijkt, handschriftelijke correcties zijn aangebracht in
de te veilen aantallen. Deze gecorrigeerde aantallen zijn, voorzien van een *, tussen
haakjes toegevoegd.
Werken, waarvan geen exemplaar is gelokaliseerd, zijn voorzien van een*. De
bron, waaraan de titelbeschrijving is ontleend, staat, net als bij de wel getraceerde
werken, vermeld in een opmerking.

2

De boekverkopersprijs is ontleend aan de boekverkopersboeken van Van Benthem of aan
de Catalogus 1835. Zie hierover hoofdstuk VI. De particuliere prijzen zijn ontleend aan de
Naamlijst van Saakes of aan de advertenties in de geraadpleegde kranten.
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1.3 De fondsbeschrijving
1804
040501. Dichtmatige aanspraak by het openen van den nieuwen schouwburg in Den
Haag, op den 30. van Grasmaand 1804. In Den Haag, By J. Immerzeel, Junior, in de
Hofstraat.
8o: 1-7 [8 blanco]; A4
KB M 143 M 11; 9213 F 48
- HrC 18040501; Saakes 1804, 39; HgC 18040502.
- Op p. 7: Op verzoek van Heren Commissarissen van den Schouwburg
vervaardigd door J. Immerzeel, Junior.
- BVP/PP: -/0,20.

040630a. Socrates in den tempel van Aglaura, gevolgd naar het Fransche dichtstuk
van den heere Renouard, Bekroond door het Nationaal Instituut te Parijs, in het 12de
Jaar. Door J. Immerzeel, Junior. In Den Haag, by J. Immerzeel, Junior. 1804.
8o: I-IV, 5-15 [16 blanco]; A8
KB 1350 F 98
- HgC 18040630; Saakes 1804,55; HrC 18040714.
- Voorbericht ondertekend: Haag Juny 1804.
- BVP/PP: 0,20/0,30.

041026a. [Ulrich Hegner] Ik ben ook in Parys geweest. Naar het Hoogduitsch. Eerste
deel. In Den Hage by J. Immerzeel, Junior. 1804.
12o: 1-107 [108 blanco]; A-D12 E6
Rijksmuseum 326 H 23
- BV Van Benthem 26 okt. 1804; Saakes 1804, 87; HgC 18041105; HrC
18041122.
- BVP/PP: 1,50/1,80.

041026b. Idem. Twede deel.
12o: 1-116; A-D12 E10
Rijksmuseum 326 H 23
*041026c. Raadgeving over de beste middelen om gelukkig te worden in de liefde
en in het huwelyk. Naar het Hoogduitsch. Waar agter eene Vertaaling van het bekende
Gedicht: De vier trappen van den vrouwelyken ouderdom, voorkomende in de
Poëtische werken van Zacharia. 12o:
- BV Van Benthem 26 okt. 1804; Saakes 1804, 88; HgC 18041105; HrC
18041117.
- BVP/PP: 0,70/0,90.
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*041026d. Jacob de Gelder, Aan den recensent van de Nieuwe Vaderlandsche
Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak, over deszelfs domme en hatelijke
recensie van het 1ste deel zijner navolging van de Algemeene aardrijksbeschrijving
van Guthrij, enz. voor rekening van den autheur.
8o:
- BV Van Benthem 26 okt. 1804; Saakes 1804, 82.
- De zending van zes exemplaren in commissie, waarvan Van Benthem er vijf
aan Immerzeel retourneerde, wettigt de aanname, dat Immerzeel de uitgever is.
- BVP/PP: 0,15/-.
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041128a. De verdienste der vrouwen, gevolgd naar het Fransch van Legouvé door
B. Nieuwenhuizen. In Den Hage, Bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCIV.
8o: I-XII, 1-93 [94-96 blanco]; *6 A-F8
UBL 1071 D 42
- BV Van Benthem 28 nov. 1804; Saakes 1804, 92; HgC 18041212; HrC
18041220.
- Na fol. *2 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (s).
- Oorspr. titel: Le Mérite des Femmes, Poëme.
- BVP/PP: 1,50/1,80.
- Fondsveiling 1835: 39 exemplaren.

041128b. De staatkunde der Europeesche mogendheden nopens het besturen van
volksplantingen onderzocht en beöordeeld door Henry Brougham; Jun. Tweede deel.
Uit het Engelsch door P. van Yzendoorn, Voorheen Raad en Burgemeester der Stad
Rotterdam, benevens Bewindhebber van de O.I. Maatschy; nu Lid van den Aziätischen
Raad. In Den Haag, By J. Immerzeel, Junior. MDCCCIV.
8o: I-XII, 1-646, 2I-2XII, XIII-CLIV; *6(-*1) A-Z8 Aa-Qq8 Rr10 Ss4(-Ss4) 2A-K8
2 6 2
L (- L6)
KB 890 D 26
- BV Van Benthem 28 nov. 1804; Saakes 1805, 105; HgC 18041219.
- Het eerste deel was uitgegeven door de Wed. J. Dóll te Amsterdam. Het recht
tot de uitgave was door vriendelijke schikking overgegaan op Immerzeel.
- Het boek werd pas voltooid in 1816, toen Immerzeel al geen fondseigenaar
meer was. Van het tweede deel heeft hij alleen de p. 1-224 verzorgd.
- BVP/PP: 1,50/1,80.

041128c. [Henry Brougham, Jun.] Beknopt verslag van den staat des geschils in
Engeland nopens de afschaffing van den slaven-handel. Uit het oorspronkelyke, door
P. v[an] Y[zendoorn]. In Den Haag, by J. Immerzeel, Junior. 1804.
8o: I-VIII, 1-120; *4 a-g8 h4
KB 1119 A 30
- BV Van Benthem 28 nov. 1804; Saakes 1805, 107; HgC 18041219.
- BVP/PP: 0,70/0,90.

041128d. Bydragen tot de kunst om gelukkig te leeven, door Fr. Köppen. Naar het
Hoogduitsch. In Den Hage, By J. Immerzeel, Junior. MDCCCIV.
8o: I-VIII, 1-305 [306 blanco]; *4 A-S8 T10(-T10)
UBA 648 D 16
- BV Van Benthem 28 nov. 1804; Saakes 1805, 106; HrC 18041225.
- De vertaling is van F.E. Turr.
- BVP/PP: 1,60/2,00.
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050209. De prullemand. In den Hage, bij J. Immerzeel Junior, en alom. Prijs 1 1/2
Stuiver.
8o: 1-52; ongesigneerd
KB 1145 E 7
- Verschijnt op 2 febr. 1805, nr. 1 (p. 1-10), op 9 febr., nr. 2 (p. 11-18), op 16
febr., nr. 3 (p. 19-26), op 23 febr., nr. 4 (p. 27-36) en op 2 maart, nr. 5 (p. 37-52).
Voortgezet als: Apollo. Zie fondslijst 050302.
- Saakes 1805, 124; HgC 18050209 (nr. 1 en 2) en 18050216 (nr. 3).
- BVP/PP: 0,05/0,08 per aflevering.
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050302. Apollo. In Den Hage, bij J. Immerzeel Junior, en alom.
8o: 53-136; ongesigneerd
KB 1145 E 7
- Verschijnt op 9 maart 1805, nr. 6 (p. 53-60), 16 maart, nr. 7 (p. 61-72), 23 maart,
nr. 8 (p. 73-80), 30 maart, nr. 9 (p. 81-88), 6 april, nr. 10 (89-96), 13 april, nr.
11 (p. 97-104), 20 april, nr. 12 (p. 105-112), 27 april, nr. 13 (p. 113-120), 4 mei,
nr. 14 (p. 121-128) en op 11 mei, nr. 15 (p. 129-136). Niet verder verschenen.
- Voortzetting van: De prullemand. Zie fondslijst 050209.
- BV Van Benthem 2 maart 1805 (nr. 6).
- BVP/PP: 0,05/0,08.

050419. [Ulrich Hegner] Ik ben ook in Parys geweest. Derde en laatste deel. In Den
Hage by J. Immerzeel, Junior. 1805.
12o: 1-141 [142-144 blanco]; A-F12
Rijksmuseum 326 H 23
- BV Van Benthem 19 april 1805; Saakes 1805, 130-31; HrC 23051805.
- BVP/PP: 1,00/1,20.

*050510. Kort betoog van de overeenstemmende leer van bijbel en rede aangaande
de opstanding der dooden. In Den Haag, bij J. Immerzeel, Junior. 1805.
8o:
UB Utrecht
- BV Van Benthem 10 mei 1805; Saakes 1805, 145; HgC 18050621.
- BVP/PP: 0,30/0,40.

050515. Ter gelegenheid der verheffing van Zyne Excellentie, den heere Mr. R.J.
Schimmelpenninck, tot Raadpensionaris van het Bataafsch Gemeenebest, door 's
volks keuze, in Grasmaand 1805. Present exemplaar.
4o: [I-VI]; ongesigneerd
KB Pamflet 23289a
- Ondertekend: Haag 15 Mei 1805, met de geschreven handtekening van J.
Immerzeel, Junior.

*050531. Door schade leert men, of de school der ondervinding; zijnde eene
verzameling van echte gebeurtenissen, waarnemingen...Een Handboek voor alle
menschen. Vrij uit het Hoogduitsch vertaald. In Den Haag, by J. Immerzeel, Jun.
1805.
8o:
- BV Van Benthem 31 mei 1805; Saakes 1805, 148 (= juli).
- BVP/PP: 1,50/1,80.
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050628. Handboekje voor moeders en dochters. Door Andreas Meyer. Naar den
zevenden druk uit het Hoogduitsch. In Den Hage By J. Immerzeel, Junior. 1805.
12o: [I-II], 1-91 [92 blanco]; π2 A12(-A1) B-C12 D10
UBA 673 J 40
- BV Van Benthem 28 juni 1805; Saakes 1805, 176; HgC 18050802; HrC
18050808.
- BVP/PP: 0,55/0,70.

*050712. [B. Nieuwenhuizen] Fabelen, vertelsels en leerdichten. Door een Vriend
der Waarheid. Niet vertaald. In Den Haag, bij J. Immerzeel, Junior. 1805.
8o:
- Saakes 1805, 159; HrC 18050808.
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- BVP/PP: 1,50/1,80.

050830a. [Bruno Daalberg = P. de Wakker van Zon] Willem Hups. Eene anecdote
uit de XVII eeuw; ongelooflyk zelfs in de onze. Door B.D. In Den Hage by J.
Immerzeel, Junior. MDCCCV.
8o: 1-277 [278 blanco]; A-R8 S4(-S4)
KB 385 J 38
- BV Van Benthem 30 aug. 1805; Saakes 1805, 175-6; HrC 18050926.
- Vóór Col. A1 een plaat en de gegraveerde titelpagina: Smies (d) en Veelwaard
(s).
- BVP/PP: 2,50/3,00.

*050830b. Loon der vlyt; of Gedichten voor kinderen, ingericht om tot geschenken,
ook op de lagere schoolen te kunnen strekken. In Den Haag, bij J. Immerzeel, Junior.
1805.
16o: 1-102;
- BV Van Benthem 30 aug. 1805; Saakes 1805, 168; HrC 18050926.
- Besproken in de Schouwburg 1805, nr. 5, 79-81.
- BVP/PP: 0,75/0,90.

050830c. Over armen en derzelver bezorging. Door R.I. Pilat. Naar het Hoogduitsch.
In Den Haag, by J. Immerzeel, Junior. 1805.
8o: 1-70 [71-72 blanco]; A-D8 E4
KB Pamflet 23276
- BV Van Benthem 30 aug. 1805; Saakes 1805, 182; HrC 18050926.
- BVP/PP: 0,40/0,55.

051107a. Twee-en-dertig woorden of de les van Kotsebue. Door Bruno Daalberg.
M.D. Met karrikatuurplaten. Eerste deel. In Den Hage By J. Immerzeel, Junior. 1805.
8o: I-XII, 1-416; *6 A-Z8 Aa-Bb8 [Cc2]
UBL 1072 H 3
- BV Van Benthem 7 nov. 1805; Saakes 1805, 184; HrC 18051112.
- Platen bij p. 102, 173, 354, 346 en 415.

051107b. Idem, Tweede en laatste deel.
8o: 1-309 [310 blanco]; A-T8 V4(-V4)

UBL 1072 H 4

- BV Van Benthem 7 nov. 1805; Saakes 1805,184; HrC 18051112.
- Platen bij p. 24, 38, 93, 209 en 251.
- BVP/PP: 5,90/6,90 voor 2 delen.
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051107c. Beschryving van een zeepeiler of bathometer, waarmede men alle dieptens
der zeeën zal kunnen afmeten. Als mede een kort geölogisch overzicht van den
aardkloot in zo verre zulks by het voorgaande te pas komt. Door A. van Stipriaan
Luïsçius, med. doct. & chem. lector te Delft. Lid van verscheidene geleerde
Genootschappen en oud Correspondent van het voormalig Koninglijk Genootschap
der Geneeskunde te Parijs. In Den Hage, Bij J. Immerzeel, Junior. 1805.
4o: [I-IV], 1-48; π2 A-F4
KB 444 B 15/1
- BV Van Benthem 7 nov. 1805; Saakes 1805, 186; HgC 18051213; HrC
18051113.
- Een Franse vertaling verscheen eveneens bij Immerzeel.
- Met twee platen na tol. F4.
- BVP/PP: 1,50/1,80.
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051107d. [B. Fremery] Verhalen, vertelsels, geschiedenissen, echte anecdotes,
zedespreuken en gedichten door een gezelschap van jonge jufvrouwen. In Den Hage,
Bij J. Immerzeel, Junior. 1805.
8o: I-X, 1-228; *6(-*6) A-O8 P2
KB 893 D 108
- BV Van Benthem 7 nov. 1805; Saakes 1806, 215-6.
- BVP/PP: 1,50/1,80 (1,80/2,20 op bestpapier).

051110. De menschlievende tooneelspeler. Tooneelmatig tafereel eener waare
gebeurenis (!) door Jan de Quack Janszoon. In Den Haag, by J. Immerzeel, Junior.
1805.
Kl. 8o: I-VI 7-62; A-D8
UBL 1094 F 37
- Saakes 1806, 208.
- Voorbericht is gedateerd: Haag 10 November 1805.
- BVP/PP: 0,30/0,40.

051213. Description d'une sonde de mer, ou bathometre, qui pourra servir a sonder
toutes les profondeurs des mers, précédée d'un coup d'oeil géologique sur la terre,
pour autant que le sujet y est interessé. Par A. van Stipriaan Luïscius, médecin, et
lecteur en chimie, a Delft. De diverses Societés. A La haye, Chez J. Immerzeel, jeune.
1805.
4o: 1-52; A-F4 G2
KB 444 B 15/2
- Met 2 pIaten.
- BVP/PP: [1,50/1,80].

051216. Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch van Eduard Young door Adrianus
Cornelis Schenk, 1e.-3e. zang. In Den Haag Bij J. Immerzeel, Junior. 1805.
8o: [I-VI] I-XXVII [XXVIII blanco], 1-168; π4(-π4) *8 **6 A-K8 L4
KB
947 B 95
- Saakes 1806, 198; HgC 18051216; HrC 18051219.
- BVP/PP: 1,80/2,20.

051224. De staatkunde der Europeesche mogendheden nopens het besturen van
volksplantingen onderzocht en beöordeeld door Henry Brougham; Jun. Eerste deel.
Uit het Engelsch door P. van Yzendoorn (...) Te Amsteldam, by de weduwe J. Dóll.
MDCCCIV.
8o: I-XVI, 1-662, 2I-XVI XVII-LI [LII blanco]; *8 A-I8 K6 L-V8 X4 Y-Z8 Aa-Dd8
Ee6 Ff-Ll8 Mm4 Nn-Tt8 Vv8(-Vv8)
KB 890 D 26
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- Saakes 1806, 237; HrC 18051224.
- De titelpagina vermeldt als uitgever de weduwe J. Dóll bij wie in 1804 slechts
het eerste hoofdstuk van het eerste deel (I-XVI, 1-188; *8 A-I8 K6 L-M8) was
verschenen. Immerzeel heeft dit boek in drie gedeelten voltooid: hier hoofdstuk
2 en 3, eerste stuk (189-432; N-V8 X4 Y-Z8 Aa-Dd8 Ee6), in 1806 en 1808 het
tweede en derde stuk van hoofdstuk 3 (zie bij 061212 en 080206). Eerder had
hij al een stuk van het tweede deel uitgegeven (zie bij 041128b).
Onduidelijk is wanneer en door wie de ‘Aantekeningen’ (2I-LII) zijn uitgegeven.
- BVP/PP: -/1,80.

*051231a. Bergreizen. 1ste deel. Behelzende eenige schilder en natuurkundige
beschrijvingen der Pyreneen. Door C.A. Fischer. Uit het Hoogduitsch vertaald. In
Den Haag, by J. Immerzeel, Junior. 1805.
8o: 1-164;
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- Saakes 1806, 205 (= febr.); HgC 18060416.
- Besproken in de Schouwburg 1806, nr. 1, 38-44.
- BVP/PP: 0,90/1,10.

*051231b. Bataafsche kunstgallerij, of naauwkeurige afteekeningen der schilderijen
op het Huis in 't Bosch bij Den Haag. 1ste Afdeeling, bestaande uit een viertal
kunstplaten. Te Haarlem en in Den Haag, bij A. Loosjes Pz. en J. Immerzeel, Jun.
1806.
2o:
- BV Van Benthem dec. 1805 vermeldt aflevering 1; Saakes 1806, 256 (= aug.).
- BVP/PP: 11,20/14,00 (12,60/15,75 als proefdruk met letters; 14,40/18,00 als
proefdruk zonder letters).

051231c. Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde. 1805. I. In
Den Hage, by J. Immerzeel, Junior.
8o: [I-II] I-VI; *4
1: 1-122; A-G8 H6(-H6); 2: 1-126; A-I8 H8(-H8); 3: 1-100; A-F8 G2; 4: 1-138;
A-H8 I6(-16); 5: 1-116; A-G8 H2
UBA Z 433: 1805 (1); KB 460 B 5 (I)
- Saakes 1805, 189.
- De 5 afleveringen bevatten ‘Mengelwerk’ en ‘Beoordeelingen’.
- BVP/PP: -/0,70 per afl./jaargang f 3,50.

1806
060718a. Landreis door Griekenland: met name den Peloponnesus, naar
Konstantinopel, Albanien, en andere gedeelten des Turkschen ryks. Door F.H.C.L.
Pouqueville, Doctor in de Medicijnen, Lid der Commissie van Kunsten en
Wetenschappen in Egypte, enz. Gedaan in 1798, 1799, 1800 en 1801. Behelzende
mede een verslag van de Lotgevallen der Fransche Gevangenen in Turkeije. Met
platen. Eerste deel. In Den Hage by J. Immerzeel, Jr. MDCCCVI.
8o: I-XVI, 1-445 [446 blanco]; *8 A-Z8 Aa-Cc8 Ee8s(-Ee8) Artis-bibliotheek 35:19;
KB 228 L 25
- BV Immerzeel 18 juli 1806; Saakes 1806, 252 (= aug.); Delftsche Crt. 18061125.
- Na fol. *1 een plaat: J.E. Marcus (s).
- BVP/PP: 2,50/3,00.
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060718b. De Steenbergsche familie; door Bruno Daalberg, M.D. Eerste deel. In Den
Hage, by J. Immerzeel, Junior, 1806.
8o: I-XXIV, 1-203 [204 blanco]; *4 **8 A-M8 N6
UBL 1175 E 30
- BV Immerzeel 18 juli 1806; Saakes 1806, 263; Delftsche Crt. 18061125.
- Een plaat bij p. 186 met: J. Smies (i)(d) en J.E. Marcus (s).
- BVP/PP: 1,50/1,80.

*060818a. Ik ben ook in London geweest; bevattende eene naauwkeurige beschryving
van het merkwaardige, hetgeen men thans in die hoofdstad van Groot-Brittanje
aantreft. Een pendant tot Ik ben ook in Parijs geweest. Naar het Hoogduitsch. In Den
Haag, by J. Immerzeel, Junior. 1806.
12o:
- BV Immerzeel 18 aug. 1806; Saakes 1806, 260; HrC 18070425.
- BVP/PP: 1,25/1,50.
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060818b. Nog wat lectuur op het ontbijt en de theetafel van den heer professor Van
Hemert; aangeboden door Bruno Daalberg, M.D. Eerste bandje. In Den Hage, by J.
Immerzeel, Junior, 1806.
8o: I-VIII, 1-132; *4 A-H8 I2
KB 1350 A 113
- BV Immerzeel 18 aug. 1806; Saakes 1806, 263; HrC 18070409.
- PP: 0,75/0,90.

060901a. [C.A. Wahl] Geschiedkundige inleiding in alle boeken des bybels, geschikt
ter voorbereiding tot een christelyk onderwys in den godsdienst en ter aanwijzing
eener juistere kennis en waardering dezer boeken voor ongeleerden. Uit het
Hoogduitsch vertaald door Jan van Hulst Laurens-zoon, Leraar der Doopsgezinden
te Kampen. In Den Hage bij J. Immerzeel, Jr. 1806
8o: I-XXXII, 1-270; *-**8 A-R8
UBL Sem. Rem. 5547
- BV Immerzeel 1 sept. 1806; Saakes 1806, 265.
- BVP/PP: 1,60/2,00.

060901b. Tafereelen van zonderlinge gebeurtenissen, wonderlijke spelingen in de
natuur, en verbazende merkwaardigheden; ter vermeerdering van nuttige kennis.
Getrokken uit de geloofwaardigste schrijvers der voorgaande en tegenwoordige eeuw.
Eerste deel. In Den Haage By J. Immerzeel, Junior 1806.
8o: I-XII, 1-192; *6 A-M8 [N2](-N2)
KB 26 K 34
-

BV Immerzeel 1 sept. 1806; Saakes 1806, 271; HrC 18070307.
Een plaat tussen fol. *1 en *2.
Het fol. N1 betreft een toegevoegd reclameblad met twee nieuwe werken.
BVP/PP: 1,25/1,50.

061128. Idem, Tweede deel.
8o: I-VIII, 1-184; *4 A-L8 M4

KB 26 K 35

- BV Immerzeel 28 nov. 1806; Saakes 1807, 295; HrC 18070307.
- Gedrukt bij J.J. Stuerman, te Delft.
- BVP/PP: 1,25/1,50.

061212. De staatkunde der Europeesche mogendheden nopens het besturen van
volksplantingen onderzocht en beöordeeld door Henry Brougham; Jun. (...) Eerste
deel. Tweede vervolg van het derde hoofdstuk.
8o: 433-536; Ff-Ll8 Mm4
KB 890 D 26
- BV Van Benthem 12 dec. 1806; HgC 18070126; HrC 18070129.
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- Zie voor de eerder verschenen stukken bij 051224.
- BVP/PP: 0,75/0,90.

061223. De waarheid van den christelyken godsdienst, int deszelfs inwendige
voortreffelykheid betoogd. Naar het Engelsch van den heere Jenyns. Geheel op nieuw
bewerkt en vermeerderd. Opgedragen door een' vader aan zyne kinderen. In Den
Hage, By J. Immerzeel, Junior. 1806.
8o: I-XVI, 1-127 [128 blanco]; *8 A-H8KB 1117 D 28
- BV Immerzeel 23 dec. 1806; Saakes 1807, 289; HgC 18070126; HrC 18070129.
- BVP/PP: 1,05/1,25.
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061231. Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoud- kunde. 1806.
(Beoordeelingen) In Den Haag, by Immerzeel en Comp.
8o: [I-II], 1-8, 21-8 9-242; *6(-*6) A-G8 H8(-H8) I-L8 M4(-M4) N-Q8 R4 (-R4)
[Idem, Mengelwerk] 1-244; A-D8 E10(-E10) F-H8 I4(-I4) K-M8 N6(-N6) O-Q8
UBA Z 433: 1806 (II)
-

Saakes 1806, 287.
Na p. 64 in het Mengelwerk een tabel.
Beide afdelingen hebben 4 afleveringen.
BVP/PP: -/0,80 per afl./jaargang 3,20.

1807
070203. [P.L. den Beer] Dichtgedachte, by den ramp, op 12 January 1807 aan Leyden
wedervaren. [Colofon:] In Den Hage, by Immerzeel en Comp. 1807.
8o: 1-8; ongesigneerd
UBL 179 F 55:19
- BV Van Benthem 3 febr. 18107; Saakes 1807, 304; HrC 18070307.
- BVP/PP: 0,15/0,20.

070620a. Gedachten over den slavenhandel te Suriname. Niet vertaald. In Den Hage,
By Immerzeel & Comp., 1807.
8o: 1-36; A8 B10
UBL 1833 E 2
- BV Van Benthem 20 juni 1807; Saakes 1807, 342.
- BVP/PP: 0,20/030.

070620b. Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch van Eduard Young door
Adrianus Cornelis Schenk, 4e. zang. In Den Haag Bij Immerzeel en Comp. 1807.
8o: I-VIII [=VI], 1-92; π4(-π4) A-E8 F6
KB 947 B 96
- BV Van Benthem 20 juni 1807; Saakes 1807, 343; HgC 18071111; HrC
18071110.
- BVP/PP: 1,25/1,50.
- Fondsveiling 1835: 59 complete stellen over; daarnaast 5 losse 4e. zangen.

070731. Historie der Hoeren van Amstel, van Ysselstein en van Mynden, tot
opheldering van Wagenaar, door W.A. Ryksvryheer van Spaen. In Den Haag, by
Immerzeel & Comp. 1807.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

8o: [I-II] I-XVI, 1-199 [200 blanco]; π2(-π1) *8 A-M8 N4
03195.-

UBVU HN

- Saakes 1807, 341-2 (= juli); HgC 18071111; HrC 18071110.
- BVP/PP: 1,80/2,20.

070831. De Steenbergsche familie; door Bruno Daalberg, M.D. Tweede deel. In Den
Hage, By Immerzeel & Comp., 1807.
8o: [I-IV], 1-274; π2 A-Q8 R10(-R10)
UBL 1175 E 31
- Saakes 1807, 351 (= aug.); HgC 18071111; HrC 18071110.
- Met een plaat bij p. 268: Smies (d) en Marcus (s).
- BVP/PP: 1,50/1,80.

070902. Landreis door Griekenland: met name den Peloponnesus, naar
Konstantinopel, Albanien, en andere gedeelten des Turckschen rijks. Door F.H.C.L.
Pouqueville, Doctor in de Medicijnen, Lid der commissie van Kunsten en
Wetenschappen in Egypte, enz. Gedaan in 1798,1799,
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1800 en 1801. Behelzende mede een verslag van de Lotgevallen der Fransche
Gevangenen in Turkeije. Met platen. Tweede deel. In Den Hage by J. Immerzeel,
Jr. MDCCCV11.
8o: I-VIII, 1-236; *4 A-O8 P6
Artis-bibliotheek 35:19; KB 228 L 26
- BV Van Benthem 2 sept. 1807; Saakes 1807, 356; HgC 18071111; HrC
18071110.
- Na fol. *1 een uitvouwbare plaat: Le Clerc (d) en Veelwaard (s).
- BVP/PP: 2,00/2,40.

071031a. Gedichten van M. Westerman. In Den Hage Bij Immerzeel en Comp.
MDCCCVII.
8o: I-VIII, 1-160; *4 A-K8
UBVU TV 2333.- Saakes 1807, 367-8 (= okt.); HgC 18071111; HrC 18071110.
- BVP/PP: 1,25/1,50.

0710310. Nog wat lectuur op het ontbijt en de theetafel van den heer professor Van
Hemert; aangeboden door Bruno Daalberg, M.D. Tweede bandje. In Den Hage, bij
Immerzeel en Comp. 1807.
8o: 1-2, 21-2 3-132; π2 A-H8 I2
KB 1350 A 114
- Saakes 1807, 368 (= okt.); HgC 18071111; HrC18071110.
- BVP/PP: -/0,90.

071031c. Onderhoud in een trekschuit, over de tegenwoordig heerschende ziekte,
en derzelver geneeswyze te Dordrecht. In Den Hage, By Immerzeel & Comp. 1807.
Prys 4 Stuivers.
8o: 1-18 [19-20 blanco]; A8 B2
UBL 1429 D 147; KB Pamflet 23373
- BV Van Benthem okt. 1807; Saakes 1807, 371-2; HgC 18071111; HrC
18071110.
- BVP/PP: 0,15/0,20.

*071124. Catalogus van eene uitmuntende collectie, meestal Classieke en fraai
gebonden Boeken, in alle Taalen en Faculteiten; voorts eene keurige verzameling
Prenten en Teekeningen, alsmede eenige Prenten in Lyst en Glas, Liefhebberyen,
Boekenkassen, Engelsche Forte-Piano van Buntebarth enz. Gedeeltelijk nagelaten
door Mejufvr. F.W. Kichler, en gedeeltelyk door een voornaam Letterkundige.
Waarvan de verkooping zal plaatsvinden op Maandag den 30 November 1807, en
vier volgende dagen, ten huize van Immerzeel & Comp., Boekverkopers in de
Veenestraat, No. 147.
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Kijkdagen op Vrydag en Zaturdag voor de verkooping op de gewoone uren.
8o:
- Titel op basis van advertentie in HrC 18071124 en HgC 18071125.

071231a. Landreis door Griekenland: met name den Peloponnesus, naar
Konstantinopel, Albanien, en andere gedeelten des Turckschen ryks. Door F.H.C.L.
Pouqueville, Doctor in de Medicijnen, Lid der Commissie van Kunsten en
Wetenschappen in Egypte, enz. Gedaan in 1798, 1799, 1800 en 1801. Behelzende
mede een verslag van de Lotgevallen der Fransche Gevangenen in Turkeije. Met
platen. - Derde deel. In Den Hage by J. Immerzeel, Jr. MDCCCVII.
8o: I-II, V-XII, 1-312; *6(-*2) A-T8 V4
Artis-bibliotheek 35:19
- BV Van Benthem dec. 1807; Saakes 1808, 390.
- Na fol. *1 een plaat: J.E. Marcus (s) 1807.
- BVP/PP: 2,25/2,75.
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071231b. Aan de ingezetenen van Den Haag, wegens het veranderen der residentie
van Zyne Majesteit den Koning van Holland. In Den Haag, by Immerzeel & Comp.
Venestraat N0. 147, - 1807.
8o; 1-8; ongesigneerd
KB Pamflet 23318
- Saakes 1808, 397 (= febr.)
- BVP/PP: -/0,15.

071231c. [Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde. 1807.
(Beoordeelingen) In Den Haag, by Immerzeel en Comp.]
8o: 1-524; A-C8 D10 E-G8 H6(-H6) I-T8 V6 W-Z8 Aa6 Bb-Ee8 Ff6(-Ff6) Gg-Kk8
Ll8(-Ll8)
UBA Z 433: 1807 (III)
[Idem, Mengelwerk] 1-458; A-B8 C4 D-F8 G10 H-K8 L6(-L6) M-P8 Q8(-Q8) T8 V4(-V4)
W-Y8 Z6(-Z6) Aa-Ee8 Ff10 [Gg2)
UBA Z 433: 1807 (IV)
-

Saakes 1807, 383 (= dec.)
Na p. 36 in het Mengelwerk een fac similé handschrift van Vondel.
Het Mengelwerk heeft 7 afleveringen, de Beoordeelingen 8.
BVP/PP: -/0,80 per afl./jaargang 6,40.

1808
080101a. De mensch is onsterfelijk! Naar het Hoogduitsch van C.F. Sintenis. In Den
Haag bij Immerzeel & Comp. MDCCCVIII.
8o: I-XXIV, 1-248; *8 **4 A-Q8 R4
KB 3139 F 25
- BV Van Benthem nov. 1807; Saakes 1808, 386; HrC 18080206.
- Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (i)(d) et (s).
- BVP/PP: 2,10/2,50.

*080101b. [B. Fremery] Verhalen, vertelsels, geschiedenissen, echte anecdoten,
gedichten en zeden-spreuken. Door een gezelschap jonge juffrouwen. IIde deel. In
's Hage, bij J. Immerzeel, Junior. 1807.
8o:
- BV Van Benthem dec. 1807; Saakes 1808, 408; HrC 18080206.
- BVP/PP: 1,50/1,80 (-/2,20 op best schrijfpapier).
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080131a. Nouveautés qu'on trouve chez Immerzeel & Comp., Imprimeurs-Libraires
à La Haye, & chez leurs principaux Correspondents, savoir: chez Schleyer à
Amsterdam, Troost & Bronbeek & Comp. à Arnhem, Blussé à Dordrecht, Oomkens
& Römeling à Groningen, Walré à Haarlem, veuve De Boy à Leeuwarden, veuve
Cyfveer à Leyden, Van den Sande & Van Benthem à Middelbourg, Vieweg á
Nymegen, Vis à Rotterdam, veuve Van Terveen à Utrecht, Wansleven à Zutphen,
& Van Stegeren à Zwolle.
8o: 1-4; ongesigneerd
VBBB
- Catalogus zonder prijzen.
- Gedateerd op basis van aanbieding van almanakken voor 1808 en verschillende
titels uit 1808.
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080131b. Bulletin littéraire et typographique. Première année.[ln Den Haag, by
Immerzeel & Comp.]
8O: 1-4, 21-4 5-112; *2 A-C4 D8 E-H4 I8 K-M4
UBA Z 433: 1808 (VI)
- Saakes 1808, 479.
- Totaal 12 afleveringen per jaargang, die maandelijks als gratis bijlage bij de
‘Schouwburg’ verschenen, maar ook afzonderlijk te koop waren. De nummers
zijn op de laatste dag van de maand gedateerd. Het eerste nummer is van 31
jan. 1808.
- BVP/PP: -/1,80.

080206. De staatkunde der Europeesche mogendheden nopens het besturen van
volksplantingen onderzocht en beöordeeld door Henry Brougham; Jun. (...) Eerste
deel. Derde vervolg van het derde hoofdstuk.
8o: 536-662; Nn-Tt8 Vv8(-Vv8)
KB 890 D 26
- Saakes 1808, 496; HrC 18080206.
- Zie voor de eerder verschenen stukken bij 051224.

080430. Brieven over het eiland Walcheren, van T. Speeleveldt. Lid van het Zeeuwsch
Genootschap der wetenschappen. Met platen. In Den Hage, By Immerzeel en Comp.
1808.
8o: I-XIV, 1-176; *8(-*1) A-L8
UBL 403 D 36
- BV Van Benthem 30 april 1808; Saakes 1808, 421; HgC 18080613.
- Een viertal platen bij p. 7, 64 en 115 (2 x) met: T.S. (f) 1805.
- BVP/PP: 2,00/2,40.

080531. De l'influence d'une grande révolution, sur le commerce, l'agriculture & les
arts: discours couronné par l'Academie de Lyon, et dedié à Sa Majesté le Roi de
Hollande; par P. Laboulinière, Secrétaire-général de la préfecture du departement
des Hautes-Pyrénées, membre de plusieurs sociétés savantes. A La Haie, chez
Immerzeel et Comp. imprimeurs-libraires, Venestraat No. 147.
8o: [I-IV] I-XVI, 1-312; π2 *8 A-T8 V4
KB 9196 E 37
- Saakes 1808, 422 (= mei); HgC 18080613.
- BVP/PP: -/2,50.

080601. Catalogue complet De tous les livres stéréotypes, qui ont paru jusq'à present,
et qu'on peut se procurer aux Magazins de Librairie d'Immerzeel et Comp., Venestraat,
No. 147, à la Haie, aux mêmes prix que ces Stéréotypes se vendent en France.
8o: 1-15 [16 blanco]; A8
VBBB
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- Gedateerd op basis van het adres; dus vóór de opening van de filialen in
Amsterdam en Rotterdam.

080606. Catalogue d'une collection choisie de livres français, allemands, anglais et
hollandais; [...] Dont la Vente se fera à La Haye le Lundi 20 Juin 1808, et jours
suivans chez Immerzeel et Comp. Imprimeurs-Libraires dans le Venestraat No. 147.
Où l'on pourra en prendre inspection Samedi le 18 du dit mois, de 9 heures du matin
jusqu'à 9 heures du soir. On paye 2 sols pour le Cataloque en faveur des pauvres.
8o: [I-IV], 1-56; π2 A-G4
VBBB Nv 787
- HgC 18080613.
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080728. Treurzang van Ibn Doreid, in Neêrduitsche dichtmaat overgebracht door
Mr. Wm. Bilderdyk. Tweede en gezuiverde druk. In 's Gravenhage by Immerzeel &
Comp. MDCCCVIII.
8o: I-IV, 2I-IV, V-XVI, 1-87 [88 blanco]; *2 **8 A-E8 F4
UBA RA I
130
- BV Van Benthem 28 juli 1808; Saakes 1808, 446; HrC 18081103.
- Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (d)(s).
- BVP/PP: 1,50/1,80.

*080831. Krijgskundig Magazijn. 1ste stuk. Onderzoek over het hoofdbeginsel der
Krijgs-inrichtingen. In 's Hage, bij Immerzeel en Comp. 1808.
- BV Van Benthem aug. 1808; Saakes 1808, 451.
- Volgens het prospectus in de bibliotheek van de VBBB uitgegeven door F.W.
Mauvillon en J.D. Doorman.
- BVPI/PPI: -/1,20.

080917a. Natuur-tafereelen; met wetenschappelyke ophelderingen. Door Alexander
van Humboldt. Naar het Hoogduitsch door Gerrit Troost. Eerste deel. [uitgeversmerk]
In Den Hage, By Immerzeel en Comp. 1808.
8o: I-VIII, 1-258; *4 A-Q8 R2(-R2)
UBA 676 H 20
-

BV Van Benthem 17 sept. 1808; Saakes 1808, 450; HrC 18081004.
Op fol. R1v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
Niet verder verschenen.
BVP/PP: 2,00/2,40.

080917b. Les trois règnes de la nature, par Jacques Delille; avec des notes par M.
Cuvier, de l'Institut, et autres savants. Tome premier. Chez Immerzeel et Comp. à
La Haie (!), Venestraat S. 147. à Amsterdam, Kalverstraat D. 6. G. 53. à Rotterdam,
Noordblaak B. 352. 1809.
12o: [I-VI], 1-239 [240 blanco]; π4(-π3) A-K12
KB 756 G 20 (1)
- BV Van Benthem 17 sept. 1806; Saakes 1808, 462.
- Op fol. K12r: De l'imprimerie de J.J. Stuerman à Delft.
- BVP/PP: 1,00/1,20.

080917c. Odilde. Door Mr. Wm. Bilderdyk. In 's Gravenhage, Bij Immerzeel en
Comp. MDCCCVIII.
8o: I-IV, 1-140; π2 A-H8 I6
UBA RA I 182b
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- BV Van Benthem 17 sept. 1808; Saakes 1808, 462; HrC 18081103.
- Een gegraveerde titelpagina: J.E. Marcus (f).
- BVP/PP: 1,50/1,80.

080917d. Is de thee gezond of ongezond? Naar het Fransch van C.L. Cadet.
[uitgeversmerk] In Den Haag, By Immerzeel en Comp. 1808. Prijs 6 Stuivers.
8o: [I-II], 1-27 [28 blanco]; π2(-π2) A8 B6
UBA MG N 18
- BV Van Benthem 17 sept. 1808; Saakes 1808, 460; HrC 18081103.
- BVP/PP: 0,20/0,30.

080917e. Brief over het Walliserland en over de zeden zyner inwoneren; met eene
beschryving der schilderachtige tafereelen van dat gewest, en een opgave der
merkwaardigste voortbreng-
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selen der natuur aldaar. Door Eschasseriaux. Uit het Fransch vertaald door P.F.D.
Chandon, en met Aanteekeningen voorzien. In Den Haag, By Immerzeel en Comp.
1808.
8o: I-IV, 1-134; π2 A-H8 I4(-I4)
KB 527 H 23
- BV Van Benthem 17 sept. 1808; Saakes 1808, 461; HrC 18081103.
- BVP/PP: 0,90/1,10.

080917t. Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch van Eduard Young door
Adrianus Cornelis Schenk, 5e. zang. In Den Haag Bij Immerzeel en Comp. 1808.
8o: [I-IV], I-II, 1-126; A8(-A1) B-G8 H8(-H8)
KB 947 B 96
-

BV Van Benthem 17 sept. 1808; Saakes 1808, 462; HrC 18081103.
Op fol. H7v: Gedrukt, te Delft bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 1,50/1,80.
Fondsveiling 1835: 59 complete stellen over; daarnaast 5 losse 5e. zangen.

*080917g. Fabelkundig kaartspel. Bevattende een kort begrip der fabelleer.
- BV Van Benthem 17 sept. 1808; Saakes 1809, 40; HrC 18081105.
- BVP/PP: 1,40/1,60.

081031a. Les trois règnes de la nature, par Jacques Delille; avec des notes par M.
Cuvier, de l'Institut, et autres savants. Tome deuxième. Chez Immerzeel et Comp. à
La Haie (!), Venestraat S. 147. à Amsterdam, Kalverstraat D. 6. G. 53. à Rotterdam,
Noordblaak B. 352. 1809.
12o: [I-VI], 1-235 [236 blanco]; π4(-π3) A-I12 K8 L2
KB 756 G 20 (2)
-

BV Van Benthem okt. 1808; Saakes 1809, 15.
Na fol. π1 een gravure: Moreau, (i) Marcus, (s).
Op fol. K8v: De l'imprimerie de J.J. Stuerman à Delft.
BVP/PP: 1,00/1,20.

081031b. Gedichten van H. Tollens, Cz. Eerste deel. In Den Hage bij Immerzeel &
Comp. 1808.
8o: I-VIII, 1-192; *4 A-M8
KB 9202 E 19
- BV Van Benthem okt. 1808; Saakes 1808, 470-1; HrC 18081201; AC 18081124.
- Na fol. *1 een ongeletterde en geletterde gegraveerde titelpagina: J. Kuyper
(i)(d) en R. Vinkeles (s).
- BVP/PP: 2,50/3,00.
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- Fondsveiling 1835: 20 exemplaren van het eerste deel, eerste druk, velin papier.
Vrijwel zeker betreft het exemplaren van de eerste velinpapier-druk.

*081103. Bergreizen. Door C.A. Fischer. Tweede deel. Uit het Hoogduitsch vertaald.
In Den Haag, by Immerzeel & Comp. 1808.
8o:
- Saakes 1808, 461; HrC 18081103.
- BVP/PP: 1,25/1,50.

081130a. Reis in Tyrol, de zoutwerken van Salzburg en Reichenhall, en in Beyeren.
Door den Ridder De Bray, geheimen Staatraad van Z.M. den Koning van Beyeren
en lid van verschillende geleerde genootschappen. (Uit het Fransch.) In den Haag,
By Immerzeel en Comp. 1808.
8o: I-VIII, 1-126; *4 A-G8 H8(-H8)
KB 3200 D 28
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- BV Van Benthem nov. 1808; Saakes 1809, 4; HrC 18090119.
- Vóór Col. *1 is een titelpagina toegevoegd.
- BVP/PP: 0,75/0,90.

081130b. Willem van Holland, treurspel. Door Mr. Wm. Bilderdyk. In 's Gravenhage
by Immerzeel & Comp. MDCCCVIII.
8o: [I-VIII], 1-232; π4 A-O8 P4
UBA RA I 218
-

BV Van Benthem nov. 1808; Saakes 1809, 6; HrC 18090119.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (f).
Het betreft: Treurspelen. Eerste deel, waarin ook K.W. Bilderdijk. Elfriede.
BVP/PP: 3,30/3,60.

081201. Vaderlandsche oranjezucht. Door Mr. Wm. Bilderdyk. Leipzig, MDCCCV.
[= 's Gravenhage, 1808]
8o: 1-224, I-III [IV blanco]; A-O8 P2
UBA RA I 179
- Brief Bilderdijk aan Immerzeel van 19 nov. 1808; Saakes 1809, 36.
- BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondsveiling 1835: 1 exemplaar.

081209a. Kormak. Treurspel. Door Mr. Wm. Bilderdyk. In 's Gravenhage by
Immerzeel & Comp. MDCCCVIII.
8o: [I-IV], 1-243 [244 blanco]; π2 A-P8 Q2
UBA RA I 219
-

BV Van Benthem 9 dec. 1808; Saakes 1809, 6; HrC 18090119.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina: Bilderdyk (d) Vinkeles (s).
Het betreft: Treurspelen. Tweede deel.
BVP/PP: 3,30/3,90.

081209b. Najaarsbladen. Door Mr. Wm. Bilderdyk. Eerste deel. In 's Gravenhage
By Immerzeel & Comp. MDCCCVIII.
8o: I-X, 1-181 [182 blanco]; π6(-π6) A-L8 M4(-M4)
UBA RA I 173
-

BV Van Benthem 9 dec. 1808; Saakes 1809, 6; HrC 18090119.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: Marcus (s).
Op p. 181: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 3,10/3,60.
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081209c. De Steenbergsche famille; door Bruno Daalberg, M.D. Derde deel. In Den
Hage, By Immerzeel & Comp., 1808.
8o: [I-IV], 1-249 [250 blanco]; π2 A-P8 Q6(-Q6)
UBL 1175 E 32; KB
184 H 45
-

BV Van Benthem 9 dec. 1808; Saakes 1809, 32; HrC 18090119.
Bij p. 160 een plaat met: Smies, (d) Marcus, (s).
Op fol. Q4r: Gedrukt bij J.J. Stuerman, te Delft.
BVP/PP: 1,50/1,80.

081213. Catalogus van twee verzamelingen van boeken, in verscheiden talen en in
alle vakken; schilderyen van voorname meesters der Nederlandsche school;
teekeningen van de beste Hollandsche meesters; prenten, rariteiten enz. Die verkocht
zullen worden op Dingsdag den 27 December 1808. en volgende dagen; door en ten
huize van Immerzeel en Comp., Boekverkoopers en
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Boekdrukkers in Den Hage (Venestraat No. 147.) Kykdag: Zaturdag den 24 December.
Deze Catalogus is voor 2 stuivers verkrijgbaar.
8o: [I-II], 1-69 [70 blanco]; π2 A-I4(-I4)
VBBB Nv 796
- HrC 18081220.

081231a. Acta instituti clinici Caesareae Universitatis Vilnensis. Auctore Josepho
Frank. (...) Annus primus. Hagae-comitis apud Immerzeel et Socios 1808.
8o: [I-II], 1-155 [156 blanco]; A-I8 K8(-K8)
UBA 644 F 7 (1)
- Saakes 1809, 46; HgC 18100312.
- BVP/PP: 0,90/1,10.

081231b. [Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde. 1808.
(Beoordeelingen) In Den Haag, by Immerzeel en Comp.]
8o: 1-14, 21-14 15-746; π2(-π2) *6 A-D8 E2 F-H8 I8(-I8) K-N8 O6(-O6) P-S8 T4(-T4)
V-X8 Y4(-Y4) Z8 Aa-Bb8 Cc10 Dd-Ff8 Gg4 Hh-Kk8 Ll6 Mm-Oo8 Pp4 Qq-Ss8 Tt10
Vv-Zz8 Aaa4(-Aaa4) Bbb-Ddd8 Eee4
UBA Z 433: 1808 (II)
[Idem, Mengelwerk] 1-736; A-K8 L6(-L6) M-P8 Q8(-Q8) R-Z8 Aa8 Bb4(-Bb4) Cc-Ff8
Gg4 Hh-Nn8 Oo6 Pp-Rr8 Ss4(-Ss4) Tt-Zz8 Aaa-Bbb8 Ccc4(-Ccc4)
UBA
Z 433: 1808 (VI)
- Saakes 1808, 479.
- BVP/PP: 0,65/0,80 per afl./jaargang 9,60.

1809
090101. Fonds-catalogus van Immerzeel & Comp. te Amsterdam. 1809.
8o: 1-11 [12 blanco]; A6
VBBB
- Alfabetisch met gedrukte prijzen. 87 titels, hoofdzakelijk Nederlandse
letterkunde.

090115. Bulletin littéraire et typographique. Deuxième année.[In Den Haag, by
Immerzeel & Comp.]
8o: 1-96; A-K4 L8
UBA Z 433: 1809 (2)
- Saakes 1809, 95.
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- Totaal 12 afleveringen, die maandelijks als gratis bijlage bij de ‘Schouwburg’
verschenen, maar ook afzonderlijk te koop waren. De nummers zijn op de 15e
van de maand gedateerd. Het eerste nummer is van 15 jan. 1809. De laatste
aflevering is een dubbelnummer (afl. 11 en 12).

090226. Hollands watersnood van den Jare 1809, door J. Immerzeel, Junior. In Den
Haag, by Immerzeel en Comp. 1809.
8o: I-VIII, 1-22; *4 A8 2*2(-2*4)
KB 1350 F 104
- Saakes 1809, 24.
- Voorwoord is gedateerd 26 febr. 1809.
- Van dit werkje is een als ‘Tweede druk’ aangeduide 2e oplage verschenen. Het
zetsel van het ‘Tweede druk’ exemplaar UBA V.g.18* is dan ook gelijk aan het
Haagse, dat de aanduiding ‘Tweede druk’ niet heeft.
- BVP/PP: 0,55/0,55.
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090227. D. Craanen, Schei- en huishoudkundig magazijn. 1ste deel. In Den Haag,
bij Immerzeel en Comp. 1809.
8o: I-VIII, 1-371;
- BV Van Benthem 27 febr. 1809; Saakes 1809, 21; HgC 18090317; HrC
18090321.
- Gerecenseerd in de Schouwburg van 1809, 270.
- BVP/PP: 2,50/3,00.

090401. Catalogue complet De tous Ies livres stéréotypes, qui ont paru jusq'à présent,
et qu'on peut se procurer aux Magazins de Librairie d'Immerzeel et Comp., à
Amsterdam, Kalverstraat, No. 53; à Rotterdam, sur le West-Nieuwland, No. 50; et
à la Haye, Venestraat, No. 147, ainsi que chez les principeaux Libraires de Hollande,
aux mêmes prix que ces Stéréotypes se vendent en France.
12o: 1-24; A12
VBBB; KB M 132 K 92
- Gedateerd op grond van de vermelding, dat fondslijst 090519 ter perse is.
- Ca. 2.000 titels.

090430a. Acta instituti clinici Caesareae Universitatis Vilnensis. Auctore Josepho
Frank. (...) Annus secundus. Hagae-comitis apud Immerzeel et Socios 1809.
8o: [I-II], 1-100 [101-102 blanco]; π2(-π2) A-F8 G4
UBA 644 F 7 (2)
- BV Van Benthem april 1809; Saakes 1809, 46; HgC 18100312.
- Na Col. Al is een tabel ingevoegd.
- BVP/PP: 0,90/1,10.

090430b. Beknopt vergelykend tafereel der oude geschiedenis, gevolgd naar het
Fransch van den heer Ch.S. le Prevost-d'Iray, Opziener over de studiën aan het
Keizerlijk Lyceum, te voren Professor in de Geschiedkunde aan de centrale scholen
van Parys. In Den Haag, By Immerzeel en Comp. 1809.
2o: [I-IV], 1-26; π2 A-F2 G2(-G2)
KB 505 B 167
-

BV Van Benthem april 1809; Saakes 1809, 35; HrC 18090610.
Na fol. A1 en G1 is een uitvouwblad toegevoegd.
Op fol. G1r: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 1,00/1,20.

090506a. [W. en K.W. Bilderdijk] 's Konings komst tot den throon. Feestviering. Te
Amsterdam, by Immerzeel en Comp. 1809.
8o: 1-29 [30 blanco]; A8 B8(-B8)
UBA RA I 1595
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- BV Ten Brink 6 mei 1809; Saakes 1809, 36; HgC 18100312.
- BVP/PP: 0,45/0,55.
- Fondsveiling 1835: 53 exemplaren.

090506b. De overstrooming, door Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdyk. Te
Amsterdam bij Immerzeel en Comp. MDCCCIX.
8o: I-IX, 10-77 [78 blanco]; A-D8 E8(-E8)
UBA RA 11597 en RA I
214a
-

BV Ten Brink 6 mei 1809; Saakes 1809, 36-7; HrC 18090610.
Na fol. A1 een gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (f).
Op fol. E7r: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 0,90/1,10.
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090519. [J.L. Kesteloot] Discours sur les progrès des sciences, lettres et arts, depuis
MDCCLXXXIX jusqu'à ce jour; ou compte rendu par l'Institut de France a S.M.
l'Empreur et Roi. Avec des notes sur les savans cités dans les rapports et la notice
raisonnée de leurs travaux, dans lesquelles on a fait mention des ouvrages publiés
en Hollande dans le même intervalle et sur les mêmes matières. En Hollande, Chez
Immerzeel et Compagnie. 1809.
8o: I-XIV, 1-420; π2 *8(-*8) A-Z8 Aa-Cc8 Dd2
KB 9199 B 21
- Saakes 1809, 34-5; HgC 18090519.
- Achter p. 420 is een erratablad toegevoegd.
- BVP/PP: -/3,00.

090530. Essai qui a remporté le prix au concours ouvert par l'Academie de gard à
Nismes sur cette question: Déterminer le principe fondamental de l'intérèt, les causes
accidentelles de ses variations, et ses rapports avec la morale par J.D. Meyer, Membre
de l'Institut Roijal de Hollande et associé étranger de l'Academie du Gard à Nismes.
Amsterdam Chez Immerzeel et Comp. 1809.
8o: [I-VI], 1-86; π4(-π4) A-K4 L4(-L4)
KB 486 D 16
- BV Van Benthem 30 mei 1809; Saakes 1809, 34; HgC 18100312.
- BVP/PP: 0,90/1,00.

090604a. Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke
onderwerpen betrekkelyk De ziekte der geleerden van Mr. Willem Bilderdijk door
Gysbert Swartendyk Stierling Gewoon Practiserend en Stads Med. Doet. te Haarlem.
By Immerzeel en Comp. Te Amsterdam. [1809]
8o: I-XII, 1-332; *6 A-V8 W6(-W6)
UBVU TV 12404.xx
-

BV Ten Brink 4 juni 1809; Saakes 1809, 51; HgC 18090825; HrC 18090829.
Op fol. W5v: Ter drukkerye van de gebroeders Vosmaer, in 's Hage.
De toevoeging van de letter W in de katernsignering is opmerkelijk.
BVP/PP: 2,00/2,40.

090604b. Najaarsbladen. Door Mr. Wm. Bilderdyk. Tweede deel. In 's Gravenhage
by Immerzeel & Comp. MDCCCIX.
8o: [I-IV], 1-186; π2 A-L8 M6(-M6)
UBA RA I 174
-

BV Ten Brink 4 juni 1809; Saakes 1809, 53; HgC 18090825; HrC 18090829.
Vóór fol. π1 de gegraveerde titelpagina: Marcus (s).
Op fol. M5v: Gedrukt te Delft, bij JJ. Stuerman.
BVP/PP: 3,10/3,60.
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090604c. Proeven eener vrye navolging van eenige stukken uit de werken van Publius
Ovidius Naso in Hollandsche verzen door Jan Messchert van Vollenhoven. Tweede
deel. Te Amsterdam bij Immerzeel en Comp. MDCCCIX.
8o: [I-IV], 1-136; *2 A-H8 I4
UBL 1204 F 3
-

BV Ten Brink 4 juni 1809; Saakes 1810, 103; HgC 18100219.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina.
Op fol. 14v de ‘Misstellingen’ en: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 1,25/1,50.

090626. Catalogus van eene fraaye en zeer welgeconditioneerde verzameling van
Latynsche, Engelsche, Hoogduitsche, Nederduitsche en vooral Fransche boeken (...).
Grootendeels nage-
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laten door den weledelen heer J. de Roo, In leven Ontvanger der Domeinen van Zijne
Majesteit den Keizer van Oostenrijk. Alsmede eene party teekeningen, prenten
schilderyen en eenige liefhebberyen, Hetwel alles zal verkocht worden te Rotterdam
op de Zaal boven de Beurs, op Maandag den 10 van July 1809, en volgende dagen
des morgens te 10 uren en 's namiddags te 3 ure door Immerzeel & Comp:
Boekhandelaars op de Noordblaak, te Rotterdam, By welken de Catalogus te bekomen
is à 2 Stuivers voor de Armen. Zullende alles op Saturdag den 8 van July voor eenen
ieder te zien.
8o: [I-II], 1-92; π2(-π2) A-K4 L6
KB VC 5100
090710. Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Eerste deel. Te Amsterdam by Immerzeel
en Comp. MDCCCIX.
8o: [I-VIII], 1-233 [234 blanco]; *8 A-O8 P6 (-P6)
UBVU TV 23321.- BV Ten Brink 10 juli 1809; Saakes 1809, 62; HgC 18090825; HrC 18090829.
- Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (f).
- BVP/PP: 3,10/3,60.

090822. Proeven eener vrye navolging van eenige stukken uit de werken van Publius
Ovidius Naso in Hollandsche verzen door Jan Messchert van Vollenhoven. Eerste
deel. Te Amsterdam bij Immerzeel en Comp. MDCCCIX.
8o: [I-VIII], 1-128; *4 A-H8
UBL 1204 F 3
- BV Ten Brink 22 aug. 1809; Saakes 1809, 53; HgC 18090825; HrC 18090829.
- Op fol. H8v: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
- BVP/PP: 1,25/1,50.

090903a. De starrekunde, door Hendrik Harmen Klyn. Te Amsterdam bij Immerzeel
& Comp. MDCCCIX.
8o: I-XVI, 1-86; *8 A-E8 F4
UBVU TV 20930.- BV Ten Brink 3 sept. 1809; Saakes 1809, 77; HgC 18091215.
- Met een opdracht in handschrift: Aan het Lees-museum van Hendrik Harmen
Klyn. Sept. 1809.
- BVP/PP: 1,25/1,50.

090903b. Geschiedkundig kaartspel. Oude en Grieksche geschiedenis. [uitgeversmerk]
Te Amsterdam, By Immerzeel en Comp. 1808.
In foedraal van 12 x 7,8 cm.
UBA 672 G 49
- BV Ten Brink 3 sept. 1809; Saakes 1809, 77; HgC 091215.
- In totaal 48 kaarten in roodbruin plat foedraal, met schuif- deksel. Een
‘titelpagina’ is bijgevoegd, met op de versozijde de spelregels.
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- BVP/PP: 1,40/1,60.

090930a. Aan den Koning en het vaderland. Door Mr. J.C.C. den Beer Poortugael.
Gedrukt voor rekening van den Autheur. MDCCCIX.
8o: 1-15 [16 blanco]; ongesigneerd
UBA Pfl. V g 3
- Saakes 1809, 71 (= sept.); HgC 18100312.
- Hiervan is ook een tweede en derde druk [= oplage] verschenen.
- BVP/PP: -/0,30.
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090930b. [J. van 's Gravenweert] Aan den Koning en het vaderland.
8o: 1-7 [8 blanco]; ongesigneerd
UBA Broch 5481-15
- Saakes 1809, 71 (= sept.); HgC 18100312.
- BVP/PP: -/0,15.

091001. Verspreide gedichten van Mr. Wm. Bilderdyk. Eerste deel. Te Amsterdam
bij Immerzeel en Comp. MDCCCIX.
8o: I-VIII, 1-190; *4 A-L8 M8(-M8)
UBA RA I 163
- BV Ten Brink okt. 1809; Saakes 1809, 87; HgC 18091215.
- Vóór Col. *1 de gegraveerde titelpagina: J.E. Marcus (s).
- BVP/PP: 3,00/3,60.

091101. Brittannicus, treurspel van Racine, door J. van 's Gravenweert. Te
Amsterdam, by Immerzeel en Comp. MDCCCIX.
8o: I-VIII, 1-88; *4 A-E8 F4
UBL 1097 C 29
- BV Van Benthem nov. 1809; Saakes 1810, 118; HgC 18091215.
- De opdracht ‘Aan den Koning’ is ondertekend: Amsterdam, 20 van Lentemaand
1809.
- Op de titelpagina een gravure: Marcus (f).
- BVP/PP: 0,45/0,60 (-/1,20 op grootpapier).

091102a. De kleine Buffon, of beknopte natuurlyke historie der dieren, met afbeeldsels
voor de jeugd. Te Amsterdam, in Den Haag en te Rotterdam, bij Immerzeel & Comp.
16o-in-8: I-VIII, 1-119 [120 blanco]; *4 A-G8 H4
KB 1090 H 85
- BV Ten Brink 2 nov. 1809; Saakes 1809, 91; HgC 18091215.
- Vóór fol. *1 de titelpagina.
- BVP/PP: 0,75/0,90.

091102b. De Steenbergsche familie (!); door Bruno Daalberg, M.D. Vierde deel. In
Den Hage, Bij Immerzeel & Comp., 1809.
8o: [I-IV], 1-390; π2 A-Z8 Aa8 Bb4(-Bb4)
KB 184 H 45
-

BV Ten Brink 2 nov. 1809; Saakes 1809, 93; HgC 18091215.
Bij p. 168 een plaat met: Smies (d) en Marcus (s).
Op fol. Bb3v: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 2,50/3,00 (7,00/8,40 voor 4 delen).
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091102c. Minnedichtjes van H. Tollens, C.z. Te Amsterdam by Immerzeel &
Comp.MDCCCIX.
8o: [I-IV] I-IV, 1-92, 2I-IV; π2 *2 A-F8
UBL 1206 G 131
-

BV Ten Brink 2 nov. 1809; Saakes 1810, 109; HgC 18100219.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina: Immerzeel (d) en Vinkeles (s).
Op fol. F8r: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 2,00/2,40.
Fondsveiling 1835:140 exemplaren.

091102d. Geschiedenis van het straf- en dood-regt van het gelukkig eiland Teneriffe;
meer dan Roman. Met eenige stukken daar toe betrekkelyk. Uit het Hoogduitsch van
Henrik August Vezin en anderen. Vertaald, en met Aanmerkingen enz. vermeerderd,
door Mr. Henr. Will. Tyde-
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man, Hoogleeraar in de Burgerlijke en Hedendaagsche Regtsgeleerdheid aan 's Lands
Universiteit te Franeker, enz. Te Amsterdam, by Immerzeel en Comp. 1809.
8o: [I-VI], 1-314; π4(-π4) A-T8 V6(-V6)
UBL 669 B 31
- BV Ten Brink 2 nov. 1809; Saakes 1810, 100; HgC 18100219.
- Op fol. V5v de ‘drukfeilen’ en: Gedrukt te Deventer, Ter Drukkerije van J. Phil.
de Lange.
- BVP/PP: 2,00/2,40.

091215. Andromaché, treurspel, gevolgd naar het Fransch van Racine. Tweede druk.
Te Amsterdam, by Immerzeel en Comp. MDCCCIX.
Kl. 8o: 1-88; A-E8 F4
KB 197 P 51
-

Saakes 1810, 118; HgC 18091215.
De vertaling is van H. Tollens, C.z.
Op de titelpagina een gravure: Marcus (f).
BVP/PP: -/0,60 (-/1.00 op groot- of bestpapier)

091231a. Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde. 1809.
(Beoordeelingen) Te Amsterdam, bij Immerzeel en Comp.
8o: I-VIII, 1-708; π4 A-L8 M2 N-Z8 Aa-Zz8
UBA Z 433: 1809 (VII)
Idem, (Mengelwerk)
8o: I-VIII, 1-720; π4 A-D8 E2 F-Z8 Aa-Mm8 Nn4 Oo-Qq8 Rr4 Ss-Vv8 Xx4 Yy-Zz8
Aaa8 Bbb4
UBA Z 433: 1809 (2)
- Saakes 1809, 95.
- Beide afdelingen hebben 12 afleveringen.
- In het Mengelwerk na p. 64 een gravure: Vliegmachine uitgevonden door Jacob
Degen, te Wenen 1807.
- In het Mengelwerk ontbreekt katern P8, dat abusivelijk is meegebonden in Z
433: 1809 (1).
- BVP/PP: 0,65/0,80 per afl./jaargang 9,60.

*091231b. Ninon, chez Madame de Sévigné, Comedie en un acte et en vers, mêlée
de chants. Paroles de E. Dupaty. Chez Immerzeel et Comp. à Amsterdam, Rotterdam
et La Haye. 1809.
8o:
- Saakes 1809, 93.
- BVP/PP: -/0,60.
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091231c. Verspreide gedichten van Mr. Wm. Bilderdyk. Tweede deel. Te Amsterdam
bij Immerzeel en Comp. MDCCCIX.
8o: I-IV, 1-204; *2 A-M8 N6
UBA RA 1163
- Saakes 1810, 109; HgC 18100219.
- Vóór Col. *1 de gegraveerde titelpagina: J.E. Marcus (s).
- BVP/PP: -/3,60.

091231d. Cinna, treurspel. (Na Corneille.) Door Mr. Wm. Bilderdyk. Te Amsterdam
by Immerzeel en Comp. MDCCCIX.
8o: [I-XXII], 1-102; π4(π2) *10 A-F8 G4(-G4)
UBA RA I 220
- Saakes 1810, 109; HgC 18100219; HrC 18100322.
- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (f).
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- Het betreft: Treurspelen. Derde deel. Samen met de volgende in één band.
- BVP/PP: -/3,90.

091231e. Ifigenia in Aulis, treurspel. (Na Racine.) Door Vr. Katharine Wilhelmine
Bilderdyk. Te Amsterdam bij Immerzeel & Comp. MDCCCIX.
8o: 103-216; H-O8 P2(-P2)
UBA RA 1220
- Vóór fol. H1 de gegraveerde titelpagina: Vinkeles (f).
- Samen met de vorige in één band.

091231f. Catalogue de livres de droit qui se trouvent chez Immerzeel et Comp.
imprimeurs-Libraires à Amsterdam, Rotterdam et La Haye.
8o: 1-12; A6
VBBB
091231g. [Auguste] Le secret du ménage, comédie en trois actes et en vers.
Représentée pour la premiere fois sur le théatre Français, par les comédiens ordinaires
de S.M. l'Empereur et Roi, le 25 Mai 1809. A La Haye, à Amsterdam et à Rotterdam.
Chez Immerzeel et Comp. 1809.
8o: 1-62; A-C8 D8(-D8)
KB 3026 C 313
- Saakes 1809, 93 (= dec.)
- Op fol. D7v: De l'imprimerie de Frères Vosmaer.
- BVP/PP: -/0,90.

1810
100101a. Premier catalogue des livres de fonds et d'assortiment d'Immerzeel et Comp.
Imprimeurs-Libraires à La Haye. à Amsterdam et à Rotterdam.
8o: 1-64; A-H4
VBBB
- Alfabetisch ingerichte catalogus met gedrukte prijzen. Vrijwel allemaal Franse
werken. Geen eigen fonds van Immerzeel & Comp.

100101b. Catalogue des livres français qu'on peut se procurer à Amsterdam,
Rotterdam et La Haye, chez Immerzeel et Comp. et chez les principaux libraires du
pays leurs correspondans. 1810.
8o: [I-II], 1-175 [176 blanco]; π2(-π2) A-Y4
VBBB
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- De catalogus telt 2.432 nommers, verdeeld over theologie 91-67), jurisprudence
(68-116), sciences et arts (117-1.008), belles lettres (1.009-2.059) en histoires
(2.060-2.432). Zonder prijzen.

100101c. Fonds-catalogus van Immerzeel & Comp. te Amsterdam, in den Haag en
te Rotterdam. 1810.
8o: [I-II], 1-15 [16 blanco]; π2(-π2) A8
VBBB
- Alfabetisch, met gedrukte prijzen. Totaal 106 nommers.

100115. Bulletin littéraire et typographique. Troisième année.[In Den Haag, by
Immerzeel & Comp.]
8o: 1-132; A-B8 D4 E8 F6 G-H10
KB 460 B 5
- Saakes 1810, 191.
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- Totaal 12 afleveringen, die maandelijks als gratis bijlage bij de Schouwburg
verschenen, maar ook afzonderlijk te koop waren. De nummers zijn op de 15e
van de maand gedateerd. Het eerste nummer is van 15 jan. 1810. De laatste
aflevering is een dubbelnummer (afl. 11 en 12).

100202a. Catalogue complet De tous les livres stéréotypes, qui ont paru jusu'à présent,
et qu'on peut se procurer au Magazin de Librairie d'Immerzeel et Comp., Venestraat
No. 147, à La Haie, au mêmes prix que ces Stéréotypes se vendent en France.
8o: 1-16; A8
VBBB
- HgC 18100202.
- Catalogus met gedrukte prijzen.

100202b. No. 1. Catalogue des livres, Pour servir d'instruction et d'amusement à la
jeunesse, extrait du Catalogue général des Livres qui se trouvent dans les Magazins
d'Immerzeel et Comp. à Amsterdam, à Rotterdam et à la Haye.
12o: 1-48; A-B12
VBBB
- HgC 18100202; fondscatalogus 1810, p. 15.
- Catalogus met boeken in het Frans, Nederlands, Latijn, Italiaans, Engels, Duits
en Spaans. Met prijzen.

*100202c. Quelques réflexions sur les Annales des sciences et des arts, dans le
Royaume de Hollande. Seconde edition. Chez Immerzeel & Comp., à Amsterdam,
Rotterdam et La Haye. 1810.
8o:
- Saakes 1810/114-5; HgC 18100202.
- BVP/PP: -/0,20.

*100312. Kaartspel der Grieksche geschiedenis, met meer dan 40 afbeeldingen van
de vermaardste mannen en vrouwen, gedrukt op kaartpapier, in foudraal.
- HgC 18100312.
- BVP/PP: [1,40/1,60].

100331. Homerus, vertaald door F.E. Turr. Eerste deel. Te Amsterdam bij Immerzeel
& Comp. MDCCCX.
8o: [I-XXXIV], 1-239 [240 blanco]; *8(-*8) **8 ***2 A-P8, waarbij *2, *3 en *4
gesigneerd als *3, *4 en *5
KB 767 E 5
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-

Saakes 1810, 119 (= maart).
Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (f).
De katernen 2* en 3* bevatten een naamlijst van intekenaren.
Niet verder verschenen.
BVP/PPI: -/4,00 (-/6,00 op schrijfpapier, -/8,00 op velinpapier).
BVP/PP: -/4,75.

100530. [W. Bilderdijk] Echtviering van Keizer Napoleon. Te Amsterdam, by
Immerzeel en Comp. 1810.
8o: 1-7 [8 blanco]; ongesigneerd
UBA RA I 1598
- Brief Bilderdijk-Immerzeel 30 mei 1810.
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- BVP/PP: -/-.

*100621. Zamenspraken over de scheikunde, waarin [enz.]. Naar de laatste uitgaaf
uit het Fransch vertaald, door C. van Baaien. Eerste deel.
- Saakes 1810, 131; HrC 18100621.
- BVP/PP: -/3,00.

*100719. Catalogus van een aanmerkelijken voorraad van Franse boeken met de
nieuwste rechtskundige studien, alsmede tot de pligten en functien van de
onderscheidene geemployeerden betrekking hebben.
- HrC 18100719.

100731a. [J. Kinker] De nagedachtenis van Joseph Haydn, (overleden te Weenen
den 31 van Bloeimaand 1809.) in de Maatschappy Felix Meritis den 25 van
Sprokkelmaand 1810, gevierd. Te Amsterdam bij Immerzeel & Comp.
8o: 1-80; A-E8
KB Pamflet 23477
- Saakes 1810, 150 (= juli); HgC 18100914.
- BVP/PP: -/1,10.

100731b. Proeve over het al of niet geoorloofde eener openlyke wetenschappelyke
beoordeeling der bestaande wetten. Door Mr. J.A. Weiland. Practiserend Advocaat
te Rotterdam. Te Amsterdam, bij Immerzeel & Comp. 1810.
8o: I-VI 7-82; A-E8 [F2](-F2)
KB 84 H 72
- Saakes 1810, 146; HgC 18100914.
- BVP/PP: -/0,75.

100806. Redevoering bij de Plegtige inwijding van het nieuw Roomsch Catholijk
kerkgebouw te Rijzenburg, door Thomas van Beekom, R.C. Pastor te Schiedam. Te
Amsterdam bij Immerzeel & Comp. MDCCCX.
8o: 1-66; A-D8 E2
KB Pamflet 23497
- Saakes 1810, 179; HgC 18100806.
- BVP/PP: -/0,60.

100824. Catalogue raisonné d'un choix de livres de droit. Le plus nécessaires aux
différens fonctionnaires publics et au personnes qui se proposent d'etudier la
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jurisprudence française moderne. 2e édition revue, corrigée et considerablement
augmentée. Au depot général des ouvrages de droit français moderne, chez Immerzeel
et Comp., à Amsterdam, Rotterdam et La Haye.
8o: [I-IV], 1-48; π2 A-C8
VBBB
- Saakes 1810, 171-2; HgC 18100824.
- Systematisch ingericht, met o.m. afdelingen ‘droit public’, ‘lois administratives’,
‘droit civil’. Uitvoerige annotaties bij de 168 nommers.

100831. Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Tweede deel. Te Amsterdam by
Immerzeel en Comp. MDCCCX.
8o: V-XII, 1-218; *6(-*1, -*2) A-N8 O6(-O6)
UBVU TV 23321.- Saakes 1810, 159 (= aug.); HgC 18100914.
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- Tussen fol. *1 en *4 de gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (f).
- BVP/PP: 3,00/3,60.
- Fondsveiling 1835: 12 complete stellen.

100914a. Proeven eener vrye navolging van eenige stukken uit de werken van Publius
Ovidius Naso in Hollandsche verzen door Jan Messchert van Vollenhoven. Derde
deel. Te Amsterdam bij Immerzeel en Comp. MDCCCX.
8o: [I-IV], 1-135 [136 blanco]; *2 A-H8 I4
UBL 1204 F 3
- Saakes 1810, 149; HgC 18100914.
- Op fol. I4r: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
- BVP/PP: -/1,50.

100914b. Gedichtjes voor de jeugd, door Petronella Cornelia van Alphen. Te
Rotterdam, Bij Immerzeel & Comp. 1810.
16o: I-XII, 1-128; π6 A-H8
CBR 23 F 24
- Saakes 1810, 167-8; HgC 18100914.
- BVP/PP: -/1,10.

101029. Wetboek der conscriptie, of verzameling van wetten, besluiten. Keizerlijke
decreten, enz. betrekkelyk de ligting, plaatsvervanging, dienstverschooning, enz. der
opgeschrevenen tot den militairen dienst, sedert het jaar VI, tot op den tegenwoordigen
tyd. (Uit het Fransch vertaald.) Te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, by Immerzeel
en Comp. 1810.
8o: [I-IV], 1-326, I-VII [VIII blanco]; π2 A-V8 X8(-X8)
KBH 3052 D
17
- Saakes 1810, 170; HgC 18101029.
- BVP/PP: -/2,50.

101030a. Constitution de l'Empire Français. A Amsterdam, Chez Immerzeel & Comp.
1810 - Staatsregeling van het Fransche ryk. Amsterdam, By Immerzeel & Comp.
1810.
8o: 1-149 [150 blanco]; A-I8 K4
KB 943 B 60
- Saakes 1810, 170; HrC 18101030.
- BVP/PP: -/1,20.

101030b. Handboek voor wynkoopers, bierbrouwers, geneverstokers en
drankverkoopers, in 't groot en klein. Vervattende de Wetten en Decreeten op de
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Wijnen, Brandewijn, Appel- en Perendranken, Bieren en Gedisteilleerde Wateren,
derzelver verkoop in 't groot en klein, benevens de Tarifs der Regten, te ontvangen
door het Bestuur der vereenigde Regten, ingevoerd bij de Wet van den 5 Ventose
Jaar 12. Uit het Fransch vertaald. Te Amsterdam bij Immerzeel & Comp., MDCCCX.
Kl. 8o: [I-II], 1-175 [176 blanco]; π2(-π2) A-L8
KB 890 E 59
- Saakes 1810, 171; HrC 18101030.
- BVP/PP: -/1,25.

*101030c. Handboek voor tabak- en snuif-verkoopers, in 't Groot en Klein, gelyk
mede voor kweekers en fabrikanten van Tabak; vervattende de Wetten en Decreeten
betrekkelyk tot den Uit en Inlandschen Tabak, deszelfs Kultuur, Fabrikatie en
Verkoop; benevens de Tarifs der Fransche Regten. Uit het Fransch vertaald. Te
Amsterdam bij Immerzeel & Comp., MDCCCX. Kl. 8o:
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- Saakes 1810, 171; HrC 18101030.
- BVP/PP: -/1,00.

101030d. Wetboek voor geneesheeren, heel- en vroedmeesters, apothekers, &c.
Behelzende Alle de wetten, decreeten en besluiten van het Gouvernement, Betrekkelijk
de genees-, heel- en kruid-menkunde, benevens de ontvouwing der drangredenen,
welke tot deze Wetten hebben aanleiding gegeven, en eindelijk, de rapporten opzigtens
dezelve door het Wetgevend Ligchaam uitgebragt. Alles verzameld en volgens eene
behoorlijke orde gerangschikt door L. Rondonneau. Uit het Fransch vertaald. Te
Amsterdam, bij Immerzeel & Comp., MDCCCX.
Kl. 8o: [I-II], 1-155 [156 blanco]; π2(-π2) A-K8
KB 942 C 28
- Saakes 1810, 179-180; HrC 18101030.
- BVP/PP: -/1,25.

101031. De kunstverdienste van Angelika Kauffmann, en Raphaël, geschetst door
J. Konynenburg. Te Amsterdam bij Immerzeel & Comp. MDCCCX.
8o: [I-IV], 1-88; π2 A-E8 F4
KB 1295 F 18
- Saakes 1810, 172-3 (= okt.)
- Vóór fol. π1 een getekende titelpagina: A. Welsingh Konynenburg (d) en J.E.
Marcus (s).
- Vóór de titelpagina een portret: H.W. Caspari (p) en J.W. Caspari (s). Uitgegeven
door J. van Ledden Hulsebosch, te Amsterdam.
- BVP/PP: -/2,10.

*101224a. Wetboek der conscriptie, of verzameling van wetten, besluiten, Keizerlijke
decreten, enz. betrekkelyk de ligting, plaatsvervanging, dienstverschooning, enz. der
opgeschrevenen tot den militairen dienst, sedert het jaar VI, tot op den tegenwoordigen
tyd. (Uit het Fransch vertaald.) Tweede druk. Te Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag, by Immerzeel en Comp. 1810.
- HgC 18101224.

101224b. Handboek voor stalhouders, postmeesters en reizigers; of Verzameling der
wetten, decreeten en officieele instructien, betrekkelijk de openbare rijtuigen en
vrachtwagens, een geregelden dienst doende, vertrekkende bij gelegenheid en op
begeerte, en tot eene bepaalde bestemming, nevens de tariefs der regten, door het
bestuur der vereenigde regten te ontvangen, vastgesteld bij de wet van 5 ventose, het
12de jaar; Verzameld en in orde gesteld door L. Rondonneau, belast met de bewaring
der wetten. Te Amsterdam, Rotterdam en in 's Hage, by Immerzeel en Comp. 1810.
Kl. 8o: I-XVI, 1-167 [168 blanco]; *8 A-K8 L4
KB 942 C 30
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- Saakes 1810, 187; HgC 18101224.
- BVP/PP: -/1,00.

101231a. Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde
[Beoordeelingen] 1810. Te Amsterdam, bij Immerzeel en Comp.
8o: 1-108, 165-564; A-C8 D4 E-G8 H2 M-N8 P4 Q-S8 T4 V-Z8 Aa-Cc8 Dd4 Ee-Gg8
Hh4 Ii-Ll8 Mm4 Nn-Pp8 Qq4
Idem, Mengelwerk.
8o: 1-108, 165-546; A-C8 D4 E-G8 H6 M-O8 P4 Q-S8 T4 V-Z8 Aa-Bb8 Cc4 Dd-Ff8
Gg4 Hh-Kk8 Ll4 Mm-Oo8 Pp4
KB 460 B 5
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- Saakes 1810, 191.
- De omslagen van afl. 1-10 zijn bijgebonden, met uitzondering van afl. 3 die
verboden was.
- BVP/PP: 0,65/0,80 per afl./jaargang 8,00.

101231b. De volmaakte notaris, door A.J. Massé, notaris te Parys, en oud professor
in de notariele wetenschap aan de Academie van wetgeving. Naar den Derden
verbeterden Druk, uit het Fransch vertaald. Eerste deel. Te Amsterdam en Rotterdam,
by Immerzeel en Comp. 1810.
8o: I-XLVIII, 1-214 [215-216 blanco]; *_****8 A-N8 O4
KB 1120 A
22
- Saakes 1811, 196; HrC 18110112.
- Bijgevoegd is een lijst van intekenaren (16 pp.)
- BVP/PP: -/1,80.

*101231c. Alphabetisch handboek voor magistraats-personen, publieke ambtenaren
en practizijns. Naar den vierden druk uit het Fransch vertaald. 1ste deel. Lett. A. en
B. Te Rotterdam en te Amsterdam bij Immerzeel en Comp.
- Saakes 1811, 204; HgC 18110112.
- BVP/PP: -/1,80.

101231d. Belisarius, door Mevrouw de Genlis. Uit het Fransch. Eerste deel. Te
Amsterdam, by Immerzeel & Comp. MDCCCX.
8o: [I-IV], 1-126; π2 A-G8 H8(-H8)
KB 185 E 13 (1)
- Saakes 1811, 208; HgC 18110112.

101231e. Idem, Tweede deel.
8o: [I-IV], 1-146; π2 A-I8 [K2]

KB 185 E 13 (2)

- Saakes 1811, 208; HgC 18110112.
- BVP/PP: -/2,10 voor 2 delen.

101231f. Jan Luiken. Lierzang. Door J. Immerzeel, Junior. Present-exemplaar.
8o: 1-12; A6
KB 853 E 310
- Gedateerd: Amsterdam 1810.
- BVP/PP: -/-.
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*110131a. Catalogue des livres français et anglais van hun ‘cabinet de lecture’ Deze
is verschenen.
- RC 18110131.

* 110131b. Catalogus van Hollandse boeken in het leeskabinet van Immerzeel en
Co. Deze is ter perse en verschijnt binnenkort.
- RC 18110131.

110223a. Handboek der vredegeregten. Eerste deel. Op de Keizerlyke Drukkery,
voor rekening van Joh. Allart en Immerzeel en Comp. Te Amsterdam en Rotterdam.
MDCCCXI. - Manuel des
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justices de paix. Tome premier. A l'Imprimerie Impériale, pour compte de Jean Allart
et Immerzeel et Comp. A Amsterdam et Rotterdam. MDCCCXI.
8o: [I-IV], I-VIII, 1-521 [522 blanco]; π2 *4 A-Z8 Aa-Ii8 Kk6(-Kk6)
UBL
667 F 26
-

Saakes 1811, 211; HgC 18110223.
Op fol. Kk5r de handtekeningen van J. Allart en J. Immerzeel, Jr.
Het tweede deel en het aanhangsel verschenen alleen bij J. Allart.
BVP/PP: -/4,20.

110223b. Wetboek van het strafregt. Officieele uitgave. Op de Keizerlyke drukkerye,
voor rekening van Joh. Allart en Immerzeel en Comp. Te Amsterdam en Rotterdam.
MDCCCXI.
8o: I-XV [XVI blanco], 1-404, 21-94; π8 A-Z8 Aa-Bb8 Cc2; 2A-E8
2
F-G4
UBVU RC 00501.xx
- Saakes 1811, 211; HgC 18110223.
- Vóór fol. π1 twee afzonderlijke titelpagina's (Frans en Nederlands)
- De bijgevoegde bladwijzer is afzonderlijk gesigneerd en gepagineerd. Op fol.
G3v de handtekeningen van J. Allart en J. Immerzeel en Comp.
- BVP/PP: -/4,50.

110223c. Wetboek der civiele regtsvordering. Officieele uitgave. Op de Keizerlyke
drukkerye, voor rekening van Joh. Allart en Immerzeel en comp. Te Amsterdam en
Rotterdam. MDCCCXI.
8o: 1-166 [167-168 blanco], 1*-172*, 1**-147**, I-XIV; A-K8 L4 A*-K*8 L*4
M*2 A**-I**8 K**2 [L**8]
UBVU RA 00923-xx
-

HgC 18110223; Saakes 1811, 210.
Vóór fol. A1 twee afzonderlijke titelpagina's (Frans en Nederlands)
Op fol. K**2r de handtekeningen van J. Allart en J. Immerzeel en Comp.
Het fol. L**8 bevat de rugtiteltjes.
Afzonderlijk hierbij een ‘Table des matières du Code de procedure
civile/Alphabetisch register op het Wetboek van civiele regtsvordering. Z.P.,
z.j. 8o: [I-IV], 1-92; π2 A-E8F6
UBVU RA 00923.xx
- BVP/PP: -/3,90.

*110321a. De gids der conscrits en van derzelver ouders, of Uittreksel van het gene
voor hen belangrijk is in de wetten, decreeten en ministeriële instructieën, de
conscriptie betreffende, voorafgegaan van den almanak voor het jaar 1811. Officiële
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uitgave = La guide des conscrits et de leur parents. Met privilegie van Z.D.H. den
Prins Gouverneur-Generaal.
Te Amsterdam en Rotterdam, bij Immerzeel en Comp. 1811.
12o:
- Saakes 1811, 211-2; RC 18110321; HrC 18110330.
- BVP/PP: -/1.50.

*110321b. Bulletins der wetten, no. 17 en 99, betreffende de verdeeling van het
Fransch Grondgebied en het Bestuur. Oficieele uitgave., in 't Fransch en Holandsch.
Met privilegie. Op de Keizerlijke Drukkerij voor rekening van Immerzeel en Comp.
te Amsterdam en Rotterdam.
- Saakes 1811, 212; RC 18110321; HrC 18110330.
- BVP/PP: -/0,40
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110501. Scribleriana. Door J.A. Weiland. Te Amsterdam en Rotterdam bij Immerzeel
en Comp. MDCCCXI.
8o:I-XII, 1-156; π6 A-I8 K6
GBR 24 H 53
- Saakes 1811, 232.
- Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina: J.A. Weiland (i)(d).
- BVP/PP: -/1,80.

110506. Catalogus eener uitmuntende verzameling van boeken, in verscheidene talen
en wetenschappen, prenten, teekeningen, schilderyen en liefhebberyen, nagelaten
bij wijle den letterkundigen Heere Barend de Fremery; Hetwelk alles publiek verkocht
zal worden door de Boekverkoopers Immerzeel en Comp. en Nicolaas Comel, ten
huize van eerstgemelden op het West-nieuwland; Op Maandag den 20 mei 1811, en
volgende dagen op de gewone uren. Alles te zien Donderdag, Vrydag en Zaturdag,
den 16; 17 en 18 Mei, 's morgens van negen tot twee uren; en 's namiddags van vier
tot zeven uren. De Catalogus is by gemelde Boekverkoopers verkrygbaar voor 6
stuivers voor den armen.
8o: [I-IV], 1-232, 1*-60*, 1**-32**; π2 A-Z4 Aa-Ff4 A*-G*4 H*2
A**-D**4
VBBB Nv 827
- RC 18110309 en 18110511.
- Een Franse titelpagina op fol. π1v.

1812
1813
130325. Hugo van 't Woud; in vier zangen, door J. Immerzeel, Junior. Met plaaten.
Te Rotterdam bij den autheur Kleine draaisteeg L.L. No. 17. MDCCCXIII.
8o: I-VIII, 1-121 [122-124 blanco]; *4 A-G8 H6
UBL 1208 F 50
-

BV Ten Brink 25 maart 1813; Saakes 1813, 362.
Op fol. H5r: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman, Wyk 2 No. 87.
Platen bij p. 14, 92 en 112: J.C. Bendorp (d)(s).
BVP/PP: 3,00/3,60.

130430a. Gedichten van H. Tollens, Cz. Tweede deel. Te Rotterdam bij J. Immerzeel,
Junior. 1813.
8o: [I-II] I-II 1-190 [191-192 blanco]; π2 A-M8
KB H 9202 E 19; UBA
1298 H 19 en 227 F 16.
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-

Saakes 1813, 361; vgl. Dongelmans 1986, 203.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina: J. Kuyper (i)(d) en R. Vinkeles (d).
Op fol. π1v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman, Wijk 2, N. 87.
BVP/PP: 2,50/3,00.

130430b. Voor opgeruimden van geest. Door J. Immerzeel, Junior. Te Rotterdam
bij den autheur Kleine draaisteeg L.L. No. 17. MDCCCXIII.
8o: I-VIII, 1-120; *4 A-G8 H4
UBL 1208 F 51
-

Saakes 1813, 361-2.
Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina.
Op fol. *1v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman, Wijk 2, No. 87.
BVP/PP: 1,50/1,80.
Fondsveiling 1835: 20 exemplaren.
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130901. Gedichten van H. Tollens, Cz. Eerste deel. Te Rotterdam bij J. Immerzeel,
Junior, 1813.
8o: I-VIII, 1-192; *4 A-M8
GBR 1156 C 3
-

Op fol. *1 v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman. Wijk S. No. 101.
Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: J. Kuyper (i)(d) en R. Vinkeles (s).
Op de Franse titelpagina heeft dit exemplaar ‘Tweede druk’.
Vgl. Dongelmans 1986, 205.

131001. Balthazar Knoopius. Door J. Immerzeel, Junior. Met platen. Te Rotterdam
bij den autheur Kleine draaisteeg L.L. No. 17. MDCCCXIII.
8o: 1-288; π2(-π2) A-S8
UBL 1262 F 14
- BV Ten Brink okt. 1813; Saakes 1813, 373-4.
- Vóór fol. Al een tekening van de titelpagina, de gegraveerde titelpagina: J.C.
Bendorp (i)(d)(s) en de tekening van de plaat bij p. 1 en de gegraveerde plaat
bij p. 1.
- Op fol. π1v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman. Wijk 5 No 101.
- BVP/PP: 2,00/2,60.
- Fondsveiling 1835: 200 exemplaren.

131126. A. Kikkert. Proclamatie. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior, Provisioneel
Drukker der Marine aldaar, 1813.
Plano.
KB Pamflet 23526
131129. Rotterdamsch avondblad. Dit Avondblad wordt iederen dag, 's avonds ten
zeven uren, uitgegeven bij J. Immerzeel, Junior, Boekverkooper in de Kleine
Draaisteeg te Rotterdam. Prijs één halve Stuiver.
8o: 1-100; ongesigneerd
UBL 728 C 28
- Het blad verschijnt in 24 afleveringen tussen 29 nov. en 23 dec. 1813.

131130. By het opsteken der Hollandsche vlag, in November 1813. Lierzang door
Adrianus Cornelis Schenk. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1813.
8o: 1-11 [12 blanco]; ongesigneerd GBR Pamflet 1813: 55; KB Pamflet
23587;
UBVU HN 02066.- Saakes 1814, 23; RC 18140111.
- BVP/PP: 0,20/0,28.
- Fondsveiling 1835: 29 exemplaren.
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*131231. Jubelzang bij de vijfentwintigste verjaring van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, uitgesproken in de Walsche Kerk aldaar, op den 16den van
Slagtmaand 1809. Door H. Tollens, Cz. Rotterdam, by J. Immerzeel jr. 1813.
8o:
- BVP/PP: -/-.
- Fondsveiling 1835: 23 exemplaren.

1814
140111. Kenau-Hasselaeriana, of aansporing der mannen van den landstorm en de
landmilitie, door eene Nederlandsche vrouw. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior,
1814.
8o: 1-16; ongesigneerd
GBR Pamflet 1814: 35; KB Pamflet 23821
- RC 18140111; Saakes 1814, 23.
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- BVP/PP: 0,20/0,28.

140309a. Beknopt verslag van de belegering van Gorinchem in het laatst van den
jare 1813 en 't begin van den jare 1814; getrokken uit officiele rapporten. Te
Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1814. Prijs 8 st.
8o: [I-II], 1-34; π2(-π2) A-B8 c2(-C2)
KB Pamflet 23916
- BV Ten Brink 9 maart 1814; RC 18140312; Saakes 1814, 28.
- BVP/PP: 0,30/0,40.
- Fondsveiling 1835: 55 exemplaren.

140309b. [J.L. Nierstrasz] Opwekking. Aan myne landgenooten; in November 1813.
Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior, 1814.
8o: 1-13 [14-16 blanco]; A8
GBR Pamflet 1814: 115
- BV Ten Brink 9 maart 1814; RC 18140312.
- BVP/PP: 0,20/0,28.
- Fondsveiling 1835: 50 exemplaren.

140309c. Brief van J.C. Lavater, Predikant te Zurich, aan het Uitvoerend Bewind
der Fransche Republiek in 1798; zeer belangrijk in dit jaar 1814. Te Rotterdam, by
J. Immerzeel, Junior. 1814.
8o: I-VIII 9-29 [30-32 blanco]; A-B8
GBR Pamflet 1814: 62
-

BV Ten Brink 9 maart 1814; Saakes 1814, 28.
Vertaling is van J. Immerzeel, Jr.
BVP/PP: 0,20/0,28.
Fondsveiling 1835: 96 exemplaren.

*140414a. A new grammar of the Dutch language, wherein the rules are laid down
in a correct, easy and concise manner, and in which the true sound of all the letters
in the Dutch alphabet are pointed out in a manner not to be found in any other
grammar extant = Nieuwe Hollandsche spraakkunst, voor Engelschen, waarin op
eene naauwkeurige, duidelijke en beknopte wijze de regels derzelve ontvouwd
worden, en de eigenlijke klank van elke letter van 't Hollandsch alphabeth aangeduid
wordt, die in alle andere Hollandsche spraakkunsten te vergeefsch gezocht wordt.
Rotterdam. Printed for J. Immerzeel jr. [1814]
8o:
- RC 18140414; Saakes 1814, 22.
- BVP/PP: 1,25/1,50.
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- Fondsveiling 1835: van een ongedateerde 2e druk in-12o, ‘corrected and enlarged
with several new Dialogues’, zijn 297 exemplaren. Ook van deze druk heb ik
geen exemplaar kunnen traceren.

140414b. Eenvoudige en bevattelijke voorstelling van het regelen van het Italiaansch
of koopmans boekhouden, met eene beschryving van de drie hoofdboeken daartoe
vereischt wordende, benevens een algemeen onderrigt omtrent het opmaken der
balans. Door W. Oudshoff, boekhouder te Rotterdam. Te Rotterdam, by J. Immerzeel,
Junior. 1814.
Kl. 8o: I-VI 7-51 [52 blanco]; A-C8 D2
GBR 26 F 10
-

RC 18140414; Saakes 1814, nr. 3.
Op fol. D2r: Gedrukt bij J.J. Stuerman te Delft.
BVP/PP: 0,40/0,55.
Fondsveiling 1835: 150 exemplaren.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

355
140414c. [J.T. Vogel] Myne aandoening, bij het eerste gezigt van den scheepryken
Maasstroom, en het herleven van den koophandel. [Colofon:] Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. 1814.
8o: 1-7 [8 blanco]; A4
KB Pamflet 23859
- Saakes 1814: 54
- Voorgelezen op 8 april 1814 in de letterkundige maatschappij Verscheidenheid
en overeenstemming.
- BVP/PP: -/0,15.

140414d. [J. Immerzeel, Junior] Hulde aan Alexander I. Keizer van Rusland. bij
zijne intrede in Parijs. [Colofon:] Te Roterdam, bij den autheur, Kleine Draasteeg
1814.
8o: 1-7 [8 blanco]; A4
KB Pamflet 23664
- Saakes 1814, 54
- Ex tempore, bij het lezen van den buitengewone Nederlandsche Staatscourant
van 10 april 1814.
- BVP/PP: -/0,15.

140729. [J. Immerzeel, Junior] Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Fredrik,
Prinse van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden; toen
Hoogstdezelve, het eerst na Zijne plegtige huldiging, de Stad Rotterdam met een
bezoek vereerde, Op den 29en van Hooimaand 1814. Te Rotterdam bij den Autheur,
kleine Draaisteeg.
4o: [I-IV]; ongesigneerd
KB 585 A 129

1815
150314. Tableau Topographique Et Statistique De Rotterdam; Où Cette Ville est
décrite sous tous les rapports remarquables; Suivi de quelques détails historiques et
antiquaires, tendant à répandre un nouveau jour sur l'ancienne histoire de cette ville,
et sur celle de son emplacement et de ses environs; par G. Bruining. A Rotterdam,
chez J. Immerzeel, Jr. Libraire et Marchand de Tableaux d'Estampes, etc. 1815.
Kl.8: [I-IV], 1-380, I-VIII; π2 A-Z8 Aa6 *4
GAR II A 15
- Saakes 1815, 132; RC 18150307.
- Gravures bij p. 24: Statue d'Erasme, bij p. 82: La porte de Delft, bij p. 84:
Hofpoort en bij p. 140: Mausolée de l'amiral Egbert Kortenaar: G. Andriessen
(d) en J.E. Marcus (s).
- Vóór fol. A1r een ‘Plan de la ville de Rotterdam 1815’: Hendrik Roosing, (s)
à Rotterdam chez J. Immerzeel, Junior.
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Op p. VIII: De l'Imprimerie de J.J. Stuerman à Delft.
- BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondsveiling 1835: 495 exemplaren.

150424a. [J.L. Nierstrasz., Jr.] Wapenkreet. [Colofon:] Te Rotterdam, bij J. Immerzeel,
Junior.
8o: 1-4; *2
KB Pamflet 24019
- BV Ten Brink 24 april 1815; RC 18150504; Saakes 1815, 118.
- BVP/PP: 0,075/0,10.
- Fondsveiling 1835: 120 exemplaren.

150424b. Opwekking ten strijd in April 1815. Lierzang. Door Jan Schouten. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1815.
8o: 1-8; *4
KB Pamflet 24024
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-

BV Ten Brink 24 april 1815; Saakes 1815, 118; RC 18150504.
Ondertekend: Dordrecht 19 april 1815.
BVP/PP: 0,15/0,20.
Fondsveiling 1835: 20 exemplaren.

150627a. Lierzang op de volkomen overwinning, door het leger der bondgenooten,
te Blanmont, op de Krijgsbenden van Napoleon Buonaparte behaald den 18en. van
Zomermaand, 1815. Door J. Immerzeel, Junior. Uitgegeven, ten behoeve der
Gekwetsten van voormeld leger, bij den Autheur in de kleine Draaisteeg te Rotterdam.
8o: 1-10; A6(-A6)
UBVU HN 02088.-; KB Pamflet 24050
- Saakes 1815, 133; RC 18150627.
- BVP/PP: 0,15/onbepaald.

150627b. Zegezang op den roemryken slag van Blanmont, in Zomermaand 1815;
door J.L. Nierstrasz, Junior. Uitgegeven ten voordeele der Gekwetste Nederlanders,
en te bekomen bij J. Immerzeel, Junior, te Rotterdam.
8o: [I-IV], 1-9 [10 blanco]; π2 A6(-A6)
UBVU HN 02088.-; KB Pamflet
24053
- Saakes 1815, 133; gedateerd naar de vorige.
- BVP/PP: 0,15/0,20.
- Fondsveiling 1835: 13 exemplaren.

150627c. [J.T. Vogel] Lofzang, by de overwinning op het leger van Buonaparte; in
Zomermaand 1815. [Colofon:] Wordt ten behoeve der Gekwetsten uitgegeven voor
twee Stuivers bij J. Immerzeel Junior, in de Kleine Draaisteeg te Rotterdam.
8o: 1-4; ongesigneerd
KB Pamflet 24059
- Saakes 1815, 133; gedateerd naar de vorige.
- BVP/PP: -/0,10.

150801a. Geneeskundig handboekje voor zeevarenden, en bewoners van heete
luchtstreken, door Th. Winterbottom, M.D. Uit het Engelsch vertaald en uitgegeven
met goedkeuring van den HoogEdelGestrengen Heer Staatsraad, Directeur-Generaal
van Koophandel en Kolonien. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1815
Kl. 8o: [I-II], 1-250; π2(-π2) A-P8 Q6(-Q6)UBA 655 G 2
-

Saakes 1815, 154 (= aug.)
Op p. 250: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 1,25/1,50.
Fondsveiling 1835: 207 exemplaren.
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150801b. Gedichten van H. Tollens, Cz. Derde deel. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel,
Junior. 1815.
8o: [I-II] I-VI, 1-196; *4 A-M8 N2 (*3 als *2)
KB 9202 E 19; UBA
1298 H 20 en 227 F 07
-

Saakes 1815, 157 (= aug.); RC 18151205.
Na fol. π2 een gegraveerde titelpagina: J. Kuyper (i)(d).
Op fol. *2v: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 2,50/3,00.
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1816
160401. Déscription succincte, mais complette, de l'état actuel de La Haye, et de ses
environs. Par G. Bruining [gravure] A Rotterdam, chez J. Immerzeel, Jr. Libraire et
Marchand de Tableaux, d'Estampes, etc. 1816.
Kl. 8o: [I-IV], 1-318; π2 A-T8 V8(-V8)
UBVU XS 05609.- Saakes 1816, 204 (= april); RC 18160730.
- Met een plattegrond van Den Haag 1816: Hendk. Roosing (s) à Rotterdam chez
J. Immerzeel Junior.
- Met afbeeldingen bij p. 95: Rijswijkse vrede, bij p. 151: Groote zaal Binnenhof
en bij p. 220: Tweede Kamer.
- Op fol. V7v: De l'Imprimerie de J.J. Stuerman à Delft.
- BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondsveiling 1835: 536 exemplaren.

160601. [J.L. Nierstrasz, Junior] De overwinning op Algiers. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. 1816.
8o: [I-VIII]; ongesigneerd
KB Pamflet 24256
- Saakes 1816, 223 (= juni); RC 18161001.
- BVP/PP: 0,15/0,20.
- Fondsveiling 1835: 21 exemplaren.

160701. [M. Groshans] De zegepraal op de Algerynen. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. 1816.
8o: 1-7 [8 blanco]; A4
KB Pamflet 24254; GBR Pamflet 1816: 2
- Saakes 1816, 232 (= juli); RC 18161008.
- BVP/PP: -/0,20.

160718. Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Tweede deel.
UBVU TV 12458.- (2)
- BV Ten Brink 18 juli 1816; RC 18161001.
- BVP/PP: 3,10/3,60.
- Het betreft een titeluitgave van het tweede deel uit 1810. Zie fondslijst 100831.

160909. [Jan Fredrik Helmers] Gedichten. I. (Tweede druk.) 1816.
8o: [I-XVI], 1-233 [234 blanco]; *8 (±*1) A-O8 P6 (-P6)
23321.-

UBVU TV
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- BV Ten Brink 10 juli 1809; Saakes 1809, 62; HgC 18090825; HrC 18090829.
- Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (f). Het is de titelpagina als
bij 090710
- BVP/PP: 3,10/3,60.
- Fondscatalogus 1835: 12 complete stellen; daarnaast 28 eerste delen.

161001. [Jan Schouten] Volkslied. September 1816. [Colofon:] Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior, en alöm (voor 2 Stuivers.)
4o: 1-4; *2
KB Pamflet 24326
- Saakes 1816, 222; RC 18161001.
- BVP/PP: 0,075/0,10.
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- Fondsveiling 1835: 236 exemplaren.

161002. Lierzang op de overwinning te Algiers, door Jan Schouten. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. 1816.
8o: [I-VII, VIII blanco]; A4
KB Pamflet 24257; GBR Pamflet 1816:
4
-

BV Van Benthem 2 okt. 1816; Saakes 1816, 232; RC 18161031.
Ondertekend: Dordrecht September 1816.
BVP/PP: 0,15/0,20.
Fondsveiling 1835: 40 exemplaren.

*161104. Verhandeling over een werktuig, om den graad van vruchtbaarheid van
verschillende aardsoorten te beproeven; alsmede over de middelen, om den groei
der eikenboomen te wijzi-gen, tot voortbrenging van alle zoodanige knieën, bogten
en kromhouten, als tot den bouw van schepen vereischt worden. Door J.P. Bles. Te
Rotterdam, Bij J. Immerzeel, Junior. 1816.
12o:
-

BV Van Benthem 4 nov. 1816; Saakes 1816, 251.
Zie over dit boekje ook Kuipers 1990.
BVP/PP: 0,30/0,40.
Fondsveiling 1835: 280 exemplaren.

1817
170101. De blindeman. Door J. Immerzeel, Junior. Met platen. Tweede druk. Te
Rotterdam, bij den Autheur. 1817.
8o: 1-224 [225-226 blanco]; A-O8
UBL 1262 F 8; KB 183 M 44
-

BV Van Benthem 27 dec. 1816.
Vóór fol. A1 de gegraveerde titelpagina: J.E. Marcus (i)(d)(s)
Op fol. O7v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: -/[2,40].

170117. De wet op de convoyen en licenten voor het Koningryk der Nederlanden
van 3 October 1816. alphabetisch gerangschikt ten dienste van kooplieden en
ambtenaren; met aanwyzing by iedere zaak van de bywetten en verordeningen,
daartoe betrekkelyk, vergezeld van de noodige ophelderingen. Met opgave Van de
kantoren van in- en uitklaring, van betaling, en op de binnen en grenslinie gevestigd;
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Van de heerenbanen, de lijst der vrygestelde of bij in- of doorvoer verboden goederen,
en laatstelijk Van eene Handleiding voor uit zee komende schippers en stuurlieden.
Alles byëen gebragt door J.C. Delprat. Te Rotterdam, Bij J. Immerzeel, Junior. 1817.
Kl. 8o: [I-IV], 1-191 [192 blanco]; π2 A-M8
KB 942 H 25
- BV Van Benthem 17 jan. 1817; Saakes 1816, 250
- Op fol. M7v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman
- BVP/PP: 1,20/1,50.

170221. [H. Tollens, Cz.] By de geboorte van den jongen prins. Te Rotterdam, by
J. Immerzeel, Junior. 1817.
8o: [I-VIII]; ongesigneerd
GBR Pamflet 1817: 4
- Saakes 1817, 264.
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- Ondertekend: 21/2/1817 T.
- BVP/PP: 0,15/0,20
- Fondsveiling 1835: 100 exemplaren.

170802. Nieuwe uitspruitsels van Mr. Willem Bilderdyk. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXVII.
8o: [I-IV], 1-204; π2 A-M8 N6
UBVU TV 11376.xx
-

BV Van Benthem 2 aug. 1817; Saakes 1817, 303; HgC 18170825.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: W. Bilderdyk (i)(d) en J.E. Marcus (s)
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 18 exemplaren.

*170821. Catalogus van de leesbibliotheek van J. Immerzeel, Junior. Met negen
supplementen.
- RC 18170821.

171018a. Gedichten van H. Tollens, Cz. Ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw en Lid van het Koninklyk Nederlandsch Instituut. Eerste deel. Derde druk.
Te Rotterdam, Bij J. Immerzeel, Junior. 1817.
8o: [I-II] I-VI, 1-190 [191-192 blanco]; π4 A-M8
KB 9218 C 24
- RC 18171018; Saakes 1817, 347.
- Na fol. π2 een portret van H. Tollens, Cz.: H.W. Caspari, ad viv. (d) 1816 en
J.E. Marcus (s) 1817 en een gegraveerde titelpagina met afbeelding bij p. 45:
J.C. Bendorp (d)(s).
- Op fol. π2v: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.

171018b. Idem, Tweede deel. Derde druk.
8o: [I-II] I-II, 1-190 [191-192 blanco]; π2 A-M8

KB 9218 C 25

- RC 18171018; Saakes 1817, 347.
- Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina met afbeelding bij p. 120: J.C. Bendorp
(d)(s).
- Op fol. π1v: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.

171018c. Idem, Derde deel. Derde druk.
8o: I-VI, 1-196; π4(-π3) A-M8 N2

KB 9218 C 26

- Saakes 1817, 347; RC 18171018.
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- Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina met afbeelding bij p. 158: J.C. Bendorp
(d)(s).
- Op fol. π2r: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman.
- BVP/PP: 10,00/12,00 voor 3 delen.

171018d. Idem, Derde deel. Derde [= Vierde] druk.
8o: I-IV, 1-196; π2 A-M8 N2
UBL 711 D 6
- Na π1 een gegraveerde titelpagina als bij 171018c.
- Zie Dongelmans 1986, 207 en 226.

171217. De vrymetselary, in drie zangen. Door Jan Schouten. Te Rotterdam, Bij J.
Immerzeel, Junior. 1817.
8o: I-VI, 1-131 [132 blanco]; π2 *4 A-H8 I2
KB 523 E 22
- Saakes 1817, 344 (= nov.); RC 18180113.
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- Na fol. *1 een gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s).
- Op fol. I1v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
- Op de Franse titelpagina: Ik ondergetekende verklaar, dat dit werk ter mijner
Drukkerij gedrukt is op order en voor Rekening van den Heer J. Immerzeel Jr.,
Boekhandelaar te Rotterdam.
Delft 16 December 1817 J.J. Stuerman
Rotterdam 17 Decbr. 1817
J. Immerzeel, jr.
- BVP/PP: 2,00/2,40 (op schrijfmediaan).

*171218. Tiende supplement op de catalogus van de leesbibliotheek van J. Immerzeel,
Junior.
- RC 18171218.

1818
*180320a. Verzameling van verschillende gekleede mans- en vrouwenstanden, ter
oefening van jonge schilders en liefhebbers. Naar het leven geteekend door de
kunstteekenaars Perkois en Prins, en in het Koper gebragt door den kunstgraveur M.
de Sallieth. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior.
2o:
- BV Van Benthem 20 maart 1818; Saakes 1818, 376; RC 18180411.
- De platen zijn in 1833 wederom als verzameling uitgegeven. Vgl. fondslijst
331231.
- BVP/PP: 5,00/6,00 (-/9,00 gekleurd).

180320b. Cahier van studies van diversche dieren, naar het leven, en op steen
geteekend door A.J. Offermans, kunstschilder te Rotterdam. Te Rotterdam, by J.
Immerzeel, Jr. 1818.
4o-oblong: 12 bladen
GBR 23 D 16
-

BV Van Benthem 20 maart 1818; RC 18180411.
Bevat 8 tekeningen en 4 gravures.
BVP/PP: 2,00/2,40.
Fondsveiling 1835: 90 exemplaren.

180401. Gezondheidsboek, behelzende: wat er al, tot behoud van ligchaamswelvaart
en sterkte, reeds by de opvoeding en verder tot op den ouden dag, ten aanzien van
lucht en weder, reinheid, kleeding, spys en drank, oefening, rust, slaap,
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gemoedsgesteldheid, zintuigen, vooral oogen, tanden, enz. moet worden in acht
genomen. Onder vergelyking van menigerlei waarnemingen van in- en uitlandsche
geleerden. Naar het Engelsch van A.F.M. Willich, M.D. Eerste deel. Te Rotterdam,
by J. Immerzeel, Junior. MDCCCXVIII.
8o: [I-IV], 1-352; π2 A-Y8
UBA 659 D 13
- Saakes 1818, 379-80 (= april); HrC 18181008.
- BVP/PP: 2,25/2,80.

180501. [H. Tollens Cz.] Romancen, balladen en legenden. Eerste stukje. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXVIII.
8o: I-VI, 1-100 [101-102]; π4(-π4) A-F8 G4(-G4)
KB 197 M 22; UBL
2
1206 G 13
- Saakes 1818, 391 (= mei); RC 18180908.
- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: P. Velyn (s); het UBL exemplaar heeft
hiervoor nog een ongeletterde titelpagina.
- Op fol. G3v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
- BVP/PP: 1,50/1,80.
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180801. Gezondheidsboek, behelzende: wat er al, tot behoud van ligchaamswelvaart
en sterkte, reeds by de opvoeding en verder tot op den ouden dag, ten aanzien van
lucht en weder, reinheid, kleeding, spys en drank, oefening, rust, slaap,
gemoedsgesteldheid, zintuigen, vooral oogen, tanden, enz. moet worden in acht
genomen. Onder vergelyking van menigerlei waarnemingen van in- en uitlandsche
geleerden. Naar het Engelsch van A.F.M. Willich, M.D. Tweede deel. Te Rotterdam,
by J. Immerzeel, Junior. MDCCCXVIII.
8o: [I-II], 1-424; π2(-π2) A-Z8 Aa-Cc8 Dd4
UBA 659 D14
- Saakes 1818, 413 (= aug.); HrC 18181008.
- BVP/PP: 2,25/2,80.
- Fondsveiling 1835: 77 complete stellen.

180813a. Wit en rood door Mr. Willem Bilderdyk, en vrouwe Katharina Wilhelmina
Bilderdyk. Eerste deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1818.
8o: [I-IV], 1-204; π2 A-M8 N6
UBA RA I 139
-

BV Van Benthem 13 aug. 1818; Saakes 1818, 399; RC 18180908.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: W. Bilderdyk (d) en J.E. Marcus (s).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 73 complete stellen.

180813b. Idem, Tweede deel.
8o: [I-II], 1-210; π2(-π2) A-N8 O2(-O2)

UBA RA I 140

- BV Van Benthem 13 aug. 1818; Saakes 1818, 399; RC 18180908.
- BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondsveiling 1835: 73 complete stellen.

*181008a. Twaalfde supplement op de catalogus van de lees- bibliotheek van J.
Immerzeel, Junior.
- RC 18181008

181008b. Notices des livres d'education, qui se trouvent chez J. Immerzeel, Jr.,
Libraire, rue Hoofdsteeg, vis à vis le Draaisteeg, L. No. 114 à Rotterdam. (Octobre
1818.)
8o: 1-8; ongesigneerd
VBBB
- RC 18181008
- Ca. 90 titels + een afdeling van 40 woordenboeken. Zonder prijzen.
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181106. Nederlandsche muzen-almanak. 1819. Bij J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-176; π8 a-l8
UBL 271 G 4
- BV Van Benthem 6 nov. 1818; Saakes 1818, 439.
- Vóór p. [I] zijn twee pagina's toegevoegd:
= een portret: Mr. R. Feith: J. Immerzeel Junior (e), H.W. Caspari (ad viv. d)
1818 en J.E. Marcus (s)
= de gegraveerde titelpagina: J. Immerzeel, jr. (i) en J.C. Bendorp (d)(s).
- Bij fol. π4: Carlo Cigrani: Ns. Heideloff (d), J.W. Pieneman (dir) en J.E. Marcus
(s); bij π6: Phil. van Dijk: Ns. Heideloff (d), J.W. Pieneman (dir) en P. Velyn
(s); bij π8: Jan Steen: Ns. Heideloff (d), J.W. Pieneman (dir) en J.C. Bendorp
(s); bij 24: Radagys: J.G. Schotel (i)(d) en J.E. Marcus (s); bij 64: Dirk
Willemsz.: J. Odevaere (d) en P. Velyn (s); bij 112: Mu-
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ziek van J.W. Wilms bij ‘Blandine’ van H. Tollens, Cz.; bij 136: Abraham's
kindschheid: Ns. Heideloff (i)(d) en J.E. Marcus (s).
- BVPI/PPI: 3,00/3,50 in karton (5,00/- in rood en groen marokijn; 5,50/- in satijn)
- Fondsveiling 1835: 288 exemplaren.

1819
190121. De vrymetselary, in drie zangen. Door Jan Schouten. Tweede druk. Te
Rotterdam, Bij J. Immerzeel, Junior. 1819.
8o: I-VI, 1-131 [132 blanco]; π2 *4 A-H8 I2
KB 523 E 23
-

RC 18190121.
Na fol. *1 een gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
Op I1v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
Op de Franse titelpagina: Ik ondergetekende verklaar, dat dit werk ter mijner
Drukkerij gedrukt is voor rekening van den Heere J. Immerzeel Jr., Boek- en
KunsthandeIaar te Rotterdam. Delft 3 December 1818 J.J. Stuerman.
Rotterdam 4 Decbr. 1818 J. Immerzeel, jr.
- BVP/PP: 2,00/2,40.
- Fondsveiling 1835: 192 exemplaren.

190401. De moederliefde, in vier zangen. Door J. Immerzeel, Junior. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXIX.
8o: I-XII, 1-96; *6 A-F8
KB 9212 E 37
-

BV Van Benthem 1 april 1819; Saakes 1819, 31; RC 18190605.
Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (f).
Op fol. F8v: Gedrukt bij J.J. Stuerman, te Delft.
BVP/PP: 1,50/1,80.
Fondsveiling 1835: 240 exemplaren.

190512. Gedichten en gezangen, door Jan Schouten. Met muziekplaten. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXIX.
8o: [I-IV], I-VIII, 1-112; *4 A-G8
UBL 2423 D 35
-

BV Van Benthem 12 mei 1819; Saakes 1819, 39; RC 18190605.
Vóór fol. *1 een Franse en de gegraveerde titelpagina: J.E. Marcus (i)(d)(s).
Op fol. G8v: Gedrukt bij J.J. Stuerman, te Delft.
BVP/PP: 2,00/2,40.
Fondsveiling 1835: 324 exemplaren.
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190529. Aardrykskunde voor zeevaart en koophandel. Naar het Engelsch van James
Hingston Tuckeys Maritime geography and statistics. Eerste deel. Te Rotterdam, bij
J. Immerzeel, Junior. MDCCCXIX.
8o: I-XXXIV, 1-592; π2(-π2) *-**8 ***2(-***2) A-Z8 Aa-Oo8 UBVU LA 07109.xx
(1); KB 9187 B 1
-

BV Van Benthem 29 mei 1819; Saakes 1819, 37; RC 18190619.
Vóór fol. π1 een afzonderlijke titelpagina.
De p. XI-XXVIII bevatten een naamlijst van intekenaren.
BVPI/PPI: 4,20/5,00 (-/6,00 op bestpapier).
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190605. Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch van Eduard Young door Adrianus
Cornelis Schenk, 6e.- 7e.- 8e, zang. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1819.
8o: [I-IV], III-IV (= 1-2) 3-320; π2 A-V8
KB 947 B 97
-

Saakes 1819, 48; RC 18190605.
Op fol. V8v: Gedrukt te 's Gravenhage; op het Spui, no. 72.
PP: 4,75 (10,25 compleet in 3 kartonnen banden).
Fondsveiling 1835: 59 complete stellen over; daarnaast 131 losse 6e - 8e zangen.

190630. [Jan Schouten] Hulde aan myne kunstoefenende stadgenooten, by de
beschouwing hunner tentoongestelde kunstwerken te Dordrecht in den jare 1819. Te
Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1819.
8o: 1-8; ongesigneerd
KB 92 C 30
- Saakes 1819, 48 (= juni).
- BVP/PP: 0,15/0,20.
- Fondsveiling 1835: 88 exemplaren.

190804. Aardrykskunde voor zeevaart en koophandel. Naar het Engelsch van James
Hingston Tuckeys Maritime geography and statistics. Derde deel. Te Rotterdam, bij
J. Immerzeel, Junior. MDCCCXIX.
8o: I-VI, 1-679 [680 blanco]; *4(-*1) A-Z8 Aa-Tt8 Vv4
UBVU LA
07109.xx (3); KB 9187 B 3
-

BV Van Benthem 4 aug. 1819; Saakes 1820, 98.
Vóór fol. *1 een afzonderlijke titelpagina.
BVPI/PPI: 4,40/5,25 (-/6,30 op bestpapier).
BVP/PP: -/-.

190831. Levensschets van August von Kotsebue, geboren te Weimar den 3 Mei
1761, vermoord door den student Sand, te Manheim den 23 Maart 1819. Naar het
Hoogduitsch. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1819.
Kl. 8o: 1-55 [56 blanco]; [18] 2-38 44
KB 3082 C 4
-

Saakes 1819, 61; RC 18191021.
Vóór fol. 1/1 een lithografie van Augustus von Kotzebue.
BVP/PP: 0,40/0,55.
Fondsveiling 1835: 350 exemplaren.
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190901. Aardrykskunde voor zeevaart en koophandel. Naar het Engelsch van James
Hingston Tuckeys Maritime geography and statistics. Tweede deel. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXIX.
8o: I-XIV, 1-695 [696 blanco]; *8(-*8) A-Z8 Aa-Vv8 Xx4
UBVU LA
07109.xx (2)
-

BV Van Benthem 1 sept. 1819; Saakes 1819, 67.
Vóór fol. *1 een afzonderlijke titelpagina.
De p. I-VIII bevatten een vervolg op de naamlijst der intekenaren. Zie bij 190529.
BVPI/PPI: 4,60/5,50 (-/6,60 op bestpapier).

191001a. Nieuwe dichtschakering, door Mr. Willem Bilderdyk, en vrouwe Katharina
Wilhelmina Bilderdyk. Eerste deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior 1819.
8o: [I-VI], 1-208; π4(-π4) A-N8
UBA RA I 136
- BV Van Benthem 1 okt. 1819; Saakes 1819, 78.
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- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: W. Bilderdyk (i)(d) en J.E. Marcus (s).
- BVP/PP: 2,50/3,00 op schrijfmediaan.

191001b. Idem, Tweede deel.
8o: [I-II], 1-208; π2 (-π2) A-N8
-

UBA RA I 137

BV Van Benthem 1 okt. 1819; Saakes 1819, 78.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: W. Bilderdyk, (i)(d) en J.E. Marcus (s).
BVP/PP: 2,50/3,00 op schrijfmediaan.
Fondsveiling 1835: 177 complete stellen.

191026. Lykklagt op Hare Koninklyke Hoogheid, Mevrouwe Frederika Louisa
Wilhelmina, Hertoginne Douariere van Brunswyk-Lunenburg, geboren Prinses van
Oranje-Nassau, Overleden binnen 's Gravenhage, den 15 den van Wynmaand, 1819.
Door Jan Schouten. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1819.
8o: 1-8; ongesigneerd
GBR Pamflet 1819: 5
- Saakes 1819, 79; RC 18191026.
- BVP/PP: 0,20/0,28.
- Fondsveiling 1835: 375 exemplaren.

191127a. [H. Tollens] Romancen, balladen en legenden. Tweede stukje. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXIX.
8o: I-IV, 1-102; π2 A-F8 G4(-G4)
KB 197 M 22; UBL 1206 G 132
- BV Van Benthem 27 nov. 1819; Saakes 1820, 102-03.
- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: P. Velyn (s); het UBL exemplaar heeft
hiervoor nog een ongeletterde titelpagina.
- Op fol. G3v: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
- BVP/PP: 1,50/1,80.
- Fondsveiling 1835: 17 complete stellen; daarnaast 103 losse tweede delen.

191127b. Nederlandsche muzen-almanak. 1820. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel,
Junior.
16o: [I-XVI], [2I-IV], 1-216; [08] [202] 1-144
KB T 1170: 1820
- Van Benthem 27 nov. 1819; Saakes 1819, 94; RC 18191211.
- Vóór p. [I] zijn drie pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Te 's Gravenhage,ter
Boekdrukkerij van Gebrs. Giunta d'Albani.
= een portret: Mr. W. Bilderdyk: J. Immerzeel Junior (e), H.W. Caspari (ad viv.
d) 1819 en P. Velyn (s).
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= de gegraveerde titelpagina: Bergeret (i)(f) en Velyn (s).
- Bij fol. 0/3: G. Schalken: J.E. Marcus (s); bij 0/5: G. Terburg: J.C. Bendorp (s);
bij 0/7: K. Dujardin: J. Plukx (d) en P. Velyn (s); bij 20/2: Zon-eclips van den
VII September 1820 voor Rotterdam: J.P. Bourjé (d) en J.C. Bendorp (s); bij
p. 18: Kievan en Malvina: R....(d) en J.E. Marcus (s); bij 65: Muziek van Jacob
M. de Boer bij ‘Aan de Koningin’ van H. Spandaw; bij 156: Gods
voorzienigheid: J.C. Bendorp (i)(d)(s).
- Fondsveiling 1835: Aangezien er van deze editie een tweede druk is opgelegd,
gaan we er van uit, dat er van deze druk geen exemplaren meer over zijn. Zie
bij fondslijst 231111.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

365
191130. [H. Tollens Cz.] Op de beeldtenis des Konings, geschilderd door den heer
Paelinck, en naar Batavia gezonden met het schip van den heer A. van Hoboken, de
Vrouw Maria, Kapitein H. Wehmhoff. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior, 1819.
8o: [I-IV]; ongesigneerd
KB Pamflet 24822
- Saakes 1820, 103.
- BVP/PP: 0,15/0,20.
- Fondsveiling 1835: 272 exemplaren.

191221. Aardrykskunde voor zeevaart en koophandel. Naar het Engelsch van James
Hingston Tuckeys Maritime geography and statistics. Vierde deel. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXIX.
8o: I-VIII, 1-710; *4(-*1) A-Z8 Aa-Xx8 Yy4
UBVU LA 07109.xx (4)
- BV Van Benthem 21 dec. 1819; Saakes 1820, 98.
- Vóór fol. *1 een afzonderlijke titelpagina.
- BVPI/PP: 4,60/5,50.

191226. De ouderdom, in zes zangen, door Mr. Rhynvis Feith. Tweede druk. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXIX.
8o: I-XVI, 1-139 [140 blanco]; ongesigneerd
UBVU TV 12626.-

BV Van Benthem 26 dec. 1819.
Na p. I de gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (i)(s).
BVP/PP: 3,25/3,90.
Fondsveiling 1835: 84 exemplaren.

191231a. [P. Wittigs] By het overbrengen van de beeldtenis onzes geliefden Konings
naar Neêrlandsch Indiën, door het koopvaardyschip de Vrouw Maria van Rotterdam,
Kapitein H. Wehmhoff, toebehoorende aan den weled. heere Antonie van Hoboken,
November 1819, hetwelk voor de derde maal na de gelukkige omwenteling in 1813
naar Batavia afzeilt. te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1819.
8o: [I-IV]; ongesigneerd
KB Pamflet 24823
- Saakes 1820, 103.
- BVP/PP: -/0,20.

191231b. Aardrykskunde voor zeevaart en koophandel. Naar het Engelsch van James
Hingston Tuckeys Maritime geography and statistics. Vyfde deel. Te Rotterdam, bij
J. Immerzeel, Junior. MDCCCXIX.
8o: I-VI, 1-704; *4(-*1) A-Z8 Aa-Xx8
UBVU LA 07109.xx (5)
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-

BV Van Benthem 19 april 1820; Saakes 1820, 123-4; RC 18200420.
Vóór fol. *1 een afzonderlijke titelpagina.
De pp. I-II bevatten een tweede vervolg op de naamlijst der intekenaren.
BVPI/PP: 4,60/5,50.

1820
200101a. Van het letterschrift, door Mr. Willem Bilderdyk. Te Rotterdam, by J.
Immerzeel, Junior. 1820.
8o: I-XIV, 1-208; *8(-*8) A-N8
KB 478 G 15
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-

BV Van Benthem 26 dec. 1820; Saakes 1820, 102; RC 18200208.
Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: Velyn (f).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 290 exemplaren.

200101b. Vaderlandsche wapenkreet in Maart, 1815. Door H. Tollens, Cz. Tweede
druk. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1820.
8o: [I-VII, VIII blanco]; ongesigneerd
KB 9219 E 38
- BVP/PP: 0,25/- Fondsveiling 1835: 190 exemplaren

200419. De verlosser en enkele andere gedichten door J.L. Nierstrasz, Junior. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXX.
8o: I-XII, 1-98 [99-100]; *6 A-F8 G2
UBL 1210 F 13
-

BV Van Benthem 19 april 1820; Saakes 1820, 126; RC 18200513.
Een gegraveerde titelpagina: T[étar] v[an] E[lven] (i) en F. Velyn (f).
BVP/PP: 2,00/2,40.
Fondsveiling 1835: 98 exemplaren.

200508. Proeve van een antwoord op de vraag: Zijn er spoken? Hebben er
verschyningen van overledenen, of van geesten, plaats? Door Dr. J.H.A.H...en door
den schryver zelven uit het Hoogduitsch vertaald, hier en daar verbeterd en
vermeerderd. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1820.
8o: 1-100; A-F8 G2
GBR 22 D 41
- BV Van Benthem 8 mei 1820; Saakes 1820, 135-6; HrC 18200711.
- BVP/PP: 0,75/0,90.
- Fondsveiling 1835: 1 exemplaar.

200719a. Nederduitsche synonymen, of woorden, die elkanderen somwylen vervangen
kunnen, doch somwylen niet, taalkundig, en ten deele ook etymologisch, behandeld,
door G. Bruining, medeschrijver van het Nederduitsch Taalkundig Woordenboek.
Eerste deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel Jr. 1820.
8o: I-XXXVIII, 1-439 [440 blanco]; *-**8 A-Z8 Aa-Cc8 Ee8(-Ee8) (A1-A3 als
***-***3)
UBVU TV 11748.- Van Benthem 19 juli 1820; Saakes 1820, 150; RC 18200803.
- Vóór fol. *1 een naamlijst der intekenaren. (12 pp.)
- BVP/PP: 3,00/3,75 (4,50/5,15 op best schrijfpapier)
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- Fondsveiling 1835: 447 complete stellen over, waarvan 43 op best papier.

200719b. Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding door Mr. J.A. Weiland. 1e
deel. Te Rotterdam, Bij J. Immerzeel, Junior. 1820.
8o: I-LXXXV [LXXXVI blanco], 1-184; π2 (-π2) *-*****8 ******4 A-L8 M4
UBA 458 D 26; KB 9206 D 11
- Van Benthem 19 juli 1820; Saakes 1820, 151; RC 18200803.
- Na fol. π1 zijn toegevoegd een tekening van het plaatje van de gegraveerde
titelpagina, het gegraveerde plaatje zonder letters en de gegraveerde titelpagina
zelf: J.A. Weiland (d) en J.C. Bendorp (s).
- BVP/PP: 3,25/3,90.
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200719c. Op den dood van Hare Koninklyke Hoogheid Mevrouwe de Princesse
Douarière van Oranje-Nassau, geboren Princesse van Pruissen. Door Mr. Rhynvis
Feith. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1820.
8o: 1-8; A4
GBR Pamflet 1820: 2; KB Pamflet 24929
- Van Benthem 19 juli 1820; RC 18200803.
- BVP/PP: 0,25/0,28.
- Fondsveiling 1835: 225 exemplaren.

200817. Perzius hekeldichten, vry, en in toepassing op onzen tyd nagevolgd door
Mr. Willem Bilderdyk. Te Rotterdam, by J. Immerzeel Junior. 1820.
8o: [I-II] I-VIII, 1-87 [88]; π2 (-π2) *4 A-E8 F4
UBA RA 125 b
-

Van Benthem 17 aug. 1820; Saakes 1820,157; RC 18200930.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: W. Bilderdijk (i)(d) en J.C. Bendorp (s).
BVP/PP: 1,80/2,20.
Fondsveiling 1835: 150 exemplaren.

200902. Poëzy door Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdyk. Te Rotterdam, by J.
Immerzeel, Junior. 1820.
8o: I-VIII, 1-186 [187-188]; *4 A-L8 M6
UBA RA I 211
-

BV Van Benthem 2 sept. 1820; Saakes 1820, 167; RC 18200930.
Na fol. *1 een gegraveerde titelpagina: R. Vinkeles (i)(d) en J.E. Marcus (s).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 231 exemplaren.

*200928. Lijst of 13e supplement tot de algemeene Catalogus van de leesbibliotheek
van J. Immerzeel, Junior.
- RC 18200928.

201021. Nederlandsche muzen-almanak. 1821. Derde jaar. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-254; [08] 1-158 168(-16/8)
GA Den Haag Krk
11-13-1-1821
- BV Van Benthem 21 okt. 1820; Saakes 1820, 194; RC 18201212.
- Vóór p. [I] zijn vijf pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina.
= een gedicht op de portretten van Loots en Tollens van J. Immerzeel, jr.
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= een portret: H. Tollens, Cz.: J. Immerzeel Junior (e), H.W. Caspari (ad viv.
d) 1820 en P. Velyn (s)
= portret: C. Loots: J. Immerzeel Junior (e), H.W. Caspari (ad viv. d) 1820 en
P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: Desenne (i)(d) en Velyn (s).
- Bij p. 7: Kasteel Zwartendal; bij 54: Muziek van G.W. Röhner bij ‘Het vaderland
en de mooije meisjes’ van H. van Loghem. P.v. Eeusom (s); bij 74: De
kunstenaar geknield voor het vrouwenbeeld: L. Moritz (d) en A. Jehotte, Cadet
(s); bij 114: De Spaansche broeders voor Haarlem: J.C. Bendorp (i)(d)(s); bij
156: Wiel van Heusden; bij 174: Muziek van Mühlenfeldt; bij 220: Atalaas
dood.: Gautherot (p), J.C. Bendorp (d)(s).
- Fondsveiling 1835: op grond van het feit, dat er van deze editie een tweede druk
is opgelegd, gaan we er van uit, dat er in 1835 van deze druk geen exemplaren
meer over waren.
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201125. Zedelyke gispingen, door Mr. Willem Bilderdyk. Te Rotterdam, By J.
Immerzeel Junior. 1820.
8o: [I-II] I-VI [=IV], 1-110; π4(-π4) A-G8
UBA RA I 125a
-

BV Van Benthem 25 nov. 1820; Saakes 1820, 182; RC 18201212.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: W. Bilderdijk (i)(d) en J.C. Bendorp (s).
BVP/PP: 1,80/2,20.
Fondsveiling 1835: 261 exemplaren.

201206. Taal- en dichtkundige verscheidenheden, door Mr. Willem Bilderdyk. Eerste
deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1820.
8o: [I-II] I-XII, 1-196; π2(-π2) *6 A-M8 N2
UBA RA I 187
-

BV Van Benthem 6 dec. 1820; Saakes 1820, 189; RC 18201212.
Na fol. π1 de ingevoegde titelpagina: Bk. 1795.
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 167 complete stellen over; daarnaast 185 losse eerste delen.

201215. Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding door Mr. J.A. Weiland. IIe.
deel. Te Rotterdam, Bij J. Immerzeel, Junior. 1820.
8o: 1-219 [220 blanco]; π2(-π2) A-N8 O6
UBA 458 D 27; KB 9206 12
- BV Van Benthem 15 dec. 1820; Saakes 1820, 190; RC 18210109.
- Na fol. π1 zijn toegevoegd een gravure van van het plaatje van de gegraveerde
titelpagina zonder letters en de gegraveerde titelpagina zelf: J.A. Weiland (d)
en J.C. Bendorp (s).
- Op fol. O6r: Gedrukt te Delft, bij J.J. Stuerman
- BVP/PP: 6,25/7,50 voor 2 delen.
- Fondsveiling 1835: 51 complete stellen; daarnaast 20 tweede delen.

201227. Nederduitsche synonymen, of woorden, die elkanderen somwylen vervangen
kunnen, doch somwylen niet, taalkundig, en ten deele ook etymologisch, behandeld,
door G. Bruining, medeschrijver van het Nederduitsch Taalkundig Woordenboek.
Tweede deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel Jr. 1820.
8o: [I-IV], 1-454; π2 A-Z8 Aa-Cc8 Dd-Gg4 Hh4(-Hh4)
UBVU TV
11748.- BV Van Benthem 27 dec. 1820; Saakes 1820, 209; RC 18210208.
- BVP/PP: 3,00/3,50 (4,50/5,15 op best schrijfpapier)
- Fondsveiling 1835: 447 complete stellen over, waarvan 43 op best papier.
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210310. Nederlandsche muzen-almanak. 1821. Derde jaar. Tweede Druk. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. [1821]
16o: [I-XVI], 1-254; [08] 1-158 168(-16/8)
UBL 271 G 6
- Brief Tollens-Immerzeel 10 maart 1821; RC 18210313.
- Herdruk van fondslijst 201129. In dit ex. ontbreken de platen bij p. 7, 156 en
174.
- Fondsveiling 1835: 161 exemplaren over, waarvan 47 zonder blad A.
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210403. Uebersicht der Anwendung des metrischen oder decimal Systems im
Königreich der Niederlande; und Vergleichung der metrischen Masse und Gewichte,
sowohl mit den alten holländischen, als auch mit verschiedenen ausländischen.
Rotterdam, bei J. Immerzeel, Junior. Buchändler. 1821.
8o: 1-19 [20 blanco]; ongesigneerd
KB 474 J 13
- Saakes 1821, 224; RC 18210403.
- BVP/PP: 0,40/0,55.
- Fondsveiling 1835: 333 exemplaren.

210427. De harmonie in het heelal, en andere gedichten. Door H. van Loghem. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1821.
8o: [I-IV], 1-143 [144 blanco]; π2 A-H8 I8
KB 9212 E 17; GBR 21 D
18
-

BV Van Benthem 27 april 1821; Saakes 1821, 234-5; RC 18220223.
Op fol. 18r: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 2,00/2,40.
Fondsveiling 1835: 159 exemplaren.

210519. Taal- en dichtkundige verscheidenheden, door Mr. Willem Bilderdyk.
Tweede deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1821.
8o: 1-208; A-N8
UBA RA I 188
-

BV Van Benthem 19 mei 1821; Saakes 1820,189; RC 18220223.
Na fol. A1 de toegevoegde titelpagina: Bk. 1795.
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 167 complete stellen over; daarnaast 206 losse tweede delen.

210602. Catalogus van eene keurige verzameling van zeer net geconditioneerde
meest, Fransche en Nederduitsche boeken en heerlyke prentwerken, (...) Al hetwelk
zal worden Verkocht door een daartoe bevoegd Persoon, Op Woensdag en Donderdag
den 13 en 14 Junij 1821, ten huize van J. Immerzeel, Junior, Boekhandelaar in de
Hoofdsteeg, te Rotterdam, Bij wien de Catalogus voor 2 Stuivers verkrijgbaar is.
Kijkdag Dingsdag den 12 Junij.
8o: [I-II], 1-42; π2(-π2) A-B8 C6(-C6)
VBBB Nv 952
- RC 18210602.

210721. Het buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar L'Homme des champs, ou
les géorgiques françoises, van den Abbé Delille.) Door Mr. Willem Bilderdyk. Tweede
druk. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXI.
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8o: I-XIV, 1-231 [232 blanco]; *8(-*8) A-O8 P4
-

UBA RA I 122

RC 18220223.
Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina [van Vinkeles].
Op fol. P4r: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 3,25/3,90.
Fondsveiling 1835: 251 exemplaren.

210809. A review of the application of the metrical or decimal system, established
in the Kingdom of the Netherlands; and the comparison of the new Netherland
measures and weights with the old Dutch and the English. Rotterdam: Printed for J.
Immerzeel, Junior, Bookseller, Of whom may likewise be had: The same Review in
German, containing the Com-
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parison of the New Netherland Measures and Weights with the principal ones used
in Germany. 1821.
8o: 1-19 [20 blanco]; ongesigneerd
KB 537 E 64
- RC 18210809.
- BVP/PP: 0,40/0,55.
- Fondsveiling 1835: 395 exemplaren.

210818. Reisje rondom de wereld; geschikt om jonge lieden tot de aardrykskunde
op te leiden. Naar het Fransch van P. Blanchard. Met platen. Te Rotterdam, by J.
Immerzeel, Junior. 1821.
12o: [I-II] I-VI, 1-201 [202 blanco]; *-**2 A-H12 I6(-I6) (*2 als *)
UBA
1044 E 27
-

BV Van Benthem 18 aug. 1821; Saakes 1821, 259; RC 18210906.
Platen bij p. 17, 26, 126, 152 en 175.
Op fol. I5r: Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.
BVP/PP: 2,00/2,40.
Fondsveiling 1835: 81 exemplaren.

210828. Sprokkelingen door Mr. Willem Bilderdyk. Te Rotterdam, by J. Immerzeel,
Junior. 1821.
8o: I-VIII, 1-192; π4 A-M8
UBA RA I 127
-

BV Van Benthem 28 aug. 1821; Saakes 1821, 269; RC 18220223.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: W. Bilderdijk (i)(d) en J.C. Bendorp (s).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 278 exemplaren.

210901. Catalogus van een fraaye verzameling van zeer net geconditioneerde, meest
Fransche en Nederduitsche boeken, waaronder vele voorname werken voorkomen,
en eenige schilderyen, prenten en teekeningen. Al hetwelk zal worden verkocht door
een daartoe bevoegd persoon, Op Dingsdag en Woensdag den 25 en 26 September
1821, ten huize van J. Immerzeel, Junior, Boekhandelaar in de Hoofdsteeg te
Rotterdam, Bij wien de Catalogus voor 2 St. verkrijgbaar is. Kijkdag Maandag 24
September.
8o: [I-II], 1-30; π2(-π2) A-D4(-D4)
VBBB Nv 957
- RC 18210828.

*210906. Bedenkingen tegen de regtspleging door gezworenen. Door J.A. Weiland.
Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1821.
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- RC 18210906.
- Vermoedelijk is dit werk een ‘ghost’.

211019a. Merkwaardige lotgevallen van vermaarde reizigers en zeelieden, vrij
gevolgd naar het Fransch van P. Blanchard. Met platen. Eerste deel. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXI.
12o: [I-II] I-IV, 1-243 [244 blanco]; π2(-π2) *2 A-K12 L2
KB 1160 F
29; GBR 26 F 11 (1)
-

BV Van Benthem 19 okt. 1821; Saakes 1821, 275-6; RC 18211122.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina.
Platen bij p. 63, 168, 207 en 237: A.L. Zeelander (s)
Op fol. π1v: Ter drukkery van de Gebr. Giunta d'Albani.
BVP/PP: 2,00/2,40.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

371
211019b. Idem. Tweede deel. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXI.
12o: [I-IV], 1-242; π2 A-K12 L2(-L2)
KB 1160 F 29; GBR 26 F 11 (2)
-

BV Van Benthem 19 okt. 1821; RC 18211122.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina.
Platen bij p. 68, 121 en 210: A.L. Zeelander (s)
BVP/PP: 2,00/2,40.
Fondsveiling 1835: 23 exemplaren.

*211019c. Geschenk van eene zuster aan haren broeder en van eenen broeder aan
zijn zuster. Naar het Engelsch van T.P. Bertin.
16o:
- BV Van Benthem 19 okt. 1821; RC 18211122.
- BVP/PP: 0,75/0,90.
- Fondsveiling 1835: 129 exemplaren.

211030. Nieuwe gedichten van H. Tollens, C.z. Eerste deel. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXI.
8o: I-IV, 1-195 [196 blanco]; π2 A-M8 N2
KB 9211 E 7; UBL 711 D
9
-

BV Van Benthem 30 okt. 1821; Saakes 1821, 287; RC 18220223.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: Desenne (i)(d) en Velyn (s)
BVP/PP: 3,00/3,60.
Fondsveiling 1835: 26 losse eerste delen.

211101. Nederlandsche muzen-almanak. 1822. Vierde jaar. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior.
16o: I-IV [I-XVI], 1-256; *2 [08] 1-158 168(-16/8)
UBL 271 G 7
- Brief Tollens-Immerzeel 1 nov. 1821; Saakes 1821, 295; RC 18211215.
- Vóór p. [I] zijn drie pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina.
= een portret: Mr. H.A. Spandaw: J. Immerzeel Junior (e), W. Lubbers (ad viv.
d) 1821 en P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: Deveria (d) en A. Schotte (s)
- Bij p. 8: De geboorte van Pallas: J. Smies (d) en P. Velyn (s); bij 48: Elmaas
gelofte: J.C. Bendorp (i)(d)(s); bij 80: Horst en Lina: J.C. Bendorp (i)(d)(s); bij
104: Muziek van S.L. Hütter bij ‘Vergeet my niet’ van H. van Loghem; bij 121:
portret van E.A. Borger: J. Immerzeel Junior (e), H.W. Caspari (d) en J.W.
Caspari (s); bij 136: De Hertogin de la Vallière: P. Velyn (s); bij 194: Muziek
van J.H. Paling bij ‘Aan de hoop’ van J. Immerzeel, Junior.
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- Op p. 256: Te 's Gravenhage, ter Boekdrukkerij van de gebroeders Giunta
d'Albani.
- Fondsveiling 1835: 152 exemplaren.

*211103. Lijst of veertiende supplement tot de algemeene catalogus van boeken in
verscheiden Talen, die ter lezing zijn te bekomen in de leesbibliotheek van J.
Immerzeel, Junior te Rotterdam.
- Op basis van RC 18210828 en 18211103.

211106a. Redevoering over het ongegronde der vooroordeelen tegen de Nederlandsche
taal. Gehouden, ter gelegenheid van de plegtige prysuitdeeling aan de kweekelingen
van het Ko-
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ninklyk Athenaeum te Brugge, den 30sten van Oogstmaand 1821; Door P. van
Genabeth. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1821.
8o: 1-28, 21-6; 1-28 32(-3/1)
UBVU TB 02714.-

BV Van Benthem 6 nov. 1821; Saakes 1822, 300-1; RC 18220223.
Op 26: Te 's Gravenhage, ter boekdrukkery van de Gebr. Giunta d'Albani.
BVP/PP: 0,40/0,55.
Fondsveiling 1835: 220 exemplaren.

211106b. Vertellingen en romances van Mr. Willem Bilderdyk, tweede uitgave. Te
Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXI.
8o: [I-IV], 1-257 [258 blanco]; π2 A-Q8 [R2](-R2)
KB 478 K 7
- BV Van Benthem 6 nov. 1821; Saakes 1822, 300; RC 18220223.
- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J. Smies (i)(d) en J.E. Marcus (s).
- BVP/PP: 2,00/2,40.

1822
220130. Taal- en dichtkundige verscheidenheden, door Mr. Willem Bilderdyk. Derde
deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1822.
8o: [I-II] I-II, 1-207 [208 blanco]; π2(-π2) *2(-*2) A-N8
UBA RA I 189
-

BV Van Benthem 30 jan. 1822; Saakes 1822, 308; RC 18220223.
Na fol. π1 de titelpagina met een gravure: Bk. 1795.
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 167 complete stellen over; daarnaast 234 losse derde delen.

220209. Gedichten van H. Tollens, C.z. Eerste deel. Vierde druk. Te Rotterdam, bij
J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXII.
Kl. 8o: [I-II], 1-8, 21-8 9-220; π6 (-π6) A-N8 O6
UBVU TV 17480.-;
KB 197 M 20 (1)
- BV Van Benthem 9 febr. 1822; Saakes 1822, 308-9.
- Na fol. π1 portret van Tollens: J. Immerzeel, Junior (e), H.W. Caspari (ad viv.
d) 1820 en P. Velyn (s).
- Na het portret de gegraveerde titelpagina.
- Op fol. O6v: Gedrukt in 's Gravenhage, bij de Gebroeders Giunta d'Albani.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 ([1,45]/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 ([1,60]/1,85 op velinpapier).
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220301. Catalogus van, meestal net geconditioneerde, Hollandsche en Fransche
boeken, meerendeels nagelaten door wylen de heeren V.v. Giesen en J. Immerzeel;
en voorts van eenige prenten, teekeningen, schilderyen en liefhebberyen; Waarvan
de Verkooping, ten overstaan van een bevoegd Beambte zal worden gehouden ten
huize van J. Immerzeel, Junior, Boekhandelaar in de Hoofdsteeg te Rotterdam, Op
Dingsdag den 26 Maart 1822 en volgende dag. Kijkdag op Maandag den 25 Maart
1822. De Catalogus is bij boveng. te bekomen à Twee St.
8o: [I-II], 1-46; π2(-π2) A-F4(-F4)
VBBB Nv 971
- RC 18220321.

220417. Gedichten van H. Tollens, C.z. Tweede deel. Vierde druk. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXII.
Kl. 8o: [I-II], 1-244; π2(-π2) A-P8 [Q2]
UBVU TV 17480.-; KB 197
M 20 (2)
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-

BV Van Benthem 17 april 1822; Saakes 1822, 326.
Vóór fol. A1 de gegraveerde titelpagina.
Op fol. Q1r: Gedrukt in 's Gravenhage, bij de Gebroeders Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 ([1,45]/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 ([1,60]/1,85 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 790 complete stellen; daarnaast 20 losse tweede delen.

220701. Lyst van boeken en platen, gedrukt en te bekomen bij J. Immerzeel, Junior,
te Rotterdam. (1822.)
8o: 1-16; ongesigneerd
VBBB
- Gedateerd op basis van de lijst zelf. R. Feith, Thirsa (fondslijst 220710) is met
pen bijgeschreven.
- Vnl. Nederlandstalige letterkundige werken.

220710. Thirsa, of de zege van den godsdienst. Treurspel. Door Mr. Rhynvis Feith.
Vierde druk. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXII.
8o: [I-II] I-XX, 1 -92; π2(-π2) *8 **2 A-E8 F6
KB 9210 C 24; GBR 22
D 53
-

BV Van Benthem 10 juli 1822; RC 18220718.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina: A. Vinkeles (f).
Na fol. A1 een gravure: Reinr. Vinkeles (i)(s), 1784.
BVP/PP: 1,50/1,80.
Fondsveiling 1835: 482 exemplaren.

220818. Catalogus van Hollandsche en Fransche boeken, Grootendeels fraai gebonden,
waaronder zich eene meenigte keurige en zeldzaam voorkomende Werken
onderscheiden, en waarvan de Verkooping, ten overstaan van een bevoegd Beambte,
zal worden gehouden ten huize van J. Immerzeel, Junior, Boekhandelaar op den hoek
van de Nieuwehaven en Nieuwehavensteeg te Rotterdam, Op Maandag de 2en
September 1822 en volgende dag. Kijkdag op Zaturdag den 31 Augustus 1822. De
Catalogus is bij boveng. te bekomen à Twee St.
8o: [I-II], 1-26; π2(-π1) A-B4 C6
GBR 26 B 13; VBBB Nv 979
- RC 18220827.

220824. Dichtoffer aan Zyne Majesteit den Koning der NederIanden, by
Hoogstdeszelfs vyftigste verjaring, den vier en twintigsten van Oogstmaand,
MDCCCXXII. Door Jan Schouten. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1822.
8o: 1-13 [14 blanco]; ongesigneerd
GBR Pamflet 1822: 1; KB Pamflet
25116
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- Saakes 1822, 366; HrC 18220824.
- BVP/PP: 0,25/0,30.
- Fondsveiling 1835: 54 exemplaren.

220925. Krekelzangen van Mr. Willem Bilderdyk. Eerste deel. Te Rotterdam, by J.
Immerzeel, Junior. 1822.
8o: I-XIV, 1-204; π2 *8(-*4) A-M8 N6
UBA RA I 196
- BV Van Benthem 29 sept. 1822.
- Op de gegraveerde titelpagina (= π2): W. Bilderdijk (i)(d) en J.C. Bendorp (s).
- BVP/PP: 2,50/3,00.
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221008. Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Eerste deel. Derde druk. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXII.
Kl. 8o: [I-II blanco] 1-14, 1-188; π8 A-L8 M6
UBVU TV 06458.-; KB
9210 G 41
-

BV Van Benthem 8 okt. 1822; Saakes 1822, 374.
Na fol. π2 een gegraveerde titelpagina: J.C. B[endorp] (f)
Op fol. π3v: Gedrukt bij Gebs. Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 op postpapier (-/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: -/1,50 op postpapier (-/1,95 op velinpapier).

221016. Voorbeeldige kinderen, of levensschetsen voor kinderen van zes tot twaalf
jaren. Door P. Blanchard. Na den Achtsten Druk. Te Rotterdam, by J. Immerzeel,
Junior.
16o: 1-8, 21-8 9-176; *4 A-L8
Zeeuwse Bibliotheek Middelburg 764
E 20
- BV Van Benthem 16 okt. 1822.
- Vóór fol. *1 een gegraveerde titelplaat en verder platen bij p. 28, 70, 101 en
159.
- BVP/PP: 0,75/0,90.
- Fondsveiling 1835: 98 exemplaren.

221022. Roemruchtige voorbeelden, of nieuwe verzameling van geschiedkundige
tafereelen, naar het Fransch van M.H. Lemaire. Te Rotterdam, by J. Immerzeel,
Junior. MDCCCXXII.
12o: I-IV, 1-245 [246 blanco]; *2 A-K12 L4(-L4)
KB 32 E 30
-

BV Van Benthem 22 okt. 1822; RC 18221126.
Platen bij p. 6, 24, 72, 129 en 180.
Op fol. L3r. Ter boekdrukkery van J.J. Stuerman.
BVP/PP: 2,00/2,40.
Fondsveiling 1835: 259 exemplaren.

221106. Korte levensbeschryving van vermaarde mannen, uit alle tydvakken. Uit
het Fransch, naar de derde uitgave. Eerste deel. Met portretten. Te Rotterdam, by J.
Immerzeel, Junior. 1822.
12o: [I-II] I-II, 1-350; π4 A-O12 P8(-P8)
UBL Bibl.Biogr. 7/1
- BV Van Benthem 6 nov. 1822; Saakes 1822, 381; RC 18221126.
- Na π1 een gegraveerde titelpagina.
- Met houtsnedes bij p. 18, 38, 62, 89,119, 128, 138, 147, 172, 175, 201, 222,
246, 258, 284 en 320.
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- Op π1v: Gedrukt in 's Gravenhage, bij gebroeders Giunta d'Albani.
- BVP/PP: 2,00/2,40.

221123. Nederlandsche muzen-almanak. 1823. Vyfde jaar. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-234 [235-236 blanco); [08] 1-148 156
UBL 271 G 8
- BV Van Benthem 23 nov. 1811; Saakes 1822, 391.
- Vóór p. [I] zijn drie pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina.
= een portret: Mr. S.I.Z. Wiselius: J. Immerzeel Junior (e), H.W. Caspari (ad
viv. d) en P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
- Bij p. 16: Het schip van Bommel: Schotel (i)(d) en Velyn (s); bij 52: Het
vogelnestje: J.C. Bendorp (i)(d)(s); bij 104: Rembrandts voorspoedige reis: J.C.
Bendorp (i)(d)(s); bij 136: Vorstin Eleonora binnen Nymegen: J.C. Bendorp
(i)(d)(s); bij 161: Muziek van Sterkel bij
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‘Lentelied’ van Arie de Jong; bij 172: De Oostindiëvaart: J.C. Schotel (i)(d) en
P. Velyn (s); bij 173: portret van W. Bingley.
- Fondsveiling 1835: 322 exemplaren.

221126. Krekelzangen van Mr. Willem Bilderdyk. Tweede deel. Te Rotterdam, by
J. Immerzeel, Junior. 1822.
8o: [I-IV] I-IV, 1-216; π2 *2 A-N8 O4
UBA RA I 197
-

BV Van Benthem 26 nov. 1822.
Op de gegraveerde titelpagina (= π2): W. Bilderdijk (i)(d) en J.C. Bendorp (s).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 37 complete stellen.

221231a. Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Tweede deel. Derde druk. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXII.
Kl. 8o: I-VIII, 1-222 [223-224 blanco]; π4 A-O8
KB 9210 G 42
-

BV Van Benthem 18 jan. 1823; Saakes 1823, 398.
Na fol. π2 een gegraveerde titelpagina: J.C. B[endorp] (f).
Op fol. π2v: Gedrukt bij Gebs. Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,25/1,65 op velinpapier).
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 1763 complete stellen, waarvan 125 op velinpapier; daarnaast
nog 28 losse tweede delen.

221231b. Poëzy, uitgegeven door Mr. Willem Bilderdyk. Eerste en tweede deel.
Tweede druk. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXII.
Kl. 8o: I-XVI, 1-232; *8 A-O8 P4
KB 9209 F 22
- BV Van Benthem 7 maart 1823.
- Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: J.C.B[endorp] (f)
- BVPI/PPI: 1,00/1,20)[1,25/1,65 op velinpapier])
BVP/PP: 1,25/[1,50] (1,65/[1,95] op velinpapier)
- Fondsveiling 1835: 1491 complete stellen, waarvan 230 op velin papier;
daarnaast nog 130 losse eerste delen.

1823
230218. Verhandelingen van Joannes Lublink, den Jongen. Eerste deel. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIII.
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8o: I-VIII, 1-388; π2(-π2) *4 A-Z8 Aa8 Bb2

UBVU TV 20496.-

- BV Van Benthem 18 febr. 1823; Saakes 1823, 404; RC 18230329.
- Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina: J. Immerzeel, Jun. (i)(d) en J.C. Bendorp
(s).
- BVP/PP: 3,00/3,60.

230307a. Bedenkingen over het grondwettige, nuttige en noodzakelyke der jury in
Nederland, door Mr. J.C. van der Meer Mohr, Advocaat te Goes. Te Rotterdam, by
J. Immerzeel, Junior. 1823.
8o: 1-59 [60 blanco]; A-C8 D6
UBA 714 D 295
- BV Van Benthem 7 maart 1823; Saakes 1823, 410; RC 18230329.
- Op fol. D6r: Gedrukt bij gebrs. Giunta d'Albani.
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- BVP/PP: 0,40/0,55.
- Fondsveiling 1835: 178 exemplaren.

230307b. De eer der vrymetselary gehandhaafd. Lierzang door Jan Schouten. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1823.
8o: 3-14 [15-16 blanco]; ongesigneerd
GBR Pamflet 1823: 7
- BV Van Benthem 7 maart 1823; Saakes 1823, 414; RC 18230229.
- BVP/PP: 0,20/0,30.
- Fondsveiling 1835: 132 exemplaren.

230410. Gedichten van Jan Fredrik Helmers. Derde deel. Derde druk. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIII.
Kl. 8o: [I-IV], 1-215 [216 blanco]; π2 A-N8 O4
KB 9210 G 43
- BV Van Benthem 10 april 1823; Saakes 1823, 421.
- Na fol. π1 een portretgravure van Jan Frederik Helmers: Velyn (s) en de
gegraveerde titelpagina: J.C. B[endorp] (f).
- Op fol. π1v: Gedrukt bij Gebs. Giunta d'Albani.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,40/1,65 op velinpapier).
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 1763 complete stellen over, waarvan 125 op velinpapier.

230514a. Gedichten van Mr. Abraham Boxman. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel,
Junior. MDCCCXXIII.
8o: I-VIII, 1-199 [200 blanco]; *4 A-M8 N4
UBVU TV 14366.xx
- BV Van Benthem 14 mei 1823; Saakes 1823, 429-30; RC 18231206.
- Vóór fol. *1 een gegraveerde titelpagina: A. Elink Sterk, junr. (d) en P. Velyn
(s)
- BVP/PP: 3,00/3,60.
- Fondsveiling 1835: 159 exemplaren.

230514b. Poëzy, uitgegeven door Mr. Willem Bilderdyk. Derde en vierde deel.
Tweede druk. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXII.
Kl. 8o: [I-II], 1-228; π2(-π2) A-O8 P2
UBA RA I 147
- BV Van Benthem 14 mei 1823; Saakes 1823, 430.
- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J.C.B[endorp] (f)
- BVP/PPI: 1,00/1,20 ([1,40/1,65] op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,45 (1,65/1,95 op velinpapier)
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- Fondsveiling 1835: 1491 complete stellen, waarvan 230 op velinpapier; daarnaast
nog van de groot octavo-editie 9 derde en 32 vierde delen.

230601. Catalogus van eene keurige verzameling van meestal zeer net
geconditioneerde Latynsche, Italiaansche, Fransche, Engelsche, Hoog- en
Nederduitsche boeken, in alle vakken van wetenschap en kunst, meerendeels nagelaten
door wylen den heer G.A. Lussanet de la Sablonnière, in leven Praeceptor der
Erasmiaansche Scholen te Rotterdam; Waarvan de Verkooping, ten overstaan van
een bevoegd Beambte, zal worden gehouden ten huize van J. Immerzeel, Junior,
Boekhandelaar op den hoek van de Nieuwehaven en Nieuwehavensteeg te Rotterdam;
Op Dingsdag den 3den Junij en volgende dagen. Kijkdag op Maandag den 2den Junij
1823. De Catalogus is bij boveng. te bekomen à Twee St.
8o: [I-II], 1-51 [52 blanco]; π2 A-F4 G2
VBBB Nv 995
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- HrC 18230529

230626. Korte levensbeschryving van vermaarde mannen, uit alle tydvakken. Uit
het Fransch, naar de derde uitgave. Tweede deel. Met portretten. Te Rotterdam, by
J. Immerzeel, Junior. 1823.
12o: [I-II], 1-323 [324 blanco]; π2(-π2) A-N12 O2 [P6]
UBL Bibl. biogr.
7-II; KB 3080 G 6
-

BV Van Benthem 26 juni 1823; Saakes 1823, 445; RC 18230715.
Fol. π1 is de titelpagina.
Op fol. π1v: Gedrukt in 's Gravenhage, bij gebroeders Giunta d'Albani.
Met houtsneden bij p. 13, 36, 44, 72, 85, 103, 114, 140, 160, 182, 212, 225,
241, 265, 287.
- BVP/PP: 2,00/2,40.
- Fondsveiling 1835: 357 complete stellen over; daarnaast nog 34 losse tweede
delen.

230630. Gedichten van Johannes Immerzeel, Junior. Eerste deel. Te Rotterdam, bij
J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIII.
Kl. 8o: I-VIII, 1-190 [191-192 blanco]; π4 A-M8
GBR 21 H 7; UBVU
TV 16202xx en TV 17603.-

BV Van Benthem 30 juni 1823; Saakes 1823, 447; RC 18230729.
Na fol. π2 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (f).
Op fol. π1v: Gedrukt bij Gebs. Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 ([1,40]/1,65 op velinpapier).
BVP/PP: [1,251/1,50 ([1,65]/1,95 op velinpapier).

230728. Verhandelingen van Joannes Lublink, den Jongen. Tweede deel. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIII.
8o: I-VIII, 1-388; *2 A-Z8 Aa8 Bb2
UBVU TV 20496.- BV Van Benthem 28 juli 1823; Saakes 1823, 446; RC 18231206.
- Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina: J. Immerzeel, Jun. (i)(d) en J.C. Bendorp
(s).
- BVP/PP: 3,00/3,60.
- Fondsveiling 1835: 245 exemplaren.

230729. Mengelpoëzy van Mr. Willem Bilderdyk. Eerste deel. Tweede druk. Te
Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIII.
Kl. 8o: [I-II] I-XIX [XX blanco], 1-262; π2(-π2) *4 **6 A-Q8 R4
UBA RA I 145; UBVU TV 09580.-
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Saakes 1823, 468; RC 18230729.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J.C.B[endorp] (f).
Op fol. *3v [=R3v]: Gedrukt by C.A. Spin.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,40/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 1828 complete stellen, waarvan 307 op velin papier.

230820. Krekelzangen van Mr. Willem Bilderdyk. Derde deel. Te Rotterdam, by J.
Immerzeel, Junior. 1823.
8o: [I-IV] I-XIV, 1-214; π2 *8(-*8) A-N8 O4(-O4)
UBA RA I 198
- BV Van Benthem 20 aug. 1823; Saakes 1823, 463.
- Op de gegraveerde titelpagina (= fol. π2): W. Bilderdijk, (i)(d) en J.C. Bendorp
(s).
- BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondscatalogus 1835: 37 complete stellen over; daarnaast 23 losse derde delen.
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230903. Taal- en dichtkundige verscheidenheden, door Mr. Willem Bilderdyk. Vierde
deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1823.
8o: [I-II] I-II 2I-II, 1-204; π4(-π2) A-M8 N6
UBA RA I 190
-

BV Van Benthem 3 sept. 1823; Saakes 1823, 469.
Na fol. π1 de titelpagina met een gravure: Bk. 1795.
BVP/PP: 2,50/3,00 (10,00/12,00 voor 4 delen).
Fondsveiling 1835: 167 complete stellen.

230908. Zevental leerredenen van J.B. Massillon, bisschop van Clermont. Uit het
Fransch vertaald. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIII.
8o: [I-II] I-X, 1-391 [392 blanco]; π2(-π2) *6(-*6) A-Z8 Aa8 Bb4
KB
118 K 41
-

BV Van Benthem 8 sept. 1823; Saakes 1823, 457; RC 18231002.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s).
Op fol. Bb4r de rugtiteltjes.
BVP/PP: 3,00/3,60.
Fondsveiling 1835: 249 exemplaren.

231016. Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch van Eduard Young door Adrianus
Cornelis Schenk, 9e. en laatste zang. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1823.
8o: I-XVI, 1-194; π8 A-M8 N2(-N2)
KB 947 B 98
- BV Van Benthem 16 okt. 1823; Saakes 1823, 478; RC 18231206.
- BVP/PP: -/3,25 (11,30/13,50 voor 4 delen).
- Fondsveiling 1835: 59 complete stellen over; daarnaast 273 losse 9e zangen.

231111. Nederlandsche muzen-almanak. 1820. Tweede Druk. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. [1822]
16o: [I-XVI], 1-216; [08] 1-148
UBL 271 G 5
- HrC 18231111.
- Identiek aan fondslijst 191202, alleen verschilt de positie van de ingevoegde
platen soms een of enkele pagina's. De ‘Zon-eclips’ (bij p. 2IV) ontbreekt.
- Fondsveiling 1835: 12 exemplaren.

231206. Nederlandsche muzen-almanak. 1824. Zesde jaar. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-240; [08] 1-158
UBL 271 G 9
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- Saakes 1823, 487; RC 18231206.
- Vóór p. [I] zijn vier pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin
= een portret: Adrianus Cornelis Schenk: J. Immerzeel, Junior (e) en P. Velyn
(s)
= portret: Hendrik Harmen Klyn: J. Immerzeel, Junior (e) en P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
- Bij p. 16: Petrus: J.C. Bendorp (s); bij 62: Ada van Holland: J.C. Bendorp
(i)(d)(s); bij 100: Muziek van J.H. Paling by ‘Klagt van Agnes’ van J. Immerzeel,
Junior; bij 142: Onverwacht morgenbezoek: J.C. Bendorp (i)(d)(s); bij 184: Het
Turksch admiraalschip in brand: J.G. Schotel (i)(d) en P. Velyn (s); bij 226: De
laatste vracht: J.C. Schotel (i)(d) en J.C. Bendorp (s).
- Fondsveiling 1835: 67 exemplaren.
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231210a. Mengelpöezy van Mr. Willem Bilderdyk. Tweede deel. Tweede druk. Te
Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIII.
Kl. 8o: [I-II], 1-196; π2(-π2) A-M8 N2
UBA RA l 146; UBVU TV
09580.-

BV Van Benthem 10 dec. 1823; Saakes 1824, 5.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J.C. B[endorp] (f)
Op fol. N2v: Gedrukt te Amsterdam, by C.A. Spin
Na de gegraveerde titelpagina bevindt zich in het ex. UBA een naamlijst van
intekenaren (54 pp.)
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,40/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 1828 complete stellen, waarvan 307 op velinpapier.

231210b. Gedichten van Johannes Immerzeel, Junior. Tweede deel. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIII.
Kl. 8o: [I-II blanco] I-VI, 3-194 [195-196 blanco]; π4 A-M8 N2 (A1 als π4)
UBVU TV 170603.- en TV 16202.xx; GBR 21 H 8
-

BV Van Benthem 10 dec. 1823; Saakes 1824, 6.
Na fol. π2 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (f).
Op fol. π2v: Gedrukt bij Gebs. Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,40/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier)
- Fondsveiling 1835: 1.118 complete stellen, waarbij 80 beschadigde exemplaren;
daarnaast nog 105 complete stellen op velinpapier.

1824
240101. Lyst van boeken en platen, gedrukt en te bekomen bij J. Immerzeel, Junior,
te Rotterdam. 1824
8o: 1-20; ongesigneerd
VBBB
- Gedateerd op basis van de opgenomen titels. Geen van de hierna volgende
uitgaven is opgenomen.
- Alfabetisch met gedrukte prijzen.

240214. [J. van Harderwyk, R. zoon] Herinneringen by den dood van Mr. Rhynvis
Feith, overleden te Zwolle, den 8sten van Sprokkelmaand, 1824. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. 1824.
8o: 1-12; ongesigneerd
GBR Pamflet 1824: 4; KB 852 G 314
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- Saakes 1824, 21; RC 18240214.
- BVP/PP: 0,15/0,20.
- Fondsveiling 1835: 67 exemplaren.

240215. Catalogus van een fraai kabinetje schilderyen, Van oude en moderne
Meesters, Waaronder kapitale stukken; voorts eene met kunstkennis en vlijt
bijeenverzamelde Collectie teekeningen en prenten, die, ten overstaan van een daartoe
bevoegd beambte, verkocht zullen worden, ten huize van J. Immerzeel, Junior,
Boekhandelaar op den hoek van de Nieuwehaven en Nieuwehavensteeg, te Rotterdam,
op Woensdag en Donderdag den 3 en 4 Maart, 1824. Kijkdag op Dingsdag den 2
Maart 1824. De Catalogus is bij boveng. te bekomen à 2 St.
8o: [I-II], 1-11 [12 blanco]; ongesigneerd
VBBB Nv 1012
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- RC 18240302.

*240318. Catalogus van de verzameling Scheltema. Veiling op 22 en 23 maart.
- RC 18240323; HrC 18240318

240430a. Dicht- en prozaïsche werken van Mr. Rhynvis Feith. Ridder der Orde van
den Nederlandschen Leeuw, Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut enz.
Zevende deel. Te Rotterdam, bij I. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIV.
Kl. 8o: [I-II], 1-218; π2 A-N8 O6(-O6)
UBVU TV 15709.- (7)
-

BV Van Benthem 30 april 1824; Saakes 1824, 38.
Bevat: Thirsa/ Lady Gray.
Op fol. O5v: Gedrukt in 's Gravenhage, bij Gebroeders Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

240430b. Idem, Achtste deel.
Kl. 8o: [I-II], 1-187 [188 blanco]; π2(-π2) A-L8 M6
(8)
-

UBVU TV 15709.-

BV Van Benthem 30 april 1824; Saakes 1824, 38.
Bevat: Ines de Castro/ C. Mucius Cordus.
Op fol. M6r: Gedrukt in 's Gravenhage, bij Gebroeders Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

*240715. Catalogus van een veiling op 30 en 31 juli.
- RC 18240729.

240723a. Dicht- en prozaïsche werken van Mr. Rhynvis Feith. Ridder der Orde van
den Nederlandschen Leeuw, Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut enz.
Negende deel. Te Rotterdam, bij I. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIV.
Kl. 8o: [I-II], 1-208; π2(-π2) A-N8
UBVU TV 15709.- (9)
- BV Van Benthem 23 juli 1824; Saakes 1824:
- Bevat: Proeve van eenige gezangen.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).
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240723b. Idem, Tiende deel.
Kl. 8o: [I-II], 1-160; π2(-π2) A-K8

UBVU TV 15709.- (10)

- BV Van Benthem 23 juli 1824; Saakes 1824:
- Bevat: De ouderdom/ Lazarus.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

240913a. Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden, door Mr. Willem
Bilderdyk. Eerste deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1824.
8o: [I-IV] I-II 2I-II, 1-212; π4 A-N8 02
UBA RA I 191
- BV Van Benthem 14 sept. 1824; Saakes 1824, 68.
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- Een gegraveerde titelpagina: W. Bilderdyk (d) en D. Veelwaard (s).
- BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondsveiling 1835:142 complete stellen over; daarnaast 26 losse eerste delen.

240913b. Rasselas, Prins van Abyssiniën. Eene geschiedenis, Naar het Engelsch van
Dr. S. Johnson. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIV.
8o: [I-II] I-II, 1-280, I-VI; πo2(-π2) *2(-*2) A-R8 S8(-S8)
KB 191 G
10
-

BV Van Benthem 13 sept. 1824; Saakes 1824, 69.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: A.L. Zeelander (s).
BVP/PP: 2,00/-.
Fondsveiling 1835:180 exemplaren.

240925a. Dicht- en prozaïsche werken van Mr. Rhynvis Feith. Ridder der Orde van
den Nederlandschen Leeuw, Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut enz.
Tweede deel. Te Rotterdam, bij I. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIV.
Kl. 8o: [I-II], 1-248; π2(-π2) A-P8 Q4
UBVU TV 15709.- (2)
-

BV Van Benthem 25 sept. 1824.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina.
Op p. 248: Gedrukt by C.A. Spin, te Amsterdam.
Bevat: Brieven over verscheidene onderwerpen. Eerste en tweede deel.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/165 op velinpapier).
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/,195 op velinpapier).

240925b. Idem, Elfde deel.
Kl. 8o: [I-II], 1-248; π2(-π2) A-P8 Q4

UBVU TV 15709.- (11)

- BV Van Benthem 25 sept. 1825; Saakes 1825, 118.
- Bevat: Het graf/ Brieven aan Sophie.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 150 complete stellen van 11 deeltjes, waarvan 25 op
velinpapier.

*241021. Lijst of zestiende supplement tot de catalogus van de leesbibliotheek van
Immerzeel.
- RC 18241021.
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241108. Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden, door Mr. Willem Bilderdyk.
Tweede deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1824.
8o: [I-IV] I-II 2I-II, 1-210; π4 A-N8 04 P2
UBA RA I 192
-

BV Van Benthem 8 nov. 1824.
Een gegraveerde titelpagina: W. Bilderdyk (d) en D. Veelwaard (s).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 142 complete stellen over; daarnaast 34 losse tweede delen.

241115. Catalogus van eene verzameling van boeken, in verschillende Talen en alle
vakken van Wetenschapen en Kunst; benevens eenige liefhebberyen, (...) Meerendeels
nagelaten door wylen den Heere Jacob van Stipriaan, gewoond hebbende te
Delftshaven; Waarvan de Verkooping, ten overstaan van een daartoe bevoegd
Beambte, zal worden gehouden ten huize van J. Immerzeel, Junior, Boekhandelaar
op den hoek van de Nieuwehaven en Nieuwehavensteeg,
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te Rotterdam; Op Woensdag en Donderdag den 1n en 2n December 1824. Alles is te
zien op Dingsdag den 30 Nov. 1824. De Catalogus is bij bovengemelden te bekomen
à twee St.
8o: [1-III], 1-26; π2(-π2) A-B4 C6(-C6)
VBBB Nv 1033
- RC 18241130.

241117. Nederlandsche muzen-almanak. 1825. Zevende jaar. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-255 [256 blanco]; [08] 1-168
UBL 271 G 10
- BV Van Benthem 17 nov. 1824; Saakes 1824, 95.
- Vóór p. [I] zijn zeven pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt te Amsterdam, bij C.A.
Spin.
= portret van Mr. A.C.W. Staring van den Wildenborch: J. Immerzeel, Junior
(e) en P. Velyn (s)
= portret van Mr. J. Kinker: J. Immerzeel Junior (e), H.W. Caspari (ad viv. d)
en J.E. Marcus (s)
= de gegraveerde titelpagina: J. Immerzeel, jr. (i) en J.C. Bendorp (d)(s)
= Voorwoord van Immerzeel met daarachter twee facsimilé handschriften van
R. Feith.
= Boswijk d. 27 Aug. 1791: D. Veelwaard (s)
= Boschwyk d. 11 October 1819: D. Veelwaard (s)
- Bij p. 10: De zegepraal der waarheid: J.C. Bendorp (d)(s); bij 64: Jan Zoet: J.C.
Bendorp (i)(d)(s); bij 88: Muziek van Henr. Simon bij ‘Nederland’ van J.
Immerzeel, Junior; bij 114: Bespiegeling: A. Schelfhout (i)(d) en J.C. Bendorp
(s); bij 156: De visscher: J.G. Schotel (d) en J.E. Marcus (s); bij 220: Herinnering
by 't kasteel te Doornewaard: A. Schelfhout (d) en P. Velyn (s).
- Fondsveiling 1835: 385 exemplaren.

241118. Dichthulde aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, op den
achttienden van Slagtmaand 1824, Hoogstderzelver vyftigste verjaardag. Door Jan
Schouten. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1824.
8o: 1-12; ongesigneerd
GBR Pamflet 1824:2; KB Pamflet 25325.
- Saakes 1824, 87; RC 18241118.
- BVP/PP: 0,25/0,30.
- Fondsveiling 1835: 21 exemplaren.
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241215a. Dicht- en prozaïsche werken van Mr. Rhynvis Feith. Ridder der Orde van
den Nederlandschen Leeuw, Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut enz.
Vyfde deel. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIV.
Kl. 8o: [1-II], 1-271 [272 blanco]; π2(-π2) A-R8
UBVU TV 15709.(5)
-

BV Van Benthem 15 dec. 1825; Saakes 1825, 109-110.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina.
Bevat: Julia/ Ferdinand en Constantia.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

241215b. Idem, Zesde deel.
Kl. 8o: [i-II], 1-184; π2 A-L8 M4

UBVU TV 15709.- (6)

- BV Van Benthem 15 dec. 1825; Saakes 1825, 109-110.
- Bevat: Verhandeling over het heldendicht (1780)
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- Bijgevoegd is een Naamlijst van intekenaren (56 pp.)
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

241230a. Schoonheden uit de geschiedenis der reistogten, door de voornaamste
reizigers in de beide halfronden en rondom de wereld ondernomen. Door H. Le
Maire. Uit het Fransch. Met twaalf platen. Eerste deel. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel,
Junior. MDCCCXXIV.
12o: I-IV, 1-388, 2I-VII [VIII blanco]; *2 A-Q12 R6
KB 1161 D 73 (1)
- RC 18241230; Saakes 1825, 108.
- Platen vóór fol. *1 en bij B4v, D4r, O4r en O11r: A.L. Zeelander (s) [Een plaat
ontbreekt].
- BVP/PP: 2,00/2,40.
- Fondsveiling 1835: 238 exemplaren over; daarnaast 35 losse eerste delen.

241230b. Idem, Tweede deel.
12o: 1-400, I-III [IV blanco]; A-Q12 R10

KB 1161 D 73 (2)

- RC 18241230; Saakes 1825, 108.
- Vóór fol. A1 de titelpagina en een plaat. Ook platen bij p. 16, 78, 81, 11 en 192:
A.L. Zeelander (s).
- BVP/PP: 2,00/2,40.
- Fondsveiling 1835: 238 exemplaren.

241231a. Dicht- en prozaïsche werken van Mr. Rhynvis Feith. Ridder der Orde van
den Nederlandschen Leeuw, Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut enz.
Eerste deel. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIV.
Kl. 8o: [I-IV], 1-24 21-24, 25-312; π2 *8 **4 A-T8 V4
UBVU TV 15709.(1)
- BV Van Benthem 16 maart 1825; Saakes 1825, 148-149.
- Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina. Ook een ingeplakt portret: J.W. Caspari
(d) en P. Velyn (s).
- Op fol. π1v: Gedrukt bij gebr. Giunta d'Albani.
- Bevat: ‘Levensberigt’ door N.G. van Kampen/ Verhandeling over de
evangelieleer/Dagboek.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

241231b. Idem, Derde deel.
Kl. 8o: [I-II], 1-268; π2(-π2) A-Q8 R6

UBVU TV 15709.- (3)
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-

BV Van Benthem 30 april 1825; Saakes 1825, 148-9.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina.
Op fol. R6v: Gedrukt by C.A. Spin, te Amsterdam.
Bevat: Brieven over verscheidene onderwerpen. Derde deel. Vierde deel.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

241231c. Idem, Vierde deel.
Kl. 8o: [I-IV], 1-295 [296 blanco]; π2 A-S8 T4

UBVU TV 15709.- (4)

- BV Van Benthem 30 april 1825; Saakes 1825, 148-9.
- Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina.
- Op fol. π1v: Gedrukt bij gebs. Giunta d'Albani.
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- Bevat: Brieven over verscheidene onderwerpen. Vyfde en zesde deel.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,45/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

1825
250226. De zon, of de morgen, Waterloo en de eeuwigheid. Dithyrambe. Door A.
van Hasselt, jur. utr. stud, te Luik. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1825.
8o: 1-13 [14-16 blanco]; ongesigneerd
KB 3015 B 14
- BV Van Benthem 26 febr. 1825; Saakes 1825, 124.
- BVP/PP: 0,20/0,25.
- Fondsveiling 1835: 59 exemplaren.

*250416. Uitgelezene gedachten. Door Graaf de Ségur. Uit het Fransch. Te Rotterdam,
by J. Immerzeel, Junior.
Kl. 8o:
- BV Van Benthem 16 april 1825; Saakes 1825,143; RC 18250719.
- BVP/PP: 1,00/1,20 (op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 171 exemplaren.

250430. Nederlands watersnood van Sprokkelmaand 1825. Lierzang door L. van
den Broek. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXV. Ten behoeve der
noodlijdenden.
8o: [I-II blanco], 1-13 [14 blanco]; ongesigneerd
KB Pamflet 25471;
GBR 20 H 22
- Saakes 1825, 125 (= april)
- BVP/PP: 0,20/0,25.
- Fondsveiling 1835: 58 exemplaren.

250619a. Geschiedenis van Napoleon en het groote leger gedurende het jaar 1812.
Door den generaal Grave de Ségur. Uit het Fransch vertaald. Eerste deel. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXV.
8o: [I-IV], 1-358; π2 A-Y8 Z4(-Z4)
KB 3147 C 9
- BV Van Benthem 19 juni 1825; Saakes 1825, 155; RC 18250719.
- Na fol. π1 een lithografie van Napoleon en de titelpagina.
- Op fol. Z3v: Gedrukt te 's Gravenhage, by A.D. Schinkel.
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- BVP/PP: 2,50/3,00.

250619b. Dichtbloemen van L. Rietberg. A.L.M. & J.U.Dr. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXV.
8o: [I-II] I-VIII 2I-II, 1-202; π2(-π2) *4 A-M8 N6(-N6)
UBVU TV
20470.-

BV Van Benthem 19 juni 1825; Saakes 1825, 157; RC 18250719.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s).
Op fol. N5v: Te Delft, gedrukt bij J.J. Stuerman en Zoon.
BVP/PP: 3,00/3,60.
Fondsveiling 1835: 182 exemplaren.
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250716a. De kluchtige avonturen van Laurentius Giffard, ten tyde der Fransche
omwenteling. Door L.B. Picard, lid der Fransche Akademie. Uit het Fransch vertaald.
Eerste deel. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXV.
8o: I-VIII, 1-388; *4 A-Z8 Aa8 Bb2
KB 830 G 16 (1)
-

BV Van Benthem 16 juli 1825; Saakes 1825, 168; RC 18250811.
Na fol. *1 een gegraveerde plaat + titelpagina: A.L. Zeelander (s).
Op fol. Bb2r: Gedrukt bij gebroeders Giunta d'Albani.
BVP/PP: 3,00/3,60.

250716b. Idem, Tweede deel.
8o: I-VIII, 1-398; *4 A-Z8 Aa-Bb8(-Bb8)
-

KB 830 G 16 (2)

BV Van Benthem 16 juli 1825; Saakes 1825, 168; RC 18250811.
Na fol. *1 een gegraveerde plaat + titelpagina: A.L. Zeelander (s).
Op fol. Bb7v: Gedrukt bij gebroeders Giunta d'Albani.
BVP/PP: 3,00/3,60.
Fondsveiling 1835: 239 exemplaren.

250808a. Geschiedenis van Napoleon en het groote leger gedurende het jaar 1812.
Door den generaal Grave de Ségur. Uit het Fransch vertaald. Tweede deel. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXV.
8o: [I-II], 1-338; π2(-π2) A-X8 Y2(-Y2)
KB 3147 C 10
- BV Van Benthem 8 aug. 1825; Saakes 1826, 195; RC 18250823.
- Na fol. π1 een lithografie van Murat en de titelpagina.
- BVP/PP: 2,50/3,00.

250808b. Aan Mr. Isaac da Costa. Gedicht. Door J.L. Nierstrasz, Junior. Te Rotterdam,
by J. Immerzeel, Junior. 1825.
8o: 1-13 [14 blanco]; ongesigneerd
KB Pamflet 25412
- BV Van Benthem 8 aug. 1825; Saakes 1825,174; RC 18250823.
- BVP/PP: 0,30/0,40.
- Fondsveiling 1835: 150 exemplaren.

*250906. Zeventiende supplement tot de algemeene catalogus van de leesbibliotheek
van J. Immerzeel, Junior.
- RC 18250906.
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250930. Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden, door Mr. Willem Bilderdyk.
Derde deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1825.
8o: [I-IV] 2I-III-IV, 1-213 [214 blanco]; *4 A-N8 04(-O4)
UBA RA I
193
-

Saakes 1825, 165 (= sept.); RC 18251201.
Na fol. *1 een gegraveerde titelpagina: W. Bilderdyk (d) en D. Veelwaard (s).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835:142 complete stellen over; daarnaast 88 losse derde delen.
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251012. Geschiedenis van Napoleon en het groote leger gedurende het jaar 1812.
Door den generaal Grave de Ségur. Uit het Fransch vertaald. Derde deel. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXV.
8o: [i-II], 1 -279 [280 blanco]; π2(-π2) A-R8S4
KB 3147 C 11
- BV Van Benthem 12 okt. 1825; Saakes 1826, 195; RC 18251201.
- Na fol. π1 een lithografie van Michel Ney: Lith. van A. Vinkeles en de
titelpagina.
- BVP/PP: 2,50/3,00.

251021a. Bydragen ter bevordering der schoone kunsten en wetenschappen,
uitgegeven door Mr. R. Feith en J. Kantelaar. Eerste deel. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXV.
K1.8o:I-XVI, 1-250; *8 A-P8 Q6(-Q6)
UBVU TV 15709.- (12)
- BV Van Benthem 21 okt. 1825; Saakes 1826, 197; RC 18251201.
- Vóór fol. *1 een gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (f).
- Het is een ‘Supplement tot de dicht- en prozaïsche werken van Mr. R. Feith.’

251021b. Idem, Tweede deel.
K1.8o: [I-IV], 1-267 [268 blanco]; π2 A-Q8 R6

UBVU TV 15709.- (13)

-

BV Van Benthem 21 okt. 1825; Saakes 1826, 197; RC 18251201.
Vóór fol. π1 een gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (f).
Het is een ‘Supplement tot de dicht- en prozaïsche werken van Mr. R. Feith.’
Op p. 267: Gedrukt bij gebs. Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,25 (1,45/1,65 op velinpapier).
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/2,00 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 988 complete stellen, waarvan 88 op velinpapier.

251119. Broederlyke uitboezeming, ter gelegenheid van het hooge huwelyk van
Z H E den Grootmeester Nationaal der Vrymetselary, Prins Frederik der
Nederlanden, met Hare Koninklyke Hoogheid Louisa Augusta Wilhelmina Amelia,
Prinses van Pruissen. Dichtstuk, uitgesproken in de Groote Loge van Bestuur,
gehouden binnen 's Gravenhage den 19n. November 1825; door Jan Schouten. Te
Rotterdam, bij den B J. Immerzeel, Junior.
8o: [I-XII]; ongesigneerd
GBR Pamflet 1825:13; KB Pamflet 25498
- BVP/PP:
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251130. Nederlandsche muzen-almanak. 1826. Achtste jaar. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-248; [08] 1-158 [164]
UBL 271 G 11
- BV Van Benthem 30 nov. 1825; Saakes 1825, 191
- Vóór p. [I] zijn vier pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt te Amsterdam, bij C.A.
Spin.
= portret van Jan van Walré: J. Immerzeel, Junior (e), H.W. Caspari (ad viv. d)
en P. Velyn (s).
= portret van B. Klyn, Bz.: J. Immerzeel Junior (e), H.W. Caspari (ad viv. d)
en P. Velyn (s).
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (s).
- Bij p. 18: Aart van Groningen: J.C. Bendorp (i)(d)(s); bij 60: De reis naar het
bad: J.C. Bendorp (d)(s); bij 120: Hans Warsch: A. Vinkeles Rz. (d) en J.C.
Bendorp (s); bij 172: De koningsavond: J. Steen (p) en Elisabeth Schmetterling
(s); bij 199: Muziek van J.F. Willems
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bij zijn gedicht ‘Het lied der Belgen aan de Bataven’; bij 232: De eenzaamheid:
A. Schelfhout (d) en P. Velyn (s).
- Fondsveiling 1835: 453 exemplaren.

251201. Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden, door Mr. Willem Bilderdyk.
Vierde deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1825.
8o: [I-II] HI, 1-211 [212 blanco]; π2 A-N8 02
UBA RA I 194
-

RC 18251201.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina: W. Bilderdyk (d) en D. Veelwaard (s).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 142 complete stellen.

1826
260221. Geschiedenis van de herstelling van Griekenland, bevattende een kort begrip
van de gebeurtenissen sedert 1740 tot in 1824. Door F.C.H.L. Pouqueville, te voren
Consul-Generaal van Frankrijk bij Ali Pacha van Janina, [enz.] Met platen, portretten
en kaarten. Naar de tweede Fransche uitgave. Eerste deel. Te Rotterdam, by J.
Immerzeel Junior. MDCCCXXVI.
8o: I-XII, 1-311 [312 blanco]; π6 A-T8 V4
KB 3076 E 18
-

RC 18260221; Saakes 1826, 220; HrC 18260225.
Na fol. π1 een plaat: Dupré (ad viv. d) en Abm. Veelwaard (s)
Op fol. π1v: Gedrukt te 's Gravenhage, bij A.D. Schinkel.
BVP/PP: 2,50/3,00.

260508. Idem, Tweede deel.
8o: I-X, 1-315 [316 blanco]; *6(-*6) A-T8 V6
-

KB 3076 E 19

BV Van Benthem 8 mei 1826; Saakes 1826, 243.
Na fol. *1 een plaat: Dupré (ad viv. d) en Abm. Veelwaard (s).
Op fol. *1v: Gedrukt te 's Gravenhage, bij A.D. Schinkel.
BVP/PP: 2,50/3,00.

260609. Merkwaardige gedachten van Vermaarde Vrouwen. Uit het Fransch. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVI.
12o: [I-II] I-XII, 1-161 [162 blanco]; [08](-0/1) 16 1*6 1**6 26 2*6 2**6 36 3*6 3**6
46 4*6 4**6 58 (5/5 + X1)
SIAV Amsterdam Fr 1C 1826
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-

BV Van Benthem 9 juni 1826; Saakes 1826, 254; HgC 18261009.
Na fol. 0/2 de gegraveerde titelpagina.
Op fol. 0/2v: Gedrukt bij Gebroeders Giunta d'Albani.
BVP/PP: 1,00/1,25.
Fondsveiling 1835: 414 exemplaren.

260830. Gedenkboek van Neerlands watersnood, in Februarij 1825. Door J.C. Beyer.
Met platen en kaart. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVI.
8o: I-XXII 2I-VIII 3I-VIII, 1-432; π10(π10+1) 2π8 A-Z8 Aa-Dd8
UBA
1100 C 41
- BV Van Benthem 30 aug. 1826; Saakes 1826, 267; HgC 18261009.
- Voor p. I de gegraveerde titelpagina: J.G. Schotel (d) en P. Velyn (s).
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- Het ex. UBA met een handschrift van lezers van een leesgezelschap te
Nieuwenhuis. Vgl. Dongelmans 1990.
- Op p. I-XXII een naamlijst van intekenaren.
- Met plaat bij p. 374.
- Het tweede stuk bij 261009a.

260921a. Napoleon en het groote leger in Rusland, of kritiesch onderzoek van het
werk van den graaf Ph. de Segur, door den generaal Gourgaud, gewezen
ordonnans-officier en aide de camp van Keizer Napoleon. Eerste deel. Naar de derde
Fransche uitgaaf. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVI.
8o: [I-IV] I-XIV, 1-344; π2 *8(-*8) A-X8 Y4
KB 3147 C 12
-

BV Van Benthem 21 sept. 1826; Saakes 1826, 268; HgC 18261009.
Vóór fol. *1 de Franse titelpagina en de titelpagina (=π2)
Op fol. Y4v: Gedrukt in 's Gravenhage, bij Gebroeders Guinta (!) d'Albani.
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 47 complete stellen; daarnaast 100 eerste delen.

260921b. [A.J. Lastdrager en D. Ouwersloot] Bloemen van Nederlandsche dichtkunst,
voor de jeugd. Eerste deel. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. 1826.
Kl. 8o: I-VIII, 1-198 [199-200 blanco]; π4 A-M8 N4
KB 9205 G 5
- BV Van Benthem 21 sept. 1826; Saakes 1826, 269; HgC 18261009.
- BVP/PP: 0,75/0,90.
- Fondsveiling 1835: 606 complete stellen over, waarvan 101 op best papier;
daarnaast nog 281 losse eerste delen

260921c. De deugdzame man, of de onnoozele. Door L.B. Picard. Lid der Fransche
Akademie. Uit het Fransch vertaald. Eerste deel. In 's Gravenhage, bij J. Immerzeel,
Junior. MDCCCXXV.
8o: I-IV, 1-270; *2 A-Q8 R8(-R8)
KB 833 G 10 (1)
-

BV Van Benthem 21 sept. 1826; Saakes 1826, 271; HgC 18261009.
Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
Op fol. R7v: Gedrukt bij gebroeders Giunta d'Albani.
BVP/PP: 2,50/3,00.

260921d. Idem, Tweede deel.
8o: I-IV, 1-272; *2 A-R8

KB 830 G 10 (2)

- BV Van Benthem 21 sept. 1826; Saakes 1826, 271; HgC 18261009.
- Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
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- Op fol. R8v: Gedrukt bij gebroeders Giunta d'Albani.
- BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondsveiling 1835: 340 exemplaren.

260921e. Geschiedenis van de herstelling van Griekenland, bevattende een kort
begrip van de gebeurtenissen sedert 1740 tot in 1824. Door F.C.H.L. Pouqueville,
te voren Consul-Generaal van Frankrijk bij Ali Pacha van Janina, [enz.] Met platen,
portretten en kaarten. Naar de tweede Fransche uitgave. Derde deel. Te Rotterdam,
by J. Immerzeel Junior. MDCCCXXVI.
8o: I-XII, 1-344; π6 A-X8 Y4
KB 3076 E 20
- BV Van Benthem 21 sept. 1826; Saakes 1827, 316; HgC 18261009.
- Na fol. π1 een plaat.
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- Op fol. π1v: Gedrukt te 's Gravenhage, bij A.D. Schinkel.
- BVP/PP: 2,50/3,00.

261008. Nederlandsche spraakleer. Door Mr. Willem Bilderdyk. In 's Gravenhage,
by J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVI.
8o: I-XVI, 1-432; *8 A-Z8 Aa-Dd8
KB 250 F 1
-

BV Van Benthem 8 okt. 1826; Saakes 1827, 310; HgC 18261009.
Op fol. *1v: Gedrukt te 's Gravenhage, by A.D. Schinkel.
BVP/PP: 5,00/5,75.
Fondsveiling 1835:414 exemplaren.

261009a. Gedenkboek van Neerlands watersnood, in Februarij 1825. Door J.C. Beyer.
Met platen en kaart. [Tweede stuk] Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior.
MDCCCXXVI.
8o: [I-II], 433-807 [808 blanco]; π2(-π2) Ee-Zz8 Aaa-Ccc8 Eee4
UBA
1100 C 42
-

Saakes 1826, 267; HgC 18261009.
Op p. 807: Gedrukt in's Gravenhage, bij Gebroeders Giunta d'Albani.
Met plaat bij p. 440, 444, 556 en 672 en kaart van overstroomde gebieden.
BVPI/PPI: -/10,70 (9,00/13,30 op schrijfmediaan, -/21,40 op velinpapier)
BVP/PP: 10,00/12,00 op ordinair papier.
- Fondsveiling 1835: 111 (ordinair papier) en 29 (schrijfpapier) exemplaren.

261009b. De Geuzen: vaderlandsch gedicht, door Jonkheer Onno Zwier van Haren.
Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdyk. Eerste deel. Te 's Gravenhage, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXVI.
Kl. 8o: [I-II] I-XXXVI, 1-152; π2(-π2) *-**8 ***2 A-I8 K4
UBA RA I
158
- Saakes 1826, 261; HgC 18261009.
- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)

261009c. Idem, Tweede deel.
Kl. 8o: 1-181 [182-184 blanco]; A-L8M4
-

UBA RA I 158

Saakes 1826, 261; HgC 18261009.
Na fol. A1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
BVP/PP: 2,50/3,00 voor 2 delen (ordinair papier) en 3,30/3,90 op velinpapier.
Fondsveiling 1835: 286 complete stellen over, waarvan 51 op velinpapier.
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261019a. Nagelaten gedichten en verhandelingen, van Mr. J.C.C. den Beer Poortugael.
Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVI.
8o: I-VIII, 1-200; *4 A-M8 N4
UBVU TV 23329.-

BV Van Benthem 19 okt. 1826; Saakes 1827, 317.
Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: P. Velyn (s).
Op fol. *1v: Gedrukt by C.A. Spin.
BVP/PP: 3,00/3,60.
Fondsveiling 1835:439 exemplaren.
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261019b. Napoleon en het groote leger in Rusland, of kritiesch onderzoek van het
werk van den graaf Ph. de Segur, door den generaal Gourgaud, gewezen
ordonnans-officier en aide de camp van Keizer Napoleon. Tweede deel. Naar de
derde Fransche uitgaaf. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVI.
8o: [I-IV], 1-370; π2 A-Z8 Aa2(-Aa2)
KB 3147 C 13
-

BV Van Benthem 19 okt. 1826; Saakes 1827, 316; HgC 18261009.
Op fol. Aa1v: Gedrukt bij Gebrs. Giunta d'Albani.
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 47 complete stellen.

261120. Het Scheveningsche strand. Gedicht. Door Johannes Immerzeel, Junior. Te
's Gravenhage, by J. Immerzeel, Junior. 1826. Uitgegeven ten behoeve der weduwen
en kinderen van de visscherlieden, die by het vergaan der Scheveningsche pink Jacob
Johannes het leven verloren hebben.
8o: 1-14 [15-16 blanco]; ongesigneerd
KB M 136 K 27; GA Den Haag
U 123
- HgC 18261120.
- Ook opgenomen in de Muzen-almanak voor 1828.

261130a. Boertige reis door Europa. Door A. Fokke Simonsz. Eerste deel. Derde
druk. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVI.
Kl. 8o: 1-284; A-R8 S6
KB 192 D 23 (1)
-

BV Van Benthem 30 nov. 1826; Saakes 1827,310 en 349.
Na fol. A2 een getekende titelpagina: J. Smies (d) en A.L. Zeelander (f).
Gedrukt in 's Gravenhage, bij gebroeders Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20
BVP/PP: 1,25/1,50.

261130b. Idem, Tweede deel.
Kl. 8o: 1-316; A-T8 V6
-

KB 192 D 23 (2)

Saakes 1827, 349
Na fol. A1 de gegraveerde titelpagina.
Gedrukt in 's Gravenhage, bij gebroeders Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20
BVP/PP: 1,25/1,50.

261215. Nederlandsche muzen-almanak. 1827. Negende jaar. In 's Gravenhage, bij
J. Immerzeel, Junior.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

16o: [I-XVI], 1-252; [08] 1-158 166

UBL 271 G 12

- BV Van Benthem 15 dec. 1826; Saakes 1826, 287
- Vóór p. [I] zijn drie pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret van Mr. M.C. van Hall: J. Immerzeel Junior (e) 's Hage.
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
- Bij p. 16: De kapel aan de Adriatische zee: J.C. Schotel (i)(d) en P. Velyn (s);
bij 64: Huibert Willemszoon van Eycken: J.C. Bendorp (i)(d)(s); bij 104: Muziek
van Jacob M: de Boer bij ‘De gelukkige huisvader’ van Robidé van der Aa; bij
148: Afbeeldsel van G. Metzu. Elizabt. Schmetterling (s); bij 196: De
morgenstond: W.B. van der Kooy (d) en P. Velyn (s).
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- Fondsveiling 1835: 84 exemplaren.

261231a. Boertige reis door Europa. Door A. Fokke Simonsz. Derde deel. Derde
druk. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVI.
Kl. 8o: 1-300; A-S8 T6
KB 192 D 23 (3)
-

Saakes 1827,349; BV Van Benthem 26 juni 1827.
Na fol. A1 de gegraveerde titelpagina.
Gedrukt in 's Gravenhage, bij gebroeders Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20
BVP/PP: 1,25/1,50.
- Fondsveiling 1835: 41 complete stellen over; daarnaast 25 derde delen.

261231b. Idem, Vierde deel.
Kl. 8o: [I-II], 1-276; π2(-π2) A-R8 S2

KB 192 D 23 (4)

-

Saakes 1827,349; BV Van Benthem 26 juni 1827.
Vóór fol. A1 de gegraveerde titelpagina.
Gedrukt in 's Gravenhage, bij gebroeders Giunta d'Albani.
Bevat een Naamlijst van intekenaren (32 pp.)
BVPI/PPI: 1,00/1,20
BVP/PP: 1,25/1,50.
- Fondsveiling 1835: 41 complete stellen over; daarnaast 34 vierde delen.

1827
270706. Catalogus van boeken, in verschillende talen en vakken van wetenschap en
kunst; benevens eene verzameling van schilderyen, teekeningen, prenten en
liefhebberyen; meerendeels nagelaten door den weledelen zeer geleerden heere Dr.
J.H.A. Hagdorn; Waarvan de verkooping zal worden gehouden op Zaturdag den 21,
Woensdag, Donderdag en Vrijdag den 25,26 en 27 Julij, te 's Gravenhage in de
Nobelstraat, Wijk E, No. 63, door den boek- en kunsthandelaar J. Immerzeel Junior;
Bij wien de Catalogus voor 10 cents te bekomen is.
8o: [I-II], 1-45 [46 blanco]; π2(-π2) A-E4 A-E4 F4(-F4)
VBBB Nv 1092
- RC 18270720.

270718a. [A.J. Lastdrager en D. Ouwersloot] Bloemen van Nederlandsche dichtkunst,
voor de jeugd. Tweede deel. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. 1827.
Kl. 8o: I-VIII, 1-195 [196 blanco]; π4 A-M8 N2
KB 9205 G 6

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

- BV Van Benthem 18 juli 1827; Saakes 1827,350; HgC 18270829.
- BVP/PP: 0,75/0,90. (PP: 2 delen op bestpapier f 3,60).
- Fondsveiling 1835: 606 complete stellen over, waarvan 101 op best papier.

270718b. Geschiedenis van de herstelling van Griekenland, bevattende een kort
begrip van de gebeurtenissen sedert 1740 tot in 1824. Door F.C.H.L. Pouqueville,
te voren Consul-Generaal van Frankrijk bij Ali Pacha van Janina, [enz.] Met platen,
portretten en kaarten. Naar de tweede Fransche uitgave. Vierde deel. Te 's Gravenhage,
by J. Immerzeel Junior. MDCCCXXVII.
8o: I-XII, 1-350; π6 A-X8 Y8(-Y8)
KB 3076 E 21
- BV Van Benthem 18 juli 1827; Saakes 1827, 356.
- Na fol. Y7 een kaart: Dl. Veelwaard Jr. (s)

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

392
- Op fol. π1v: Gedrukt te 's Gravenhage, bij A.D. Schinkel.
- BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondsveiling 1835: 40 exemplaren.

270910a. Catalogus van grootendeels keurig gebonden boeken, plaatwerken en
wapenboeken; (...) alsmede van eene verzameling van schilderyen; (...) ten deele
nagelaten door wijlen de Heeren J.W.P. van Reyn, Gz., en F. Lehner; Waarvan de
verkooping zal worden gehouden op den 24 October 1827 en volgende dagen, te 's
Gravenhage, in de Nobelstraat, Wijk E, no. 63, ten huize van den Boek- en
Kunsthandelaar J. Immerzeel, Junior, Bij wien de Catalogus voor 10 cents te bekomen
is.
Een en ander kan ten huize voormeld worden bezigtigd, den 22 en 23 October,
van des morgens 10 tot 's namiddags 3 uren.
8o: [I-II], 1-54; π2 A-F4 G4(-G4)
KB M 140 E 26: 10
- HgC 18271012 en 18271017

270910b. Nieuwe gedichten van A.C.W. Staring. In 's Gravenhage, By J. Immerzeel,
Junior. MDCCCXXVII.
Kl. 8o: [I-IV], 1-156; π2 A-I8 K6
UBVU TV 08000.xx
-

BV Van Benthem 10 sept. 1827; Saakes 1827, 373.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina.
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).
Fondsveiling 1835: 1065 exemplaren, waarvan 115 op velinpapier.

271208. Nederlandsche muzen-almanak. 1828. Tiende jaar. In 's Gravenhage, bij J.
Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-240; [O8] 1-158
UBL 271 G 13
- HrC 18271208; Saakes 1827, 383.
- Vóór p. [I] zijn vier pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret van Mr. Abraham Boxman: J. Immerzeel Junior (e) 's Hage.
= portret van J.L. Nierstraz, Junior: J. Immerzeel, Junior (e), H.W. Caspari (ad
viv. d) en P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
- Bij p. 14: Het Scheveningsche strand: A. Schelfhout (d) en P. Velyn (s); bij 16:
De Groote Houtpoort te Haarlem, geslecht 1824: B. van Hove (d) en P. Velyn
(s); bij 120: Muziek van J. van Boom bij ‘Nederland’ van Jan Schouten; bij
154: Willem Tell: J.C. Schotel (i)(d) en J.C. Bendorp (s); bij 194: Cornelis Bega:
Elizh. Schmetterling (s); bij 226: Vergankelykheid: H. van de Sande Bakhuyzen
(i)(d) en J.C. Bendorp (s).
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- Fondsveiling 1835: 214 exemplaren.

1828
280408. Catalogue de livres et manuscrits, en langues Française, Anglaise, Allemande
et Hollandaise, pour la plupart de la meilleure condition, et en partie d'une reliûre
élégante; formant la bibliothèque de monsieur J. Goldberg, (...) Dont la vente publique
se fera à l'hôtel de Mr. Goldberg, au Plein, coin de la rue, dite Lange Poolen, Mardi
le 22 Avril 1828 et jours suivans: par J. Immerzeel, Jr. Libraire et Marchand de
Tableaux à La Haye. Jours d'inspection: Vendredi, Samedi et Lundi, 18, 19 et 21
Avril. Le Catalogue se distribue chez le susdit Libraire, au Nobelstraat, no. 63.
à Amsterdam, chez W. Brave, Jr., Nieuwendijk.
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M. Schooneveld & fils, Beurssteeg.
à Rotterdam, Jacob & Comp., kleine Draaisteeg.
Prix 30 Cents.
8o: [I-IV], 1-186 [187-188 blanco]; π2 A-Y4 Z2 Aa4
KB VC 5301

VBBB Nv 1105;

- HrC 18280412; HgC 18280416.

280628a. De ware liefde tot het vaderland. Door Mr. Willem Bilderdyk. Nieuwe
uitgave. Te 's Gravenhage, by J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVIII.
Kl. 8o: 1-40; ongesigneerd
UBA RA I 204a
- BV Van Benthem 28 juni 1828; Saakes 1828, 445.
- Oorspronkelijk gepubliceerd in de werken van het genootschap Kunst wordt
door arbeid verkregen
- BVP/PP: 0,15/0,20.
- Fondsveiling 1835: 697 exemplaren.

280628b. [H. Tollens] Romancen, balladen en legenden. Tweede druk. Te 'S
Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVIII.
Kl. 8: 1-206; A-N8
KB 3106 E 12
- BV Van Benthem 28 juni 1827; HgC 18281229.
- Vóór fol. A1 de gegraveerde titelpagina.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,40/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 1213 exemplaren, waarvan 33 op velinpapier.

280728. Catalogus van boeken, in verschillende talen en vakken van wetenschap en
kunst; alsmede een uitnemend fraai met figuren geweven kamerbehangsel, uit de
beroemde fabriek van D. Werniers, en eindelijk eenige schilderyen; Waarvan de
verkooping zal worden gehouden op Maandag den 11den Augustus 1828, en volgende
dagen, te 's Gravenhage, in de Nobelstraat, no. 63, ten huize van den Boek- en
Kunsthandelaar J. Immerzeel, Junior, bij wien de Catalogus à 10 cents te bekomen
is.
Een en ander zal ten huize voormeld kunnen worden bezigtigd op Zaturdag den
9den Augustus, van des 's morgens 10 tot 's namiddags 3 ure.
8o: [I-IV], 1-59 [60 blanco]; [O2] 1-38 46
VBBB Nv 1113
- HrC 18280731; HgC 18280811.
- Op fol. 0/1v: Gedrukt in 's Gravenhage, bij gebroeders Giunta d'Albani
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280731a. Mengelingen, door Mr. Willem Bilderdyk. Eerste en tweede deel. Tweede
druk. Te 's Gravenhage, By J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVIII.
Kl. 8o: 1-238 [239-240 blanco]; A-P8
UBVU XS 06205.-

Saakes 1828, 437 (= juli).
Vóór fol. A1 de gegraveerde titelpagina.
Deel 1 loopt tot en met fol. H2v.
Op fol. P7v: Gedrukt in 's Gravenhage, bij Gebrs. Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: [2,00]/2,40.
BVP/PP: 2,50/3,00 ([2,90]/3,30 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 234 complete exemplaren over van eerste + tweede deel,
waarvan 24 op velinpapier.
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280731b. Mengelingen, door Mr. Willem Bilderdyk. Derde en vierde deel. Tweede
druk. Te 's Gravenhage, By J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVIII.
Kl. 8o: 1-240; A-P8
UBVU XS 06205.-

Saakes 1828, 437 (= juli)
Vóór fol. A1 de gegraveerde titelpagina.
Op fol. P8v: Gedrukt in 's Gravenhage, bij Gebrs. Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: [2,00]/2,40.
BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondsveiling 1835: 7 complete stellen van 4 delen in groot octavo; daarnaast 9
derde en 55 vierde delen in groot octavo.

281014. Catalogus van eene, niet uitgebreide, maar in het algemeen zeer belangryke,
verzameling van Nederduitsche en Fransche boeken, (...) Waarvan de verkooping
zal worden gehouden op Dingsdag den 28sten October 1828, en volgende dag, te 's
Gravenhage, in de Nobelstraat, no. 63, ten huize van den Boek- en Kunsthandelaar
J. Immerzeel, Junior, Bij wien de Catalogus à 10 cents te bekomen is.
Op Maandag den 27sten October, van des 's morgens 10 tot 's namiddags 3 ure,
kunnen de boeken worden bezigtigd.
8o: [I-II], 1-46; [02(-0/2) 1-28 38(-3/8)
VBBB Nv 1119
- HgC 18281020.

281106a. Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert
de XVde eeuw. Door Mr. J.C.W. Le Jeune. Te 's Gravenhage, By J. Immerzeel, Junior.
1828.
8o: 1-320; a8(-a2) b-v8
UBVU TV 01181.-

BV Van Benthem 6 nov. 1828; Saakes 1829, 13; HgC 18291229.
Na fol. a1 de gegraveerde titelpagina: L.J. (i), J.C. Bendorp (d)(s)
Op fol. a1v: Gedrukt te 's Gravenhage, bij Gebrs. Giunta d'Albani
Op fol. v8r staan de rugtiteltjes gedrukt.
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 561 exemplaren.

281106b. Heksluiting; van Jan van Walré. Te 's Gravenhage, By J. Immerzeel, Junior.
1828.
Kl. 8o: [I-VI], 1-216; π4(-π4) A-N8 O4
UBVU TV 18894.- BV Van Benthem 6 nov. 1828; Saakes 1829, 14; HgC 18281229.
- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J. van Walré (i) en J.C. Bendorp (d)(s).
- Op fol. π1v: Gedrukt te 's Gravenhage, by A.D.Schinkel.
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- BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).
- Fondsveiling 1835: 452 exemplaren, waarvan 67 op velinpapier.

281112. Catalogus eener fraaye en kostbare verzameling van diversche voorwerpen
van kunst, zeldzaamheid en waardy; (...) Al hetwelk zal worden verkocht in 's
Gravenhage ten huize van wijlen den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer J. Goldberg,
hoek van het Plein en de Lange Pooten, op den 26 November 1828, en volgende
dagen, ten overstaan van den Notaris Mr. T.A. Holland, door J. Immerzeel, Junior,
Boek- en Kunsthandelaar, Bij wien (in de Nobelstraat, no. 63,) de Catalogus à 25
centen te bekomen is.
Op Zaturdag, Maandag en Dingsdag, 22, 24 en 25 November, van 's morgens 10
tot 's namiddags 3 ure, kan alles ten verkoophuize worden bezigtigd.
8o: [I-IV], 1-60; [O2] 1-38 46
KB M 135 K 1
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- HgC 18281010 en 18281114.
- Met prijzen.

281114. Nederlandsche muzen-almanak. 1829. Elfde jaar. In 's Gravenhage, bij J.
Immerzeel, Jr.
16o: [I-XVI], 1-270 [271-272 blanco]; [O8] 1-178
UBL 271 G 14
- BV Van Benthem 14 nov. 1827; Saakes 1828, 479; HrC 18281104.
- Vóór p. [I] zijn vijf pagina's toegevoegd:
= een blanco pagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= een Franse titeIpagina.
= portret van Hendrik Meijer, Junior: J. Immerzeel, Junior (e), H.W. Caspari
(ad viv. d) en P. Velyn (s)
= portret van Mr. J. van 's Gravenweert. Aet. 37.: J. Immerzeel Junior (e), H.W.
Caspari (d) en P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: J.A. Kruseman, (i)(d) en P. Velyn (s)
- Bij p. 14: Jaromir te Lochem: J.C. Bendorp (i)(d)(s); bij 42: Facsimilé-gedicht
van Bilderdijk 1827: Poëzy; bij 84: De winter: A. Schelfhout (d) en P. Velyn
(s); bij 124: Muziek bij ‘Levenslust’ van C.G. Withuys; bij 176: De kerk: B.J.
van Hove (d) en W. van Senus (s); bij 212: De vliering van Frans Hals: G.G.
Haanen (d) en W. van Senus (s); bij 244: De onvoorzienen redding: J.C. Schotel
(d) en J.C. Bendorp (s).
- Fondsveiling 1835: 262 exemplaren.

281231a. Nieuwe gedichten van H. Tollens, C.z. Eerste deel. Tweede druk. Te 's
Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVIII.
8o: [III-VIII], 1-195 [196 blanco]; π4-(π1) A-M8 N2
UBL Tiele's kamer
V-B 69
-

HgC 18290504.
Na fol. π2 de gegraveerde titelpagina: Desenne (i)(d) en Velyn (s)
BVP/PP: 3,00/3,60.
Fondsveiling 1835: 605 complete stellen; daarnaast 237 losse eerste delen.

281231b. Nieuwe gedichten van H. Tollens, C.z. Tweede deel. Te 'S Gravenhage,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXVIII.
8o: I-IV, 1-195 [196 blanco]; π2 A-M8 N2
KB 9211 E 8; UBL 711 D
10 en Tiele's kamer V-B 70
- Saakes 1829, 45 (= juni); HgC 18290504.
- Na fol. π1 een ongeletterde titelplaat: Velyn (s) en de gegraveerde titelpagina:
Desenne (i)(d) en Velyn (s).
- Op fol. N2r: Gedrukt by C.A. Spin.
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- BVP/PP: 3,00/3,60.
- Fondsveiling 1835: 605 complete stellen.

1829
290320. Nieuwe leerwyze om vreemde talen, volgens den gang der natuur,
werktuigelyk aanteleeren. Door C.H. Roggen. Onderwyzer en kostschoolhouder te
's Gravenhage. In 's Gravenhage, by J. Immerzeel, Junior. 1829.
8o: I-VIII, 1-59 [60 blanco]; π4 A-C8 D6
KB 941 F 6
-

BV Van Benthem 20 maart 1829; Saakes 1829, 47; HgC 18290504.
Op tol. π1v: Gedrukt bij A.D. Schinkel, te 's Gravenhage.
BVP/PP: 0,60/0,75.
Fondsveiling 1835: 661 exemplaren.
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290504. Het graf, in vier zangen, door Mr. Rhynvis Feith. Derde druk. Te 's
Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIX.
8o: [I-II] I-XIV, 1-107 [108 blanco]; ongesigneerd
KB 9217 E 36
-

HgC 18290504.
Na p. II gegraveerde titelpagina: Reinr. Vinkels (i)(s) 1792.
BVP/PP: 2,10/2,60.
Fondsveiling 1835: 243 exemplaren.

290812. Ontwerp ter oprigting van een genootschap tot aanmoediging van de
Schilder-, Teeken- en Graveerkunst, te 's Gravenhage, onder de zinspreuk: Neêrlands
Roem. Door J. Immerzeel, Junior. Projet de l'établissement d'une société pour
l'encouragement de la Peinture, du Dessin et de la Gravure, a la Haye, sous la devise
de: Gloire Neêrlandaise. Par J. Immerzeel, le jeune. 1829.
Kl. 8o: 1-39 [40 blanco]; 1-28 34
KB M 147 H 122
- HgC 18290812. De tekst ook in deze krant.
- BVP/PP: 0,30/-.

290918. Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch van Eduard Young, door
Adrianus Cornelis Schenk. Tweede druk. Eerste deel. Te 's Gravenhage, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXIX.
Kl. 8o: I-XXVIII, 1-204; A*8 B*6 A-M8 N6
UBA 747 D 14
- BV Van Benthem 18 sept. 1820; HgC 18291216.
- Na fol. A*1 een gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
- BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,40/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

291006. Catalogus van eene fraaye verzameling van boeken, in onderscheiden talen
en wetenschappen; (...) Waarvan de verkooping zal worden gehouden op Dingsdag
den 20sten October 1829 en volgende dagen, te 's Gravenhage in de Nobelstraat, no.
63. Ten huize van den Boek- en Kunsthandelaar J. Immerzeel, Junior. Bij wien de
Catalogus à 10 cents te bekomen is.
Alles te zien Vrijdag en Zaturdag den 16den en 17den October, van des 's morgens
10 tot 's namiddags 3 ure.
8o: [I-II], 1-50; π2-(π1) A-F4 G2(-G2)
VBBB Nv 1153
- HgC 18291014.
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291030a. Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch van Eduard Young, door
Adrianus Cornelis Schenk. Tweede druk. Tweede deel. Te 's Gravenhage, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXIX.
Kl. 8o: I-VI, 1-189 [190 blanco]; A-L8 M10
UBA 747 D 15
-

BV Van Benthem 30 okt. 1829; HgC 18291216.
Na fol. A1 een gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
Op p. 189: Gedrukt te 's Gravenhage, bij Gebrs. Giunta d'Albani.
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,40/1,65 op velinpapier)
BVP/PP; 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier).

291030b. Vaderlandsliefde. Lierzang, door J. Immerzeel, Junior. October 1829.
8o: 1-8; ongesigneerd
KB M 143 F 51
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- Hoewel dit uitgaafje geen colofon of impressum heeft, ligt het voor de hand
ook dit als een Immerzeel-uitgave te beschouwen.

291120. Nederlandsche muzen-almanak. 1830. Twaalfde jaar. In 's Gravenhage, bij
J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-237 [238-240]; [O8] 1-158
UBL 271 G 15
- BV Van Benthem 20 nov. 1829; Saakes 1829, 93; HgC 18291216.
- Vóór p. [I] zijn drie pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret van Willem de Clercq: J. Immerzeel, Junior (e) en P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: Velyn (s)
- Bij p. 0/2: A. Schelfhout: J.C. Bendorp (s); bij 0/3: A. van Ostade: J.C. Bendorp
(s); bij 0/4: A. Schelfhout: P. Velyn (s); bij 0/6: G.G. Haanen: J.C. Bendorp (s);
bij 0/8: Nicolaas Maas: P. Velyn (s); bij 64: Facsimilé handschrift van Corns.
Loots; bij 94: Muziek van G.C. Faul bij ‘Lentelied’ van A.J. ten Hagen, Jz.; bij
134: Facsimilé handschrift van H. Tollens. 1814.
- Fondsveiling 1835: 296 exemplaren.

291216a. Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch van Eduard Young, door
Adrianus Cornelis Schenk. Tweede druk. Derde deel. Te 's Gravenhage, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXIX.
Kl. 8o: 1-140; A-P8 Q10
UBA 747 D 15
-

HgC 18291216.
Na fol. A1 een gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
Op p. 140: Gedrukt te 's Gravenhage, bij Gebroeders Giunta d'Albani
BVPI/PPI: 1,00/1,20 (1,40/1,65 op velinpapier)
BVP/PP: 1,25/1,50 (1,65/1,95 op velinpapier)
Fondsveiling 1835: 778 complete stellen, waarvan 60 op velinpapier.

291216b. Woordenboek voor de Nederduitsche spelling, volgens Mr. Willem
Bilderdyk. Te 's Gravenhage, by J. Immerzeel, Junior. 1829.
8o: [I-IV], 1-264; π2 A-Q8 R4
UBA RA 1 184
-

Saakes 1830, 108; HgC 18291216.
Het exemplaar is doorschoten.
BVP/PP: 2,00/3,00.
Fondsveiling 1835: 501 exemplaren.
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291216c. Bouwstoffen voor de Nederlandsche letterkunde en hare geschiedenis;
verzameld, onder afdeelingen gerangschikt en uitgegeven door Mr. J.C.W. Le Jeune.
Te 's Gravenhage, by J. Immerzeel, Junior. 1829.
8o: 1-32; 1-28
UBL 706 E 2
- Saakes 1830, 110; HgC 18291216.
- BVP/PP: [0,40]/0,55.

1830
*300331. Catalogus van eene verzameling van boeken, prenten, waarvan de
verkooping zal plaatsvinden op 14 April en volgende dagen.
- HgC 18300217 en HrC 18300330.
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398
300630. Poëzy van A. van der Hoop, Junior. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel,
Junior. MDCCCXXX.
8o: I-X, 1-184; [O6](-O/6) 1-118 124
KB 9220 E 20; GBR 15 D 22: 1
- BV Van Benthem 30 juni 1830; Saakes 1830, 157; HgC 18301105.
- Na fol. 0/1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
- In het GBR-ex. bevinden zich nog:
= een ongeletterde titelpagina.
= de ontwerptekening voor het plaatje op de titelpagina.
= een geletterde gegraveerde titelpagina extra.
= het voorbericht en gedicht in handschrift van Van der Hoop.
- Op fol. 0/1v: Gedrukt by C.A. Spin.
- BVP/PP: 2,50/3,00.

300802. Catalogus eener belangryke en keurig geconditioneerde verzameling van
boeken, Meestal betrekkelijk tot Regtsgeleerd- heid. Letter- en Geschiedkunde, (...)
Nagelaten door wijlen den WelEdelen Gestrengen Heer Mr. Jan Antonie Jacobus
Carré, (...) De verkooping van dit alles zal geschieden op Maandag den 16den Augustus
1830 en volgende dagen, ten huize van den Boek- en Kunsthandelaar J. Immerzeel,
Junior. in de Nobelstraat no. 63, te 's Gravenhage. De Boeken, Plaatwerken,
Schilderijen en Lief- hebberijen zijn voor een ieder te bezigtigen op Vrijdag en
Zaturdag voor de verkooping, en twee dagen vroeger particulier, ook voor Dames.
De Prenten en Teekeningen kunnen van stonden aan particulier gezien worden,
mits belet latende vragen.
De Catalogus is ten huize voormeld verkrijgbaar voor 25 Centen.
8o: [I-IV], 1-112; π2 A-O4
VBBB Nv 1179
- HgC 18300802.

*300823. [A. van der Hoop, Junior] Lied, om op 's Konings verjaardag te zingen.
Op muziek van J. van Boom.
2o:
- HgC 18300823.
- BVP/PP: 0,60/-.
- Fondsveiling 1835: 106 exemplaren.

300824. Gedenkschrift van Sir Hudson Lowe, betrekkelyk de gevangenschap van
Napoleon op St. Helena. Te 's Gravenhage, by J. Immerzeel Junior. 1830.
8o: I-XVI, 1-415 [416 blanco]; *8 A-Z8 Aa-Cc8
KB 238 F 20
- BV Van Benthem 24 aug. 1830; Saakes 1830, 180; HgC 18301105.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

- Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina.
- Na p. 66 oen steendruk: Long-Wood. Woning van Napoleon op St. Helena.
Steend. van Desguerrois et Cn. te Amsterdam.
- Op fol. Cc8r de rugtiteltjes.
- BVP/PP: 3,00/3,60.
- Fondsveiling 1835: 547 exemplaren.

300920. Uitboezeming ter gelegenheid van het hooge huwelyk Hunner Koninklyke
Hoogheden Prins Albert van Pruissen en Prinses Marianne der Nederlanden,
voltrokken binnen 's Gravenhage op den 14 September 1830. Door Jan Schouten.
Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Jr. 1830.
8o: 1-8; ongesigneerd
KB Pamflet 26257 en hs. 78 F 62: 2
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-

HgC 18300920.
Op p. 2: Gedrukt te Amsterdam bij C.A. Spin.
BVP/PP: -/0,30.
Fondsveiling 1835: 263 exemplaren.

301011. Catalogus van eene goed geconditioneerde verzameling van boeken,
voornamelijk betrekking hebbende tot Regtsgeleerdheid, Letterkunde en Geschiedenis;
(...) Nagelaten door wijlen den WelEdelen Gestrengen Heer Mr. Wilhelm Godart
Johan van Gendt, in leven Raadsheer in het Hooge Geregtshof te 's Gravenhage;
Waarvan de verkooping zal plaats hebben op Maandag den 25 sten October 1830 en
volgende dagen, ten huize van den Boek- en Kunsthandelaar J. Immerzeel, Junior,
in de Nobelstraat no. 63, te 's Gravenhage. Alles te zien op Vrijdag en Zaturdag den
22 sten en 23sten October, van 's morgens tien tot namiddags drie ure. De Catalogus is
ten huize voormeld verkrijgbaar voor 10 centen.
8o: [I-II], 1-56; π2(-π2) A-G4
VBBB Nv 1186
- HgC 18301011.

301015. Onze eed, Vaderlandsche lierzang, door J. Immerzeel, Junior. Te 's
Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. 1830.
8o: [I-VIII]; ongesigneerd
KB Pamflet 26063; UBA Pfl. 73-469/11
-

HgC 18301015.
Op p. [2]: Ter drukkerij van A.D. Schinkel.
BVP/PP: 0,15/0,20.
Fondsveiling 1835: 124 exemplaren.

301203. Nederlandsche muzen-almanak. 1831. Dertiende jaar. Te 's Gravenhage, bij
J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-268; [O8] 1-168176
UBL 271 G 16
- BV Van Benthem 3 dec. 1830; Saakes 1830, 191; HgC 18301217.
- Vóór p. [I] zijn vier pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret van W.H. Warnsinck Bz.: J. Immerzeel, Junior (e), W. Grebner (d) en
P. Velyn (s).
= portret van C.G. Withuys: J. Immerzeel, Junior (e), W. Grebner (d) en P.
Velyn (s).
= de gegraveerde titelpagina: H.P. Oosterhuis (d) en P. Velyn (s).
- Bij fol. 0/3: W.J.J. Nuyen, B.z.: J.C. Bendorp (s); bij 0/4: A. Schelfhout: J.C.
Bendorp (s); bij 0/6: J. Uchtervelt: J.C. Bendorp (s); bij 0/8: G.J. Michaëlis: P.
Velyn (s); bij p. 64: Facsimilé handschrift van Johs. Kinker; bij 86: Muziek van
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J. van Boom bij ‘Lied, om op 's Konings verjaardag te zingen’ van A. v.d. Hoop,
Jr.; bij 132: Facsimilé handschrift van K.W.B. 9 jan. 1830.
- Fondsveiling 1835: 462 exemplaren.

301215. Catalogus van een fraai geconditioneerde verzameling van boeken, Meestal
betrekking hebbende tot de Letterkunde en Geschiedenis; van eenige schilderijen,
(...) Meestal bijeen verzameld door eene Familie uit de Oost-Indien die naar elders
vertrekt. Waarvan de verkooping zal plaats hebben op Woensdag den 29sten December
1830 en volgende dagen, ten huize van den Boek- en Kunsthandelaar J. Immerzeel,
Junior, in de Nobelstraat no. 63, te 's Gravenhage. Alles particulier te zien, ook voor
Dames, op Maandag den 27sten December, en voor een iegelyk op Dingsdag den
28sten dito, van 's morgens 10 tot namiddags 3 ure. De Catalogus is ten huize voormeld
verkrijgbaar voor 10 centen.
Appendix van, meestal, Fransche en Engelsche, grootendeels fraai gebonden
boeken, (Behoorende tot de Catalogus der Verkooping van 29 December 1830).
Welke op Maandag den 3 Ja-
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nuarij 1831, des morgens ten tien ure, zullen verkocht worden, ten huize van den
Boek- en Kunsthandelaar J. Immerzeel, Junior, in de Nobelstraat no. 63, te 's
Gravenhage. Deze Boeken kunnen worden bezigtigd op Dingsdag den 28sten
December 1830.
8o: (Catalogus) [I-II], 1-43 [44 blanco]; π2(-π2) A-E4 F2 (Appendix)1-13 [14-16
blanco]; ongesigneerd
VBBB Nv 1189
- HgC 18301122 en 18301217.

1831
310124. De Lof der Belgische vryheid, aan haar toegezongen door J. Immerzeel,
Junior. Te 's Gravenhage, by J. Immerzeel, Junior. 1831.
8o: 1-11 [12 blanco]; ongesigneerd
KB Pamflet 26424
- BV Van Benthem 24 jan. 1831; Saakes 1831, 220; HrC 18310210.
- BVP/PP: 0,25/0,30.
- Fondsveiling 1835: 208 exemplaren.

*310208. Catalogus van eene verzameling van schilderijen, waarvan de verkooping
zal plaatsvinden op 22 February 1831.
- HgC 18310211.

310210. Aan Holland. Lierzang; door A. van der Hoop, Junior. Te 's Gravenhage,
by J. Immerzeel, Junior. 1831.
8o: 1-11 [12 blanco]; ongesigneerd
KB Pamflet 26422; GBR 15 D
22-2
- HrC 18310210; Saakes 1831, 220.
- Het ex. GBR heeft het handschrift.
- N.a.v. de Koninklijke mededeeling in de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
op den 20sten January 1831.
- BVP/PP: 0,25/0,30.
- Fondsveiling 1835: 172 exemplaren.

310421. Catalogus van eene zeer goed geconditioneerde verzameling van boeken,
In onderscheiden talen, meestal tot Natuurlijke Historie, Staathuishoudkunde, Letteren
en Geschiedenis betrekkelijk; (...) Waarvan de verkooping zal plaats hebben op
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Maandag den 2den Mei 1831 en volgende dagen, ten huize van den Boek- en
Kunsthandelaar J. Immerzeel, Junior, in de Nobelstraat no. 63, te 's Gravenhage.
Juweelen, Goud, Zilver, Penningen, Instrumenten, Porselein en Liefhebberijen te
zien op Vrijdag den 29sten April; De Boeken, Teekeningen, Prenten en Landkaarten
op Zaturdag den 30sten April; Van 's morgens 10 tot namiddag 3 ure. De Catalogus
is ten huize voormeld verkrijgbaar voor 10 centen.
8o: [I-IV], 1-50; π2 A-F4 G2(-G2)
VBBB Nv 1202
- HrC 18310421; HgC 18310427.

310516a. Verslag van een handschrift, bevattende Jacob van Maerlants Nederduitsche
Prozaische Bybelvertaling, met aanteekeningen en bylagen door Isak van Harderwyk,
Predikant te Katwijk aan Zee. 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. 1831.
8o: I-IV, 1-74 [75-76 blanco]; [O2] 1-48 56
KB 9205 D 38
- BV Van Benthem 16 mei 1831; Saakes 1831, 250; HgC 18310620.
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- BVP/PP: 0,90/1,10.
- Fondsveiling 1835: 415 exemplaren.

310516b. [J. Immerzeel, Junior] Proeve over de kust van Guinea; houdende eene
poging tot onderzoek, hoe, en in hoeverre, dat land tot eene ware volkplanting zou
kunnen gevormd worden. Te 's Gravenhage, by J. Immerzeel, Junior. 1831.
8o: 1-155 [156 blanco]; [18] 2-98 106
KB 119 H 40
- BV Van Benthem 16 mei 1831; Saakes 1831, 254; HgC 18310620.
- Op de Franse titelpagina staan in handschrift de aanbieding aan het Haagse
gemeentebestuur ter voldoening van artikel 6 der Wet van 25 januari 1817 d.d.
10 juni 1831, ondertekend door Immerzeel en de drukkersverklaring: Dit werk
is gedrukt ter Drukkerij van de Ondergeteekenden te 's Gravenhage, in de
maanden February Maart en April 1831. 's Hage den 9 Juny 1831 Gebs. Giunta
d'Albani.
- Het werk is verzorgd door J. Immerzeel, jr. op basis van een handschrift ‘uit
het kabinet van wijlen J. Goldberg.’
- BVP/PP: 1,25/1,50.
- Fondsveiling 1835: 339 exemplaren.

310613. Catalogus van eene uitgebreide verzameling van boeken, in Oostersche en
Nieuwere talen; (...) Meerendeels nagelaten door wijlen den Wel Edelen Heer M.C.
Belinfante. (...) Waarvan de verkooping zal plaats hebben op Maandag den 22sten
Augustus 1831 en volgende dagen, ten huize van den Boek- en Kunsthandelaar J.
Immerzeel, Junior, in de Nobelstraat no. 63, te 's Gravenhage. Een en ander zal kunnen
worden bezigtigd op Vrijdag en Zaturdag den 19den gn 20sten Augustus Van 's morgens
10 tot namiddags 3 ure. De Catalogus is ten huize voormeld verkrijgbaar voor 10
centen. NB. Van de Hebreeuwsche Boeken en de Handschriften is eene afzonderlijke
Catalogus verkrijgbaar.
8o: [I-II], 1-70; π2(-π2) A-I4(-I4, I1 na I3)
VBBB Nv 1207
- HgC 18310613 en 18310810.

310620a. Gedichten van H. Tollens, C.z. Eerste deel. Vijfde druk. Te 's Gravenhage,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXI.
8o: I-VIII, 1-192; π4 A-M8
KB 9201 E 18; UBA 1227 C 27
- HgC 18310620.
- Na fol. π1 een drietal pagina's:
= portret van Tollens: H.W. Caspari (ad viv. d) 1820 en P. Velyn (s).
= hetzelfde portret zonder de naam van Caspari, maar met handtekening van
Tollens.
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= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (d)(s).

310620b. Idem, Tweede deel.
8o: [I-IV], 1-190 [191-192 blanco]; π2 A-M8
1227 C 28

KB 9201 E 19; UBA

- HgC 18310620.
- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (d)(s)

310620c. Idem, Derde deel.
8o: [I-IV], 1-189 [190-192]; π2 A-M8

KB 9201 E 20; UBA 1227 C 29

- HgC 18310620.
- Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (d)(s)
- Op fol. M7v: Gedrukt by C.A. Spin.
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- BVP/PP: 10,00/12,00 voor 3 delen.
- Fondsveiling 1835: 568 complete stellen.

310715. Gedichten van Prudentius van Duyse. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel,
Junior. 1831.
8o: V-XVI, 1-112; [08](-0/2, -0/3) 1-78
KB 9196 E 45
- Brief Tollens aan Immerzeel 26 juli 1831.
- Na fol. 0/1 de gegraveerde titelpagina: J.C.B[endorp] (f).
- Op fol. O/1v: Gedrukt by C.A. Spin.

310806. [J. Immerzeel, Junior.] Hollandsch Leeuw ontwaakt. Tafereelen en
herinneringen uit de dagen van den Belgischen opstand in 1830. Opgedragen aan De
Verdedigers van 't Vaderland. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior.
MDCCCXXXI.
8o: I-VIII, 1-490; [O4] 1-308 316(-31/6)
GA Den Haag K p 7; UBL
1151 A 28
- BV Van Benthem 6 aug. 1831; Saakes 1832, 301; HgC 18310817.
- BVP/PP: 3,00/3,60.
- Fondsveiling 1835: 510 exemplaren.

310902. Catalogus van een precieus kabinetje schilderyen; van eene unieke en
vorstelijke collectie van geschilderde glazen van de beste meesters, voor en met een
brandspiegel van 18 duim diameter; en van eene uitgezochte verzameling van
gekleurde en ongekleurde teekeningen. Nagenoeg alle van de voornaamste meesters
uit de oude en hedendaagsche Hollandsche schilderschool. Al hetwelk zal worden
verkocht op Maandag den 26sten September 1831,ten huize van den Boek- en
Kunsthandelaar J. Immerzeel, Junior, in de Nobelstraat no. 63, te 's Gravenhage. Een
en ander kan dagelijks worden bezigtigd van 10 ure 's morens tot 3 ure des namiddags.
De Schilderijen en Glazen zullen worden verkocht des middags ten 12 ure precies,
en De Teekeningen des avonds ten 5 ure.
De Catalogus is ten huize voormeld verkrijgbaar voor 10 centen.
8o: 1-16; ongesigneerd
KB M 134 K 30
- HgC 18310902 en 18310919.

311124. Nederlandsche muzen-almanak. 1832. Veertiende jaar. Te 's Gravenhage,
By J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-273 [274-276]; [O8] 1-178 182
UBL 271 G 17
- HrC 18311124; Saakes 1831, 287.
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- Vóór p. [I] zijn vier pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret van J. van Lennep: J. Immerzeel, Junior (e), W. Grebner (d) en P.
Velyn (s)
= portret van A. van der Hoop Jr: J. Immerzeel, Junior (e), W. Grebner (d) en
P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
- Bij fol. 0/3: Gabriel Metzu: P. Velyn (s); bij 0/4: H. Meijer: J.C. Bendorp (s);
bij 0/6: F. Breuhaus de Groot: P. Velyn (s); bij p. 94: Facsimilé handschrift van
M.C. van Hall, 11 Mei 1831; bij 144: Muziek van J.A. Dahmen bij ‘Het nachtlyk
uur’ van J.J. Wysmuller; bij 182: Facsimilé handschrift van S.I.Z. Wiselius.
1831.
- Fondsveiling 1835: 470 exemplaren.

311208. Catalogus eener belangryke verzameling van keurig geconditioneerde en
ten deele allerkostbaarst gebonden boeken, (...) Waarvan de verkooping zal plaats
hebben op Donderdag den 22sten December 1831 en volgende dagen, ten huize van
den Boek- en Kunsthandelaar J. Immerzeel, Junior, in de Nobelstraat no. 63, te 's
Gravenhage. Een en ander zal kunnen worden be-
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zigtigd op Dingsdag en Woensdag den 20sten en 21sten December. De Catalogus is
ten huize voormeld verkrijgbaar voor 10 centen.
Byvoegsel op de catalogus van boeken, Waarvan de Verkooping zal gehouden
worden den 22 December 1831 en volgende dagen, ten huize van den Boek- en
Kunsthandelaar J. Immerzeel, Junior, te 's Gravenhage. Zullende de Boeken van dit
Bijvoegsel verkocht worden op Dingsdag den 27 December 1831, des voormiddags
ten tien uren.
8o: [I-II] 1-42; π2(-π2) A-D4(-D4) E6(-E6)
VBBB Nv 1221
- HgC 18311109 en 18311216.

311231. Het schutters vaandel. Vaderlandsche Wapenzang; door A. van der Hoop,
Jr. Te 's Gravenhage, bij J. Immerzeel, Jr. 1831.
8o: 1-14; ongesigneerd
KB Pamflet 26462; GBR 15 d 22:3
- Op p. 4: Gedrukt te Rotterdam, bij H. van den Bergh.
- BVP/PP: 0,25/-.
- Fondsveiling 1835: 280 exemplaren.

1832
320519. Winterloof. Poëzy van A.C.W. Staring. In 's Gravenhage, By J. Immerzeel,
Junior. MDCCCXXXII.
8o: 1-190; A-L8 M8(-M8)
UBL 1206 D 28
-

BV Van Benthem 19 mei 1832; Saakes 1832, 350; AC 18320710.
Na fol. A1 een gegraveerde titelpagina toegevoegd.
BVP/PP: 1,25/1,50.
Fondsveiling 1835: 460 exemplaren.

*320625. Karikatuurplaten, behorend bij de Boertige reis door Europa, door A. Fokke
Simonsz. klein octavo druk.
- AC 18320625.

320702. Catalogus eener merkwaardige verzameling van boeken en handschriften,
(...) Alles nagelaten door wyle den Wel Edelen Gestrengen Heer Mr. Willem
Bilderdyk. En al hetwelk, ten overstaan van een bevoegd Beampte, zal worden
verkocht ten Huize van den Boekhandelaar J. Immerzeel, Junior, te Amsterdam.
(Kalverstraat, nabij de Olieslagerssteeg), op Maandag den 6den Augustus 1832, en
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volgende dagen. Donderdag, Vrijdag en Zaturdag vóór de verkooping kan alles van
des voormiddags 10 tot 's namiddags 3 ure, door een ieder worden bezigtigd; vroeger
particulier te zien. De Catalogus, met het Portret en Fac similé van 's Overledenen
Naamteekening, is ten huize voormeld verkrijgbaar voor ƒ 1:8o: [I-II] I-VI, 1-120; π4(-π4) A-P4
VBBB Nv 1246; BMA
-

HrC 18320331 en 18320407.
Het BMA-ex. is doorschoten en heeft de prijzen en namen der kopers.
BVP/PP: 0,80/1,00.
Fondsveiling 1835: 497 exemplaren.

*320710. Portret van David Hendricus, Baron Chassé...naar de schildering van J.W.
Pieneman. Gegraveerd door J.P. de Lange. Te Amsterdam, by J. Immerzeel, jr.
- Saakes 1832: 344; AC 18320710.
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321015. Catalogus van eene fraaye verzameling van Nederduitsche, Fransche,
Engelsche, Hoogduitsche en Latynsche boeken, in onderscheiden vakken van letteren
en wetenschappen, waaronder vele zeldzaam voorkomende Werken; een geheele
lees-bibliotheek van ongeveer 4000 Boekdelen; en verschot van kinderwerkjes en
kerk- boeken; (...) Al hetwelk verkocht zal worden te Amsterdam, op Maandag den
29sten October 1832 en volgende dag, ten huize van den Boekhandelaar J. Immerzeel,
Jr., in de Kalverstraat, nabij de Olieslagerssteeg. Kijkdagen Vrijdag en Zaturdag, 26
en 27 October, van tien tot drie ure. Te Amsterdam, by J. Immerzeel Junior, is de
Catalogus voor 10 Cents verkrijgbaar. 1832.
8o: [I-IV], 1-42; π2 A-E4 F2(-F2)
VBBB Nv 1247
- HgC 18321015.

321130. Nederlandsche muzen-almanak. 1833. Vyftiende jaar. Te Amsterdam, By
J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-268; [08] 1-178
UBL 271 G 18
- BV Van Benthem 30 nov. 1832; Saakes 1832, 383; HrC 18321127.
- Vóór p. [I] zijn vier pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret van Robidé van der Aa: J. Immerzeel, Junior (e), W. Grebner (d) en
P. Velyn (s).
= portret van Jb. van Oosterwyk Bruyn: J. Immerzeel, Junior (e), W. Grebner
(d) en P. Velyn (s).
= de gegraveerde titelpagina, gewijd aan W. Bilderdijk: J. Immerzeel, jr. (i) en
J.C. Bendorp (d)(s).
- Bij p. 0/3: J.J. Eekhout: G.G. Haanen (d) en J.C. Bendorp (s); bij 0/5: W.
Verschuur: P. Velyn (s); bij 0/7: G.G. Haanen: P. Velyn (s); bij 28: Facsimilé
handschrift van A.C.W. Staring; bij 62: Muziek van J.P. Heye bij ‘Afscheidsgroet
aan het vaderland’ van J.C. Heye; bij 138: Facsimilé handschrift van H.H. Klyn
1832; bij 176: Facsimilé handschrift van Spandau 1831; bij 204: Muziek van
W.J. Berlyn bij ‘De lokken van Selinde’ van J. van Lennep.
- Fondsveiling 1835: 347 exemplaren.

321212. Bouwstoffen voor de Nederlandsche letterkunde en hare geschiedenis;
verzameld, onder afdeelingen gerangschikt en uitgegeven door Mr. J.C.W. Le Jeune.
2de. stukje. Te Amsterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1832.
8o: [I-II], 33-130; π2 3-98 102
UBL 706 E 2
-

BV Van Benthem 12 dec. 1832; Saakes 1833, 406.
Op fol. π1v: Gedrukt bij gebroeders Giunta d'Albani.
BVP/PP: [0,90]/1,10.
Fondsveiling 1835: 234 exemplaren over; daarnaast 193 losse tweede stukken.
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321231a. Verklarende geslachtlyst der Nederduitsche naamwoorden, op stellige
taalkunde gevestigd, door Mr. Willem Bilderdyk. Eerste deel. Te Amsterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXXII.
8o: 1-10, 21-10 11-300; π6(-π1) A-V8 X6(-X6)
UBVU TV 2071.-; UBA
RA I 153
-

Saakes 1833, 404.
Na fol. π2 een gegraveerde titelpagina.
In ex. UBVU vormen de pp. 1-10 een naamlijst van intekenaren (8 pp.)
BVP/PPI: 3,00/4,00.
Fondsveiling 1835: 703 complete stellen.
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321231b. Brief van Mr. H.J. Koenen, aan den heer A. Veder, phil. theor. mag. litt.
hum. et jur. utr. doctor, betreffende deszelfs verhandeling: Over de oudste begrippen
van regt, te Leiden in 1832 in 't openbaar verdedigd. Te Amsterdam, by J. Immerzeel,
Jr. 1832.
8o: 1-22 [23-24 blanco]; 112
KB Pamflet 26809
-

Saakes 1833, 406; HrC 18330131.
Op fol. 1/2v: Gedrukt by C.A. Spin.
BVP/PP: 0,30/0,40.
Fondsveiling 1835: 125 exemplaren.

321231c. [H. Tollens] Romancen, balladen en legenden. Derde druk. Te 's
Gravenhage, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXII.
8o: I-IV, 1-206, 2I-II; π 2 A-N8
KB 197 M 17
- Na fol. π1 ongeletterde een geletterde gegraveerde titelpagina: P. Velyn (s).
- BVP/PP: 3,00/-.
- Fondsveiling 1835: 447 exemplaren.

1833
330101. Nalezingen van Mr. Willem Bilderdyk. Eerste deel. Te Amsterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXXIII.
8o: I-VIII, 1-160, 21-2; [O4] 1-108 112(-11/2)
UBA RA I 143
-

BV Van Benthem 12 dec. 1832; Saakes 1833, 405; HrC 18330131.
Na fol. 0/1 de gegraveerde titelpagina: J.P. Lange (d) en P. Velyn (s).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 404 complete stellen.

330131a. [J. Immerzeel, Junior] Geschiedenis der belegering en kapitulatie van het
Kasteel van Antwerpen in 1832. Te Amsterdam, by J. Immerzeel, Junior.
Boekhandelaar in de Kalverstraat. 1833. Prys 40 Centen.
Kl. 8o: [I-IV], 1-100; [O2] 1-68 72
KB Pamflet 26975
- HrC 18330131; Saakes 1833, 404.
- BVP/PP: 0,30/0,40.
- Fondsveiling 1835: 1423 exemplaren.
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330131b. De citadel. Lierzang, door G.H. Nagel. Te Amsterdam, by J. Immerzeel,
Jr. 1833.
8o: [I-II], 1-8; ongesigneerd
UBA 325 E 22:12; KB Pamflet 27016
- HrC 18330131.
- BVP/PP: 0,25/0,30.
- Fondsveiling 1835: 118 exemplaren.

330415. Catalogus van eene fraaye verzameling van Nederduitsche, Fransche,
Engelsche, Hoogduitsche en Latynsche boeken, bestaande voor een goed gedeelte
uit zeldzame Werken in onderscheiden vakken van Wetenschap en Kunst; alsmede
van eenige schilderyen, teekeningen, prenten, muzyk, enz. Al hetwelk verkocht zal
worden te Amsterdam, op Maandag den 29sten April 1833 en volgende dag, des
voormiddags ten 10 uren, ten huize van den Boekhandelaar J. Immerzeel, Jr., in de
Kalverstraat, nabij de Olieslagerssteeg. Alles zal Vrijdag en Za-
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turdag, 26 en 27 April, van tien tot drie ure te zien zijn. Te Amsterdam, by J.
Immerzeel Junior, is de Catalogus voor 10 Cents verkrijgbaar. 1833.
8o: [I-II], 1-22; π2(-π2) A-B4 C4(-C4)
VBBB Nv 1273
- HrC 18330423.

330422. [H.J. Koenen] Over het beginsel der doodstraf. Te Amsterdam, By J.
Immerzeel, Jr. 1833.
8o: [I-IV], 1-20; [O2] 18 22
UBVU RB 01643.xx; KB Pamflet 27044
- BV Van Benthem 22 april 1833; Saakes 1833, 426.
- BVP/PP: 0,30/0,40.
- Fondsveiling 1835: 271 exemplaren.

330519a. Nalezingen van Mr. Willem Bilderdyk. Tweede deel. Te Amsterdam, bij
J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXIII.
8o: I-VI, 1-164, 21-5 [6 blanco]; [04](-0/4) 1-108 116(-11/6)
UBA RA
I 144
-

BV Van Benthem 19 mei 1833; Saakes 1833, 443-4; HrC 18330615.
Na 0/1 de gegraveerde titelpagina: J.P. Lange (d) en P. Velyn (s).
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 404 complete stellen.

330519b. Opstellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud, nagelaten door Mr.
Willem Bilderdyk. Eerste deel. Te Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior.
MDCCCXXXIII.
8o: I-VIII, 1-139 [140-142 blanco]; [04] 1-98
UBA RA I 134
-

BV Van Benthem 19 mei 1833; Saakes 1833, 434.
Na fol. 0/1 de gegraveerde titelpagina.
BVP/PP: 2,25/2,75.
Fondsveiling 1835: 418 complete stellen.

330615. Feestzang by 's Konings verheffing ten throon der Nederlanden. Door Vrouwe
Katharina Wilhelmina Bilderdyk. Tweede druk. [vignet] Te Amsterdam, by J.
Immerzeel, Jr. 1833.
8o: 1-14; ongesigneerd
UBA RA I 177
- HrC 18330615.
- BVP/PP: 0,40/0,55.
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- Fondsveiling 1835: 153 exemplaren.

330724. Catalogus van eene byzonder merkwaardige verzameling van boeken,
prentwerken en handschriften, waaronder zich verscheiden kapitale en zeer pretieuse
Werken bevinden; (...) Al hetwelk verkocht zal worden te Amsterdam, op Dingsdag
den 6den Augustus 1833 en volgende dagen, des namiddags ten 5 ure, ten huize van
den Boekhandelaar J. Immerzeel, Jr., in de Kalverstraat, nabij de Olieslagerssteeg.
Alles zal Zaturdag en Maandag voor de verkoo- ping van tien tot drie uren te zien
zijn. Te Amsterdam, by J. Immerzeel Junior, is de Catalogus voor 10 Cents
verkrijgbaar. 1833.
Appendix van boeken, Die op Vrijdag den 9den Augustus 1833, des namiddags
ten 5 ure, zullen worden verkocht, ten Huize van den Boekhandelaar J. Immerzeel,
Jr., Te Amsterdam, in de Kalverstraat, nabij de Olieslagerssteeg.
8o: (Catalogus) [I-II] 1-32; π2(-π2) A-D4
(Appendix) 1-7 [8 blanco]; A4 (A2 als A)
VBBB Nv 1286
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- HrC 18330727 en 18330801.

330725. [E.L. Glinderman] Lyst van de werken uitgegeven door of met bydragen
voorzien van wylen Mr. W. Bilderdyk, en Ve. K.W. Bilderdyk, chronologisch, en
register der stukken in die werken voorkomende, alfabetisch gerangschikt. Met eene
voorrede en aanteekeningen van den schryver. [spreuk] Te Amsterdam, by J.
Immerzeel, Junior. 1833.
8o: I-XII, 1-164; [O6] 1-28 3-184 192
UBVU TV 13905.- BV Van Benthem 25 juli 1833; Saakes 1833, 453; HrC 18330822.
- Op p. [II]: Te Utrecht, ter drukkerij van N. van der Monde.
- Na p. [I] een afbeelding van Bilderdijk met onderschrift van S.I.Z. Wiselius.
Gedeponeerd, door A.J. van Tetroode, te Amsterdam, 1832. Ook een afbeelding
van Bilderdijk na zijn overlijden op het sterfbed door G.J. Michaëlis. 1833.
Haarlem, V. Loosjes.
- BVP/PP: 1,50/1,80.
- Fondsveiling 1835: 276 exemplaren.

330819. Hugo van 't Woud; in vier zangen. Door J Immerzeel, Junior. Met platen.
Tweede druk. Te Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXIII.
Kl. 8o: [I-II] I-X, 1-121 [122-124 blanco]; *6 A-G8 H6 (*2 als *1)
KB
9208 F 17
-

BV Van Benthem 19 aug. 1833; Saakes 1833, 460; HrC 18331214.
Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (d)(s)
Op fol. *1v: Gedrukt bij A. Zweesaardt, te Amsterdam.
Gegraveerde platen bij p. 14, 52, 92 en 112: J.C. Bendorp (d)(s).
BVP/PP: 1,25/1,50.

331012. [R. Feith] Dag-boek myner goede werken, in rekening gebragt by God tegen
den dag der algemeene vergelding. Vierde Druk. Te Amsterdam, bij J. Immerzeel,
Junior. MDCCCXXXIII.
Kl. 8o: 1-8, 21-8 9-173 [174-176 blanco]; *4 A-C8
KB 526 K 59
-

BV Van Benthem 10 okt. 1833; Saakes 1834, 2; HrC 18331214.
Na fol. *2 de gegraveerde titelpagina: J. Buys (i)(d) en C. Bogerts (s).
Op fol. *2r: Gedr. bij A. Zweesaardt, te Amsterdam.
BVP/PP: 1,25/1,50.
Fondsveiling 1835: 605 exemplaren.

331021. Catalogus van boeken in verschillende talen, waaronder vele zeldzaam
voorkomende werken; van Physische en Gezigtkundige Instrumenten, (...) Al hetwelk
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verkocht zal worden te Amsterdam, op Dingsdag den 5den November 1833, ten huize
van den Boekhandelaar J. Immerzeel, Jr., in de Kalverstraat, nabij de Olieslagerssteeg.
Alles zal Zaturdag en Maandag voor de verkooping van 10 tot 3 uren te zien zijn.
Te Amsterdam, by J. Immerzeel, Junior, is de Catalogus voor 10 cents verkrijgbaar.
1833.
8o: [I-II], 1-24; π2 A8 B4
VBBB Nv 1300
- HrC 18331029.

331106. Nederlandsche muzen-almanak. 1834. Zestiende jaar. Te Amsterdam, Bij
J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-268; [O8] 1-168 176UBL 271 G 19
- BV Van Benthem 6 nov. 1833; Saakes 1833, 479; HrC 18331031.
- Vóór p. [I] zijn vier pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

408
= portret van J. Immerzeel jr.: J. Immerzeel, Junior (e), H. Breukelaar, jr. (d)
en P. Velyn (s)
= portret van R.H. van Someren: J. Immerzeel, Junior, (e), de Meyer (d) en P.
Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (f)
- Bij fol. 0/3: W.J.J. Nuyen: P. Velyn (s); bij 0/4: [Zonder titel]: Velyn; bij 0/5:
W.J.J. Nuyen, B.z.: J.C. Bendorp (s); bij 0/6: H.G. ten Cate: J.C. Bendorp (s);
bij p. 47: Muziek van J.H. Paling bij ‘Huisselyk avondlied’ van J. van
Harderwyk, Rz.; bij 146: Facsimilé handschrift van J. van Walré, jan. 1833.
- Fondsveiling 1835: 244 exemplaren.

331117a. Kerkredenen van J.M. Merle d'Aubigné, uit het Fransch vertaald en met
vermeerderde aanteekeningen nagelaten door Mr. Willem Bilderdyk. Te Amsterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXIII.
8o: I-VIII, 1-224; [O4] 1-148
UBA RA I 209
-

BV Van Benthem 17 nov. 1833; Saakes 1834, 25; HrC 18331214.
Op fol. 0/1v: Gedr. bij A. Zweesaardt, te Amsterdam.
BVP/PP: 3,00/3,60.
Fondsveiling 1835: 629 exemplaren.

331117b. Opstellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud, nagelaten door Mr.
Willem Bilderdyk. Tweede deel. Te Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior.
MDCCCXXXIII.
8o: I-XVI, 1-145 [146 blanco]; [O8] 1-98 102(-10/2)
UBA RA I 134
-

BV Van Benthem 17 nov. 1833; Saakes 1834, 25-6; HrC 18331214.
Na fol. 0/1 de gegraveerde titelpagina.
Op fol. 0/1v: Gedrukt by C.A. Spin.
BVP/PP: 2,25/2,75.
Fondsveiling 1835: 418 complete stellen.

331201. Algemeene inhoud van den Nederlandschen muzen-almanak van 1819 tot
en met 1833. Te Amsterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1833.
16o: 1-108 [109-112 blanco]; 1-78
UBA 398 F 21
- BV Van Benthem 1 dec. 1833; HrC 18331214.
- BVP/PP: 1,00/1,25.
- Fondsveiling 1835: ruim 700 exemplaren.
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331214a. Verklarende geslachtlyst der Nederduitsche naamwoorden, op stellige
taalkunde gevestigd, door Mr. Willem Bilderdyk. Tweede deel. Te Amsterdam, bij
J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXIII.
8o: [I-II], 1-438; π2(-π2) A-Z8 Aa-Dd8 Ee4(-Ee4)
UBA RA I 154;
UBVU TV 2071.-

Saakes 1834, 12; HrC 18331214.
Na fol. π1 een gegraveerde titelpagina.
BVP/PPI: 3,00/4,00.
Fondsveiling 1835: 703 complete stellen over; daarnaast 96 losse tweede delen.

331231a. Verzameling van verschillende gekleede mans- en vrouwenstanden, ter
oefening van jonge schilders en liefhebbers. Naar het leven geteekend door de
kunstteekenaars Perkois en Prins, en in het Koper gebragt door den kunstgraveur M.
de Sallieth. Te Amsterdam, by J. Immerzeel, Jr.1833
2o: [I-IV]; π2, 33 platen (- plaat 32)
UBA 951 B 26
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- Het voorwoord schrijft, dat dit stel platen nooit in zijn geheel is uitgegeven,
maar slechts stuksgewijze ‘en nagenoeg in Rotterdam, is bekend geworden.’
Vgl. fondslijst 180411.
- BVP/PP: 2,50/-.
- Fondsveiling 1835: 1 exemplaar.

331231b. Lyst van boeken en platen, in het fonds van J. Immerzeel, Junior,
Boekhandelaar te Amsterdam. 1833.
8o: 1-30 [31-32 blanco]; ongesigneerd
VBBB
- Alfabetisch met gedrukte prijzen. Ca. 225 titels.

1834
340101. Bloemen van Nederlandsche dichtkunst, voor de jeugd. Verzameld door D.
Ouwersloot en A.J. Lastdrager. Tweede druk. [vignet] Te Amsterdam, by J.
Immerzeel, Junior. 1834.
Kl. 8o: I-VIII, 1-237 [238-240 blanco]; [O4] 1-158
UBL 1146 J 8
-

Saakes 1834, 28; HrC 18331214.
Met gedichten van o.a. J. Immerzeel, jr.
BVP/PP: 0,75/0,90.
Fondsveiling 1835: 2300 exemplaren.

340326. Dichtstukjes op zee, by mijne te rug reis naar 't vaderland in 1806. Door Mr.
Willem Bilderdijk. tweede druk. Te Amsterdam, by J. Immerzeel, Junior. 1834.
8o: 1-28; [O2] 18 24
UBA RA I 181
- Saakes 1834, 37; HrC 18341213.
- BVP/PP: 0,80/1,00.
- Fondsveiling 1835: 163 exempIaren.

340414. De fortuinzoeker. Blyspel, in vyf bedryven. Door H.J. Foppe. Te Amsterdam,
by J. Immerzeel, Junior. 1834.
Kl. 8o: I-VIII, 1-166 [167-168 blanco]; [O4] 1-108 114
UBL 1097 F
70
- BV Van Benthem 14 april 1834; Saakes 1834, 44; HrC 18341213.
- Op fol. 0/2r: Gedrukt by C.A. Spin.
- BVP/PP: 0,65/0,80.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

- Fondsveiling 1835: 39 (* 99) exemplaren.

*340513. H.J. Foppe, Zestal oorspronkelijk Nederlandsche Liederen, gecomponeerd,
met begeleiding der piano, door W.P. de C. Vrugt en W. Ruys. Met Hoogduitsche
vertaling door C.A.P. Weissman de Villez.
- BV Van Benthem 13 mei 1834; HrC 18341213.
- BVP/PP: 3,00/-.
- Fondsveiling 1835: 51 exemplaren.

340528. De tweeling-zusters of het uitstapje naar Gelderland. Blijspel in drie
bedryven, door Theodorus Johannes Kerkhoven. Te Amsterdam, by J. Immerzeel,
Jr. 1834.
Kl. 8o: [I-IV], 1-73 [74-76 blanco]; [O4] 1-48 56
UBL 1099 G 2
- Saakes 1834, 52.
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Op fol. O/2r: Gedrukt by C.A. Spin.
Bij p. 30 en 40 is muziek bijgevoegd.
BVP/PP: 0,65/0,80.
Fondsveiling 1835: 198 exemplaren.

340716. [Bruno Daalberg = P.D. Wacker van Zon] Jan Perfect of de weg der
volmaking, vertoond in het leven en de zonderlinge lotgevallen van een voornaam
wysgeer. Een staats- en zedekundige roman der afgeloopene wondereeuw. Eerste
deel. Tweede druk. Te Amsterdam, by J. Immerzeel. Junior. 1834.
Kl. 8o: [I-IV], 1-196; π2 *8 A-M8 N2
KB 831 L 17
-

BV Van Benthem 16 juli 1834; Saakes 1834, 79.
Op fol. π1v: Gedrukt bij A. Zweesaardt te A'dam.
Na fol. π1v een plaat bij p. 24: J.C. Bendorp (i)(d)(s)
BVPI/PPI: [2,00]/2,50.
BVP/PP: 2,50/3,00 (Op het omslag: Prijs der beide deelen f 3.-)

340906. [N. Beets] Jose, een Spaansch verhaal. Te Amsterdam, by J. Immerzeel,
Junior. 1834.
8o: [I-VIII], 1-56; [O4] 1-38 44
KB 9218 E 57
- BV Van Bentem 6 sept. 1834; Saakes 1835, 101; HrC 18341213; Nieuwsblad
18341008.
- BVP/PP: 0,90/1,10.

341008a. Geschiedenis van Napoleon en het groote leger gedurende het jaar 1812.
Door den generaal Grave de Ségur. Uit het Fransch vertaald. Eerste deel. Tweede
druk. Te Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXIV.
Kl. 8o: 1-274; 1-178
KB 509 F 35
- BV Van Benthem 8 okt. 1834; Saakes 1835, 100; HrC 18341213; Nieuwsblad
18341022.
- Na fol. 1/1 een steendruk van Napoleon en de titelpagina toegevoegd.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20
BVP/PP: 1,25/1,50.

341008b. Idem, Tweede deel.
Kl. 8o: 1-266 [267-268 blanco]; 1-168 176

KB 509 F 36

- BV Van Benthem 8 okt. 1834; Saakes 1835, 100; HrC 18341213; Nieuwsblad
18341022.
- Na fol. 1/1 een steendruk van Murat en de titelpagina toegevoegd.
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- BVPI/PPI: 1,00/1,20
BVP/PP: 1,25/1,50.

341008c. Idem, Derde deel.
Kl. 8o: 1-220; 1-138 146

KB 509 F 37

- BV Van Benthem 8 okt. 1834; Saakes 1835, 100; HrC 1834121; Nieuwsblad
18341022.
- Na fol. 1/1 een steendruk van Michel Ney en de titelpagina toegevoegd.
- BVPI/PPI: 1,00/1,20.
BVP/PP: 1,25/1,50.
- Fondsveiling 1835: 171 exemplaren.

341119a. Ernst en Boert: door H.J. Foppe. Te Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior.
MDCCCXXXIV.
8o: I-VI, 1-202; [O4] 1-128 136(-13/6)
UBL 711 E 38
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BV Van Benthem 19 nov. 1833; Saakes 1835, 116; Nieuwsblad 18341126.
Een gegraveerde titelpagina: P. Velyn (s).
Op fol. 01v: Gedrukt bij A. Zweesaardt, te Amsterdam.
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 138 (* 501) exemplaren.

341119b. Nederlandsche muzen-almanak. 1835. Zeventiende jaar. Te Amsterdam,
Bij J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-260; [08] 1-168 172
UBL 271 G 20
- BV Van Benthem 19 nov. 1833; Saakes 1834, 95; HrC 18341213; Nieuwsblad
18341126.
- Vóór p. [I] zijn drie pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret van A.N. van Pellecom: J. Immerzeel, Junior (e), P. van Schendel (d)
en P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (f)
- Bij fol. 0/5: M. Versteegh: J.C. Bendorp (s); bij 0/6: R.A. Haanen: P. Velyn (s);
bij 0/7: R. Craeyvanger: J.C. Bendorp (s); bij p. 39: Muziek van W. Ruys bij
‘Wiegezang’ van Willem Ruys; bij 85: Charlotte Corday: H. Breukelaar, Jr. (d)
en J.B. Tétar van Elven (s); bij 146: Muziek van W.P. de C. Vrugt en W. Ruijs
bij ‘Mirza aan Hassan’ van H.J. Foppe; bij 206: Muziek van C.C. Fischer bij
‘Aan haar’ van J.H. Burlage; bij 239: Het grafbeeld: C.G. Haanen (d) en J.B.
Tétar van Elven (s)
- Fondsveiling 1835: 75 exemplaren.

341119c. Mengelingen en fragmenten, nagelaten door Mr. W. Bilderdyk. Te
Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXIV.
8o: [I-VI], 1-188; [04](-0/4) 1-118 126
UBA RA I 126a
-

BV Van Benthem 19 nov. 1834; Saakes 1835, 116; Nieuwsblad 18341126.
Na fol. 0/1 de gegraveerde titelpagina: H. Klouzing, Jr. Fec.
Op fol. 0/1v: Gedrukt by C.A. Spin.
BVP/PP: 2,50/3,00.
Fondsveiling 1835: 385 exemplaren.

341119d. Bloemlezing uit de dramatische werken van William Shakspeare; in
Nederduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. L.Ph.C. van den Bergh, Lid van de
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leijden. Te Amsterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXXIV.
8o: I-XVI, 1-196; [08] 1-128 132
UBL 711 F 2
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- BV Van Benthem 19 nov. 1834; Saakes 1835, 116; HrC 18341213; Nieuwsblad
18341126.
- Een gegraveerde titelpagina: P. Velyn (s)
- Op fol. 01r: Gedrukt by C.A. Spin.
- BVP/PP: 2,50/3,00.
- Fondsveiling 1835: 376 (* 616) exemplaren.

341213. Verklarende geslachtlyst der Nederduitsche naamwoorden, op stellige
taalkunde gevestigd, door Mr. Willem Bilderdyk. Derde deel. Te Amsterdam, bij J.
Immerzeel, Junior. MDCCCXXXIV.
8o: 1-10, 21-10 11-325 [326-328 blanco]; π6(-π1) A-V8 X4(-X4)
UBA
RA I 155; UBVU TV 2071.- HrC 18341213.
- Na fol. π2 een gegraveerde titelpagina;
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- In het ex. UBA vormen de bladzijden 1-10 de naamlijst van intekenaren (8 pp.),
waarbij p. 1 als Franse titelpagina bij het eigenlijk werk hoort.
- BVPI/PPI: 3,00/4,00;
- Fondsveiling 1835: 703 (* 730) complete stellen over; daarnaast 104 losse derde
delen.

1835
351112. Nederlandsche muzen-almanak. 1836. Achttiende jaar. Te Amsterdam, Bij
J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-263 [264 blanco]; [08] 1-168 174
UBL 271 G 21
- BV Van Benthem 12 nov. 1835; Saakes 1835, 191; HrC 18351215.
- Vóór p. I zijn drie pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret: Hr. A.F. Sifflé: J. Immerzeel, Junior (e) en P. Velyn (s)
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (f)
- Bij fol. 0/2: W. Hoevenaar: P. Velyn (s); bij 0/4: R. Craeyvanger: P. Velyn (s);
bij 0/6: A. Waldorp: Tetar van Elven (s) op staal; bij p. 38: Graaf Adolf van
Kleef: J.C. Bendorp (i)(d)(s); bij 100: J.H. Koekkoek: Madou (d), Steend. v.
Desguerrois & Co.; bij 150: Muziek van J.P. Heye bij zijn gedicht ‘Snarenspel.
Aan Bertha’ [2 vellen]; bij 224: Prins Olo Vegetus: J.C. Bendorp (i)(d)(s)

1836
360817. Historie van mejufvrouw Sara Burgerhart; uitgegeven door E. Bekker, wede.
ds. Wolff en A. Deken. Eerste deel. Vierde druk, met platen. Te Amsterdam, bij J.
Immerzeel Junior. MDCCCXXXVI.
Kl. 8o: I-XVI, 1-234; π8 1-148 156(-15/6)
UBA 2429 D 33
- BV Van Benthem 17 aug. 1837.
- Platen bij p. 29 en 183: J. Buys (i)(d) en C. Bogerts (s)
- BVPI/PPI: 1,00/1,25
BVP/PP: [1,25]/1,50.

360825a. Idem, Tweede deel.
Kl. 8o: 1-210; 1-158

UBA 2429 D 33

- HrC 18360825.
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- Platen bij p. 84 en 231: J. Buys (i)(d) en C. Bogerts (s)
- BVPI/PPI: 1,00/1,25
BVP/PP: [1,25]/1,50.

360825b. Idem, Derde deel.
Kl. 8o: [I-II], 1-231 [232 blanco] I-VIII; 1-158

UBA 2429 D 33

- HrC 18360825.
- Platen bij p. 154 en 215: J. Buys (i)(d) en C. Bogerts (s)
- BVPI/PPI: 1,00/1,25
BVP/PP: [1,25]/1,50.

360919. Gedachten van Matthias Claudius; verzameld uit zyne werken door J.
Immerzeel, Jr. Te Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXVI.
8o: [I-II], I-XII, 1-164; [08](-0/1) 1-108 112
UBA 2765 B 29
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BV Van Benthem 19 sept. 1836; HrC 18361015.
Na fol. 0/2 de gegraveerde titelpagina: R. Craeyvanger (d) en J.P. Lange (s).
Op fol. 0/2v: Gedrukt by C.A. Spin.
BVP/PP: 2,50/3,00.

361118. Nederlandsche muzen-almanak. MDCCCXXXVII. Negentiende jaar. Te
Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-254 [255-256 blanco]; [08] 1-168
UBL 271 G 22
- BV Van Benthem 18 nov. 1836; HrC 18361020 en 18361215.
- Vóór p. [I] zijn drie pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret: Hr. Jan ten Brink: J. Immerzeel, Junior (e) en J.P. Lange (s)
= de gegraveerde titelpagina: J.C. Bendorp (d)(s)
- Bij fol. 0/3: A. Schelfhout: J.P. Lange (s); bij 0/4: J. Pelgrom, Jr.: J.B. Tétar van
Elven (s) op staal; bij 0/6: R. Craeyvanger: J.C. Bendorp (s); bij 0/8: G.G.
Haanen: J.B. Tétar van Elven (s) op staal; bij p. 44: R. Craeyvanger: J.C. Bendorp
(s); bij 123: Muziek van J. Oudijk van Putten bij ‘Het afscheid’ van P. Koster;
bij 146: R. Craeyvanger: J.B. Tétar van Elven (s) op staal.

1837
371114a. Rouwzang by den dood van Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina,
Koningin der Nederlanden, geboren Prinses van Pruissen; overleden te 's Gravenhage
den 12den October 1837. Door Jan Schouten. Te Amsterdam, by J. Immerzeel, Junior.
1837.
8o: 1-8; ongesigneerd
KB Pamflet 27506
- BV Van Benthem 14 nov. 1837; Nieuwsblad 18371130.
- BVP/PP: 0,20/-.

371114b. Nederlandsche muzen-almanak. 1838. Twintigste jaar. Te Amsterdam, By
J. Immerzeel, Junior.
16o: [I-XVI], 1-256; [08] 1-168
UBL 271 G 23
- BV Van Benthem 14 nov. 1837; HrC 18371130; Nieuwsblad 18371228.
- Vóór p. [I] zijn vier pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret: N. Beets: Grebner, Lange (s) en J. Immerzeel, Junior (e)
= portret: E.W. van Dam van Isselt.
= de gegraveerde titelpagina: J. Immerzeel, Jr. (i) en J.C. Bendorp (s)
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- Bij fol. 0/4: A. Schelfhout: J.P. Lange (s); bij 0/6: R. Craeyvanger: J.B. Tétar
van Elven (s) op Staal; bij p. 38: R. Craeyvanger; bij 124: Muziek van C.F. Fink
bij ‘De kloosterklok op de rots’ van M.H. de Graaff; bij 124: R. Craeyvanger:
J.C. Bendorp (s); bij 146: R. Craeyvanger: J.C. Bendorp (s); bij 237: Muziek
van J.H. Schierhout bij ‘Het lied der blijmoedigheid’ van P. Hanou van Arum.

371231. [Voorraadcatalogus] Boek- en Kunsthandel Magazyn van schilder-, teekenen schryfbehoeften van J. Immerzeel, Junior. Kalverstraat, nabij de Olieslagerssteeg,
te Amsterdam.
Kl. 8o: 1-26 [27-28 blanco]; [02] 1-26
VBBB
- Catalogus van de voorraad verf, potloden en andere tekenbenodigdheden.
- Op p. 2: Gedrukt by C.A. Spin.
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1838
380101. De renegaat; een berymd verhaal, door A. van der Hoop, Junior. Te
Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXXVIII.
8o: 1-VIII, 1-106; π4 1-68 76
KB 3105 B 15
-

BV Van Benthem 14 nov. 1837; HrC 18371223; Nieuwsblad 18371228.
Na fol. π1 de gegraveerde titelpagina: R. Craeijvanger (d) en J.C. Bendorp (s).
Gedrukt bij Elix & Co. te Amsterdam.
BVP/PP: 1,80/2,20.

380517a. Gedichten, byzonder voor de declamatie. Verzameld uit hedendaagsche
dichters, en ten deele vervaardigd door J. Immerzeel, Jr. Met platen en fac similés.
Te Amsterdam, by J. Immerzeel, jr. 1838.
Kl. 8o: I-XII, 1-207 [208 blanco]; [06] 1-138
KB 9205 G 2
- Na fol. 0/1 een gravure: G.G. Haanen (d) en P. Velyn (s).
- Op fol. 0/2v: Gedrukt by C.A. Spin.
- Platen bij p. 36: 't Scheveningsche strand A. Waldorp (i) en J.B. Tétar van Elven
(s) op staal; bij p. 118: Elize: G.G. Haanen (d) en J.B. Tétar van Elven (s) op
staal; bij p. 178: In de schuur: R. Craeijvanger (d) en J.C. Bendorp (s).
- Bij p. 206 twee facsimiles van W. Bilderdijk (1827) en K.W. Bilderdijk
(9-1-1830).
- BVP/PP: 1,90/2,25

380517b. Gedichten, byzonder voor de declamatie. Verzameld uit hedendaagsche
dichters, ten deele vervaardigd door J. Immerzeel, Jr. Tweede druk. Te Amsterdam,
by J. Immerzeel, jr. 1838.
Kl. 8o: I-VIII, 1-132; [04] 1-88 92
UBA P.B. 398
- BV Van Benthem 17 mei 1838; De Avondbode 18380704.
- BVP/PP: 0,60/0,75 (zonder platen).

380704. Jose. Een verhaal door Nicolaas Beets. Tweede uitgave. Te Amsterdam, bij
J. Immerzeel, Jr. MDCCCXXXVIII.
8o: [I-IV], 1-56; 1-38 44(4/4+1)
KB 197 O 39
- HrC 18391005.
- Na p. [I-II] een gesteendrukte titelpagina: R. Craeyvanger (d) R.W. Couwenberg
(s).
- BVP/PP: -/1,80.
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381202. Nederlandsche muzen-almanak. Voor 1839. Een-en-twintigste Jaar. Te
Amsterdam, by J. Immerzeel Jr.
Kl. 8o: [I-XVI], 1-203 [204 blanco]; [08] 1-128 136
UBL 271 G 24
- BV Van Benthem 2 dec. 1838; Saakes 1838,
- Vóór p. [I] zijn drie pagina's toegevoegd:
= een Franse titelpagina met op de versozijde: Gedrukt by C.A. Spin.
= portret: J.P. Hasebroek: W. Grebner J.P. Lange.
= de gegraveerde titelpagina: W.Y. Nuyen (d) en H.W. Couwenberg (s).
- Bij fol. 0/2: Jan Steen: D.J. Sluyter (d)(s); bij 0/6: J.C. Schotel, Gezigt op de
kust van Normandië: J.C. Bendorp (s); bij p. 37: R. Craeyvanger, Het fluweelen
jak: J.P. Lange (s); bij 86: Muziek van Jr. J.L.T. Waubert de Puiseau bij ‘Het
bal’ van M.H. de Graaff; bij 130: G.A Schmidt, De brief: J.C. Bendorp (s); bij
151: Muziek van J.G. Bertelman bij ‘De verlatene
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gade aan haar kind’ van C.A.P. Weissman de Villez; bij 190: W. Verschuur,
De valkenier: H.W. Couwenberg (s)
- BVPI/PPI: -/3,50.
BVP/PP: 4,00/5,00.

1839
390719a. Rosamunde. Romantisch Dichtstuk, door W.J. Hofdijk. Te Amsterdam,
bij J. Immerzeel, Junior. 1839.
8o: I-VIII, 1-76; [04] 1-48 56
UBA 329 E 18
- BV Van Benthem 19 juli 1839; HrC 18391005.
- De gegraveerde titelpagina ontbreekt.
- BVP/PP: 1,50/1,80.

390719b. Stalen van geestigen Schrijfstijl van Paul-Louis Courier; verzameld door
J. Immerzeel, Junior. Te Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior. 1839.
8o: I-XXIV, 1-154; *4 **8 1-98 106(-10/6)
UBA 2391 D 10
- BV Van Benthem 19 juli 1839; HrC 18391005.
- Na fol. *1 de gegraveerde titelpagina: L.C. en C.H. Lithografie van Desguerrois
& Co.
- Op fol. *1v: Gedrukt by C.A. Spin.
- BVP/PP: 2,50/3,00.

1840
1841
410101. Lofrede op Rembrandt, door J. Immerzeel, Junior, Lid van de Maatschappy
van Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Te Amsterdam by den schryver.
MDCCCXLI.
8o: III-VIII, 1-102 [103-104 blanco]; [04](-0/1) 1-68 74
Bibliotheek Rijksmuseum Amsterdam 14 F 11
-

Avondbode 18401222; BV Van Benthem 26 jan. 1841.
Na fol. 0/2 een gelithografeerde titelpagina: ‘Francais’.
Op fol. 0/2r: Gedrukt by C.A. Spin.
BVP/PP: 1,25/1,50.
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Bijlage 2: De boekhouding van de firma Immerzeel en Co. 1811
Bron: GA Rotterdam, vredegerecht, inv. nr. 49, akte 181 + bijlage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Memoriaal Rotterdam 29 november 1810 tot 10 mei 1811, folio, ingenaaid.
Amsterdams boekverkopers commissieboek 1810, folio, halve engelse band.
Factuurboek van S. de la Chaux, 1810, folio, ingenaaid.
Boekverkopers orderboek van 1808, folio, halve engelse band.
Particulier-boek van Rotterdam 1811, folio, groen linnen.
Boekverkopers commissieboek 1807, folio, parijse band.
Haagsch particulierboek 1809, folio, parijse band.
Boekverkopers orderboek van Amsterdam 1810, folio, halve engelse band.
Particulierboek van 's Hage van 1810, folio, parijse band.
Boekverkopers orderboek van 's Hage 1810, folio, schapenband.
Boekverkopers commissieboek 1808, folio, halve engelse band.
Rotterdams Memoriaal 10-21 mei 1811, folio, ingenaaid.
Boekverkopers commissieboek van 's Hage 1809, folio, parijse band.
Boekverkopers orderboek van 1809, folio, parijse band.
Commissieboek van Amsterdam van 1809, folio, schapenband.
Tweede commissieboek van Amsterdam 1809, folio, schapenband.
Amsterdams boekverkopersboek 1809, folio, schapenband.
Haags debiteurenboek 1808, folio, ingenaaid.
Haags debiteurenboek 1807, folio, ingenaaid.
Rotterdams debiteurenboek 1809 & 1810, folio, schapenband.
Boekverkopers commissieboek Rotterdam 1811, folio, halve engelse band.
Boekverkopers orderboek Rotterdam 1811, folio, halve engelse band.
Cassa boek van 1 april tot 21 mei 1811, klein mediaan, groen linnen.
Dito 3 november 1810 tot 31 maart 1811, kwarto, ingenaaid.
Cassa boek uit 's Hage 1808 tot 22 september 1810.
Kopiebrievenboek begonnen 24 september 1810, folio, in groen linnen.

Toelichting:
Memoriaal: dit dient tot dadelijke boeking van alle voorkomende
handelsverrichtingen, waarbij een financieel belang betrokken is. (ook: journaal of
dagboek.)
Kopiebrievenboek: hierin wordt melding gemaakt van de brieven die de
boekverkoper ontvangt en afschrift gehouden van de brieven die door hem worden
verzonden.
Cassa boek: hierin wordt genoteerd wanneer en door welke personen (de
boekverkoper daarbij inbegrepen) betalingen (ontvangsten en uitgaven) zijn gedaan.
Boekverkopers orderboek: de functie van dit boek is onduidelijk. Het zou kunnen
dienen om aantekening te houden van welke titels (met het aantal) er bij welke
boekverkoper op welke datum zijn besteld. Dus de uitgaven van andere uitgevers.
Het zou ook gediend kunnen hebben
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als boek, waarin werd genoteerd welke bestellingen boekverkopers bij Immerzeel
hadden gedaan, al dan niet voor rekening.
Boekverkopers commissieboek: hierin worden de in commissie verzonden en
ontvangen werken genoteerd.
Debiteurenboek: hierin worden de totaalbedragen genoteerd die de afnemers na
het opmaken van hun rekening schuldig zijn. Vermoedelijk was er een apart
debiteurenboek voor particulieren en confraters.
Particulierboek: hierin staat vermeld welke afleveringen (bijv. aantal/hoeveelheid,
aard (boek, papier e.d.) er tegen welk bedrag zijn gedaan aan particulieren of
principalen.
Factuurboek: hier in houdt de uitgever afschrift of copie van de uiteindelijke
factuur die hij aan zijn confrater ter afrekening van het uiteindelijk geleverde toestuurt
c.q. voorlegt.
Zie over de inrichting van de boekhandelsadministratie Van der Loo 1888.
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Bijlage 3: Transacties in geld tussen J. Immerzeel Jr. en
boekverkopers-uitgevers uit het boekverkopersboek 1806.
Zie voor de verklaring van de onder ‘aard’ aangegeven letters hoofdstuk VI.2.1
X

geleverd
door I
23,40

retour c.g. geleverd
I
door X
14,15
106,80

retour c.g. aard
X
83,55
A.

24.

G. Roos

25.

J. de
Ruiter

24,10

22,35

8,00

8,00

A.

26.

A.B.
Saakes

34,40

22,35

10,85

3,65

A.

27.

Schalekamp 47,95
& v.d.
Grampel

37,40

27,60

12,50

A.

28.

Schoneveld 22,30

10,70

C.1.

29.

J.C. Sepp 23,05
& Zn.

17,55

A.

30.

Slichtenhorst 225,90
& Van
Rees

18,55

C.1.

31.

Smit

22,30

32.

J. Tiel

74,50

33.

B.1.
49,80

5,80

9,10

A.

C. Timmer 131,40

43,45

44,23

14,11

A.

34.

D. Tol

43,70

28,95

35.

P.J.
29,75
Uylenbroek

16,55

36.

V.d. Vaart 24,90

37.

H.
23,40
Vermandel

15,75

38.

W.
23,95
Vermandel

18,00

39.

Vink

16,65

40.

W.v. Vliet 191,40

45,70

34,85

6,30

A.

41.

Wed.
Warnars

30,25

23,50

41,40

1,40

A.

42.

W.
25,90
Wijnands

10,60

23,40

A.1
30,75

19,05

C.1.
B.2.
A.

2,20

1,65

C.1.
A.

A.
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43.

N. Budde 36,60

16,55

44.

Wed
Tetroode

61,25

36,75

45.

Werlingshoff

46.

J.P.
27,90
Wijnands

21,80

47.

D. Romar 49,05

29,35

48.

J.P. de
Boy

56,15

30,35

49.

C.M.
Cahais

38,50

16,05

50.

J.W.
Brouwer

44,80

21,35

51.

P. Wiarda 24,85

8,40

52.

G.
Brouwer

40,45

24,10

53.

L.A.
34,15
Karssenbergh

20,60

54.

J.H. de
Lange

3,60

8,00

8,00

A.
A.

3,90

3,00

A.
A.

2,60

1,30

A.
A.

9,35

9,35

A.
A.

5,15

1,95

A.
A.
B.2.
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55.

J. Hand

22,30

19,80

A.

56.

H. Coster

49,40

28,05

C.1.

57.

J. Breebaart

33,00

19,85

58.

L. Vermande & Zn. 47,20

28,60

C.1.

59.

Mej. A.C.
Moeleman

24,90

21,65

C.1.

60.

J.H. Moeleman

44,10

26,45

61.

P. Nijhoff

37,80

21,20

A.

62.

Wed. J. Nijhoff

24,50

11,30

A.

63.

J. Troost

50,35

25,95

C.1.

64.

P. Doekema

24,70

20,70

A.

65.

H. Eekhoff

43,95

69.

Kamerling

70.

J. Oomkens

106,35

62,05

24,10

22,25

A.

71.

R.J. Schierbeek

49,75

18,60

11,10

9,25

A.

72.

N. Veenkamp

47,40

33,65

A.

73.

W. Wouters

46,05

27,70

A.

74.

W. Zuidema

52,15

49,45

20,80

20,80

A.

75.

H.C.A. Thieme

61,20

27,50

49,55

28,88

A.

76.

J. Hofman

31,00

25,00

A.

77.

J. Haspels

27,30

16,20

A.

78.

J.C. Vieweg

57,65

21,63

A.

79.

H. Rolff

36,90

30,90

A.

80.

J. Verweij

1,10

81.

H. van Aken

43,45

43,45

A.

82.

J. Bijl

23,60

23,60

A.

83.

P. Ram

34,40

28,05

A.

84.

F. Clement

30,10

27,65

A.

85.

J. de Vri

42,90

34,55

86.

J.L. Zeehuizen

23,40

4,95

14,60

4,53

14,60

0,90
2,40

1805:

A.

C.1.

F.
F.

B.2.

0,90

0,90

A.

43,10
_____
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66,50
87.

J.v. Rossum

42,75

A.

30,10

1804:

10,90

1805:

52,10
_____
93,10

88.

Blankenberg

23,80

89.

G. Franq

45,35

90.

Van de Willigen

2,20

62,15

C.1.
B.2.

27,00

A.
B.2.
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91.

J.v. Kasteel
1805:

43,65
90,35
_____
134,00

62,45
25,55

A.

92.

J.L. Augustini

44,05

93.

J.J. Beets

27,80

94.

F. Bohn

50,00

30,70

95.

Wed. Van Brussel

22,30

22,30

A.

96.

A. Kampman

41,15

7,85

A.

97.

A. Loosjes

59,10

24,20

103,30

222,38

1805:

222,50

1805:

31,05

20,40

0,90
198,70

A.
D.1.

106,00

62,75

C.2.

A.

98.

J.v. Walré & Co.

71,80

30,85

A.

99.

A. Blussé & Zn.

89,18

25,65

100.

E. Bonte

10,80

2,40

101.

F. Boekée

30,10

102.

P.v. Braam

55,95

34,30

103.

H. de Haas

63,18

26,90

A.

104.

J.v. Houtrijve

22,30

16,95

A.

105.

G. Rosa

27,30

19,05

A.

106.

J. v.d. Wall

29,05

107.

S. Alter

22,30

16,05

A.

108.

A.F. Blanche

22,30

11,70

A.

109.

J.C. Fluck

23,85

19,65

A.

110.

G.T.v. Paddenburg 64,25

29,50

111.

J.v. Schoonhoven

55,10

28,40

112.

J. v.d. Schroeff

26,00

11,10

113.

Wed. J.v. Terveen

136,45

34,85

114.

J. Visch

32,80

26,45

A.

115.

Wild en Altheer

28,45

13,75

A.

116.

W. IJzerworst

31,20

1,50

D.1.
C.1.
B.2.

2,10

3,60

15,60

1,40

3,60

6,50

A.

C.1.

A.
A.

12,10

6,08

A.

B.2.
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117.

P. Quint

23,40

20,35

A.

118.

Emenes

28,10

22,40

A.

119.

Eskes

32,50

20,90

A.

120.

Wed. J. de Groot

60,30

1,10

C.1.

121.

Poelman

30,35

24,85

A.

122.

J. Regeer

48,30

20,60

A.

123.

Cornel & v. Baalen 93,75

20,75

14,00

4,30

C.1.

124.

C. v.d. Dries & Zn 148,55

38,90

1,20

0,20

A.

125.

J.A. Groenendijk

28,20

21,05

126.

J. Hendriksen

24,50

20,80

127.

P. Hofhout

38,35

128.

P. Holsteijn

[32,85]

20,85

F.

129.

F.W. Krieger

70,90

35,70

A.

A.
6,65

5,85

A.
F.
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130.

J. Pols

50,30

31,95

A.

131.

J.v. Santen 66,75

39,15

A.

132.

Tuinsink

29,50

18,15

A.

133.

D. Vis

135,90

34,70

A.

134.

C. v.d.
Vliet

29,25

13,60

A.

135.

E.v.
23,40
Wolfsbergen

18,65

A.

136.

M. Wijt

25,90

21,55

A.

137.

Haake

66,75

13,60

A.

138.

G.W.v.
22,30
Hemsdael

11,55

A.

139.

Wed. M.
Cijfveer

94,90

55,75

D.2.

141.

Haak &
Comp.

21,85

21,85

A.

142.

L.
36,60
Herdingh

18,70

143.

Wed.
Honkoop

144.

Luchtmans 13,30

145.

D. du
31,35
Mortier &
Zn

146.

Gebr.
Murraij

147.

D. du Saar 75,85

30,40

A.

148.

J.v. Thoir 33,45

13,70

A.

149.

J.J.
Thijssen

27,10

7,95

A.

150.

P. Trap

27,60

4,95

C.1.

151.

H. de
Does

28,25

14,55

A.

152.

Wed. J.
64,20
Abrahams

B.2.

153.

Wed. W. 47,80
Abrahams

B.2.

22,30

11,60

5,80

25,60

A.
C.2.

1,10

C.1.
50,40

7,55

C.2.
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154.

S. van
Benthem

94,53

B.2.

155.

Wed.
41,45
W.A. Keel

B.2.

156.

J. Ooms

53,70

[28,55]

157.

J.J. v.d.
Sande

69,40

38,80

D.2.

158.

A.P. de
Winter

25,60

20,80

A.

159.

J.J.
33,60
Corbelijn

30,30

C.1.

160.

G.
22,30
Maarsman

B.2.

161.

F.
42,55
Kleeuwens

C.1.

162.

J. Koole

B.2.

163.

D. Koning 34,40
Bz.

164.

F.
32,50
Oversluijs

165.

E. Lion

166.

D. Noman 28,60

B.2.

167.

H. Palier

B.2.

168.

Wed. C.A. 28,60
Vieweg

169.

W.
[41,15]
Verblaauw

28,90

F.

170.

Boers & 33,15
Merkenburg

23,65

A.

171.

W.v.
Bergen

172.

Wed.
Oukoop

173.

J.A.
Oukoop

32,35

174.

Erven Is.
v. Cleef

74,60

29,70

175.

W.
Eversen

24,60

20,15

6,00

3,65

46,75
15,75

E.

A.
B.2.

35,80

5,10

4,40

57,30

C.1.

F.

74,55

F.
F.
B.2.
77,20

3,30

A.
A.
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Wed. J. de 19,30
Groot &
Zoon

4,60

1,23

A.
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177.

Thierij & Mensing 62,65

178.

Wed. J.P. Wijnants 31,85

9,45

179.

Leeuwestijn & Co. 89,90

46,85

180.

Van Daalen Wetters 43,60

181.

Vosmaer & Zonen

182.

Hoogstraten

55,05

19,40

183.

Klis de Bert

8,15

5,65

A.

184.

J. Verkouteren

26,95

71,05

C.1.

over
1805:

[28,55]

10,40

E.
D.1.

8,10

A.
F.

[38,30]

F.

2,00

A.

82,55
_____
109,50

186.

L. van Es

6,60

187.

H. Moolenijzer

11,90

188.

W. Brave

95,90

190.

J. Noman

45,95

191.

R. Ouwerkerk

2,40

192.

J. Belinfante & Co 40,05

[7,20]

193.

Mortier Covens

6,80

194.

A. Koning

195.

B. Scheurleer Jr.

196.

J.W. Yntema

197.

J. Brouwer

30,65

B.2.

[10,00]

[6,45]

E.

54,25

12,25

D.1.
F.
F.

5,73

E.
A.

8,40

F.
F.

28,20

16,30

97,35

23,40

C.2.

P.F. Gosse
C.v. Hulstijn
198.

L.A.C. Hesse

33,08

45,50

A.

199.

W.C. Wansleven

79,30

62,65

A.

200.

J. Veerman

85,40

27,25

A.

201.

M. Roelofswaard

202.

C.Fr. Cramer

[5,00]

(Parijs)

[37,5]

E.

203.

D.v. Stégeren

80,70

70,65

204.

E. Maaskamp

B.2.

C.1.
286,60

197,96

E.
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206.

P.R. Beukers

208.

J.P.v. Ginkel

209.

Erve Wm.
Houtgraaf

23,80

14,05
5,40

4,50
over
1805

C.1.
2,70

A.

9,00

20,10
_____
29,10

3,10

A.

2,10

1,05

210.

C. Schleijer

22,30

211.

F.C. Oeffelman

22,30

19,80

212.

J.H. Ter Gunne

32,20

21,55

213.

J.G. Rohloff

214.

Wed. S.J. v.d. Leij

29,00

B.2.

215.

C. de Wolff Cz.

23,80

B.2.

216.

B. Besanger

217.

W.A. Rath

A.
5,40

3,60

C.1.

8,00

8,00

A.

4,20
70,55

69,30

C.1.

B.2.
A.
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218.

B.J.
5,90
Craijenschot

B.2.

219.

P.v. Olffen 8,90

B.1.

220.

P.v. Geenen

221.

J.F. Jacobs
d'Agé

1,60

222.

W. Locke

2,60

223.

J. Allart

6,60

Transport 125,20
p.1.

279,45

Bij tot slot 202,63

48,00

_____

_____

327,83

327,45
0,83

3,40
E.

0,65

E.

(zegel)

_____
327,83
Transacties papier:
p. 185: J. Kloppenburg:
(papier)
p. 189: W.G. v.d. Sande:
(adreskaartjes)

betaald door I:

f 241,45

geleverd door K.:

f 1.088,15

betaald door I:

f 26,00

geleverd door Van f 26,00
de S.:

p. 205: A.L. Wassenbergh & Zn.:

f 325,00

(papier)
p. 207: J. Honig & Zonen:
(papier)

geleverd door H.:

f 37,60

betaald door I.:

f 37,60
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Bijlage 4: Transacties in geld inzake boeken tussen S. van Benthem
en zijn relaties volgens zijn Boekverkopersboek 1806.
Nationale contacten
X

in commissie van X retour aan X

J. v.d. Burgh

221,60

27,70

te betalen door Van
Benthem
193,90

E. Maaskamp

330,30

178,95

151,35

J.F. Nieman

96,80

66,65

30,15

J.J. Geyler & Co.

361,53

193,28

168,25

130,53

21,48

108,60

J. Allart

2.134,70

634,92

1.499,78

H.C.A. Thieme

152,35

70,80

81,55

A. Loosjes

311,78

115,38

196,40

F.Bohn

365,55

104,15

261,40

A. Blussé & Co.

212,41

33,50

178,91

D. du Mortier

181,58

37,63

143,95

W.v. Vliet

119,00

70,85

48,15

Wed. Doll

175,95

69,90

106,05

J. v.d. Hey

179,30

87,18

92,12

A.B. Saakes

47,80

16,05

31,75

P.J. Uylenbroek

49,55

13,25

36,30

J. de Ruyter

109,60

71,75

37,85

A. Honkoop

256,65

66,10

190,55

G.T.v. Paddenburgh 142,75
& Zn.

33,35

109,40

W.v. IJzerworst

52,30

51,10

1,20

J.H. Moeleman

28,50

16,70

11,80

W. Holtrop

366,05

161,90

204,15

L.v. Es

99,05

41,90

57,15

J.B. Elwe

305,10

215,15

89,95

Mortier Covens

117,65

57,50

60,15

W. Locke

84,80

31,70

53,10

J. ten Brink

104,10

39,35

64,75
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69,05

11,85

57,20

Gebr. Murray

68,10

3,50

64,60

J. Immerzeel

92,73

44,30

48,43

Staatsdrukkerij

979,70

424,75

554,95

J.v. Ledden
Hulsebosch

103,95

51,00

52,95

J. Oomkens

150,95

71,90

79,05

B. Koene

10,90

10,90

J.A.G. Steineck

4,20

4,20

J.v. Thoir

16,50

13,80

2,70
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D. du Saar

14,00

6,38

7,62

W. Brave

127,25

40,20

87,05

L. Herdingh

49,50

4,55

44,95

N. Budde

41,75

31,65

10,10

A. v.d. Werve

5,20

3,40

1,80

P. den Hengst

60,60

18,70

41,90

S. en J. Luchtmans 76,15

6,15

70,00

Erve W. Houtgraaff 118,65

27,70

90,95

L. Groenewoud

16,80

6,30

10,50

14,40

13,60

0,80

D.J. Changuion

6,65

6,65

J.J. Beets

14,40

14,40

Erven C. Stichter

7,80

7,80

J.J. Thompson

24,80

24,80

J.L. Augustini

98,63

44,50

54,18

Erve C.N. Guerin

103,55

49,60

53,95

R.J. Berntrop

17,55

8,83

8,72

J. v.d. Wal

14,20

14,20

C. Timmer

87,43

31,35

56,08

E. Bonte

25,40

23,40

2,00

J.G. Rohloff

9,80

6,18

3,62

J.P. Wijsmuller

12,30

9,30

3,00

J.P. Breebaart

1,25

0,81

0,44

J. Tiel

19,55

7,50

12,05

Wed. G. Warnars

9,20

1,80

7,40

W. Locke

5,10

1,48

3,62

H. Moolenijzer

9,00

4,30

4,00

L.A. Karsenbergh

16,00

J. Hendriksen

8,50

7,90

0,60

B. Haring

8,40

7,70

0,70

J.R. Poster

45,35

15,55

29,80

Gebr. Vosmaer

994,80

475,30

519,50

L.A.C. Hesse

100,50

45,88

54,62

16,00
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A. Kuntze

42,65

42,65

H. Gartman

17,60

5,43

12,17

M. Schalekamp

48,30

20,28

28,02

J.v. Ginkel

14,40

8,40

6,00

Mej. Wed. Groot

4,00

0,58

3,42

N. Cornel

59,50

45,05

14,45

J.W. Brouwer

84,90

71,15

13,75

J.v. Gulik

31,10

10,90

20,20

P. Jansz.

3,20

J.W. Yntema

60,10

5,00

55,10

J.H. Duisdeiker

33,40

3,35

30,05

J.F. Jacobs d'Agé

3,60

3,38

0,22

J.C. Sepp

52,45

19,55

32,90

3,20
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C. Sepp

2,30

2,30

G. Dufour

9,60

9,60

J.v. Schoonhoven

28,80

24,28

4,52

P. Muntendam

2,40

0,80

1,60

Wed. J. Terveen

6,20

4,83

1,37

Wild & Altheer

42,28

10,50

31,78

A. Belinfante

22,20

7,45

14,75

Bogerts & Kobell

32,00

12,80

19,20

M. Roelofswaert

6,00

1,85

4,15

Thierry & Mensing 33,30

15,90

17,40

W. Zuidema

70,03

31,16

38,87

J. Enschedé

192,50

G. Roos

236,55

144,35

92,20

_____

_____

_____

_____

Totaal

11.536,78

4.510,47

7.026,31

192,50

Lokale/regionale contacten
X
F. Kleeuwens

Debet aan VB
98,38

Credit bij VB
40,28

Te betalen aan VB
58,10

J. Koole

28,80

4,80

24,00

D. Koning

211,23

14,40

196,83

F. Oversluys

61,85

44,40

17,45

J.J. Corbelijn

87,05

22,20

64,85

G. Maarsman

95,89

40,20

55,69

C. de Wolf

1.036,55

1.036,55

J. Ooms

142,33

142,33

A.P. de Winter

41,61

Wed. H.v. Osch

97,55

97,55

J.C. Altorffer

192,64

192,64

J.J. v.d. Sande

148,89

148,89

Wed. W. Abrahams 109,73

109,73

36,88

4,73

Wed. J. Abrahams

37,73

216,43

-178,70

C. Jongkind

99,08

227,83

- 128,75
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Wed. W.A. Keel

216,69

131,60

85,09

L. Moens

44,20

5,38

38,82

Wed. Gillissen

21,55

L.E. Altorffer

1,35

0,68

0,67

_____

_____

_____

_____

Totaal

2.773,10

785,08

1.988,02

21,55

Aan papier, schachten, kaften, kalfsvellen, speelkaarten en ouwels betaalt Van
Benthem in 1806 een bedrag van f 1.626,89.
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Bijlage 5: Transacties in geldbedragen tussen J. Immerzeel Jr. en S.
van Benthem in de periode 1804-1841:
a
b
credit credit
c.g. Im. Im.
anders

c
d
debet debet
Im.
c.g. v.B.
retour
c.g. Im.

e
f
g
h
debet debet in geld bruto
Im.
Im. 5% aan Im. omzet
anders

Jaar
1804

68,--

50,85

1805

371,--

4,--

254,10 6,--

28,70

1806

87,65

5,08

41,90

0,30

1807

392,25 6,--

1808
1809

17,15

*17,15

5,20

81,--

100,20

2,10

48,43

41,90

255,05 18,--

6,25

118,95 125,20

588,95 4,35

343,25 3,30

5,70

241,05 114,--

121,15

80,85

2,00

29,35

40,30

1813

36,--

12,--

1,20

22,80

*24,--

1814

35,40

3,60

21,50

0,68

10,82

*13,90

1815

64,50

0,50

6,25

0,40

1,93

56,42

*58,25

1816

87,55

2,40

27,75

3,60

2,20

2,55

53,85

51,10

1817

165,40 6,75

65,70

7,35

0,60

5,--

93,50

*99,70

1818

235,45 5,40

97,50

7,--

25,70

11,15

99,50

139,95

8,95

1810
1811
1812

49,50

1819

1820

6,--

bij intekening

49,50

_____

_____

284,95

149,--

292,80 4,60

124,25 9,20

11,55

8,80

143,60 176,05

241,34 bij intekening

241,34

_____

_____

534,14

384,94

297,48 8,70

152,05 8,60

7,50

138,03 150,40
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87,88

bij intekening

87,88

_____

_____

385,36

225,91
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1821

1822

1823

1824

1825

1826

235,--

23,-

71,25

bij intekening

34,--

9,20

6,90

111,55
_____

306,25

182,80

120,25 6,00

82,55

6,55

49,80

1,88

-14,52

332,50 bij intekening

332,50

_____

_____

452,75

317,98

244,85 0,95

142,55 2,25

19,02

5,10

76,88

305,90

305,90

_____

_____

550,75

382,78

227,50 0,90

144,20 1,20

4,25

78,75

224,20 bij intekening

224,20

_____

_____

451,70

302,95

186,--

4,80

112,05 4,80

17,55

3,70

52,70

137,28 bij intekening

137,28

_____

_____

323,28

189,98

215,70

171,70

16,85

2,20

bij intekening

24,95
_____

308,80

118,05

76,-_____

0,50
bij intekening

*37,70

*102,30

85,30

*73,95

*44,--

93,10

_____

84,50

138,85

71,25

_____

93,10

1827

96,35

0,925

17.075

*18,50

76,-_____
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160,50

1828

1829

93.075

70,75

39,85

24,--

1,55

5,35

91,20

bij intekening

91,20

60,--

bij aanbieding

60,--

_____

_____

221,95

156,55

96,15

1,20

49,25

0,75

2,35

45,--

30,--

volgens accoord

30,--

93,90

bij intekening

93,90

_____

_____

220,05

168,90

*30,90

*46,90
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1830

1831

1832

88,90

1,90

25,--

bij intekening

81,15

10-

volgens accoord

10,--

_____

_____

180,05

116,15

109,20

41,--

13.425

wegens
auctieaankoop

13,425

68,40

bij intekening

68,40

3,41

64,79

_____

_____

191,025

146,615

150,60

78,50

3,60

bij intekening

68,50
_____

219,--

136,90

235,25

97,25

0,60

6,90

bij intekening

315,05

210,43

79,80

1,07

4,84

bij intekening

90,89

*96,80

79,80

_____

_____

244,15

170,69

1835

108,30 bij intekening

108,30

1836

47,25

5,62

68,40

bij intekening

68,40

20,--

volgens accoord

20,--

16,50

*72,10

79,80
_____

67,55

*68,20

130,50 *138,--

_____

164,35

*38,30

68,40

_____

79,80

1834

11,40

81,15

68,40

1833

50,60

0,975

42,475 *19,50

_____

_____

135,65

130,875
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1837

1838

27,10

13,20

13,20

68,40

bij intekening

0,70

26,40
68,40

_____

_____

95,50

94,80

18,98

6,20

68,40

bij intekening

*13,90

0,63

12,15

*12,78

68,40

_____

_____

87,38

80,55
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1839

18,20

16,30

1840

9,--

5,90

1841

4,40

1,25

8,55

0,09

1,81

*1,90

0,15

-5,60

*3,10

0,15

3,--

*3,15

Toelichting:
Recto-zijde folium:
a) een overzicht van de door Immerzeel aan Van Benthem in commissie gezonden
werken [= credit Im. c.g.]. Het betreft dus geld, dat Van Benthem in principe
bij de jaarlijkse afrekening zal moeten betalen, indien hij alles zou hebben
verkocht.
b) de door Immerzeel teruggezonden commissiegoederen, die hij in het
voorafgaande jaar van Van Benthem in commissie had gekregen [= credit Im.
anders]
Verso-zijde folium:
c) een overzicht van het door Van Benthem teruggezonden commissiegoed [=
debet Im. retour c.g.]. Het betreft dus het bedrag, dat Van Benthem in mindering
kan brengen op het bedrag uit kolom a.
d) het door Van Benthem aan Immerzeel gezonden commissiegoed [= debet Im.
c.g.] Het betreft dus het bedrag, dat Immerzeel zou moeten betalen, als hij alle
commissiegoederen van Van Benthem zou verkopen.
e) andere door Van Benthem verleende diensten, bijv. kleine aankopen op een
veiling, briefport, plaatsing van advertenties in de Middelburgse Courant [=
debet Im. anders]
f) de gebruikelijke korting van 5% over het totale bedrag van het verkochte
commissiegoed [= debet Im. 5%] Het betreft dus het percentage, dat Immerzeel
aan Van Benthem schuldig is over het uiteindelijk door Van Benthem afgenomen
commissiegoed
g) het bedrag, dat Van Benthem in geld moest bijbetalen teneinde de rekening te
vereffenen. Alleen in 1840 diende Immerzeel een klein bedrag aan Van Benthem
te betalen.
h) het bedrag van de bruto omzet, d.w.z. in principe het verschil tussen de geleverde
(kolom a) en teruggezonden (kolom c) commissiegoederen. Daar, waar het
verschil overeenkwam met de berekende bedragen in de boekverkopersboeken,
is het bedrag voorzien van een *. Van dit bedrag werd de 5% korting (kolom f)
over het verkochte nog afgetrokken.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

431

Bijlage 6: Transacties in geld tussen J. Immerzeel Jr. en de firma
Luchtmans in de periode 1804-1841.
Zie voor de verklaring van de verschillende kolommen de uitleg bij bijlage 5.
1804-1822:
Jaar

geleverd retour
aan I.
van I.

5% voor geleverd retour
I.
door I. aan I.

1804

4,40

4,40

1805

1,10

1,10

1806

14,30

14,30

5% voor in geld
L.
aan I.

1807

1,80

0,60

0,60

-1,80

1808

76,35

97,75

3,00

18,40

1809

27,60

110,10

12,20

70,30

1810

1,80

82,50

80,70

5,00

-21,00

1811
1812
1813
1814
1815

136,00

1815

26,00

1816

5,30

-5,30

1817
1818

86,10

1819

48,10

1820

80,45

1821

66,90

16,50

-69,50

0,40
28,35

-47,70

1,00

19,20

0,75

-32,65

0,25

14,40

0,70

-52,85

1822
1822-1826:
Jaar

geleverd aan I geleverd door I. 5% voor L.

in geld aan I.

1822

0,53

4,50

0,10

0,95

1823

12,95

20,00

0,25

5,70

1824

13,15

51,68

verr.

17,08
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1825

7,85

verr.

2,85

1826

95,25

21,15

verr.

-43,63

_____

_____

_____

_____

_____

121,88

105,18

0,35

-17,05

1827-1841
Jaar

geleverd aan geleverd
I.
door I.

5% voor L.

5% voor I.

in geld aan I.

1827

29,20

0,30

28,90

1828

10,30

0,15

4,75

1829

15,95

verr.

10,95

1830

17,85

verr.

28,25

_____

_____

_____

44,10

0,15

_____

1831

_____

_____

43,95

8,19

verr.

8,19

1832

18,33

606,75

0,65

587,77

1833

2,70

86,49

1,75

82,04

1834

2,70

15,93

0,34

12,89

1835

5,40

8,36

0,38

8,50

0,42

8,58

0,30

1836

0,27

2,85
8,08

1837
1838

2,70

1839

2,28

1840

1,05

1841

7,70

0,12

5,70
-2,28

7,50

0,12

0,05

-1,00

0,13

-0,19
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Bijlage 7: Berekeningen inzake produktiekosten van enkele
fondsartikelen van Ten Brink en De Vries tussen 1810 en 1821.
(1) Alwin & Theodoor, voor kinderen met platen 1810 groot 9 Vel kl. 8o oplaag 550
Exemp.
[= C.F.W. Jacobs, Alwin en Thedoor, voor kinderen. Uit het Hoogduitsch. Met platen,
gegraveerde titel en vignet door van Meurs en Veelwaard. 134 p. Part. prijs: f 1,25;
boekv. prijs: f 1,00]1
3 Advertentien Amsterd.
Courant annonce

4,20

(1,3%)

zegel

0,40

(0,1%)

voor het teekenen der
plaatjes

20,00

(6,2%)

voor het Graveeren aan
Veelwaard & koper

122,60

(37,9%)

11 Riem papier f 4

44,00

(13,6%)

voor 9 vel drukloon &
omslagen

70,00

(21,7%)

voor 9 corrigeren aan
Gersen

6,00

(1,9%)

voor het vertalen aan
42,50
Hesselink 8 1/2 Vel a f 5.-

(13,2%)

11 Boek geel papier voor
het omslag

4,40

(1,4%)

à f 5.- de hondert stellen

27,50

(8,5%)

6 Advertentien

8,40

(2,6%)

2 Boek blaauw papier voor 2,90
een omslag met het
drukken

(0,9%)

Plaatdrukken van 550
stellen plaatjes

1

_____

_____

[323,00]

(100%)

Vgl. Saakes 5 (1811), 223. De boekverkopersprijs (f 1,00) is ontleend aan het
boekverkopersboek van Van Benthem over 1814-1817.
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(2) Belangrijke Verhalen van Lafontaine, Kind, Langbein en anderen in groot 8VO
a 21 1/4 Vel oplaag 22 Boek à 25 Vel, uitgekomen 540 Exempl. Prijs f 2,40, verkoop
f 2,90.2
[= Belangrijke verhalen van A. Lafontaine, F. Kind, A.F.E. Langbein en anderen.
Uit het Hoogduitsch. Met gegraveerde titelpagina en vignet door W. van Senus naar
I.H. Ramberg. 1818-1820. 3 dln.]3
Hoogduitsche Almanak

4,50

(1,0%)

Graveren van het vignet
aan Senus & koper

50,00

(11,3%)

voor het letteren aan
Veelwaard

8,00

(1,8%)

voor het innaaien van 250 18,75
Exempl.

(4,3%)

voor het vergaren met touw 4,50

(1,0%)

2
3

Het aantal riemen is niet ingevuld, maar uitgaande van f 5,75 per riem is 26 het vermoedelijke
aantal.
Vgl. Saakes 6 (1818), 384; 7 (1819), 56 en 8 (1820), 183.
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3 half eng. banden voor de 1,50
Bibliotheek

(0,3%)

voor het plaatdrukken van 12,00
400 Titels

(2,8%)

[26] Riem papier van
Wassenberg

149,50

(34,1%)

voor het drukken van 21
1/4 Vel à f 8.-

171,90

(39,1%)

voor het corrigeren aan
Duisdeiker

18,90

(4,3%)

_____

_____

439,55

(100%)

dito 2e deel, oplaag 20 Boek
3 Hoogd. Almanakken

9,60

(2,1%)

3 Advert. Amsterd. Cour. 4,20

(0,9%)

3 dito Staatscour.
Graveeren vignet

50,00

(11,0%)

Letteren van dito

8,00

(1,7%)

Innaaien 200 stuks

15,00

(3,2%)

Vergaaren, touw &c.

6,70

(1,5%)

Corrigeren van 21 Vel

18,90

(4,1%)

2 Advert. Amsterd. Cour. 2,80

(0,6%)

2 Advert. Haar. Cour. 5
Reg.

3,00

(0,6%)

2 Advert. Rotterd. Cour. 5 2,50
Reg.

(0,5%)

1 Advert. Utrecht. Cour.
400 Titels geplaatdrukt

12,00

(2,6%)

voor 't drukken van 21
168,00
bladen 500 Exemp. a f 8,00

(36,4%)

Rugtitels

(0,2%)

0,90

26 Riem druk mediaan a 5 159,50
3/4
_____

(34,6%)
_____
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[461,10]

(100%)

3e deel
4 Hoogd. Almanakken

10,00

(2,7%)

3 Advert. Amsterd. Courant

5,25

(1,4%)

3 dito Staatscourant

4,80

(1,3%)

2 Advert. Bosscher Cour.

1,80

(0,5%)

voor het drukken van 19 1/2 Vel 500
Exempl.

156,00

(41,5%)

papier tellen

1,90

(0,5%)

voor Rugtitels

1,80

(0,5%)

papier [24 riem a 5,75 =

138,00]

(36,0%)

vignet & letteren

58,00

(15,6%)

_____

_____

[377,55]

(100%)

Present gedaan:

3 aan de
Bibliotheek
4 aan de
Maandwerken
3 aan Do Rietveld
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(3) Almanak voor Reizigers in het Koningrijk der Nederlanden, eerste jaargang 1819.
In Compagnie met de Heeren Mortier Covens & Zoon.
[= Almanak voor reizigers in het Koningrijk der Nederlanden. Jrg. 1 (1819). Part.
prijs: 1,80; boekv. prijs: 1,50].4

Graveren
6 platte gronden f 8.-

48,00

(8,4%)

1 Reiskaartje

16,00

(2,8%)

3 Afbeeldingen van Steden 105,00
& Dorp

(18,5%)

Plaatdrukken
6 platte gronden a 12 St 't 28,80
100/ 800 Exmpl.

(5,0%)

1 Reiskaartje a 25 St het 10,00
hondert op Velin pap. 800

(1,7%)

2 Afbeelding van Steden
op Velin pap. a 54 St. het
100

21,60

(3,8%)

1 Afbeelding van Boskoop 12,80
32 St. 800 Exempl.

(2,2%)

Drukken.
Kalender en Reiswijzer 2 37,50
3/4 blad gerekend tegen 2
1/2 blad, oplaag 1 1/2 Riem
a f 15,- het blad

(6,6%)

het kwart blad apart

(0,8%)

5,00

stedewijzer, 3 1/2 blad, met 49,00
een kwart voorberigt a f 14
het blad
4

(8,6%)

Vgl. Saakes 6 (1818), 440. De boekverkopersprijs is ontleend aan het boekverkopersboek
van Van Benthem 1816-1818.
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3/4 blad verklaring platte
gronden

8,00

(1,4%)

Het fransche titeltje

4,00

(0,7%)

Het omslag

8,00

(1,4%)

6 Boek Blaauw papier tot 6,60
dito

(1,2%)

Innaaien van 600 Stuks a 2 60,00
St.

(10,4%)

16 Riem post papier f 5,-

80,00

(14,0%)

Honorarium

60,00

(10,4%)

3 Advert. Amsterd.
Courant 1 van 5 reg. & 2
van 4 Reg. 8. 12. 24 dec.

4,55

(0,8%)

2 Advert. Haarl. dito 16 en 2,40
22

(0,4%)

2 Advert. Rotterd. Courant 2,00
17 en 29

(0,3%)

3 Advert. Bredasche
Courant

3,20

(0,6%)

1 Advert. Letterbode

2,00

(0,3%)

1 Advert. Amsterd.
Courant

1,40

(0,2%)

Innaaien van 25 Stuks a 2 2,50
St.

(0,5%)

Innaaien van 25 Stuks a 2 2,50
St.

(0,5%)

2 Advertentien 9 en 13 feb. 2,80
Amsterd. Courant

(0,5%)

2 Advertentien en Haarl.
Cour.

2,80

(0,5%)

2 Advertentien en Haarl.
Cour.

2,85

(0,5%)

_____

_____

[567,70]

(100%)5

5

Door afronding in feite 101,2%.
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(4) Leerredenen over 't
Lijden

1 deel

1820

2 & 3 deel

1821

oplaag 550 Exempl.

[= Leerredenen over de lijdensgeschiedenis van onzen Heer Jezus Christus. Met
aanmerkingen van G.C.B. Mosche. Uit het Hoogduitsch. 3 dln. Part. prijs: f 3,25 per
deel; boekv. prijs f 2,75 per deel].6
(4a)
Advertentien Amst.,
Staatscourant

4,80

(0,9%)

voor het drukken van 28
bladen met zware
aantekeningen à f 9.-

252,00

(50,3%)

Papier tellen

2,80

(0,5%)

35 Riem papier à f 5 3/4

203,25

(40,3%)

[201,25]7
corrigeren a 18 st. per vel 25,20

(5,0%)

200 ingenaaid a 1 1/2 St.

15,00

(3,0%)

_____

_____

[501,05]

(100%)

voor het drukken van 29
vel à f 9.-

261,00

(51,2%)

pap. tellen

2,85

(0,5%)

37 Riem papier a 5 3/4

212,75

(41,5%)

(4b) 2 deel groot 29 Vel.

corrigeren a 18 st. het Vel 26,10

(5,1%)

Vergaren touw &c

8,90

(1,7%)

_____

_____

[511,60]

(100%)

6
7

Vgl. Saakes 7 (1821), 193, 222 en 282. De boekverkopersprijs is ontleend aan de
boekverkopersboeken van Van Benthem 1818-1821 en 1821-1826.
De afrekening heeft f 203,25. Dit moet een vergissing zijn.
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(4c) 3 deel
drukken van 30 1/2 Vel

274,50

(51,5%)

39 Riem papier

218,40

(41,1%)

corrigeren van 30 1/2 Vel 27,45
a 18 St.

(5,2%)

Vergaren touw &c.

8,90

(1,6%)

papier tellen

3,00

(0,6%)

_____

_____

[532,25]

(100%)

1546,90

(300%)
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(5) 1817 Wenzel, Kunst a f 1,60 oplaag 33 boek.
[= G.J. Wenzel, Kunst om gezondheid, jeugdige kracht en schoonheid, in al de
tijdperken des menschelijken levens te behouden. Naar den tweeden druk, uit het
Hoogduitsch vertaald. gr. 8VO. 13 Vellen, met een gegrav. Titel en Vignet van
Kamphuizen en Velin. Part. prijs: f 2,00; boekv. prijs: f 1,60].8
24 Riem Druk Mediaan

144,00

(31,4%)

Drukken a 8,25 per blad

113,25

(24,6%)

Vertalen

65,00

(14,1%)

Graveren vignet

50,00

(10,9%)

Letteren

10,00

(2,2%)

Tekenen

12,00

(2,6%)

Innaaien 300 Stuks

12,75

(2,7%)

Plaatdrukken 500 Stuks

17,50

(3,8%)

6 Boek chits pap.

2,70

(0,6%)

Vergaren &c

6,20

(1,4%)

Corrigeren

3,90

(0,8%)

Hoogd. Exempl.

1,20

(0,2%)

Advertentien

21,50

(4,7%)

_____

_____

460,00

(100%)

(6) 1821 Clauren, Jella groot 19 Vel oplaag 18 Boek
[= H. Clauren, Jella, Het Kraaien meisje, gevolgd van: De Liefde is het hoogste
goed des levens, en Elsi van Solothurn. Naar het Hoogduitsch. gro. 8vo. Met een
gegraveerde tijtel en vignet. Part. prijs: f 2,80; boekv. prijs: f 2,30].9
Het drukken van 450
Exempl. 19 Vel a f 8,00

152,00

(43,4%)

20 Riem druk Mediaan a f 110,00
5,50

(31,4%)

Graveren vignet

50,00

(14,4%)

Letteren door Veelwaard

8,00

(2,3%)

Plaatdrukken 350 Stuks a 10,50
f 3,00
8
9

(3,0%)

Zie Saakes 1817, 284.
Zie Saakes 1821, 261. De boekverkopersprijs is ontleend aan het boekverkopersboek van
Van Benthem 1816-1818.
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Vergaren door Winter

5,00

(1,4%)

250 ingenaaid

12,50

(3,5%)

5 Boek Chnits

2,25

(0,6%)

_____

_____

350,25

(100%)

aan v. Tyen Papier tellen

1,80
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Bijlage 8: Overzicht van de door Immerzeel aangekondigde
vertalingen
Dit overzicht is samengesteld op basis van een aantal bronnen. Als uitgangspunt is
genomen het zesde artikel uit de ‘Publicatie van 3 Juny 1803’. Dit bepaalde
1o dat een ieder, die voornemens was van enig buitenlands werk een vertaling op
de markt te brengen, gehouden was een exemplaar van het oorspronkelijke werk
aan het gemeente-bestuur van zijn woonplaats te laten zien;
o dat dit voornemen tenminste driemaal in de courant van zijn woonplaats
2
geannonceerd diende te worden.1

Ten aanzien van het eerste voorschrift kunnen we voor de diverse vestigingsplaatsen
van Immerzeel wijzen op registraties die als resultaat van deze voorgeschreven
meldplicht bewaard zijn gebleven. In de bibliotheek van de ‘Vereeniging’ bevindt
zich een ‘Register van boeken ter vertaling in de Hollandsche taal vertoond aan de
burgemeesteren van Amsterdam’ (verder: Register Amsterdam) over de periode
21-1-1808 t/m 29-12-1848.2
Voor Rotterdam zijn de aanmeldingen van voorgenomen vertalingen te vinden in
de ‘Resolutien van Burgemeesteren’ in het Gemeentearchief Rotterdam (verder:
Resolutien Rotterdam).3
Over de Haagse mogelijkheden schrijft Veldhuizen:
Voor de ter vertaling aangeboden boekwerken zijn in Den Haag eveneens
gegevens bewaard gebleven.(...) Over de periode 1825 tot en met 1877
zijn aparte registers bewaard gebleven die ook in het secretariearchief
berusten. Hierin is naast de datum ook het uur van de aanmelding
genoteerd!4
Het tweede voorschrift levert een eindeloze reeks van advertenties op in de Haagsche,
Rotterdamsche en Amsterdamsche Courant, waarin Immerzeel kond doet van zijn
vertoonde originelen. Maar ook in een krant als de Haarlemsche Courant heeft
Immerzeel zijn voorgenomen vertaalprojecten veelvuldig geadverteerd. Tenslotte
was vanaf 1817 ook in de Staatscourant de rubriek ‘Aangekondigde vertalingen’
een vast onderdeel.
Ten behoeve van de boekhandel verschenen er vanaf 1805 jaarlijkse overzichten van
aangekondigde vertalingen, te beginnen met: Naamlyst van boeken die ter vertaling
zijn aangekondigt in den jaare 1804. Te Amsterdam, By J. Tiel. 1805. Ze verschenen

1
2
3
4

Zie voor de letterlijke tekst Kruseman 1889, 9.
VBBB, F 6728. Het register bevat over Immerzeels tweede Amsterdamse periode geen
gegevens. Er is ook een register over de periode 4-1-1853 t/m 1-12-1862.
GA Rotterdam.
Veldhuijzen 1989, 112.
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- met enkele onderbrekingen - jaarlijks bij deze Amsterdamse boekhandelaar tot en
met de boeken uit 1821.5 Voor de pe-

5

De jaren 1805-1811 zijn voor wat Immerzeel betreft samengesteld op basis van de advertenties
in de Haagsche, Amsterdamsche en Rotterdamsche Courant. De jaren 1812-1817 leveren
geen vermeldingen op. Vanaf 1818 is de Staatscourant de bron, waaraan de voorgenomen
vertalingen worden ontleend
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riode 1822 tot en met 1825 is er de Naamlijst van boeken, die ter vertaling zijn
aangekondigd in de jaren 1822-125. Te Amsterdam, bij C.L. Schleier, 1826.
1. Gabriël Legouvé: Le mérite des femmes. HgC 18040313. Fondslijst 041128a.
2. Friedrich Köppen: Lebenskunst, in Beyträgen. HgC 18040413. Fondslijst
041225.
3. C.F. Volney: Tableau du climat & du sol des Etats-Unis d'Amérique. 2 dln.
HgC 18040514.
4. S.H. Catel: Du commerce des femmes avec les hommes. HgC 18040514.
5. Untrügliche Mittel glücklich in der Liebe und in der Ehe zu seyn. HgC 18040514.
Fondslijst 041026b.
6. Das Mädchen. HgC 18040514.
7. Die Schule der Erfahrung. HgC 18040514.
8. Durch Schaden wird man klug. HgC 18040514. Fondslijst 050731.
9. Welmor, oder Geschichte des unglücklichen Wahnsinnigen, genannt: der
Salzburger. HgC 18040514.
10. Fr. Houterwek: Neue Vesta. 3 dln. HgC 18040514.
11. J.E. Fabri: Kurzer Abrisz der Geographie, 10 dr. HgC 18040611. Zes afgedrukte
bladen vertoond volgens bericht in HgC 18050424.
12. Auch ich war in Paris. HgC 18040614. Fondslijst 041026a en 050523.
13. Palmire, eine Engl. Geschichte. HgC 18040614.
14. Prof. A.H.L. Heeren: Kleine historische Schriften. HgC 18040614.
15. A concise statement of the question regarding the abolition of the slave trade,
London 1804. HgC 18040912. Fondslijst 041128b.
16. Dahlenburg: Philosophie und Holigen der Natur, für gebildete Menschen. 3 dln.
HgC 18041205.
17. Wieland: Agatedamon. HgC 18041205.
18. Fr. Meinert: Denkschrift über die unentbehrlichsten Kriegsarbeiten. HgC
18050111.
19. S.C. Wagener: Moralische Anekdoten. 2 dln. HgC 18050111.
20. L. von Selbiger: Meine Reise nach Italien. HgC 18050111.
21. G.G. Bredow: Merkwurdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte.
2e oplage. HgC 18050111.
22. G.G. Bredow: Umstandlichere Erzählung der wichteren Begebenheiten aus der
allgemeine Weltgeschichte. HgC 18050111.
23. C.A. Fischer: Bergreisen. 1e deel. HgC 18050403. Fondslijst 051231.
24. K.H. Heydenreich: Maximen für geselligen Umgang. HgC 18050403.
25. Andres Meyer: Für Mütter und Fehter. Ein Beitrag zur Bildung des Weibes.
HgC 18050501. Fondslijst 050802.
26. J. Izarn: Leçons élémentaires de physique & chimie experimentales. 1e deel
1805. HgC 18050621.
27. Riem: Drie Getränke der Menschen. HgC 18050621.
28. G.F. Germershausen: Die Hausmutter in allen ihrem Geschäften. HgC 18050621.
29. C.A. Wahl: Historische Einleitung in die sämmtlichen Bücher der Bibel. HgC
18050807. Fondslijst 060901a.
30. Friedländer: Entwurf einer Geschichte der Armen. HgC 18050807. Is dit
fondslijst 050926?
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31. F.C.H.L. Pouqueville: Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie & dans
plusieurs autres parties de l'Empire Othoman, pendant les années 1798, 1799,
1800 et 1801. 3 dln. Paris, 1805. HgC 18050913. Zes afgedrukte bladen vertoond
volgens bericht in HgC 18060606. Fondslijst 060718a, 070930 en 071231.
31. Sittengemälde von London. HgC 18060226. Fondslijst 060818a.
32. Sintenis: Geron und Palämon, oder Gespräche zweier Greise über die Gewisheit
ihrer Hoffnungen auf Jenseits. HgC 18060416. Fondslijst 080131a.
33. Sitten, Gebräuche und Narrheiten alter und neuer Zeit. HgC 18060416
34. Zaubereien und Wunder nebst Geisterbeschwörungen und ihrer Erscheinung;
herausgegeben von Enslin dem Jöngern. HaagCrt. 18060416.
35. Jenyns: View of the internal evidence of the christian religion reviewed, and
dedicated by a father to his children. HgC 18060804. Fondslijst 061223.
36. [S. Jenyns]: Der Todtengraber, ein Gegenstuck zur wine im einsamen Thal. 4
dln. 2e verb. oplage. HgC 18060804.
37. Edward Miller: Report on the malignant disease, which prevailed in the city of
New York, in the autumn of 1805, adressed to he Governor of the state of
New-York. HgC 18070126.
38. Et. Dambreville: Abrégé chronologique de l'histoire des ordres de chevalerie,
depuis l'ordre de Saint-Jean de Jerusalemou de Malte [enz.] HgC 18070803.
39. De Bray: Voyage dans le Tyrol. HgC 18080129.
40. Sept jeux de cartes symbolique, te weten: l'ancient testament, le nouveau
testament, l'histoire grecque, l'histoire romaine, histoire de France, l'histoire de
l'Angleterre & la mythologie. HgC 18080129.
41. Ch.S. le prevost d'Iray: Tableau comparatif de l'histoire ancienne. HgC
18080402.
42. Ch.S. le prevost d'Iray: Tableau comparatif de l'histoire moderne. HgC 18080402.
43. M. Dureau de la Malle fils: Les Pyrenées, poëme. HgC 18080713.
44. C.L. Cadet: Le thé, est-il plus nuisible qu'utile? ou l'histoire analytique de cette
plante, & moyens de la remplacer avec avantage. HgC 18080713. Fondslijst
080917d.
45. Mad. de Genlis: Bélisaire. 2 dln. HgC 18080713. Fondslijst 101231d-e.
46. J.A. Chaptal: L'art de la teinture de coton en rouge. HgC 18080801.
47. J.A. Chaptal: Essai sur le perfectionnement des arts chimique en France. HgC
18080801.
48. J.A. Chaptal: Principes chimiques sur l'art du teinture degraisseur. HgC
18080801.
49. Mme. V. DEC*.: Le genie des peuples anciens, ou tableau historique & littéraire
du développement de l'esprit humain chez les peuples anciens [enz.] 4 dln. HgC
18080914.
50. V.F. Jouy: Neuvième jeu de cartes instructives, contenant un abrégé de l'histoire
des animaux, avec des figures. HgC 18081029.
51. Mad. de Genlis: Alphonse, ou le fils naturel. HgC 18090201.
52. F.A. de Chateaubriand: Les Martyrs, ou le triomphe de la Réligion Chrétienne.
2 vol. HgC 18090407.
53. J. Lavallée: Histoire des Inquisitions d'Espagne. 2 vol. HgC 18090814.
52. Mr. le dr. Marc.: La vaccine, soumise aux simples lumières de la raison. HgC
18091030.
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53. Mr. Maltebrun: Précies de la géographique universelle. Paris 1810. HgC
18100127.
54. Pinel: Traité sur l'aliénation mentale. 2e ed. HgC 18100216.
56. A.J. Massé: Le parfait notaire. HgC 18100704. Fondslijst 101231b.
57. A.J. Massé en Ferrière: Le nouveau parfait notaire. 2 dln. HgC 18100718.
58. Traité des devis et marches. HgC 18100718.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

De la Porte: Instructions criminelles. 2 dln. HgC 18100718.
Code administratif. 7 dln. HgC 18100718.
Code des contributions & Manuel des contribualles. HgC 18100718.
Code des medecins, chirurgiens et pharmaciens. HgC 18100718.
Manuel des maires. 2 dln. HgC 18100718.
Manuel des propriétaires & marchands de boison. HgC 18100718.
Manuel des fabricans. HgC 18100718.
ManueI des cultivateurs & marchands de tabac. HgC 18100718.
Manuel des entrepreneurs des voitures publiques. HgC 18100718.
Boucher: Traité de la formalité de la procedure civile et des tribuneaux de
commerce. HgC 18100718.
Dard: Instruction facile sur les conventions selon le Code. HgC 18100718.
Manuel des justices de paix. HgC 18100718.
Style et manuel de huissiers. HgC 18100718.
Consultant perpetuel. 3 dln. HgC 18100718.
Code de commerce (Supplementen). Register Amsterdam, 19 juli 1810.
Code de la Conscription. Register Amsterdam, 19 juli 1810.
Code de l'engregistration du Timbre, des droits de Griffe et des Hypothèques.
Register Amsterdam, 19 juli 1810.
Code penal. Register Amsterdam, 19 juli 1810. Fondslijst 110223b.
Delaporte, Commentaire sur le Code de Procédures civil. Register Amsterdam,
28 juli 1810.
Commentaire sur les successions. Register Amsterdam, 28 juli 1810.
Code de la tutelle. 2e ed. Parijs 1810. HgC 18100827.
Code de la chasse de la pêche, 1810. HgC 18100827.
Code rural, forestier et feodal. 1808. HgC 18100827.
Moraux: Nouveau guide des maires, des adjoints et commissaires de police. 3e
ed. HgC 18100827.
L'art de conserver pendant plusieurs annees toutes les substances vegetables et
animales par Appert. Register Amsterdam, 19 sept. 1810.
Traité des attributions des juges de paix. HgC 18110221.
J.B. Delaporte: Le parfait huissier. Paris 1811. HgC 18110226.
M. Fleurigeon: Le code des droits civils et politiques, et de l'état civil. HgC
18110321.
Le droit public français, ou code politique, contenant les constitutions de l'empire.
HgC 18110321.
M. Cotte: Leçons élémentaires d'histoire naturelle. RC 18110423.
Modèles des enfans, ou traits d'humanité. RC 18110423.
Goldsmith: Abrégé dl'histoire Grecque. RC 18110423.
Goldsmith: Abrégé dl'histoire Romaine. RC 18110423.
P. Blanchard: Le tresor des enfans. RC 18110423.
La morale enseignée, par l'exemple, ou coix d'anecdote. RC 18110423.
P.J.B. Nougaret: Histoire des jeunes personnes célèbres, par leur talens et par
leur vertus. RC 18110423.
Le code de la politesse, ou guide des jeunes gens dans le monde. RC 18110423.
J.B. Morin: Géographie élémentaire, ou description des quatres parties du monde.
RC 18110423.
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.

109.
110.

111.

112.
113.

114.
115.

116.

117.
118.

119.

Fénélon: Les aventures de Télemaque, fils d'Ulysse. RC 18110423.
Voltaire: Histoire de l'Empire de Russie, sous Pierre-le-Grand. RC 18110423.
Campe: Le nouveau Robinson. RC 18110423.
Bertin: Le nouvel ami des enfans, ou le Berquin Anglais. RC 18110423.
L'abécédaire moral RC 18110423.
L'abécédaire utile. RC 18110423.
L'abécédaire mythologique. RC 18110423.
Le nouvel abécédaire instructif amusant. RC 18110423.
Winterbottom, M.D.: Medical directions for the use of navigatiors and settlers
in hot climates. Resolutien Rotterdam, 11 sept. 1815; RC 18150914. Fondslijst
150801a.
Sarrazin: Histoire de la guerre de la restauration, depuis le passage de la Bidassoa
par les alliés etc. Resolutien Rotterdam, 19 april 1816; RC 18160423.
Anna Maria Porter: The Hungarian brothers. Resolutien Rotterdam, 24 sept.
1818; RC 18180926.
James Hingston Tuckey: Maritime geography and statistics, or description of
the ocean and his coasts [enz.] 4 dln. Resolutien Rotterdam, 25 nov. 1818; RC
18181117. Fondslijst 190529, 190804, 190901, 191221 en 191231b.
Hiervan zes afgedrukte bladen vertoond. RC 18190313.
Litterarisches Wochenblatt, 4. band, no. 1 (t.b.v. de vertaling van het leven van
Kotzebue). Resolutien Rotterdam, 25 juli 1819; RC 18190626. Fondslijst 190831.
Jean Paul: Geist, oder Chrestomathie der vorzüglichsten, kräftigsten und
gelungensten Stellen aus seinem säamtlichen Schriften. 3e Auflage. 4 dln. RC
18200321.
Vie des hommes célèbres de toutes les nations. Paris 1818. 2 dln. 3e ed.
Resolutien Rotterdam, 24 mei 1820 (vernieuwd 23 maart 1821); RC 18200525.
Fondslijst 221106.
Mad. Mallès de Beaulieu: Le robinson de 12 ans. Paris 1820. Resolutien
Rotterdam, 24 mei 1820; RC 18200525.
P. Blanchard: Aventures les plus curieuses des voyageurs, extraits de relations
anciennes et modernes. Paris 1817. 4 dln. 2e ed. Resolutien Rotterdam, 24 mei
1820 (vernieuwd: 23 maart 1821); RC 18200525. Fondslijst 211019a-b.
J.N. Bouillij: Les encouragements de la jeunesse. Paris 1817, 2e ed. Resolutien
Rotterdam, 24 mei 1820; RC 18200525.
Mme. de Renneville: Galerie des femmes vertueuses, ou leçons de morale à
l'usage des demoiselles. Paris 1817, 3e ed. Resolutien Rotterdam, 24 mei 1820
(vernieuwd 23 maart 1821); RC 18200525.
M.H. Lemaire, Les exemples célèbres, ou nouveaux choix de faits historiques
et d'anecdotes. Paris 1819. 2e ed. Resolutien Rotterdam, 24 mei 1820 (vernieuwd
23 maart 1821); RC 18200525. Fondslijst 221022.
P. Blanchard: Petit voyage autour du monde. Paris 1819. Resolutien Rotterdam,
24 mei 1820 (vernieuwd 23 maart 1821); RC 18200525. Fondslijst 210818.
Présent d'une soeur à son frère, et d'un frère à sa soeur. Paris 1819. 3e ed.
Resolutien Rotterdam, 24 mei 1820 (vernieuwd 23 maart 1821); RC 18200525.
Fondslijst 211019c.
Modèles des enfans. Paris 1820. 8e ed. Resolutien Rotterdam, 24 mei 1820
(vernieuwd 23 maart 1821); RC 18200525.
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120. Modèles des jeunes personnes. Paris 1819. 5e ed. Resolutien Rotterdam, 24 mei
1820 (vernieuwd 23 maart 1821); RC 18200525.
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121. M.Robillard: Etrennes à l'enfance. 2 dln. Resolutien Rotterdam, 23 maart 1821;
RC 18210327.
122. Mlle. Vanhove: Les récréations de la jeunesse. Paris 1821. Resolutien Rotterdam,
23 maart 1821; RC 18210327.
123. Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique, ou Histoire abrégé
enz. Ed. Chaudon en Delaudine. 20 dln. Resolutien Rotterdam, 25 juli 1821;
RC 18210726.
124. Biographie universelle, ancienne et moderne, rédigée par une société de gens
de lettres et de savants. Ed. Michaud frères. Deel 1. Resolutien Rotterdam, 18
aug. 1821; RC 18210821.
125. H. Lemaire: Beautés de l'histoire des voyages les plus fameux autour de monde
et dans les deux hémispères. Paris 1821. 2 dln. Resolutien Rotterdam, 10 dec.
1822; RC 18221212.
126. Oeuvres completes de Massillon, Eveque de Clermont, Sermons pour le carême
4 dln. en Sermons pour L'Avent 1 deel. Resolutien Rotterdam, 20 jan. 1823.
Zes afgedrukte bladen hiervan vertoond. Resolutien Rotterdam, 27 juli 1823;
RC 18230703. Fondslijst 230908.
127. L.B. Picard: Le Gilblas de la Révolution, ou, Les confessions de Lourent Giffard.
5 dln. Staatscourant 18241015. Fondslijst 250716a.
128. Pensées, maximes et réflections du comte de Ségur. Staatscourant 18250110.
Fondslijst 250416.
129. L'esprit des prosateurs. Staatscourant 18250110.
130. Comte De Ségur, L'histoire de Napoleon. Staatscourant 18250119. Fondslijst
250619a, 250808a en 251012.
131. Mme Sw-Belloc: Lord Byron. RC 18250906.
132. Abel Dufresne: Nouveaux contes à Henriette. Paris 1825. RC 18250906.
133. Le la Rochefoucauld des dames. RC 18250922.
134. L.B. Picard: L'honnête homme ou le niais. RC 18250922.
135. F.C.H.L. Pouqueville: Histoire de la régénération de la Grèce, le précis des
événemens depuis 1740 jusqu'en 1824. Deel 1. RC 18251029. Fondslijst 260121,
260508, 260921e en 279718b.
136. Jouy, Madrid ou Observations sur les moeurs. Staatscourant 18251126.
137. Manuel de l'homme de bon ton. Staatscourant 18251116.
138. Joach.Heinr. Jäck: Reise durch Frankreich, Engeland und die beiden
Niederländen im Sommer und Herbst 1824. 1e deel. HgC 18260531.
139. C.W. Spicher: Lehrbuch der Christlichen Religion für Burgerschulen. 1e deel.
HgC 18260531.
140. F.P. Wilmsen: Weltton und Weltsitte, eine Rathgeber für junge Männer und
Jünglinge bei ihnem Eintritte in die grosse Welt. HgC 18280604.
141. Sir Hudson Lowe: Memorial, relatif à la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène.
Paris 1830. HgC 18300125. Fondslijst 300824.
142. Victor Hugo: Hernani, ou l'honneur castillan, drame. Réprésenté pour la première
fois, sur le Théatre Français, le 25 Fevrier 1830. HgC 18300414.
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Bijlage 9: Inventaris van de boekwinkel van J.L.A. Immerzeel
In den Winkel.
Boeken, die de Eerste Requirant verklaarde voor eigene Rekening ter verkoop te
hebben.

[638]

1.

Aantal
exemplaren
4

Titel

Aantal delen

Formaat

Oeuvres de
Florian

24

in octodecimo
met platen

VC 213:
Oeuvres
Completes de
Florian, (...),
Paris 1816, 24
vol., fig.
2.

1

Dito Ontbreekt 18
de Don
Quichotte

dito en dito

3.

3

Chefs d'oeuvre 4
dramatiques de
Voltaire

in dito formaat

VC 153: Chefs
d'Oeuvre
dramatiques de
Voltaire, Paris
1824, 4 vol.
4.

4

Demoustier,
6
Lettres à Emilie

in dito formaat
met platen

VC 384: Lettres
à Emilie sur la
mijthologie par
C.A.
Demoustier,
Paris 1824, 6
vol. jolies fig.
5.

1

Oeuvres
complètes de
Boileau

3

in dito met dito
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6.

4

Barthelemy
Voyage du
jeune
Anarchasis

7

in dito

VC 221:
Barthélemij,
Voijage du
jeune
Anacharsis en
Grèce, Paris
1824, 7 vol.
7.

11

La Harpe Cours 16
de Litterature

in dito

VC 194:
Laharpe,
Lijcée, ou cours
de littérature
ancienne et
moderne, Paris
1822, 16 vol.
8.

1

Dito Ontbreekt 15
het tweede deel

in dito

9.

1

Dito op velyn
papier

dito

10.

13

Supplement au 2
Cours de
litterature

Dito

in dito

VC 195:
Supplément au
Cours de
Littérature,
Paris 1822, 2
vol.
11.

1

Chefs d'oeuvre 5
de P. et Th.
Corneille

in dito met
platen

VC 151: Chefs
d'Oeuvre de P.
et Th.
Corneille, Paris
1810, 5 vol. fig.
12.

5

Oeuvres choisis 2
de Le Brun

in dito
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VC 136:
Oeuvres
Choisis de le
Brun, Paris
1821, 2 vol.
13.

6

M.J. Chénier
Poësie[s]
diverses

2

in dito
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14.

7

Oeuvres
d'Andrée
Chénier

1

in dito

VC 133:
Oeuvres
d'Andre de
Chenier, Paris
1822.
15.

3 Les
Provinciales

2

in dito

VC 211:
Pascal, Les
Provinciales,
Paris 1820, 2
vol.
16.

3

Pensées de
2
PascalVC 211:
Pascal, Les
Provinciales,
Paris 1820, 2
vol.

in dito

VC 211:
Pascal, Les
Provinciales,
Paris 1820, 2
vol.
17.

2

Lettres de
Ninon de
L'Enclos

2

in dito

VC 218: Lettres
de Ninon de
Lenclos au
Marquis de
Sévigné, avec
sa vie, Paris
1820, 2 vol.
18.

1

Oeuvres
5
complètes de J.
Racine

in dito met
platen

19.

1

La Henriade

1

in dito

20.

1

Letters of
montague

1

in dito
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21.

1

Poësies
fugitives de
Delille

1

in dito

22.

3

Alibert
2
Physiologie des
Passions

in octavo

23.

1

I. Costa
Operations
chirurgicalles

1

in octodecimo

24.

3

Chansons
nouvelles de
Béranger

1

in dito

25.

2

Campenon
Poëmes et
opuscules

2

in dito met
platen

VC 143:
Poemes et
opuscules en
vers et en
prose, par
Campenon,
Paris 1823, 2
vol. fig.
26.

2

Poesie de
Madame
Desbordes
Valmore

1

in dito

27.

1

Elégies et
1
poësies
nouvelles par le
même

in dito

2

Saintine
Poèmes

octodecimo

[639]
28.

1

VC 146:
Poemes, odes,
épitres et
poesies
diverses, par
Saintine, Paris
1823.
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29.

2

Geraud Poësies 1
diverses

dito

VC 145:
Poesies
diverses, par
Geraud, Paris
1822.
30.

2

Amours
Françaises

1

dito

VC 144:
Amours
Françaises,
poemes, suivis
de trois chants
élégiaques, par
Soulié de
Lavelanet, Paris
1824.
31.

1

Millevoije

6

dito met platen

32.

1

De la Martine
meditations et
nouvelles
meditations

2

dito met platen

33.

1

Lettres à
Sophie

4

dito

34.

1

Victor M. Hugo 1
nouvelles odes

dito

35.

2

Francis,
Chansons

1

dito

36.

3

Jerusalem
delivrée

3

dito

37.

1

De Chene
dollé, Etudes
poëtiques

1

dito

VC 142: Etudes
poetiques, par
de Chenedolle,
1822.
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38.

1

Baijart

2

dito

39.

1

Precis de
l'histoire
universelle

12

dito

40.

1

Oeuvres de J.J. 25
Rousseau

duodecimo met
platen

VC 204:
Oeuvres de J.J.
Rousseau (...),
Paris 1823, 25
vol., fig.
41.

2

L'hermite du
2
faubourg Saint
Germain

dito

42.

5

Dictionnaire
2
des Synonymes

dito

VC 92:
Dictionnaire
universel des
synonymes (...)
Paris 1824, 2
vol.
43.

1

Marmontel

18

dito

VC 200:
Oeuvres
Complètes de
Marmontel (...),
Paris 1819, 18
vol.
44.

1

Molière

6

in twee en
dertig formaat
met platen

45.

1

Oeuvres de
Voltaire

4

in twee en
dertig formaat
met dito

46.

1

Chefs d'oevre
de P. et Th.
Corneille

4

in twee en
dertig formaat
met dito

47.

1

Choix de chefs 4
d'oeuvre
dramatiques

in twee en
dertig formaat
met dito
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48.

1

Racine

4

in twee en
dertig formaat
met dito

49.

1

Gilblas

4

in twee en
dertig formaat
met dito

50.

1

Volneij

11

in twee en
dertig formaat

51.

1

La
1
Rochefoucauld
et
Vauvenarques

in twee en
dertig formaat

52.

6

Fables de la
Fontaine

1

in twee en
dertig formaat
met dito

53.

2

Petit
1
dictionnaire de
l'Academie

in twee en
dertig formaat

54.

1

Boileau

1

in twee en
dertig formaat

55.

1

J.B. Rousseau

1

in twee en
dertig formaat

56.

1

Contes
moreaux de
Marmontel

2

in twee en
dertig formaat

57.

1

Telemaque

2

in twee en
dertig formaat

58.

1

Esprit de
Sevigné

2

in twee en
dertig formaat

59.

1

Anacharsis

8

in twee en
dertig formaat

60.

1

Iliade 3,,
VC 105:
Homère, Iliade,
par Mad.
Dacier, 3 vol.
fig. de Picart,
veau.

61.

1

Odijsée

3

in twee en
dertig formaat

62.

1

Gilblas

4

in twee en
dertig formaat
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63.

1

Lettres à Emilie 3

in twee en
dertig formaat

64.

1

Dieu est
l'amour

1

in twee en
dertig formaat

65.

1

Petit carême

1

in twee en
dertig formaat

66.

1

Vie des
Philosophes

1

in twee en
dertig formaat

67.

1

Petit
1
dictionnaire de
la fable

in twee en
dertig formaat

68.

1

Petit parnasse
chrétien

1

in twee en
dertig formaat

69.

1

Regnard

2

in twee en
dertig formaat
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70.

1

Morale en
action

1

in twee en
dertig formaat

71.

1

L. Racine, la
Religion

1

in twee en
dertig formaat

72.

1

Oeuvres de
Gessner

1

in twee en
dertig formaat

73.

7

Gresset

4

in twee en
dertig formaat
met platen

VC 128:
Oeuvres
Completes de
Gresset, Paris
1823, 4 vol.
pap. vel., fig.
de Moreau.
Jolie édition.
74.

1

Fables de
Florian

1

in twee en
dertig formaat
met dito

75.

1

Bibliothèque
dramatiques

15

octavo

76.

1

Poëtes français 6

octavo

77.

1

Anacharsis

6

octavo met
atlas

78.

1

Dito op beter
papier

1

octavo

79.

1

Millevoije

4

octavo met
platen

80.

1

Racine

5

octavo

VC 152:
Oeuvres de
Racine, Paris
1824, 5 vol.
81.

2

Gilblas

3

octavo met dito

82.

1

Malherbe

1

octavo

VC 375:
Poésies de
Malherbe, Paris
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1823, pap. vel.
portr. veau.
83.

1

Quinault

2

octavo

84.

1

Jerusalem
delivrée

2

octavo met dito

85.

1

Beaumarchais 2

octavo

86.

3

Bernardin de
Saint-Pierre

8

octavo met dito

VC 206:
Oeuvres
Complètes de
J.H. Bernardin
de Saint-Pierre
(...); par Aimé
Martin, 1820, 8
vol. fig.
87.

1

Fables de la
Fontaine

2

octavo met dito

88.

2

De la Vigne

2

octavo

89.

2

Parnij

2

octavo

90.

2

Lettres à Emilie 2

octavo met dito

91.

1

Revue
5
bibliographique
Nummer Een
tot Vyf

octavo

92.

1

Nuits d'Young 2

octavo met dito

93.

1

Vosgien

1

octavo

94.

1

Abrégé de
Boyer

2

octavo

95.

1

Viennet,
Epitres et
poësies

1

octavo

96.

1

Galerie
industrielle

1

langet formaat
met platen

97.

2

Recréation de
l'enfance

1

langet formaat
met platen

98.

2

Dito in
couleuren

1

langet formaat
met platen

99.

1

Mythologie en 1
estampes

langet formaat
met platen
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100.

1

Sept Nouvelles 1

langet formaat
met platen

101.

1

Geographie
vivante

1

langet formaat
met platen

102.

1

Musée de
l'enfance

1

langet formaat
met platen
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103.

4

Dictionnaire de 2
l'academie

quarto

104.

4

Atlas pour
Anacharsis

1

quarto

105.

1

Millevoije

4

octodecimo

106.

3

Picard

12

octodecimo

1

octodecimo

VC 160:
Theatre de
Picard, 1821,
12 vol.
107.

3

Ruines de
Volneij
VC 232: Les
Ruines et la loi
Naturelle, par
Volneij, 1823,
fig.

108.

1

Tablettes
Romaines

1

octodecimo

109.

3

Bouilly Mères 2
de familie

octodecimo

110.

3

Dezelfde
1
Jeunes femmes

octodecimo

111.

3

Dezelfde
Conseils à ma
fille

1

octodecimo

112.

2

Dezelfde
Contes à ma
fille

2

113.

1

Dezelfde dito

1

duodecimo

114.

7

Atlantide

1

octodecimo

1

octodecimo

VC 141:
L'atlantide,
poeme par
Baour de
Lormian, fig.
115.

7

Gilbert
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VC 134:
Oeuvres de
Gilbert, Paris
1823.
116.

1

Nouveau
dictionnaire
français

1

117.

6

Chompré
1
Dictionnaire de
la fable

octodecimo

octavo

VC 162:
Chompré,
Dictionnaire
abrégé de la
fable, Paris,
1818.
118.

7

Fables de la
Fontaine

1

octodecimo

1

octodecimo

VC 118: Fables
de Lafontaine,
Paris 1824.
119.

3

Boileau
VC 120:
Oeuvres de
Boileau, Paris
1822, v.

120.

6

Gilblas

4

octodecimo

121.

3

Crébillon

3

octodecimo

1

octodecimo

16

octodecimo met
platen

VC 154:
Oeuvres de
Crébillon, Paris
1824, 3 vol.
122.

3

Pucelle
VC 126: La
Pucelle
d'Orleans, par
Voltaire, Paris
1821.

123.

7

Le Sage
VC 201:
Oeuvres de
Lesage, (...),
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Paris 1820, 16
vol., fig. avec
une notice sur
Lesage.
124.

3

Regnard

4

octodecimo

VC 159:
Oeuvres de
Regnard, Paris
1824, 4 vol.
125.

6

P. et Th.
Corneille

5

octodecimo

126.

[1]

La Bruijère

3

octodecimo

127.

1

Abrégé de
l'histoire
universelle

1

duodecimo

128.

3

Dainis

1

duodecimo met
platen

129.

3

Manuel
epistolaire

1

duodecimo

130.

3

Freville, Passe 1
temps

duodecimo

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

449

131.

3

Dialogues
sur
l'eloquence

1

duodecimo

132.

1

Grenadiers
français

1

duodecimo

133.

1

Orangerie de 1
Bosquet

duodecimo

134.

2

Jouij,
Chaussée
d'Antin

5

duodecimo

135.

3

Dezelfde,
2
Guillaume le
Franc
Parleur

duodecimo

136.

3

Dezelfde
Theâtre

6

duodecimo

3

duodecimo

VC 175:
Jouy,
Theatre,
1824, 6 vol.
137.

3

Dezelfde
Hermite de
la Guiana
VC 178:
Jouy,
L'hermite de
la guiane,
Paris 1824, 3
vol. grav.

138.

3

Dezelfde
Hermite en
Provence

3

duodecimo

139.

3

Dezelfde

,, en Italië

4

duodecimo

[642]
140.

2

Jouij Hermite
de Londres

3

duodecimo
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VC: 176: Jouy,
Hermite de
Londres, 1823,
3 vol.
141.

2

Jouij Hermite 2
de Londres en
Prison

duodecimo

142.

1

Jouij Hermite 1
de Londres en
Prison

duodecimo

143.

3

Jouij Hermite 2
de Londres en
liberté

duodecimo

VC 174: Jouy,
Hermites en
liberté, 1824, 2
vol.
144.

3

Jouij Hermite 1
de Londres
Poésies légères

duodecimo

VC 180: Jouy,
Poesies légères,
1824.
145.

3

Beautés trois
règnes

2

duodecimo met
platen

VC 225 of 365:
Beautés des
trois règnes de
la nature,
animal, végétal
et minéral,
Paris 1823 2 v.
avec 8 gravures
146.

2

Renneville,
Mythologie

1

duodecimo met
platen

147.

2

Exemples
d'humanité

1

duodecimo met
platen

148.

3

Etude du coeur 1

duodecimo met
platen

149.

2

Rollin du jeune 2
age

duodecimo met
platen

150.

1

Beautés Paris

duodecimo met
platen

1

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

151.

1

Fables de la
Fontaine

2

duodecimo met
platen

152.

1

Contes
2
mythologiques

duodecimo

153.

1

Contes d'un
philosope

2

duodecimo

154.

2

Beautés
romaines

1

duodecimo met
platen

155.

1

Merveilles du
monde

2

duodecimo met
platen

156.

1

Curiosités
universelles

2

duodecimo

157.

3

Histoire de
Tromp

1

duodecimo

158.

3

Histoire de
Ruyter

1

duodecimo

159.

3

Soirées
pesionnât

1

duodecimo

160.

1

Biographie de
Michaud 28
octavo met
portrait

161.

3

Petit carême

1

octodecimo

162.

5

Molière

6

octodecimo

Don Quichotte 8

octodecimo

VC 158:
Oeuvres de
Moliere, Paris
1824, 6 vol.
163.

1
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164.

3

Jerusalem
delivrée

2

octodecimo

VC 149: Tasse,
Jerusalem
delivrée, Paris
1821, 2 vol.
165.

3

Etudes
poétiques par
Chênedollé

1

octodecimo

166.

3

Dictionnaire
d'éducation

1

octodecimo

167.

4

Lettres sur
l'Italie

3

octodecimo

1

octodecimo

VC 217: Lettres
sur l'Italie, par
Dupatij, Paris
1822, 3 vol.
168.

3

Secretaire
moderne
VC 216: Le
Moderne
Secrétaire,
Suivi des
formules du
petitonnaire.
Paris 1825.

169.

1

Gilblas

6

octodecimo met
platen

170.

2

Denis

5

octodecimo

171.

2

De Staal
Morceaux
divers

1

octodecimo

172.

2

De Staal
Influence des
passions

1

octodecimo

173.

2

Corinne

3

octodecimo

174.

2

De Staal
Mélanges

1

octodecimo

175.

2

De Staal
Delphine

3

octodecimo
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176.

1

De Staal
2
del'Allemagne

octodecimo

177.

2

De Staal
Revolution

3

octodecimo

178.

1

De Staal de la
litterature

1

octodecimo

179.

2

De Staal Dix
annees d'exil

1

octodecimo

180.

2

De Staal Lettres 1
sur Rousseau

octodecimo

181.

2

De Staal Essais 1
dramatiques

octodecimo
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182.

6

Oeuvres de
Florian

16

octodecimo met
platen

183.

1

Ditodito
14
Ontbreekende
de Numa en de
Eliëzer et
Nephtalij

octodecimo

184.

1

Theâtre de
Quinault

2

octodecimo

185.

1

Satires de
Regnier

1

octodecimo

186.

6

Poësies de
Mollevaut

1

octodecimo

VC 138:
Poésies diverse
de Mollevaut,
Paris 1821.
187.

3

Henriade

1

octodecimo

188.

9

Racine

5

octodecimo
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189.

3

Télémaque

2

octodecimo

VC 183:
Fénélon,
Aventures de
Télémaque,
Paris 1821, 2
vol.
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190.

3

Fables de
Florian

1

octodecimo met
platen

1

octodecimo met
platen

VC 117: Fables
de Florian,
Paris 1825.
191.

3

Oraisons de
Bossuet
VC 100:
Bossuet,
oraisons
funebres, Paris
1824.

192.

3

Oraisons de
Fléchier

2

octodecimo met
platen

193.

1

Sévigné

13

octodecimo met
platen

194.

3

Chefs d'oevre 5
de P. et Th.
Comeille avec
les
commentaires
de Voltaire

octodecimo met
platen

195.

1

Oeuvres de la
Fontaine

5

octodecimo met
platen

VC 109:
Oeuvres
completes de la
Fontaine (...),
Paris 1822, 5
vol.
196.

6

Morceaux de
Buffon

1

octodecimo met
platen

197.

3

Incas

2

octodecimo met
platen

VC 182:Les
incas, ou la
destruction de
l'empire du
Perou, par
Marmontel,
Paris 1823, 3
vol.
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198.

1

Jerusalem
delivrée

2

octodecimo met
platen

199.

1

Fables de la
Fontaine

2

octodecimo met
platen

200.

1

Madame Cottin 12

octodecimo

201.

3

Bonfflers

4

octodecimo

VC 135:
Oeuvres de
Bonfflers, Paris
1823, 4 vol.
grav.
202.

1

Mimique

1

octodecimo

203.

1

Sympathie

1

octodecimo

204.

1

Lavater des
femmes

1

octodecimo

205.

1

Lavater des
hommes

1

octodecimo

206.

1

Ecritures

1

octodecimo

207.

3

Robinson

4

octodecimo

208.

3

Petit Samsom

1

octodecimo

209.

2

Contes
enfantins

1

octodecimo

210.

3

Voyages Tobie 2

octodecimo

211.

3

Casimir

1

octodecimo

212.

3

Mère,
institutrice

1

octodecimo

213.

3

Jeune orpheline 1

octodecimo

214.

3

Enfans bien
élevés

1

octodecimo

215.

3

Petits fugitives 1

octodecimo

216.

3

Paris
l'orgueuilleux

1

octodecimo

217.

3

Marie

1

octodecimo

218.

1

Lettres choisis 3
de Sévigné

duodecimo
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219.

3

Exemples des
Grecs

1

octodecimo

220.

2

Nouveau
modèle des
Enfans

1

octodecimo

221.

3

Nouvelles
petites études

1

octodecimo

222.

2

L'ami de la
jeunesse

1

octodecimo
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223.

2

Lajournée

1

octodecimo

224.

1

Choix de fables 1
d'Esope

octodecimo

225.

3

Jardin des
enfans

1

octodecimo

226.

1

Collège
incendie

4

octodecimo

227.

2

Bibliothèque
d'Arthur

3

octodecimo

228.

3

Choix de
lectures

2

octodecimo

229.

3

Nouvelles
2
morale du jeune
âge

octodecimo

230.

3

Recréations de 2
la jeunesse

octodecimo

231.

3

Victor

1

octodecimo

232.

3

Suite des
souvenirs de
mon
Grand-père

1

octodecimo

233.

1

Jeunes amis

2

octodecimo

234.

2

Leçons de
sagesse

1

octodecimo

235.

1

Cabinet des
enfans

1

octodecimo

236.

3

Magasins des
enfans

4

octodecimo

237.

3

Telescope

1

octodecimo

238.

3

Clémence

1

octodecimo

239.

3

Merveilles
créations

1

octodecimo

240.

3

Petite morale
en exemples

1

octodecimo

241.

3

Morale cachée 1
sous les fleurs

octodecimo

242.

3

Alfred

octodecimo

1
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243.

3

Conversations 1
d'une mère

octodecimo

244.

3

Abélina

1

octodecimo

245.

3

Fréderik

1

octodecimo

246.

3

Petit Isaac

1

octodecimo

247.

3

Ecole du Jeune 1
age

octodecimo

248.

3

Fables Aubert

1

octodecimo

249.

3

Contes et
historiettes

1

octodecimo

250.

3

Petit Sanchot

1

octodecimo

251.

1

Compendium 1
geographicum

octodecimo

VC 6, 48: A.
Golnitz
Compendium
geographicum,
Amst.,
Elezevier,
1643, p.
252.

1

Volmaekte
magistraet

1

octodecimo

253.

1

Kamer van
negotie

1

octodecimo

254.

1

Specie van
intrest boeck

1

octodecimo
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255.

1

Moonen
Spraekkunst
VC 307: A.
Moonen, Nederd.
Spraakkunst.

1

256.

1

Ferwerda Naamlijst 2
van boeken

257.

1

Nouveau theâtre
français

2

258.

1

Roma illustrata

1
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259.

1

Tursellini Historie 1
VC 6, 49: Historiae
Horatii Tursellini,
Utr. 1718, p.

260.

1

Pasor Novi Test.
manuale

1
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261.

1

L'Annaeus Florus

1

VC 6,50: L.
Annaeus Florus
cum notis Minelli,
Rot. 1670, p.
Boeken die de Eerste Rekwirant verklaarde in Commissie ter verkoop te hebben
van Hollandsche en Fransche Boekverkoopers.
262.

2

von
1
Eckartshausen
Opmerkingen
en gedachten

octavo

263.

2

von
1
Eckartshausen
de gevolgen der
deugd en der
ondeugd

octavo

264.

2

von
1
Eckartshausen
Redevoeringen

octavo

265.

2

von
1
Eckartshausen
de Godsdienst

duodecimo

266.

2

Omars lessen

2

octavo

267.

4

Potgieter
waarneming

1

octavo

268.

4

Over de
1
Putrefactie der
bezwangerde
baarmoeder

octavo

269.

1

le Febure, de
waarheid
getoetst

1

octavo

270.

2

Walter Scott,
Waverly

2

octavo

271.

1

Paulus en
Virginia

1

octavo

272.

5

Chateaubriand, 2
de martelaren

octavo
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273.

23

Refutation de
Dumesnil

1

octavo

274.

1

de Beauchamp, 1
Critique
historique

octavo

275.

1

Jurisprudence 2
de dixneuvieme
siècle

octavo

276.

3

Carré,
Procedure
civile

2

octavo

277.

3

Petite
bibliotheque
des enfans

1

octodecimo

278.

3

Jeunes
pensionnaires

1

octodecimo

279.

8

Gouden bruiloft 1

octodecimo

280.

3

Helmers
Hollandsche
natie

1

octodecimo

281.

2

Bijbelsch
onderwijs

2

octodecimo

282.

3

Kinderen
vergetelheid

1

octodecimo

283.

3

Keetje en Frits 1

octodecimo

284.

4

Moederlooze
Marie

1

octodecimo

285.

4

Prentgeschenk 1

octodecimo

286.

2

Bertin
geschenk

1

octodecimo

287.

1

Voorbeeldige
kinderen

1

octodecimo

288.

1

Figuurlijk
onderwijs

1

octodecimo

289.

6

Gedichtjes voor 1
behoeftige
kinderen

octodecimo
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290.

2

Leerzame
gesprekjes

1

octodecimo

291.

1

Jufvrouw
Vroomhart

1

octodecimo

292.

1

Kleinigheden
voor kinderen

1

octodecimo

293.

1

Dito in
kouleuren

1

octodecimo

294.

3

Biographie de
Napoleon

4

octodecimo met
platen

295.

3

Pélerinage
d'Harold

1

octodecimo
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296.

5

Chant du Sacre 1

octodecimo

297.

2

Westerman
1
Gedichtjes voor
kinderen

octodecimo met
platen

298.

2

Westerman dito 1

octodecimo

299.

2

Westerman
Nieuwedito

1

octodecimo met
platen

300.

2

Westerman dito 1
Nieuwedito

octodecimo met
platen

301.

2

Minona

1

octodecimo

302.

1

Bibliotheek in 1
miniaturen

octodecimo

303.

1

Feith

11

octodecimo

304.

2

Immerzeel

2

octodecimo

305.

2

Helmers

3

octodecimo

306.

2

Bilderdijk

4

octodecimo

307.

3

Tollens

2

octodecimo

308.

1

Dito (op velin
papier)

2

octodecimo

309.

2

Roemruchtige 1
voorbeelden

octodecimo

310.

2

Vermaarde
mannen

2

octodecimo

311.

3

Schoonheden
reistogten

2

octodecimo

312.

2

Reisje

1

octodecimo

313.

2

Reizigers

2

octodecimo

314.

1

A new
grammar

1

octodecimo

315.

1

Tableau de
Rotterdam

1

octodecimo

316.

2

De blinde

1

octodecimo

317.

2

Poezy van
1
Vrouwe Bähler

octodecimo

318.

1

Lossius
Daaglyksche
leven

octodecimo

1
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319.

1

Lossius
Zedelijke
verhalen

1

octodecimo

320.

1

Lossius Guwal 3
en Lina

octodecimo

321.

1

Lossius Dito

3

octodecimo met
platen

322.

1

Uitgezochte
zedelijke
verhalen

1

octodecimo

323.

1

Conversation
d'une Mère

1

octodecimo

324.

1

Conversation of 1
a Mother

octodecimo

325.

1

Leven van
Jezus

octodecimo

1

Vervolg der boeken, die de eerste rekwirant verklaarde in commissie ter verkoop te
hebben, van Hollandsche en Fransche boekverkoopers
326.

1

Zinspelende
gedichtjes

1

octodecimo

327.

1

Campe's
onderhoud

1

octodecimo

328.

1

Magazijn van 1
Spreekwoorden

octodecimo

329.

2

Kleine historie 1
voor kinderen

octodecimo

330.

1

Toneelstukjes

1

octodecimo

331.

1

Henke,
Bijbelsche
verhalen

1

octodecimo met
platen
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332.

1

333.

1

Glatz en Halfman,
Verhalen

1

octodecimo

,Oostersche 1
Vertellingen

octodecimo
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334.

1

Muller's
laatste
vruchten

1

octodecimo
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335.

1

dito dito

1

octodecimo met
platen

336.

1

Tydkortingen
voor de jeugd

1

octodecimo

337.

1

Henke,
Bijbelsche
verhalen

1

octodecimo

338.

1

Fiddersen,
Leerzame
verhalen

1

octodecimo

339.

1

Tafereelen
Christelyke
opvoeding

1

octodecimo

340.

1

Geschiedenis
officiers
weduwe

1

octodecimo

341.

1

Mengelingen
voor de jeugd

1

octodecimo

342.

1

Hazeu,
Kinderpligt

1

octodecimo

343.

1

Tweelingzusters 1

octodecimo

344.

1

Raadzels

1

octodecimo

345.

5

Verhalen voor
kinderen

1

octodecimo

346.

2

Vaderlandsche 1
kindervreugd

octodecimo

347.

2

Leerzame
spiegel

1

octodecimo

348.

1

Leerzame
gesprekjes

1

octodecimo

349.

1

Gemeenzame
leerwys

1

octodecimo

350.

1

Tuckey,
5
aardrijkskunde

octodecimo

351.

4

Messchaert,
leerrede

1

octodecimo

352.

1

Galerij van
Roomsche

1

octodecimo
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353.

2

Henneker, Over 1
Egypte, Nubië
&

octodecimo

354.

2

Hunter
1
gevangenschap

octodecimo

355.

2

Hollands roem 2

octodecimo

356.

2

Handboek voor 1
Veeartsen

octodecimo

357.

1

Walch,
1
aardrijksbeschrijving

octodecimo

358.

1

Gedenkschriften 1
van Ferdinand
de zevenden

octodecimo

359.

1

Woordenboek 1
van droogerijen

octodecimo

360.

1

Wat zal er van 1
Europa
worden?

octodecimo

361.

1

Flora Belgie
Sept. eerste
stuk

1

octodecimo

362.

1

Cramer,
1
Waarheid door
gekheid
omsluijerd

octodecimo

363.

1

Celina

2

octodecimo

364.

1

Clauren, Gravin 1
Cherubin

octodecimo

365.

1

Broosheid van 1
't menschelyk
verstand

octodecimo

366.

1

Beschryving
van
Zwitserland

2

octodecimo

367.

1

George, de
derde

2

octodecimo
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368.

1

Belangrijke
land- en
zeereizen

1

octodecimo

369.

1

Clauren, in de 1
liefde vond zij
haar graf

octodecimo

370.

1

Kluizenaar in
Italie

3

octodecimo

371.

1

Young door
Schenk

4

octodecimo

372.

1

Oud kasteel van 1
Hurtaca

octodecimo

373.

1

Wandelingen 1
door de Wereld

octodecimo

374.

2

Feith, Thirsa

1

octodecimo

375.

2

Levens van
Plutarchus

1

octodecimo

376.

1

Helmers,
Hollandsche
Natie

1

octavo met
platen

377.

1

Reis door
Columbia

2

octavo met
platen
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378.

2

Schäffer,
Brasilië

1

octavo met
platen

379.

1

Keur van
Mengelingen
1824

1

octavo met
platen

380.

1

Heckel,
Duitsche
Vrouwen

1

octavo met
platen

381.

1

Bilderdijk,
Krekelzangen

3

octavo met
platen

382.

1

Bilderdijk,
Persius

1

octavo met
platen

1

octavo met
platen

Bilderdijk,
4
Verscheidenheden

octavo met
platen

VC 314: W.
Bilderdijk,
Perzius
Hekeldichten,
Rott. 1820 k.b.
383.

1

Bilderdijk,
Gispingen
VC 315: W.
Bilderdijk,
Zedelijke
Gispingen,
Rott. 1820 k.b.

384.

1

VC 319: W.
Bilderdijk,
Taal- en
Dichtkundige
Verscheidenheden,
Rott. 1820, 4
dl. k.b.
385.

1

Bilderdijk,
Nieuwe dito

2

octavo met
platen

386.

1

Bilderdijk,
2
Dichtschakering

octavo met
platen

VC 312: W. en
K.W.
Bilderdijk,
Nieuwe
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Dichtschakeering,
Rott. 1819, 2
dl. k.b.
387.

1

Bilderdijk,
Letterschrift

1

octavo met
platen

Bilderdijk,
1
Sprokkelingen

octavo met
platen

VC 316: W.
Bilderdijk, van
het
Letterschrift,
Rott. 1820 k.b.
388.

1

VC 313: W.
Bilderdijk,
Sprokkelingen,
Rott. 1821, k.b.
389.

1

Vrouwe
Bilderdijk
Poëzy

1

octavo met
platen

VC 320:
Vrouwe K.W.
Bilderdijk,
Poezij, Rott.
1820 k.b.
390.

2

Leerredenen
van Massillon

1

octavo met
platen

391.

2

Rasselas

1

octavo met
platen

392.

2

Lublinks
2
Verhandelingen

octavo met
platen

393.

2

Tollens
Romance

2

octavo met
platen

394.

2

Boxman
Gedichten

1

octavo met
platen

395.

1

Wairé,
heidebloemen

2

octavo met
platen

2

octavo met
platen

VC 322: Jan
van Wairé,
Heidebloemen,
Haarl. 1815, 2
dl. k.b.
396.

1

Bruining,
Synoniemen
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397.

2

Feith, 't Graf

1

octavo met
platen

398.

2

Feith, de
ouderdom

1

octavo met
platen

1

octavo met
platen

1

octavo met
platen

VC 321: R.
Feith, de
Ouderdom,
Rott. 1819 k.b.
399.

2

Schouten,
Vrijmetselarij
VC 309:
Schouten,
Vrijmetselarij
Rott. 1819, 2de
dr. h.e.b.

400.

2

Schouten,
Gezangen
VC 310:
Schouten,
Gedichten en
Gezangen,
Rott. 1819
h.e.b.
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401.

1

Siegenbeek,
Keur van
Zedelessen

1

octavo met
platen

van Logchem, 1
harmonie

octavo met
platen

VC 323: Keur
van
Dichterlijke
Zedelessen,
Voornamelijk
uit Cats, door
Siegenbeek,
Amst. 1810,
k.b.
402.

1

VC 324: van
Loghem,
Harmonie in
het Heelal,
Rott. 1821, k.b.
403.

1

Immerzeel,
Moederliefde

1

octavo met
platen

404.

1

Immerzeel,
1
Onsterfelijkheid
der ziel

octavo

405.

1

Immerzeel,
Knoopius

1

octavo

406.

1

Immerzeel,
Mededogen

1

octavo

407.

2

Weiland
1
Kunstwoordenboek

octavo

408.

2

Unie van
Brussel

1

octavo

409.

2

Christenmeyer 1
Kleine
vertellingen

octavo
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410.

3

Waarheid
getoetst

1

octavo

411.

2

Proeve van
Homerus

1

octavo

412.

2

Lijdensgeschiedenis 1

octavo

413.

1

Land- en
zeereizen

2

octavo

414.

1

Bruining,
2
Geschiedenis
van Nederland

octavo

415.

2

Charaden enz. 1

octavo

416.

1

Magazijn voor 1
wis- en
natuurkundige
wetenschappen
Juli 1825.

octavo

417.

1

Schutte,
Stichtelijke
eezaneen

1

octavo

418.

1

Helmers,
Hollandsche
natie

1

duodecimo

Boeken die de Eerste Rekwirant verklaarde hem in zijn privé te behooren.
419.

1

Dictionnaire de 1
Marchand

folio

VC 2, 24:
Marchand,
Dictionnaire
Historique, la
Haije 1758, 2
tom. en 1 vol.
d.v.
420.

1

Le Long,
Boekzaal

2

quarto

Pars, Naamrol 1

quarto

VC 4,51:J. le
Long, Boekzaal
der bijbels,
Hoorn 1764, 2
d.
421.

1
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VC 4, 50: A.
Pars, naamrol
van de batavise
en hollandse
schrijvers,
Leid, 1701, h.b.
422.

1

Cats,
Mannelicke
achtbaerheyt

1

quarto

423.

1

Cats,
Houwelijck

1

quarto

424.

1

Cats,
Buijten-leven

1

quarto

425.

1

Fasces
Augustae

1

quarto

1

quarto

VC 3,27:
Fasces
augustae, cum
carmine de
nuptiis a Jacobo
Catsio, Dord.
1643, l.g.
426.

1

Vondel,
Ovidius
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427.

1

Vondel,
Virgilius

1

quarto

428.

1

Vondel,
Treurspelen

2

quarto

Vondel, Poezy 2

quarto

VC 4,43:
Vondel's
Treurspelen, 2
dn., beste
drukken bij de
Wees, h.b.
429.

1

VC 4, 42:
Vondel's
Poëzij, Franek.
1682, 2 dn.,
beste druk, h.b.
430.

1

Angleterre
ancienne

1

quarto

2

quarto

VC 4, 34: M.J.
Strutt,
Angleterre
ancienne, ou
tableau des
moeurs, usages,
armes,
habillemens,
etc. des anciens
habitans de
l'Angleterre,
Paris 1789, fig.
d.v.
431.

1

Camphuysen
VC 4, 36:
Camphuijsens,
theol. wercken,
h.b.

432.

1

Beets, Jonktys 1
Poezy

quarto

433.

1

Den Bibel

1

quarto

434.

1

Linnaeus

35

octavo
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VC 250:
Linnaeus,
Natuurlijke
Historie of
Uitvoerige
Beschrijving
der Dieren,
Planten en
Mineraalen,
Amst. 1761, 37
dl. pl. h.e.b.

[652]
435.

1

Godsdienstig
handboek

1

octavo

436.

1

Jonktijs,
Pijnbank

1

octavo

437.

1

Lutheri, Drie
tractaten

1

octodecimo

438.

1

Brieven van
Arminianen

1

octavo

439.

1

Lyckredenen
van Fredryck
Henryck

1

octavo

440.

1

Bibliotheca
Meermannia

2

octavo

VC 6, 52:
Bibliotheca
Meermanniana,
2 vol, f.l.a.
441.

1

Brunet, Manuel 4

octavo

442.

1

Catalogue de
Renouard

4

octavo

443.

1

Traité de la
peinture

1

octavo

444.

1

Lanzé, Peinture 1
en Italie

octavo

445.

1

Peintre graveur 15
(ontbreekt het
tweede deel)

octavo met
platen
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446.

1

Catalogue de 1
Lucas de Leyde

octavo

447.

1

Manuel de
l'amateur
d'estampes

3

octavo

448.

1

Stolberg

4

octavo

Schrant,
1
Verhandelingen

octavo

VC 330: van
Stolberg, Reis
door
Duitschland,
Zwitserland,
Italie en Sicilie.
Amst. 179?, 4
dl. pl. h.e.b.
449.

1

VC 247:
Verhandelingen
over den Bijbel,
Rotterd. 1823.
schrijfpap.
450.

1

Geldersch
Arkadia

1

octavo
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451.

1

Catechisme philosophique 2

octavo

VC 7, 66: de Feller,
Catechisme philosophique,
ou recueil d'observations
propres a défendre la
religion chrétienne contre
ses ennemis, Lijon 1819, 2
vol.
Prentwerken
452.

Eenige portretten en
handschriften uit de
Iconographie des
contemporain in folio
formaat

453.

Anatomie de l'homme par
Cloquet drie eerste
livraisons

454.

Le temple de Gnide in folio
ingebonden
VC 122: Colardeau,
Temple de Gnide et lettre
d'Heloise à Abailard.

[656]
Nog heeft de eerste rekwirant opgegeven de volgende overgeslagen boeken:
455.

1

Notice des
in duodecimo
estampes, exposées

456.

1

Atlas

in octavo

Beide hem in privé behoorende.
457.

1

Lettre de Fenelon à in octavo
Louis Quatorze

458.

1

La cointa du Sacre in octavo
des Rois de France

459.

1

Fleurs poëtiques

in octodecimo met
platen
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Allen ter verkoop voor eigene rekening.
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460.

1

de Salvandij
Marches ouvrard

in octavo

461.

1

Meisje van Ithaca

in octavo

462.

1

Ségur, Uitgelezen
gedachten

in octodecimo

463.

1

Geschiedenis van
Napoleon en het
groote leger

In commissie van Hollandsche en Fransche Boekverkoopers.
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Bijlage 10: Genealogische gegevens betreffende de familie Immerzeel
Bij het samenstellen van deze genealogie heb ik in eerste instantie gebruik gemaakt
van de DTB boeken, burgelijke standgegevens en bevolkingsregisters in de
gemeentearchieven van Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Haarlem.
De genealogie is niet op alle onderdelen uitgewerkt, aangezien ze in eerste instantie
is vervaardigd met het doel na te gaan, of er bij mogelijke nakomelingen nog
documenten betreffende Johannes Immerzeel Junior bewaard waren gebleven.
Voorzover ik heb kunnen nagaan is dit niet het geval. Eind negentiende eeuw hebben
enkele kleinkinderen het in hun bezit zijnde materiaal (enkele handschriften)
geschonken aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.1
Enkele aanvullingen uit de achttiende eeuw en vroeger verkreeg ik van de kant
van mevr. B. Immerzeel-de Wit te Valkenswaard, die mij zonder enig voorbehoud
ook de door haar gevonden gegevens inzake de halfbroer van Immerzeel afstond.
Hier is de plaats haar daarvoor hartelijk te danken. Zij wees mij erop, dat ‘Immerzeel’
van oorsprong de naam was van een landgoed in België, waarnaar de familie de
Lyere uit Lier zich omstreeks 1640 is gaan noemen.
I. Joost Immerzeel, overl. 26.10.1677, zn. van Jacob, tr.
1e Dordrecht 16.5.1623 Maria Gerardsd. Schepens, overl. 23.5.1647.
2e Dordrecht 5.11.1651 Lijsbeth Cornelisdr.
Uit het 1e huwelijk werden 9 kinderen geboren, waaronder Christiaan, volgt II.
II. Christiaan Immerzeel, ged. Dordrecht ??.11.1640, overl. ald. 4.12.1713, tr. ald.
14.6.1666 met Cornelia van Blommendaal, overl. ald. 11.6.1722
Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren, waaronder Johannes, volgt III.
III. Johannes Immerzeel, geb. Dordrecht 9.4.1672, overl. ald. 9.12.1747, tr. ald.
22.5.1707
Johanna Fracking, geb. ??, overl. Dordrecht 10.1.1767
Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, waaronder Christiaan, volgt IV.
IV. Christiaan Immerseel, ged. Dordrecht 27.11.1722, overl. Breda, tr. Dordrecht
16.5.1745
Beatrijs van der Meulen, ged. Dordrecht 21.1.1711, overl. ald. 11.5.1797, dr.
van
Hendrik van der Meulen en Helena de Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Christiaan, ged. 28.1.1746
2. Johannes, volgt V.

V. Johannes Immerzeel, ged. Dordrecht 28.1.1746, overl. ald. 27.12.1821,
grutter/koopman, tr.
1

Zie Dongelmans 1991.
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1e Dordrecht 3.12.1769 Elizabet Steenbus, ged. 12.4.1739, overl. ald. 25.7.1804,
dr. van Pieter Steenbus en Geertruy Baars.
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2e Dordrecht 27.5.1812 Petronella de Koning, ged. 20.2.1782, overl. 6.6.1820,
dr. van Roelof de Koning en Dirkje Vos.
Uit het 1e huwelijk:
1. Christiaan, volgt VIa
2. Pieter, volgt VIb
3. JOHANNES, volgt VIc
4. Elisabeth, ged. Dordrecht 9.9.1778, overl. ald. 15.11.1779.
5. Elisabeth, ged. Dordrecht 25.10.1780
Uit het 2e huwelijk:
6. Christiaan, volgt VId
7. een doodgeboren kind, 14.5.1814

VIa. Christiaan Immerzeel, ged. Dordrecht 16.9.1770, overl. ald. 25.10.1804, tr. ald.
20.6.1795 Truitje Cornelia Romijn
Uit dit huwelijk twee dochters.
VIb. Pieter Immerzeel, ged. Dordrecht 24.8.1773, tr. ald. 24.2.1795 Cornelia de
Koning.
VIc. IMMERZEEL [JUNIOR], JOHANNES, geb. Dordrecht 2.7.1776, ged. 3.7.1776,
overl. Amsterdam 9.6.1841, tr. Adelaïde Louise Françoise Charlotte Cera, geb.
Parijs 1781, overl. Haarlem 6.4.1850, dr. van Jean Cera en Louise Marie
Musseau.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Louis Antoine (Jan Lodewijk Anthonie), volgt VIIa
2. Charles Henri, volgt VIIb
3. Louise Elisabeth, geb. Den Haag 8.7.1804, overl. Rotterdam
22.5.1821.
4. Sophie Charlotte, geb. Den Haag 20.10.1807, tr. 1841 Simon van
den Berg, geb. Overschie 4.11.1812, overl. 8.7.1891, kunstschilder,
directeur Mauritshuis Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1. een doodgeboren dochter, 18.7.1844
2. Lodewijk Willem Christiaan, geb. Haarlem 19.10.1845,
vertrok 23.9.1869 naar Indië
3. Willem Johannes, geb. Haarlem 13.4.1848, vertrok
19.5.1871 naar Amsterdam
5.
6.
7.
8.
9.

Christien (Christiaan), volgt VIIc.
Fredrik, geb. Rotterdam 21.7.1814, overl. ald. 4.9.1814
Fredrik, geb. Rotterdam 22.8.1815, overl. ald. 28.3.1816
Anna Maria, geb. Rotterdam 26.2.1817, overl. Den Haag 1.10.1883,
kunstschilderes.
Cornelia Petronella, geb. Rotterdam 18.2.1819, overl. Haarlem
?.7.1853, tr. Haarlem 10.6.1852 A.J. Cramer

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

VId. Christiaan Immerzeel, geb. 24.5.1812, overl. 13.6.1872, commies der
rijksbelastingen, tr. Putten (Gld.) 5.1.1854 Johanna Amondiena Izabella Bloys
van Treslong, geb. 5.6.1822, overl. 4.7.1887.
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Uit dit huwelijk:
1. Johannes Christiaan, geb. Putten 3.4.1854
2. Petronella Cornelia Loriese, geb. Terborg 6.2.1856
3. Helena Johanna, geb. Oosterhout 1.4.1859, overl. Amsterdam
4.11.1940
4. Christiaan, geb. Loosdrecht 30.6.1861
5. Willem, geb. Loosdrecht 9.9.1863
6. Christiaan, geb. Loosdrecht 6.2.1867

VIIa. Jean Louis Antoine Immerzeel, geb. Den Haag 28.12.1801, overl. ca. 1870,
klerk, boekhandelaar, winkelbediende. Is ongehuwd gebleven.
VIIb. Charles Henri, geb. Den Haag 15.2.1803, overl ald. 6.5.1878,
ambtenaar/referendaris, tr. 2.11.1836 Anna Catharina Martina Mensing, geb.
Den Haag 2.11.1812, dr. van Johannes Mensing, boekhandelaar, en Allegonde
Liernur.
Uit dit huweIijk:
1. Johanna Louize, geb. Den Haag 2.10.1837, overl. ald. 10.7.1859.
2. Allegonda Johanna, geb. Den Haag 22.11.1838, overl. ald. 17.2.1932
3. Karel Johannes, geb. Den Haag 29.2.1840, student theologie
4. Christiaan, geb. Den Haag 26.11.1841.
5. Everhardus Cornelis, geb. Den Haag 10.6.1845

VIIc. Christiaan Immerzeel, geb. Den Haag 1.3.1808, overl. Cassel (België)
13.10.1886, kunstschilder, tr.
1e Amsterdam 14.3.1844 Johanna Catarina Elisabeth Schultz, oud 38 jr, overl.
Haarlem 29.6.1845, wed. van Hendrik Johannes Poortenaar, dr. van
Bartholomeus Hendrik Schultz en Laurentia van Diepen.
2e Wageningen ?.5.1863 Martha Johanna Charlotte List, overl. Zutphen
15.2.1873
Uit het 1e huwelijk:
1. Johanna Catharina Elisabeth, geb. Haarlem 12.6.1845
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Geraadpleegde bronnen en literatuur
Archieven en bibliotheken
Amsterdam
VBBB

Prospectussen en personalia Immerzeel,
incl. Boekverkopersboek Immerzeel
1806.
Archief Luchtmans.
Archief Van Benthem.
Archief Ten Brink en De Vries.
Archief Suringar.

GA

Rechterlijke archieven 1811-1838.
Notariele archieven.

Den Haag
ARA

BiZa = Binnenlandse Zaken 1795-1813.
BiZa 1817-1823 = Ministerie van Binnenlandse Zaken
1817-1823, Militie en schutterijen.
Gew. Best. = Gewestelijke Besturen Holland
1817-1815.
Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 1814-1850.
Stedehouder = Archief Prins Stedehouder 1810-1813.
Staatssecr. = Staatssecretarie 1813-1840.
PA Goldberg = Particulier archief J. Goldberg.
Keizerlijk en Hooggerechthof 1811-1838.

CBvG

Collectie Baert.
Advertenties Immerzeel.

GA

Archief Kunstliefde spaart geen vlijt.
Gemeentesecretarie. Varia
1816-1851.
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Notarieel archief (NA).
Rechtbankarchieven: Vredegerecht/Eerste aanleg.
Z.G.P.B. = Zetters Grond en Personele Belasting.
Archief Van Stockum.
GON

Loge-archief Les vrais Bataves.

KB

Koninklijke Bibliotheek, collectie 133 C 11 en 12.

Haarlem
Archief Enschedé.
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Leiden
GA

Particulier archief Tydeman.

UB

Archief Bohn.

Parijs
AN

Archives Nationales, Archief van de
Directeur-general de l'imprimerie et de
la librairie.

Rotterdam
GA

Rechtbankarchieven 1811-1830:
Koophandel /Eerste aanleg/Vredegerecht.
Resolutien van Burgemeesteren (periode
1813-1826).
Oud archief.
Oud notarieel archief (ONA).
Nieuw notarieel archief (NNA).
Gildearchief.
Archief Sociëteit Het Leesmuseum.
Archief De Marivault.
Collectie handschriften.

Vorden
Particulier archief Staring.
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Zwolle
GA

Archief Tijl, Boekverkopersgrootboeken
1804-1826.
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Sommaire
Cette étude, au moyen d'une description de l'entreprise de l'éditeur-libraire Johannes
Immerzeel Jeune (1776-1841), vise à contribuer à l'histoire de la librairie aux Pays-Bas
dans la première moitié du dix-neuvème siècle.
Dans le chapitre II nous faisons la connaissance d'Immerzeel en tant que personne
à l'aide d'un tableau biographique, après quoi, dans les autres chapitres, nous traitons
les aspects commerciaux de son entreprise.
Dans les chapitres III et V on décrit Immerzeel, entrepeneur indépendant
successivement à la Haye (1804-1810 et 1825-1832), à Rotterdam (1810-1825) et à
Amsterdam (1832-1841). Cette chronologie est interrompue dans le chapitre IV par
une ample description de la faillite de la maison Immerzeel & Cie en 1811. Il est
évident que, outre de mauvaises circonstances économiques, un acte de malveillance
de la part de son associé J.L. Kesteloot avec qui Immerzeel avait fondé la maison en
1807, a été à la base de cette faillite.
Les contacts commerciaux d'Immerzeel forment le sujet du chapitre VI. Au moyen
de registres de vente d'Immerzeel lui-même et de quelques-uns de ces confrères, il
est possible de nous faire une idée des contacts qu'il entretenait et de savoir à combien
s'élevaient les montants payés au cours de différentes années. Il est clair que la
fréquence des contacts et l'importance des montants sont étroitement liées au caractère
de l'entreprise avec laquelle Immerzeel entretenait des relations d'affaires: les relations
d'affaires avec le libraire de Middelburg Salomon van Benthem sont tout à fait
différentes de celles entretenues avec la maison S. et J. Luchtmans de Leyde. De
même, l'importance et le caractère des sommes qui entrent en ligne de compte entre
Immerzeel et l'éditeur-libraire d'Amsterdam Jan ten Brink, l'imprimeur-libraire de
Zwolle Tijl ou la maison de J.W. Enschedé & Fils de Haarlem ne paraissent pas
comparables et ne peuvent être comprises que par la connaissance de la relation en
question.
Une comparaison chiffrée entre les montants mentionnés dans les registres de
vente des différentes confrères doit done toujours être accompagnée d'une étude
claire des relations en question.
Dans le chapitre VII, on traite de la production et de la distribution des oeuvres
editées par Immerzeel.
Pour ce qui est de la production on tient compte des traducteurs, des quelques
imprimeurs (entre autres J.J. Stuerman de Delft, Giunti d'Albani Frères
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de la Haye et C.A. Spin d'Amsterdam), des frais d'impression et de papier et des
illustrateurs (J.C. Bendorp, D. Veelwaard et J.E. Marcus).
Les frais relatif à la reliure, à la correction et aux honoraires payés aux différents
auteurs sont également pris en compte. Enfin, on considère le nombre des tirages de
quelques éditions.
Bien que peu de données concernant les coûts de production des publications
d'Immerzeel aient été conservées, quelques calculs de frais de la maison Ten Brink
et De Vries d'Amsterdam permettent de se faire une idée des coûts fixes et des coûts
proportionnels.
La deuxième partie du chapitre VII traite de la distribution des publications
d'Immerzeel. On considère en premier lieu certains médias utilisés par Immerzeel
pour la publicité de ses publications: prospectus, annonces dans des journaux, critiques
dans des périodiques, publications propres, des catalogues des fonds et des stockages.
Ensuite on traite de trois mesures utilisées par Immerzeel pour essayer d'augmenter
son chiffre d'affaires: la diversification de l'exécution, les offres faites aux libraires
et l'augmentation des débouchés en entrant, notamment, dans le marché flamand.
Le chapitre VIII présente un tableau de la manière dont le fonds d'Immerzeel a
été créé, il s'agit ici moins de considérer la réalisation technique et physique que de
la totalité des considérations qui ont permis de prendre la décision d'éditer une oeuvre
ou non. On essaie d'indiquer comment le fonds d'Immerzeel a été constitué et si l'on
peut observer une interaction sous quelque forme que ce soit entre les coûts de fonds
de l'ensemble des publications, l'époque où elles ont paru et sa motivation à les éditer.
Ici, on fait une différence entre ses propres titres et les titres qu'Immerzeel a acquis
par achat. Parmi ses propres titres, plusieurs auteurs publiant chez Immerzeel sont
passés en revue, H. Tollens et W. Bilderdijk par exemple, ceux-ci sont traités
séparément, comme étant les auteurs les plus importants du fonds d'Immerzeel.
L'accent mis par la maison Immerzeel & Cie entre 1807-1811 à la publication
d'ouvrages juridiques est explicitement traitée dans une discussion ayant pour objet
ses contacts avec le gouvernement. Y figure également un paragraphe spécial consacré
au Nederlandsche muzen-almanak (Almanach néerlandais des muses). Cet almanach,
en tant que guide pour les amateurs de poésie a su marquer pendant plus de vingt
années l'art poétique néerlandais.
Du fait des différents achats effectués par Immerzeel, notamment après la fin de
la période de la faillite, non seulement il a augmenté le nombre de ses
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propres titres, mais il a également crée quelques domaines littéraires essentiels qui
ont fait compter Bilderdijk, Tollens, Feith et de Helmers au nombre des auteurs
importants faisant partie de son fonds.
Dans une discussion plus détaillée sur le fonds, on présente quelques données
chiffrées sur la base de 425 publications isolées, parmi lesquelles on peut distinquer
280 titres différents et 331 éditions. Le fonds d'Immerzeel se compose de plus de
60% d'oeuvres dans le domaine de la langue et de la littérature parmi lesquelles les
éditions poétiques jouent un rôle de premier plan. Pendant les années vingt du
dix-neuvième siècle Immerzeel se distinque de tous ses confrères par la publication
de la poésie dans le format appelé ‘klein-octavo’ (‘petit-octavo’).
Le chapitre IX est consacré à l'inventaire du magasin de Jan Lodewijk Anthony,
fils aîné d'Immerzeel et son successeur potentiel. L'inventaire de son magasin offre
la possibilité d'examiner tout ce qu'un acheteur des livres pouvait se procurer et
emporter aussitôt de cette librairie franco-néerlandaise.
D'autre part on peut répondre aux questions portant sur l'actualité, la forme et
l'origine des titres présents. Une analyse plus détaillée de l'inventaire montre que Jan
était un libraire aux modestes capacités: ce qui aurait pu se développer en une librairie
et une maison de vente aux enchères digne d'un fils d'Immerzeel semble avoir été
d'avance voué à l'échec du fait du caractère de son fils Jan.
Dans le chapitre X, pour conclure, on fait le point et on tire certaines conclusions
relatives au fonctionnement de Johannes Immerzeel Jeune en tant que éditeur-libraire
au cours de la première moitié du dix-neuvième siécle.
(Traduction: M.J. Rijlaarsdam-Haring)
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Register op personen en titels
In dit register zijn opgenomen alle persoonsnamen en titels van werken die voorkomen
in hoofdtekst, noten en bijlagen 1-7.
Auteurs en titels van geraadpleegde literatuur zijn in principe niet opgenomen; de
titels en namen uit bijlagen 8 (lijst van vertalingen), 9 (de genealogie) en 10 (de
inventaris) zijn alleen opgenomen voorzover ze ook in de hoofdtekst worden genoemd.
Kursieve verwijzingen hebben betrekking op de bijlage 1-7.
Genootschappen, verenigingen, leesgezelschappen, (letterkundige) maatschappijen
e.d. treft men aan onder het verzamellemma ‘gezelschappen’.
Fonds-, magazijn-, veilingcatalogi zoeke men onder het verzamellemma ‘catalogus’
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Nalezingen 141, 208, 405, 406
Nederlandsche spraakleer 133, 145, 203-205, 259, 389
Nieuwe Mengelingen 195
Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden 138, 204, 380, 381, 385, 387
Nieuwe uitspruitsels 132, 137, 146, 198, 359
Odilde 121, 195, 196, 336
Opstellen godgel. en zedek. inhoud 130, 139, 208, 406, 408
Perzius hekeldichten 137, 200, 367
Poëzy 117, 118, 145, 162, 168, 203, 235, 273, 375, 376
Sprokkelingen 201, 370
Taal- en dichtk. verscheidenheden 145, 147, 200, 201, 203, 204, 368, 369, 372,
378
Treurspelen 108, 145, 195, 338, 345
Treurzang van Ibn Doreid 121, 140, 187, 195, 196, 233, 250, 336
Vaderlandsche oranjezucht 82, 195-197, 338
Van het letterschrift 140, 145, 200, 365
Verhandeling. o.d. Geslachten d. Naamwoorden 194, 195, 205-206, 309
Verklarende geslachtlyst 147, 206, 207, 404, 408, 411
Verspreide gedichten 197, 236, 343, 344
Vertellingen en romances 201, 235, 372
Ware liefde tot het vaderland 203, 393
Willem van Holland 338
Woordenboek Nederd. spelling 206, 207, 397
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Zedelyke gispingen 129, 132, 137, 200, 368
Ziekte der geleerden 129, 341
Bilderdijk, Willem en Kath. W. 310, 311, 312, 407, 414
's Konings komst tot den throon 197, 340
Nieuwe dichtschakering 132, 199, 363
Wit en rood 145, 161, 199, 299, 361
Bingley, W. 375
Blanchard, P.
Merkwaardige lotgevallen 117, 370
Reisje rondom de wereld 370
Voorbeeldige kinderen 374
Blanche, A.F. 420
Blankenberg, B. 419
Bles, J.P.
Verhandeling over een werktuig 358
Blussé & Van Braam 264
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Blussé (& Zn.), A. 30, 195, 198, 199, 212, 334, 420, 424
Bock, Joh. H. de 43
Boddaert Jr., P.
Gedichten 170
Bodel Nijenhuis, J.T. 316
Boekée, F. 420
Boer, Fr. de 268
Boer, J.M. de 364, 390
Boers & Merkenburg 421
Bogerts, J. & J. Kobell 426
Bogerts, C. 407, 412
Bohn, Erven 237, 238, 241
Bohn, F. 106, 233, 236, 420, 424
Boie, H.C. 214
Bol, J. v.d. 50, 51
Bol, J. v.d. & Van Conijnenburg 30, 85, 289
Bonaparte, Lodewijk 46, 49, 275
Bonte, E. 233, 420, 425
Boom, J.v. 392, 399
Borger, E.A. 141, 224, 310, 371
Bossange, Masson et Besson 46, 211, 273, 286
Bourjé, J.P. 219, 310
Algemeene...zons-verduistering 296
Kort onderrigt...296
Zon-eclips Muzen-almanak 218, 364, 378
Bowring, J. 244
Batavian Anthology 244
Boxman, A. 180, 189, 223, 268, 305, 392
Gedichten 94, 140, 162, 189, 376
Boy, J.P. de 418
Boy, Wed. J.P. de 334
Braam, P.v. 420
Brave, W. 106, 422, 425
Brave Jr., W. 392
Bray, Ridder de
Reis in Tyrol 337
Breebaart, J.(P.) 419, 425
Brender à Brandis 24
Breuhaus de Groot, F. 402
Breukelaar Jr., H. 408, 411
Brill, J. 70, 133, 134, 289
Brink, J. ten 44, 98, 99, 114-115, 116, 120, 240, 296, 310, 323, 413, 424
Brink, J. ten en De Vries 124, 125, 126, 131, 135, 141, 142, 146, 147, 235, 274,
295, 304, 314, 433-437
Broek, L. v.d. 294
Nederlands watersnood 1825 384
Bronbeek & Comp. 334
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Brougham Jr., Henry
Beknopt verslag...326
Staatkunde Europeesche mogendheden 326, 329, 331, 335
Brouwer, G. 418
Brouwer, J. 422
Brouwer, J.W. 418, 425
Bruining, G. 243
Déscription succincte...La Haye 357
Nederduitsche synonymen 305, 366, 368
Tableau Topographique...Rotterdam 355
Brune, generaal 24, 280
Brussel, Wed. v. 420
Budde, N. 418, 425
Bürger, G.A. 139, 214, 215, 223
Buffon, G.L.L. graaf de
Kleine Buffon 343
Bulletin littéraire et typographique 160, 335, 339, 345
Bulletins der wetten 351
Bult, Jacobus den 32
Burgerlijk Wetboek 242, 243
Burgh, J. v.d. 424
Burlage, J.H.
‘Aan haar’ 411
Busscher, G. de 264
Buys, J. 407, 412
Bijl, J. 419

C
C.H. 415
Cadet, C.L.
Is thee gezond/ongezond? 336
Cahais, C.M. 418
Campenon, V.
Poèmes et opuscules 267
Carbasius, N. 93, 208, 259
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Carré, J.A.J. 398
Casas, Em. A. de las
Mémorial de Ste Hélène 317
Caspari, Hendr. W. 16, 136, 140, 141, 226, 299, 349, 359, 361, 364, 367, 371,
372, 374, 382, 386, 392, 395, 401
Caspari, J.W. 349, 371, 383
catalogus van
- fonds
Fonds-catalogus (1809) 339
Fonds-catalogus (1810) 345
Lijst van boeken (1822) 373
Lijst van boeken en platen (1824) 379
Lijst van boeken en platen (1832) 409
- leesbibliotheek 350, 359, 360, 361, 367, 371, 381, 385
- magazijn
Catalogue...livres stéréotypes (1808) 335
Catalogue...livres stéréotypes (1809) 340
Catalogue...livres stéréotypes (1810) 345
Catalogue de livres de droit 345
Catalogue des livres français 345
Catalogue raisonné d'un choix de livres de droit 347
Catalogus...rechtskundige studien 347
Livres, Pour servir d'instruction 1810 346
Notices des livres d'education 361
Nouveautés 1808 334
Premier catalogue des livres de fond 345
Verf - 413
- particuliere veilingen
anoniem 87, 91, 335, 339, 369, 370, 373, 379, 380, 393, 394, 396, 397, 399,
400, 402, 404, 405, 406, 407
Belinfante, M.C. 401
Bilderdijk, W. 93, 147, 208, 403
Carré, J.A.J. 398
Fremery, B. de 352
Gendt, W.G.J.v. 91, 399
Giesen, V.v. 372
Goldberg, J. 90, 392, 394
Hagdorn, J.H.A. 90, 391
Immerzeel Jr., J. 42
Immerzeel Sr., J. 87, 372
Kichler, Mej. F.W. 46, 333
Lehner, F. 90, 392
Lussanet de la Sablonnière, G.A. 376
Reyn Gz., J.W.P.v. 90, 392
Roo, J. de 342
Scheltema 380
Stipriaan, J.v. 381
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Cate, H.G. ten 408
Cats, J. 237, 268
Cendrillon 81, 292
Cera, Adelaïde L.F.C. 21, 23, 33, 279
Cera, Sophie V. 29, 79
Chalhot (boekverkoper) 177
Chandon, P.F.D. 127, 337
Changuion, DJ. 425
Chassé, D.H. Baron 403
Chateaubriand, F.R. de 317
Atala of de gelieven in de woestijn 233
Martelaren 266
Chaumerot, J. 57
Chaux, S. de la 49, 50, 65
Chénier, A.
Oeuvres complètes 317
Chomel, N.
Dictionnaire 175
Cigrani, Carlo 361
Clament frères 57, 71-75, 273, 288, 289, 291
Mémoire 71-75, 290
Claris de Florian, J.P.
Oeuvres 267
Clarisse, J. 243
Claudius, M.
Gedachten 130, 141, 412
Clauren, H.
In de Liefde vond zij haar Graf 265
Jella, Het Kroaten meisje...437
Cleef, Gebr. v. 76, 212
Cleef, Isaac v. 23, 297
Cleef, Erven Is. v. 44, 105, 106, 129, 421
Cleef, P.v. 70
Clement, F. 297, 419
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Clement, S. 297
Clerc, Le 137, 333
Clercq, W. de 226, 397
Code d'Instruction criminelle 212
Code de l'Enregistrement...212
Code de la Conscription 212, 213
Code de Procedure civile 212, 351
Table des matières 351
Code penal 212
Code procedure criminelle 61
Collardin, Mevr. 177
Conijnenburg, Van zie Bol, J. v.d. & Van Conijnenburg
Constant, B. 318
Adolphe 317
Constitution de l'Empire Français 348
Corbelijn, J.J. 60, 421, 426
Corday, Charlotte 411
Corneille, P. 87, 154
Cinna 291, 344
Cornel & J.v. Baalen, N. 420
Cornel, N. 52, 287, 301, 352, 425
Corpus Juris apud Vitray 112
Corpus Juris civilis 112
Costa, I. da 93, 133, 189, 204, 208, 216, 226, 307, 310, 385
Coster, H. 419
Courier, P.L.
Stalen van geestigen Schrijfstijl 130, 415
Couwenberg, H.W. 414, 415
Couwenberg, R.W. 414
Craanen, D.
Schei- en huishoudkundig magazijn 340
Craeyvanger, R. 141, 411-414
Cramer, C.Fr. 273, 422
Craijenschot, B.J. 423
Cuisinière bourgoise 317
Cuvier, M. 336, 337
Cijfveer, Wed. M. 334, 421

D
Daalberg, Bruno 139
Jan Perfect 410
Nog wat lectuur op het ontbijt 101, 103, 105, 331, 333
Steenbergsche famille 101, 103, 105, 330, 332, 338, 343

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

Twee-en-dertig woorden...Kotsebue 328
Willem Hups 137, 328
Daalen Wetters, N.C.v. 47
Daalen Wetters, P.v. 422
Daane Az., A. 289
Dabo, Veuve 264
Dahmen, J.A. 402
Dam van Isselt, E.W.v. 413
Decret Impérial, relatif aux Ceremonies...212
Degen, Jacob 344
Deken, A. 44, 240, 300, 304; zie ook Wolff-Bekker, E. en A. Deken
Delachaux, S. zie Chaux, S. de la
Delacoux de Marivault, A. 72, 75, 81-83, 290
Delille, J. 292
Buitenleven 235, 236
Homme des champs 369
Mededogen 132
Onsterfelijkheid der ziel 24, 234
Trois règnes de la nature 81, 321, 336, 337
Delpière-Mussart, Maria F. 262
Delprat, J.C.
Wet op de convoyen 358
Demanville, firma 56
Demelinne, J.D. 131-132, 296
Demoustier, C.A.
Lettres à Emilie sur la Mythologie 267, 321
Desbordes-Valmore, M.
Elégies et poésies nouvelles 267
Desenne 367, 371, 395
Desguerrois et Cn. 398, 412, 415
Deveria, J.J.M.A. 371
Dichterlijke Schakeringen zie Kleine dichterlijke handschriften
Didot, P. 273, 289
Diederichs, Gebr. 284
Diekamp, A. 62

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

483
Dietzer, A. 136
Doekema, P. 419
Does, H. de 421
Does, Jkhr. van der 91
Dóll, Wed. J. 195, 215, 326, 329, 424
Door schade leert men...327
Doorman, J.D. 240
Doyer Asz., H. 118, 169, 237, 238, 313
Driel, Jurianus van 19
Dries & Zn., C. v.d. 105, 318, 420
Ducos, B. 288
Dufour, G. 426
Duisdeiker, J.H. 425, 434
Dujardin, K. 140, 364
Dumesnil, Al.
Refutation 263
Dupaty, M.E.
Ninon 81, 344
Dupré 387
Duyse, Prudens v. 41, 191, 307
Gedichten 191, 402
Dijk, G.v. 236
Dijk, Phil. v. 361

E
Eekhoff, H. 419
Eekhout, J.J. 404
Eeusom, P.v. 367
Elink Sterk Jr., A. 376
Elix & Co. 414
Ellinckhuysen, P. 59-62
Elout 69
Elwe, J.B. 196, 424
Emenes, H. 420
Engels
Philosoph für die Welt 88
Enschedé & Zn., J. 98, 99, 115-116, 120, 131, 146, 289, 295, 426
Epkema, E.
Ad Filios 296
Ad Lambrechsen 296
Erasmus, D. 355
Ermerins, F. 23
Es, L.v. 422, 424
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Eschasseriaux, Jos.
Brief over het Walliserland 336
Eskes, J. 420
Esveld Holtrop, J.v. 60
Eversen, W. 421
Eycken, Huib. Wz. v. 390
Eymery, A. 264

F
Fabelkundig kaartspel 337
Faul, G.C. 397
Feith, P.R. 219, 237
Feith, Rhijnvis 35, 94, 138, 139, 140, 141, 158, 168-169, 171, 180, 206, 217,
219, 221, 223, 224, 234, 236, 237, 241, 242, 252, 253, 263, 276, 310, 311, 361,
382
Brieven aan Sophie 381
Brieven over verscheidene onderwerpen 236, 381, 383, 384
C. Mucius Cordus 236, 380
Dagboek mijner goede werken 236, 383, 407
Dicht- en prozaïsche werken 117, 118, 129, 130, 169, 268, 273, 380, 381, 382,
383, 386
Eenzaamheid en de wereld 237, 238
Fanny 237, 238
Ferdinand en Constantia 382
Gezangen voor de openbare godsdienst 236
Graf 161, 234, 301, 381, 396
Ines de Castro 380
Julia 382
Lady Gray 169, 380
Oden en gedichten 169, 237, 238
Op den dood Prinses Oranje-Nassau 367
Opwekking van Lazarus 236, 380
Ouderdom 233, 365, 380
Over verbreiding evangelieleer 236, 383
Proeve van eenige gezangen 380
Thirsa 169, 236, 373, 380
Verhandeling...heldendicht 382
Verlustiging van mijnen ouderdom 237
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Feith, R. en J. Kantelaar
Bijdragen ter bevordering der schoone kunsten en wetenschappen 117, 386
Fennekol, F.W. 145
Fink, C.F. 413
Fischer, C.A.
Bergreizen 329, 337
Fischer, C.C. 411
Flament 80
Flamerand, Mme de zie Flesselles, Mme de
Flesselles, Mme de
Enfans bien élévés 267
Petit Samsom 267
Voyage de petit Tobie 267
Fleury, abbé Cl.
Cathéchisme historique 317
Fluck, J.C. 420
Fokke Simonsz., A. 161, 253
Boertige reis door Europa 117, 138, 239, 390, 391, 403
Fontaine, Jean de la 154
Fables 266
Foppe, H.J. 145
Ernst en Boert 410
Fortuinzoeker 145, 409
‘Mirza aan Hassan’ 411
Zestal liederen 409
Francoeur, L.B.
Astronomie 88
Frank, Josepho
Acta instituti 339, 340
Franq, G. 419
Frederik, prins der Nederlanden 386
Frederika Louisa W., koningin 413
Frederika Louisa W., prinses 364
Fredrik van Pruissen 21
Fremery, B. (de) 52, 53, 62, 64, 301, 352
Verhalen, vertelsels, geschiedenissen 329, 334
Frescarode, J.H. 72, 75
Frets, F. 58, 72, 289, 311
Führi, K. 163

G
Gaillard, A. 81, 82
Garnery, firma 57, 288
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Gartman, H. 425
Gartman, Erven H. 94
Gastinel, firma 288
Gautherot 367
Gedachten...slavenhandel Suriname 332
Gedichten, bijz. vd declamatie 414
Geenen, P.v. 423
Gelder, Jacob de
Aan den recensent 325
Genabeth, P.v. 177, 305
Redevoering vooroordeelen Nederlandsche taal 371-372
Gendt, W.G.J.v. 91, 399
Genlis, Mevr. de
Belisarius 350
Fleurs ou les artistes nouvelles 81, 292
Gennep, Van (censor) 213
Gentsche Almanak 222
Gentse Dagblad 305
Gersen (corrector) 433
Geschiedkundig kaartspel 342
Geyler & Co., JJ. 424
Geysbeek en Zn. 236
gezelschappen
Antwerpse Rederijkkamer De Olijftak 40
Arti et Amicitia 41
Bataafsche Mij. van Taal en Dichtkunde 24, 241
Concordia et Libertate (Amsterdam) 30
Felix Meritis 189
Haagsch Dep. der Mij: Tot nut van 't Algemeen 27
Haagsche sociëteit Voor Eenheid en Orde 279
Holl. Mij. fraaije kunsten en wetensch. 37, 284
Kon. Mij. Vaderl. Taal- en Dichtkunde, Rhetorica 34
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Koninklijk Instituut van Holland 27, 28, 165, 181
Kunst wordt door arbeid verkregen 236, 393
Kunstliefde spaart geen vlijt 24, 27
Leesgezelschap te Nieuwenhuis
Loge Eendracht maakt macht 281
Loge Les Vrais Bataves 26, 188, 281
Loge L'union royale 281
Loge Vicit vim virtus 188
Mij. der Ned. Lettk. 37
Neerlands roem 90
Nut van al 't Gemeen 37
Sociëteit tot behoud van vrijheid en gelijkheid 20, 279
Tael- en dichtlievend genootschap (Antwerpen) 176
Toneeloefenend Gezelschap, Tot onderling Vermaak 24
Verscheidenheid en overeenstemming 355
Gids, De 230, 231
Gids der conscrits 351
Giesen, V.v. 372
Gilet, Wed. 259
Gillissen, Wed. 426
Ginkel, J.P.v. 422, 425
Giunta d'Albani, Gebr. 15, 129, 130, 134, 364, 370-377, 379, 380, 383, 385-391,
393, 394, 396, 397, 401, 404
Glinderman, E.L. 127
Lijst werken W. en K.W. Bilderdijk 407
Goede, W. 60, 288, 289
Goldberg, Joh. 19, 21-23, 25, 37, 44, 90, 279, 280, 293, 392, 394, 401
Goldberg, Nelly 37
Goldberg-Jongkindt, G. 37
Gosling, A. 142
Gosse, P.F. 422
Gosselin, C. 264
Gourgaud, generaal
Napoleon en het groote leger in Rusland 388, 390
Graaff, M.H. de 229
‘Bal’ 414
‘Kloosterklok op de rots’ 413
's Gravenhaagsche Courant 146
's Gravenweert, J.v. 139, 141, 395
Aan den Koning en het vaderland 343
Brittanicus 343
Grebner, W. 399, 402, 404, 413, 414
Greve(s), P. 289
Groebe, Dk. 94
Groenendijk, J.A. 420
Groenewoud, L. 425
Groningen, A. van 386
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Groot, P. de 71
Groot, Wed. J. de 420
Groot & Zn., Wed. J. de 24, 421, 425
Groshans, M.
Zegepraal op de Algerijnen 357
Guerin, Erve C.N. 425
Guide des conscrits 351
Gulik, J.v. 425
Gunne, J.H. ter 422
Gunning & Co. 289
Guthrij, W.
Algemeene aardrijksbeschrijving 325
Gijsen Koning en Desjardijn, Van 61, 67, 68, 112
Gijzen, Van zie Gijsen

H
Haagsche Courant 160
Haak & Comp. 421
Haake, C.R. 105, 421
Haan, Johannes de 19
Haanen, C.G. 411
Haanen, G.G. 395, 397, 404, 413, 414
Haanen, R.A. 411
Haas, De 127
Haas, H. de 420
Hacquart (drukker) 286
Haersolte, Albert F.R.E.v. 23
Hagdorn, J.H.A. 90, 391
Hagen Jz., A.J. ten
‘Lentelied’ 397
Hall, M.C.v. 141, 188, 310, 390, 402
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Hals, Frans 395
Hand, J. 419
Handboek der deurwaarders 213
Handboek der vredegeregten 350
Handboek gebruik gezegeld papier 213
Handboek tabak- en snuif-verkoopers 108, 348
Handboek voor wynkoopers 348
Hanegreep 289
Hanou v. Arum, P. 152
‘Aan den Uitgever...’ 227
‘Lied der blijmoedigheid’ 413
Harderwijk, Isak v.
Verslag van een handschrift 400
Harderwijk Rzn., J.v. 37, 225, 314
Herinneringen by den dood van Mr. Rhynvis Feith 379
‘Huisselijk avondlied’ 408
Hardy, J.B. 317
Haren, O.Z.v.
Geuzen 203, 238, 389
Haring, B. 425
Hasebroek, J.P. 225, 414
Haspels, J. 419
Hasselt, A.v.
Zon, of de morgen 384
Haydn, J. 347
Hazenbergh, H.W. 70, 71
Hazeu, J. 268
Heckel, A.W.
Geschiedk. Galerij...Duitsche Vrouwen 265
Hegner, Ulrich
Ik ben ook in Parys geweest 325, 326
Heideloff, Ns. 361, 362
Helmers, Jan F. 15, 28, 140, 143, 158, 168, 171, 187, 252, 253, 268, 276, 282,
376
Gedichten 82, 83, 129, 168, 235, 342, 347, 357, 374, 375, 376
Hollandsche Natie 170, 251, 266
Nalezing gedichten 236
Socrates 236
Hemsdael, G.W.v. 421
Hendriksen, J. 420, 425
Hengst (& Zn.), P. den 198, 425
Herdingh, L. 204, 421, 425
Herdingh, V. 70
Heron, P.
Letterkransje 295
Hespel, H. v.d.
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Leven/sterven J.K. Ellemer 295
Vriendenraad 296
Hesse, L.A.C. 61, 106, 422, 425
Hesselink (vertaler) 433
Hetsler, G.H. 133
Heij, J. v.d. 424
Heije, J.C.
‘Afscheidsgroet aan het vaderland’ 404
Heije, J.P. 404
‘Snarenspel. Aan Bertha’ 412
Hingston Tuckey, J.
Aardrykskunde voor zeevaart 131, 151, 164, 172, 176, 250, 298, 362, 363, 365
Hoboken, A.v. 365
Hodges, C.H. 227
Hoeven, Prof. v.d. 194
Hoevenaar, W. 412
Hofdijk, W.J.
Rosamunde 415
Hofhout, P. 420
Hofman, J. 419
Hofman, Pieter 20
Hogendorp, G.K.v. 34, 261, 316
Hogendorp, Erven G.K.v. 261
Holl 68
Holland, T.A. 394
Holsteijn, P. 420
Holtrop, W. 424
Homerus 250, 346
Honig & Zonen, J. 135, 423
Honkoop, A. 195, 424
Honkoop, Wed. A. 421
Hoogduitsche Almanak 433, 434
Hoogstraten, A.v. 422
Hoop Jr., Adriaan v.d. 15, 37, 39, 90, 189, 190, 225, 284, 402
‘Aan Holland’ 190, 248, 400
Lied, om op 's Konings verjaardag te zingen 398, 399
Poëzy 189, 190, 398
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Renegaat 137, 190, 225, 414
Schutters vaandel 127, 190, 403
Houtgraaf(f), Erve W. 422, 425
Houtrijve, J.v. 420
Houven, V.d. & Van Heel 289
Hove, B.J.v. 392, 395
Hoye van Brakel, P. 52
Hoynck van Papendrecht 58
Hudson Lowe, Sir
Gedenkschriften 162, 398
Hütter, S.L. 371
Hugo, V.
Han d'Irlande 317
Nouvelles odes 267
Hulde nagedachtenis J.F. Helmers 236
Hulst Laurens-zoon, Jan v. 127, 331
Hulstijn, C.v. 422
Humboldt, Alex. von
Natuur-tafereelen 336
Hunter, Rowland 314

I
Ik ben ook in London geweest 101, 103, 105, 330
Imbault, firma 57
Immerzeel & Comp. 17, 27, 45-77, 97 en passim
Immerzeel, Anna M. 33
Immerzeel, Charles H. 23, 34, 37, 39, 278, 280, 284
Immerzeel, Christiaan (broer) 19
Immerzeel, Christiaan (zoon) 26, 37, 95, 261, 278
Immerzeel, Cornelia P. 33
Immerzeel, Elisabeth (I) 19, 278
Immerzeel, Elisabeth (II) 19
Immerzeel, Fredrik (I) 32, 279
Immerzeel, Fredrik (II) 32, 279
Immerzeel, Jan L.A. 18, 23, 34, 36-38, 88, 89, 204, 255-262, 280, 282, 315,
316, 318
Immerzeel, Louise E. 26, 34
Immerzeel, Pieter 19
Immerzeel, Sophie C. 26
Immerzeel jr., Joh. passim
‘Aan de hoop’ 371
Aan de verdrukte...vrijheidszonen 20, 279
Aan mijne Louise...33
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Aan Z.K.H. Willem Fredrik 355
Balthazar Knoopius 30, 84, 85, 136, 292, 353
Blindeman 30, 84, 85, 358
‘Boerenkrakeel’ 85, 86
Dichtgedachten...Oct. 18, 1801 24
Dichtmatige aanspraak 25, 325
Falkenberg, of de Oom (vert.) 30
Gedachten van Matthias Claudius (vert.) 130, 141, 412
Gedichten 125, 129, 138, 169, 379
Gedichten, bijz. v. declamatie 414
‘Gerustheid’ 25
Geschiedenis belegering Kasteel Antwerpen 159, 405
Godsdienst, de steun der burgermaatschappij 24
Goedertierenheid van Titus 24, 297
Hollands watersnood 1809 27, 282, 339
Hollandsch Leeuw ontwaakt 37, 91, 283, 402
Hugo van 't Woud 30, 84, 136, 292, 407
Hulde aan Alexander I 32, 355
Jan Luiken 28, 350
‘Klagt van Agnes’ 378
Koenraad Rozendaal 84, 85, 233, 241
Levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders 41, 42, 96,
230, 231
Lierzang overwinning Blanmont 32, 248, 356
Lof der Belgische vryheid 37, 400
Lofrede op Peter Paul Rubens 40
Lofrede op Rembrandt 40, 130, 134, 284, 415
Mededogen 132, 234
Moederliefde 34, 161, 279, 301, 362
‘Nederland’ 382
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Onsterfelijkheid der ziel (vert.) 24, 234
Ontwerp oprigting genootschap 396
Onze eed 37, 283, 399
Op het inwijdingsfeest...Arti et Amicitia 41
Op het sluiten der Alliantie...20, 21
Proeve over de kust van Guinea 145, 401
Scheveningsche strand 390
Socrates in den tempel van Aglaura 25, 325
‘Standvastige...Wederwaardigheden’ 24
‘Stormachtige Nacht’ 24,25
Vaderlandsliefde 396
Verheffing R.J. Schimmelpenninck 26, 327
Voor opgeruimden van geest 30, 85, 352
‘Welkomstgroet’ 282
Immerzeel Jr., J. en B. Nieuwenhuizen
Bonaparte en de algemene vrede 24, 233
Immerzeel Sr., Joh. 19, 35
Imprimerie belgique 76
Imprimerie Impériale 351
Ipenbuur zie Pieper, M.F. & Ipenbuur
Israël, B.M. 284

J
J.H.A.H...
Zijn er spoken? 366
Jabot, J. 289
Jacob en Comp. 192, 193, 258, 393
's Jacob, F.B. 289
Jacob, J.L.C. 89, 155, 293
Jacobi, J.F.
Alles wat leeft in de natuur 233
Jacobs, C.F.W.
Alwin en Theodoor 433
Jacobs, L. 305
Jacobs d'Agé, J.F. 423, 425
Jansz., P. 425
Jauffret, L.F.
Journée, ou l'emploi du tems 267
Jehotte, A. 367
Jenijns, S. 295
View of the internal evidence 185
Waarheid christelyken godsdienst 102, 104, 105, 135, 331
Jeune, J.C.W. le 144
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Bouwstoffen Nederlandsche letterkunde 397, 404
Letterkundig overzigt 144, 394
Johnson, Dr. S.
Rasselas, Prins van Abyssiniën 381
Jong, Arie de 220
‘Lentelied’ 375
Jong, Arnold de 220
Jongkind, C. 426
Jouhanean Laregnere, J.C. 56, 57, 288, 289
Jouve, L. 317
Jouij, M. de
Kluizenaar in Italiën 266

K
Kaal, F. 239
Kaartspel...Grieksche geschiedenis 346
Kamerling, W. 419
Kamerman, F. 289
Kampen, N.G.v. 126, 147, 233, 241, 243, 305, 313
‘Levensberigt Feith’ 238, 383
Kamphuizen (tekenaar) 437
Kampman, A. 420
Kantelaar, J. zie Feith, R. en J. Kantelaar
Kanter, J. de
Franschen in Walcheren 296
Gemeenzame gesprekken...296
Lofrede...Schorer 296
Nieuwe tafelen...295
Redevoering...Evertsen 296
Karssenbergh, L.A. 418, 425
Kasteel, J.v. 420
Kauffmann, Ang. 349
Keel, Wed. W.A. 111, 421, 426
Keizerlijke drukkerij 210, 350, 351
Kemper, J.M. 244
Kenau-Hasselaeriana 32, 353
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Kerk & Ooms 289
Kerkhoven, T.J. 189
Tweeling-zusters 189, 409
Kesteloot, Jacob L. 27, 29, 45, 55, 58, 59, 64-74, 76-78, 101, 188, 271, 272,
281, 285, 286, 290, 304
Discours sur les progrès...341
Kesteren, J.C.v. 94, 170, 236, 264, 265
Kichler, Mej. F.W. 46, 333
Kikkert, A. 31
Proclamatie 31, 86, 353
Kind, F. 433
Kinker, J. 139, 141, 177, 188, 289, 299, 305, 307, 382, 399
Nagedachtenis van Joseph Haydn 347
Kleeuwens, F. 421, 426
Kleine dichterlijke handschriften 308
Klerk, Cs. 289
Klis de Bert, W. 422
Kloots 301
Kloppenburg, Joh. 61, 67, 68, 289, 423
Klopper & Zn., Wed. A. de 289
Klopstock, F.G.
Messias 88
Klouzing Jr., H. 411
Klijn, H.H. 141, 188, 224, 225, 310, 378, 404
Starrekunde 342
Klijn Bz., B. 141, 217, 225, 310, 386
Kobell zie Bogert, J. & J. Kobell
Koekoek, J.H. 412
Koene, B. 424
Koenen (remplacant) 316
Koenen, H.J.
Brief aan den heer A. Veder 130, 405
Over het beginsel der doodstraf 406
Köppen, Fr.
Bijdragen tot de kunst om gelukkig te leeven 326
Lebenskunst, in Beyträgen 44
Körner, C.G.
Gedichte 88
Koning, A. 422
Koning Bz., D. 421, 426
Konijnenburg, J. 212
Kunstverdienste van Angelika Kauffmann 349
Koole, J. 421, 426
Kooy, W.B. v.d. 390
Kops, Jan 22
Kort betoog van de overeenstemmende leer van bijbel 327
Korte levensbeschrijving vermaarde mannen 374, 377
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Kortenaar, Egbert 355
Koster, P.
‘Afscheid’ 413
Kosterman, Jan 26
Kotzebue, A. von 249, 363
Krantz & Nolet 289
Krantz & Waterschoot 289
Krieger, F.W. 420
Kruijff, J. de 225, 310
Kruseman, A.C. 13, 124
Kruseman, J.A. 395
Krijgskundig Magazijn 240, 336
Kuntze, A. 425
Kuylen, J. v.d. 289
Kuyp, A. 46
Kuyper, J. 337, 352, 353, 356

L
L.C. 415
Laarman, J.H. 230
Laboulinière, P.
De l'influence d'une grande révolution...322, 335
Ladvocat 263, 264
Lafontaine zie Fontaine, Jean de la
Lafontaine, A. 433
Lamartine, A. de
Méditations poëtiques 317
Nouvelles méditations poëtiques 267
Lambrechtsen, N.C.
Aanspraak algemeene vergadering...296
Korte beschrijving...Nieuw-Nederland 296
Lamme, ? 91
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Lamme, A.
Vaderlandsche boer 128, 321
Landsdrukkerij 243
Langbein, A.F.E. 433
Lange, Joh. Fred. 136
Lange, J.P. 403, 405, 406, 413, 414
Lange, J.H. de 418
Lange, J.P. de 344
Langendijk, D. 46, 239
Langestraat (commissaris) 82
Lastdrager, A.J. en D. Ouwersloot
Bloemen van Nederlandsche dichtkunst 306, 388, 391, 409
Lavater, J.C. 226
Brief aan het Uitvoerend Bewind 126, 354
Lecture voor vrouwen 129
Ledden Hulsebosch, J.v. 349, 424
Ledoux 264
Leeuw & Comp., De 146
Leeuw, J. v.d. 289
Leeuwen, J.W.v. 264
Leeuwest(e)ijn, Greg. L. 43
Leeuwest(e)ijn, Joh. C. 25, 43
Leeuwest(e)ijn, Joh. H. 43
Leeuwest(e)ijn, Magd. E. 43
Leeuwest(e)ijn & Co. 43,05, 422
Lefuel 273, 289
Legouvé, Gabriël
Mérite des Femmes 26, 44, 326
Lehner, F. 90, 392
Lektuur in ledige oogenblikken 296
Lemaire, H.
Roemruchtige voorbeelden 374
Schoonheden geschiedenis der reistogten 383
Lennep, D.C.v. 65
Lennep, D.J.v. 227
Lennep, J.v. 190, 226, 402
Gedichten 130
‘Lokken van Selinde’ 404
Lesage, A.R. 154
Histoire de Gil-Blas de Santillane 266
Letterlievend Maandschrift 161, 162
Levensschets van August von Kotsebue 249, 363
Leij, Wed. S.J. v.d. 422
Lieshout, Hermanus C.v. 34
Lion, E. 421
Lis, P.H.v.
Twee bevestigings-leerredenen 295
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Literarisches Wochenblatt 249
Locke, W. 75, 289, 423, 424, 425
Loghem, H.v. 188, 310
Harmonie in het heelal 369
‘Vaderland en de mooije meisjes’ 367
‘Vergeet mij niet’ 371
Loon der vlijt 101, 102, 103, 105, 159, 328
Loon, H.W.v. 59, 60
Loosjes, V. 407
Loosjes Pz., A. 44, 106, 240, 304, 314, 330, 420, 424
Loosjes Pz., Wed. A. 170
Loots, C. 141, 168, 187, 192, 220, 224, 283, 310, 311, 367, 397
Looy, C.H. v.d. 58
Lopedio & Zanino 289
Louisa, prinses 386
Louise, prinses 144, 158, 241
Lubbers, W. 371
Lublink de Jonge, Jo(h)annes 25, 27, 28, 46, 161, 185, 188
Verhandelingen 137, 160, 188, 375, 376
Luchtmans, S. en J. 97, 99, 111-114, 115, 116, 117, 120, 295, 421, 425, 431-432
Lulofs, B.H. 310
Lussanet de la Sablonnière, G.A. 376
Luzac, L.C. 205, 309

M
Maanen, prof. v. 39
Maarsman, G. 421, 426
Maas, Nic. 397
Maaskamp, E. 106, 215, 422, 424
Madou 412
Maerlant, J.v.
Nederduitsche Prozaische Bybelvertaling 400
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Maire, H. le zie Lemaire, H.
Mandemaker, W.K. 316
Manget 81, 82
Manuel des huissiers 212, 213
Manuel des justices de paix 212, 350-351
Marianne, prinses 398
Marcus, J.E. 139-140, 141, 223, 299, 330, 332, 333, 336, 337, 338, 341, 343,
344, 349, 355, 358, 359, 361, 362, 364, 367, 372, 382
Mare, J. de 90
Marel 289
Marivault zie Delacoux de Marivault, A.
Massé, A.J.
Parfait Notaire 211, 212
Volmaakte notaris 171, 302, 309, 350
Massillon, J.B.
Petit carême 186
Sermons pour l'avent 185
Sermons pour le carême 185
Zevental leerredenen 126, 138, 186, 378
Masson 264
Mat, P.J. de 153, 258, 264
Maubach 153
Mauvillon, F.W. von 179, 180, 240, 294, 336
Meer Mohr, J.C. v.d.
Bedenkingen over jury in Nederland 375
Meerman, Joh. 80, 291
Eenige Berigten...291
Meiboom, J.A. 60
Menke, J. 62, 289
Mennegal, A. 289
Mens Jansz., A. 272
Mensing zie Thierry, J. & C. Mensing
Mensing, Anna C.M. 39
Mensing, Corn. 43
Mensing, Joh. 39
Merkenburg zie Boers & Merkenburg
Merkwaardige gedachten van Vermaarde Vrouwen 387
Merle d'Aubigné, J.M.
Kerkredenen 127, 139, 208, 408
Messchert, W. 310
Messchert van Vollenhoven, J. 29, 76
Boek van Job in dichtmaat 75
Proeven navolging Ovidius 341, 342, 348
Metzu, Gb. 390, 402
Meurs, Van 433
Meij, J.P. 70
Meijer, Andreas
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Handboekje moeders/dochters 327
Meijer, H. 402
Meijer, J.D.
Essai qui a remporté...341
Meijer Jr., H. 141, 220, 226, 311, 395
Meijer Warnars, P. 130
Meijer, De 408
Michaëlis, G.J. 399, 407
Michaud, L.G.
Biographie 263
Miller, E.
Report on the Malignant Disease...286
Millevoye
Oeuvres complètes 263
Oeuvres posthumes 263
Moeleman, Mej. A.C. 419
Moeleman, J.H. 419, 424
Möller, W. 233, 322
Moens, L. 426
Moens, Petronella 40, 152
Molière & Zn., firma 288
Molière, J.B.P. de
Oeuvres 267
Mollerus, J.H. 25
Monde, N. v.d. 127, 407
Monsieur, A. 289
Montavilet 271
Montesquieu, Ch.L. de 154
Montolieu, Mevr. de
Falkenberg, of de Oom...30
Moolenijzer, H. 422, 425
Moraaz, S.A. de
Verhandeling...geneeskundige waarneming 296
Moreau 337
Moria, Johannes 19
Moritz, L. 367
Mortier & Zn., D. du 106, 241, 421, 424
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Mortier Covens (& Zn.) 422, 424, 435
Mosche, G.C.B.
Leerredenen 148, 436
Moulin, J. 39, 318
Mühlenfeldt 367
Muller, C. 268
Muller, Frederik 42, 261-262
Muntendam, P. 428
Murat 385, 410
Murray, Gebr. 233, 421, 424
Musenalmanach 139, 214, 223

N
Nagel, G.H. 41
Citadel 405
Napoleon 26, 134, 292, 346, 356, 384, 385, 386, 388, 390, 398, 410
Navorscher, De 262
Nederlandsche muzen-almanak 15, 33, 35, 36, 87-90, 92, 96, 117, 125, 129,
130, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 151, 152, 155, 157, 161, 164, 171, 174, 175,
176, 178, 179, 187, 188, 190, 191, 192, 199, 201, 213-232, 238, 274, 276, 294,
299, 301, 302, 305, 311, 315, 361, 364, 367, 368, 371, 374, 378, 382, 386, 390,
392, 395, 397, 399, 402, 404, 407, 411, 412, 413, 414
Algemeene inhoud 1819-1833 219, 408
Nederlandsche Staatscourant 355
New grammar of the Dutch language 354
Ney, Michel 386, 410
Nicolle, firma 64
Nieman, J.F. 424
Nierstrasz Jr., J.L. 141, 307, 310, 392
Aan Mr. Isaac da Costa 385
Opwekking 354
Overwinning op Algiers 357
Verlosser 301, 366
Wapenkreet 355
Zegezang...Blanmont 356
Nieuwe Hollandsche spraakkunst, voor Engelschen 354
Nieuwenhuizen, B. 188
Alpen 312
Bonaparte en de Algemene vrede 24
Fabelen, vertelsels en leerdichten 327
Verdienste der vrouwen 313, 325
Nolet, Jacoba 45, 55
Nolet, Jan 55, 56, 67, 71-74, 272, 291
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Nolet, Theod. J. 56, 272, 291
Noman, D. 421
Noman, Joh. 170-171, 422
Noordwijk, ? 91
Nouvel Abécédaire 81
Nugint, T.
New pocket dictionary of the French and English Language 88
Nuttige en leerzame verhalen 108
Nuyen, W.J.J. 399, 408
Nuyen, W.Y. 414
Nijhoff, familie 13, 125
Nijhoff, P. 125
Nijhoff, Wed. J. 419

O
Ockerse-Wassenbergh, A.C.M. 239
Odevaere, J. 217, 361
Oeffelman, F.C. 422
Offermans, A.J.
Cahier studies diversche dieren 360
Olffen, P.v. 423
Oltmans, J.F. 95
Ommeganck, ? 293
Onderhoud in een trekschuit 333
Oomkens, J. 105, 106, 334, 419, 424
Ooms, J. 111, 421, 426
Oosterhuis, H.P. 399
Oosthuizen, Van 289
Oosterwyk Bruyn, Jb. v. 140, 404
Opregte Haarlemsche Courant 116, 146, 160, 205
Osch, Wed. H.v. 426
Ostade, A.v. 397
Osy en Zn., J. 57, 288
Oud Kasteel van Hurtaca 265
Ouden, J.H. den 234, 235, 313
Oudhollandsche Kermis-Parnas 170
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Oudshoff, W.
Italiaansch of koopmans boekhouden 354
Oudijk van Putten, J. 413
Oukoop, Wed. 421
Oukoop, J.A. 421
Ouwerkerk, R. 422
Ouwersloot, D. zie Lastdrager, A.J. en D. Ouwersloot
Oversluijs, F. 421, 426
Ovidius 250, 341, 342, 348

P
Paddenburgh (& Zn.), G.T.v. 420, 424
Paelinck 242, 365
Palier, H. 421
Paling, J.H. 371, 378, 408
Palm, Van der 25
Pals, Van der 91
Participes français 81
Pascal, B.
Pensées 267
Provinciales 263, 267
Paspoort, Z.
Beschrijving van Zeeland 296
Paul, Jean
Gedachten 366, 368
Pelgrom Jr., J. 413
Pellecom, A.N.v. 411
Perkois, Jak. 360, 408
Perregause Lasselle, firma 288
Pet, R. 52
Pharmacopea Batava 240
Philippona, C. 289
Picard, L.B.
Deugdzame man 388
Kluchtige avonturen L. Giffard 385
Pieneman, J.W. 217, 361, 403
Pieper, M.F. & Ipenbuur 130, 132-133, 168, 198, 289
Pierre, St.
Paulus en Virginia 265
Pilat, R.I.
Over armen en derzelver bezorging 328
Plaisance, Hertog van 209, 210, 211
Plukx, J. 140, 364
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Poelman, J. 420
Pols, J. 60, 421
Pommereul, Baron de 76, 81, 83-85, 291
Post, G. 135, 298
Poster, J.R. 425
Potgieter, E.J. 190, 231, 307
Pouqueville, F.C.H.L.
Geschiedenis herstelling
Griekenland 133, 387, 388, 391
Landreis door Griekenland 101, 103, 105, 126, 137, 139, 147, 295, 330, 332,
333
Pous, P.
Bedenkingen...invoer van granen 296
Onderzoek...thee 296
Prevost-d'Iray, Ch.S. le
Beknopt vergelykend tafereel 340
Prins 360, 408
Prins Stedehouder zie Plaisance, Hertog van
Proost, J. 236
Prullemand 44, 160, 326, 327

Q
Quack Jansz., Jan de
Menschlievende tooneelspeler 329
Quelques réflexions 346
Quint, P. 420

R
R...364
Raadgeving over de beste middelen 159, 325
Racine 24, 87, 154
Andromaché 344
Brittannicus 343
Ifigenia in Aulis 345
Oeuvres 267
Radink, J. 94
Radink, Jacobus 42
Ram, P. 419
Ramberg, I.H. 433
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Raphaël 349
Rath, W.A. 422
Rau
Sermons 112
Recensent, ook der recensenten 161
Reesema, Van 52, 304
Regeer, J. 60, 420
Regnault de Warin
Spelonk van Strozzi 233
Rembrandt 40, 284, 415
Remmert, C.D. 62
Renouard (libraire) 273, 289
Renouard
Socrates in den tempel van Aglaura 325
Review decimal system Netherlands 369
Revue bibliographique 265, 317
Revue encijclopedique 160
Reyn Gz., J.W.P.v. 90, 392
Riedel, F.J. en H. van Alphen
Theorie schoone kunsten...312
Rietberg, L. 217, 310, 313
Dichtbloemen 239, 297, 384
Lenteloveren 239
Rietveld (dominee) 434
Robidé v.d. Aa, C.P.E. 91, 140, 162, 300, 404
‘Gelukkige huisvader’ 390
Rochussen, H. 91
Röhner, G.W. 367
Roelofswaert, Matth. 43, 60, 71, 422, 426
Römeling 334
Roggen, C.H.
Nieuwe leerwyze om vreemde talen...395
Rohloff, J.G. 289, 422, 425
Rolff, H. 419
Rolff, H. & Vermande 239
Romar, D. 61, 418
Rondonneau, L.
Handboek voor stalhouders 349
Roo, J. de 342
Roos, G. 106, 418, 426
Roosing, H. 289, 355, 357
Rosa, G. 420
Rossum, J.v. 419
Rotterdamsch Avondblad 30, 353
Rotterdamsche Courant 146, 160
Rouppe 22
Rousseau, J.J.
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Oeuvres 267
Rozendaal, M. 289
Ruiter, J. de 418
Ruijs, W. 409
‘Wiegezang’ 411
Ruychaver, F. 57, 60, 64, 289
Ruyter, J. de 424
Rijk, Matth. v.d. 289
Rysheuvels, J.C. 178, 305, 306

S
Saakes, A.B. 418, 424
Saar, D. du 421, 425
Sage, Le zie Lesage
Saintin 264
Saintine, X.B.
Poèmes, odes, épitres 267
Sallieth, M. de 239, 360, 408
Sande Bakhuyzen, H. v.d. 392
Sande, J.J. v.d. 111, 334, 421, 426
Sande, W.G. v.d. 57, 289, 423
Santen, J.v. 421
Schadee (notaris) 56, 57
Schalekamp, M. 425
Schalekamp, M. & v.d. Grampel 418
Schalken, G. 364
Schelfhout, A. 382, 387, 392, 395, 397, 399, 413
Scheltema 314, 380
Scheltema, J.
Staatkundig Nederland 115, 296
Schendel, P.v. 411
Schenk, A.C. 141, 188, 225, 263, 310, 378
By het opsteken der Hollandsche vlag 353
Nachtgedachten (vert.) 129, 170, 235, 313, 329, 332, 337, 363, 378, 396, 397
Schepman, H. 55, 69
Scheurleer, Barend 43
Scheurleer Jr., B. 70, 422
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Scheurleer Jr., J.
Scheijler [= Schleijer, C. ?] 289
Schierbeek, R.J. 419
Schierhout, J.H. 413
Schiller, F.
Wallenstein 88
Schimmelpenninck, Rutger J. 25, 26
Schinkel, A.D. 39, 40, 91, 95, 129, 133-134, 154, 190, 194, 207, 230, 260, 283,
284, 294, 298, 302, 307, 312, 316, 384, 387, 389, 392, 394, 395, 399
Schleijer, C. 334, 422 (zie Scheijler ?)
Schmetterling, E. 386, 390, 392
Schmidt, G.A. 414
Schoesetters, J.S. 234
Schoesetters, Wed. 176, 178
Scholten, Mr. 213
Scho(o)neveld & fils, M. 393, 418
Schoonhoven, J.v. 420, 426
Schoot & Nolet 289
Schotel, J.C. 90, 375, 378, 390, 392, 395, 414
Schotel, J.G. 361, 374, 378, 382, 387
Schotte, A. 371
Schouten, Jan 30, 139, 188, 268, 310
Broederlyke uitboezeming 386
Dichthulde aan Hare Majesteit de Koningin 249, 382
Dichtoffer aan Z.M. den Koning der Nederlanden 373
Eer der vrymetselary gehandhaafd 376
Gedichten en gezangen 362
Hulde aan myne kunstoefenende stadgenooten 363
Lierzang overwinning Algiers 358
Lijkklagt op H.K.H. Frederika Louisa Wilhelmina 249, 364
‘Nederland’ 392
Opwekking ten strijd 355
Rouwzang dood H.M. Frederika Louisa Wilhelmina 413
Uitboezeming huwelijk Albert v. Pruissen 398
Volkslied 357
Vrijmetselarij 136, 161, 359, 362
Schouwburg van...huishoudkunde 29, 45, 49, 80, 101, 102, 123, 160, 161, 172,
188, 233, 247, 291, 330, 332, 334, 335, 339, 340, 344, 346, 349
Schreuder, Hr. 167
Schroeff, J. v.d. 420
Schultz, J. 289
Schuman, Gebr. 293
Schut, H. 289
Scott, W. 293
Jungfrau vom See 293
Lady of the lake 293
Waverly 263, 268
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Ségur, Graaf de 388, 390
Geschiedenis Napoleon en het groote leger 129, 133, 134, 157, 384, 385, 386,
410
Uitgelezene gedachten 384
Selle, F.W. 152
Sels
Beschouwingen 313
Senus, W.v. 395, 433
Sepp, C. 426
Sepp (& Zn.), J.C. 194, 205, 206, 238, 309, 418, 425
Sévigné, Mme de
Ninon 344
Shakespeare, W. 411
Sichtermann, J. 89
Siegenbeek, M. 243
Woordenboek Nederd. spelling 207
Sifflé, A.F. 412
Simon, H. 382
Simons, A. 226, 310
Sintenis, C.F.
Mensch is onsterfelijk! 334
Slangenburgh, C.J.B.v. 293
Slichtenhorst & Van Rees 418
Sluijter, D.J. 414
Smies, J. 328, 330, 332, 338, 343, 371, 372, 390
Smit (bediende) 110
Smit, Antonie 32
Smit, J.W. 418
Smits & Zn., G. 289
Soer, De 177
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Someren, R.H.v. 226, 408
Soulié de Lavelanet, F.
Amours françaises 267
Spaen, Baron W.A. van
Historie der Heeren van Amstel 332
Proeve van historie- en oudheidkunde 233, 322
Spandau, H.A. 219, 224, 225, 227, 310, 371, 404
‘Aan de Koningin’ 364
‘Op Immerzeel’ 228
Spandaw, H. zie Spandau, H.
Speeleveldt, T.
Brieven over het Eiland Walcheren 322, 335
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[Stellingen]
Stellingen, behorende bij het proefschrift van B.P.M. Dongelmans: Johannes
Immerzeel Junior (1776-1841), Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de
eerste helft van de negentiende eeuw.
1. Het hanteren van de titel als eenheid om de produktie van een uitgever op
jaarbasis te berekenen geeft een volstrekt verkeerd beeld van de feitelijke
produktie per jaar.
Vgl. Ton Broos: ‘Misdruk en mispunt: Johannes Allart (1754-1816) II’.
In: Spektator 11 (1981-1982), 213.
2. Uit het feit dat het gedicht van L. v.d. Broek Nederlands watersnood van
Sprokkelmaand 1825. Lierzang in de Koninklijke Bibliotheek een pamflet- of
zgn. Knuttel-signatuur heeft en Hollands watersnood van den Jare 1809 van J.
Immerzeel of De overstrooming van K.W. Bilderdijk niet, blijkt dat de term
‘pamflet’ nader gedefinieerd moet worden.
3. Voor het bepalen van het aandeel van Nederlandse tekenaars en graveurs in de
produktie van het boek in de negentiende eeuw is het noodzakelijk in
retrospectief te maken titelbeschrijvingen dat aandeel te vermelden.
4. Voor de interpretatie van advertenties voor boeken en het onderzoek naar het
functioneren ervan in het algemeen en in negentiende-eeuwse kranten in het
bijzonder, is het wenselijk systematisch onderzoek te doen naar het in deze
advertenties gebezigde taalgebruik.
5. Doordat de rechterlijke en notariële archieven in het gemeentearchief Amsterdam
nog niet op naam zijn geïndiceerd, zal het onmogelijk zijn op korte termijn een
geschiedenis van de Nederlandse boekhandel en uitgeverij te schrijven.
6. Gezien de invloed van het milieu op de overlevingskansen van boeken zullen
uitdrukkingen als ‘scripta manent’, ‘schrift grift’ en ‘wie schrijft die blijft’ steeds
meer aan betekenis inboeten.
7. Het feit dat er in Alphen aan den Rijn wel een Nicolaas Beetsstraat en een
Bilderdijkstraat zijn, maar geen straat naar Multatuli is genoemd, is tekenend
voor de letterkundige smaak en kennis c.q. provinciale instelling van de
(toenmalige) gemeentelijke bestuurders.
8. Met de suggestie dat Johannes le Francq van Berkheij het resultaat was van een
vergeefse poging van zijn ouders ‘hun relatie te verbeteren door middel van een
tweede kind’ laat Arpots zich eerder kennen als specialist van de twintigste dan
van de achttiende eeuw.
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Vgl. R.P.L. Arpots: Vrank en Vry, Johannes le Francq van Berkheij
(1729-1812), Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
Nijmegen, 1990. Proefschrift Nijmegen, 8.
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9. Cultuurbeleid waarbij ‘publieksbereik’ een belangrijke voorwaarde is om voor
subsidiëring in aanmerking te komen, heeft meer met beleid dan met cultuur te
maken.
10. Door het berekenen van eenzelfde prijs voor de treinreis Schiphol-Amsterdam
WTC als voor die van Schiphol-Amsterdam RAI wordt geheel ten onrechte de
indruk gewekt dat de aanleg van het traject Amsterdam WTC - Amsterdam RAI
niets heeft gekost.
11. Dat het spraakgebruik wel ‘werkende moeders’ kent, maar geen ‘werkende
vaders’ geeft niet aan dat vaders als opvoeders weinig serieus worden genomen,
maar juist dat moeders als opvoeders niet serieus worden genomen.
Contra: M. Rietveld-van Wingerden: Voor de lieve kleinen, Het
jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942. Proefschrift Vrije Universiteit
Amsterdam, 1992, stelling 11.
12. Uit een oogpunt van leesbevordering is het niet wenselijk dat (openbare)
bibliotheken naast de kast met uittrekselboeken ook nog een fotokopieerapparaat
plaatsen.
13. Het verschijnsel dat een promovendus eerder gefeliciteerd wordt met het feit
dat zijn laatste stelling de NRC heeft gehaald dan met de inhoud van zijn
dissertatie, geeft aan dat de krant beter wordt gelezen dan een proefschrift.

B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1776-1841)

